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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (1)باب محظورات اإلحرام

 
أحدها  (3)(تسعة)أي حمظوراته  (هي)و (2)أي احملرمات بسببه

 .(4) ذررمن مجيع بدنه بال (حلق الشعر)

                                         

فارات احملظورات، وما يتعلق برلك، املمنوع فعلهن يف اإلحرام شرًذا، وك( 1)
اخلصالت، أو الفعالت احملظورات : واحملظورات مجع حمظور، صفة حملرور، تقديره

 .واحملظور احملرم، واحملظور املمنوع
ويف ثبوت اإلمث ذليها : أي بسبب اإلحرام، واملمنوع فعلهن فيه، قال ابن نصر اهلل( 2)

جوب الكفارة والفدية هبا، ال حترميها، تردد ذندي، إذ حيتمل أن معىن حظرها، و 
وترتيب اإلمث ذليها، كاليمني جتب بفعل احمللوف ذليه، وال إمث إذ مل ينقل ذن 
أحد أن من فعل حمظوًرا يأمث وال أهنم أمروه باالستغفار اهـ وهرا واهلل أذلم إذا كان 

صلى اهلل فعل احملظور حلاجة، كحلق الشعر ملن آذته هو أم رأسه، فرخص له النيب 
 .وأما مع ذدم احلاجة فال، الرتكابه املنهي ذنه ذمًدا ذليه وسلم

 .باالستقراء( 3)
من مرض أو قمل، أو قروح، أو صداع، أو شدة حر، لكثرته، مما يتضرر بإبقائه ( 4)

إمجاًذا، ولو من أنفه، إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنايف اإلحرام، لكون 
 .قص يف معىن احللق فثبت حظره بداللة النصاحملرم أشعث أغرب، وال
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َوال َتْحِلُقوا : لقوله تعاىل (1)يعين إزالته حبلق، أو نتف، أو قلع
ُلَغ اْلَهْدُي َمِحلهُ  رُُءوَسُكْم َحتَّى يـَبـْ

(2). 

أو قصها، من يد أو رجل بال  (3)(تقليم األظفار)الثاين  (و)
فإن خرج بعينه شعر، أو انكسر ظفره فأزاهلما، أو زاال مع  (4)ذرر

 .(5)فديةغريمها فال 
                                         

بغري خالف نعلمه، فقيس النتف والقلع، ذلى احللق املنصوص : قال يف املبدع( 1)
ألهنما يف معناه، وإمنا ذرب به يف النص، ألنه الغالب وألن فيه إزالة الشعث وقضاء 

 .التفث
ملناسك ونص أي مكانه الري جيب أن يربح فيه، ويفرغ الناسك من أفعال ا( 2)

تعاىل ذلى حلق الرأس، وذدي إىل سائر شعر البدن وفاقا، ألنه يف معناه، 
وحلصول الرتفه به، بل أوىل، ألن احلاجة ال تدذو إليه، وشعر الرأس والبدن واحد،  

لكل منهما حكم خيصه وفاقا، : كسائر البدن، وكلبسه قميًصا، وسراويل، وذنه
 .ألهنما كجنسني

: لرفاهية، فأشبه إزالة الشعر، وذكره ابن املنرر إمجاًذا، وقال املوفقألنه حيصل به ا( 3)
القلم : أمجع أهل العلم ذلى أن احملرم ممنوع من أخر أظفاره، قال يف املطالع

 .يستعمل يف األخر من اجلوانب
فيباح ذند العرر كاحللق، فتقليم األظفار أو تقصيصها أو قلعها حمظور بغري ( 4)

 .نًا بالرفاهية، وهي منافية حلال احملرمخالف، لكونه مؤذ
أي أزاهلما هو أو زاال، يعين الشعر والظفر، ومع غريمها كأن قطع جلًدا ذليه ( 5)

 شعر، أو أمنلة بظفرها، فال فدية يف ذلك إمجاًذا، أما يف إزالتهما فقط 
 فألذامها، كالصيد الصائل ذليه، وأما زواهلما مع غريها، فلكوهنما بالتبعية 
= 
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فأزال شعره لرلك  (1)وإن حصل األذى بقرح أو قمل وحنوه
  (4)ىأو سكت ومل ينهه فد (3)ومن حلق رأسه بإذنه (2)ىفد

                                     
= 

التابع ال يفرد حبكم، كما لو قطعت أشفار ذيين إنسان، فإهنا تضمن دون و 
أهداهبا، خبالف ما إذا حلق شعره لقمل، أو صداع، أو شدة حر، فإهنا جتب 

 .الفدية، كما يأيت ألن األذى من غري الشعر
 .كصداع أو شدة حر، لكثرة ما يتضرر بإبقاء الشعر( 1)
َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم ي، قوال واحدا، لقوله تعاىل أي أزال شعره للقرح والقمل فد( 2)

وحلديث   َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 
صلى اهلل كان يب أذى من رأسي، فحملت إىل رسول اهلل : كعب بن ذجرة قال

كنت أرى اجلهد يبلغ بك ما ما  : والقمل يتناثر ذلى وجهي، فقال ذليه وسلم
: قال َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ ال فنزلت : أرى جتد شاة؟ قلت

هو صوم ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني، نصف صاع، طعاما لكل مسكني، 
أو ذبح شاة متفق ذليه، وكأكل صيد لضرورة، واستيعاب احللق ليس مبعترب يف 

 .إمجاًذاوجوب الفدية 
فدى احمللوق، وال شيء ذلى احلالق، وهو مرهب مالك، والشافعي وحلق بالبناء ( 3)

 .للمفعول
أي احمللوق ألنه غري ذلك بإذنه أشبه ما لو باشره، وألنه تعاىل أوجب الفدية ( 4)

ذليه، مع ذلمه أن غريه حيلقه، وألنه فرَّط بالسكوت، وذدم هنيه، كما لو أتلف 
وهو مرهب أيب حنيفة، وأحد القولني للشافعي، وال شيء ماله وهو ساكت، 

ذلى احلالق، وإن كان مكرها بيد غريه، ولو نائما، فعلى احلالق، نص ذليه ومن 
 .طيب غريه فكحالق، وإن حلق حمرم حالال، أو قلم أظفاره فال فدية ذليه
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شعرة  (فمن حلق) (1)ويباح للمحرم غسل شعره بسدر وحنوه
 .(2)واحدة، أو بعضها فعليه طعام مسكني

                                         

يف  صلى اهلل ذليه وسلمكخطمي وكأشنان، وصابون، ما مل يقطع شعرا، لقوله ( 1)
، مع بقاء اإلحرام، وله غسله يف «اغسلوه مباء وسدر»احملرم الري وقصته دابته 

محام وغريه بال تسريح، وروي ذن ذمر، وذلي، وابن ذمر، وجابر، وغريهم، وهو 
أنه  صلى اهلل ذليه وسلممرهب أيب حنيفة، والشافعي، ويف الصحيحني ذنه 

هبما وأدبر، واغتسل ذمر،  غسل رأسه وهو حمرم، مث حرك رأسه بيديه، فأقبل
ال يزيد املاء الشعر إال شعثا، وهو مرهب أيب حنيفة، والشافعي، ورجح يف : وقال

الفروع أن األوىل تركه، ألنه مزيل للشعث والغبار، مع اجلزم بالنهي ذن النظر يف 
، «انظروا إىل ذبادي، أتوين شعثا غربا»املرآة إلزالة شعثه وغباره، مع أن احلجة 

له أن يغتسل من اجلنابة : ما سبق ذلى احلاجة أو أنه ال يكره، وقال الشيخ وحيمل
أمجع العلماء ذلى جوازه يف : باالتفاق، وكرا لغري اجلنابة، وقال النووي وغريه

الرأس وغريه، إذا كان له ذرر، وأشار أبو أيوب بيديه، فأقبل هبما وأدبر لرييه  
سؤال، وخص ابن ذباس الرأس بالسؤال، كيف يغسل احملرم رأسه، ألنه املقصود بال

 .ألنه موضع اإلشكال
جيوز للمحرم أن ميشط رأسه، وال دليل من كتاب وال سنة، وال إمجاع : وقال ابن القيم

ذلى منعه من ذلك، وال حترميه وليس يف ذلك ما حيرم ذلى احملرم تسريح شعره، 
يه نزاع، والدليل فإن أمن من تقطيع الشعر، مل مينع من تسريح رأسه، وإال فف

يفصل بني املتنازذني، فإنه مل يدل كتاب، وال سنة، وال إمجاع ذلى منعه فهو 
 .جائز

قبضة طعام، ألنه ال تقدير فيه، : نص ذليه، ألنه أقل ما وجب شرذا فدية، وذنه( 2)
فدل ذلى أن املراد يتصدق بشيء، وهو ظاهر مرهب مالك، وأيب حنيفة، وثلث 

 .درهم ذند الشافعي
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وثالث شعرات،  (1)وشعرتني أو بعض شعرتني، فطعام مسكينني
وظفرين فطعام  (3)ظفرا فطعام مسكني (أو قلم) (2)فعليه دم
 .(6)أو إطعام ستة مساكني (5)أي شاة (ثالثة فعليه دم)و (4)مسكينني

                                         

 .ويف بعض النسخ فطعاما مسكينني بالتثنية وتقدم أن املثىن إذا أضيف أفرد( 1)
شاة، أو صيام ثالثة أيام، أو إطعام ستة مساكني، وخصت بالثالث ألهنا مجع، ( 2)

وهرا مرهب الشافعي، واذتربت الثالث يف مواضع، كمحل الوفاق، وقال يف 
ال جيب إال يف أربع شعرات : ذنهوسواء كان ذامدا، أو خمطئا أو ناسيا، و : الفروع

يف : فصاذدا، نقله اجلماذة، واختارها اخلرقي، ألن األربع كثري، وذند أيب حنيفة
ربع الرأس، وذند مالك، فيما مياط به األذى، وحيصل به الرتفه، وإزالة التفث قال 

ى واملختار تعليق احلكم به، وأنكر ابن القيم أنه يستفاد وجوب الدم ذل: يف الفائق
وال تحلقوا : من قطع من جسده أو رأسه ثالث شعرات أو أربعا من قوله تعاىل

 .رءوسكم
 .كما يف شعرة ألنه أقل ما وجب شرذا فدية( 3)
نص ذليه ويف قص بعض الظفر ما يف مجيعه، كالشعرة ألنه غري مقدر مبساحة ( 4)

 .سواء طاال أو قصرا، بل هي كاملوضحة مع كربها وصغرها
 .ئ يف أضحيةما جيز ( 5)
لكل : لكل مسكني مد بر، أو نصف صاع من متر أو شعري، وكرا قال الشيخ( 6)

مسكني نصف صاع من متر، أو شعري، أو مد بر، وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون 
رطلني بالعراقي، تقريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن 

 و ذلك جاز، وهو أطعمه مما يأكل كالبقسماط، والرقاق، وحن
أفضل من أن يعطيه قحما أو شعريا، وكرلك يف سائر الكفارات، إذا أذطاه مما 
يقتات به مع أدمه، فهو أفضل من أن يعطيه حبا جمردا، إذا مل يكن ذادهتم أن 
= 
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وإن خلل شعره، وشك يف سقوط شيء  (1)أو صيام ثالثة أيام
 .(2)به استحبت

                                     
= 

يطحنوا بأيديهم، وخيبزوا بأيديهم، والواجب يف ذلك كله ما ذكره اهلل بقوله 
َن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكمْ ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكي  فأمر بإطعام

املساكني من أوسط ما يطعم الناس أهليهم، ورجح أنه يرجع إىل العرف فيه، 
فيطعم كل مما يطعمون أهليهم،وذكر قصة كعب بن ذجرة ملا كانوا يقتاتون التمر 

 .أمره أن يطعم منه
أو كفارة ثبت فيها التخيري، وحكم الرأس سواء كان حرم يف اإلحرام ألجل الرفه، ( 1)

: والبدن يف إزالة الشعر، ويف الطيب، ويف اللبس واحد، ألنه جنس واحد، وذنه
لكل منهما حكم منفرد، نقلها اجلماذة، ونصرها مجاذة، وفاقا لألئمة الثالثة، 
ألهنما كجنسني لتعلق النسك بالرأس وحده، فهو كحلق ولبس فإن حلق شعر 

 .، أو تطيب، أو لبس فيهما ففدية واحدةرأسه وبدنه
ال شيء ذليه، وإن تيقن أنه : يعين الفدية له احتياطا، وال جتب، وقال أمحد وغريه( 2)

بان باملشط أو التخليل فدى، وله حك بدنه ورأسه برفق وال يقطع شعره، وقال 
إذا اغتسل وسقط شيء من شعره برلك مل يضره، وإن تيقن أنه قطع : الشيخ

وله أن : سل، وقال فيمن احتاج إىل قطعه حبجامة، أو غسل مل يضر، وقالبالغ
حيك بدنه، وحيتجم يف رأسه، وغري رأسه، وإن احتاج أن حيلق شعرا لرلك جاز، 

احتجم يف وسط رأسه  صلى اهلل ذليه وسلمفإنه قد ثبت يف الصحيح أن النيب 
فتصد إذا احتاج إىل وهو حمرم، وال ميكن ذلك إال مع حلق بعض الشعر، وله أن ي

 .خيلل حليته، وال فدية بقطعه بال تعد: ذلك، ويف املبدع
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ومن غطى )وأشار إليه بقوله  (1)الثالث تغطية رأس الركر إمجاذا
أم ال   (3)سواء كان معتادا كعمامة، وبرنس (2)(دىرأسه مبالصق ف

 .(5)أو ذصبه بسري (4)كقرطاس، وطني، ونورة، وحناء

                                         

ذن لبس العمائم والربانس وقوله  صلى اهلل ذليه وسلمحكاه الوزير ومجع، لنهيه ( 1)
ال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق : يف احملرم الري وقصته راحلته

وقال ابن القيم وغريه، كل متصل مالمس يراد  ذليهما، ولنقل اخللف ذن السلف،
لسرت الرأس، كالعمامة والقبع والطاقية واخلوذة وغريها، ممنوع باالتفاق، وكان ابن 

إحرام الرجل يف رأسه، واألذنان منه لألخبار وتقدم، فما كان منه، : ذمر يقول
 .حرم ذلى ذكر تغطيته

 .ذند مجهور أهل العلم، الرتكابه النهي( 2)
 .بالضم قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه، دراذة كان أو جبة أو ممطرا (3)
يعين أو مالصق غري معتاد، كقرطاس فيه دواء أو غريه، أوال دواء فيه فعليه الفدية ( 4)

بال نزاع، والقرطاس بكسر القاف وضمها، وهو الري يكتب فيه، ويف املطالع، 
طني معروف وسواء طاله به، أو تسمى الصحيفة قرطاسا، من أي نوع كان وال

حبناء، أو غريه لعرر أو غريه، واحلناء بالتشديد واملد هو هرا املعروف، ويقال له 
 .الرقون، والرقان، والرنا، فعليه فدية وفاقا

 من جلود، أو غريها، لصداع، أو رمد، أو حنومها، أوال، ألنه فعل ( 5)
 الرأس، ويفدي وفاقا، حمرما يف اإلحرام، يقصد به الرتفه، أشبه حلق 

 وجيوز تلبيد رأسه بعسل، وصمغ، وحنومها، لئال يدخله غبار أو دبيب 
أو يصيبه شعث، وال شيء ذليه، ملا يف الصحيحني ذن ابن ذمر أنه رأى النيب 

يهل ملبدا، واتفقوا ذلى أنه جيوز تضميد العني وغريها  صلى اهلل ذليه وسلم
 .ية يف ذلكبالصرب وحنوه مما ليس بطيب، وال فد
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وحيرم ذلك  (2)ولو مل يالصقه (1)ال أو استظل يف حممل، راكبا أو
 .(3)بال ذرر

                                         

وكرا هودك، وذمارية، وحمارة وفاقا للشافعي، وأيب حنيفة، وكرا لو استظل بثوب ( 1)
وحنوه، راكبا أو نازال حرم وفدى، واحململ بكسر امليم قاله ابن مالك وغريه، وهو 

كمجلس شقتان ذلى البعري، حيمل : مركب يركب ذليه ذلى البعري، وقال اجلوهري
ويف معىن احململ الشقدف املعروف : حململ اهلودج :فيهما العديالن، ويقال

باحلجاز، واهلودج مركب للنساء، معروف ذند العرب، واحملفة كاهلودج، إال أهنا 
رقعة مزينة ختاط يف املظلة واحملارة : ليس هلا قبة كقبة اهلودج والعمارية حنوها، ويقال

 .أو اثنان يؤتى هبا من جهة الشام، تقطر بني بعريين، يركب فيها واحد
أي ما تقدم من التغطية، ويفدي وهو مرهب مالك، ألنه قصد ما يقصد به ( 2)

الرتفه، أو ألنه سرته مبا يستدام ويالزمه غالبا، أشبه ما لو سرته بشيء يالقيه، وملا 
 .النهي ذنه، واحتج به أمحد: روي ذن ابن ذمر من طرق

رم أضح ملن أحرمت له، وهلرا كان أيها احمل: ورأى ابن ذمر رجال ظلل ذليه، فقال( 3)
وأما االستظالل : السلف يكرهون القباب ذلى احملامل اليت هلا رأس، وقال الشيخ

باحململ كاحملارة اليت هلا رأس، يف حال السري، فهرا فيه نزاع، واألفضل للمحرم أن 
وأصحابه حيرمون، وذكر أثر  صلى اهلل ذليه وسلميضحي ملن أحرم له، كما كان 

يكره : ، فنهاه واحتج به، وذنهذمر ملا رأى ذلى رجل ذودا يسرته من الشمسابن 
 االستظالل باحململ، وال حيرم، اختاره املوفق

جيوز وفاقا أليب حنيفة والشافعي، وألن أسامة رفع : والشارح وصححه اجملد، وذنه
 من احلر، حىت رمى مجرة العقبة رواه صلى اهلل ذليه وسلمثوبه يسرت به النيب 

 .مسلم
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الرابع  (2)أو استظل خبيمة أو شجرة أو بيت (1)ال إن محل ذليه
 .(3)لبس املخيط

                                         

أي ذلى رأسه شيئا، كطبق وحنوه، ال لقصد التغطية، وكرا لو وضع يده ذليه، ( 1)
 .ألنه ال يستدام، وما فيه فدية فال أثر للقصد فيه وال ذدمه

أو جدار، أو نصب حياله ثوبا، حلر أو برد، أمسكه إنسان، أو رفعه ذلى ذود ( 2)
فنزل هبا واستمر ذمل الناس خلرب جابر، فأتى ذرفة، فوجد اخليمة قد ضربت له، 

ذليه، وخلرب أسامة املتقدم، ولو قصد به السرت فال شيء ذليه، قال الشيخ وابن 
القيم وغريمها باتفاق أهل العلم، وألنه ال يقصد به الرتفه يف البدن ذادة، وحكي 
ذن مالك املنع من وضع ثوبه ذلى الشجرة يستظل به، وخالفه اجلمهور، وكرا لو 

 وجهه، وهو مرهب الشافعي، فقد غطى الرجل 
روي ذن ذثمان، وزيد بن ثابت، وابن ذباس، وابن الزبري، وغريهم واتفق البخاري 

: ، واختلف يف ختمري الوجه، وقالوا«ال ختمروا رأسه»ومسلم وغريمها ذلى رواية 
 .رواية النهي ذنه غري حمفوظة،وذدم ختمريه أوىل خروجا من اخلالف

ه، مبا ذمل ذلى قدره، إمجاذا، قل، أو كثر، من قميص، يف بدنه ، أو بعض( 3)
وذمامة، وسراويل، وبرنس، وحنوها، ولو درذا منسوجا، أو لبدا معقودا، وحنوه مما 

 .يعمل ذلى شيء من البدن
 ما ذمل ذلى قدر العضو إمجاذا، وكاخلفني، والقفازين : ويف اإلنصاف

، ملا يف الصحيحني أنه ولو غري معتاد، كجورب يف كف، وخف يف رأس، وكران
 ال يلبس القميص وال : ما يلبس احملرم؟ قال: سئل  صلى اهلل ذليه وسلم

العمامة وال الربنس، وال السروايل وال ثوبا مسه ورس وال زذفران، وال اخلفني، 
 .احلديث قال الرتمري وغريه، والعمل ذليه ذند أهل العلم

عمامة كل مالصق، أو ساتر معتاد، فيلحق بالقميص اجلبة والدراذة وحنوها، وبال
وبالسراويل التبان، وما يف معناها، سواء كان خميطا، أو درذا منسوجا، أو لبدا 
= 
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 .(1)(ىوإن لبس ذكر خميطا فد): ولهوإليه اإلشارة بق

                                     
= 

معقودا، وال فرق بني قليل اللبس وكثريه، لظاهر اآلية واخلرب، وألنه استمتاع، 
 .فاذترب فيه جمرد الفعل، كالوطء يف الفرج، وهو مرهب الشافعي

هنى احملرم أن يلبس القميص،  صلى اهلل ذليه وسلمالنيب : ريهوقال شيخ اإلسالم وغ
والربنس، والسراويل، واخلف، والعمامة، وهناهم أن يغطوا رأس احملرم بعد املوت، 
وأمر من أحرم يف جبة أن ينزذها ذنه، فما كان من هرا اجلنس فهو ذريعة، يف 

ىن القميص فهو مثله، فما كان يف مع صلى اهلل ذليه وسلممعىن ما هنى ذنه النيب 
وليس له أن يلبس القميص، بكم وال بغريكم وسواء أدخل يديه أو مل يدخلهما، 
وسواء كان سليما أو خمروقا، وكرلك ال يلبس اجلبة، وال القباء الري يدخل يديه 
فيه، وكرلك الدرع الري يسمى ذرق جنب يعين الفنيلة، وأمثال ذلك باتفاق 

 .األئمة
اء ذلى كتفيه، من غري إدخال يديه، ففيه نزاع، وهرا معىن قول وأما إذا طرح القب

ال يلبس املخيط، واملخيط ما كان من اللباس ذلى قدر العضو، وال : الفقهاء
 .يلبس ما كان يف معىن السراويل، وكالتبان وحنوه

 ذامل بالتحرمي، ذاكر إلحرامه، مستدمي لبسه فوق املعتاد يف خلعه، ( 1)
اص النهي بالرجل دون املرأة، واتفقوا ذلى جواز سرت بدنه بغري وأمجعوا ذلى اختص

 .املخيط

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

31 

ومنطقة ومهيانا فيهما  (2)إال إزاره (1)وال يعقد ذليه رداء وال غريه
 .(3)نفقة، مع حاجة لعقد

                                         

وال يعقد ذليه شيئا، رواه النسائي، ويباح : كمنطقة ومهيان، لقول ابن ذمر( 1)
أجازه فقهاء األمصار، متقدموهم ومتأخروهم وليس له : اهلميان، قال ابن ذبد الرب

أو إبرة، أو خيط، وال يغرز أطرافه يف أن جيعل لرلك زرًّا وذروة، وال خيله بشوك، 
والرداء ال حيتاج إىل ذقده، فال يعقده، فإن احتاج إىل ذقده : إزاره، وقال الشيخ

ففيه نزاع، واألشبه جوازه حينئر وهل املنع من ذقده منع كراهة، أو حترمي؟ فيه 
 .هنزاع، وليس ذلى حترمي ذلك دليل، إال ما نقل ذن ابن ذمر، واختلف متبعوه في

أي فله ذقده حلاجة سرت ذورته فأبيح، كاللباس للمرأة، قال يف اإلنصاف، إذا مل ( 2)
 .يثبت إال بالعقد فله بال نزاع

أي وإال منطقة ومهيانا جعل فيهما نفقة، فله ذقدمها إذا مل تثبت املنطقة واهلميان ( 3)
ذمر أوثق ذليك نفقتك، وروي ذن ابن ذباس وابن : إال بالعقد، لقول ذائشة

معناه، ورفعه بعضهم، وألن احلاجة تدذو إىل ذقدمها، فجاز كعقد اإلزار فإن 
ثبت بغري ذقد أو بأن أدخل السيور بعضها يف بعض مل يعقده لعدم احلاجة ، 
وجوز الشيخ ذقده مطلقا، ألنه ليس بلبس خميط، وال يف معناه، وكرا السيف 

طاء، كل ما شددت به وسطك والسالح، فال يكره واملنطقة بكسر امليم، وفتح ال
واهلميان بكسر اهلاء، معرب يشبه تكة السراويل، وتوضع فيه الدراهم والدنانري 
ويشد ذلى احلقو وجيوز شد وسطه مبنديل وحبل وحنومها، إذا مل يعقده، قال أمحد 

ال يعقدها ويدخل بعضها يف بعض وقاله الشيخ : يف حمرم حزم ذمامته ذلى وسطه
ال بأس احتياطا للنفقة، ويتقلد بسيف : فعله ابن ذمر، وقيلقال طاوس : وغريه

 .حلاجة وفاقا، لقصة احلديبية
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ا لبس سراويل، إىل أو مل جيد إزارً  (1)وإن مل جيد نعلني لبس خفني
 .(2)أن جيد وال فدية

                                         

وحنومها من ران وسرموزة، وزربول، إىل أن جيد وال فدية، سواء احتاج إىل لبس ( 1)
أوال، بأن ميكنه املشي حافًيا، أو ال حيتاج إىل شيء، ألن الرخصة يف ذلك ملظنة 

تها كاملشقة يف السفر، ويف املنتهى، وحيرم قطعهما ونص املشقة، فال تعترب حقيق
هو إفساد، واحتج املوفق وغريه، بالنهي ذن إضاذة املال، وهرا : ذليه أمحد، وقال

هو املختار، ذماًل بإطالق حديثي ابن ذباس وجابر، فإنه مل يأمر فيهما بقطع، 
ع واجبا لبينه ليقطعهما ولو كان القط: مل يقل: بل ثبت ذن ابن ذباس أنه قال

 .يف ذلك اجلمع العظيم صلى اهلل ذليه وسلمالنيب 
فإن مل جيد نعلني لبس خفني، وليس ذليه أن يقطعهما دون الكعبني، فإن : قال الشيخ
أمر بالقطع أوال، مث رخص يف ذلك يف ذرفات، يف  صلى اهلل ذليه وسلمالنيب 

أوال، ألنه يصري بالقطع  لبس اخلفني، ملن مل جيد نعلني، وإمنا رخص يف املقطوع 
وهلرا كان الصحيح أنه جيوز أن : كالنعلني، وهرا أحسن من ادذاء النسخ، قال

يلبس ما دون الكعبني، مثل اخلف املكعب، واجلمجم، واملداس وحنو ذلك، سواء  
كان واجًدا للنعلني أو فاقدا هلما، وإذا مل جيد نعلني، وال ما يقوم مقامهما مثل 

حنو ذلك، فله أن يلبس اخلف وال يقطعه هرا أصح قويل اجلمجم واملداس و 
 .العلماء

: مسعته خيطب بعرفات يقول: فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبسه، خلرب ابن ذباس( 2)
فإنه يلبس وإن مل جيد إزارا : متفق ذليه، قال الشيخ« السراويل ملن مل جيد اإلزار»

رخص يف  صلى اهلل ذليه وسلمألن النيب السراويل وال يفتقه، هرا أصح قويل العلماء، 
 ذرفات يف لبس السراويل ملن مل جيد إزارا، كما رواه ابن 

يلتحف  ذباس، وكرا جيوز أن يلبس كل ما كان من جنس اإلزار والرداء، فله أن
 بالقباء واجلبة، والقميص، وحنو ذلك ويتغطى به باتفاق األئمة  ذرضا ويـلبسه
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نه أو بد)حمرم  (وإن طيب) :وقد ذكره بقوله (1)اخلامس الطيب)
 .(3)أو استعمله يف أكل أو شرب (2)أو شيئا منهما (ثوبه

                                     
= 

، ويتغطى باللحاف وغريه، ولكن ال يغطي رأسه إال حلاجة مقلوبا، جيعل أسفله أذاله
 .اهـ

وإن اتزر بقميص فال بأس، وال جيوز لبسه ولو ذدم اإلزار اتفاقا، ألنه ميكن أن يتزر به 
 .وسروايل أذجمي مفرد معرب ممنوع من الصرف وجها واحدا لشبهه مبفاذيل

 صلى اهلل ذليه وسلم، ألنه يعين من حمظورات اإلحرام، فيحرم ذلى احملرم إمجاذا( 1)
« وال حتنطوه»أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب، وقال يف احملرم الري وقصته راحلته 

: ، وأليب داود والرتمري وغريمها قال رجل«وال متسوه بطيب»متفق ذليهما وملسلم 
، واحلكمة أن يبعد ذن الرتفه وزينة «الشعث التفل»من احلاج يا رسول اهلل؟ قال 

ومالذها، وجيمع مهه ملقاصد اآلخرة، ولكونه من أسباب دواذي الوطء الدنيا 
 .فتحرميه من باب سد الررائع

فدى ألنه يعد متطيبا بواحد منهما، ولو من غريه بإذنه، أو سكت ومل ينهه، ( 2)
 صلى اهلل ذليه وسلموحيرم ذليه لبس ما صبغ بزذفران، أو ورس ملا تقدم من قوله 

، ولبس ما غمس يف ماء ورد، أو خبر بعود وحنوه، «زذفران وال ثوبا مسه ورس أو»
واجللوس والنوم ذليه، فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا، مينع الرائحة واملباشرة غري 
ثياب بدنه فال، وإذا تطيب ناسيا أو ذامدا لزمه إزالته مهما أمكن، من املاء وغريه 

، وله غسله بنفسه، وال من املائعات، وإال فمن اجلامدات كحكه خبرقة وتراب
 .شيء ذليه، ملالقاة الطيب ببدنه واألفضل واالستعانة ذلى غسله حبالل

يظهر فيه طعمه أو رحيه فدى، ألن الطعم مستلزم الرائحة والرائحة هي املقصود ( 3)
 بال نزاع أذلمه : منه، ولو مطبوخا أو مسته النار، قال يف اإلنصاف

حىت ولو ذهبت رائحته، وبقي طعمه، لبقاء ألنه استعمال للطيب، أشبه مشه، 
املقصود منه، فمن فعل شيئا من ذلك فدى، لفعل ما حرم باإلحرام، فإن بقي 
= 
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قصدا  (أو شم (1)مبطيب)أو اكتحل، أو استعط  (أو ادهن)
 .(3)(أو تبخر بعود وحنوه (2)طيبا)

                                     
= 

 .ال فدية: اللون فقط فال بأس بأكله، ومرهب أيب حنيفة ومالك
 .أمث وفدى، ألنه استعمال للطيب، أشبه مشه( 1)
وحنوها مما يأيت وحنوه، أو شم  كمسك وكافور، وذنرب، وغالية، وماء ورد، وزذفران( 2)

األدهان املطيبة كدهن ورد، وبنفسج وخريي وحنوها، اختاره القاضي واملوفق 
وغريمها، وصححه غري واحد، ألهنا تقصد رائحتها وتتخر للطيب أشبهت ماء 

حترمي مشه بالقياس، ولفظ النهي ال يتناوله بصرحيه، وال : الورد، وقال ابن القيم
، جيب املصري إليه، ولكن حترميه من باب حترمي الوسائل، فيمنع إمجاع معلوم فيه

 .منه للرتفه واللرة اهـ
يباح شم الرحيان، والنرجس، والبنفسج، والورد، والربم وحنوها، قال يف : ويف رواية
اختاره أكثر األصحاب، وهو قول ذثمان، وابن ذباس ألنه إذا يبس : املبدع

وقع حاال، أي حال كونه قاصًدا « وقصًدا»هبا ذهبت رائحته اهـ وحيرم االدهان 
الشم، ومفهومه أن الشم إذا مل يكن قصًدا مل يكن ذليه إمث وال فدية كما صرح 

 .به غري واحد
فأما من غري قصد، أو قصد االستعالم ذند شرائه، مل مينع منه، : وقال ابن القيم وغريه

مل ميسه، ولو ظهر رحيه، ألنه مل ومل جيب ذليه سد أنفه، وملشرتيه محله، وتقليبه إذا 
 .يقصد الطيب، وإن ذلق الطيب بيده كالسحوق والغالية وماء الورد فدى

 .كعنرب وند فدى ألهنا هكرا تستعمل ذلى وجه التطيب( 3)
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ومن الطيب  (2)(فدى)ولو خبور الكعبة، أمث و (1)اأو مشه قصدً 
 .(5)وورد، وبنفسج (4)وزذفران، وورس (3)مسك، وكافور، وذنرب

                                         

أي شم البخور بعود وحنوه قاصًدا الشم فدى، ألنه قصد للطيب املنهي ذنه، قال ( 1)
طيب بعد اإلحرام يف بدنه، أو ثيابه، أو يتعمد الشيخ، ومما ينهى ذنه احملرم أن يت

 .لشم الطيب
ألنه مشه قاصًدا، أشبه ما لو باشره، وإن جلس ذند ذطار، أو يف موضع كقصد ( 2)

الكعبة، حال جتمريها ليشم الطيب فشمه، أومحل ذقدة فيها مسك ليجد رحيها 
 .فشمها فدى

ابة كالظيب، يدذى، غزال املسك بكسر امليم، فارسي معرب، وهو طيب من دم د( 3)
املسك، وتقدم، وكانت العرب تسميه املشموم والكافور نبت طيب، نوره أبيض،  

من : كنور األقحويان، وطيب معروف يؤخر منه، أو أخالط من الطيب، ويقال
روث دابة حبرية، : شجر جببال اهلند والصني، وتقدم، والعنرب طيب معروف، قيل

يف البحر يكون مجاجم، أو مشع ذسل ببالد اهلند،  واملشموم رجيعها، أو نبع ذني
 .جيمد وينزل البحر، وقيل غري ذلك، وأجوده األبيض

نبات أصفر كالسمسم باليمن، يزرع فيبقى ذشرين سنة، يتخر منه، احلمرة ( 4)
للوجه، نافع للكلف طالء، وللبهق شربا، والزذفران من الطيب، وهو هرا الصبغ 

 .املعروف وتقدم
د من كل شجرة نورها، وقد غلب ذلى نوع احلوجم، وهو األمحر املعروف الور ( 5)

الري يشم، واحدته وردة ويقال إنه معرب والبنفسج بفتح املوحدة والنون، 
وسكون الفاء، وفتح السني، قيل معرب، وهو نبات زهره أزرق، طيب الرائحة، 

 .ينفع من السعال
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 (5)وإن مشها بال قصد (4)وماء ورد (3)وبان (2)ويامسني (1)والينوفر
أو  (7)أو شم فواكه (6)أو مس ما ال يعلق كقطع كافور (5)قصد
 .(9)أو شيحا (8)ذودا

                                         

ون الواو، وفتح الفاء، ضرب من بالم التعريف، وفتح املثناة والنون، وسك( 1)
 .الرياحني، طيب الرائحة ينبت يف املياه الراكدة

مشمت : يامسون نبات زهره طيب الرائحة، نوذان، أبيض، وأصفر يقال: ويقال( 2)
 .اليامسني

شجر معروف، ينمو ويطول يف استواء، مثل نبات األثل، وورقه له هدب كهدب ( 3)
 .يا، واحدته بانة،وحلب مثره دهن طيب معروفاألثل، ومثرته تشبه قرون اللوب

وكل ما يتخر منه الطيب : ذصارته معروف، وهو نوع من الطيب، قال احلافظ( 4)
 .حيرم بال خالف

فال فدية، وتقدم أنه ال جيب ذليه سد أنفه، وأن له محله، ولو ظهر رحيه، ألنه مل ( 5)
 .يقصد الطيب

فدية ذليه برلك بال نزاع، ألنه غري ومسك غري مسحوق، وذنرب، وحنوه، فال ( 6)
 .مستعمل للطيب

 .من األترج، والتفاح، والسفرجل، وحنوها، فال فدية وفاقا( 7)
 .من غري تبخري وفاقا، ألنه ال يتطيب به إال بالتبخري( 8)
أو خزامي، أوقيصوما أو إذخر وحنوه مما ال يتخر طيبا وفاقا، وكرا ما ينبته اآلدمي ( 9)

ب، كحناء، وذصفر، وقرنفل ، ودار صيين وحنوه، والشيح بكسر لغري قصد الطي
الشني، نبت سهلي من األمرار، له رائحة طيبة، منبته القيعان والرياض، ترذاه 

 .اخليل والنعم

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

33 

أو ادهن بدهن غري مطيب فال  (2)أو مناما (1)أو رحيانا فارسيا
 .(4)قتل صيد الرب واصطياده: السادس (3)فدية

                                         

نبت طيب الرائحة، معروف باحلجاز، والشام، والعراق، والرحيان ذند : وهو احلبق( 1)
ء رحيان، وفواكه وذصفر، وقرنفل العرب هو اآلس وال فدية يف مشه، وكرا ما

 .وحنوها
بفتح النون، وختفيف امليم، نبت طيب الرائحة مدر، خيرج اجلنني امليت والدود، ( 2)

ويقتل القمل، وكرا نرجس وبرم ومرجنوش، وهو السمق، وقاله ذثمان، وذكر 
البخاري قول ابن ذباس، وذكر القاضي أنه حيتمل أن املرهب رواية واحدة ال 

 .فدية
فعله، رواه أمحد، والرتمري وكرا لو ادهن بدهن زيت،  صلى اهلل ذليه وسلمألنه ( 3)

فأما الدهن الري ال : وشريج، ومسسم، ودهن بان، وساذج، وحنوها، قال الشارح
طيب فيه، فنقل ابن املنرر اإلمجاع ذلى أن له أن يدهن بدنه بالشحم، والزيت، 

الشعث وأمجعوا ذلى إباحته يف اليدين، ال يدهن رأسه، ألنه يزيل : والسمن وذنه
وأما الدهن يف رأسه وبدنه، بالزيت والسمن وحنوه، إذا مل : وقال شيخ اإلسالم

يكن فيه طيب، ففيه نزاع مشهور، وتركه أوىل، ومل حيرم اهلل إزالة الشعث 
 .باالغتسال، وليس السدر من الطيب يف شيء، وقد أمر به يف غسل احملرم

 ن حمظورات اإلحرام قتل صيد الرب املأكول، وذحبه، ذمدا أي السادس م( 4)
ُتْم ُحُرمٌ : أو خطأ وذليه جزاؤه إمجاذا لقوله تعاىل ُلوا الصَّْيَد َوَأنـْ ْقتـُ   ال تـَ

 أي حيرم ذليكم االصطياد من صيد الرب، ما دمتم حمرمني، وحيرم أذاه 
 ال يعني وال يصطاد صيدا بريا و : ولو مل يقتله أو جيرحه، قال الشيخ

ذلى صيد وال يربح صيدا، وال يصطاد باحلرم صيدا، وإن كان من املاء كالسمك 
لو : ذلى الصحيح، بل وال ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه، ويف اإلنصاف

= 
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  (1)(ا أصالً بريًّ  ا مأكوالً إن قتل صيدً و )وقد أشار إليه بقوله 
خبالف إبل، وبقر أهلية، ولو  (2)كحمام وبط، ولو استأنس

  (ومن غريه) (4)أي من الصيد املركور (ولو تولد منه) (3)توحشت
 .(5)كاملتولد بني املأكول وغريه

                                     
= 

نفر صيدا فتلف أو نقص يف حال نفوره ضمنه، بال خالف فيهما اهـ، فأما صيد 
له، والصيد هو احليوان املمتنع البحر كالسمك وحنوه فله أن يصطاده ويأك

 .املتوحش بأصل اخللقة
ًدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما : فعليه جزاؤه إمجاذا لقوله تعاىل( 1) تَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّ َوَمْن قـَ

َعمِ  َتَل ِمَن النَـّ ويعترب كونه أصال ال وصفا فلو تأهل وحشي ضمنه ال إن  قـَ
البهائم، واملستخبث من احلشرات  توحش أهلي، وأما ما ليس مبأكول، كسباع

 .والطري، فيباح قتله، حلديث مخس فواسق يقتلن، إخل، ويقاس ذليها ما شاهبها
 .أي احلمام والبط وهو األوز، اذتبار بأصله، فيجب فيه اجلزاء إمجاذا( 2)
أي اإلبل والبقر، اذتبارا بأصلهما، واألصل فيهما اإلنسية قال أمحد يف بقرة ( 3)

 .ال شيء فيها، ألن األصل فيها اإلنسية: ةصارت وحشي
: تغليبا للتحرمي، كما غلبوا حترمي أكله، ويفديه إذا قتله، لتحرمي قتله، قال املوفق( 4)

 .هو قول أكثر العلماء
 .فيحرم أكله واصطياده( 5)
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الصيد  (أو تلف) (1)ا للحظرأو بني الوحشي وغريه، تغليبً 
أو سبب كإشارة وداللة، وإذانة ولو  (2)ةمبباشر  (يف يده)املركور 

 . (3)مبناولة آلة

                                         

وهو اجلانب الري من جهة صيد الرب، والوحشي من دواب الرب ما ال يستأنس ( 1)
 .الوحوش حيوان الرب: لوحوش، وقال اجلوهريغالبا، واجلمع ا

فعليه جزاؤه ألنه حتت يد ذادية، أشبه ما لو أتلفه، إذ الواجب إما إرساله أو رده ( 2)
 .ذلى مالكه

أو إذارة ليقتله أو ليرحبه، سواء كان مع الصائد ما يقتله أو يرحبه أو ال، ألنه ( 3)
فاقا، حلديث أيب قتادة ملا صاد وسيلة إىل احلرام فكان حراما، كسائر الوسائل و 

ناولوين : فقلت هلم: احلمار الوحشي، فأبصرته مث ركبت ونسيت الرمح، قال
فتناولته فأتيت احلمار : ال واهلل ال نعينك ذليه بشيء، إنا حمرمون قال: فقالوا

أشار إليه إنسان منكم أو أمره : فقال صلى اهلل ذليه وسلمفعقرته، فأتيت النيب 
ال فعلق احلكم باإلشارة أو األمر، وكان أمرا معلوما متقررا ذند : ابشيء؟ قالو 

ال واهلل، ال نعينك ذليه »: ولرلك قالوا صلى اهلل ذليه وسلمأصحاب رسول اهلل 
 .، فيضمن احملرم الصيد بالداللة واإلشارة واإلذانة وحنو ذلك«بشيء، إنا حمرمون

خالفا « فكرا اإلشارة والداللةال خالف أن اإلذانة توجب اجلزاء »: قال القاضي
ملالك، والشافعي، وألن احملرم قد التزم باإلحرام أن ال يتعرض للصيد مبا يزيل أمنه، 

صلى واألمر به، والداللة ذليه، واإلشارة إليه يزيل األمن ذنه فيحرم وملا مر النيب 
قف باإلثاية، إذا ظيب حاقف، يف ظل فيه سهم، فأمر رجال أن ي اهلل ذليه وسلم

ذنده، ال يريبه أحد من الناس، حىت جياوزوه وأما اآللة فمقصودة هنا، خبالف ما 
 أن من دفع لشخص آلة، فقتل هبا شخصا انفرد : يأيت من

القاتل بالضمان، والفرق أن اآلدمي ملا كان من شأنه الدفع ذن نفسه، وال يقدر 
= 
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وإن دل وحنوه  (1)(فعليه جزاؤه)ة دابة هو متصرف فيها يأو جبنا
وحيرم ذلى احملرم أكله مما صاده، أو كان له  (2)حمرم حمرما فاجلزاء بينهما

 .(3)أثر يف صيده

                                     
= 

الف الصيد، فإن من ذليه إال مبزيد قوة، تقدمت املباشرة فلم يلحق هبا السبب خب
 .شأنه أن ال يدفع ذن نفسه، فضعفت املباشرة، فأحلق هبا السبب

سواء كان بيدها، أو فمها، ال برجلها أو ذنبها، وسواء كان راكبا، أو سائقا، أو ( 1)
قائدا، فال ضمان ذليه، وإن أمسك صيدا حىت حل ضمنه بتلفه، لتحرمي إمساكه، 

 .م، وخرج به إىل احللوكرا برحبه، وكرا إن أمسك صيد حر 
بأن أشار ، أو أذان، وإن دل وحنوه حالل حمرما ذلى صيد، فقتله احملرم وحده، ( 2)

فال ضمان ذلى احلالل، ألنه ليس حمال للضمان، ويضمنه احملرم كله، تغليبا 
لإلجياب، كشركة حنو سبع، إال أن يكون يف احلرم، فيشرتكان يف اجلزاء، كاحملرمني، 

ذلى كل واحد جزاء كامل، وهو مرهب أيب : الشافعي، وذنهماوهو أحد قويل 
حنيفة ومالك، وإن جرحه حمرم، مث قتله حالل، ضمن احملرم أرش جرحه فقط، 

 .وإن جرحه حمرم، مث قتله حمرم، فعلى األول أرش جرحه، وذلى الثاين تتمته
مليتة إال أنه أي حيرم ذلى احملرم ما صاده هو وغريه من احملرمني إمجاذا، ألنه كا( 3)

حكي فيه قول للشافعي أنه يباح، وكرا لو كان له أثر يف صيده كما لو أذان 
الصائد بإذارة آلة، أو مناولة وفاقا، كما تقدم، وإن ذبح احملرم صيدا، أو قتله 
فميتة وفاقا، ومثله صيد حرم ذحبه حمل، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي يف 

كل من امليتة ما يدفع به ضرورته وال يأكل الصيد، له أن يأ: أحد قوليه، وأمحد
َوال تـُْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى : ومن اضطر إليه أبيح له، بغري خالف لقوله

ْهُلَكةِ   .التَـّ
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 وما حرم ذليه لنحو داللة، أو صيد (1)أو ذبح أو صيد ألجله
 .(2)له، ال حيرم ذلى حمرم غريه

                                         

بالبناء للمفعول نقله اجلماذة، وهو مرهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ( 1)
صلى اهلل ذليه هدى للنيب ملا يف الصحيحني من حديث الصعب بن جثامة، أنه أ

إنا مل نرده إليك إال : محارا وحشيا، فرده ذليه، فلما رأى ما يف وجهه قال وسلم
حلم الصيد للمحرم حالل »: أنا حرم، وملسلم حنوه من حديث ابن ذباس، وألمحد

: ، وهو يف السنن وحسنه الرتمري، وقال الشافعي«ما مل تصيدوه أو يصد لكم
ا الباب، وأقيس، والعمل ذلى هرا، وقال ذثمان هرا أحسن حديث يف هر

إين لست كهيئتكم إمنا صيد ألجلي، رواه : أال تأكل؟ قال: كلوا فقالوا: ألصحابه
مالك والشافعي، وذليه اجلزاء إن أكل كقتله، وإن أكل بعضه ضمنه مبثله، وإن 

الشافعي، قتله احملرم مث أكله، ضمنه لقتله، ال ألكله، ألنه ميتة، وفاقا ملالك، و 
 .وصاحيب أيب حنيفة، وال يضمنه حمرم آخر وفاقا

باجلر صفة حملرم، أي غري الدال واملعني، والري صيد أو ذبح له، ملا سبق، ( 2)
وكحالل ويف خرب أيب قتادة هو حالل فكلوه وأكل منه وهو يف الصحيحني 

اللة وغريمها من طرق بألفاظ كثرية، وأمر أبا بكر فقسمه بني الرفاق، وفيه د
واضحة ذلى جواز أكل احملرم من صيد احلالل، إذا مل يصد ألجله واحلاصل أن ما 
صاده احلالل للمحرم ومن أجله، فال جيوز للمحرم أكله، وما مل يصد من أجله، 
بل صاده احلالل لنفسه أو احلالل، مل حيرم ذلى احملرم أكله وهرا قول اجلمهور، 

ديث وإذا محلت ذليه مل ختتلف، وذلى هرا وذليه تصح األحا: وقال ابن ذبد الرب
جيب أن حتمل السنن، وال يعارض بعضها ببعض، ما وجد إىل استعماهلا سبيل، 

وآثار الصحابة يف هرا الباب إمنا تدل ذلى هرا التفصيل، وال : وقال ابن القيم
 .حبال صلى اهلل ذليه وسلمتعارض بني أحاديثه 
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وال ميلك احملرم  (2)ولبنه إذا حلبه بقيمته (1)ويضمن بيض صيد
وال يده  (4)وإن أحرم ومبلكه صيد مل يزل (3)ابتداء صيدا بغري إرث

 .(5)احلكمية

                                         

أو نقله إىل موضع ففسد، بقيمته ولو باض أي يضمن احملرم بيض صيد أتلفه، ( 1)
: صلى اهلل ذليه وسلمذلى فراشه فنقله برفق، خلرب األنصاري يف بيض نعامة، قال 

، حديث حسن، وذن ذائشة «ذليه بكل بيضة صوم يوم، أو إطعام مسكني»
: حنوه، وللشافعي ذن ابن مسعود، وأيب موسى، وحنوه موقوفا، ولقول ابن ذباس

قيمته، وخلرب أيب هريرة ذند ابن ماجه يف بيض النعامة مثنه وقال  يف بيض النعام
 .اتفقوا ذلى أن بيض النعام مضمون: الوزير

أي قيمة حليب الصيد مكان اإلتالف وفاقا، ألنه ال مثل له من هبيمة األنعام ( 2)
 .واألوىل بقيمتهما إذ العاطف الواو

ة، أو حنومها، وال بوكيله وال باهتاب أي ال ميلك ابتداًء ملكا جتدد بشراء، أو هب( 3)
وال باصطياد وفاقا، خلرب الصعب بن جثامة، فإنه ليس حمال للتمليك ألن اهلل 
حرمه ذليه كاخلمر، غري إرث وفاقا، ألنه أقوى من غريه وال فعل منه، بدليل أنه 
يدخل يف ملك الصيب، واجملنون ومثله لو أصدقها وهو حالل صيدا، مث طلق قبل 

وال يصيد صيدا بريا، وال يتملكه بشراء، : ل، ذاد إليه نصفه، قال الشيخالدخو 
وال اهتاب، وال غري ذلك اهـ فإن أخره بأحد هره األسباب املمنوع منها مث تلف، 

 .فعليه جزاؤه لعموم اآلية
 .بضم الزاي أي مل يزل ملكه ذنه لقوة االستدامة( 4)
أو بيده بل يف بلده مودذا ذند غريه،  بأن يكون الصيد يف ملكه، وال يكون معه،( 5)

حبيث ال يشاهده، أو يف يد نائبه الغائب ذنه، وحنو ذلك، وال يضمنه ألنه مل 
يفعل يف الصيد فعال فيلزمه شيء، كما لو كان يف ملك غريه، والياء مشددة ياء 

 .النسب، والتاء للتأنيث، ألهنا صفة لليد، أي اليد احلكمية
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بإحرام أو حرم  (وال حيرم) (1)بل تزال يده املشاهدة بإرساله
وقد   (4)ألنه ليس بصيد (3)نعامكالدجاج وهبيمة األ  (2)(حيوان إنسي)

 .(5)يربح البدن يف إحرامه باحلرم صلى اهلل ذليه وسلمكان النيب 

                                         

ه، وختليته وهو مرهب أيب حنيفة، واملشاهدة بفتح اهلاء، اسم إىل موضع ميتنع في( 1)
مفعول من شوهد، مثل ما إذا كان يف قبضته، أو خيمته، أو رحله، أو قفصه، 
أومربوطا حببل معه، ألن ذلك إمساك للصيد احملرم إمساكه، وقال مالك 

يبني مثل ال يلزمه إرساله ألن الشارع إمنا هنى ذن تنفري صيد مكة ومل : والشافعي
هرا احلكم اخلفي مع كثرة وقوذه، وألنه إمنا هنى ذن فعله يف الصيد ومل يفعل 
خبالف املشاهدة فإنه فعل اإلمساك، وفرق أمحد بني اليد احلكمية واملشاهدة، 

 .وهو مرهب مالك، وأيب حنيفة، وأحد القولني للشافعي
ضمنه كمحرم، وفاقا أليب ومن أمسكه يف احلل، فأدخله احلرم، لزمه إرساله فإن أتلفه 

يتوجه ال يلزمه ونظر قياسه ذلى صيد احلرم، وإن أمسكه يف : حنيفة، ويف الفروع
احلرم، فأخرجه إىل احلل، لزمه إرساله، فإن تلف يف يده ضمنه وال ضمان ذلى 
مرسله من يده قهرا، وفاقا ملالك، والشافعي، وصاحيب أيب حنيفة ألنه واجب يف 

أخره يف حال اإلحرام، فإنه مل ميلكه فال يضمنه مرسله هره احلالة، خبالف 
 .إمجاًذا

 .إمجاذا واالذتبار يف أهلي ووحشي بأصله وفاقا( 2)
 .اإلبل والبقر والغنم( 3)
 .ولو توحش وتقدم أن االذتبار باألصل( 4)
إرسال الدماء : أفضل احلج العج والثج، والثج: كما هو مستفيض مشهور، وقال( 5)

حر، والبدن، بضم املوحدة، مجع بدنة بفتحها، وفدى ذن نسائه بالربح والن
 .بالبقر، وذبح البقر والغنم، وحنر اإلبل باحلرم، مما ال نزاع فيه
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: لقوله تعاىل (1)إن مل يكن باحلرم (صيد البحر)حيرم  (وال)
 ُُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمه

حيرم  (وال) (3)وطري املاء بري (2)
 .(5)كاألسد، والنمر، والكلب  (4)(قتل حمرم األكل)حبرم وال إحرام 

                                         

إمجاذا، والبحر مجيع املياه املاحلة واحللوة واألهنار، واآلبار، والعيون وفاقا، فإن كان ( 1)
مما يعيش فيهما كالسلحفاة مما ال يعيش إال يف املاء، فال خالف فيه، وإن كان 

والسرطان فإن كان باحلرم حرم صيده جزم به غري واحد، وصححه يف التصحيح 
 .وغريه، والشارح، والشيخ، وغريمها، ألن التحرمي فيه للمكان وال جزاء فيه

 .صيده ما يصاد منه طريا وطعامه ما يتزود منه مليًحا يابًسا( 2)
م ذلى حمرم صيده وفيه اجلزاء، يف قول ذامة أهل ألنه يبيض ويفرخ يف الرب، فيحر ( 3)

 .ال نعلم فيه خمالًفا إال ذطاء: العلم، وقال الشارح
 .وهو ثالثة أقسام( 4)
والفهد وما يف معناه، مما فيه أذى للناس، ألهنا أشد ضررا من الفواسق، وكالبازي، ( 5)

ق، والبعوض، والصقر، والشاهني، والعقاب، واحلشرات املؤذية، والزنبور، والب
والرباغيث، والقسم الثاين الفواسق، وهي احلدأة والغراب واألبقع، وغراب البني 
والفأرة واحلية، والعقرب، والثالث، ما ال يؤذي بطبعه كالرخم، والبوم والديدان، 

 .يكره جزم به يف احملرر وغريه: والجزاء يف ذلك، واستحبه بعضهم، وقيل

وذليه : حيرم، قال ابن كثري وغريه: ن أذية شديدة، وقيلويكره قتل النمر وحنوه، إال م
اجلمهور وحكى الوزير اتفاقهم ذلى أنه ال جيوز أن يقتل احملرم الصيد ذلى 
اإلطالق، وال يقتل ما ال يؤكل حلمه وال يصيده، وال يدل ذليه حالال، وال حمرما، 

 .وال يشري إليه، ويكره قتل ما ال يضر، كنمل وهدهد، إال من أذى
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دفعا ذن  (الصائل)حيرم قتل الصيد  (وال) (1)إال املتولد كما تقدم
ألنه  (3)سواء خشي التلف أو الضرر جبرحه أوال (2)نفسه، أو ماله

ويسن مطلقا قتل كل مؤذ  (4)التحق باملؤذيات، فصار كالكلب العقور
 .(5)غري آدمي

                                         

 .تولد منه ومن غريه، تغليبا للحظر: قريبا يف قوله( 1)
فعن نفسه خشية تلفها، أو مضرة كجرحه، وال يضمنه وفاقا، أو ماله خشية ( 2)

تلفه، أو تلف بعض حيواناته، وال يضمنه أيضا، ألنه قتله لدفع شره، وقد أذن 
تلف الشارع يف قتل الفواسق، لدفع أذى متوهم، فاملتحقق أوىل، وكرا لو 

بتخليصه من سبع، أو شبكة وحنوها ليطلقه، أو أخره ليخلص من رجله خيطا 
وحنوه فتلف برلك، مل يضمنه وفاقا، كقتله حلاجة أكله وفاقا، وظاهر كالمه أنه 
لو دفع ذن غري نفسه، مما جيوز له الدفع ذنه، أنه يضمنه، وليس كرلك، بل هو  

 .وب ذليههو القاصد الوث: كالصائل ذليه، والصائل ذليه
اتفقوا ذلى أنه إذا ذدا : أي أو مل خيش التلف أو الضرر جبرحه وحنوه، قال الوزير( 3)

السبع ذلى احملرم، فقتله احملرم، فال ضمان ذليه، وإن قتله ابتداء فقال مالك، 
 .ال ضمان ذليه: والشافعي، وأمحد

احلل مخس فواسق، يقتلن يف »وليس احملرم صيدا حقيقة، ويف الصحيحني ( 4)
 .«واحلرم

فال حيل قتله إال بإحدى ثالث، واملراد غري احلريب، وما سوى اآلدمي من كل مؤذ ( 5)
يستحب قتله، ذدا ذليه، أو مل يعد، وهو مرهب مالك، والشافعي، وكرا روي 
ذن أيب حنيفة، العقور وغري العقور، واملستأنس واملستوحش، منهما سواء، والفأرة 

 طالق يقتضي ذلك، سواء كان الوحشية، واألهلية، واإل
 باحلرم أو ال، وجده دنا منه أو ال، حمرما كان أو غري حمرم آذى بالفـعل أو ال 
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ال  (3)وال جزاء فيه (2)ولو برميه (1)وحيرم بإحرام قتل قمل وصئبانه
 .(4)براغيث وقراد، وحنومها

                                     
= 

وللمحرم وغريه أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كاحلية، والعقرب، : قال الشيخ وغريه
والفأرة، والغراب، والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من اآلدميني والبهائم، 

صلى اهلل ذليه حىت لو صال ذليه أحد ومل يندفع إال بالقتال قاتله، فإن النيب 
 «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد»: قال وسلم

وكرلك ما يتعرض له من الدواب، فينهى ذن قتله وإن كان يف نفسه حمرما،  
لعلماء، واختاره أنه ال كاألسد والفهد فإذا قتله فال جزاء ذليه، يف أظهر قويل ا

إن مل يندفع ضرر منل إال : جيوز قتل حنل، ولو بأخر كل ذسله، وقال هو وغريه
 .بقتله جاز

ألنه يرتفه بإزالته، كإزالة الشعر، وصئبانه بيضه وحكاه الوزير اتفاقا، ومفهومه أنه ( 1)
حملرم ملا فيه بغري خالف، ألنه إمنا حرم يف حق ا: ال حيرم بغري إحرام، قال يف املبدع
 .من الرفاهية، فأبيح يف احلرم كغريه

ويف مغين ذوي األفهام، يكره رميه حيا، وصرح يف اإلقناع حبرمة رميه مقتوال يف ( 2)
 .املسجد

أي يف قمل وصئبانه إذا قتله أو رماه، ألنه ليس بصيد، وال قيمة له، جزم به ( 3)
 .الشيخ وغريه

وال شيء يف بعوض، وبراغيث وقراد، ألهنا : قال الصحابة: كبعوض ففي الفروع( 4)
وإذا : ليست بصيد، وال متولدة من البدن، ومؤذية بطبعها، وقال شيخ اإلسالم

قرصته الرباغيث والقمل، فله إلقاؤها ذنه، وله قتلها، وال شيء ذليه، وإلقاؤها 
ري إن قرصه ذلك قتله جمانا، وإال فال يقتله، وقال غ: أهون من قتلها، وقال أيضا

واحد، مل حيرم اهلل قتله، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الرتفه، فال يفعله، ولو 
 فعله فال شيء ذـليه اهـ وال يـكره أن يقرد بعريه، روي ذن ابن 
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وحملرم احتاج لفعل حمظور فعله  (1)ويضمن جراد بقيمته
كمن   (3)وكرا لو اضطر إىل أكل صيد، فله ذحبه وأكله ،(2)ويفدي
 .(4)باحلرم

                                     
= 

ذمر وغريه، كسائر املؤذي، وال يقتل بنار قمل، وال منل، وال برغوث، وال غريها، 
 .يزل ضرره إال برلك وصحح يف الفروع التحرمي، وال يكره إذا مل

يضمن بالبناء للمفعول، وجراد اسم جنس، الواحدة منه جرادة، فإذا تلف مبباشرة ( 1)
أو سبب ضمن، ألنه بري يشاهد طريانه يف الرب، وهرا مرهب الشافعي، وذكره 

ملا حكم يف جرادة -املوفق قول أكثر العلماء، ألنه طري يف الرب، وقال ذمر لكعب 
قبضة من طعام، : وقال مرة. الدراهم، لتمرة خري من جرادة إنك لتجد: -بدرهم

 .ذليه جزاؤه: يتصدق مبا شاء، وقال مالك: وذند احلنفية
يتصدق بتمرة ذن جرادة، قال القاضي، هره الرواية تقومي ال تقدير، فتكون : وذنه

يضمن حىت لو انفرش يف طريقه مبشيه فقتله، وأن مثله : املسألة رواية واحدة وقيل
ال ضمان يف : ال ألنه اضطره إىل إتالفه كصائل وذنه: ابته املتصرف فيها، وقيلد

استقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه : اجلراد، ملا رواه الرتمري ذن أيب هريرة
، «كلوه فإنه من صيد البحر»: صلى اهلل ذليه وسلمبسياطنا وذصينا، فقال النيب 

ذن أيب سعيد أن كعبا أفىت بأخره وقد رخص فيه قوم من أهل العلم، و : قال
 .وأكله

اآلية  َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيةٌ : لقوله تعاىل( 2)
إن الكالم يف احملظور : وللخرب وتقدم، وظاهره العموم حىت يف الوطء إال أن يقال

 .غري املفسد، كما استظهره غري واحد
 .د ميتة وتقدم، ويفدي ألنه ذحبه ملصلحتهما مل جي( 3)
 .أي كمضطر باحلرم، فله ذبح صيد احلرم وأكله الضطراره إليه( 4)
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 .(1)وال يباح إال ملن له أكل امليتة

فلو  (حيرم ذقد نكاحو )وقد ذكره بقوله  (2)ذقد النكاح: السابع
يف النكاح حرم  ا، أو وكيالً أو كان وليًّ  (3)تزوج احملرم، أو زوج حمرمة

ا ال ينكح احملرم وال مسلم ذن ذثمان مرفوذً  ىملا رو  (4)(وال يصح)
 .(5)نكحي  

                                         

أي وال يباح الصيد الري ذحبه احملرم املضطر إىل أكله إال ملن يباح له أكل امليتة، ( 1)
 .وهو املضطر

أمجعوا ذلى أن  :أي السابع من حمظورات اإلحرام ذقد النكاح، قال الوزير وغريه( 2)
 .احملرم ال يعقد ذقد نكاح لنفسه، وال لغريه

أو غري حمرمة، فال مفهوم له، بل احملرمة وغريها سواء، حيرم ذليه وال يصح، وهو ( 3)
مرهب مالك، والشافعي، سواء تعمد أوال، لصريح اخلرب، واآلثار اآلتية وغريها، 

وألنه من دواذيه، فمنعه  وألن اإلحرام مينع الوطء ودواذيه، فمنع صحة ذقده،
 .اإلحرام منه كالطيب، فيقع فاسًدا

أي النكاح، وفاقا ملالك والشافعي، واالذتبار حبالة العقد، ال حبالة الوكالة فلو ( 4)
وكل حمرم حالال، فعقده بعد أن حل صح، ولو وكل حاًل حالال، فعقده بعد أن 

لنكاح، ولو وكله مث أحرم، أحرم هو أو موكله فيه مل يصح، وال يصح أن يقبل له ا
 .فللوكيل ذقده إذا حل لزوال املانع

الكاف، ال يعقد لنفسه والثاين بضم الياء وكسر : بفتح الياء وكسر الكاف، أي: األول( 5)
مثله، وذن  ال يتوىل العقد لغريه، وفيه وال خيطب وأليب داود وغريه ذن ذمر مرفوذا: أي

وال ينكح، وال خيطب ذلى نفسه، وال ذلى غريه، ال ينكح احملرم، : ذمر أنه كان يقول
فنهاه وما يف  أراد أن يتزوج رواه الشافعي وغريه، وألمحد ذنه مرفوذا، أن رجال
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وال فرق بني اإلحرام  (1)يف ذقد النكاح كشراء الصيد (وال فدية)
كخطبة   (3)ب امرأةويكره للمحرم أن خيط (2)الصحيح والفاسد

 .(4)هذقد

                                     
= 

تزوج ميمونة وهو حمرم، فقال  صلى اهلل ذليه وسلمأنه : الصحيحني ذن ابن ذباس
 .ابن املسيب، وأمحد ، وغريمها َوِهَم رضي اهلل ذنه

بسرف : لم ذن ميمونة، أنه تزوجها وهو حالل، وأليب داودوالصواب ما رواه مس
تزوج ميمونة حالال، وبين هبا حالال، وكنت : وألمحد والرتمري، ذن أيب رافع

السفري بينهما وإسناده جيد، ورواية اجلل أوىل، وفيها صاحب القصة، وال مطعن 
 .ذاك صغريفيها، بل ذكر بعضهم أهنا متواترة ويوافقها ما سبق، وابن ذباس إذ 

أن رجاًل تزوج امرأة وهو حمرم، فرد ذمر نكاحه، : وروي مالك، والشافعي، وغريمها 
وذليه ذمل : وذن ذلي، وزيد معناه، روامها أبو بكر النيسابوري، ويف املبدع

اخللفاء وألن اإلحرام مينع الوطء ودواذيه، وذقد النكاح يراد به الوطء غالبا، فحرم 
 .نكاح ذن احملرممبالغة يف حسم مواد ال

أي ال فدية ذليه يف ذقد النكاح، ألنه ذقد فسد ألجل اإلحرام، فلم جيب به ( 1)
 .فدية، كشراء صيد فسد ذقده ألجل اإلحرام

فاإلحرام الفاسد كالصحيح، يف منع النكاح، وسائر احملظورات ألن حكمه باٍق ( 2)
 .يف وجوب ما جيب باإلحرام، فكرلك فيما حيرم به

 .فسه أو غريه، ألن الوسائل هلا حكم الغاياتذلى ن( 3)
إن : أي كما يكره للمحرم أن يقرأ خطبة ذقد النكاح بضم اخلاء، وهي قوله( 4)

إخل، ملا تقدم يف حديث ذثمان، وحرمها ابن ذقيل .. احلمد هلل حنمده، ونستعينه
 .وغريه
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أي لو راجع احملرم  (وتصح الرجعة) (1)أو حضوره، أو شهادته فيه
 (3)وكرا شراء أمة للوطء (2)امرأته، صحت بال كراهة، ألنه إمساك

احملرم، بأن غيب  (وإن جامع)وإليه اإلشارة بقوله  (4)الوطء :الثامن
 .(5)احلشفة يف قبل أو دبر، من آدمي أو غريه حرم

                                         

احملرم  ويكره حضور: بالرفع ذطف ذلى املصدر املنسبك من أن ومدخوهلا أي( 1)
ذقد النكاح، أو شهادته فيه، من حملني، ال من حمرمني ألن شهادته يف الفاسد 

 .حرام مطلقا، وما روي وال يشهد فال يصح قاله يف املبدع
وألهنا مباحة قبل الرجعة، فال إحالل، واختاره اخلرقي ومجاذة، وهو مرهب ( 2)

 .به كالنكاحمالك، والشافعي، وروى املنع مجاذة، ونصره القاضي وأصحا
ال نعلم فيه خالفا، ألنه ليس بعقد نكاح، لورود العقد ذلى : وغريه، قال املوفق( 3)

منفعة البضع وغريه، خبالف ذقد النكاح، فإنه ذلى البضع خاصة، وال فدية ذليه 
 .يف شيء من ذلك كله، كشراء الصيد

اجلملة  أي الثامن من حمظورات اإلحرام الوطء يف قبل يفسد به النسك يف( 4)
 .إمجاذا، واملراد املوجب للغسل، فإن كان حبائل مل يفسد

أي وإن جامع احملرم، بأن غيب حشفته األصلية، وإمنا ترك التقييد برلك لتعريفها ( 5)
بالالم املفيد لرلك، يف قبل، أصلي، وتقييده برلك أوىل، أو دبر من آدمي حي 

وحيرم ذلى احملرم : الشيخأو ميت، أو غري اآلدمي لوجوب احلد والغسل، قال 
الوطء ومقدماته، وال يطأ شيئا، سواء كان امرأة أو غري امرأة، وال يتمتع بقبلة، وال 
مس بيد، وال نظر بشهوة اهـ، واحلكمة أن يبعد ذن مالذ الدنيا وشهواهتا، وجيمع 

 .مهه ملقاصد اآلخرة
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قال ابن  َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفال َرَفثَ : لقوله تعاىل
قبل التحلل األول فسد )وإن كان الوطء  (1)هو اجلماع: ذباس

 (4)وال فرق بني العامد والساهي (3)ولو بعد الوقوف بعرفة (2)(نسكهما
 .(5)لقضاء بعض الصحابة رضي اهلل ذنهم بفساد احلج، ومل يستفصل

 .(5)يستفصل
                                         

َياِم  ُأِحلَّ : أي الرفث املركور يف اآلية هو اجلماع لقوله تعاىل( 1) َلُكْم َليْـَلَة الصِّ
الرفث اسم للجماع قوال : يعين اجلماع وقال الشيخ الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكمْ 

 .وذمال
وحكى ابن املنرر والوزير وغريمها إمجاع العلماء، وأنه ال يفسد النسك إال به، ( 2)

 ليس يف احملظورات ما يفسد احلج إال جنس: أنزل أو مل ينزل، وقال الشيخ
فإن جامع فسد حجه، وأما سائر : الرفث، فلهرا ميز بينه وبني الفسوق، وقال

احملظورات كاللباس والطيب، فإنه وإن كان يأمث هبا فال تفسد احلج، ذند أحد من 
األئمة املشهورين اهـ والتحلل األول حيصل بفعل اثنني من ثالثة، ورمي وطواف 

 .وحلق ويأيت
ألنه صادف إحراما تاما، كقبل الوقوف، ولو  وهرا مرهب مالك والشافعي،( 3)

، أي قارب، «من وقف بعرفة مت حجه»إشارة إىل خالف أيب حنيفة، وحديث 
أن من وطئ يف احلج قبل الطواف فسد : وأمن فواته، وذكر أبو بكر يف السنة

 .حجه، ومحله بعضهم ذلى ما قبل التحلل
 .هرا املرهب املشهور، وقول مجهور العلماء( 4)
أهد ناقة وهو : وهو ابن ذمر رضي اهلل ذنهما، وذليه بدنة، لقول ابن ذباس (5)

ال : مرهب مالك، والشافعي، ولو كان قارنا فدم واحد، وفاقا هلما أيضا، وذنه
يفسد حج الناسي، واجلاهل، واملكره، وحنوهم، وهو جديد قويل الشافعي، واختاره 

 يه وملا وغريمها وأنه ال شيء ذل: صاحب الفائق، والشيخ
= 
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أي جيب ذلى الواطئ واملوطوءة املضي يف النسك  (فيهوميضيان )
روي ذن ذمر وذلي، وأيب هريرة  (2)وال خيرجان منه بالوطء (1)الفاسد

 .(4)فحكمه كاإلحرام الصحيح (3)وابن ذباس

                                     
= 

حكى األقوال يف اجملامع يف رمضان ناسًيا أو جاهال، ورجح أن ال قضاء ذليه، وال  
وطرد هرا أن احلج ال يبطل بفعل : كفارة ملا قد ثبت بداللة الكتاب والسنة، قال

شيء من احملظورات ال ناسًيا، وال خمطئا ال اجلماع وال غريه، وهو أظهر قويل 
 .و متجهوه: الشافعي، قال يف الفروع

 .إمجاذا، حجا كان أو ذمرة( 1)
اتفقوا ذلى أنه إذا أفسد احلج، مل يتحلل منه : حكاه الوزير وغريه إمجاذا، وقال( 2)

باإلفساد، ومعىن ذلك أنه مىت أتى مبحظور من حمظورات اإلحرام، فعليه فيه ما 
عد، ذلى احملرم يف احلج الصحيح، وميضي يف فاسده، ويلزمه ذلك مث يقضي فيما ب

لكن إن حل من أفسد حجه إلحصار، مث زال ويف الوقت سعة قضى يف ذلك 
وليس يتصور القضاء يف العام الري أفسد احلج فيه يف غري : العام، قال مجاذة

هره املسألة، وقيل للقاضي، لو جاز طوافه يف النصف األخري لصح أداء حجتني 
 .يف ذام واحد، وال جيوز إمجاًذا

، وأيب هريرة رواه مالك، والبيهقي، وسعيد بن منصور، وابن أيب فأثر ذمر، وذلي( 3)
 .شيبة، وغريهم، وأثر ابن ذباس رواه البيهقي وغريه

يف فعل ما يفعل بعد اإلفساد، كما كان يفعل قبله، من الوقوف وغريه، ويف ( 4)
اجتناب ما جيتنب قبل اإلفساد من الوطء وغريه، وذليه الفدية إذا فعل حمظورا بعد 

 .قله اجلماذة، وذكره القاضي وغريه ذن مجاذة من الفقهاءن
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َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هللِ : لقوله تعاىل
وجوبا  (ويقضيانه) (1)

 .(3)وابن ذمر، وابن ذمرو روي ذن ابن ذباس، (2)(ثاين ذام)
                                         

ووجه الداللة ما يفصح به ذموم اآلية، وقد روي مرفوذا أنه أمر اجملامع برلك، ( 1)
 .وألنه معىن جيب به القضاء، فلم خيرج منه كالفوت

أي بعد حجة اإلسالم ذلى الفور، إن كان ما أفسده حجا واجبا فبال نزاع يف ( 2)
لقضاء، وكرا لو كان نرًرا أو نفاًل، ألنه لزم بالدخول فيه، وألن الصحابة وجوب ا

اتفقوا ذلى أن ذليهما القضاء، سواء كان احلج : مل يستفصلوا قال الوزير وغريه
تطوذا أو واجبا، أو كانت مطاوذة أو مكرهة، واتفقوا ذلى أنه إذا وطئ يف العمرة 

 .أفسدها وذليه القضاء
جاًل أتى ذبد اهلل بن ذمرو، فسأله ذن حمرم واقع امرأته فأشار إىل بسند جيد أن ر ( 3)

فلم يعرفه الرجل، : اذهب إىل ذلك فاسأله قال شعيب: ذبد اهلل بن ذمر فقال
ال : بطل حجك، فقال الرجل، أفأقعد؟ قال: فرهبت معه، فسأل ابن ذمر، فقال

، فحج وأهد، بل خترج مع الناس، وتصنع ما يصنعون، فإذا أدركت احلج قابال
اذهب إىل ابن ذباس فاسأله، فقال : فرجع إىل ذبد اهلل بن ذمرو فأخربه، فقال

فرهبت معه، فسأله فقال له مثل ما قال ابن ذمر، فرجع إىل ذبد اهلل بن : شعيب
أقول مثل ما قاال وحنوه ذند أمحد، : ما تقول أنت؟ قال: ذمرو فأخربه، مث قال

ورواه األثرم وزاد، وحال إذا حلوا، فإذا كان العام والدارقطين، واحلاكم، وغريهم، 
املقبل، فاحجج أنت وامرأتك، وأهديا هديا، فإن مل جتد فصوما ثالثة أيام يف 

 .احلج، وسبعة إذا رجعتما
ملا روى ابن وهب بإسناده ذن سعيد بن املسيب، أن رجال جامع : ويف حاشية املقنع

 أمتا »فقال هلما   ذليه وسلمصلى اهللامرأته ومها حمرمان، فسئل النيب 
حجكما مث ارجعا، وذليكما حجة أخرى، من قابل، حىت إذا كنتما يف املكان  

الري أصبتها فأحرما وتفرقا وال يؤاكل واحد منكما صاحبه، مث أمتا مناسككما 
= 
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من  (1)وغري املكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة اإلسالم، فورا
وسن تفرقهما يف  (2)حيث أحرم أوال إن كان قبل ميقات، وإال فمنه

 .(3)قضاء، من موضع وطء، إال أن حيال

                                     
= 

 .واملرهب ال يسقط الدم، وهو مرهب مالك، والشافعي «وأهديا
ه وبعد حجة اإلسالم، ما أفسده فورا، ألن أي يقضي غري املكلف، بعد تكليف( 1)

 .احلج األصلي جيب ذلى الفور، فهرا أوىل ألنه قد تعني ذليه بالدخول فيه
أي يقضي من حيث أحرم، وهو املوضع الري أحرم منه مبا فسد، إن كان ما ( 2)

أحرم منه قبل ميقات، وإن مل يكن أحرم إال من امليقات مل يلزمه إال منه، وفاقا 
: عي، ملا سبق من السنة، وألن القضاء بصفة األداء، وذند أيب حنيفة ومالكللشاف

وحيرمانه من : من امليقات، ألنه املعهود، ولكراهة تقدم اإلحرام، ويف اإلنصاف
 .امليقات بال نزاع

أمتا حجكما، مث »: أي حيل الواطئ واملوطوءة من اإلحرام، وفاقا للشافعي، لقوله( 3)
أخرى من قابل، حىت إذا كنتما يف املكان الري أصبتها  ارجعا، وذليكما حجة

وإن  «فيه، فأحرما وتفرقا، وال يؤاكل أحدكم صاحبه، مث أمتا نسككما وأهديا
ضعفه بعضهم فقد ذضدته اآلثار ذن الصحابة، وروى األثرم ذن ابن ذمر، وابن 

 من حيث حيرمان، وفاقا ملالك وزفر، ألن التفريق خوف: ذباس معناه، وذنه
احملظور، فجميع اإلحرام سواء، وحيصل التفرق حبيث ال يركب معها ذلى بعري، وال 
جيلس معها يف خباء، وما أشبه ذلك، بل يكون قريبا منها، يراذي أحواهلا، ألنه 
حمرمها، وذلم منه أن الواطئ يصلح حمرما هلا يف حجة القضاء، ومن أفسد القضاء 

 .قضى الواجب، ال القضاء وفاًقا
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وال  (2)وذليه شاة (1)والوطء بعد التحلل األول ال يفسد النسك
قضائها ذليه، ألنه املفسد  هحج ونفقة (3)فدية ذلى مكرهة

 (وحترم املباشرة)وذكرها بقوله  (5)املباشر دون الفرج: التاسع (4)لنسكها
فأنزل مل يفسد )أي باشرها  (فإن فعل) (6)أي مباشرة الرجل املرأة

 .(7)(هحج

                                         

 .بل يفسد اإلحرام« احلج ذرفة»فاقا لقوله و ( 1)
فدية لفعله احملظور يف اإلحرام، وأما العمرة فكاحلج، يفسدها الوطء قبل الفراغ ( 2)

من السعي، ال بعده، وقبل حلق، وجيب املضي يف فاسدها، والقضاء فورا كاحلج، 
 .والدم شاة كما يف اإلقناع وغريه

رجل، لوجود اجلماع منها بدليل احلد، نص ذليه، كالصوم، واملطاوذة كال( 3)
 .واالشرتاك يف السبب، وهو مرهب أيب حنيفة ومالك، وملا تقدم من األخبار

أي نفقة حجة قضاء املكرهة ذلى الزوج، ألنه هو املفسد لنسكها، فكانت ذليه ( 4)
نفقتها، كنفقة نسكه، ولو طلقها، أو تزوجت بعد طالقها، وإن كانت مطاوذة 

أهد ناقة، ولتهد : وأهديا هديا، وقول ابن ذباس: نزاع، لقول ابن ذمرفعليها بال 
 .ناقة

 .أي فيما دون الفرج بوطء يف غريه، ولو تقبيل أو ملس أو نظر، لشهوة وفاقا( 5)
مباشرة املرأة : ألنه وسيلة إىل الوطء احملرم، فكان حراما، وقال اجلوهري وغريه( 6)

 .مالمستها
استمتاع مل جيب بنوذه احلد فلم يفسده وهرا مرهب أيب لعدم الدليل، وألنه ( 7)

 .حنيفة والشافعي
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وال يصح قياسها ذلى الوطء، ألنه جيب به  (1)كما لو مل ينزل
أنزل مبباشرة أو قبلة، أو تكرار نظر، أو إن  (ةوذليه بدن) (2)احلد دوهنا

 .(3)ملس لشهوة

                                         

اتفقوا ذلى أنه إذا وطئ فيما دون الفرج، فلم ينزل وكان ذلك : قال الوزير وغريه( 1)
ال نعلم فيه : قبل الوقوف بعرفة، أن ذليه دًما، وال يفسد حجه، وقال املوفق

فرق بني احلج والصوم، أنه يفسده كل خالفا، وكرا لو مل يكن اإلنزال لشهوة، وال
واحد من حمظوراته، خبالف احلج، فال يفسده إال اجلماع، والرفث خمتلف فيه، فلم 

 .نقل جبميع ما فسر به، مع أنه يلزم القول به يف الفسوق واجلدال
 .أي املباشرة، فلم يفسد هبا احلج، كما أنه ال جيب هبا احلد( 2)
ا اإلنزال، فأوجبت الفدية، كما لو وطئ يف الفرج والبدنة ألهنا مباشرة، اقرتن هب( 3)

والبدن، خيتص باإلبل، وهو قول اجلمهور، من املفسرين وغريهم، بل إطالقها ذلى 
 .البعري إمجاع

بدن الرجل بدنا وبدانة، إذا ضخم : ومسيت بدنة لعظم بدهنا وضخامتها، يقال
ذليها شرذا، وإذا أطلقت يف   وإطالق البدنة ذلى البقرة ذلى األصح، ألهنا تطلق

 .كتب الفقه، فاملراد هبا البعري، ذكرا كان أو أنثى
ويشرتط ذند اجلمهور يف جزاء الصيد وحنوه، أن تكون قد دخلت يف السنة السادسة، 

شاة وفاقا، إال يف تكرار النظر، : وأن تكون بصفة ما جيزئ يف األضحية، وذنه
، وتكرار الفكر من غري خروج مين وال ال شي ذليه: فقال أبو حنيفة والشافعي

إن اهلل جتاوز ألميت ما حدثت به »: مري، ال جيب به شيء إمجاذا، لقوله
، متفق ذليه، وألنه دون النظر، وإن أمرى بنظر «أنفسها، ما مل تعمل أو تكلم

 .من غري تكرار، مل جيب ذليه شيء
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وإن مل ينزل فشاة  (1)أو أمىن باستمناء، قياسا ذلى بدنه الوطء
وامرأة مع شهوة كرجل يف  (3)وخطأ يف ذلك كعمد (2)كفدية أذى

إحرامه بني يف ليجمع  (من احلل)بعد أن خيرج  (لكن حيرم) (4)ذلك
 (5)ي ليطوف طواف الزيارة حمرماأ (لطواف الفرض)احلل واحلرم 
أن هرا يف املباشرة دون الفرج، إذا أنزل وهو غري : وظاهر كالمه

متجه، ألنه مل يفسد إحرامه، حىت حيتاج لتجديده فاملباشرة كسائر 
احملرمات، غري الوطء، هرا مقتضى كالمه يف اإلقناع كاملنتهى واملقنع، 

ا ذكروا هرا احلكم فيمن واإلنصاف، واملبدع وغريها، وإمن ،والتنقيح
 .(6)وطئ بعد التحلل األول

                                         

نة ذليه بالوطء، وقال أي وذليه بدنة إن أمىن باستمناء، قياسا ذلى وجوب بد( 1)
ذليه : إذا مل يفسد حجه، فمرهب أيب حنيفة، ومالك، والشافعي: الوزير وغريه

 .شاة
ال : وفاقا أليب حنيفة ومالك، وخيري بني الدم والصيام واإلطعام، وقال الشافعي( 2)

 .شيء ذليه
أي وخطأ يف مباشرة دون الفرج يف التحرمي، ووجوب الدم كعمد، وهو مرهب ( 3)

 .مهوراجل
 .إن باشرت أو قبلت( 4)
أي للزيارة مسي برلك، ألهنم يزوروهنا من مىن،ومقتضاه أنه لو طاف قبل الوطء ( 5)

 .وجزم به يف املغين, ال إحرام ذليه
 .يعين اإلحرام من احلل( 6)
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 (1)إال أن يكون ذلى وجه االحتياط، مراذاة للقول باإلفساد
أي لباس املخيط،  (إال يف اللباس (2)كالرجل)فيما تقدم  (وإحرام املرأة)

 .(4)وال تغطية الرأس (3)فال حيرم ذليها

قب تال تن»م لقوله ذليه السال (5)(وجتتنب الربقع والقفازين)
 .(6)رواه البخاري وغريه «وال تلبس القفازينالمحرمة المرأة 

                                         

 .فهو متجه، من هره احليثية( 1)
ظافر، والطيب، وقتل فيحرم ذليها ما حيرم ذلى الرجل، من إزالة الشعر، وتقليم األ( 2)

 .الصيد، وغري ذلك مما تقدم، لدخوهلا يف ذموم اخلطاب
 .إمجاذا حكاه ابن املنرر وغريه، حلاجتها إىل السرت وكعقد اإلزار للرجل( 3)
 .وال تظليل حممل وال غريه، إمجاذا للخرب، وحاجة السرت( 4)
ف، لباس تغطي به بال خالف يعتد به والربقع بضم الباء وسكون الراء وضم القا( 5)

بالضم « والقفازين»املرأة وجهها، فيه نقبان ذلى العينني، تنظر املرأة منهما 
 .والتشديد

كراهية الربقع ثابتة ذن سعيد، وابن ذمر، وابن ذباس وذائشة، : وقال ابن املنرر( 6)
: وال نعلم أحدا خالف فيه، وحترمي القفازين هو مرهب مالك وغريه قال ابن القيم

أوىل باالتباع اهـ  صلى اهلل ذليه وسلمفيه أبو حنيفة، وسنة رسول اهلل  وخالف
أن تنتقب  صلى اهلل ذليه وسلمهنانا النيب : وكالنقاب، وكالرجل وفاقا وقال الشيخ

أو تلبس القفازين، كما هنى احملرم أن يلبس القميص وحنوه مع أنه جيوز له أن يسرت 
أقوى من النقاب، فلهرا ينهى ذنه باتفاقهم،  يديه ورجليه، باتفاق األئمة، والربقع

 . وهلرا كانت احملرمة ال تلبس ما يصنع لسرت الوجه، كالربقع وحنوه ألنه كالنقاب

= 
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  (1)والقفازان، شيء يعمل لليدين، يدخالن فيه، يسرتمها من احلر
 .(3)ويفدي الرجل واملرأة بلبسهما (2)كما يعمل للبزاة

 :صلى اهلل ذليه وسلملقوله  (4)اأيضً  (تغطية وجهها)جتتنب  (و)
 .(5)«سه، وإحرام المرأة في وجههاإحرام الرجل في رأ»

                                     
= 

هنيه أن تنتقب وتلبس القفازين، دليل ذلى أن وجهها كبدن الرجل، ال  : وقال ابن القيم
الربقع، ال كرأسه، فيحرم ذليها فيه ما وضع وفصل ذلى قدر الوجه، كالنقاب و 

 .ذلى سرتة باملقنعة واجللباب وحنومها وهرا أصح القولني
وهو ما تلبسه النساء يف أيديهن، يغطي األصابع واألكف : قاله الشيخ وغريه( 1)

شيء يعمل لليدين، حيشى بقطن، ويكون له أزرار تزر : والساذد، وقال اجلوهري
املطالع، غشاء األصابع مع  ذلى الساذدين من الربد، تلبسه املرأة يف يديها، ويف

 .األكف ، معروف يكون من اجللد وغريه
بضم املوحدة نسبوا هلا، وهم الرين حيملون البزاة، مجع باز، ضرب من الصقور، ( 2)

 .وكرلك الصقور، والشواهني، ذلى أيديهم ذند الصيد
ا أي القفازين الرين يعمالن لليدين، ومثلهما لو لفت ذلى يديها خرقة وشدهت( 3)

ذلى حناء أو ال، كشده ذلى جسده شيئا، ال تغطية ذلك منها أو منه، جزم 
 .وظاهر كالم األكثر، ال حيرم، وبال شد فال بأس: برلك يف اإلقناع وغريه، مث قال

 .إحرام املرأة يف وجهها بال نزاع: كرا قاله بعض األصحاب، ويف اإلنصاف( 4)
الدارقطين ذن ابن ذمر موقوفا، وقال ابن كرا أوردوه ذفا اهلل ذنهم، وإمنا رواه ( 5)

ما روي يف إحرام املرأة يف وجهها ال أصل له وال تقوم به حجة، وال يرتك له : القيم
 احلديث الصحيح الدال ذلى أن وجهها كبدهنا، وقال شيخ اإلسالم 

إحرام املرأة »: أنه قال صلى اهلل ذليه وسلممل ينقل أحد من أهل العلم ذن النيب 
= 
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وتسدله ذلى وجهها، ملرور الرجال  (1)فتضع الثوب فوق رأسها
 .(2)قريبا منها

                                     
= 

وإمنا حيرم سرته : ، وإمنا قال هرا القول بعض السلف، وقال ابن القيم«ههايف وج
مبا أذد للعضو، كالنقاب وحنوه، ال مطلق السرت كاليدين، وليس ذن رسول اهلل 

 .حرف واحد، يف وجوب كشف املرأة وجهها ذند اإلحرام صلى اهلل ذليه وسلم
مجيعه إال جبزء من الوجه، وال  وجيب ذليها تغطية رأسها كله، وال ميكنها تغطية ( 1)

كشف مجيع الوجه إال جبزء من الرأس، فسرت الرأس كله أوىل، ألنه آكد لوجوب 
فإهنا ذورة فلرلك جاز هلا أن تلبس : سرته مطلقا إمجاذا يف اجلملة، قال الشيخ

الثياب اليت تسترت هبا، وتستظل باحململ اهـ وكرا غري احململ، كاهلودج واحملفة، 
 .إىل السرت، وحكاه ابن املنرر وغريه إمجاذاحلاجتها 

صلى كان الركبان ميرون بنا، وحنن حمرمات، مع رسول اهلل : وفاقا، لقول ذائشة( 2)
فإذا حاذوا بنا، سدلت إحدانا جلباهبا ذلى وجهها، فإذا جاوزونا   اهلل ذليه وسلم

جهها، وإمنا كشفناه، رواه أمحد، وأبو داود وغريمها، وال يضر مس املسدول بشرة و 
ولو غطت : منعت من الربقع والنقاب، ألنه معد لسرت الوجه، قال شيخ اإلسالم

املرأة وجهها بشيء ال ميس الوجه، جاز باالتفاق، وإن كان ميسه، فالصحيح أنه 
 .جيوز أيضا

وال تكلف املرأة أن جتايف سرتهتا ذن الوجه، ال بعود وال بيدها، وال غري ذلك، فإن 
سوَّى بني وجهها ويديها، وكالمها كبدن الرجل ال    ذليه وسلمصلى اهللالنيب 

يسدلن ذلى وجوههن من غري مراذاة  صلى اهلل ذليه وسلمكرأسه، وأزواجه 
: جيوز هلا تغطية وجهها مبالصق، خال النقاب والربقع، وقال املوفق: اجملافاة، وقال

 .املسدول ال يكاد يسلم من إصابة البشرة، ولو كان شرطا لبني
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 (1)باخللخال، والسوار والدملج، وحنوها (ويباح هلا التحلي)
وكره هلما اكتحال بإمثد  (3)وكره بعده (2)ويسن هلا خضاب ذند إحرام

 .(5)وهلا لبس معصفر وكحلي (4)لزينة

                                         

كالقالدة واخلامت والقرط وغري ذلك من احللي واخللخال حلية معروفة ذند العرب، ( 1)
تلبس فوق الكعبني، كالسوار يف اليد والسوار هو حلية تلبسه املرأة يف زندها أو 

كن : معصمها والدملج، هو املعضد من احللي وغريه، جيعل يف العضد، قال نافع
: صفر، وهن حمرمات، رواه الشافعي، قال اجملدنساء ابن ذمر يلبسن احللي، واملع

ويلبسن بعد ذلك ما أحبنب وال دليل للمنع، وال حيرم ذليهن لباس زينة، ما مل 
 .تظهر لغري حمرم

يعين باحلناء وتقدم، ويستحب يف غري اإلحرام لزوجه، ألن فيه زينة، ويكره ألمي، ( 2)
به، فيما ال تشبه فيه  لعدم احلاجة، مع خوف الفتنة، وأما الرجل، فال بأس

النساء، وهلما النظر يف املرآة، روي ذن ابن ذمر وغريه، ومل يرد فيه ما يقتضي املنع 
 .منه

 .أي بعد اإلحرام، ألنه من الزينة( 3)
أي وكره للرجل واملرأة اكتحال بإمثد لزينة ال لغريها، رواه الشافعي ذن ابن ذمر، ( 4)

 .ة فيه، إذا مل يكن مطيبا وإال حرموال يكره غري اإلمثد، ألنه ال زين
بالضم، نوع أسود من الثياب،  «كحلي»ما صبغ بالعصفر وتقدم والـ : املعصفر( 5)

وهلا لبس كل مصبوغ، بغري ورس وزذفران، ألن األصل اإلباحة إال ما ورد الشرع 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من »يف احملرمة،  صلى اهلل ذليه وسلمبتحرميه، وقال 

رواه أبو داود، وكانت ذائشة وأمساء حيرمان يف « ، أو خز، أو كحليمعصفر
 .املعصفر، ويكره لبسه للرجل يف غري إحرام وتقدم، ففي اإلحرام أوىل
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واجتار وذمل صنعة ما مل  (1)وقطع رائحة كريهة بغري طيب
وجيتنبان الرفث  (3)وله لبس خامت (2)يشغال ذن واجب، أو مستحب

 .(4)والفسوق واجلدال
                                         

 .ألنه ليس من احملظورات بل مطلوب فعله( 1)
كانت ذكاظ، : فإن شغال ذن واجب حرما، أو مستحب كرها قال ابن ذباس( 2)

َلْيَس يف اجلاهلية، فتأمثوا أن يتجروا يف املواسم، فنزلت  وجمنة وذو اجملاز أسواقا
يف مواسم احلج، رواه البخاري،  َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَـْبتَـُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكمْ 

كنت رجال أكري يف هرا الوجه، وإن ناسا : وأليب داود ذن أيب أمامة قال
تليب، وتطوف بالبيت، أليس حترم و : يقولون، ليس لك حج، فقال ابن ذمر
فإن لك حجا، جاء رجل : بلى، قال: وتفيض من ذرفات، وترمي اجلمار؟ فقلت

َلْيَس فسأله مثل ما سألتين فلم جيبه حىت نزلت  صلى اهلل ذليه وسلمإىل النيب 
وحنوه ألمحد وغريه وسنده « لك حج»: اآلية، فقرأها ذليه، وقال َعَلْيُكْم ُجَناحٌ 

 .جيد
ال بأس باهلميان، : و ذقيق وحنومها، ملا روى الدارقطين ذن ابن ذباسمن فضة أ( 3)

واخلامت للمحرم، وله بط جرح ، وختان وقطع ذضو، ذند احلاجة إليه، وأن حيتجم 
 .ألنه ال رفاهية فيه، ويف الصحيحني أنه احتجم وهو حمرم

ُسوَق َوال ِجَداَل ِفي َفَمْن فَـَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفال َرَفَث َوال فُ : قال تعاىل( 4)
اإلجياب واإللزام، أي أوجب : ههنا (فرض)وأمجعوا ذلى أن املراد من  اْلَحجِّ 

 ذلى نفسه بإحرامه حجا أو ذمرة، فليجتنب الرفث، وهو اجلماع، 
كما تقدم ويطلق ذلى التعريض به، وذلى الفحش يف القول، وقال ابن ذباس 

لى أن املراد به يف اآلية، اجلماع، وحيرم اجلماع، واجلمهور ذ: وابن ذمر وغريمها
 . تعاطي دواذيه، من املباشرة والتقبيل والغمز، وأن يعرض هلا بالفحش من الكالم

الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من املرأة والفسوق هو : وقال األزهري
= 
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 .(1)وتسن قلة الكالم إال فيما ينفع

                                     
= 

املعاصي مل يفسق، أي مل يأت بسيئة وال معصية، وهو يف حالة اإلحرام أشد 
قبح، ألهنا حالة التضرع، وهجر املباحات، واإلقبال ذلى طاذة اهلل، واجلدال وأ

وهو املماراة فيما ال يعين، واخلصام مع الرفقة، واملنازذة والسباب، خبالف اجلدال 
ذلى وجه النظر يف أمر من األمور الدينية، وأما األمر باملعروف فواجب، وقال 

، فإن اهلل قد وضحه وبينه، وقطع املراء فيه،  اجلدال هو املراء يف أمر احلج: الشيخ
كما كانوا يف اجلاهلية، يتمارون يف أحكامه، ومل ينه احملرم ذن اجلدال مطلقا، بل 

 .قد يكون واجبا مستحبا، وقد يكون حمرما يف احلج وغريه
ال مبا ال يعنيه، واملراد العدم، ال حقيقة القلة، وكان شريح إذا أحرم كأنه احلية ( 1)

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر »صماء، ويف الصحيحني ذن أيب هريرة مرفوذا، ال
من حسن إسالم املرء تركه ما ال »، وذنه مرفوذا، «فليقل خريا أو ليصمت

، حديث حسن، وألمحد ذن ذلي مثله، ويستحب للمحرم، أن يشتغل «يعنيه
نهي ذن املنكر وتعليم بالتلبية، وذكر اهلل، وقراءة القرآن، واألمر باملعروف، وال

 .اجلاهل، وحنو ذلك
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 (1)باب الفدية

 

 (خيري بفدية) (2)أي أقسامها، وقدر ما جيب، واملستحق ألخرها
وتغطية ) (4)فوق ظفرين (وتقليم) (3)فوق شعرتني (حلق)أي يف فدية 

 .(5)(رأس، وطيب، ولبس خميط، بني صيام ثالثة أيام
                                         

جعلت : فداه وأفداه، أذطى فداه، وفداه بنفسه إذا قال: مصدر فداه، يقال( 1)
ما يعطى يف افتكاك األسري، وإنقاذ من هلكة، : فداك، والفدية والفداء والفدى

وإطالق الفدية يف حمظورات اإلحرام، إشعار بأن من أتى حمظورا منها، فكأنه صار 
يف هلكة، حيتاج إىل إنقاذه منها، بالفدية اليت يعطيها استعري هرا االسم يف 
حمظورات اإلحرام، وإنقاذا ملن تلبس بشيء منها، من تلك اهللكة بالفدية اليت 
يعطيها لعظم شأنه، وتأكد حرمته، وسببه تعظيم أمر اإلحرام، بأن حمظوراته من 

 .املهلكات
، أو صيام ثالثة أيام، والفدية ذلى ضربني أحدمها وهي دم أو إطعام ستة مساكني( 2)

ذلى التخيري وهو نوذان والثاين ذلى الرتتيب وهو ثالثة أنواع ومنها ما مل يرد فيه 
 .ترتيب وال ختيري، كفدية الفوات، وذده بعضهم ضربا ثالثا

وبعض شعرة كهي، وما دون ذلك : فيتناول شعرتني وبعض الثالثة، قال يف الفروع( 3)
 .دم حكمهتق

 .فيتناول ظفرين وبعض الثالث( 4)
 هرا املرهب، وذليه األصحاب، أن من فعل حمظورا مما ذكر خيري ( 5)
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بر، أو نصف صاع  أو إطعام ستة مساكني، لكل مسكني مد
لكعب  صلى اهلل ذليه وسلملقوله  (2)أو ذبح شاة (1)من متر أو شعري

: قالنعم يا رسول اهلل ف: قال «؟لعلك آذاك هوام رأسك»بن ذجرة 
احلق رأسك، وصم ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك »

 .(3)متفق ذليه «شاة
                                     

= 

بني صيام ثالثة أيام، وكلها سوء يف كوهنا حرم يف اإلحرام، ألجل الرفه، وكل كفارة 
 .ثبت فيها التخيري مع العرر ثبت مع ذدمه

ر، أو شعري، أو مد بر، وإن أطعمه لكل مسكني نصف صاع من مت: قال الشيخ( 1)
خبزا جاز، ويكون رطلني بالعراقي، تقريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن 
يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط، والرقاق، وحنو ذلك جاز، وهو 
أفضل من أن يعطيه قمحا، أو شعريا، وكرلك يف سائر الكفارات، إذا أذطاه مما 

أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبًّا جمردا، إذا مل يكن ذادهتم أن  يقتات به، مع
: يطحنوا بأيديهم، وخيبزوا بأيديهم، والواجب يف ذلك كله ما ذكره اهلل بقوله

 َْفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكم  ورجح
فيطعم كل مما يطعمون أهليهم، وذكر قصة كعب أيضا أنه يرجع إىل العرف فيه، 

 .ملا كانوا يقتاتون التمر، أمره أن يطعم منه
 .فدية ذن فعل احملظور، والتخيري بني فعل أحد الثالث مرهب اجلمهور( 2)
كعبا يف   صلى اهلل ذليه وسلمخري النيب : وقد روي بألفاظ متعددة، وقال البخاري( 3)

ْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة َفمَ : ولقوله تعاىل: الفدية
: أي اذبح، ويف رواية أجتد شاة؟ قلت: وانسك ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 

  ال فنزلت اآلية، وال نزاع يف أن النسك املأمور به شاة سواء
= 
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جبزاء صيد )خيري  (و) (2)وأحلق الباقي باحللق (1)للتخيري «أو»و 
أي املثل  (أو تقوميه) (3)له مثل من النعم (مثل إن كان)ذبح  (بني

 .(5) فطرهجيزي يف (بدراهم يشرتي هبا طعاما) (4)مبحل التلف أو قربه

                                     
= 

ت متفقة يف املعىن، كان حلقه لقمل أو صداع، أو شدة حر، وقد جاءت بروايا
 .وله تقدمي الفدية ذلى فعل احملظور بعد وجود السبب املبيح

أي يف اآلية واحلديث، ومها حجة ملن ذهب إىل التخيري، وغري املعرور مثله، وهو ( 1)
مرهب مالك، والشافعي، ألنه تبع للمعرور، والتبع ال خيالف أصله، وفائدة 

 .التعبري هبا، أن هرا الدم دم ختيري
أي باقي احملظورات، من تقليم األظافر، واللبس، والطيب، بالقياس الشبهي، ألن ( 2)

حترميها فيه للرتفه، فأشبهت احللق، وثبت احلكم يف غري املعرور بطريق التنبيه تبعا 
 .له

وحكاه الوزير وغريه إمجاذا، إال ما روي ذن أيب حنيفة، واآلية واآلثار حجة ذليه، ( 3)
ؤه لفقراء احلرم، أي وقت شاء، فال خيتص بأيام النحر، وألنه فله ذحبه، وإذطا

 .جيزئ أن يتصدق به حيا، وهرا هو النوع الثاين من نوذي التخيري
 .أي قرب حمل التلف نص ذليه( 4)
وهو إما مد بر، أو نصف صاع، مترا، أو زبيبا ، أو شعريا وفاقا للشافعي، ألن كل ( 5)

له، كاملثلى من مال اآلدمي، ومنه يعلم أهنا متلف وجب مبثله إذا قوم، وجب مث
 .ليست كالفطرة من كل وجه، واألفضل يف اإلخراج مما يأكل
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إن كان  (فيطعم كل مسكني مدا) (1)أو خيرج بعدله من طعامه
 (4)(يوما)من الرب  (أو يصوم ذن كل مد) (3)وإال فمدين (2)الطعام برا

َعمِ ): لقوله تعاىل َتَل ِمَن النَـّ  .(5)(َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـَ

                                         

أي بقدر قيمة املثل من طعامه، برا كان أو مترا، أو غريمها، متحريا العدل، ( 1)
 .حلصول املقصود، وال يتصدق بالدراهم

ع وغريمها، وصرفها الشارح كغريه، نص ذليه، واملاتن أطلق العبارة، كاملوفق يف املقن( 2)
وباجلملة فيعترب كل مرهب ذلى أصله، فعندنا من الرب مد، ومن : قال يف املبدع

 .غريه مدان
أي وإن مل يكن الطعام بًرا فمدين، لكل مسكني من مساكني احلرم، من متر أو ( 3)

 .زبيب أو شعري، أو أقط، أو غريها
أنصاف اآلصع، وهرا مرهب مالك  ويكون املساكني بقدر األمداد، أو( 4)

والشافعي، وفقهاء احلجاز، يف املد مطلقا، إال أن أبا حنيفة اذترب نصف صاع، 
وأيام الصوم بقدر املساكني، فكفارة جزاء الصيد ذلى التخيري وفاقا، كفدية حلق 

حقيقة يف التخيري، كأنه فدية األذى، خبالف هدي املتعة ويف  (أو)لآلية و 
 .جيب التتابع يف هرا الصيام بال نزاع أذلمه لآليةاإلنصاف، ال 

أي من ملتكم ودينكم، يكون املثل  َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ ومتامها ( 5)
َأْو َكفَّاَرٌة َطَعاُم أي يساق إىل الكعبة، واملراد كل احلرم  (َهْدًيا َباِلَغ اْلَكْعَبةِ )

أي  َأْو َعْدُل َذِلَك ِصَياًماصاع  لكل مسكني مد بر، أو نصف َمَساِكينَ 
أو ما ساوى ذلك، فعطف هره اخلصال بعضها ذلى بعض بأو املقتضية للتخيري،  

 .كفدية األذى خبالف هدي املتعة
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بعد أن  (مبا ال مثل له)خيري  (و) (1)وإن بقي دون مد صام يوما
  (مبني إطعا) (2)مه بدراهم لتعرر املثل، ويشرتي هبا طعاما كما مريقو 

وأما دم متعة وقرآن فيجب ) (3)ذلى ما تقدم (وصيام)كما مر 
َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى : لقوله تعاىل (4)بشرطه السابق (اهلدي

اْلَحجِّ َفَما اْستَـْيَسَر ِمْن اْلَهْديِ 
(5). 

                                         

يعين إذا اختار الصيام ذن اإلطعام، فبقي ما ال يعدل طعام مسكني، صام يوما  ( 1)
ونصف، فيصوم أحد ذشر يوما، كامال وفاقا، كما لو كان الطعام ذشرة أمداد بر 

أما لو وجب اإلطعام يف الصورة املركورة فيخرج ما معه، وال جيب ذليه تكميل 
وال جيوز أن يصوم ذن بعض اجلزاء، ويطعم ذن : وال صيام، وقال يف اإلقناع

 .ال أذلم فيه خالفا: بعضه، وقال يف اإلنصاف
 .أو تقوميه: يف قوله( 2)
نص بالتخيري بني الثالثة، فإذا ذدم أحدها فالتخيري ثانيا يف حكم الصيام، ألن ال( 3)

بني الباقيني أيضا، فإذا اختار اإلطعام قوم الصيد، ألنه متلف غري مثلي، فلزمه 
قيمته، كمال اآلدمي فيشرتي هبا طعاما، فيطعمه املساكني ، وإذا اختار الصيام، 

 .، لآليةصام ذن كل مد من قيمة املتلف يوما، وجيب التتابع وفاقا
بال خالف، وهو أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، ويفرغ منها، مث حيرم باحلج ذن ( 4)

ذامة ، وأن ال يكون أهله حاضري املسجد احلرام، وأن ال يسافر بينهما، إىل آخر 
 .الشروط املركورة سابقا، وهرا النوع األول من الضرب الثاين

احلج، فليربح ما قدر ذليه من اهلدي، وال أي فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إىل ( 5)
خالف يف وجوبه ذلى املتمتع، وذلم منه أنه دم نسك وسع اهلل به ذلى ذباده، 
وأباح هلم بسببه التحلل يف أثناء اإلحرام، ملا يف استمراره ذليهم من املشقة، فهو 

 .مبنزلة القصر والفطر، يف السفر
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 (2)أي ذدم اهلدي (فإن ذدمه) (1)لى املتمتعوالقارن بالقياس ذ
 (4)يف احلج (فصيام ثالثة أيام) (3)أو ذدم مثنه ولو وجد من يقرضه

 .(5)(واألفضل كون آخرها يوم ذرفة )
                                         

وىل، ألن أفعال املتمتع أكثر من أفعال أي يف ترفهه برتك أحد السفرين، بل أ( 1)
 .القارن

 .يف موضعه، صام ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجع( 2)
ألن الظاهر استمرار ذسرته، فجاز له االنتقال إىل الصوم، قبل زمن الوجوب، ولو ( 3)

قدر ذلى الشراء بثمن يف ذمته، وهو موسر يف بلده، مل يلزمه ويعمل بظنه يف 
 .ديذجزه ذن اهل

أي يف وقت احلج، ألنه ال بد من إضمار، ألن احلج أفعال ال صوم فيها، وإمنا ( 4)
طلوع الفجر يوم النحر، ألنه : يصام يف أشهرها، أو وقتها، ووقت وجوب صومها

يف : وقت وجوب اهلدي، وجيوز تقدميها بعد إحرام املتمتع بالعمرة، قال الشيخ
يصومها : ه يف تلك احلال يف احلج، وقيلأشهر أقوال العلماء، وهو األرجح، فإن

بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئر شرع يف احلج، ولكن دخلت العمرة يف احلج،  
كما دخل الوضوء يف الغسل، وأما إحرامه باحلج بعد ذلك، فكما يبدأ اجلنب 
بالوضوء، مث يغتسل بعده، وجيوز تأخريها إىل أيام مىن، وإن أوجب الصوم وشرع 

وجد هديا، مل يلزمه، وأجزأه الصوم وهرا مرهب مالك والشافعي، وإن  فيه، مث
وجده قبل الشروع، ففيه روايتان واملرهب اإلجزاء، صححه يف تصحيح الفروع 

 .وغريه
هرا املشهور، وذليه األصحاب، ليكون إتيانه هبا أو بعضها بعد إحرامه باحلج، ( 5)

األفضل أن : ه يف املبدع، وذنهفيصومه هنا استحبابا، للحاجة إىل صومه، ونظر 
 : أنه املرهب وهو قول: يكون آخرها يوم الرتوية، ويف اجملرد وغريه

ولعله يف األوىل : ابن ذمر وذائشة ألن صوم يوم ذرفة غري مستحب له، قال يف املبدع
أظهر، ووقت جوازها إذا أحرم بالعمرة يف أشهر احلج، وال جيوز قبله، وما نقل ذن 
= 
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 .(2)وذليه دم مطلقا (1)وإن أخرها ذن أيام مىن صامها بعد
َفَمْن : قال تعاىل (3)(إذا رجع إىل أهله)أيام  (سبعة)صيام  (و)

  (4)َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأيَّاٍم ِفي اْلَحجِّ  َلمْ 
 

                                     
= 

ليس بشيء وأمحد منزه ذن هرا ملخالفته ألهل العلم : ه، فقال املوفقأمحد يف جواز 
ال خالف أن : اهـ ووجوهبا وقت وجوب اهلدي، ألنه بدل منه، وقال القاضي

 .الصوم يتعني، قبل يوم النحر، حبيث ال جيوز تأخريه إليه خبالف اهلدي
يفت إىل مىن، لوجوبه فقضاه بفواته كرمضان، وأيام مىن هي أيام التشريق، أض( 1)

 .إلقامة احلج هبا
ال يلزمه مع : أي سواء أخره لعرر، أوال، صححه يف تصحيح الفروع وغريه وذنه( 2)

: العرر، اختارها القاضي وغريه وهو مرهب مالك والشافعي، وقال أبو اخلطاب
ال يلزمه مع الصوم دم حبال، ألنه صوم واجب، جيب القضاء بفواته، وكرا إن أخر 

ال  : يام النحر لغري ذرر فعليه دم، لتأخريه الواجب ذن وقته، وذنهالصوم ذن أ
كاليت قبلها وأما إن أخر اهلدي لعرر فال، التساع وقتها، فيندر استغراق العرر 

 .له، خبالف أيام النحر
، متفق ذليه وال «وسبعة إذا رجع إىل أهله»وهو األفضل، حلديث ابن ذمر، ( 3)

بقاء زمن احلج، وال قبل طواف الزيارة، ألنه قبل يصح صوم شيء منها أيام مىن ل
 .ذلك مل يرجع من ذمل احلج

أي #  (فصيام ثالثة أيام يف احلج)اهلدي أو مل جيد مثنه  َفَمْن َلْم َيِجدْ أي ( 4)
قبل الرتوية، ويوم الرتوية ويوم ذرفة، وإن صام قبلها بعدما حيرم باحلج، جاز كما 

 .تقدم
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َعةٍ  ِإَذا َرَجْعُتمْ  َوَسبـْ
، وفراغه من وله صومها بعد أيام مىن (1)

 (3)وال جيب تتابع وال تفريق يف الثالثة، وال السبعة (2)أفعال احلج
َفِإْن ُأْحِصْرُتْم : لقوله تعاىل (4)يربح هديا، بنية التحلل (واحملصر)

َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ 
(5). 

                                         

فمن مل جيد هديا فليصم ثالثة أيام »ل ذليه الصالة والسالم أي إىل أهلكم، وقا( 1)
، موافقا لنص القرآن، شاهدا برلك ويف «يف احلج، وسبعة إذا رجع إىل أهله

 .إذا رجعتم يعين من ذمل احلج: اإلنصاف
ألن كل صوم واجب جاز يف وطن فاذله، جاز يف غريه، كسائر الفروض، فيجوز ( 2)

ه، وذلك إذا طاف للزيارة فيكون املراد من اآلية إذا بعد أيام التشريق، نص ذلي
 .رجعتم، من ذمل احلج ألنه املركور

فال يلزمه التتابع إذا شرع يف صوم الثالثة، أو السبعة، وفاقا، إلطالق األمر، وال ( 3)
يلزمه التفريق بني العشرة، إذا أخر الثالثة إليه، ولرا إذا مل يصم الثالثة قبل يوم 

 .يام مىنالنحر صام أ
أي يلزمه ما مل يشرتط فمحلي حيث حبستين إمجاذا، وهرا هو النوع الثاين وإمنا ( 4)

اذتربت فيه دون غريها ألن من أتى بأفعال النسك، أتى مبا ذليه فحل بإكماله، 
فلم حيتج إىل نية، خبالف احملصر، فإنه يريد اخلروج من تلك العبادة قبل إكماهلا 

 .فافتقر إىل نية
َما اْستَـْيَسَر ِمْن دون متام احلج والعمرة فحللتم فعليكم  َفِإْن ُأْحِصْرُتمْ  أي( 5)

 .أي ما يهدى إىل البيت، وأذاله بدنة، وأدناه شاة ويأيت اْلَهْديِ 
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قياسا  (مث حل)أيام بنية التحلل  (إذا مل جيد هديا صام ذشرة)و
ول قبل التحلل األ (وجيب بوطء يف فرج يف احلج) (1)ذلى املتمتع

د البدنة، صام ذشرة أيام، ثالثة يف فإن مل جي (3)وبعده شاة (2)(بدنة)
يف العمرة )جيب بوطء  (و) (4)ةاحلج، وسبعة إذا رجع، لقضاء الصحاب

 .(5)(شاة 

                                         

أي ذلى هدي التمتع خيري فيه بني صيام أو صدقة، أو نسك ووجه القياس، كون ( 1)
اسوا ما يقوم مقامه، ذلى ما نص وجوب اهلدي فيها بالنص، فلما كان كرلك ق

 .ذليه هناك، وألنه دم واجب، فكان ذلك بدله، كدم املتعة
إن مل جيد : قارنا كان أو مفردا، نص ذليه، كسائر احملظورات وقال القاضي وغريه( 2)

 .بدنة أخرج بقرة، فإن مل جيد، فسبعا من الغنم، لقيامها مقامها يف األضاحي
 .يف احلج، بعد التحلل األول شاة قارنا كان أو مفرداأي وجيب بوطء يف فرج ( 3)
قاله ابن ذمر وابن ذباس، وذبد اهلل بن ذمرو، رواه ذنهم األثرم وغريه، ومل يظهر ( 4)

هلم خمالف يف الصحابة، فيكون إمجاذا، وقال بعض الشافعية، لقضاء مجيع 
 .املتعة الصحابة هبا، ومل يعرف هلم خمالف فيكون بدله، مقيسا ذلى بدل دم

وهو مرهب أيب حنيفة ومالك كفدية األذى أو صدقة أو نسك، وألهنا أحد ( 5)
النسكني، فوجبت شاة، ألن حكم العمرة أخف، وذكرها ههنا واهلل أذلم بطريق 

 .التبعية، ال لكوهنا من هرا القسم
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أي ما ذكر،  (وإن طاوذته زوجته لزمها) (1)وتقدم حكم املباشرة
لزماها أي البدنة يف احلج، : من الفدية يف احلج والعمرة، ويف نسخة

وتقدم حكم املباشر  (3)واملكرهة ال فدية ذليها (2)والشاة يف العمرة
والدم الواجب  (5)فأنزل وال شيء ذلى من فكر (4)دون الفرج

 .(7)أو ترك واجب كمتعة (6)لفوات

                                         

 .أنه جيب شاة إذا مل ينزل فإن أنزل فبدنة( 1)
جلماع منها، بدليل احلد، وألهنما اشرتكا يف روي ذن ابن ذباس ومجع، لوجود ا( 2)

 .السبب املوجب
وألنه ال « رفع ذن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهو ذليه»: نص ذليه لقوله( 3)

 .يضاف إليها الفعل، وكالصوم
 .أي يف الباب قبله موضحا( 4)
 .كما تقدم وأنه إمجاع( 5)
و الضرب الثالث، ذند البعض أي فوات احلج، جيب به بدنة يف األصح، وهرا ه( 6)

 .وتقدم
أي أو الدم الواجب لرتك واجب، كدم متعة، يربح هديا إن وجده، وإال صام ( 7)

ذشرة أيام، إال أنه ال ميكن يف الفوات صوم ثالثة أيام، قبل يوم النحر، ألن 
ما وجب لرتك واجب ملحق : الفوات بطلوع فجره قبل الوقوف، وقال القاضي

 .جب للمباشرة ملحق بفدية األذىبدم متعة، وما و 
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 (1)فصل

 
واحد بأن حلق، أو قلم، أو لبس  (من جنس امن كرر حمظورً )

فدى ) (3)ملا سبق (ومل يفد) (2)أو وطئ مث أذاده ،خميطا، أو تطيب
ألن اهلل تعاىل أوجب يف حلق  (4)سواء فعله متتابعا، أو متفرقا (مرة

 .(5)دة، ومل يفرق بني ما وقع يف دفعة أو دفعاتالرأس فدية واح

                                         

أي يف حكم فدية من كرر حمظورا وما يسقط بالنسيان، وحنوه ومن تدفع له ( 1)
 .الفدية، ويف أي موضع حنر هدي وغري ذلك

طوءة، مرة املو أي احللق، أوالتقليم، أو اللبس، أو التطيب، أو الوطء، ولو بغري ( 2)
 .بعد أخرى، ومثله مقدماته

 .ذطف ذليه من حلق وما( 3)
أي سواء فعل جنًسا من احملظور متتابعا، بأن حلق رأسه، وسائر جسده، أو قلم ( 4)

أظفار يديه ورجليه، أو لبس ذمامة وخفا، أو وطئ وحنوه، وذكر الزركشي وغريه، 
إذا لبس وغطى رأسه، ولبس اخلّف ففدية واحدة، ألن اجلميع جنسه واحد، بل 

رأس جبميع أنواذها، حىت بالتظليل مبحمل أن تغطيه ال: ذموم كالمهم يقتضي
 .متحدة مع لبس املخيط، وكرا لو فعل اجلنس الواحد من احملظورات متفرقا

وإذا : وكاحلدود، ألن ما تداخل متتابعا تداخل متفرقا، كاألحداث، قال الشيخ( 5)
لبس مث لبس مرارا، ومل يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة، يف أظهر قويل 

 .العلماء
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خبالف ) (1)ر ذن السابق مث أذاده، لزمته الفدية ثانياوإن كفَّ 
َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـََتَل : لقوله تعاىل (2)ففيه بعدده، ولو يف دفعة (صيد

ِمَن النـََّعمِ 
(3). 

بأن حلق وقلم أظفاره، ولبس  (ا من أجناسومن فعل حمظورً )
سواء  (5)أي لكل جنس فديته الواجبة فيه (لكل مرة ىفد) (4)يطاملخ

 .(6)(رفض إحرامه أو ال)سواء 

                                         

لعدم ما يسقطها، وألنه صادف إحراما، فوجب كاألول، وكما لو حلف وحنث، ( 1)
 .مث كفَّر، مث حلف ثانيا وحنث فإنه يكفَّر

 .يف قول ذامة أهل العلم: وفاقا، وقال البغوي( 2)
أي فعليه جزاء من النَّعم، مثل ما قتل، فدلت ذلى أن من قتل صيدا لزمه مثله، ( 3)

ثل ذلك، وألنه لو قتل أكثر، تعدد اجلزاء، فمتفرقا أوىل، ألن ومن قتل أكثر لزمه م
 .حال التفريق ليس بأنقص، وكقتل آدمي، وبدل متلف

 .وتطيب وباشر، وحنوه( 4)
وفاقا، تفرقت أو اجتمعت ألهنا حمظورات خمتلفة، فتتعدد الفدية بتعدد ( 5)

تلفة، وأميان احملظورات، من أجناس، وإن كانت متحدة الكفارة وفاقا، كحدود خم
 .خمتلفة

أي سواء نوى فاذل احملظور اخلروج من إحرامه، أو مل ينوه، ألن حكم اإلحرام ( 6)
أنا : أمجعوا ذلى أن احملرم إذا قال: باق، ألنه ال يفسد بالرفض وفاقا، وقال الوزير

أرفض إحرامي، أو نوى الرفض إلحرامه، مل خيرج برلك، كما ال خيرج منه 
 .تركه: فضه يرفضه، بضم الفاء وكسرها رفضا أيباإلفساد له، و ر 
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كمال : إذ التحلل من احلج ال حيصل إال بأحد ثالثة أشياء
 (3)أو بالعرر إذا شرطه يف ابتدائه (2)أو التحلل ذند احلصر (1)أفعاله

يفسد وال  (5)ولو نوى التحلل مل حيل (4)وما ذدا هره ال يتحلل به
وليس ذليه لرفض  (6)إحرامه برفضه، بل هو باق، يلزمه أحكامه

ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه،  (8)ألنه جمرد نية (7)اإلحرام شيء
 .(9)لبس ، وطيب وتغطية رأس ةفدي

                                         

باجلر بدل من ثالثة، أو بالرفع خرب مبتدأ حمروف، أي أحدها كمال أفعاله، ومن ( 1)
 .وقوف ورمي، وطواف، وسعي، وسائر ما يكمل به

 .أي ذن احلج مبا يأيت يف بابه( 2)
 .فإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين: بأن قال( 3)
 .ثالثة األشياء، من حنو حلق، ولبس، ووطء، ال يتحلل بهأي وما ذدا ( 4)
 .َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هللِ : إمجاذا لقوله تعاىل( 5)
أي أحكام اإلحرام، من اجتناب احملظورات، والفدية إن فعل ما جتب فيه، وغري ( 6)

 .ذلك مما تقدم، وفاقا، ألنه ال خيرج منه باإلفساد له
 .ذليه لرلك دم وال غريهأي ليس ( 7)
فلم يلزمه شيء، لعدم تأثري جمرد النية فيه، وألن حكم اإلحرام باق، وهرا مرهب ( 8)

 .مالك والشافعي
الراجح من األقوال : اختاره اخلرقي وغريه، وهو مرهب الشافعي، وقال ابن القيم( 9)

 .أن الفدية يف ذلك ال جتب مع النسيان واجلهل
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عفي ألمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا » :حلديث
وطء وصيد، )ة فدي (دون) (2)ومىت زال ذرره أزاله يف احلال ،(1)«عليه

ألن ذلك إتالف، فاستوى  (3)فتجب مطلقا (وصيد، وتقليم وحلق
 .(4)ذمده وسهوه، كمال اآلدمي
                                         

: الطرباين والدارقطين، والبيهقي، وجوَّد إسناده وقال ابن حزمرواه ابن ماجه، و ( 1)
بفدية،  صلى اهلل ذليه وسلمحديث مشهور، وحلديث اجلبة، واخللوق، ومل يأمره 

قد : قال رَبَـَّنا ال تـَُؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأنَا: وقال تعاىل ذن املؤمنني
 .فعلت، رواه مسلم

ه من نسيان، أو جهل أو إكراه بأن ذكر، أو ذلم أو ارتفع أي ومىت زال ذرر ( 2)
 .اإلكراه أزال احملظور ذليه يف احلال

سواء كان ذاكًرا أو ناسًيا، أو جاهاًل، أو مكرًها، وفاقا، ألن اهلل تعاىل أوجب ( 3)
 .الفدية ذلى من حلق ألذى به، وهو معرور، فدل ذلى وجوهبا ذلى معرور آخر

كالعمد يف قتله واخلطأ سواء ذند : دمي، وقال ابن كثري وغريهأي كإتالف مال آ( 4)
جتب بقتل : مجهور العلماء، إال أن املتعمد آمث، واملخطئ غري آمث، وقال غري واحد

ذلى : الصيد مطلقا لظاهر اخلرب واألثر، يف جزاء الصيد وبيضه، قال الزهري
ظم حرمات اهلل، نعم يع: املتعمد بالكتاب، وذلى املخطئ بالسنة، وقال ذطاء

 .ومضت به السنن
وأما الكفارة والفدية، : وملا ذكر شيخ اإلسالم، ذدم مؤاخرة اجلاهل والناسي، وقال

فتلك وجبت ألهنا بدل املتلف من جنس ما جيب ضمان املتلف مبثله كما لو 
أتلفه صيب ضمنه، وجزاء الصيد وجب ذلى الناسي واملخطئ، فهو من هرا 

 قتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ، بنص القرآنالباب، مبنزلة دية امل
وإمجاع املسلمني وأما سائر احملظورات فليست من هرا الباب، وتقليم األظفار، 
وقص الشارب، والرتفه املنايف للتفث، كالطيب واللباس، ولو فدى كانت فديته من 

ألقوال يف جنس فدية احملظورات، ليست مبنزلة الصيد املضمون بالبدل، فأظهر ا
= 
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وإن استدام لبس خميط فيه، ولو حلظة، فوق املعتاد من خلعه 
  (3)يتعلق حبرم أو إحرام (وكل هدي أو إطعام) (2)وال يشقه (1)ىفد

 (5)واجبوما وجب لرتك  (4)كجزاء صيد، ودم متعة وقران، ومنرور
 .(6)أو فعل حمظور يف احلرم

                                     
= 

 .الناسي واملخطئ إذا فعل حمظورا، أن ال يضمن من ذلك إال الصيد
ا ذاكًرا، كابتدائه، ولو إشارة إىل خالف أيب حنيفة حيث قيده ( 1)

ً
أي الستدامت ذامل

 .بيوم
أي اللباس، إذا كان خميطا، بل ينزذه، وإن غطى رأسه ألن شقه إتالف مال مل ( 2)

 .يعلى بن أمية ومل يأمره بشقه ى اهلل ذليه وسلمصلحيتج إليه، وقد أمر النيب 
أي جبناية حبرم، أو جناية بإحرام، فهو ملساكني احلرم، إن قدر يوصله إليهم، ( 3)

أي واصال إىل  َهْدًيا َباِلَغ اْلَكْعَبةِ : وجيب حنره باحلرم وفاقا لقوله تعاىل
مه ذلى املساكني، قال الكعبة، واملراد وصوله إىل احلرم، بأن يربح هناك، ويفرق حل

 ُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ : وهرا أمر متفق ذليه، ولقوله: ابن كثري
 .وجيزئ جبميع احلرم، وهو مرهب أيب حنيفة والشافعي

 .أي أنه جيب حنره باحلرم( 4)
 .من واجبات احلج أو العمرة، فإنه يلزمه ذحبه يف احلرم( 5)
 .لبس خميط، وتغطية رأس، وطيب، ومباشرة وغري ذلككحلق وتقليم، و ( 6)
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 (2)مكة ومىن واحد: قال أمحد (1)إنه يلزمه ذحبه يف احلرمـ(فـ)
ويلزمه تفرقة حلمه، أو  (4)وما بعمرة باملروة (3)واألفضل حنر ما حبج مبىن
وهم املقيم  (6)ألن القصد التوسعة ذليهم (5)أو إطالقه ملساكني احلرم

 .(9)ممن له أخر الزكاة حلاجة (8)واجملتاز، من حاج وغريه (7)املقيم به

 .(9)حلاجة

                                         

َهْديًا : ، وقوله يف جزاء الصيدُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ : لقوله تعاىل( 1)
 .وقيس ذليه الباقي َباِلَغ اْلَكْعَبةِ 

 .«كل فجاج مكة طريق ومنحر»ملا روى أمحد وغريه، ذن جابر مرفوذا، ( 2)
 .صلى اهلل ذليه وسلمعله كهدي لف( 3)
 .خروًجا من خالف مالك، فإنه يوجب ذلك( 4)
ُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلبَـْيِت : ولظاهر قوله َهْدًيا َباِلَغ اْلَكْعَبةِ : لقوله تعاىل( 5)

، واملقصود أنه يلزمه تفرقة حلم اهلدي، بعد ذحبه، ذلى مساكني احلرم، أو اْلَعِتيقِ 
يرحبه، ملساكني احلرم، ليرحبوه وظاهر تعبريهم باجلمع، أنه ال  يلزمه إطالقه إن مل

 .إحلاقه بالكفار أشبه: جيزئ الدفع لواحد، إال أن يقال املراد اجلنس، وقال منصور
 .وألنه نسك، يتعدى نفعه إىل املساكني فاختص هبم كاهلدي( 6)
 .أي مساكني احلرم، هم املقيمون باحلرم( 7)
 .، من حاج وغريه، من غري أهل احلرمأي اجملتاز باحلرم( 8)
كالفقراء واملساكني ال العاملني ذلى الزكاة، وال املؤلفة وغريهم ممن له األخر من ( 9)

الزكاة مع الغىن، وله الدفع حملتاج، ولو تبني غناه بعد، كالزكاة ال إىل فقراء الرمة، 
 .وهو مرهب مالك، والشافعي، وال إىل حريب وفاًقا
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وفدية ) (2)وإال رده وذحبه (1)وإن سلمه هلم حيا فرحبوه أجزأ
وكل حمظور  (3)كطيب وتغطية رأس  (واللبس وحنومها)أي احللق  (األذى

من حل  (ودم اإلحصار، حيث وجد سببه) (4)حمظور فعله خارج احلرم
حنر هديه يف موضعه  صلى اهلل ذليه وسلمألنه  (5)حل أو حرم

 .(7)اوجيزئ باحلرم أيضً  (6)احلديبية، وهي من احللب

                                         

 .ما يف ذمتهلتعينه ذ( 1)
أي وإن مل يرحبوه اسرتده منهم وجوبا، وذحبه، ألن اهلل مساه هديا، واهلدي جيب ( 2)

اهلدي واإلطعام : ذحبه، فإن أىب، أو ذجز ضمنه، والطعام كاهلدي، قال ابن ذباس
مبكة، وإن منع مانع من إيصاله إىل فقراء احلرم جاز ذحبه يف غريه، جزم به الشارح 

ال ُيَكلُِّف اهلُل نـَْفًسا ِإال : تصحيح الفروع، لقوله تعاىلوغريه، وصححه يف 
 .ُوْسَعَها

 .وتقليم فيفرقه حيث وجد سببه( 3)
حيث وجد سببه، ووقت ذحبه حني فعله، وله الربح قبله لعرر ككفارة قتل ( 4)

 .اآلدمي والظهر واليمني
 .أي جيوز ذحبه حيث وجد السبب( 5)
ب بن ذجرة بالفدية باحلديبية وهي من احلل، واشتكى وال نزاع يف ذلك، وأمر كع( 6)

احلسني بن ذلي رأسه فحلقه ذلي، وحنر ذنه جزوًرا بالسقيا رواه مالك وغريه، 
 .وألنه موضع حتلله، فكان موضع ذحبه، كاحلرم

 .ملا تقدم من اآليات، واألخبار، يف اهلدي، وغريه، وأنه قيس ذليه الباقي( 7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

61 

ألنه ال يتعدى نفعه  (2)(بكل مكان)واحللق  (1)(وجيزئ الصوم)
جرع  (4)(شاة)املطلق كأضحية  (والدم) (3)ألحد فال فائدة لتخصيصه
فإن ذحبها  (6)أو بقرة (ةأو سبع بدن) (5)جرع ضأن، أو ثين معز

 .(8)وجتب كلها (7)فأفضل

                                         

الصوم حيث : ال نعلم فيه خالفا، لقول ابن ذباس:  املبدعبكل مكان وفاقا، ويف( 1)
 .شاء

 .وفاقا( 2)
 .أي مبكان خبالف اهلدي ولعدم الدليل ذلى التخصيص مبكان( 3)
 .بال خالف، واملراد غري املقيد، إذ املقيد حبيث يعينه( 4)
 .وفاقا( 5)
وصح ذن ابن  ْديِ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلهَ : يعين أو سبع بقرة لقوله تعاىل( 6)

النسك يف خرب   صلى اهلل ذليه وسلمشاة أو شرك يف دم، وفسر النيب : ذباس
 .كعب بربح شاة،والباقي مقيس

أي فإن ذبح البدنة أو البقرة ذن الدم الري ذليه، فهو أفضل من غريه، ألهنا أوفر ( 7)
 .حلما، وأنفع للفقراء من الشاة

األذلى ألداء فرضه، فكان حكمه واجبا كأذلى  أي البدنة أو البقرة ألنه اختار( 8)
إن سبعها واجب، والباقي تطوع له أكله : خصال الكفار إذا اختاره، وال يقال

ال يلزمه إال : وهديته اختاره ابن ذقيل، وصححه يف تصحيح احملرر، والوجه الثاين
 .هلا نظائر: هرا أقيس وصوبه يف تصحيح الفروع وقال: سبعها، قال ابن رزين

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

64 

ولو يف جزاء صيد،   (1)(بقرة)أي ذن البدنة  (وجتزئ ذنها)
 .(3)ابدنة، أو بقرة مطلقً  هوذن سبع شيا (2)كعكسه

                                         

وهل : والبقرة؟ فقال: كنا ننحر البدنة ذن سبعة، فقيل له: وبالعكس لقول جابر( 1)
 .هي إال من البدن؟ رواه مسلم، وهرا مرهب اجلمهور

ال جتزئ ذنها يف غري النرر، إال : أي كما جتزئ البدنة ذن بقرة وجبت، وذنه( 2)
 .لعدمها، واستظهره يف املغين والشرح

و ذدمها، يف جزاء الصيد وغريه، إلجزائهما ذن سبعة، أي سواء وجد الشياه أ( 3)
ومن لزمته بدنة أجزأه سبع شياه بال نزاع، ألن الشاة معدولة بسبع بدنة، وهي دم  

 .كامل، وأطيب حلًما فهي أذلى منها
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 (1)باب جزاء الصيد

 

فيجب املثل من  (3)وإال فقيمته (2)أي مثله يف اجلملة إن كان
 .(4)النعم فيما له مثل

                                         

أي باب حكم جزاء الصيد، وهو ما يستحق بدله ذلى من أتلفه، مبباشرة أو ( 1)
ًدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما : سبب، وهو واجب، لقوله تعاىل َوَمْن قَـتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّ

َعمِ  َتَل ِمَن النَـّ جتب الفدية ذلى قاتل الصيد متعمدا : وتقدم قول الزهري قـَ
جزيته، جزاء مبا : بالكتاب، وذلى املخطئ بالسنة، وجزاء باملد واهلمز، مصدر

جزي الشيء ذنك الكبش جزاء الضبع، و : صنع، مث أوقع موقع املفعول، تقول
 .وأجزأ إذا قام مقامك

ال بد من املماثلة باجلملة، بل تكفي ولو أدىن مشاهبة أو : أي مثليا، فال يقال( 2)
مقاربة، ليس املراد حقيقة املماثلة، فإهنا ال تتحقق بني األنعام والصيد وإمنا أريد 

م أن هبا من حيث الصورة ويعترب الشبه خلقة ال قيمة، كفعل الصحابة، وتقد
 .مرادهم يف اجلملة بعض الصور، وباجلملة مجيع الصور

أي وإن مل يكن له مثل فعليه قيمته، وهو خمري بني ذبح املثل، أو تقوميه بدراهم ( 3)
يشرتي هبا طعاما فيدفعه، إىل مساكني احلرم، أو يصوم ذن كل مد بر يوما، وهرا 

 .ذلى الرتتيب مرهب أيب حنيفة، ومالك، وأحد قويل الشافعي ، والثاين
نص ذليه، وهو نوذان، ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت، وما مل تقض ( 4)

صلى اهلل ذليه فيه، فريجع فيه إىل قول ذدلني وأما الضبع فحكم فيه سيد املرسلني 
 .وسلم
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َعمِ : لقوله تعاىل َتَل ِمَن النَـّ َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـَ
النيب وجعل  (1)

ويرجع فيما قضت فيه  (2)يف الضبع كبشا صلى اهلل ذليه وسلم
فال حيتاج أن حيكم ذليه مرة أخرى، ألهنم  (3)الصحابة إىل ما قضوا به

 .(5)وقوهلم أقرب إىل الصواب (4)أذرف

                                         

(1 ) َْيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكم ( ٌَفَجَزاء) (مثل)مبتدأ منون، خربه حمروف و 
َعمِ دل، صفة أو ب صفة له أيضا أي  َيْحُكُم ِبهِ و (جزاء)صفة لـ  ِمَن النَـّ

جيب ذلى احملرم جزاء مثل ما قتله، إذا كان له مثل من احليوان اإلنسي، وهو 
مرهب مالك، والشافعي، وخالف أبو حنيفة، وما حكم به الصحابة، وذهب 

كل منهما دليل ملا إليه اجلمهور، أوىل باالتباع، وقرئ باإلضافة والعطف، ويف  
 .ذهب إليه اجلمهور

هو صيد وجيعل فيه كبش، : رواه أبو داود وغريه، بسند صحيح، ذن جابر قال( 2)
وذن ابن ذباس حنوه، ويأيت ذكر بعض قضايا الصحابة، وقال األصحاب، هو 

 .إمجاع منهم، وليس ذلى وجه القيمة، وألن اختالف القيمة بالزمان واملكان جار
أي حيكم باجلزء يف املثل، أو بالقيمة يف  َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ : لقوله( 3)

 .للجنس «أل»غري املثل واملراد ولو بعضهم فـ 
 .مبراد اهلل ورسوله، شاهدوا التنزيل، وذرفوا التأويل، وهم أذدل األمة( 4)
كم، وأذرف مبواقع اخلطاب، فحكمهم حجة ذلى غريهم، وال يقتضي تكرار احل( 5)

يتبع ما جاء ذنهم، : فكل ما تقدم هلم فيه حكم فهو ذلى ذلك، قال أمحد وغريه
 .قد حكم فيه، وفرغ منه
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أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم »ولقوله ذليه السالم، 
ن ذمر، وذثمان، روي ذ (2)(يف النعامة بدنة)ومنه  (1)«اهتديتم

محار )يف  (و) (4)ألهنا تشبهها (3)وذلي، وزيد، وابن ذباس ومعاوية
أي الواحدة من بقر  (بقرته)يف  (و) (5)بقرة روي ذن ذمر (الوحش

 .(6)الوحش بقرة روي ذن ابن مسعود

                                         

كرب موضوع، وإمنا احلجة يف قول الصحايب : هرا األثر ال يصح، وقال ابن حزم( 1)
إذا مل خيالفه غريه، وال جيوز أن يستدل به يف تصويب االختالف وال باألخر بكل 

ذليكم بسنيت، وسنة »ا شهد له الشرع، وقال ذليه الصالة والسالم قول، إال م
اخللفاء الراشدين، املهديني من بعدي، متسكوا هبا، وذضوا ذليها بالنواجر، 

اقتدوا باللرين من بعدي، أيب : صححه الرتمري وقال «وإياكم وحمدثات األمور
 .بكر وذمر حسنه الرتمري

حابة يف النعامة بفتح النون، من الطري، تركر ومما يف جزاء الصيد ذن الص: أي( 2)
وتؤنث، والنعام اسم جنس، وقد يقع ذلى الواحد، طري معروف، يشبه البدنة، 

 .ففيه بدنة، واملراد بالبدنة هنا البعري، ذكرا كان أو أنثى
 .ومالك والشافعي، وصاحيب أيب حنيفة، وأكثر العلماء( 3)
 .ا فدخل يف ذموم النصيف كثري من صفاهتا، فكان مثال هل( 4)
 .وذروة وجماهد والشافعي ألهنا تشبهه( 5)
 .وذطاء، وذروة وقتادة والشافعي( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

68 

ل ذلى وزن قنب، وخلب وسيد بقرة، روي ذن ابن يَّ يف اإل (و)
 (3)الثيتل الوذل املسن: ل اجلوهريقا (2)يف الثيتل بقرة (و) (1)ذباس

 (4)بقرة ىيف األرو : يروى ذن ابن ذمر أنه قال (الوذل بقرة)يف  (و)
 .(5)ىالوذل هي األرو : قال يف الصحاح

                                         

أخرجه ابن جرير وغريه، واإليَّل هو الركر من األوذال، ويقال الثيتل وقنب بكسر ( 1)
القاف، وتشديد النون املفتوحة ضرب من الكتان، وخلب بضم اخلاء املعجمة، 

 .فتوحة، الربق ال مطر فيه، وسيد بفتح السني وكسر الياءوتشديد الالم امل
هو والوذل كاإليَّل والثيتل بفتح املثلثة، وسكون املثناة من حتت وفتح التاء املثناة ( 2)

 .هو الوذل ذامة: من فوق، ويف احملكم تقدمي املثناة، وقال
بيع اجلوهر،  اجلوهري هو أبو نصر إمساذيل بن نصر بن محاد اجلوهري نسبة إىل( 3)

أو حلسن خطه، الفارايب ارحتل إىل بالد ربيعة ومضر، مث ذاد إىل خراسان، وأقام 
بنيسابور فربز يف اللغة، حىت كان من أذكياء العامل، وأذاجيب الزمان، تويف سنة 

املسن منها، : ثالث وتسعني وثالث مائة، والثيتل باملثلثة فمثناة الوذل، وقيل
املصباح، األروية تقع ذلى الركر واألنثى من الوذول، ذكر األروى ويف : وقيل

 .وجنس من بقر الوحش ينزل اجلبال
وهو من أوالد البقر ما بلغ أن يقبض ذلى قرنه، ومل يبلغ أن يكون ثورا قال يف ( 4)

 .األروى أنثى الوذول: القاموس
، ذكر األروى والصحاح، بفتح الصاد اسم مفرد، مبعىن الصحيح: ويف العباب( 5)

صححه اهلل، فهو صحيح، وصحاح بالفتح، واجلاري ذلى األلسنة كسر : يقال
 وهو املشهور وقدمه : الصاد، ذلى أنه مجع صحيح، قال التربيزي

واملعنيان : يف املزهر وبعضهم ينكره بالنسبة إىل تسمية هرا الكتاب وقال الدماميين
لفتح، فيصار إليه، مستقيمان فيه، إال أن يثبت ذن مصنفه أنه مساه الصحاح با

= 
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الوذل بفتح الواو، مع فتح العني، وكسرها، : وقال يف القاموس
حكم : قال اإلمام (2)(الضبع كبش)يف  (و) (1)تيس اجلبل: وسكوهنا

الغزالة )يف  (و) (3)بكبش صلى اهلل ذليه وسلمل اهلل فيها رسو 
 .(4)(ذنز

                                     
= 

أودذته ما صح ذندي من هره اللغة، : وامسه تاج اللغة، وصحاح العربية قال فيه
 .بعد حتصيلها رواية، وإتقاهنا دراية، ومشافهيت هبا العرب العاربة

استوذلت األوذال ذهبت يف قلل : له قرنان منحنيان ومجعه أوذال ووذول يقال( 1)
 .اجلبال، وتوذل اجلبل ذاله

بال نزاع والضبع، بفتح الضاد، وضم الباء، وجيوز إسكاهنا مجعها أضبع، يف ( 2)
ضبعان بالكسر، واألنثى ضبعة،  : وضباع، وضبع بضمتني وبضمة والركر: القليل

 .كالرئب إال أنه إذا مشى كأنه أذرج
رواه أبو داود بسند صحيح، وابن ماجه والشافعي، والدارقطين وغريهم، وقضى به ( 3)

أنه قضى ذلى مجاذة يف : ه مالك وغريه ورواه الدارقطين، ذن ابن ذمرذمر، روا
إذا أثىن، وإذا أربع، : ضبع بكبش، والكبش فحل الضأن يف أي سن كان، وقيل

 .واجلمع أكبش، وأكباش
هي أنثى املعز، وفيها شبه الغزال، ألنه أجرد الشعر، منقطع الرنب، وكرا العنز ( 4)

قبل : ال من الظباء الشادن إىل طلوع قرنه، وقيلمن الظباء، واألوذال، والغز 
اإلثناء، من حني تتحرك ومتشي، مث هو ظيب، وهرا مرهب الشافعي وكرا الثعلب 
إن أكل وفاقا للشافعي، ومالك، وإذا كان الغزال الصغري من الظباء فالعنز الواجبة 

 .فيه صغرية مثله
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في الظبي »: أنه قال صلى اهلل ذليه وسلمروي ذن جابر ذنه 
وهو دويبة كحالء، دون السنور، ال ذنب هلا،  (الوبر)يف  (1)«شاة

الركر : واجلدي (3)يف الضب جدي قضى به ذمر، وأربد(و) (2)جدي
هلا أربعة  (الريبوع جفرة)يف  (و) (4)هرمن أوالد املعز، له ستة أش

 .(5)أشهر

                                         

لي ، وقاله ذطاء، وقال ابن رواه مالك، وقضى به ذمر، وابن ذباس، وروي ذن ذ( 1)
تيس اجلبل، وذلك امسه إذا : املنرر، ال يعرف ذن غريهم خالفهم، ويقال له أيضا

 .أثىن، وال يزال ثنيا حىت ميوت، واألنثى ظبية
: قياسا ذلى الضب، وهو مرهب الشافعي، وهرا التعريف للجوهري، ومتامه( 2)

الوبر الركر، : وذن ابن األذرايب وبر بفتح الباء، ووبار: ترجن يف البيوت، ومجعها
واألنثى وبرة، وهي يف ذظم اجلرذ، إال أهنا أنبل، وأكرم وهي كحالء، وهلا أطباء، 

 .وهي من جنس بنات ذرس
براء مهملة بعدها باء موحدة مفتوحة، متيمي مفسر تابعي وقضى به ذبد الرمحن ( 3)

وذطاء واجلدي  فيه شاة، روي ذن جابر: بن ذوف، وهو مرهب الشافعي، وقيل
أقرب شبها إىل الضب من الشاة، والضب بفتح الضاد حيوان صغري، ذو ذنب، 

 .اجلرذون ذكر الضب، حكاه اجلوهري وغريه: شبيه باجلرذون، بكسر اجليم، وقيل
 .فأكثر، ما مل تسقط ثناياه( 4)
وهو مرهب الشافعي، قال ابن الزبري، فطمت ورذت، أي فصلت ذن أمها، ( 5)

الرذي، وذلك بعد أربعة أشهر غالًبا، مسيت برلك ألهنا جفرت فأخرت يف 
هو احليوان املعروف املشهور، رجاله أطول من « والريبوع»جنباها، أي ذظمتا، 

 .يديه والعامة تبدل ياءه جيًما
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روي  (األرنب ذناق)يف  (و) (1)روي ذن ابن ذمر، وابن مسعود
يف  (و) (3)ن أوالد املعز، أصغر من اجلفرةاألنثى موالعناق  (2)ذن ذمر

 (5)حكم به ذمر، وذثمان وابن ذمر، وابن ذباس (4)(احلمامة شاة)
 .(6)احلرم يف محام: ونافع بن ذبد احلارث

                                         

وروي مرفوذا، واملوقوف ذن ذمر وغريه أصح، وروى أثر ابن مسعود الشافعي ( 1)
، وملالك ذن جابر أن ذمر قضى يف الريبوع جبفرة، وغريه، ورواه الشافعي ذن جابر

 .قيمة الوبر والريبوع كالضب  : وقال مالك
 صلى اهلل ذليه وسلمرواه مالك ذن جابر ذنه، وللدارقطين ذن جابر أن النيب ( 2)

يف األرنب ذناق، ويف الريبوع جفرة، وهو مرهب الشافعي، واألرنب حيوان : قال
 .، وهو مصروف، ليس بصفة، بل اسم جنسمعروف، شهرته تغين ذن وصفه

ذناقا من حني تولد، إىل أن ترذى والصواب أهنا فوق اجلفرة هلا ما بني : تسمَّى( 3)
 .ثلث سنة ونصفها، قبل أن تصري جرذة، واجلمع أذنق وذنوق

 .وهو مرهب الشافعي، ومالك، ومجهور أهل العلم، لشبهها هبا يف كرع املاء( 4)
ف هلم خمالف يف الصحابة، وحكم ذمر، وابنه، وذثمان، رواه وغريهم ومل يعر ( 5)

الشافعي، وحكم ابن ذباس، رواه الشافعي وغريه، واشتهر قضاؤهم فيها، ورواه 
 .الشافعي أيضا ذن جابر

هو إمجاع الصحابة، وليس ذلك ذلى وجه القيمة، ونافع ابن : وقال األصحاب( 6)
ذلى  صلى اهلل ذليه وسلمأمَّره  ذبد احلارث بن خالد اخلزاذي، صحايب فتحي،

 .مكة، وأقام هبا إىل أن مات رضي اهلل ذنه
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 (2)واحلمام كل ما ذب املاء، وهدر (1)وقيس ذليه محام اإلحرام
 .(4)والقطا، والقمري، والدبسي (3)فيدخل فيه الفواخت والوراشني

                                         

وقد روي ذن ابن ذباس أنه قضى يف محامة حال اإلحرام بشاة، ألهنا محامة ( 1)
 .مضمونة حلق اهلل، فضمنت بشاة، كحمامة احلرم، وهرا مرهب الشافعي

، وإمنا يضع منقاره يف أي شرب املاء مرة واحدة من غري مص، كما تعب الدواب( 2)
املاء، فيكرع كما تكرع الشاة، وال يأخر قطرة قطرة، كالدجاج، والعصافري قال يف 

كل مطوق : احلمام يشرب املاء ذبا كما تعب الدواب، وقال الكسائي: الصحاح
غرد، ورجع صوته كأنه يسجع فأوجبوا فيه شاة، لشبهه هبا يف  : وهدر صوت وقيل

 .كرع املاء
: ت مجع فاختة، طيور معروفة، ضرب من احلمام املطوق قال ابن بريالفواخ( 3)

مشتقة من الفخت الري هو ضوء القمر، والوراشني مجع ورشان بالتحريك، طائر 
 .يشبه احلمام، وحشي، حلمه أخف من احلمام، كنيته أبو األخضر

مسيت بصوهتا حيث : إنه ألصدق من قطاة: القطا طائر مشهور، ومنه املثل( 4)
قطا قطا، والقمري بضم القاف، ضرب من احلمام، واحدته قمرية، ومجعه : قولت

الياء للمبالغة : منسوب إىل طري قمر، جبل أو موضع وقيل: قماري، قال اجلوهري
والدبسي بالضم اسم ضرب من احلمام، يقرقر واألنثى منه دبسية أدكن لونه بني 

األخضر، وفيه محرة وسواد، السواد واحلمرة، ويف كتاب غريب احلمام واألدبس 
كل : إنه منسوب إىل طري دبس، أو دبس الرطب، قال أمحد: وهي الدبسة، قيل

الفواخت، والقمري والقطا، وحنوها  طري يعب املاء كاحلمام، فيه شاة، فيدخل فيه 
كل مطوق محام، فيدخل فيه : ألن العرب تسميها محاما، وذلى قول الكسائي

 .ال يعب املاء ففيه خالف احلجل ألنه مطوق إال أنه
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 وما مل تقض فيه الصحابة يرجع فيه إىل قول ذدلني 
ولو أكرب من احلمام فيه  (2)وما ال مثل له كباقي الطيور (1)خبريين
 .(3)القيمة

                                         

فيحكمان فيه بأشبه األشياء به من حيث اخللقة، ال القيمة، كقضاء الصحابة ( 1)
وألنه ال يتمكن من احلكم باملثل  َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكمْ : لقوله تعاىل

إال هبا، وال يشرتط كوهنما أو أحدمها فقيها، لظاهر اآلية، وجيوز كون القاتل 
احكم يا أربد فيه، فحكم وأمضاه : مها أو مها لقول ذمر، ألربد ملا وطئ ظبياأحد

ذمر رضي اهلل ذنه، وألنه حق هلل كتقومي الزكاة، وهرا قول مالك، وأيب حنيفة، 
 .ال ذن ذمد، ألجل العدالة: وأحد قويل الشافعي، واملراد

ما : ل ابن ذباسأما ما دون احلمام كسائر الطري، فيضمنه وفاقا بالقيمة، قا( 2)
أصيب من الطري دون احلمام ففيه الدية، أي يضمنه بقيمته يف موضعه الري أتلفه 

 .فيه، وهرا هو الضرب الثاين
بال نزاع، ألنه القياس خولف يف احلمام، لقضاء : وفاقا للشافعي، ويف اإلنصاف( 3)

 جيب شاة، وروي ذن ابن ذباس، وذطاء وكاحلمام: الصحابة، والوجه الثاين
وأوىل، وذلى األول فيشرتي بالقيمة طعاما، يفرقه ذلى مساكني احلرم، أو يصوم 
ذن كل مد يوما، وفاقا، كما تقدم إال يف أحد قويل الشافعي، ويضمن كبري 
 وصغري، وصحيح ومعيب، وما خض مبثله، وذكر بأنثى وذكسه 

سه لعدم لظاهر اآلية، واهلدي فيها مقيد باملثل، وجيوز فداء أذور بأذرج، وذك
 .املماثلة
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 .(1)ى مجاذة اشرتكوا يف قتل صيد جزاء واحدوذل

                                         

سواء كفروا بالصيام أو غريه، لآلية، فإمنا أوجب تعاىل املثل بقتله، فال جيب غريه، ( 1)
 .وهو ظاهر يف الواحد واجلماذة

والقتل هو الفعل املؤدي إىل خروج الروح، وهو فعل اجلماذة، ال كل واحد، وألنه 
قول ذمر، وابنه وابن جعل يف الضبع كبًشا، ومل يفرق وهو  صلى اهلل ذليه وسلم

 .ذباس، ومل يعرف هلم خمالف، خبالف ما إذا اشرتكوا يف قتل آدمي
وإن أتلف بيض صيد ضمنه وفاقا، وكل ما يضمن يف اإلحرام يضمن يف احلرم إال 

 .القمل
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 (1)باب حكم صيد الحرم

 
 .(3)إمجاذا (حيرم صيده ذلى احملرم واحلالل) (2)أي حرم مكة

                                         

أي وما جيب فيه، وحكم نباته، وحكم صيد حرم املدينة، ونباته، وما يتعلق ( 1)
كزمن، وزمان، واحلرم ما ال حيل انتهاكه ومكة حرم برلك واحلرم قد يكون احلرام  

 .صلى اهلل ذليه وسلماهلل، واملدينة حرم رسول اهلل 
دفع به توهم أن املراد حرم مكة واملدينة، ودائرة حرم مكة قد نصبت ذليها ( 2)

أذالم، يف جهاهتا األربع، فحده من طريق املدينة من جهة التنعيم ثالثة أميال، 
بيوت نفار، وتسمى إضاءة بين غفار، دون التنعيم، : يا، ويقالذند بيوت السق

تعرف مبساجد ذائشة، ومن جهة اليمن سبعة ، ذند إضاءة لنب، ومن جهة 
العراق كرلك، ذلى ثنية رجل، جبل باملقطع، قطع منه حجارة الكعبة زمن ابن 
الزبري، ومن جهة الطائف وبطن منرة كرلك، يف شعب ذبد اهلل بن خالد بن 

سيد، ومن جهة جدة ذشرة، ذند منقطع األذشاش، دون الشميسي وهو أ
احلديبية وليست داخلة فيه، ومن جهة بطن ذرنة، ذلى طريق ذرفة، أحد ذشر 
ميال وذلى تلك أنصاب مشهورة، ترى من بعد الرتفاذها، مل تزل معلومة نصبها 

مث ذمر، مث  صلى اهلل ذليه وسلممث النيب : اخلليل ذليه السالم، مث قصي وقيل
ذثمان، مث معاوية، مث ذبد امللك، مث الراضي للري بالتنعيم، مث املظفر جبهة ذرفة، 

 .مث صاحب اليمني، مث العثماين
وحيرم ذلى دال ال يتعلق به : حكاه غري واحد، وقال بعض األصحاب وغريهم( 3)

ضمان، وهو مرهب مالك والشافعي، والكرخي من احلنفية، وكرا حيرم أكله، 
قدم أن له أن يأكل من امليتة ما يدفع به ضرورته، وال يأكل الصيد ذند وت

 .اجلمهور
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 صلى اهلل ذليه وسلمقال رسول اهلل : حلديث ابن ذباس، قال
إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق السموات » :(1)يوم فتح مكة

وحكم صيده  ) (2)«، إلى يوم القيامةواألرض فهو حرام بحرمة اهلل
 .(3)فيه اجلزاء (كصيد احملرم

                                         

سنة مثان من اهلجرة، ومن خصوصيته أن يعاقب املريد للمعصية فيه، إذا كان ( 1)
َوَمْن ُيِرْد ِفيِه ِبِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم ُنِذْقُه ِمْن : ذازما ذليها، وإن مل يوقعها لقوله

ومن يهم فيه مبعصية من املعاصي الكبائر، ذاملا، ذامدا، قاصدا   َعَذاٍب َأِليمٍ 
هو أن تستحل من احلرم ما : أنه ظلم ليس مبتناول قاله ابن ذباس وغريه، وقال

 .حرم ذليك
أي حكم تعاىل بتحرميه يوم خلق السموات واألرض، فهو حرام بتحرميه، واملراد ( 2)

ال يعضد شوكها، وال ينفر صيدها، وال البقعة ال يقاتل أهلها، وال خيتلى خالها، و 
تلتفظ لقطتها، إال من ذرفها، وال حيدث فيها حدثا، إىل يوم القيامة، أي مستمر 

إال : إال اإلذخر، فإنه لقينهم وبيوهتم، فقال: حترميها إىل قيام الساذة، فقال العباس
اإلذخر متفق ذليه، فمكة وما حوهلا كانت حرما قبل اخلليل ذليه الصالة 
والسالم، يف قول أكثر أهل العلم، هلرا اخلرب املتفق ذليه، وما جاء أن اخلليل حرم 

 .مكة، فاملراد أظهر حترميها وبينه
ذلى املسلم املكلف وفاقا، كصيد اإلحرام إن كان مثليا ضمنه مبثله وإال بقيمته، ( 3)

يضمن  واحلرمتان تساوتا يف املنع منه، سواء كان ذمدا، أو خطأ إمجاذا وكل ما
: بغري خالف نعلمه ويف الفروع وغريه: يف اإلحرام، يضمن يف احلرم، قال يف املبدع

وإن قتل احملل صيدا يف احلرم، بسهم أو كلب أو قتله ذلى غصن يف احلرم، أصله 
 يف احلل ضمنه وفاقا، ألن الشارع مل يفرق بني من هو 

بعكسه وفاقا، ألن  يف احلل أواحلرم، وألنه معصوم يف احلرم كامللتجئ وذكسه
األصل اإلباحة، وإن دخل سهمه أو كلب احلرم مث خرج فقتله، مل يضمنه، وفاقا، 

 .ولو جرحه يف احلل، فمات يف احلرم حل ومل يضمنه
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وال ميلك  (2)لكن حبريه ال جزاء فيه (1)حىت ذلى الصغري والكافر
أي  (وحيرم قطع شجره) (4)نءاوال يلزم احملرم جزا (3)ابتداء بغري إرث

 .(6)(وحشيشه األخضرين) (5)شجر احلرم

                                         

أي حيرم صيد احلرم، ويضمن حىت يف حق الصغري، وحيرم ويضمن حىت يف حق ( 1)
والكافر، فـ حىت إشارة إىل الكافر، واحلرمة ذامة، ومل ير أبو حنيفة ضمان الصغري 

خالفه، واحلرمة قد تعلقت مبحله، بالنسبة إىل اجلميع، فوجب ضمانه كمال 
 .اآلدمي، بل هو آكد من املال، ألن حرمة احلرم مؤبدة، فلزمها اجلزاء

وحكم صيده كصيد احلرم، قيد استبداد احلرم بتحرمي صيد : استدراك من قوله( 2)
 . جزاء فيه، وتقدمحبريه، خبالف احملرم، لكن ال

أي ال ميلك صيد احلرم ابتداء، ببيع أو هبة وحنومها بغري إرث وفاقا، لدخوله يف ( 3)
 .ملكه باإلرث، كما تقدم يف احملرم

أي جزاء من جهة احلرم، وجزاء من جهة اإلحرام، لدخول أحدمها يف اآلخر ( 4)
 .لعموم اآلية

 .الربي إمجاذا( 5)
ر، أو احلشيش خلروجهما مبوهتما من االسم الداخل يف ال اليابسني، من الشج( 6)

احلشيش ما يبس من الكأل وال يقال له رطب، : النهي، وقال اجلوهري وغريه
 .حشيش، واهلشيم كاحلشيش والعشب الرطب، والكأل واخلال، يطلق ذلى اجلميع
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وال يعضد شجرها وال » حلديث (1)رين مل يزرذهما آدميلال
وجيوز قطع  (3)«وال يختلي شوكها»ويف رواية  (2)«يحش حشيشها

 .(6)والكمأة والفقع (5)وما زرذه اآلدمي (4)اليابس، والثمرة

                                         

رميه فأما ما زرذه آدمي من البقول، والزروع، والرياحني فيباح أخره، ألن يف حت( 1)
 .ضررا ذلى من زرذه، وهو منتٍف شرذا، وال جزاء فيه

ال حيش احلرم، ويعم األراك والورق، ويعضد : ولقوله وال خيتلى خالها قال أمحد( 2)
 .بالبناء للمفعول، أي يقطع باملعضد وهو آلة كالفأس

اختليته إذا قطعته وذكر الشوك دال ذلى أن منع قطع غريه : أي ال حيصد يقال( 3)
باب أوىل، ويف رواية وال يعضد شوكه، فيحرم ولو كان فيه ضرر كعوسج،  من

 .اختاره وصححه غري واحد من األصحاب
 .وما انكسر ومل ينب كظفر منكسر( 4)
كقطع بقل،ورياحني وزرع إمجاذا، وشجر غرس من غري شجر احلرم فإنه يباح ( 5)

ل، وذليه ذمل املسلمني، أخره، واالنتفاع به، ألنه أنبته آدمي كزرع، ومملوك األص
واختار يف املغىن وغريه أن ما أنبته اآلدمي من جنس شجرهم ال حيرم، كجوز، 

 .وخنل قياسا ذلى ما أنبتوه من الزرع
ليستا نباتا، وإمنا مها : ألهنما ال أصل هلما، فليسا بشجر، وال حشيش، وقيل( 6)

ال الطييب أبيض مودذتان، فيجوز أخرمها والكمأة نبت معروف، ينفض األرض ق
الكمأة من »شحم األرض ويف احلديث : من شحم، ينبت من األرض، يقال له

هي البيضاء الرخوة، واجلبأة إىل : ، قال أبو ذبيد«املن، والفقع ضرب من الكمأة
 .الفقع من الكمأة: احلمرة، ويف القاموس
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قال يف   إال اإلذخر: كما أشار إليه بقوله  (1)وكرا اإلذخر
إال »لقوله ذليه الصالة والسالم  (2)حشيش طيب الرائحة: القاموس

ويباح انتفاع مبا زال، أو انكسر بغري فعل آدمي، ولو مل  (3)«خراإلذ
 .(6)وما فوقها ببقرة (5)وتضمن شجرة صغرية ذرفا بشاة (4)ينب

                                         

 .أي جيوز أخره الستثناء الشارع له( 1)
اهلمزة واخلاء، الواحدة، إذخر نبت معروف ذند  وذكره غري واحد، وهو بكسر( 2)

أهل مكة، طيب الرائحة، له أصل مندفن، وقضبان دقاق، ينبت يف السهل 
واحلزن، كان يسقف به أهل مكة بيوهتم، من بني اخلشب، ويسددون به اخللل، 

 .بني اللبنات يف القبور
يا رسول اهلل : لعباسقال ا« ال خيتلي خالها» صلى اهلل ذليه وسلموذلك ملا قال ( 3)

 .، متفق ذليه«إال اإلذخر»إال اإلذخر، فإنه لقينهم، وبيوهتم، قال 
بفتح املثناة التحتية، وكسر املوحدة، أي ينفصل من خشب وحنوه، وحشيش ( 4)

: وحنوه، قال املوفق، ال نعلم فيه خالفا، ألن اخلرب يف القطع، ويف اإلنصاف وغريه
جرة أو زالت هي بال نزاع، ويباح رذي حشيش وال حيرم ذود وورق زاال من ش

وحنوه، وفاقا للشافعي، واختاره وصححه غري واحد، ألن اهلدي كانت تدخل 
احلرم فتكثر فيه، ومل ينقل سد أفواهها، فإباحة رذية كاملستفيض وللحاجة إليه 

 .أشبه قطع اإلذخر، خبالف اإلحشاش هلا منه فيحرم
 .بالقيمة: حنيفة وهرا مرهب الشافعي، وقال أبو( 5)
 .وهو مرهب الشافعي، وإن قطع غصنا يف احلل، وأصله يف احلرم ضمنه بال نزاع( 6)
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ويضمن  (2)ويفعل فيها كجزاء صيد (1)روي ذن ابن ذباس
فإن استخلف شيء  (4)وغصن مبا نقص (3)حشيش وورق بقيمته

 .(7)كن يضمن نقصهال (6)كرد شجرة فتنبت  (5)منها، سقط ضمانه
 .(7)نقصها

                                         

يف الدوحة بقرة، ويف اجلزلة شاة، وقاله ذطاء وغريه، : وابن الزبري، قال ابن ذباس( 1)
وذمر أمر بقطع شجر كان باملسجد، يضر بأهل الطواف، وفدى، والدوحة 

ة الصغرية، فاملتوسطة بقدرها، وكالصيد يضمن مبقدر وجزم الشجرة العظيمة، واجلزل
 .به وصححه غري واحد من األصحاب

أي يفعل يف الشجرة الصغرية أو الكبرية كما يفعل يف جزاء الصيد، بأن يربح ( 2)
الشاة أو البقرة، ويفرقها أو يطلقها ملساكني احلرم، كما مر، أو يقوم الشاة 

كما يفعل بقيمة جزاء الصيد، بأن يشرتي هبا طعاما   أوالبقرة، ويفعل بتلك القيمة
جيزئ يف فطرة، فيطعم كل مسكني مد بر، أو نصف صاع من غريه، أو يصوم ذن 

 .إطعام كل مسكني يوما
وهو مرهب أيب حنيفة والشافعي، وقال املوفق، ال أذلم فيه خالفا، ألن األصل ( 3)

ما ذداه ذلى مقتضى وجوب القيمة ترك فيما تقدم لقضاء الصحابة فبقي 
 .األصل

 .يعين من الشجرة، كأذضاء احليوان، وألنه نقص بقلعه، فوجب فيه ما نقصه( 4)
 .أي الشجر واحلشيش وحنوه، نص ذليه، كما لو قطع شعر آدمي مث نبت، ( 5)
 .أي املردود لرجوذها كما هي، ويبقى اإلمث، إن كان تعمد القطع للنهي ذنه( 6)
 .دة، إذا نقصت بالرد، كشعر اآلدميأي الشجرة املردو ( 7)
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 (2)ماء زمزمال (1)وكره إخراج تراب احلرم، وحجارته، إىل احلل
حرم  (وحيرم صيد) (3)وحيرم إخراج تراب املساجد، وطيبها للتربك وغريه

المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، ال »حلديث ذلي  (4)(املدينة)حرم 
 خالها، وال ينفر صيدها، وال  ىال يختل

رواه أبو  «رة، إال أن يعلف رجل بعيرهيصلح أن تقطع منها شج
 .(5)داود

                                         

غري املسجد، لتخصيص املسجد بالتحرمي، كما هو ظاهر كالم : املراد باحلرم هنا( 1)
وال يدخل من احلل، : مجاذة واستظهره يف الفروع وغريه، وقال ابن ذباس وغريه

 .اخلروج أشد، لكراهة ابن ذمر، وابن ذباس تعظيما لشأنه: وقال أمحد
أخرجه كعب، وخلرب ذائشة أهنا كانت حتمله، وخترب : إخراجه، قال أمحدفال يكره ( 2)

 .غريب حسن: فعله، ورواه الرتمري، وقال صلى اهلل ذليه وسلمأن رسول اهلل 
 .وهو بدذة وال أصل له يف السنة( 3)
وهو مرهب مالك والشافعي، وكرا شجرها، وحشيشها واملدينة ذلم ذلى مدينة ( 4)

وهو بالغلبة ال بالوضع، وتواتر امسها باملدينة من  يه وسلمصلى اهلل ذلالرسول 
، وله إهنا طيبة وإهنا تنفي «إن اهلل مسى املدينة طابة»وملسلم « طابة»الدين، وهلما 

تقولون يثرب، وهي »اخلبث، مسيت برلك ألهنا طهرت من الشرك، وهلما 
 .يثرب أرض واملدينة بني ناحيتيها: ، قال أبو ذبيد«املدينة

ال يقطع »، ويف الصحيحني «وال تلتقط لقطتها إال ملن أشاد هبا»زاد أمحد ( 5)
إين حرمت ما بني البيت املدينة أن يقطع ذضاهها أو يقتل »: ، وملسلم«شجرها
 .صيدها

ال خيتلى خالها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اهلل، واملالئكة، والناس » وملسلم أيضًا 
من » ويف لفظ « رم، ما بني ذائر إىل كرا املدينة ح» ويف الصحيح « أمجعني 

= 
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 .فيما حرم من صيدها، وشجرها، وحشيشها( وال جزاءَ )
مل يبلغنـــا أن النـــيب صـــلى اهلل : قــال َأمحـــد يف روايـــة بكـــر بــن حممـــد

 (1)ذليه وسلم، وال أحداً من أصحابه حكموا فيه جبزاء
 (2)ملا تقدم( للعلف)من حرم املدينة ( ويباح احلشيش)

                                     
= 

زاد « ما بني البتيها حرام » وهلما « من ذري إىل ثور »وملسلم « ذري إىل كرا 
إن إبراهيم حرم مكة، » وهلما . وجعل اثين ذشر مياًل حول املدينة محى: مسلم

ودذا ألهلها، وإين حرمت املدينة، كما حرم إبراهيم مكة، ودذوت يف صاذها 
 ويف حترميها أخبار كثرية" ، مبثلي ما دذا إبراهيم ألهل مكة ومدها

واختاره غري واحد، وفاقًا لألئمة الثالثة، وأكثر العلماء، ألنه جيوز : قال يف الفروع( 1)
إذا دخل : دخوهلا بغري إحرام، وال تصلح ألداء النسك، وذبح اهلدايا، وقال الشيخ

و « يا أبا ذمري، ما فعل النغري ؟ »  ذليه صيد، مل يكن ذليه إرساله، خلرب أنس
متفق ذليه، . بلبل صغار العصافري كان يلعب به: وقيل. هو ذصفور: النغري قيل

 . وألنه ال يلزم من احلرمة، الضمان. له إمساكه، ال أذلم فيه نزاذاً : ويف اإلنصاف
ويؤخر من : قال الشيخ «إال أن يعلف رجل بعريه  »أي يف حديث ذلي ولفظه ( 2)

حشيشه ما حيتاج إليه للعلف، فإن النيب صلى اهلل ذليه وسلم، رخص ألهل 
: وذنه. املدينة يف هرا، حلاجتهم إىل ذلك، إذ ليس حوهلم ما يستغنون به ذنه

يسلب من العادي، ويتصدق به ذلى فقراء املدينة، وسلب سعد ذبدًا يقطع 
فتح الالم، ما تأكله ب «العلف»و. شجرًا وخيبطه، وأىب أن يرده ذليهم،رواه مسلم

 .ذلف الدابة، وأذلفها: البهائم، يقال
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كاملساند، وآلة الرحل، من ( آلة احلرث وحنوه)يباح اختاذ ( و)
ملا روى َأمحد، ذن جابر بن ذبد اهلل، أن النيب  (1)شجر حرم املدينة 

يا رسول اهلل، ِإنا أصحاب : صلى اهلل ذليه وسلم ملا حرم املدينة، قالوا
. ذمل، وَأصحاب نضح، وِإنا ال نستطيع َأرضًا غري أرضنا، فرخص لنا

القائمتان، والوسادة، والعارضة، واملسند، فَأمَّا غري ذلك فال " فقال 
 (3).ذود البكرة: واملسند (2)"يعضد، و ال خيبط منها شيءٌ 

بريد يف ( وحرمها )  (4)ومن أدخلها صيدًا فله إمساكه، وذحبه
 .(5)بريد

 

                                         

هي ما يعمل من اخلشب له، وهو ـ باحلاء املهملة ـ ما جيعل ذلى البعري  : وآلته( 1)
 .كالسرج، وهو أصغر من القتب

أي ال يقطع، ذطف تفسري، والقائمتان فسرا بقائمة الرحل، اليت تكون . ال يعضد( 2)
لوسادة ؛ مجعها وسائد، وهي اليت يكون حمور البكرة ذليها، وا: ومؤخره. يف مقدمه
وال يقطع شجره إال حلاجة كآلة : اليت يسقف هبا احململ، قال الشيخ: والعارضة

 .الركوب واحلرث
 .حمورها الري جترى ذليه، والبكرة احملالة: وذود البكرة( 3)
ائر صغري، كان وهو ط« يا أبا ذمري، ما فعل النغري ؟ » نص ذليه، حلديث ( 4)

يلعب به، فدل ذلى جواز اإلمساك، ألن إمساكه يفضي إىل تلفه، بغري فائدة، 
 . فرحبه املفضي إىل جواز أكله أوىل

 .أربع فراسخ: من جهاهتا األربع، والربيد( 5)
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جبل صغري،  (إىل ثور) (1)هبا ورجبل مشه (ما بني ذري)وهو 
يه تدوير، ليس باملستطيل، خلف أحد من جهة لونه إىل احلمرة، ف

والالبة احلرة،  (3)وما بني ذري إىل ثور هو ما بني البتيها (2)الشمال
 .(4)وهي أرض تركبها حجارة سود

                                         

جبل ذند امليقات يشبه : ذند امليقات، يف اجلنوب الغريب منها، قال الشيخ وغريه( 1)
 .العري، وهو احلمار

وقد أنكره غري واحد، منهم مصعب الزبريي، واحلازمي، : قاله الشيخ وغريه( 2)
ومجاذة، وقال ذبد السالم بن مزروع البصري، صحبت طائفة من العرب، من بين 

هرا جبل ثور، : ما يقال هلرا اجلبل؟ قالوا: هيثم، فمررنا جببل خلف أحد، فقلت
زمن آبائنا، وأجدادنا، وقال هرا ثور، معروف من : ما تقولون؟ قالوا: فقلت

إن خلف أهل املدينة ينقلون ذن : احلافظ، ذن شيخه املراغي، نزيل املدينة
 سلفهم، أن خلف أحد من جهة الشمال، جبل صغري، إىل احلمرة 

ذلمنا أن : وقد حتقق باملشاهدة وقال احملب الطربي: بتدوير، يسمى ثوًرا، قال
ذلم أكابر العلماء به، لعدم شهرته، ذكر ثور، يف احلديث صحيح ، وأن ذدم 

وذدم حبثهم ذنه اهـ، وحىت جاء يف رواية احلديث إىل كرا، إشارة إىل ذدم ذلمهم 
 .به

وهو حد حلرمها من جهة املشرق واملغرب، وما بني جبليها حد حلرمها من جهيت ( 3)
 .وحرم املدينة هو ما بني البتيها: اجلنوب والشمال، قال الشيخ

حول املدينة اثىن ذشر  صلى اهلل ذليه وسلموقد جعل النيب : لشيخ وغريهوقاله ا( 4)
بعد ذكر حرم مكة، وأما املدينة فلها حرم ذند : مياًل محى، رواه مسلم قال الشيخ

وليس   صلى اهلل ذليه وسلماجلمهور، كما استفاضت برلك األحاديث ذن النيب 
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قال يف  (2)وهي أفضل من املدينة (1)وتستحب اجملاورة مبكة
صلى اهلل ذليه الكعبة أفضل من جمرد احلجرة، فأما والنيب : الفنون
 .(3)فيها فال واهلل وسلم

 

                                     
= 

احلرمان، وال يسمى غريمها  يف الدنيا حرم ال بيت املقدس وال غريه، إال هران
حرم القدس، وحرم اخلليل، فإن هرين وغريمها : حرًما، كما يسمى اجلهال فيقولون

ليس حبرم، باتفاق املسلمني، ومل يتنازع املسلمون يف حرم ثالث، إال يف وج، وهو 
اتفقوا : واد بالطائف، وهو ذند بعضهم حرم، وذند اجلمهور ليس حبرم، قال الوزير

مينع من صيدها وقتله، ومل : حمرم االصطياد، وال القطع إال الشافعي، فقالأنه غري 
 .يثبت فيه شيء

وهو مرهب مالك والشافعي، إذا قدر ذلى إظهار دينه، ولو كان يرى املنكر هبا، ( 1)
 .إن كان يرى املنكر هبا ظاهًرا وجبت اهلجرة: وقال مالك

لماء، وأحب البالد إىل اهلل، وهو مرهب الشافعي، وأيب حنيفة ومجاهري الع( 2)
، «إنك ألحب البقاع إىل اهلل، وإنك ألحب البقاع إيل»وللرتمري وغريه وصححه 

وألن العمل فيها أفضل، فقد تظاهرت األخبار أن الصالة باملسجد احلرام مبائة 
ألف صالة فيما سواه، وذنه املدينة وفاقا ملالك، ألهنا مهاجر املسلمني، ولرتغيب 

يف اجملاورة فيها، وأنه يشفع ملن مات هبا، وقال يف  اهلل ذليه وسلم صلىالنيب 
اإلرشاد وغريه، اخلالف يف اجملاورة فقط، وجزموا بأفضلية الصالة وغريها يف مكة، 
واختاره الشيخ، واستظهره يف الفروع، وقال الشيخ، اجملاورة مبكان يكثر فيه إميانه، 

 .أفضل حيث كان
رأيه رمحه اهلل، ويقسم ذلى ذلك اجتهاًدا منه، وليس كل  أي احلجرة أفضل، يف( 3)

 .جمتهد مصيًبا فإن احلق واحد
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أَلن باحلجرة جسدًا لو وزن به  (1)وال العرش ومحلته، وال اجلنة 
 .(3)وتضاذف احلسنة والسيئة مبكان وزمان فاضل. (2)لرجح اهـ 

                                         

 .تفضيل األرض ذلى السماء: أي احلجرة أفضل منها، ومفهومه( 1)
مل أذلم أحدًا فضل الرتبة ذلى الكعبة، غري : أي كالم ابن ذقيل، قال الشيخ( 2)

وحاشا أن يكون بيت . هـالقاضي ذياض، ومل يسبقه أحد، وال وافقه أحد ا
املخلوق، أفضل من بيت اخلالق جال وذال، وكرا ذرشه، ومالئكته وجنته، أما 
رسول اهلل صلى اهلل ذليه وسلم أفضل اخللق ذلى اإلطالق، بإمجاع املسلمني، 

: ومدائن كسرى.مديين: ومدينة املنصور، وهي بغداد. مدين: والنسبة إىل املدينة
 .مدائين، ومدين مْدَيين

ذكره القاضي، والشيخ، وغريمها، فاحلسنات بالكمية باإلمجاع، والسيئات ( 3)
فال )بالكيفية، واختاره الشيخ وغريه، ومحل كالم ابن ذباس ذليه، واستدل بقوله 

. تتضاذف: أصلها« وتضاذف»وإن كانت ذظيمة، . واحدة: أي( جيزى مثلها 
 .حرفت التاء األوىل، أو الثانية
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 باب ذكر دخول مكة

 
 (1)وما يتعلق به من الطواف والسعي 

 .(2)( من أذالها )دخول مكة ( يسن )
                                         

ذلم ذلى مجيع البلدة، « ومكة"اف، والسعي، وما يتعلق برلك، أي وصفة الطو ( 1)
ألهنا كانت ": مكة"وهي البلدة املعروفة، املعظمة احملجوجة، غري مصوفة، مسيت 

ألهنا متك املخ من : لقلة مائها، وقيل: وقيل. هتلكه: متك من ظلم فيها، أي
ا فيه من إذا شرب م. مك الفصيل ضرع أمه وأمكه: العظم، مأخوذ من قوهلم

من البك وهو اإلزدحام، ودق األذناق ألهنا تدق أذناق « بكة"اللنب، وتسمى 
، وهلا أمساء أخر، ويستحب الغسل لدخول "وأم القرى"اجلبابرة، إذا أحلدوا فيها، 

 .مكة وفاقاً 
وكان رسول اهلل صلى اهلل ذليه وسلم، يغتسل لدخول مكة، كما كان : قال الشيخ

د اآلبار، اليت يقال هلا آبار الزاهر، فمن تيسر له املبيت يبيت بري طوى، وهو ذن
 .هبا واإلغتسال، ودخول مكة هناراً، وإال فليس ذليه شيء من ذلك

الصحيح ما روى نافع ذن ابن ذمر، أنه صلى اهلل ذليه وسلم،اغتسل : وقال الرتمري
وال يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف : ويف اإلختيارات. لدخول مكة

ة، واملبيت مبزدلفة، ورمي اجلمار، وال لطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه بعرف
 .  لدخول مكة، كان نوع ذبث للطواف، ال معىن له

من ثنية كداء، بفتح الكاف والدال، ممدود، ومهموز، مصروف، وغري مصروف، ( 2)
املشرف ذلى املقربة، والدخول معه سنة، « احلجون»طريق بني جبلني، يقال له 

باتفاق أهل العلم، ملا روى ابن ذمر، أن النيب صلى اهلل ذليه وسلم، دخل من 
وذن ذائشة حنوه، متفق ذليهما، وظاهره اإلطالق لياًل أو هناًرا، ورواه . الثنية العليا
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من )احلرام  (املسجد)دخول يسن  (و) (1)واخلروج من أسفلها
صلى اهلل مسلم وغريه، ذن جابر أن النيب  ىملا رو  (2)(باب بين شيبة

دخل مكة، ارتفاع الضحى، وأناخ راحلته، ذند باب بين  ذليه وسلم
 .(3)شيبة، مث دخل

                                     
= 

 .دخوهلا هنارا مستحب بال نزاع: النسائي يف ذمرة اجلعرانة، ويف اإلنصاف
روف اآلن بباب الشبيكة، ذند ذي طوى، من كدى بضم الكاف، والتنوين املع( 1)

 .بقرب شعب الشافعيني
هو املعلم ذليه بالكمر، يدخل معه بني املقام وزمزم، وهو باب السالم، واملسجد ( 2)

من قبل، هو املرصوف اآلن بالرخام ذليه صف من األذمدة املصنوذة من حناس 
واه مزيد ، وتقدم أن حميطة به، فيها املصابيح، أهبط مما يليه بنحو درجة، وما س

 .الزيادة هلا حكم املزيد
أي دخل املسجد من باب بين شيبة، املشهور اليوم، ذليه ذقد منصوب، ذلم ( 3)

ذليه، فيسن دخول املسجد منه، باتفاق أهل العلم، وإن مل يكن ذلى طريقه هلرا 
مث مل  دخل منه، والدوران إليه ال يشق، ومن صلى اهلل ذليه وسلماخلرب وغريه، أنه 

جير خالف يف سنيته، خبالف التعريج ذلى ثنية كدا، وألنه جهة باب الكعبة، 
والبيوت تؤتى من أبواهبا، ومن مث كانت جهة باب الكعبة، أشرف جهاهتا األربع، 
وفيه احلجر األسود، وصح أنه ميني اهلل يف األرض، ونسبة باب البيت إليه، كنسبة 

قصدون من جهة وجوههم ومن قصد ملًكا، أم وجه اإلنسان إليه، وأماثل الناس ي
 .بابه وقبل ميينه

إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة، واملسجد من مجيع اجلوانب، لكن : وقال الشيخ
 فإنه  صلى اهلل ذليه وسلماألفضل، أن يأيت من وجه الكعبة، اقتداء بالنيب 

= 
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بسم اهلل، وباهلل ومن اهلل، وإىل : ويسن أن يقول ذند دخوله
افتح يل أبواب : إذا خرج قالاللهم افتح يل أبواب رمحتك، و  (1)اهلل

 .(3)(فإذا رأى البيت رفع يديه) (2)فضلك، ذكره يف أسباب اهلداية

                                     
= 

ملقربة، ودخل دخلها من وجهها، من الناحية العليا، من ثنية كداء املشرفة ذلى ا
املسجد من الباب األذظم، الري يقال له باب بين شيبة، مث ذهب إىل احلجر 

 .األسود، فإن هرا أقرب الطرق إىل احلجر األسود، ملن دخل من باب املعالة
أول شيء بدأ به حني قدم مكة، أن توضأ مث طاف : ويف الصحيحني ذن ذائشة

مث معاوية، وذبد اهلل بن ذمر، مث  بالبيت مث أبو بكر مث ذمر، مث ذثمان كرلك،
ابن الزبري مث رأيت املهاجرين واألنصار يفعلون ذلك، وألن مقصوده بسفره زيارة 

 .البيت وهو يف املسجد احلرام فال يشتغل بغريه
 .وورد يف دخول املسجد ما تقدم، فمسجد احلرام أوىل( 1)
 أذوذ باهلل العظيم، إىل البن اجلوزي، وإن قال ما ورد يف دخول املسجد بسم اهلل( 2)

 .وافتح يل أبواب رمحتك، كان أوىل: قوله
وكرب جزم به يف املقنع واخلرقي والرزكشي وغريهم، ويف مراسيل مكحول، كان النيب ( 3)

اللهم : إذا دخل مكة، فرأى البيت، رفع يديه وكرب، وقال صلى اهلل ذليه وسلم
، وابن القيم، وغريهم، وهو مرهب أنت السالم، إىل آخره ذكره البيهقي، والطربي

وهو قول : احلنفية وبعض املالكية، والشافعية، وروي ذن ذمر وغريه، قال يف املبدع
ومل يكن قدميًا مبكة بناء يعلو البيت، فكان البيت يرى قبل : األكثر، قال الشيخ

 .دخول املسجد اهـ أو وصل حنو أذمى إىل حمل يراه منه لو كان بصريًا
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وقال ما ) (1)السالم، رواه الشافعي ذن ابن جريج لفعله ذليه 
 اللهم َأنت السالم، ومنك السالم، حينا ربنا بالسالم»ومنه ( ورد 

ريمًا ومهابة، تعظيمًا، وتشريفاً، وتك اللهم زد هذا البيت »(2) «
وزد من عظمه وشرفه، ممن حجه واعتمره، تعظيمًا  (3)وبرًا 

 .(4) «وتشريفاً وتكريمًا، ومهابة، وبرًا 
                                         

ر ابن جرير وغريه، أن النيب صلى اهلل ذليه وسلم، كان إذا رأى البيت رفع وقد ذك( 1)
فمن رأى البيت، : إخل، قال الشيخ« اللهم زد هرا البيت تشريفًا » يديه، وقال 

قبل دخول املسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه ذند رؤية البيت، 
 .ولو كان بعد دخول املسجد، يف حال سريه إىل البيت

ألن ذمر كان يقول ذلك، رواه الشافعي، واستحباب الدذاء ذند رؤية البيت ال (  2)
اسم من أمساء اهلل تعاىل، فهو سبحانه السامل من كل ذيب « والسالم». نزاع فيه

ونقص، ومنه السالم تعاىل ملن أكرمه بالسالمة، أي التحية، ورفع الدرجة، أو 
األْمِن مما جنيناه، والعفو ذما : أي «حينا ربنا بالسالم »السالمة من اآلفات 

 .  لتعلقه هبا. التحية: اقرتفناه، أو بالسالم من اآلفات، وقيل
أي رفعة، وذلواً، « وتشريفاً »بكسر املوحدة، اسم جامع للخري، وأصله الطاذة، ( 3)

 . أي تقديراً وإجالالً « ومهابة»أي تفضياًل، « وتكرمياً »أي تبجياًل، « وتعظيماً »
اه الشافعي وغريه مرساًل، وحنوه ذند الطرباين، ومسعه سعيد ابن املسيب ذن رو ( 4)

 .من كرمه: «من ذظمه»ذمر، ويف بعض سياق احلديث، بدل 
وحكمة : قالوا. ، ورواه البيهقي ذن ذمر بسند لني«تعظيماً »، ذلى «تكرمياً »وتقدمي، 

ملقصود بالرات تقدمي التعظيم ذلى التكرمي، يف البيت، وذكسه يف قاصديه، أن ا
إظهار ذظمته يف النفوس، حىت ختضع لشرفه، وتقوم حبقوقه مث كرامته : يف البيت

= 
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وكما ينبغي  (1)احلمد هلل رب العاملني، كثرياً، كما هو أهله  »
واحلمدهلل الري بلغين بيته، ورآين لرلك  (2) «لكرم وجهه وذز جالله 

اللهم إنك دذوت ِإىل حج  (4)كل حال   واحلمد هلل ذلى (3)أهاًل 
 .(6)وقدجئتك لرلك  (5)بيتك احلرام 

 

                                     
= 

بإكرام زائريه، بإذطائهم ما طلبوه، وإجنازهم ما أملوه، ويف زائريه، وجود كرامتهم 
ذند اهلل، بإسباغ رضاه ذليهم، وذفوه ذما جنوه، واقرتفوه، مث ذظمته بني أبناء 

وهدايته، ويرشد إليه ختم دذاء البيت باملهابة، الناشئة ذن جنسه، بظهور تقواه 
ودذاء الزائر بالرب الناشئ ذن ذلك . التوقري واإلجالل: تلك العظمة، إذ هي

 . التكرمي، إذ هو اإلتساع يف اإلحسان
أي أهل للحمد الكثري جل وذال، فهو احملمود ذلى كل حال، ويف كل حال، وله ( 1)

 . احلمد كله
ما ينبغي احلمد لكرم وجهه، وكما ينبغي احلمد لعز جالله، وذظمته، أي وك( 2)

 .وكربيائه، فاحلمد هلل محداً كثرياً 
 .أي جعلين لتبليغ بيته أهاًل فاحلمد هلل ذلى ذلك( 3)
ويف كل حال، ال يف حال دون حال، بل له احلمد كله، أواًل و آخراً، وظاهرًا ( 4)

 .وباطناً 
ألن حرمته انتشرت، فال يصاد ذنده وال حوله، « حمرماً »ت أي احملرم، ومسي البي( 5)

 .سائر احلرم: وال خيتلى ما ذنده من احلشيش، وأريد بتحرمي البيت
 .أي حلج بيتك احلرام، متوساًل مبجيئي إليك( 6)
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وأصلح لي شأني كله، ال  (1)اللهم تقبل مني، واعف عني»
يف كل  (4)(مث يطوف مضطبعا) (3)ويرفع برلك صوته (2)«إله إال أنت

 .(6)وإن مل يكن حامل معرور بردائه (5)كل أسبوذه استحبابا

                                         

مين ما ذملته يف جميئي إليك، واذف ذين ما قصرت فيه من حقك، : تقبل: أي( 1)
 .دموالعفو احملو مع السرت، وتق

ذكره األثرم، وإبراهيم احلريب، وهو دذاء الئق باحملل، وإن قال غريه فال بأس، ( 2)
والشأن األمر واحلال، مث ختمه بكلمة التوحيد، اذرتافا له باأللوهية وحده، وميكنه 

ال : هرا الدذاء إذا دخل مع باب املسجد، أما إذا وصل البيت فقال الشيخ وغريه
 .يشتغل بدذاء

يف احملرر والوجيز وغريمها، ألنه ذكر مشروع، فاستحب رفع الصوت به   جزم به( 3)
 .كالتلبية

نصبا ذلى احلال، واالضطباع سنة، باتفاق األئمة، سواء كان معتمرا أو قارنا، أو ( 4)
مفردا، وهو هيئة تعني ذلى إسراع املشي، ويكون يف مجيع طوافه، ملا رواه أبوداود 

حال رمله، : ذمر، وكثري من العلماء، وقيلوغريه، طاف مضطبعا، وهو قول 
طاف يطوف طوافا، وطوفانا، : أمل يقال: طاف به، أي: والطواف من قوهلم

 .وتطوف واستطاف كله مبعىن
صلى أي يضطبع يف كل األشواط السبعة، استحبابا، ذند مجهور أهل العلم لفعله ( 5)

 .اهلل ذليه وسلم
إن مل يكن حال طوافه حامل معرور، أي متعلق مبضطبعا، أي يضطبع بردائه، ( 6)

حامل شخص معرور، كان فوق ذاتقه، كمريض وصغري، فال يستحب يف حق 
 .حامل املعرور اضطباع وال رمل كما سيأيت

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

31 

سط ردائه حتت ذاتقه األمين، وطرفيه أن جيعل و : عواالضطبا 
يبتدئ ) (2)وإذا فرغ من الطواف أزال االضطباع (1)ذلى ذاتقه األيسر

ألن الطواف حتية املسجد احلرام، فاستحبت  (3)(املعتمر بطواف العمرة
 .(4)البداءة به

 

                                         

فيكون األمين مكشوفًا، ذلى هيئة أرباب الشجاذة، إظهارا للجالدة يف ميدان ( 1)
ا روى أبو داود وغريه، ذن ابن مل صلى اهلل ذليه وسلمتلك العبادة، اقتداء بالنيب 

وأصحابه اذتمروا من اجلعرانة، فرملوا  صلى اهلل ذليه وسلمكان النيب : ذباس
بالبيت، وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم، مث قرفوها ذلى ذواتقهم اليسر، قال 

 .فإن تركه فال شيء ذليه: الشيخ وغريه
ضطبعا ذند مجاهري ألنه زمنه فقط، وليس مبستحب يف الصالة، وال يسعى م( 2)

العلماء، لرتكه ذليه الصالة والسالم لالضطباع حالة السعي بني الصفا واملروة، 
 .وكرا اخللفاء بعده

بفسخ نسكهم إليها، أمرهم أن  صلى اهلل ذليه وسلمألن الرين أمرهم النيب ( 3)
 .يطوفوا للعمرة، بدليل أنه أمرهم باحلل، ومل حيتج إىل طواف قدوم

اف قبل حتية املسجد ملن طاف وإن مل يطف، كأن دخل يف وقت منع أي بالطو ( 4)
الناس فيه من الطواف، أو كان ذليه فائتة مكتوبة أو خاف فوت املكتوبة أو الوتر 
أو سنة راتبة، أو فوت اجلماذة يف املكتوبة، أو دخل املسجد غري مريد الطواف، 

وحتية املسجد الصالة،  مل جيلس حىت يصلي الركعتني، فإن الطواف حتية الكعبة،
: الطواف: وجتزئ منها الركعتان بعد الطواف، وال ينايف أن حتية املسجد احلرام

لشرف الكعبة، وحتية الكعبة مقدمة ذلى حتية املسجد، وخبالف السالم ذلى النيب 
 .لتقدمي حق اهلل ذلى حق األنبياء صلى اهلل ذليه وسلم
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 (2)(القارن واملفرد للقدوم)يطوف ( و) (1)ولفعله ذليه السالم
 (4)َأي بكل بدنه( ي احلجر اأَلسود بكلهفيحاذ) (3)وهو الورود

 .(5)فيكون مبدأَ طوافه

                                         

أول شيء ، اهلل صلى اهلل ذليه وسلمكما يف الصحيحني ذن ذائشة أن رسول ( 1)
ملا دخل  :مث طاف بالبيت ؛ وذن ذطاء، أنه توضأ، حني قدوم مكة، بدأ به

حىت ، وال هلا بشيء، وال بلغنا أنه دخل بيتاً ، ومل يعرج، مل يلو ذلى شيء، مكة
 .فطاف به، فبدأ بالبيت، دخل املسجد

 .وهو إتياهنا من سفره، أي قدوم مكة( 2)
، لفعل أصحاب النيب صلى اهلل ذليه وسلم، فيطوف للقدوم، ول إليهاأي الدخ( 3)

، وشدد فيه مالك، واتفق األئمة ذلى أنه سنة من سنن احلج، الرين كانوا كرلك
 .ويأيت

الري ذن أمين احلجر ، حىت يكون مبصرًا لضلعي البيت، بأن يقف مقابل احلجر( 4)
ا حاذى احلجر األسود جبميع وإذ، احرتازًا من أن يقف يف ضلع الباب، وأيسره

، يستقبله استقباالً ، فيبتدئ من احلجر األسود :قال الشيخ، قواًل واحداً ، بدنه أجزأ
وال ميشي ، وليس ذليه أن يرهب إىل ما بني الركنني :وقال، وذكر أنه هو السنة

ال جيوز أن يبتدئه  :ويف اخلالف، بل وال يستحب ذلك، مث ينتقل للطواف، ذرضاً 
فهو  .حبيث يصري احلجر ذن ميينه، يستقبل البيت :ومن قال، قبل لهغري مست

فإنه ، فال يكون داخاًل يف اخلروج من اخلالف، وما ذليه األئمة، خالف السنة
وابتداء ، ولو فعله لنقل، ذليه الصالة والسالم مل يتقدم ذنه إىل جهة الركن اليماين

  .الطواف مما بني الركنني خمالف لإلمجاع
وإن ، فإن بدأ من اليماين مل يعتد مبا بينهما، فيكون احلجر مبدأ طوافه إمجاذاً  أي( 5)

 .مل يعتد برلك الشواط، بدأ من دون احلجر األسود
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َأي ميسح احلجر ( ويستلمه) (1)ألَنه ذليه السالم كان يبتدئ  به
 .(2)بيده اليمىن

، َأشد بياضًا من اللبن، إنه نزل من الجنة»ويف احلديث 
 .(3)رواه الرتمري وصححه «فسودته خطايا بني آدم

ر َأن رسول اهلل صلى اهلل ذليه وسلم ملا روى ذم (4)(ويقبله)
فِإذا ، مث التفت، يبكي طويالً ، ووضع شفتيه ذليه، استقبل احلجر

رواه «يا ذمر ههنا تسكب العربات »فقال ، بعمر بن اخلطاب يبكي
 .(5)ابن ماجه

                                         

 .هو السنة :وقال الشيخ، فاستلمه، ملا ثبت أنه بدأ به، أي باحلجر ٍاألسود( 1)
وأهل اليمن يسمون ، من السالم وهو التحية، افتعل« واستلم»، قاله الشيخ وغريه( 2)

كأنه ،  من املساملة .افتعل :وقيل، ألن الناس حييونه بالسالم« احمليا»احلجر األسود 
فاستلم  :حلديث جابر وغريه، واستالمه سنة باإلتفاق، فعل ما يفعل املسامل

ويف اخلرب ، والعمل ذليه ذند أهل العلم :قال الرتمري .مث مضى ذن ميينه، احلجر
يشهد ذلى من ، ولسان ينطق به، له ذينان يبصر هبا،  يوم القيامةواهلل ليبعثنه اهلل»

 .«استلمه حبق 
إن » مسعت رسول اهلل صلى اهلل ذليه وسلم يقول ، وله ذن ذبد اهلل بن ذمرو( 3)

، ولو مل يطمس نورمها، طمس اهلل نورمها، من ياقوت اجلنة، الركن واملقام ياقوتتان
 .منصوب ذلى احلال« بياضاً »و« رب ألضاء هلما ما بني املشرق واملغ

قاله الشيخ ، وال يؤذي أحدًا باملزامحة ذليه، بال صوت يظهر للقبلة، إن أمكن( 4)
 .وغريه

وثبت من غري وجه أنه صلى اهلل ذليه وسلم كان ، فدل احلديث ذلى سنية تقبيله( 5)
 ال تضر ، إين ألذلم أنك حجر :ويقول، وكان ذمر يقبل احلجر، كان يقبله

= 
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فإن ) (2)وفعله ابن ذمر وابن ذباس (1)ويسجد ذليه: نقل األثرم
 .(3)(قبل يده)استلمه بيده، واستالمه، وتقبيله مل يزاحم، و  (شق

                                     
= 

يقبلك ما قبلتك، رواه  صلى اهلل ذليه وسلمتنفع ولوال أين رأيت رسول اهلل وال 
اجلماذة وإمنا قاله ذمر، ألن الناس كانوا حديثي ذهد بعبادة األصنام، فخشي أن 
يظن اجلاهل أن تقبيل احلجر من ذلك، فبني أنه ال يقصد به إال تعظيم اهلل ذز 

 صلى اهلل ذليه وسلماهلل رأيت رسول : وجل، ويف الصحيحني ذن ابن ذمر
والعمل ذليه ذند أهل العلم، يستحبون تقبيل : يستلمه ويقبله، قال الرتمري

 فإن مل ميكنه ومل يصل إليه استلمه بيده وإن مل يصل إليه استقبله إذا. احلجر
 
أي نقل األثرم صاحب اإلمام أمحد، ذن اإلمام أمحد رمحه اهلل، أنه كان يقبله، ( 1)

 صلى اهلل ذليه وسلمرأيت رسول اهلل : وذمر سجد ذليه، وقالويسجد ذليه، 
 .يفعل هكرا

صلى اهلل رأيت ذمر، وإنه رأى رسول اهلل : أي السجود ذليه، وقال ابن ذباس( 2)
رواه ابن املنرر، واحلاكم وصححه وللحاكم وصححه، ويضع جبهته  ذليه وسلم

الك ببدذة السجود ذليه، ذليه، وتقبيله والسجود ذليه، مرهب اجلمهور، وانفرد م
 .واذرتف القاضي بشروذه ذنهم

إنك رجل قوي، فال تزاحم ذلى احلجر، »لعمر  صلى اهلل ذليه وسلملقوله ( 3)
رواه أمحد، وألن االستالم سنة، « فتؤذي الضعيف، وإن وجدت خلوة فاستلم

 وترك اإليراء واجب، فاإلتيان بالواجب أوىل، وتقبيل اليد بعد االستالم مرهب
اجلمهور واألئمة، إال يف أحد قويل مالك، ويالحظ جاللة البقعة، ويتلطف مبن 

 .يزاحم، ويعرره، ويرمحه، ألن الرمحة ما نزذت إال من شقي
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 صلى اهلل ذليه وسلممسلم ذن ابن ذباس، أن النيب  ىملا رو 
روي ذن ابن  (2)استلمه بشيء وقبله (فإن شق) (1)استلمه وقبل يده

أي إىل احلجر، بيده أو بشيء  (اللمس أشار إليه )فإن شق  (3)ذباس
صلى لنيب طاف ا: البخاري ذن ابن ذباس، قال ىملا رو  (4)وال يقبله

ذلى بعري كلما أتى احلجر أشار إليه بشيء يف يده  اهلل ذليه وسلم
 .(5)وكرب

                                         

صلى ملالمسته هبا احلجر، فدل ذلى استحباب تقبيل اليد املستلم هبا، اقتداء به ( 1)
ستلم احلجر بيده، مث رأيت ابن ذمر ا: ويف الصحيحني قال نافع اهلل ذليه وسلم
يفعله، وورد يف  صلى اهلل ذليه وسلمما تركته منر رأيت رسول اهلل : قبل يده، وقال

أنه حيط اخلطايا، ويكتب له الطواف  : فضل تقبيله واستالمه أحاديث كثرية، منها
كرا وكرا، وكعدل رقبة، وغري ذلك، وخص احلجر بالتقبيل ملا ثبت يف فضله، 

 .وأنه من اجلنة
أي الشيء املستلم به احلجر، وهرا ذلى الرتتيب فإن أمكنه تقبيل احلجر قبله،  (2)

 .وإال استلمه بيده وقبلها، وإال استلمه بشيء، وقبل ذلك الشيء
أي أنه كان يستلمه بشيء، ويقبل ذلك الشيء، وأجود من ذلك ما يف صحيح ( 3)

بل احملجن، فدل يستلم الركن مبحجن معه، ويق صلى اهلل ذليه وسلممسلم، أنه 
ذلى سنية ذلك، وال يستحب للنساء تقبيل، وال استالم، وإال ذند خلو املطاف 

 .ليال أو هنارا
أي وال يقبل ما أشار به إليه، وقال الشيخ وغريه، ألن التقبيل إمنا جاء للماس ( 4)

 .للحجر
 ذليه وسلمصلى اهلل أي ومل يقبله، فالسنة ترك تقبيل ما أشار به إليه، اقتداء به ( 5)

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

38 

: ومنه (1)(ما ورد)مستقبل احلجر بوجهه كلما استلمه  (ويقول)
ووفاء  (4)وتصديقا بكتابك (3)اللهم إميانا بك (2)بسم اهلل واهلل أكرب

 .(5)بعهدك

                                     
= 

كلما أتى ذلى الركن أشار إليه بشيء يف يده وكرب، فإذا مل يتمكن من : ويف لفظ
التقبيل، أو اللمس، أشار إليه كلما أتى ذليه، وألن أشواط الطواف كركعات 
الصالة، واالستالم أو اإلشارة والتكبري كالتكبري يف الصالة، فيفتتح به كل شوط،  

 .كما يفتتح كل ركعة بالتكبري
أي من األدذية الالئقة باملقام، وسواء قبله أو أشار إليه، ويكون مستقبال له حال ( 1)

استقباله بوجهه، هو السنة، وألمحد من : االستالم أو اإلشارة إليه، قال الشيخ
 .حديث ذمر، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإال فاستقبله وهلل وكرب

ال إله إال اهلل، واهلل : ضهم يقولقطع به األكثر، وقاله الشيخ وغريه، وقال بع( 2)
أكرب، حلديث ابن ذباس، وحديث ذمر وإال فاستقبله وهلل وكرب، وبسم اهلل، أي 
أطوف واهلل أكرب، أي من كل شيء، وال يرفع يديه، كما يكرب للصالة، كما يفعله 

 .من ال ذلم ذنده، بل هو البدع، جزم به ابن القيم وغريه
 .ا بك، أي ألجل إمياين أنك حق، فعلت ذلكأؤمن أو أطوف إميان: أي( 3)
َوْلَيطَّوَُّفوا ِباْلبَـْيِت  َوهلِل َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيتِ : حيث قال تعاىل( 4)

 .اْلَعِتيقِ 
ْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن : يف قوله تعاىل( 5) َرا بـَ َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطهِّ َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإبـْ

ِع السُُّجودِ َواْلَعاِكفِ   َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجاالً   يَن َوالرُّكَّ
وىف بالعهد وأوىف : فأجابوا وفاء لرلك العهد، وأصل الوفاء يف اللغة التمام، يقال

، وذن ذلي ملا أخر اهلل امليثاق، كتب كتابا فألقمه احلجر، فهو يشهد  ووىفَّ
 .لكافر باجلحود، ذكره أبو الفرج وغريهللمؤمن بالوفاء، وذلى ا
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حلديث ذبد اهلل  (1)صلى اهلل ذليه وسلمواتباذا لسنة نبيك حممد 
كان يقول ذلك ذند   صلى اهلل ذليه وسلمبن السائب أن النيب 

ألنه ذليه السالم طاف   (3)(وجيعل البيت ذن يساره) (2)استالمه
 .(5)ويطوف سبعا (4)«خذوا عني مناسككم»: كرلك، وقال

                                         

 .حيث أمر برلك، وفعله صلوات اهلل وسالمه ذليه( 1)
أي احلجر األسود، وللعقيلي حنوه، من حديث ابن ذمر، والبيهقي وغريه، ذن ( 2)

 .اللهم إميانا بك إخل: وإن شاء قال: ذلي، وهو قول أكثر الفقهاء، قال الشيخ
 .يسر إليه، وقاله الشيخ وغريهإمجاًذا، فيقرب جانبه األ( 3)
وحجوا كما رأيتموين أحج فيستلزم وجوب كل فعل فعله يف حجه، إال ما : أي( 4)

خصه دليل، ففي حديث جابر، أنه مشى ذلى ميينه، فيجب أن جيعل البيت ذن 
 .يساره، ويأخر ذلى ميينه بال نزاع

سرى، فلما كان اإلكرام يف لكون احلركة الدورية تعتمد فيها اليمىن ذلى الي: قال الشيخ
ذلك للخارج، جعل لليمىن، وأول ركن مير به يسمى الشامي، وهو جهة الشام، 
مث يليه الركن الغريب، وهو جهة الغرب، مث اليماين جهة اليمن، وهو آخر ما مير 

 .ذليه من األركان
بفتح السني أي سبع مرات، وجيوز ضمها، وجيوز سبوع : قال يف املطالع( 5)

أسابيع اهـ، واملعروف سبعا بضم السني، والتاء حمروفة يريد : ع،ومجعهوأسبو 
اتفقوا ذلى أن طواف القدوم سنة ملن قدم إىل مكة، : الطوفات، وقال الوزير

اتفقوا ذلى أنه سنة ذلى أهل : يعيده إذا رجع، وقال: وشدد فيه مالك، وقال
 .ال يسن هلم: مكة، وذلى من أهل منها، إال أبا حنيفة فقال
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 (يف هرا الطواف)يرمل األفقي أي احملرم من بعيد من مكة 
أي  (ثالثا) (2)سرع املشي، ويقارب اخلطاإن طاف ماشيا، في (1)فقط

 .(4)بعد أن يرمل الثالثة أشواط (مث) (3)يف ثالثة أشواط

                                         

ويستحب : أي طواف القدوم، مع االضطباع دون غريه من األطوفة، وقال الشيخ( 1)
هو سنة : أن يرمل من احلجر إىل احلجر، يف األطواف الثالثة، وقال الوزير وغريه

صلى اهلل ذليه ال نعلم خالفا يف سنيته ألن النيب : باتفاق األئمة، وقال يف املبدع
، ومشي أربعا، ورواه جابر وابن ذباس طاف سبعا، رمل ثالثة أطواف وسلم

وهرا كان لسبب زال، وبقي املسبب، ويرمل من  صلى اهلل ذليه وسلموغريمها ذنه 
احلجر، إىل احلجر، قول األكثر اهـ ويرمل بضم امليم مضارع، ورمل، بفتحها، قال 

يسرع مشيه، ويقارب خطاه، : الرمل بالتحريك، اهلرولة قال ابن القيم: اجلوهري
 .الرمل مثل اهلرولة وهو مسارذة املشي مع تقارب اخلطا: ل الشيخوقا

بال نزاع وال يثب وثبا، ألن ذلك ليس مبشي، فإذا فعله مل يكن آتيا بالرمل ( 2)
وهو قول : املشروع، ومفهومه، ال يكره طوافه راكبا بال ذرر، قال النووي

غري خالف، خلرب ابن جيزئ مع العرر، ب: اجلمهور، لكنه خالف األوىل، ويف املبدع
طاف ذلى بعري، وحلديث أم سلمة، ولغري ذرر  صلى اهلل ذليه وسلمأنه : ذباس

ال لتشبيهه بالصالة، وذلم : جيزئ يف رواية ألن اهلل أمرنا بالطواف مطلقا، والثانية
 .منه، أن الطواف راجاًل أفضل بغري خالف

الطوفة الواحدة حول الكعبة : مجع شوط، وهو جري مرة إىل الغاية، واملراد به هنا( 3)
 .من احلجر إىل احلجر لألخبار

أمجعوا أنه ال جيوز إضافة ما فيه األلف والالم إىل : األوىل بالتعريف قال أبو البقاء( 4)
 .النكرة
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وال يسن رمل  (2)لفعله ذليه السالم (1)من غري رمل (اميشي أربعً )
 .(3)حلامل معرور ونساء

                                         

: أي ميشي أربع طوفات بال رمل، ألن هيئاهتا السكينة فال تغري، قال ابن ذباس( 1)
 .ألشواط كلها، إال اإلبقاء ذليهم متفق ذليهومل مينعه أن يأمرهم أن يرملوا ا

يف طواف القدوم، وليس يف شيء من األحاديث أنه طافه راكبا، ففي ( 2)
الصحيحني وغريمها من حديث ابن ذمر وابن ذباس أنه رمل من احلجر إىل 
احلجر يف حجة الوداع، أي ابتدأ من احلجر األسود، وأسرع حىت وصل إليه، وذن 

ى ميينه، فرمل ثالثا، ومشى أربعا، رواه مسلم، قال الرتمري جابر، مث مشى ذل
رمل صلى اهلل ذليه وسلم هو : والعمل ذليه ذند أهل العلم، فإن قيل: وغريه

وأصحابه إلظهار اجللد للمشركني، ومل يبق ذلك املعىن، إذ نفى اهلل املشركني، فلم 
وأصحابه  ذليه وسلم صلى اهللقد رمل النيب : أبقيتم احلكم بعد زوال ذلته؟ قيل

 .يف حجة الوداع بعد الفتح، فثبت أهنا سنة ثابتة
رمل يف ذمره كلها، ويف حجه، وأبو بكر، وذمر، وذثمان، واخللفاء : وقال ابن ذباس

صلى اهلل ذليه قدم رسول اهلل : بعده، رواه أمحد وغريه، ويف الصحيحني ذنه قال
ليكم وفد، وهنتهم محى يثرب، إنه يقدم ذ: وأصحابه مكة، فقال املشركون وسلم

فأمر أصحابه أن يرملوا الثالثة األول، وكان هرا أصل الرمل، وسببه إغاظة 
املشركني، وكان يف ذمرة القضية مث صار سنة، ففعله يف حجة الوداع، مع زوال 

 .سببه، كالسعي والرمي، ولعل فعله باذث لتركر سببه
فال يسن يف حق احلامل غري حامل شخص معرور، كمريض وصغري، : أي( 3)

الطائف اضطباع، وال رمل، وال يسن لنساء، حكاه ابن املنرر إمجاذا، ألنه إمنا 
 .شرع إلظهار اجللد، وهو معدوم يف حقهن
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وال يقضي الرمل إن فات يف الثالثة  (1)وحمرم من مكة أو قرهبا
وال يسن رمل وال اضطباع  (3)ن الدنو من البيتوالرمل أوىل م (2)األول

يف  (يستلم احلجر والركن اليماين)ويسن أن  (4)يف غري هرا الطواف
 .(5)ذند حماذاهتما (كل مرة)

                                         

 .لعدم وجود املعىن الري ألجله شرع، وهو إظهار اجللد والقوة ألهل البلد( 1)
 شيء من الثالثة، أتى به ألنه هيئة فات حملها، وال قياس يقتضيه ، وإن تركه يف( 2)

 .وإن تركه فال شيء ذليه: فيما بقي منها، قال الشيخ
ألن احملافظة ذلى فضيلة تتعلق برات العبادة، أهم من فضيلة تتعلق مبكاهنا، قال ( 3)

فإن مل ميكن الرمل للزمحة، كان خروجه إىل حاشية املطاف والرمل، أفضل : الشيخ
وأما إذا أمكن القرب من البيت، مع إكمال من قربه إىل البيت بدون الرمل، 

وجيوز أن : السنة فهو أوىل، وإن حصل التزاحم يف األثناء فعل ما قدر ذليه قال
 .يطوف من وراء قبة زمزم، وما وراءها من السقائف، املتصلة حبيطان املسجد

أي طواف القدوم، وهو طواف العمرة للمعتمر، والقدوم للقارن واملفرد، ألنه ( 4)
 .وأصحابه إمنا فعلوا ذلك يف الطواف األول لى اهلل ذليه وسلمص

بال نزاع إن تيسر له استالم احلجر، وأما اليماين فعلى الصحيح، ويقبل يده ذند ( 5)
استالمه احلجر، ملا تقدم، دون اليماين، واالستالم، املسح، كما تقدم وذبارة 

بل يده، أو استلمه بشيء ويقبل احلجر، فإن شق استلمه بيده وق: اخلرقي وغريه
وقبله، كما تقدم، وهرا إمجاع، وأما استالم اليماين فاتفقوا أنه مسنون إال أبا 

: ال يقبل، ويف البدائع: ليس بسنة، وأما تقبيله فقال شيخ اإلسالم: حنيفة، فقال
صلى ال خالف أن تقبيله ليس بسنة، ومجهور أهل العلم، أنه ال يقبل، ومل يفعله 

 .كما قبل احلجر األسود، فعلم أن ترك تقبيله هو السنة  وسلماهلل ذليه 
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ال يدع أن  صلى اهلل ذليه وسلمكان رسول اهلل : لقول ابن ذمر
وكان ابن ذمر : يستلم الركن اليماين، واحلجر يف طوافه، قال نافع

ال  (2)فإن شق استالمهما أشار إليهما (1)رواه أبو داود يفعله،
 .(3)الشامي، وهو أول ركن مير به

                                         

صلى اهلل ذليه ما تركت استالم هرين الركنني، منر رأيت رسول اهلل : وملسلم ذنه( 1)
إن مسح الركن اليماين والركن األسود حيط اخلطايا »يستلمهما وذنه مرفوذا  وسلم
، وألهنما بنيا ذلى «إن مسحهما كفارة للخطايا»: مسعته يقول: ، وقال«حطا

أنه كان إذا استلم الركن : قواذد إبراهيم، فسن استالمهما وللطرباين بسند جيد
 .اهلل أكرب: بسم اهلل، واهلل أكرب، وكلما أتى ذلى احلجر األسود قال: اليماين، قال

أما اإلشارة إىل احلجر األسود إن شق ذليه التقبيل، أو االستالم بيده أو شيء ( 2)
أنه كان يشري  صلى اهلل ذليه وسلماع، وأما اليماين فلم يثبت ذن النيب فهو إمج

إليه، ولو فعله لنقل، كما نقل اإلشارة إىل احلجر األسود، فالسنة ترك ما تركه 
 .صلى اهلل ذليه وسلمكما أن السنة فعل ما فعله   صلى اهلل ذليه وسلم

فيؤذي من خلفه، ويتأذى  وما أحدثه بعض املوسوسة حني يستلم يرجع وراءه القهقري
هو بدفعه فبدذة ومن أراد اخلروج من العهدة وقف يف حمله واستلمه ورجع ذلى 

 .حال طوافه، من غري ذود إىل خلفه
وما يفعله بعض الظلمة، يدفعون الناس، وال يراذون األول فاألول، ضرره كبري ال سيما 

رج ذن حكم التيامن يف ذند احلجر، فرمبا استقبل البيت يف سريه، أو استدبره فخ
 .الطواف اجملمع ذليه

 .فال يستلمه وال يقبله وال يشري إليه إمجاًذا( 3)
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ويقول بني الركن اليماين واحلجر  (1)وال الغريب ، وهو ما يليه
 ابَ ذَ ا عَ نَ قِ وَ  ةً نَ سَ حَ  ةِ رَ خِ ي الَ فِ وَ  ةً نَ سَ ا حَ يَ نْـ ا في الدُّ نَ تِ ا آَ نَ بَـّ رَ األسود 

ارِ النَّ 
 (2). 

                                         

 صلى اهلل ذليه وسلمأي يلي الشامي فال يستلمه، وال يقبله، وال يشري إليه، ألنه ( 1)
مل يستلمهما، ومل يقبلهما، ومل يشر إليهما، بل ذلك بدذة، باتفاق األئمة األربعة 

ال :  الصحيحني مل أره ميس من األركان إال اليمايني، وقال الشيخوغريهم، ويف
صلى اهلل ذليه يستلم من األركان إال الركنني اليمايني دون الشاميني، فإن النيب 

إمنا استلم اليمايني خاصة، ألهنما ذلى قواذد إبراهيم، واآلخران مها يف  وسلم
 .صلى اهلل ذليه وسلمداخل البيت، قاله النيب 

لركن األول يستلم ويقبل، واليماين يستلم وال يقبل، واآلخران ال يستلمان وال فا
يقبالن، وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم وسائر ما يف األرض من املساجد 

ومغارة  صلى اهلل ذليه وسلموحيطاهنا ومقابر األنبياء والصاحلني كحجرة نبينا 
الري كان يصلي فيه، وغري ذلك من  سلمصلى اهلل ذليه و إبراهيم، ومقام نبينا 

مقابر األنبياء والصاحلني، وصخرة بيت املقدس، فال تستلم وال تقبل باتفاق 
األئمة، وذكر حنو ذلك ابن امللقن وغريه، وزاد، وإن التقبيل واالستالم تعظيم 

وأما الطواف : والتعظيم خاص باهلل، وال جيوز إال فيما أذن فيه، قال الشيخ
 .و من أذظم البدع احملرمة، ومن اختره دينا، يستتاب فإن تاب وإال قتلبرلك، فه

كان يقول ذلك، وقال   صلى اهلل ذليه وسلمملا رواه ذبد اهلل بن السائب، أن النيب ( 2)
خيتم طوافه برلك، كما كان خيتم سائر  صلى اهلل ذليه وسلمكان : شيخ اإلسالم

 .دذائه برلك اهـ
 اللهم : يف الطواف غريه، وإن قال يه وسلمصلى اهلل ذلومل يصح ذنه 

 إين أسألك العفو والعافية، يف الدنيا واآلخرة، ربنا آتنا إخل فحسن 
إن اهلل وكل بالركن اليماين سبعني ألف ملك، »رواه أمحد ذن أيب هريرة مرفوذا، 

يا اللهم إين أسألك العفو والعافية، يف الدنيا واآلخرة، ربنا آتنا يف الدن: فمن قال
= 
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ا ا وذنبً ا مشكورً ا، وسعيً ا مربورً اللهم اجعله حجً : ة طوافهويف بقي
وجتاوز ذما تعلم،  (2)رب اغفر وارحم، واهدين السبيل األقوم (1)امغفورً 

 .(3)وأنت األذز األكرم
                                     

= 

، والدنيا من الدنو، «آمني: حسنة ، ويف اآلخرة حسنة، وقنا ذراب النار، قالوا
 .لدنوها: القرب، مسيت برلك لقرهبا من األخرى، وقيل: أي

متقبال، وأصله : خالصا ال خيالطه مأمث، وقيل: أي اجعل حجي حجا مربورا، أي( 1)
وذمال متقبال من الرب وهو اسم جامع لكل خري، واجعل سعيي سعيا مشكورا 

أذماله الصاحلة، واحدهتا مسعاة واجعل ذنيب ذنبا : يزكو ثوابه، ومساذي الرجل
 .وذكره بعضهم حال الرمل: مغفورا، والغفر العفو مع السرت

 .فيه تلويح لسلوك سبيل من سعى قبل، فكان سنة ملن بعده كالرمل( 2)
قة مبحاهلا، وإن قال قبل ألنه الئق باحملل، فاستحب ذكره، كسائر األدذية الالئ( 3)

اللهم إن هرا البيت بيتك، يعين الكامل الواصل لغاية الكمال الالئق به : ذلك
من بني البيوت هو بيتك هرا ال غريه، واحلرم حرمك أي احلرم الواصل إىل غاية 
الكمال الالئق به، هو حرمك وهرا مقام العائر بك من النار يعين اخلليل ذليه 

ومن الشيطان »ين من النار، أي أجرين من ذراب النار، السالم اللهم أذر
الرجيم، أن يضرين، ومن أهوال يوم القيامة اليت ترهل فيه املرضعة ذما أرضعت 

والبن ماجه ذن أيب هريرة  «واكفين مؤنة الدنيا واآلخرة، رب قين شح نفسي
تكلم من طاف بالبيت سبعا، ومل ي»: يقول صلى اهلل ذليه وسلممسعت رسول اهلل 

وال قوة إال   إال بـ سبحان اهلل، واحلمد اهلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب وال حول
 .«باهلل، حمي ذنه ذشر سيئات، وكتب له ذشر حسنات، ورفع له ذشر درجات

ويستحب له يف الطواف أن يركر اهلل، ويدذوه مبا شرع، وليس فيه ذكر : وقال الشيخ
ال بأمره وال بقوله، وال بتعليمه بل يدذو  وسلم صلى اهلل ذليهحمدود قد استحبه 

فيه بسائر األدذية الشرذية، وما يركره كثري من الناس، من دذاء معني حتت 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

316 

 .(1)وتسن القراءة فيه

                                     
= 

امليزاب، وحنو ذلك، فال أصل له، وليس يف ذلك ذكر واجب، باتفاق األئمة، 
 وقال ابن القيم، مل يدع ذند الباب بدذاء معني، وال حتت امليزاب، وال ذند ظهر

 .الكعبة، وأركاهنا، وال وقت للطواف ذكًرا معينا ال بفعله وال بتعليمه
وإن قرأ : وال جيهر هبا، وقال أيضا: أي يف الطواف ألهنا أفضل الركر، قال الشيخ( 1)

جنس القراءة أفضل من الطواف اهـ : القرآن سرا، فال بأس به، وقال يف موضع
ن أوىل، ومأثور الدذاء أفضل من والدذاء والركر هو املتوارث ذن السلف، فكا

فيه وحفظ يف غريها، فدل ذلى  صلى اهلل ذليه وسلمالقراءة، ألهنا مل حتفظ ذنه 
وظاهره أنه ال يقرأ وهو رواية لتغليطه : أنه ليس حملها بطريق األصالة، ويف املبدع

 .املصلني، واملرهب ال يقرأ اهـ والقراءة أفضل من دذاء غري مأثور
كالم، وكل ذمل ينايف اخلشوع، كااللتفات والتخصر وينبغي صون ويستحب ترك ال

النظر ذن كل ما يشغله، ويتأكد ذما ال حيل كالنساء، واملرد، بشهوة فينزه طوافه 
ذن كل ما ال يرتضيه الشرع، من القول والفعل، وال حيتقر من فيه رثاثة أو جهل 

مشغوال بركر، فكيف باملناسك، أو غري ذلك، وال ينبغي السالم ذلى من يكون 
به حال الطواف؟ الذترار ابن ذمر ممن يسلم ذليه، الستغراقه يف حضوره، وقال 

أكثر أهل العلم يستحبون أن ال يتكلم يف الطواف، إال حلاجة، أو بركر : الرتمري
 .اهلل، أو من العلم
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ا من شوط من السبعة مل ولو يسريً  (ا من الطوافومن ترك شيئً )
خذوا عني »: ، وقالطاف كامالً  صلى اهلل ذليه وسلمألنه  (1)يصح

ألنه  (3)أي ينوي الطواف، مل يصح (أو مل ينوه) (2)«مناسككم
 .(4)ذبادة، أشبه الصالة

                                         

حدث ، وإن أصلى اهلل ذليه وسلمألنه مل يأت بالعدد املعترب، املستفاد من فعله ( 1)
يف بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ذرًفا، ابتدأه، وإن كان يسريا بىن ألنه 
يتسامح مبثله، ملا يف االتصال من املشقة فعفي ذنه، فلو أقيمت الصالة، أو 
حضرت جنازة، صلى يف قول أكثر أهل العلم، وروي ذن ابن ذمر وغريه، ومل 

ال نعلم أحدا : بن املنرريعرف هلم خمالف يف ذصرهم، وبىن ذلى طوافه، قال ا
يستأنف واألول أصح ألنه فعل مشروع، فلم : خالف فيه، إال احلسن فإنه قال

واملواالة سنة، ألن احلسن غشي ذليه، فلما أفاق : يقطعه كاليسري، قال غري واحد
 .ليس بشرط مع العرر: أمت، وذن أمحد

صلى اقتداء به أي أحكام حكم، وافعلوا كما أفعل، فيجب أن يطوف كامال، ( 2)
أمجع  : وإن شك يف ذدد الطواف، بىن ذلى اليقني، قال ابن املنرر اهلل ذليه وسلم

كل من حنفظ ذنه من أهل العلم ذلى ذلك، ألهنا ذبادة، فمىت شك فيها وهو 
فيها، بىن ذلى اليقني كالصالة، فإن أخربه ثقة ذن ذدد طوافه قبل قوله، وإن 

 .يلتفت إليهشك يف ذدده بعد الفراغ منه، مل 
أي مل ينو الطواف نية حقيقية وال حكمية، كقصده مالزمة غرمي، أو هضم طعام ( 3)

 .وحنوه، وإن نوى الطواف، مث ذرض ذلك له، مل يضره إال أنه ينقص ثوابه
ال ريب أنه يشبه الصالة من بعض الوجوه، وألنه ال ذمل إال بنية : قال الشيخ( 4)

 .إمجاًذا
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أن  (نسكه)مل ينو  (أو) (1)«إنما األعمال بالنيات» :وحلديث
أحرم مطلقا، وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معني، مل يصح 

لرال، وهو ما فضل ذن بفتح ا (أو طاف ذلى الشاذروان) (2)طوافه
فإذا مل يطف به، مل  (4)مل يصح طوافه ألنه من البيت (3)جدار الكعبة

 .(5)يطف بالبيت مجيعه

                                         

هي األساس : ، فالنية«ال ذمل إال بنية»، ويف لفظ «ما نوىوإمنا لكل امرئ »( 1)
يف العبادة، وألنه ذبادة حمضة تتعلق بالبيت، فاشرتطت له النية كالصالة وذهب 
أبو حنيفة ومجهور الشافعية إىل أنه ال يفتقر شيء من أفعال احلج مطلقا إىل نية، 

أفعاهلا، وألنه لو  ألن نية احلج تشملها كلها، كما أن نية الصالة تشمل مجيع
 .وقف بعرفة ناسًيا أجزأه باإلمجاع

أو منكسا، بكسر الكاف وتفتح أي جعل البيت : لعدم التعيني، وقال املوفق( 2)
 .ذلى ميينه، مل يصح نسكه إمجاذا

وهو املرتفع ذن وجه األرض، قدر ثلثي ذراع، كان ظاهرا يف جوانب البيت،  ( 3)
 .صفح باجتهاد من احملب الطربي يف تسنيمهكالري ذند امللتزم، وباحلجر، مث 

أي الشاذروان، زذموا أنه ترك من نفس البيت، وإمنا جعل محى له وذماًدا، وقال ( 4)
 .ليس من البيت، بل جعل ذماًدا للبيت، فيصح الطواف ذليه: الشيخ

أي إذا مل يطف بالشاذروان، بل دار ذليه، مل يكن طاف بالبيت مجيعه، بناء ( 5)
لو وضع يده ذلى الشاذروان، الري يربط فيه : من البيت، وقال الشيخ ذلى أنه

 .أستار الكعبة، مل يضره ذلك، يف أصح قويل العلماء
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مل يصح  (1)بكسر احلاء املهملة (جدار احلجر)طاف ذلى  (أو)
طاف من وراء احلجر والشاذروان  صلى اهلل ذليه وسلمألنه  (2)طوافه
 (ذريان أو جنس)اف وهو ط (أو) (3)«خذوا عني مناسككم»وقال 

 .(4)طوافه (مل يصح  )أو حمدث 
                                         

مسي باحلجر، لتحجريه باجلدار، ليطاف من ورائه، وإن كان بعضه ليس من ( 1)
البيت، ويسمى احلطيم، كما يأيت ألنه حمطوم من البيت، واألشهر أن احلطيم ما 

 .احلجر األسود واملقامبني 
لرتكه جزءا من البيت، اجملمع ذلى الطواف ذلى مجيعه، فمىت ترك شيئا منه، مل ( 2)

 .يكن طاف به مجيعه
ذليك »ال نزاع أنه طاف من وراء احلجر، وقال لعائشة ملا أرادت دخول البيت ( 3)

أصل  فيجب أن يطوف من وراء احلجر إمجاًذا، ألنه من «باحلجر، فإنه من البيت
البيت الري بناه اخلليل إبراهيم ذليه السالم، ومن مل يطف به مل يعتد بطوافه ذند 

وإطباق املسلمني ذليه، وشر أبو حنيفة  صلى اهلل ذليه وسلماجلمهور، لفعله 
 .إن خرج أراق دما وإال أذاده: وقال

: ة، فقالاتفقوا أن من شرائطه الطهارة، وسرت العورة، إال أبا حنيف: قال الوزير( 4)
سنة، إال أنه جيب برتكهما دم، وذنه جيزئه، ألن الطواف ذبادة، ال يشرتط فيها 
االستقبال، فلم يشرتط فيها ذلك، كالسعي قاله يف املبدع، وجيربه بدم، وظاهره 

ما يعجز : صحته من حائض بدم، وهو ظاهر كالم مجاذة، واختاره الشيخ وقال
ه جناسة ال ميكنه إزالتها كاملستحاضة، ذنه من واجبات الطواف، مثل من كان ب

 .ومن به سلس البول، فإنه يطوف وال شيء ذليه، باتفاق األئمة
وكرلك لو مل ميكنه الطواف إال ذريانا، وكرلك املرأة احلائض، إذا مل ميكنها : وقال

 طواف الفرض إال حائًضا، حبيث ال ميكن التأخر مبكة، يف أحد قويل 
= 
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......................................................... 

                                     
= 

لطهارة ذلى الطائف، ومن املعلوم أن الشريعة ال تأيت العلماء الرين يوجبون ا
بسوى هرا، فتطوف بالبيت واحلالة، هره، وتكون هره ضرورة، مقتضية لدخول 
املسجد مع احليض، والطواف معه، وليس يف هرا ما خيالف قواذد الشريعة، بل 

ة يوافقها، إذ غايته سقوط الواجب، أو الشرط بالعجز ذنه، وال واجب يف الشريع
مع العجز، وال حرام مع ضرورة، وتتلجم، كما أبيح للمستحاضة دخول املسجد 
للطواف، إذا تلجمت اتفاقا ألجل احلاجة، وحاجة هره أوىل فال ميتنع اإلذن هلا 

إهنا ممنوذة من : يف دخول املسجد، هلره احلاجة اليت تلتحق بالضرورة هرا إذا قيل
ع احليض كالصالة فغايته، أن تكون املسجد، وأما أن ذبادة الطواف ال تصح م

الطهارة شرطًا من شروط الطواف، فإذا ذجزت ذنه سقط، كما لو انقطع دمها، 
وتعرر ذليها االغتسال، والتيمم، فإهنا تطوف ذلى حسب حاهلا، كما تصلي 

وهره قد اتقت اهلل ما استطاذت َفاتَـُّقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتمْ : بغري طهور لقوله
ال جيب ذليها دم، ألن : ها غريه، بالنص وقواذد الشريعة، واألشبهفليس ذلي

ال دم ذليها، كما : الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة، ال مع العجز، وأمحد يقول
 .صرح به فيمن طاف جنبا وهو ناسٍ 

بل تفعل ما تقدر ذليه من مناسك احلج، ويسقط ذنها ما تعجز ذنه : وقال ابن القيم
 .جبات، ومن املعلوم أن الشريعة ال تأيت بسوى هرامن الشروط والوا

وذكر أنه مل يدل ذلى اشرتاط الطهارة للطواف نص وال إمجاع، وإذا مل ميكنها إال ذلى 
 .غري طهارة، فليس ذليها غريه، بالنص، وقواذد الشريعة

ا مل تفرط ومل ترتك ما أمرت به، فإهنا مل تؤمر مبا ال تقدر ذليه، وقد ال ميكنه: وقال
تبقى حمرمة إىل أن متوت، فهرا ال يكون مثله يف دين : السفر مرة ثانية، فإذا قيل

اإلسالم، فتطوف وتكون هره ضرورة مقتضية لدخول املسجد مع احليض، 
 .والطواف معه
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الطواف بالبيت صالة، إال أنكم تتكلمون »لقوله ذليه السالم 
ويسن فعل باقي املناسك   (1)رواه الرتمري واألثرم ذن ابن ذباس «فيه

 (مث) (3)حملرم البس خميط صح وفدىوإن طاف ا (2)كلها ذلى طهارة
 .(4)نفال (يصلي ركعتني)إذا مت طوافه 

                                         

مل يثبت : رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف، وقال الشيخ: قال النووي وغريه( 1)
هو ثابت ذن ابن ذباس، وقد روي مرفوذا،  ولكن صلى اهلل ذليه وسلمذن النيب 

وال ريب أنه يشبه الصالة من بعض الوجوه، ليس املراد أنه نوع من الصالة، اليت 
 «إن العبد يف الصالة، ما دامت الصالة حتبسه»: يشرتط هلا الطهارة، وهرا كقوله

وإذا أتى املسجد، فال يشبك بني أصابعه، فإنه يف » «وما دام ينتظر الصالة»
 .وحنو ذلك «صالة

والطواف بالبيت صالة، إال أن اهلل أباح فيه الكالم، فمن تكلم فال يتكلم إال : وقال
خبري، وهلرا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارة الصغرى والكربى، مستور 
العورة، جمتنبا النجاسة اليت جيتنبها املصلي، ويف وجوب الطهارة يف الطواف نزاع 

أنه أمر بالطهارة  صلى اهلل ذليه وسلمه مل ينقل أحد ذن النيب بني العلماء، فإن
للطواف، وال هنى احملدث أن يطوف وميتنع أن يكون واجبا وال يبينه لألمة، 
وتأخري البيان ذن وقته ممتنع، إال أنه طاف طاهرا، وثبت ذنه أنه هنى احلائض ذن 

 .الطواف ويأيت
 .أن يكون فيها ذلى طهارة، وتقدم  ألهنا أكمل وكرا سائر األوقات، ينبغي( 2)
 .أي حال كونه البس خميط، وتقدم( 3)
واتفاق السلف واألئمة،  صلى اهلل ذليه وسلمبسنة رسول اهلل : قال الشيخ( 4)

وذنه وجوهبا، وهي أظهر، وحكاه : وحكي وجوهبا ذن أيب حنيفة، ويف املبدع
ذيتهما وملا أتى صلى  الوزير ذن مالك، ورواية ذن الشافعي، واتفقوا ذلى مشرو 
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 (1)«الفاحتة»بعد  «اإلخالص»، و«الكافرون»بـيقرأ فيهما 
واألفضل كوهنما  (3)وحيث ركعهما جاز (2)وجتزئ مكتوبة ذنهما

َراِهيَم ُمَصلًّى: لقوله تعاىل (خلف املقام) َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْ
(4). 

                                     
= 

َراِهيَم ُمَصلًّىإىل املقام قرأ  بيانا منه لتفسري القرآن،  َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْ
ويصح السعي قبل صالة الركعتني،  صلى اهلل ذليه وسلمومراد اهلل منه، بفعله 

 .باتفاق األئمة، ويف أسباب اهلداية، يأيت امللتزم قبل الركعتني
صلى ذلى احلكاية، ملا رواه مسلم وغريه أنه « الكافرون»إلخالص، وبـأي سورة ا( 1)

وتقدم  قل يا أيها الكافرونو قل هو اهلل أحدقرأ فيهما  اهلل ذليه وسلم
أن مشروذية قراءهتما ملا اشتملتا ذليه من التوحيد، واستحباب قراءهتما جممع 

 .ذليه، وإن قرأ غريمها جاز
أيب حنيفة ومالك والشافعي، ال جتزئ كما ال جتزئ  كركعيت اإلحرام، وذند( 2)

 .وهو أقيس، كركعيت الفجر: أنه يصليهما بعد املكتوبة قال أبو بكر: املنرورة وذنه
أمجع أهل : أي ويف أي مكان صالمها جاز، ولو خارج املسجد، قال غري واحد( 3)

وغريه العلم ذلى أن الطائف، جتزئه ركعتا الطواف حيث شاء، وصالمها ذمر 
خارج احلرم، ويف املنتهى، واملبدع وغريمها، وله مجع أسابيع بركعتني لكل أسبوع، 
وذليه، فال تعترب املواالة بني الطواف وركعتيه، كما ال يكره الفصل بني الفرض 

 .وراتبته، خبالف سجدة التالوة وحنوها، فإنه يكره ألنه يؤدي إىل فواته
تحباب، ذند مجهور املفسرين والفقهاء أي لصالة الطواف، ذلى وجه االس( 4)

وهو احلجرالري يصلي إليه األئمة اهـ وهو حجر تقدم : املعتربين قال البغوي وغريه
أنه نزل من اجلنة، قام ذليه اخلليل، لبناء البيت، وكان إمساذيل يناوله احلجارة، 

الكعبة، جدار وكان كلما كمل ناحية انتقل إىل الناحية اليت تليها، وهكرا حىت مت 
رأيت فيه أصابعه، وأمخص قدميه، غري أنه أذهبه : وأثر قدمي اخلليل فيه، قال أنس

 صلى اهلل ذليه وسلممسح الناس بأيديهم، مث صفح بالفضة، وكان يف زمن النيب 
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= 

وأيب بكر ملتصقا بالبيت، مينة الداخل، مث أخره ذمر وأقره املسلمون، وهو حنو 
قبة من خشب، مث من حديد، وذليه قبة  شرب ونصف طوال وذرضا، وضع ذليه

ذالية من خشب، قائم ذلى أربعة أذمدة دقيقة من حجارة، بينها شبابيك من 
متفق  صلى اهلل ذليه وسلمحديد، نصبت يف القرن التاسع، فيصلي خلفه، لفعله 

ذليه، وما حوله مما يطلق ذليه اسم املقام ذرفا، مث ما قرب من البيت خصوصا ما 
لتزم والباب، مث احلجر مث ما قرب من سائر جوانب البيت، وجيوز يف قرب من امل

غري ذلك، ألن ذمر ركعهما بري طوى، رواه البخاري، وال يشرع تقبيله وال 
 .مسحه إمجاًذا، وال سائر املقامات وتقدم

ولو صلى املصلي يف املسجد والناس يطوفون أمامه مل يكره، سواء : قال الشيخ وغريه
أو امرأة، وهرا من خصائص مكة اهـ، وال خالف أنه يأيت امللتزم  مر أمامه رجل

إن شاء، متضرذا كما سيأيت يف موضعه، ويشرب من ماء زمزم، ويتضلع منه، 
وحاصل كالمه أنه يشرتط لصحة الطواف ذشرة أشياء، النية وسرت العورة والطهارة 

 ميشي ذلى من احلدث، واخلبث وتكميل السبع، وجعل البيت ذن يساره، وأن ال
شيء منه، وال خيرج من املسجد، وأن يوايل بينه، وأن يبتدئ من احلجر األسود 

إسالم وذقل، واملشي مع : فيحاذيه وكرا يف اإلنصاف وغريه، وزاد ذثمان وغريه
القدرة، ويف الرذاية وغريها، وله شرب املاء فيه، وجوز بعضهم األكل، وله األمر 

سننه ذشر، استالم احلجر، وتقبيله أو ما يقوم باملعروف، والنهي ذن املنكر و 
مقامه، واستالم الركن اليماين، واضطباع ورمل يف مواضعه، ودذاء، وذكر ودنو من 

 .البيت، وركعتا الطواف، ولو ترك شيئا من ذلك صح باالتفاق، وكان تارًكا للسنة
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  (1)فصل

 

 (3)لفعله ذليه السالم (2)(يستلم احلجر)بعد الصالة يعود و (مث)
 .(4)ويسن اإلكثار من الطواف كل وقت

                                         

: ، قال الشيخيف السعي بني الصفا واملروة، والتحلل من العمرة، وما يتعلق برلك( 1)
ولو أخر ذلك إىل ما بعد طواف اإلفاضة جاز، فإن احلج فيه ثالثة أطوفة، طواف 
ذند الدخول، وهو يسمى طواف القدوم، والدخول والورود، والطواف الثاين هو 
بعد التعريف، ويقال له طواف اإلفاضة، والزيارة وهو طواف الفرض الري ال بد 

ُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا ِباْلبَـْيِت ُثمَّ ْليَـقْ : منه كما قال تعاىل َفثـَ ُضوا تـَ
والطواف الثالث هو ملن أراد اخلروج من مكة وهو طواف الوداع، وإذا   اْلَعِتيقِ 

سعى ذقب واحد منها أجزأه اهـ ولو مل يكن السعي متوقفا ذلى تقدم الطواف 
 .ذليه ملا أخرته ذائشة رضي اهلل ذنها

 .هو سنة إمجاذا: ل الشيخ وغريهقا( 2)
رواه مسلم وغريه، من حديث جابر وغريه، صلى ركعتني، واملقام بينه وبني البيت ( 3)

مث أتى احلجر بعد الركعتني، واستلمه، مث خرج إىل الصفا، ورواه أمحد، وأهل 
والعمل ذليه ذند أهل العلم، فكل طواف بعده : السنن وغريهم، قال الرتمري

ن يعود إىل احلجر فيستلمه إن أمكن ألن الطواف ملا كان يفتتح سعي، يسن أ
 .باالستالم، فكرا السعي، خبالف ما إذا مل يكن بعده سعي

لياًل وهناًرا، كلما بدا له، ألنه يشبه الصالة، والصالة خري موضوع، وطواف ( 4)
التطوع للغرباء أفضل من صالة التطوع اتفاقا، ألهنم ال ميكنهم الطواف يف 

من طاف بالبيت مخسني مرة : لداهنم، فكان االشتغال به أوىل، قال ابن ذباسب
= 
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 (فريقاه) (1)أي باب الصفا ليسعى (وخيرج إىل الصفا من بابه)
 .(3)ستقبلهفي (حىت يرى البيت) (2)أي الصفا

                                     
= 

من طاف هبرا البيت أسبوذا : خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال ابن ذمر
ال يضع قدًما، وال يرفع أخرى إال حط اهلل هبا : فأحصاه كان كعتق رقبة، وقال
 .ذنه خطيئة وكتب له هبا حسنة

من الطواف من األذمال الصاحلة، فهو أفضل من أن خيرج  واإلكثار: قال الشيخ
الرجل من احلرم ويأيت بعمرة مكية، فإن هرا مل يكن من أذمال السابقني األولني، 

أمته، بل كرهه  صلى اهلل ذليه وسلممن املهاجرين واألنصار، وال رغب فيه النيب 
وأما يف الصالة : النظر إىل البيت ذبادة، قال شيخنا: السلف اهـ حىت قال أمحد

 .فمأمور بنظره إىل موضع سجوده
أي بني الصفا واملروة سبعة أشواط، وخيرج إليه من أي باب شاء، ألن املقصود ( 1)

من باب بين خمزوم وهو الري  صلى اهلل ذليه وسلمحيصل به، وإمنا خرج النيب 
 .يسمى باب الصفا، ألنه أقرب األبواب إليه، فكان اتفاقا ال قصدا

ورواه مسلم وغريه،  صلى اهلل ذليه وسلمأي يصعد ذليه استحبابًا بال نزاع، لفعله ( 2)
املكان املعروف : وهو بالقصر احلجارة الصلبة واحدهتا صفاة كحصاة واملراد به هنا

ذند املسجد، يف طرف املسعى اجلنويب أسفل جبل أيب قبيس ورقي يرقى، صعد، 
ارع، وحكي فتحها وكسرها مع اهلمز، بكسر القاف يف املاضي، وفتحها يف املض

يرقى ذلى الصفا واملروة، ومها يف  صلى اهلل ذليه وسلموكان النيب : قال الشيخ
جانيب جبلي مكة، واليوم قد بين فوقهما دكتان، فمن وصل إىل أسفل البناء أجزأه 
السعي، وإن مل يصعد فوق البناء، وذكر األزرقي وغريه أنه اثنتا ذشرة درجة، وقال 

وللصفا أربع ذشرة درجة ذلياهن كأنه مصطب ومن تأمل ذلو : ابن بطوطة
 . الوادي اليوم، تيقن كثرة املدفون من درج الصفا

 .ولو مل يره، وليس بواجب، ألنه لو ترك صعوده فال شيء ذليه إمجاًذا( 3)
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الحمد هلل على ما »ومنه  (2)ثالثا (ويقول ما ورد (1)ويكرب ثالثا)
له الملك، وله  (4)ال إله إال اهلل وحده ال شريك له (3)هدانا

وهو  (5)الحمد، يحيي ويميت، وهو حي ال يموت، بيده الخير
ال إله إالاهلل وحده ال شريك له، صدق  (6)على كل شيء قدير
 .(7)«، وهزم األحزاب وحدهوعده، ونصر عبده 

                                         

 ، فيستحب توحيد اهلل وتكبريه،«فوحد اهلل وكربه»ملا رواه مسلم وغريه، ويف لفظ ( 1)
 .وهتليله

صلى اهلل ذليه أي يكرر ما ورد من األدذية ذلى الصفا واملروة ثالث مرات، لفعله ( 2)
 .وسلم

 .أن بلغنا مشاذر احلج( 3)
 .يف ربوبيته وال يف إهليته، وال يف أمسائه وصفاته( 4)
 .حييي إىل آخره رواه النسائي وغريه، بسند صحيح( 5)
ال إله إال اهلل، وال نعبد إال »: أيوب ذن نافعوالبن ذمر من رواية إمساذيل، ذن ( 6)

 .«إياه، خملصني له الدين، ولو كره الكافرون
صلى إخل وأنه قاله ثالث مرات، فيسن الدذاء مبا دذابه  «أجنز وذده»زاد مسلم، ( 7)

وصدق اهلل  صلى اهلل ذليه وسلموال نزاع يف ذلك، لثبوته ذنه  اهلل ذليه وسلم
يعين حممًدا ذلى أذدائه، واألحزاب  «ونصر ذبده»الدين، وذده، يعين يف إظهار 

الطوائف اليت جتتمع ذلى حماربة األنبياء، واإلشارة باألحزاب هنا إىل الرين حتزبوا 
أيام اخلندق، وهم قريش، وغطفان، ويهود  صلى اهلل ذليه وسلمذلى رسول اهلل 

  .قريظة والنضري وغريهم
= 
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 (ماشيا إيل)من الصفا  (مث ينزل) (1)ويدذو مبا أحب، وال يلىب
وهو امليل األخضر يف ركن املسجد،  (العلم األول)أن يبقى بينه وبني 

 .(2)حنو ستة أذرع

                                     
= 

اللهم اذصمين بدينك، وطواذيتك »هو يدذو بدذاء ابن ذمر، و : وقال أمحد
وطواذية رسولك، اللهم جنبين حدودك، اللهم اجعلين ممن حيبك، وحيب 
مالئكتك، وأنبياءك ورسلك، وأولياءك وذبادك الصاحلني، اللهم يسرين لليسرى، 
وجنبين العسرى، واغفر يل يف اآلخرة واألوىل، واجعلين من أئمة املتقني، واجعلين 

اْدُعوِني َأْسَتِجْب )نعيم، واغفر يل خطيئيت يوم الدين اللهم قلت من ورثة جنة ال
وإنك ال ختلف امليعاد، اللهم إذ هديتنا لإلسالم فال تنزذه مين، وال تنزذين  (َلُكمْ 

منه، حىت توفاين وأنا ذلى اإلسالم، اللهم ال تقدمين للعراب، وال تؤخرين لسوء 
 .«الفنت

صلى اهلل الم وملسلم من حديث أيب هريرة أن النيب لعدم فعله ذليه الصالة والس( 1)
ملا فرغ من طوافه أتى الصفا، فعال ذليه، حىت نظر إىل البيت، ورفع  ذليه وسلم

 .يديه، فجعل حيمد اهلل، ويدذو مبا شاء، وألنه موضع ترجى فيه اإلجابة
رفه إليه قول املاتن قاله مجاذة وقدم غري واحد أنه ميشي حىت يأيت العلم، وما ص( 2)

الشارح، وهو أنه ميشي إىل أن يصري بينه وبينه ستة أذرع قاله آخرون، واختاروه 
ماشًيا الراكب، وحامل : واستظهره يف الفروع، وصححه يف التصحيح، وخرج بقوله

املعرور، واملرأة، والصحيح من املرهب أن السعي راكًبا، كالطواف راكًبا، فإنه 
سعى ماشًيا، فلما كثروا ذليه أمته راكًبا، وقطع  مصلى اهلل ذليه وسلصح ذنه أنه 

املوفق، والشارح، وغريمها جبواز السعي راكًبا، لعرر وغريه، ألن املعىن الري منع 
ال بأس به ذلى الدواب : من أجله الطواف راكًبا غري موجود فيه، وقال أمحد

 .لضرورة
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وهو امليل  (1)(اآلخر)العلم  (شديدا إىل)ا ا سعيً ماشيً  (مث يسعى)
 .(2)العباس األخضر بفناء املسجد، حراء دار

                                         

صبت قدماه يف بطن نزل من الصفا ميشى، فلما ان صلى اهلل ذليه وسلمفإنه ( 1)
الوادي سعى، حىت إذا جاوز الوادي وأصعد مشي، وذليه اجلماهري واستظهره يف 
الفروع، وصححه يف التصحيح، وسبب مشروذية السعي واهلل أذلم أن إبراهيم ملا 

هل باملوضع ماء؟ فلم : ترك هاجر وإمساذيل هناك، ذطش فصعدت الصفا تنظر
، حىت خرجت منه إىل جهة املروة، ألهنا تر شيئا فنزلت فسعت يف بطن الوادي

توارت بالوادي ذن ولدها، فسعت شفقة ذليه، فجعل ذلك نسًكا، إظهاًرا 
 .لشرفها، وتفخيًما ألمرها

إمنا سعى بني الصفا واملروة لريى املشركني جلده وقوته، صححه : وذن ابن ذباس
ه جائزا، وله وهو الري يستحبه أهل العلم، وإن سعى ومشى رأو : وقال: الرتمري

ذن ابن ذمر، لئن سعيت لقد رأيته يسعى، ولئن مشيت لقد رأيته ميشي، وأنا 
 .شيخ كبري، أي يشق ذليه السعي، والسعي الشديد مشروط بأن ال يؤذي

أي ركن املسجد، وإمنا ذرب به يف األول، وهنا بالفناء تفننا ودار العباس رباط ( 2)
العالمة، والعلمان هنا مها ما ذرفهما به، معروف، منسوب إليه، والعلم يف األصل 

ويف جممع البحرين، شيئان منحوتان من نفس جدار احلرم، ذالمتان ملوضع 
 .امليالن ذالمتان مبوضع اهلرولة يف ممر بطن الوادي: السعي، وقال املطرزي وغريه

 بطن الوادي هو ما بينهما مل يتغري، واستمر ذمل املسلمني: وقال ابن القيم وغريه
ذليه، خلًفا ذن سلف اهـ والسعي بينهما وإن مل يكن اليوم هو بطن الوادي 
باذتبار ما كان سابًقا، فإن ما بينهما كان منخفًضا، وطرفا املسعي من جهة 

 .الصفا واملروة مرتفعان
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 (مث ينزل (2)ويقول ما قاله ذلى الصفا (1)مث ميشي ويرقى املروة)
فيمشي يف موضع مشيه، ويسعى يف موضع سعيه، إىل )من املروة 

ذهابه  (4)اسبعً )أي ما ذكر من املشي والسعي  (يفعل ذلك (3)الصفا
 .(5)(سعية، ورجوذه سعية

                                         

وهي احلجارة البيضاء، الرباقة أو الرخوة مجعها مروات، ومجع الكثري مرو، مسي هبا ( 1)
 طرف املسعى الشمايل، واتفقوا ذلى أن العقد الكبري املشرف، املكان الري يف

املروة يف : الري بوجهها، هو حدها، ذالمة ذلى أوهلا، وقال احملب الطربي وغريه
وجهها ذقد كبري مشرف، قد تواتر كونه حدا، بنقل اخللف ذن السلف، وكرا يف 

ة درجة، كحلت مسالك األبصار، وذكر األزرقي وغريه أن ذلى املروة مخس ذشر 
بالنورة يف خالفة املأمون، وذلك قبل أن يعلو الوادي، ويتغطى أكثر الدرج، 

 هـ ضمن ذمارة املنصور  888وذمارة العقد من جهة امللك الظاهر، سنة 
صلى اهلل من التكبري، والتهليل، والدذاء مستقبال القبلة، ملا رواه مسلم وغريه، أنه ( 2)

 .ما فعله ذلى الصفا، فيسن اتفاًقافعل ذلى املروة  ذليه وسلم
ميشي إىل بطن الوادي، مث يسعى فيه، وهو  صلى اهلل ذليه وسلمكما فعل النيب ( 3)

وإن مل يسع يف بطن الوادي بل : ما بني العلمني، مث ميشي إىل املروة، قال الشيخ
مشى ذلى هيئته، مجيع ما بني الصفا واملروة، أجزأه باتفاق العلماء، وال شيء 

 .ليهذ
 صلى اهلل ذليه وسلماتفقوا ذلى أنه  صلى اهلل ذليه وسلمألن رواة نسك النيب ( 4)

 .طاف بينهما سبعة أشواط
اتفق األئمة أنه يستحب : باتفاق األئمة األربعة وغريهم، قال الوزير وغريه( 5)

الرهاب  بالرهاب سعية، وبالرجوع سعية، وغلطوا الطحاوي وغريه مما قال
مل ينقله أحد، وال قاله أحد من الرين اشتهرت : وقال ابن القيموالرجوع شوط، 

 .أقواهلم، فال خالف أنه بدأ بالصفا، وختم باملروة
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ب ما بينهما يف كل وجيب استيعا (1)يفتتح بالصفا، وخيتم باملروة
ا فإن ترك مما بينهما شيئً  (3)فيلصق ذقبه بأصلهما إن مل يرقهما (2)مرة

 (فإن بدأ باملروة سقط الشوط األول) (4)ولو دون ذراع، مل يصح سعيه
 .(5)فال حيتسبه

                                         

وهو  «ابدءوا مبا بدأ اهلل به» صلى اهلل ذليه وسلمأي يفتتح سعيه بالصفا لقوله ( 1)
عاىل بالصفا، وال يبدأ فبدأ ت ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهللِ : قوله تعاىل

نبدأ بالصفا، اتبعوا القرآن، فما : وقال: إال باألهم، وذن ابن ذباس أنه قرأ اآلية
فلما كان آخر طوافه يعين : بدأ به القرآن فابدءوا به، وخيتم باملروة، لقول جابر

لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي، وجلعلتها »: ذند املروة قال
 .«ذمرة

 .رقى الصفا واملروة صلى اهلل ذليه وسلمفقد ثبت أنه  (2)
 .أي أصل الصفا واملروة، بأول الدرج، والراكب يفعل ذلك بدابته( 3)
 .لرتكه جزءا من املسعى الري جيب استيعابه بالسعي( 4)
صلى اهلل ذليه املستفيض ذنه، وألمره  صلى اهلل ذليه وسلمملخالفة فعل النيب ( 5)

 «ابدءوا مبا بدأ اهلل به»: الصفا، كما رواه النسائي وغريه، أنه قالبالبداءة ب وسلم
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن فبدأ بالصفا، وقرأ  «نبدأ مبا بدأ اهلل به»وذن جابر 
والعمل ذلى هرا : بيانا ملراد اهلل، وتقريرا وصححه الرتمري، وقال َشَعاِئِر اهللِ 

صفا قبل املروة، فإن بدأ باملروة قبل الصفا مل جيزئه، ذند أهل العلم، أنه يبدأ بال
 .وبدأ بالصفا
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كان ابن : قال أبو ذبد اهلل (1)ويكثر من الدذاء والركر يف سعيه
رب اغفر وارحم، واذف »: قالمسعود إذا سعى بني الصفا واملروة 

وكونه  (3)ويشرتط له النية ومواالة (2)«ذما تعلم، وأنت األذز األكرم
من احلدث،  (وتسن فيه الطهارة) (4)ابعد طواف نسك ولو مسنونً 

 .(6)أي سرت العورة (والستارة) (5)والنجس

                                         

إمنا جعل السعي بني الصفا واملروة إلقامة ذكر اهلل » صلى اهلل ذليه وسلملقوله ( 1)
 .«تعاىل

 .وروي أنه كان يقوله بني امليلني، وأبو ذبد اهلل هو اإلمام أمحد رمحه اهلل( 2)
كثر، فإن فصل يسريًا أو أقيمت مكتوبة أو حضرت أي بني أشواطه، اختاره األ( 3)

جنازة صلى وبىن وأما النية فاجلمهور أهنا شرط، ألنه ذبادة قطًعا، فاذتربت له، 
 .صححه غري واحد، وصوبه يف تصحيح الفروع واإلنصاف

كطواف القدوم، ألنه يصدق ذليه أنه مسنون، وطواف نسك وتقدم،وألنه الوارد ( 4)
وحكي فيه اإلمجاع، خلرب ذائشة وغريه، فال جيوز بدونه،  ه وسلمصلى اهلل ذليذنه 

 .وال بعد طوف نفل، وإن سعى قبل أن يطوف مل جيزئه السعي إمجاًذا
سنة بال نزاع ألنه : كبقية املناسك، يف قول أكثر أهل العلم، ويف اإلنصاف( 5)

تحب له أكمل، وال جتب ألنه ذبادة ال تتعلق بالبيت، بل كالوقوف بعرفة، فاس
 .الطهارة ومل جتب فيه

 .ألنه إذا مل تشرتط له الطهارة مع آكديتها فغريها أوىل( 6)
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 (املواالة)تسن  (و) (1)ا أجزأها، أو ذريانً ا، أو جنسً فلو سعى حمدثً 
وال تسعى سعيا  (3)الصفا وال املروة ىواملرأة ال ترق (2)ه وبني الطوافبين

مث إن كان متمتعا ال هدي ) (5)وتسن مبادرة معتمر برلك (4)شديدا
 .(6)(معه قصر من شعره

                                         

مل يأمر بالطهارة فيه، وليس بصالة، فيشرتط له ما  صلى اهلل ذليه وسلمألنه ( 1)
 .يشرتط هلا، من طهارة وستارة وحنو ذلك

فق وغريه، ألنه ال وهو األصح، ورجحه املو : يف ظاهر كالم أمحد، قال يف املبدع( 2)
تعلق له بالبيت، فلم تشرتط، فلو فصل بينهما بطواف أو غريه، أو طاف أول 

 .النهار، وسعى آخره أجزأه
ال تصعد املرأة فوق الصفا واملروة، : لئال تزاحم الرجال، وهو أسرت، وقال ابن ذمر( 3)

 .وال ترفع صوهتا بالتلبية رواه الدارقطين
ر اإلمجاع ذلى أهنا ال ترمل، ألنه يقصد هلا التسرت وقال ابن وفاقا وحكى ابن املنر( 4)

ليس ذلى النساء رمل بالبيت، وال بني الصفا واملروة فاملطلوب منها التسرت، : ذمر
ويف هرا، ويف الصعود ذلى الصفا واملروة تعرض لالنكشاف والقصد بشدة السعي 

 .إظهار اجللد، وليس ذلك مطلوبا يف حقها
مل يلو ذلى شيء، وال دخل  صلى اهلل ذليه وسلموالسعي، ألنه  أي بالطواف( 5)

بيًتا، وال اشتغل بشيء، بل بدأ بالبيت فطاف به، مث خرج إىل الصفا واملروة، 
 .فسعى بينهما كما مر

إن كان له شعر، واملعتمر ال يتحلل إال بالطواف والسعي، والتقصري أو احللق، ( 6)
غريه، وهو هنا أفضل من احللق، ألمره  والقص هو األخر من الشعر مبقص أو

 .به يف حديث جابر وغريه صلى اهلل ذليه وسلم
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ألنه متت  (وحتلل) (2)ا ليوفره  للحجوال حيلقه ندبً  (1)ولو لبده
 .(3)ذمرته

                                         

 «ولبدت رأسي»أي يقصر من جمموع شعره، ال من مجيعه، ولو كان لبده، لقوله ( 1)
جعل حنو خطمي وصمغ يف شعر رأسه، لينضم الشعر، ويلتصق : والتلبيد هو

 .بعضه ببعض، احرتاًزا ذن متعطه وتقميله
وليقصر وليحلل، فلم يأمره باحللق  صلى اهلل ذليه وسلموألنه أكمل، ولقوله  (2)

ليبقى له شعر حيلقه يف احلج، فإن احللق يف حتلل احلج، أفضل منه يف حتلل 
إن كان حبيث يطلع شعره، فإن األوىل له  «وحيلقوا، أو يقصروا»: العمرة، وقوله

ويستحب له أن يقصر من : شيخاحللق، وإال فالتقصري، ليقع له احللق، قال ال
اهـ وال حيلق  صلى اهلل ذليه وسلمشعره، ليدع احلالق للحج، وكرلك أمرهم النيب 

 .بعضه يف أحدمها، وباقيه يف اآلخر، ألنه من القزع املنهي ذنه
أصحابه يف غري ما حديث ملا طافوا بالبيت،  صلى اهلل ذليه وسلموكما أمر النيب ( 3)

روة، أن حيلوا، إال من كان معه هدي، فيبقى ذلى إحرامه وسعوا بني الصفا وامل
ونزل ذليه القضاء بني الصفا واملروة أن : حىت يتم حجه، وقاله الشيخ وغريه

 .انظروا ما أمركم به فافعلوه: يأمرهم باإلحالل، وملا توقفوا من جعلها متعة قال
ل، وأهل الظاهر، وهو مرهب أهل احلديث، وإمامهم أمحد بن حنب: قال الشيخ وغريه

من »منها  صلى اهلل ذليه وسلملبضعة ذشر حديًثا صحيًحا ذن رسول اهلل 
: ومنها أهنم ملا راجعوه قال «تطوف بالبيت، وسعى ومل يكن معه هدي حل

فردوا ذليه فغضب، وأقسم طائفة من أصحابه أنه  «انظروا ما آمركم به فافعلوه»
مل خيصوا به، بل أجرى اهلل ذلى ما نسخ، وال صح حرف واحد يعارضه، وأهنم 

 . «بل ألبد األبد»ويف لفظ  «بل لألبد»: لسان سراقة أن يسأله، فقال
ما طاف بالبيت حاج، وال غري : وتواتر ذن حرب األمة ذبد اهلل بن ذباس أنه قال

ملا  صلى اهلل ذليه وسلمفإنه  صلى اهلل ذليه وسلمحاج، إال حل، أمر رسول اهلل 
= 
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 (حل إذا حج)و (1)ربأن كان مع املتمتع هدي مل يقص (وإال)
 (2)افيدخل احلج ذلى العمرة، مث ال  حيل حىت حيل منهما مجيعً 

واملعتمر غري املتمتع حيل، سواء كان معه هدي أو مل يكن، يف أشهر 
 .(3)احلج أو غريها

                                     
= 

ال هدي معه أن حيل حتما، وال بد قارنا كان أو مفرًدا، وأمرهم مت سعيه أمر من 
 .أن حيلوا احلل كله، من رداء وطيب وغريمها، وأن يبقوا إىل يوم الرتوية

وإن  صلى اهلل ذليه وسلمسنة رسول اهلل : ما هره الفتيا؟ فقال: وقال رجل البن ذباس
ت وسعى، ممن ال صدق ابن ذباس، كل من طاف بالبي: رغمتم، قال ابن القيم

هدي معه، من مفرد أو قارن، أو متمتع فقد حل إما وجوبا، وإما حكما، هره 
ذندي أحد ذشر حديثا : هي السنة اليت ال راد هلا، وال مدفع، وقال أمحد لسلمة

إذا كان : أتركها لقولك؟ ويقال أيضا صلى اهلل ذليه وسلمصحاًحا ذن رسول اهلل 
خمالفة املشركني، تعني مشروذيته إما وجوبا، وإما  قصد صلى اهلل ذليه وسلمالنيب 

 .استحبابًا، وإذا حل حل له ما حرم ذليه باإلحرام
 .ومل حيل حىت ينحر هديه واملفرد والقارن ال حيالن إال يوم النحر( 1)
ولو أحرم : يوم النحر، حلديث ابن ذمر وذائشة املتفق ذليهما، قال الشيخ( 2)

 .رة مل جيز، ذلى الصحيح، وجيوز العكس باالتفاقباحلج، مث أدخل ذليه العم
ثالث ذمر، سوى ذمرته اليت مع  صلى اهلل ذليه وسلملفراغه من نسكه، واذتمر ( 3)

اتفقوا ذلى أن املعتمر حيل : حجه، وكان حيل إذا سعى بال نزاع، وقال ابن رشد
ن هديه وم: من ذمرته إذا طاف بالبيت وسعى بني الصفا واملروة، قال ابن القيم

 .ذبح هدي العمرة ذند املروة
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لقول  (1)(إذا شرع يف الطواف قطع التلبية)واملعتمر  (واملتمتع)
 (2)العمرة إذا استلم احلجركان ميسك ذن التلبية يف : ابن ذباس يرفعه

وال بأس هبا يف طواف  (3)هرا حديث حسن صحيح: قال الرتمري
 .(4)القدوم سرا

                                         

وهو مرهب أيب حنيفة، والشافعي، ونص أمحد كما ذكر املوفق وغريه أنه إذا ( 1)
 .استلم احلجر قطع التلبية

أي إذا شرع يف الطواف، ألن التلبية إجابة إىل العبادة، وشعار اإلقامة ذليها، ( 2)
، فإذا شرع يف الطواف واألخر يف التحلل مناٍف، وهو حيصل بالطواف والسعي

فقد أخر يف التحلل، فيقطعها، كما يقطع احلاج التلبية إذا شرع يف رمي مجرة 
 .العقبة، حلصول التحلل به

ال : والعمل ذليه ذند أكثر أهل العلم، قالوا: قال الرتمري: ورواه أبو داود وغريه( 3)
ى إىل البيوت، إذا انته: يقطع املعتمر التلبية حىت يستلم احلجر، وقال بعضهم

 .صلى اهلل ذليه وسلموالعمل ذلى حديث النيب 
أي ال بأس بالتلبية حال طواف القدوم سرًّا، وكرا يف السعي بعده، ويكره اجلهر ( 4)

الصحيح أنه ال يليب يف الطواف : هبا، لئال خيلط ذلى الطائفني، وقال النووي
 .والسعي، ألن هلما أذكارا خمصوصة
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 (1)باب صفة الحج والعمرة

 
وقرهبا، حىت متمتع حل من ذمرته  (يسن للمحلني مبكة)

مسي برلك  (3)وهو ثامن ذي احلجة (يوم الرتوية (2)اإلحرام باحلج)
 .(5)(قبل الزوال) (4)فيه املاء ملا بعدهألن الناس كانوا يرتوون 

                                         

ان ما شرع فيهما من أقوال وأفعال، واألصل فيه حديث جابر، أي كيفيتهما،وبي( 1)
 .رواه مسلم وغريه

 .من مكة أو من احلرم، ذلى ما سيأيت وحل من إحرامه فهو حال وأحل فهو حمل( 2)
اتفقوا ذلى أنه حيرم باحلج يوم الرتوية وقبله، وقال مالك : نص ذليه، قال الوزير( 3)

حب تقدميه أبو حنيفة، وفعله يوم الرتوية هو األفضل يوم الرتوية، واست: وأمحد
 .وأمره صلى اهلل ذليه وسلمالسنة، لفعله 

إذ مل يكن مبىن وال ذرفات ماء، فيتزودون من املاء ما يكفيهم أيام مىن وذرفات، ( 4)
: وأما اآلن فكثر املاء، واستغنوا ذن محله، أو ألهنم كانوا يروون إبلهم فيه، وقيل

تفكر يف : تلك الليلة أنه يربح ابنه، فلما أصبح روى أي ألن إبراهيم رأى يف
النهار إمنا رآه من اهلل، فلما رأى الليلة الثانية، ذرف أنه من اهلل، فمن مث مسي يوم 

ألن اإلمام يروي : ذرفة، فلما رأى الليلة الثالثة، هم بنحره فسمي يوم النحر، وقيل
 .مناسكهم

 .ر يوم الرتوية إىل مىن، رواه مسلم وغريهتوجه قبل صالة الظه: حلديث جابر( 5)
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أي من  (منها)ويسن أن حيرم  (1)فيصلي مبىن الظهر مع اإلمام
 (من بقية احلرم)إحرامه  (وجيزئ) (3)واألفضل من حتت امليزاب (2)مكة

 .(5)وال دم ذليه (4)ومن خارجه

                                         

إن أمكنه، حلديث ابن ذمر، صلى الفجر يوم الرتوية مبكة، فلما طلعت الشمس ( 1)
راح إىل مىن، فصلى هبا الظهر، احلديث، واتفقت الرواة، أنه صلى الظهر مبىن، 

 .ومىن فرسخ من مكة
جلمهور من منزله وحكي أنه بال نزاع، وظاهره، أنه ال ترجيح ملكان ذلى غريه، وا( 2)

ملا  صلى اهلل ذليه وسلمأمرنا رسول اهلل : ال نزاع فيه، ويف صحيح مسلم ذن جابر
السنة أن حيرم من : حللنا أن حنرم، فأهللنا من األبطح، وكان منزهلم وقال الشيخ

صلى اهلل املوضع الري هو نازل فيه، وكرلك املكي حيرم من أهله، كما قال النيب 
ومن كان منزله دون امليقات، فمهله من أهله حىت أهل مكة يهلون » لمذليه وس
صلى إمنا أحرموا كما أمرهم النيب  صلى اهلل ذليه وسلموأصحاب النيب  «من مكة

وأهلوا من البطحاء، وكان منزهلم إذ ذاك، وقال ابن القيم، وأحرموا  اهلل ذليه وسلم
جد ليحرموا منه اهـ ويستحب من منزهلم، ومكة خلف ظهورهم، ومل يدخلوا املس

أن يفعل ذند إحرامه هرا ما يفعله ذند اإلحرام من امليقات، من الغسل، 
 .والتنظيف ويتجرد من املخيط

من املسجد، والسنة من : مل يركره األصحاب يف اإليضاح، وال املبهج، وقيل( 3)
 .وأصحابه، وهو األفضل بال ريب صلى اهلل ذليه وسلممنزله كما فعل 

هرا هو الصواب، ألن األبطح خارج البلد، ومل يرد ما يوجب قصر : قال الشيخ (4)
 .اإلحرام ذلى احلرم

 .لعدم ورود وجوبه( 5)
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واملتمتع إذا ذدم اهلدي وأراد الصوم سن له أن حيرم يوم السابع، 
 (3)ويصلي مع اإلمام استحبابا (2)(ويبيت مبىن) (1)الثالثة حمرما ليصوم

 .(4)(إىل ذرفة)من مىن  (سار)من يوم ذرفة  (فإذا طلعت الشمس)

                                         

 .يعين السابع والثامن والتاسع، فيكون آخرها يوم ذرفة( 1)
فلما كان يوم : يصلي هبا الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، والفجر، حلديث جابر( 2)

فصلى هبا  صلى اهلل ذليه وسلمإىل مىن، فأهلوا باحلج، فركب النيب  الرتوية توجهوا
الظهر والعصر، واملغرب والعشاء والفجر، وكل من أدركه الليل فقد بات، نام أو 

 .يصب: مل ينم، ومسي مين ألنه ميىن فيه الدم، أي
ل هبا الفروض اخلمسة، قصرا بال مجع، قا صلى اهلل ذليه وسلملصالة احلاج معه ( 3)

 .واإليقاد مبىن بدذة، مكروهة باتفاق العلماء: الشيخ
والسنة أن يبيت احلاج مبىن، فيصلون هبا الظهر والعصر، واملغرب : قال الشيخ( 4)

صلى اهلل والعشاء، والفجر، ال خيرجون منها حىت تطلع الشمس، كما فعل النيب 
: العلماء، قالفاملبيت هبا، واملسري إذا طلعت الشمس، سنة باتفاق  ذليه وسلم

ويسريون منها ذلى طريق ضب، من ميني الطريق اهـ وهو املعروف اآلن بطريق 
القناطر، والسنة يف وصوله إىل ذرفة أن يكون ذليه، وافرتاقه من مزدلفة، ينعطف 
ذلى اليمني، قرب املشعر احلرام، وضب اسم للجبل الري حراء مسجد اخليف، 

واملكرب، ومل ينكر ذلى أحد منهم، وفيه ومن أصحابه املليب : قال ابن القيم
 وال يزال يليب يف ذهابه من مشعر : حديث مرفوع، وقال الشيخ

إىل مشعر، مثل ذهابه إىل ذرفات، وذهابه منها إىل مزدلفة حىت يرمي مجرة العقبة 
 ؛ ألن جربئيل «ذرفة»: اسم ملوضع الوقوف، مسيت: اهـ، وذرفة

لعلو : فت روي ذن ذلي وذطاء وغريمها، وقيلذر : حج باخلليل حىت إذا أتاها قال
ألن الناس يتعارفون يف : الناس ذلى جباله، والعرب تسمى ما ذال ذرفة، وقيل

= 
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 .(2)خيطب هبا اإلمام أو نائبه (1)فأقام بنمرة إىل الزوال

                                     
= 

 .ذلك اليوم، ويسمَّى، املشعر احلرام، واملشعر األقصى، قال أبو طالب
 .إال إلى تلك الشراج القوابل  وبالمشعر األقصى إذا قصدوا له

كما فعل النيب : د السماء إىل جهة املغرب، قال الشيخأي زوال الشمس ذن كب( 1)
قرية كانت خارجة ذن ذرفات من جهة اليمني اهـ، : وهي صلى اهلل ذليه وسلم

وموضعها أكمة، ذليها أنصاب احلرم، ذلى ميينك إذا خرجت من مأزمي ذرفة، 
يب ونزول الن: تريد املوقف، فهي شرقي مشايل ذرفة، خراب اليوم، قال ابن اهلمام

صلى بنمرة ال نزاع فيه، وأليب داود وغريه ذن ابن ذمر أنه  صلى اهلل ذليه وسلم
نزل بنمرة، وهو منزل اإلمام الري ينزل بعرفة، حىت إذا كانت ذند  اهلل ذليه وسلم

وأمر : صالة الظهر، راح مهجًرا، فجمع بني الظهر والعصر، ويف حديث جابر
، حىت إذا زالت الشمس أمر بالقصوى بقبة من شعر فضربت له بنمرة، فنزل هبا

 .فرحلت له
رواه  صلى اهلل ذليه وسلمأي خيطب اإلمام أو نائبه بعرنة، كما خطب النيب ( 2)

: مسلم من حديث جابر، وروى احلاكم وغريه ذن املستورد حنوه، قال ذبد احلق
 يسري إليها: خطبته قبل الصالة مشهورة،وذمل به األئمة واملسلمون وقال الشيخ

الري صلى فيه الظهر  صلى اهلل ذليه وسلموهو موضع النيب : من بطن الوادي
والعصر، وخطب وهو يف حدود ذرفة ببطن ذرنة، وهناك مسجد يقال له، مسجد 
إبراهيم، يعين ابن حممد العباسي، ال اخلليل وإمنا بين يف أول دولة بين العباس اهـ مث 

 معلمة  زيد فيه من ذرفة، والزيادة يف نفس املسجد
بصخرات كبار فرشت هناك، فصدر املسجد من ذرنة، وآخره من ذرفة، وبني 

 .املسجد واحلرم حنو ألف ذراع
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يعلمهم فيها الوقوف،  (2)مفتتحة بالتكبري (1)خطبة قصرية
 (4)موقف)أي كل ذرفة  (وكلها) (3)زدلفةووقته،والدفع منه واملبيت مب

 .(5)(إال بطن ذرنة

                                         

إن كنت تريد أن تصيب السنة، فقصر اخلطبة وذجل : قال سامل للحجاج( 1)
خطبة نسك ال خطبة : صدق، رواه البخاري، قال الشيخ: الصالة، قال ابن ذمر

 .مجعة
كل أمر ذي »: كان يفتتح خطبه باحلمد، وقال  اهلل ذليه وسلم صلىوتقدم أنه ( 2)

 .«بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أقطع
فيركر العامل، ويتعلم اجلاهل، مث ينزل فيصلي هبم الظهر والعصر قصرا، جيمع ( 3)

 .وخلفاؤه صلى اهلل ذليه وسلمبينهما، كما فعل النيب 
رفات صح وقوفه، وحدها، من اجلبل إمجاذا فمن وقف يف أي جزء كان من ذ( 4)

قصور : املشرف ذلى ذرنة، إىل اجلبال املقابلة، إىل ما يلي حوائط بين ذامر ويقال
اتفقوا ذلى أن ذرفات وما : آل مالك، يبلغ طوهلا ميلني وكرا ذرضها، قال الوزير

وقفت ههنا، وذرفة كلها » صلى اهلل ذليه وسلمقارب اجلبل كله موقف، لقوله 
وأرسل للناس، أن يكونوا ذلى مشاذرهم، ويقفوا هبا، فإهنا من إرث أبيهم  «موقف

 .إبراهيم، إال ما كان من احلمس
بضم العني وفتح الراء والنون، الوادي الري يقال له مسجد ذرنة، وهي مسايل، ( 5)

يسيل فيها املاء إذا كان املطر، فيقال هلا اجلبال، وهي ثالثة جبال أقصاها مما يلي 
 .ف، ذكره البكري وغريهاملوق
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 «كل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة»لقوله ذليه السالم 
 .(2)بعرفة من له اجلمع (وسن أن جيمع) (1)رواه ابن ماجه

                                         

وألنه مل يقف بعرفة، فلم جيزئه، كما لو وقف مبزدلفة، وحكاه ابن املنرر وغريه، ( 1)
 .بطن ذرنة ال جيزئ الوقوف به باتفاق األئمة: إمجاع الفقهاء، وقال الوزير وغريه

يعين املسافر ومن له ذرر، ممن تقدم يف بابه، خبالف املكي، وقال يف الشرح ( 2)
فيصلي : ، والصحيح أن اإلمام جيمع، وكل من صلى معه، وقال الشيخالكبري

اإلمام، ويصلي خلفه مجيع احلاج، أهل مكة وغريهم، قصًرا ومجًعا، كما جاءت 
وهو مرهب أهل املدينة، وأحد  صلى اهلل ذليه وسلمبرلك األخبار ذن النيب 

ملن كان منهم  ال جيوز القصر إال: األقوال يف مرهب الشافعي وغريه، ومن قال
 .ذلى مسافة القصر، فهو خمالف للسنة

ويصلي بعرفة ومزدلفة ومىن قصًرا، ويقصر أهل مكة، وغري أهل مكة، وكرلك : وقال
جيمعون الصالة بعرفة ومزدلفة، وكرلك كانوا يفعلون خلف أيب بكر، وذمر رضي 

أهل مكة أن وال خلفاؤه أحدا من  صلى اهلل ذليه وسلماهلل ذنهما، ومل يأمر النيب 
أمتوا الصالة فإنا قوم سفر، ومن : يتموا الصالة وال قالوا هلم بعرفة ومزدلفة ومىن

حكى ذلك ذنهم فقد أخطأ وغلط غلطا بينا، ووهم ومها قبيحا وقال قوال باطال، 
أنه قال ذلك  صلى اهلل ذليه وسلمباتفاق أهل احلديث، ولكن املنقول ذن النيب 

م مبكة، وأما يف حجه فإنه مل ينزل مبكة، ولكن كان يف غزوة الفتح، ملا صلى هب
نازال خارج مكة، وهناك كان يصلي بأصحابه، مث ملا خرج إىل مىن وذرفة، خرج 
معه أهل مكة وغريهم، وملا رجع من ذرفة رجعوا معه، وملا صلى مبىن أيام مىن 

ى اهلل ذليه صلأمتوا صالتكم فإنا قوم سفر ومل حيدد النيب : صلوا معه، ومل يقل هلم
السفر مبسافة، وال بزمان، وفيه أوضح دليل ذلى أن سفر القصر، ال يتحدد  وسلم

 .مبسافة معلومة، وال بأيام معلومة
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 .(2)(يقف راكبا)أن  (و) (1)تقدميا (بني الظهر والعصر)

                                         

فيصلي الظهر والعصر قصرا، إذا قضى اخلطبة : ليتفرغ للدذاء، قال الشيخ وغريه( 1)
: برأذن مث أقام، كما جاءت السنة برلك، واستفاض النقل به، ويف حديث جا

 .بأذان واحد وإقامتني
مث أذن بالل، مث أقام، فصلى الظهر، مث أقام فصلى العصر، مل يصل بينهما : ويف لفظ

فعل  صلى اهلل ذليه وسلمشيئا، ويشمل كل واقف بعرفة من مكي وغريه، ألنه 
 .هبم ذلك وال جيهر بالقراءة

مث ركب : ول جابرأي ويسن بعد الصالة بعرنة، أن يرهب إىل ذرفات إمجاًذا، لق( 2)
حىت أتى املوقف، وأن يقف راكبا للخرب، وألنه أذون ذلى الدذاء إىل غروب 

صلى اهلل ذليه الشمس، لكن ال يكاد يرهب أحد إىل منرة، وال إىل مصلى النيب 
إال القليل، بل يدخلون ذرفات بطريق املأزمني ويدخلوهنا قبل الزوال، ومنهم  وسلم

هبا، قبل التعريف، كما قاله الشيخ وغريه، وكما هو من يدخلها لياًل، ويبيتون 
وهرا الري يفعله الناس كله جمزئ معه احلج، لكن فيه نقص : الواقع اليوم، قال

 .ذن السنة
قال وجيوز الوقوف ماشيا وراكبا، وأما األفضل فيختلف باختالف أحوال الناس، 

ذليه الوقوف، وقف فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس حلاجتهم إليه، أو كان يشق 
وقف راكبا، وهكرا احلج فإن من الناس من  صلى اهلل ذليه وسلمراكبا، فإن النيب 

: يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل، وقال ابن القيم
التحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة، من تعليم املناسك، واالقتداء به، 

 . يكن فيه ضرر ذلى الدابةوكان أذون له ذلى الدذاء، ومل
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: لقول جابر (2)(ةذند الصخرات وجبل الرمح) (1)مستقبل القبلة
جعل بطن ناقته القصوى إىل  صلى اهلل ذليه وسلمإن النيب 

وال يشرع  (3)الصخرات، وجعل حبل املشاة بني يديه، واستقبل القبلة
 .(4)صعود جبل الرمحة

                                         

وقف كرلك، وأليب نعيم ذن ابن ذمر مرفوذا  صلى اهلل ذليه وسلمألن النيب ( 1)
 .«خري اجملالس ما استقبل به القبلة»

أي ويسن أن يقف ذند الصخرات املنفرشة ذند اجلبل الري هو بوسط أرض ( 2)
 .ذرفات

لقصواء هي اليت كان يركبها يف رواه مسلم وغريه، فدل ذلى سنية املوقف هناك، وا( 3)
: املستطيل من الرمل، وقيل: باحلاء املهملة، واحلبل «حبل المشاة»أسفاره، و

الضخم منه؛ وهو هنا اسم موضع فيه رمال جمتمعة، وإمنا أضيف إىل املاشي، ألنه 
ال يقدر أن يصعد ذليه إال املاشي، وهو طريق املشاة، وجمتمعهم الري يسلكونه، 

 .، والرمل باق فيه إىل اآلن، وقد أجريت معه العنيويقفون فيه
هو الفجوة املستعلية، اليت ذند الصخرات  صلى اهلل ذليه وسلمفموضع موقفه 

املفروشات، السود الكبار وبه مسجد، جداره فوق ذراع ذند جبل الرمحة حبيث 
 يكون أمامك إىل اليمني قليال إذا استقبلت القبلة، وينبغي أن يقرب من موقف

املسنون حتري موقفه : حبسب اإلمكان، ويف الفائق صلى اهلل ذليه وسلمالنيب 
مستقبل القبلة، واستقباهلا مستحب يف كل طاذة إال لدليل  صلى اهلل ذليه وسلم

، وسواء كان جبل الرمحة بني يديه حال استقباله القبلة، أو خلفه، فإنه مل يرد يف 
 .الشرع استقباله دون القبلة

فليس من السنة، وأما صعود اجلبل الري هناك : ا قاله الشيخ وغريه، وقالإمجاذً ( 4)
وكرلك القبة اليت فوقه، اليت يقال هلا قبة آدم ال يستحب دخوهلا، وال الصالة 

 .فيها، والطواف هبا من الكبائر
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ال »كقوله   (2)(ويكثر الدذاء مما ورد) (1)جبل الدذاء: ويقال له
د، يحيي مه الحإله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك، ول

ويميت، وهو حي ال يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء 
ا، وفي سمعي ا، وفي بصري نورً اللهم اجعل في قلبي نورً  (3)قدير،

 .(4)«ا، ويسر لي أمرينورً 

                                         

 «هالل»ذلى وزن  «إالل»لدذاء الناس هناك، ويقال له ( 1)
يم، واملوقف الكبري، والدذاء يف مشاذر احلج من األدذية يف ذلك اليوم العظ( 2)

بعرفة، ومزدلفة، ومىن، والصفا، واملروة، أفضل من القراءة، بالنص واإلمجاع، قال 
لعرفة دذاء، وال ذكرا، بل يدذو الرجل  صلى اهلل ذليه وسلمومل يعني النيب : الشيخ

 تغرب مبا شاء من األدذية الشرذية، ويكرب ويهلل، ويركر اهلل تعاىل، حىت
 .الشمس

أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ذشية »: رواه أمحد والرتمري وغريمها، وفيه( 3)
كان : ، إخل وذن ذمرو بن شعيب، ذن أبيه، ذن جده قال«ال إله إال اهلل: ذرفة

ال إله إال اهلل، وحده ال شريك »يوم ذرفة  صلى اهلل ذليه وسلمأكثر دذاء النيب 
هرا : ، وقيل لسفيان بن ذيينة«حلمد، وهو ذلى كل شيء قديرله، له امللك، وله ا

 :أما مسعت قول الشاذر: ثناء، وليس بدذاء، فقال
 حبـاؤك إن شيمتـك الحبـاء؟  أأذكر حاجتي أم قد كـفاني

 كفـاه مـن تعرضـه الثنـاء إذا أثنى عليـك المرء يومـا
 .كيف وهي أذلى وأرفع مقامات الركر والدذاء

.. إخل «اللهم لك احلمد كالري تقول وخريا مما نقول»: يهقي وغريه وكقولهرواه الب( 4)
: إخل رواه الرتمري وغريه «اللهم إين أذوذ بك من ذراب القرب، ووسوسة الصدر»
 .إخل رواه الطرباين وغريه «اللهم إنك ترى مكاين، وتسمع كالمي»
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ويكثر االستغفار ، والتضرع، واخلشوع، وإظهار الضعف 
 .(2)ويلح يف الدذاء (1)واالفتقار

                                         

ى طهارة يف هرا والترلل، وتفريغ الباطن والظاهر من كل مرموم، وليكن ذل( 1)
املشعر العظيم، ويوم احلج األكرب، فإنه موقف تسكب فيه العربات، وتقال فيه 
العثرات، وهو أذظم جمامع الدنيا، فإذا فرغ قلبه، وطهره وطهر جوارحه، 
واجتمعت اهلمم وتساذدت القلوب، وقوي الرجاء، وذظم اجلمع كان جديرا 

حلصول اخلري، ونزول الرمحة وجيتهد  بالقبول، فإن تلك أسباب نصبها اهلل مقتضية
أن يقطر من ذينه قطرات، فإهنا دليل اإلجابة، وذالمة السعادة كما أن خالفه 

َوَمْن ذالمة الشقاوة، فإن مل يقدر ذلى البكاء، فليتباك بالتضرع، والدذاء 
 .* يـَُعظِّْم َشَعاِئَر اهلِل َفِإنَـَّها ِمْن تَـْقَوى اْلُقُلوبِ 

صلى رأيت رسول اهلل : رجى فيه اإلجابة، ويرفع يديه، قال ابن ذباسألنه يوم ت( 2)
بعرفات يدذو، ويداه إىل صدره، كاستطعام املسكني، رواه أبو  اهلل ذليه وسلم
وجيتهد يف الركر والدذاء هره العشية فإنه ما رؤي إبليس يف يوم : داود قال الشيخ

ية ذرفة، ملا يرى من هو فيه أصغر، وال أحقر، وال أغيظ، وال أدحض من ذش
تنزيل الرمحة، وجتاوز اهلل ذن الرنوب العظام إال ما رؤى يف يوم بدر، وروى أبو ذر 

انظروا إىل ذبادي : إن اهلل يباهي هبم املالئكة، فيقول»اهلروي ذن أنس مرفوذا، 
شعثا، غربا، أقبلوا يضربون إيل من كل فج ذميق، فاشهدوا أين قد غفرت هلم، إال 

وأما التلبية يف وقوفه بعرفة ومزدلفة، فلم ينقل ذنه : ، وقال«ليت بينهمالتبعات ا
صلى اهلل ذليه وسلم، وقد نقل ذن اخللفاء الراشدين وغريهم أهنم كانوا يلبون يوم 

 .ذرفة
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ولو ) (2)أي حصل بعرفة (من وقفو ) (1)وال يستبطئ اإلجابة
 (4)من فجر يوم ذرفة) (3)أو نائما، أو مارا، أو جاهال أهنا ذرفة (حلظة

 .((5)إىل فجر يوم النحر

                                         

دذوت : ليدع أحدكم، وال يستبطئ اإلجابة فيقول»لقوله ذليه الصالة والسالم ( 1)
وإذا « اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ : ىل قالودذوت فلم يستجب يل، فإن اهلل تعا

صادف يوم اجلمعة يوم ذرفة اجتمع فضيلتان، ويف آخر اجلمعة ساذة اإلجابة 
وأما ما استفاض »: ذلى الراجح، فيكون له مزية ذلى سائر األيام، قال ابن القيم

 «.ذلى ألسن العوام، أهنا تعدل اثنتني وسبعني حجة، فباطل ال أصل له
 .ال بد من اإلرادة: ت الوقوف، وهو أهل له، صح حجه، فال يقالوق( 2)
صح حجه، صححه صاحب التلخيص، وجزم به املوفق، وهو مرهب اجلمهور، ( 3)

 .ولو كان حصوله فيها حلظة لطيفة للخرب
الوقوف من الزوال يوم ذرفة، وفاقا : هرا املرهب وذليه مجاهري األصحاب، وذنه( 4)

اره الشيخ وغريه، وحكاه ابن املنرر وابن ذبد الرب إمجاذا، ألنه لألئمة الثالثة، واخت
وأصحابه مل يقفوا إال بعد الزوال وما قبله ال يعتد به، يف قول  صلى اهلل ذليه وسلم

أكثر الفقهاء، فإنه مل ينقل ذن أحد أنه وقف قبله، فكأهنم جعلوا هرا الفعل 
 .«من ليل أو هنار»مقيدا ملطلق خرب 

فمن أدرك ذرفة قبل أن »ثالثا  «احلج ذرفة» صلى اهلل ذليه وسلملقوله إمجاذا ( 5)
رواه أمحد، وأهل السنن، بإسناد صحيح، ويف لفظ  «يطلع الفجر فقد أدرك

رواه مبعناه أبو  «احلج ذرفة، فمن وقف ساذة من ليل أو هنار، فقد مت حجه»
 .املناسك هرا احلديث أم: داود وغريه، وصححه الرتمري وغريه، وقال وكيع
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ليس  (1)ا باحلجا، حمرمً ن يكون مسلمً أل له أي للحج، بهوهو أ
ألنه حصل بعرفة  (2)(صح حجه)ذليه  ىا، وال مغما، وال جمنونً سكرانً 

أو مل  (5)أو وقف يف غري زمنه (4)يقف بعرفة (وإال) (3)يف زمن الوقوف
 .(6)هيصح حج (فال)مل يكن أهال للحج 

                                         

فالكافر ال يصح منه، وغري احملرم ال يعترب وقوفه، ألنه مل يكن أهاًل للحج، فال ( 1)
 .يعترب وقوفه بعرفة

النتفاء املوانع، وإن أفاق من ذكر، وحصل منه الوقوف، ولو حلظة صح حجه، ( 2)
وال تشرتط له الطهارة، فلو وقفت حائض، أو نفساء صح حجها إمجاًذا لقصة 

 .مساء، وغريمهاذائشة وأ
 .وهو أهل للحج، فصح حجه باإلمجاع لألخبار( 3)
وقد وقف »وقوله  «احلج ذرفة»: وقد تقدم ذكر حدودها مل يصح حجه، لقوله( 4)

 .لرتكه ركنا من أركان احلج اجملمع ذليها، فلم يصح حجه «بعرفة
يث احلد «من جاء ليلة مجع قبل طلوع الفجر»: مل يصح حجه إمجاًذا، لقوله( 5)

صلى اهلل ذليه والعمل ذليه ذند أهل العلم من أصحاب النيب : قال الرتمري
وغريهم، أن من مل يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته احلج، وال جيزئ  وسلم

 .ذنه بعد طلوع الفجر، وجيعلها ذمرة، وذليه احلج من قابل، وهو قول أهل العلم
نًا أو جمنونًا بال خالف أو مغمى ذليه سواء كان كافرا، أو غري حمرم، أو سكرا( 6)

 .لعدم أهليته
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منها  (هنارا، ودفع)بعرفة  (ومن وقف) (1)لفوات الوقوف املعتد به
أي قبل الغروب ، ويستمر هبا  (قبله)إليها  (ومل يعد (2)قبل الغروب)

اد إليها، واستمر فإن ذ (4)ألنه ترك واجبا (3)أي شاة (فعليه دم)إليه 
ألنه أتى  (6)أو ذاد بعده قبل الفجر، فال دم ذليه (5)للغروب

 .(7)بالواجب، وهو الوقوف بالليل والنهار

                                         

بغري خالف نعلمه، : ومن فاته الوقوف املعتد به فاته احلج، قال يف املبدع وغريه( 1)
 «احلج يوم ذرفة، ومن جاء قبل صالة الصبح من ليلة مجع فقد مت حجه»: لقوله

ان العبادة وتقدم أن رواه أبو داود، وألنه ركن للعبادة فلم يتم بدونه، كسائر أرك
 .من كان بينه وبني املوقف مقدار صالة صالها صالة خوف، واختاره الشيخ

مل ينصرف حىت غابت الشمس وغاب  صلى اهلل ذليه وسلمخالف السنة، فإنه ( 2)
 .القرص

إن مل يرجع فاته : وفاقا أليب حنيفة، وأحد قويل الشافعي، وشدد مالك فقال( 3)
ال نعلم أحًدا من العلماء قال : وقال ابن ذبد الرب احلج، والنص حجة ذليه،

 .بقوله
 .أي ومن ترك واجبا فعليه دم ذند اجلمهور( 4)
 .فال دم ذليه إمجاًذا، إلتيانه بالواجب( 5)
 .كمن جتاوز امليقات بال إحرام، مث ذاد إليه فأحرم منه( 6)
ساذة من ليل أو وقد وقف بعرفة : ومن أتى بالواجب فال دم ذليه، وتقدم قوله( 7)

 .هنار فقد مت حجه
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ال : قال يف شرح املقنع (1)دم ذليه (ومن وقف ليال فقط فال)
من أدرك عرفات » صلى اهلل ذليه وسلملقول النيب  (2)نعلم فيه خالفا

مع اإلمام أو  (مث يدفع بعد الغروب) (3)«بليل، فقد أدرك الحج
 .(5)ذلى طريق املأزمني (4)نائبه

                                         

ألنه مل يتصور منه انصراف قبل الغروب، وأجزأه الوقوف لياًل، بالنص واإلمجاع، ( 1)
 .وأشبه من منزله دون امليقات

 .بال نزاع: وكرا قاله املوفق وغريه، ويف اإلنصاف( 2)
: قوله ، وتقدم«من جاء ليلة مجع، قبل طلوع الفجر، فقد أدرك احلج»وللخمسة ( 3)

 .«من وقف بعرفة، ساذة من ليل أو هنار، فقد مت حجه»
صحيح ويف : رواه أبو داود، وقال «دفع حني غابت الشمس»حلديث ذلي ( 4)

، رواه «مل يزل واقفا حىت غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليال»: حديث جابر
 مسلم، وألن فيه إظهار خمالفة املشركني، فإهنم كانوا يدفعون قبل أن تغيب

وقال يف املزدلفة  «وإنا ندفع بعد أن تغيب، خمالفا هدينا هديهم»: الشمس، فقال
 ذكسه، واألفضل أن يقف يف مكانه، كيال يؤذي وخيالف السنة

باهلمزة، وكسر الزاي، مضيق بني اجلبلني الرين بني ذرفة ومزدلفة وكل طريق بني ( 5)
كون ذلى ذلى طريق فالسنة يف رجوذه من ذرفة أن ي «مأزم»جبلني يقال له 

ذلى طريق : وهو طريق الناس اليوم، وإمنا قال الفقهاء: املأزمني، قال الشيخ
املأزمني، ألنه إىل ذرفة طريق أخرى، تسمى طريق ضب، ومنها دخل إىل ذرفات، 
وخرج ذلى طريق املأزمني، وكان يف األذياد واملناسك يرهب من طريق ويرجع من 

خيرجون إن شاءوا بني العلمني وإن شاءوا من إذا غربت الشمس : أخرى، وقال
جانبيها، والعلمان األوالن حدود ذرفة، فال جياوزوهنما حىت تغرب الشمس، 

 .وامليالن بعد ذلك حد احلرم، وما بينهما بطن ذرنة
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ويسن   (1)وهي ما بني املأزمني، إىل وادي حمسر (إىل مزدلفة)
أيها الناس السكينة »لقوله ذليه السالم  (2)(بسكينة)كون دفعه 

 .(4)(ويسرع يف الفجوة) (3)«السكينة

                                         

وكرا ما ذلى ميني ذلك، ومشاله من الشعاب، ونبهوا ذلى ذلك، ليعلم أن أي ( 1)
ارفعوا »: وقف جبمع،وقال صلى اهلل ذليه وسلمنه موضع وقف احلاج منها أجزأ أل

وحمسر بضم امليم، وفتح احلاء، وكسر السني املشددة بعدها راء،  «ذن بطن حمسر
مسيت برلك من الزلف، وهو  «ومزدلفة»واد معروف، بني مزدلفة ومىن، ويأيت 

مضوا التقرب ، ألن احلاج إذا أفاضوا من ذرفة ازدلفوا إىل مىن، أي تقربوا منها،و 
هي ما بني جبلي : إليها، وتسمى مجعا، الجتماع الناس هبا، قال البغوي وغريه

 .املزدلفة، وليس املأزمان، وال احملسر من املشعر احلرام
وسئل ذليه الصالة والسالم ذن املشعر، فسكت حىت هبطت أيدي رواحلنا باملزدلفة، 

يقال هلا املشعر : يخوكلها موقف إمجاذا، قال الش «هرا املشعر احلرام»: فقال
احلرام، وهي ما بني مأزمي ذرفة إىل بطن حمسر، وكلها موقف، لكن املوقف ذند 
قزح أفضل، وهو جبل امليقدة،وهو املكان الري يقف فيه الناس اليوم، وقد بين 

 .ذليه بناء، وهو املكان الري خيصه كثري من الفقهاء باملشعر احلرام
ًرا فضل تلك املشاذر والوقت، مستغفًرا ذاكرا هلل أي تؤدة ووقار، وخضوع مستشع( 2)

 .«ومل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة»: تعاىل، وملبيا، لقوله
بالنصب ذلى اإلغراء، أي الزموا السكينة، ألزموا السكينة، ملا يرى من شدة ( 3)

 .انزذاجهم كما هو الواقع
ع أي سعة الطريق، قال بفتح الفاء وسكون اجليم، الفرجة بني الشيئني واملتس( 4)

 .وال يزاحم الناس: الشيخ وغريه
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يسري العنق،  وسلم صلى اهلل ذليهكان رسول اهلل : لقول أسامة
والنص  (2)ألن العنق انبساط السري (1)فإذا وجد فجوة نص، أي أسرع

أي يسن ملن  (4)(بني العشائني)أي مبزدلفة،  (وجيمع هبا) (3)فوق العنق
دفع من ذرفة أن ال يصلي املغرب حىت يصلي إىل مزدلفة، فيجمع بني 

 .(6)قبل حط رحله (5)املغرب والعشاء، من جيوز له اجلمع
                                         

أيها الناس السكينة »أي أسرع سريه فوق املعتاد، متفق ذليه، وملسلم ذن جابر ( 1)
، كلما أتى حبال أرخى هلا قليال حىت تصعد، والعنق بفتحات آخرها «السكينة

 .قاف
 .وأذنقت الدابة، سارت سريا واسعا فسيحا ممتدا( 2)
 .الدابة استحثها شديدانص ( 3)
ال اختالف بني العلماء، أن السنة اجلمع : بال نزاع، وقال ابن املنرر وغريه( 4)

رواه جابر وابن ذمر وأسامة، والسنة أن ال  صلى اهلل ذليه وسلمبينهما، لفعله 
 .يتطوع بينهما بال نزاع

املغرب حىت  أي فالسنة باإلمجاع ملن دفع من ذرفة إىل املزدلفة، أي ال يصلي( 5)
صلى يصل إىل املزدلفة، فيجمع بني املغرب والعشاء، بأذان واحد، وإقامتني لفعله 

صلى اهلل ملن جيوز له اجلمع، وتقدم أنه كان يصلي معه : وقالوا اهلل ذليه وسلم
مجيع احلجاج أهل مكة وغريهم، قصرا ومجعا، كما جاءت برلك  ذليه وسلم

ال جيوز إال ملن كان منهم : وأن من قال وسلمصلى اهلل ذليه األخبار ذن النيب 
 .ذلى مسافة قصر فهو خمالف للسنة

 وتربيك اجلمال، فإذا صلى املغرب حط ذن رحله مث أقام الصالة ( 6)
مث أقيمت الصالة، فصلى املغرب، مث أناخ كل : مث صلى العشاء، ملا يف الصحيح

فإذا وصل إىل : الشيخ إنسان بعريه يف منزله، مث أقيمت العشاء فصالها، وقال
= 
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 (ويبيت هبا) (1)وإن صلى املغرب بالطريق ترك السنة وأجزأه
خذوا عني »بات هبا، وقال  صلى اهلل ذليه وسلمألن النيب  (2)وجوبا

 .(3)«مناسككم

                                     
= 

املزدلفة صلى املغرب قبل تربيك اجلمال إن أمكن، مث إذا بركوها صلوا العشاء، 
 .وإن أخر العشاء مل يضره ذلك

أي فعلها، ألن كل صالتني جاز اجلمع بينهما جاز التفريق، كالظهر والعصر ( 1)
ما ومن فاتته اجلمع بينه: صلى اهلل ذليه وسلمبعرفة، والسنة املأثورة ذن النيب 

الصالة مع اإلمام مبزدلفة، أو بعرفة مجع ولو وحده، لفعل ابن ذمر، وألن كل مجع 
 .جاز مع اإلمام جاز منفردا

أمجعوا أهنا جتب البيتوتة جزءا من الليل يف اجلملة، : أي مبزدلفة، قال الوزير وغريه( 2)
وف مبزدلفة بأمور، سنة، وهو قول للشافعي، ويتأكد املبيت والوق: إال مالكا، فقال

من صلى صالتنا هره، ووقف معنا حىت ندفع، وكان وقد وقف بعرفة »: منها قول
َفاذُْكُروا اهلَل : صححه الرتمري وغريه، وقوله تعاىل «ليال أو هنارا فقد مت حجه

الري خرج خمرج  صلى اهلل ذليه وسلموفعل رسول اهلل  ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَرامِ 
الركر املأمور به، وينبغي أن جيتهد تلك الليلة يف الدذاء والتضرع، فإهنا البيان هلرا 

ليلة ذيد، جامعة ألنواع الفضل، من الزمان واملكان، وأمر اهلل بركره فيها، وليس 
 .«احلج ذرفة»بركن حلديث 

مث رقد : املستفيض، ويف احلديث صلى اهلل ذليه وسلمفيجب املبيت هبا، لفعله ( 3)
ومل حيي تلك الليلة، وال صح ذنه يف إحياء ليليت العيدين شيء، كما  بعد الصالة،

 السنة أن يبيت هبا إىل أن يطلع : حكاه ابن القيم وغريه، وقال الشيخ
الفجر، فيصلي هبا الفجر يف أول الوقت، مث يقف باملشعر احلرام إىل أن يسفر 

 .جدًّا قبل طلوع الشمس
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لقول  (1)(بعد نصف الليل)من مزدلفة قبل اإلمام  (وله الدفع)
 ةيف ضعف صلى اهلل ذليه وسلمكنت فيمن قدم النيب : ابن ذباس

أي قبل  (قبله)الدفع  (و) (2)دلفة إىل مىن متفق ذليهأهله، من مز 
 .(3)(فيه دم)نصف الليل 

                                         

ذليه دم، وال يلزمه الرجوع : إال أبا حنيفة، وقالاتفقوا ذلى جوازه، : قال الوزير( 1)
 .إليها

والعمل ذليه ذند أهل العلم، مل يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من : قال الرتمري( 2)
املزدلفة بليل، يصريون إىل مىن، ملا فيه من الرفق هبم، ودفع املشقة ذنهم، رموا قبل 

رمون حىت تطلع الشمس، أكثر أهل العلم باحلديث إهنم ال ي: الزمحة، وقال
صلى اهلل ورخص بعض أهل العلم يف أن يرموا بليل، والعمل ذلى حديث النيب 

ال ترموا حىت تطلع »: وقال: أهنم ال يرمون، وهو قول الشافعي، ولفظه ذليه وسلم
: والضعفة بفتح الضاد املعجمة والعني املهملة والفاء مجع ضعيف «الشمس

فإن  : لعاجزون، وأصحاب األمراض، قال الشيخ وغريهالنساء والصبيان، واملشايخ ا
كان من الضعفة، كالنساء والصبيان وحنوهم، فإنه يتعجل من مزدلفة إىل مىن، إذا 
غاب القمر، وال ينبغي ألهل القوة أن خيرجوا من مزدلفة حىت يطلع الفجر 

ري وقول مجاذة أهل العلم، ال: فيصلون هبا الفجر، ويقفون هبا، قال ابن القيم
دلت ذليه السنة، جواز التعجيل بعد غيبوبة القمر، ال نصف الليل، وليس مع من 

 .حده بنصف الليل دليل
وهو مرهب الشافعي، إال أنه جيزئ جزء من الليل، وكرا قال مالك، مع أنه سنة ( 3)

 .ال دم ذليه: ذنده، وقال أبو حنيفة
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سواء كان ذاملا باحلكم أو جاهال،  (1)ذلى غري سقاة ورذاة
فعليه  (بعد الفجر)أي إىل مزدلفة  (كوصوله إليها) (2)ذامدا أو ناسيا

أي قبل  (قبله)إن وصل إليها  (ال) (4)ألنه ترك نسكا واجبا (3)دم
وكرا إن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل،  (5)فجر، فال دم ذليهال

 (صلى الصبح)أصبح هبا  (فإذا) (6)وذاد إليها قبل الفجر، ال دم ذليه
 .(8)وهو جبل صغري باملزدلفة (أتى املشعر احلرام)مث  (7)بغلس

                                         

له، وال يلزمهم املبيت كليايل وحنوهم فإن هلم السقي، والرذي، وغري ذلك مما مياث( 1)
 .مىن

 .أي إن دفع قبل نصف الليل، ألنه فعل مأمور به، فلم يعرر برتكه( 2)
 .بال نزاع: قال يف اإلنصاف( 3)
أنه جيب جزء من الليل يف : وتقدم صلى اهلل ذليه وسلموهو املبيت مبزدلفة، لفعله ( 4)

 .اجلملة، ذند اجلمهور
ووقف معنا حىت ندفع فقد مت »، يعين الفجر «رهمن صلى صالتنا ه»: لقوله( 5)

 .وتقدم «حجه
 .ألنه حصل منه الوقوف املشروع يف الوقت املنصوص( 6)
وهو اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل، واملراد يف أول الوقت، لقول جابر صلى ( 7)

الصبح هبا، حني تبني له الصبح، بأذان وإقامة، وليتسع وقت الوقوف ذند املشعر 
 .راماحل

 .ذليه بناء، وبه امليقدة، مشهور، يقف به الناس« ق زح»: يقال له( 8)
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 (2)هفريقاه أو يقف ذند) (1)مسي برلك ألنه من ذالمات احلج
 َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرفَاتٍ ويقرأ ) (3)هللهوي (وحيمد اهلل ويكربه

 .(4)(اآليتني

                                         

مأخوذ من الشعرية، وهي العالمة، ومسيت املزدلفة، املشعر احلرام ألهنا داخل ( 1)
من : احملرم فيه الصيد وغريه، أو ذا احلرمة األكيدة، وأصله: احلرم، واحلرام يعين

 . يؤذن فيهاملنع، فهو ممنوع أن يفعل فيه ما مل
فصلى الفجر، مث ركب، حىت أتى املشعر : وملسلم صلى اهلل ذليه وسلملفعله ( 2)

احلرام، فاستقبل القبلة، ألهنا أشرف اجلهات، ويستحب استقباهلا يف كل طاذة إال 
لدليل، والوقوف ذند املشعر احلرام، مشروع إمجاذا، ومرهب مالك وأحد القولني 

 .للشافعي وأمحد وجوبه
ال إله إال اهلل، »: فدذا اهلل، وكربه، وهلله، ووحده، أي قال: ويف صحيح مسلم( 3)

وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو ذلى كل شيء قدير، وسبحان 
وحنو  «اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب، وال حول وال قوة إال باهلل

 .ذلك
كما وفقتنا للوقوف فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا   اللهم: ويكثر من الدذاء، ومنه( 4)

َفِإَذا َأَفْضُتْم لركرك، كما هديتنا ، واغفر لنا، كما وذدتنا بقولك، وقولك احلق 
ِمْن َعَرَفاٍت َفاذُْكُروا اهلَل ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن  

ْبِلِه َلِمَن ال ُثمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس  * ضَّالِّينَ ُكْنُتْم ِمْن قـَ
دفعتم، : أي َأَفْضُتمْ : وقوله * َواْستَـْغِفُروا اهلَل ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيمٌ 

أي بالتوحيد والتعظيم  (واذكروه)أي صبه  «أفاض املاء»فاإلفاضة دفع بكثرة، من 
اية، واإلرشاد إىل مشاذر احلج، ذلى ما من اهلد: أي أنعم ذليكم (َكَما َهَداُكمْ )

 .يعين سائر العرب سوى احلمس النَّاسُ كان ذليه اخلليل ذليه السالم، و
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صلى اهلل ألن يف حديث جابر أن النيب  (1)(ويدذو حىت يسفر)
فإذا  (2)مل يزل واقفا ذند املشعر احلرام حىت أسفر جدا ذليه وسلم

وهو واد  (فإذا بلغ حمسرا) (3)أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة
 .(4)مسي برلك ألنه حيسر سالكه بني مزدلفة ومىن

                                         

أي إسفارا بليغا، وهو مرهب اجلمهور، وما روي ذن مالك من الدفع قبل ( 1)
والضمري يف يسفر للصبح،  صلى اهلل ذليه وسلماإلسفار، ال يدفع به ما ثبت ذنه 

ويكثر الدذاء، ويبالغ يف االبتهال والتضرع، وإظهار الضعف  أو الداذي،
: واالفتقار، وتقدم ما رواه أبو ذر اهلروي، مباهاة اهلل هبم يف ذرفة ، وفيه مث قال

يا مالئكيت انظروا إىل ذبادي، : إن القوم أفاضوا من ذرفات إىل مجع، فقال»
 قد وهبت مسيئهم وقوفا وذادوا يف الطلب، والرغبة، واملسألة، اشهدوا أين

 .«حملسنهم، وحتملت التبعات اليت بينهم
ا رواه مسلم وغريه، وحكى ( 2) أي مل يزل قائما راكبا ذلى ناقته، حىت أسفر جدًّ

 .الطربي وغريه اإلمجاع ذلى أن من مل يقف هبا حىت طلعت الشمس فاته الوقوف
وقال   ذليه وسلمصلى اهللوقاله الشيخ وغريه، وال خالف يف استحبابه، لفعله ( 3)

اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق املسلمني، وذن ابن : ابن القيم
وللبخاري ذن ذمر أهل : أفاض قبل طلوع الشمس، حسنه الرتمري: ذباس

أشرق ثبري، كيما : اجلاهلية كانوا ال يفيضون حىت تطلع الشمس، وكانوا يقولون
 .خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس وسلم صلى اهلل ذليهنغري، وإن رسول اهلل 

 ألن أصحاب الفيل حسروا فيه، أو الفيل، أي أذيي : أي يعييه، وقيل( 4)
وادي النار، : وانقطع ذن الرهاب، وحسر من باب نصر، ويسميه أهل مكة

وحمسر برزخ بني مىن ومزدلفة، ال من هره وال من هره كما أن ذرنة برزخ بني 
بني كل مشعرين برزخ ليس منهن، فمىن من احلرم، وهي ذرفة واملشعر احلرام، ف

= 
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 (2)إن كان ماشيا، وإال حرك دابته (1)(رمية حجر)قدر  (أسرع)
ملا أتى بطن حمسر حرك قليال، كما ذكره  صلى اهلل ذليه وسلمألنه 
 .(4)أي حصى اجلمار، من حيث شاء (وأخر احلصى) (3)جابر

                                     
= 

مشعر، وحمسر من احلرم، وليس مبشعر ومزدلفة حرم ومشعر وذرنة ليست مشعرا، 
 .وهي من احلل، وذرفة حل ومشعر

صلى اهلل واإلسراع يف وادي حمسر سنة، نقلها طوائف ذنه : وغريه: قال ابن القيم( 1)
 .ذليه وسلم

 .السكينة والوقار، ويليب مع ذلكوذليه : قال بعضهم( 2)
: حىت أتى بطن حمسر، فحرك قليال وللخمسة ذنه: رواه مسلم وغريه، ولفظه( 3)

يف  صلى اهلل ذليه وسلمأوضع يف وادي حمسر، يعين أسرع السري فيه، وهره ذادته 
املواضع اليت نزل هبا بأس اهلل بأذدائه، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص 

ولرلك مسي الوادي حمسرا، ألن الفيل حسر فيه، كما ذكره غري واحد  اهلل ذلينا،
ال تدخلوا ذلى هؤالء املعربني، إال أن »: من أهل العلم، قال النووي يف قوله

فيه احلث ذلى املراقبة ذند املرور بدار الظاملني ومواضع العراب،  «تكونوا باكني
كوا هناك، فينبغي للمار يف ومراده باإلسراع بوادي حمسر، ألن أصحاب الفيل هل

مثل هره املواضع املراقبة، واخلوف، والبكاء، واالذتبار مبصارذهم وأن يستعير باهلل 
 .من ذلك

 ال خالف يف اإلجزاء، لقوله البن ذباس : وقاله الشيخ وغريه وقال أمحد( 4)
فلقطت له سبع حصيات من حصى « القط»غداة العقبة وهو ذلى ناقته القصواء 

حىت إذا : رواه ابن ماجه وغريه، وهو يف صحيح مسلم ذن الفضل، ولفظهاخلرف 
وهو اجلمار، واحدهتا مجرة وهي يف  «ذليكم حبصى اخلرف»: دخل مىن، قال

األصل احلصاة، مث يسمى املوضع الري ترمى فيه احلصيات السبع مجرة وتسمى 
= 
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وفعله سعيد بن جبري،  (1)وكان ابن ذمر يأخر احلصى من مجع
فال يبدأ  (3)والرمي حتية مىن (2)كانوا يتزودون احلصى من مجع: لوقا

 . (4)قبله بشيء

                                     
= 

 .احلصيات السبع مجرة أيضا، تسمية للكل باسم البعض
 .دلفة،مسيت به الجتماع الناس هبا ، وتقدماسم للمز ( 1)
وال أحد من  صلى اهلل ذليه وسلمأي الصحابة رضي اهلل ذنهم، ومل يثبت أخره ( 2)

صلى أصحابه من غري مىن، وإن مل يرد التصريح به، فهو كالظاهر، بل ثبت أنه 
ملا كان يف طريقه إىل مىن أمر ابن ذباس أن يلتقطها له، ومل  اهلل ذليه وسلم

يلتقطها بالليل، حال نزوله مبزدلفة، كما يثابر ذليه بعض العوام قبل الصالة، وال 
أمر أصحابه، ومل ينقل أنه التقط سبعني منها، كما يفعله كثري من العوام اليوم، 
وفيه استعارة تبعية مكنية وذلك أنه شبه األخر الري هو مصدر املستعار له، 

، مث اشتق منه الفعل، فسرت االستعارة إليه، بالتزويد الري هو مصدر املستعار منه
 .مث شبه احلصى بالزاد فحرف املشبه، وأبقى املشبه به

وبداءته به قبل كل شيء، واستمر العمل ذليه،  صلى اهلل ذليه وسلملفعله ( 3)
 .وكتحية الكعبة بالطواف، واملسجد بتحيته

حيث بدأ به  ذليه وسلمصلى اهلل ال حبلق، وال ذبح، وال طواف، اتباذا لسنته ( 4)
 .قبل كل شيء
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كل واحدة   (1)حصاة (سبعون)اجلمار  ىأي ذدد حص (وذدده)
 (4)اجدًّ  ةفال جتزئ صغري  (3)اخلرف ىكحص  (2)(بني احلمص والبندق)

فإذا وصل إىل مىن، وهي من وادي ) (6)وال يسن غسله (5)وال كبرية
 .(7)(ىل مجرة العقبةحمسر، إ

                                         

يرمي يوم النحر بسبع، وأيام التشريق بثالث وستني إن مل يتعجل، وذكر الرافعي ( 1)
 .اجلمار بسبعني متواترة صلى اهلل ذليه وسلمأن أخبار رميه 

: قاله الشيخ وغريه، دون األمنلة طوال وذرضا، قدر حبة الباقال املعتدلة وقيل( 2)
حب معروف يؤكل، بفتح امليم وكسرها، أذجمي  «واحلمص»كقدر النواة، 

بضم الباء والدال، الري يرمى به،  «البندق»احلنبص، و: معرب، والعامة تقول له
 .الواحدة بندقة، هباء، واجلمع بنادق، ومثر شجر

باخلاء والرال املعجمتني، الرمي بنحو حصاة، أو نواة بني السبابتني حيرف هبا، ( 3)
يرمي اجلمار مبثل حصى  صلى اهلل ذليه وسلمرأيت رسول اهلل  :حلديث جابر

وهو الري اختاره أهل العلم، أن : اخلرف، رواه الرتمري وغريه، وصححه، وقال
فلقطت له سبع  «القط»قال يل : تكون اجلمار مثل حصى اخلرف، والبن ماجه

حصيات، من حصى اخلرف، ويكره هبيئة اخلرف، للنهي الصحيح ذنها، 
 .ل للحج وغريهالشام

 .خلروجها بالصغر ذن احلد املعتاد املتعارف اخلرف به، ملا مر( 4)
ذليكم »وقال  «مبثل هرا فارموا، وإياكم والغلو» صلى اهلل ذليه وسلملقوله ( 5)

وإن كسره : وهو يشري بيده، كما خيرف اإلنسان، قال الشيخ «حبصى اخلرف
 .لجاز، والتقاط احلصى أفضل من تكسريه من اجلب

 .أي حصى اجلمار، ما مل يكن ذليه جناسة( 6)
 فليسا من مىن، ألن احلد غري احملدود، ومجرة العقبة هي آخر اجلمرات ( 7)

= 
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واحدة  (رماها بسبع حصيات متعاقبات)فـ  (1)بدأ جبمرة العقبة
 .(3)دفعة واحدة مل جيزئه إال ذن واحدة ىفلو رم (2)بعد واحدة

                                     
= 

من ناحية مىن، وأقرهبن من مكة، وهي اجلمرة الكربى، واجلمع العقبات، وقد 
 صارت ذلما ذلى العقبة اليت ترمى ذندها اجلمرة، وتعريفها بالعلمية بالغلبة، ال

بالالم، وامتازت ذن األخريني بأربعة أشياء، اختصاصها بيوم النحر، وأن ال يوقف 
ذندها، وترمى ضحى يوم النحر، ومن أسفلها، وجيزئ من فوقها، لفعل ذمر، 

وأصحابه، وخروجا من اخلالف،  صلى اهلل ذليه وسلمواألول أفضل، لفعل النيب 
 .رة الكربىويستحب سلوك الطريق الوسطى اليت خترج ذلى اجلم

منها، وألهنا حتية مىن، فلم يتقدمها شيء كالطواف  صلى اهلل ذليه وسلملبداءته ( 1)
 .بالبيت

أي ترمى واحدة بعد واحدة، ملا يف الصحيحني وغريمها، ذن ابن ذمر وغريه، أنه ( 2)
أمجعوا ذلى : رماها بسبع حصيات، وقال الوزير وغريه صلى اهلل ذليه وسلم

: عقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات، وقال ابن املاجشونوجوب رمي مجرة ال
إمنا جعل » صلى اهلل ذليه وسلمهو ركن، ال يتحلل إال به، كسائر األركان، وقال 

صححه الرتمري وغريه،  «رمي اجلمار، والسعي بني الصفا واملروة، إلقامة ذكر اهلل
يد بن منصور وذكر غري واحد من أهل التفسري أهنا من شعائر اهلل، وسئل سع

: اهلل ربكم تكربون، وملة أبيكم تتبعون، ووجه الشيطان ترمون، وسببه: ذنها فقال
رمي اخلليل الشيطان الري كان يراه يف تلك املواضع، مث بقي بعده كسبب السعي 

 .والرمل
مبنزلة : قال يف اإلنصاف صلى اهلل ذليه وسلمذند مجهور أهل العلم، لفعله ( 3)

 .ه خالفا، ودفعة بفتح الدال املرة وبالضم، اسم ملا يدفع مبرةحصاة، ال أذلم في
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حىت يرى )اليمىن حال الرمي  (يرفع يده) (1)وال جيزئ الوضع
 (4)(ويكرب مع كل حصاة) (3)ألنه أذون ذلى الرمي (2)(بياض إبطه

 (5)«اللهم اجعله حجا مربورا، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا» :ويقول
كجوهر، وذهب،   (6)أي غري احلصا (وال جيزئ الرمي بغريها)

 .(7)ومعادن

                                         

أي من غري رمي أو طرح، قوال واحدا، ألنه خالف الوارد، وال يسمى رميا، وال ( 1)
يف معىن الرمي الري هو جماهدة الشيطان، باإلشارة إليه بالرمي الري جياهد به 

ووجه الشيطان ترمون، : العدو، كما يدل ذليه ما تقدم ذن سعيد بن منصور، قال
واألوىل أن يكون بينه وبني املرمى مخسة أذرع، وإن طرحه طرحا أجزأ، جزم به 
املوفق وغريه، ولو رمى هبا، فرهبت هبا ريح ذن املرمى مل جيزئه، أو وقعت ذلى 

 .ثوب إنسان فنفضها، مل جيزئه، ألن حصوهلا يف املرمى بفعل غريه
 .بناء للمجهولبال «ويرى»مبالغة يف الرفع ( 2)
 .وأمكن حلصوهلا يف املرمى( 3)
رماها بسبع حصيات، : أي يستحب أن يكرب مع كل حصاة، ويف صحيح مسلم( 4)

 .يكرب مع كل حصاة
بر اهلل : أي متقبال يقال «ومربورا»ألن ابن ذمر، وابن مسعود كانا يقوالن، ذلك ( 5)

 .حجك أي قبله
 .وأمره به ليه وسلمصلى اهلل ذأي غري جنس احلصا، لفعله ( 6)
قوال واحدا، وخشب، وذنرب، ولؤلؤ، ألهنا ليست من جنس : قال يف اإلنصاف( 7)

 .األرض، وألنه نثار وليس برمي
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ألهنا استعملت يف ذبادة، فال  (1)(هبا ثانيا)جيزئ الرمي  (وال)
ذند مجرة العقبة بعد  (وال يقف) (2)تستعمل ثانيا، كماء الوضوء

وأن يستقبل  (5)وندب أن يستبطن الوادي (4)كانلضيق امل (3)رميها
 .(6)يستقبل القبلة

                                         

 .وال يرمى حبصى قد رمي به: أي حبصاة رمى هبا، قال الشيخ( 1)
 .أي كما ال جيزئ استعمال ماء الوضوء مرة ثانية، فكرا حصى الرمي( 2)
صلى اهلل ذليه كان النيب : حد إمجاذا، لفعل ابن ذمر وغريه، وقولهحكاه غري وا( 3)

 .يفعله، وقد تظافرت به األخبار وسلم
 .وذدم مشروذية الوقوف ذندها، وانتهاء العبادة( 4)
أي يدخله من بطنه، وبعضهم يرى وجوبه، وأنه ال جيوز من أذلى اجلبل، واألكثر ( 5)

والعمل ذليه ذند أهل العلم، خيتارون أن  :أنه جائز، وخالف السنة، قال الرتمري
إن مل ميكنه أن يرمي : يرمي الرجل من بطن الوادي، وقد رخص بعض أهل العلم

ثبت أنه رمى خلق  : من بطن الوادي، رمي من حيث قدر ذليه، وقال ابن اهلمام
 .كثري من الصحابة من أذالها، ومل يؤمروا باإلذادة

يستقبلها، ملا ثبت يف الصحيحني وغريمها أنه : فتكون اجلمرة ذن ميينه، وذنه( 6)
كان يرميها من بطن الوادي، مستقبال هلا، البيت ذن يساره،   صلى اهلل ذليه وسلم

 حىت إذا حاذى بالشجرة اذرتضها: ومىن ذن ميينه ويف لفظ
يرميها مستقبال هلا، جيعل البيت ذن يساره، ومىن ذن ميينه، هرا هو : وقال الشيخ

: ويف الصحيحني ذن ابن مسعود: فيها صلى اهلل ذليه وسلمالنيب الري صح ذن 
انه انتهى إىل مجرة العقبة، فجعل البيت ذن يساره، ومىن ذن ميينه ورمى بسبع، 

 هكرا رمى الري أنزلت ذليه سورة البقرة، وال تكون مىن : وقال
بل ذن ميينه، ومكة ذن يساره، إال وهو مستقبل للجمرة، وفيهما ذنه أنه استق

 .اجلمرة حالة الرمي، فهو السنة املتبعة
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وإن وقعت احلصاة خارج املرمى،  (1)وأن يرمي ذلى جانبه األمين
 .(2)مث تدحرجت فيه أجزأت

                                         

 .ذلى حاجبه األمين: لفعل ابن ذمر، صححه الرتمري، ولفظ املبدع( 1)
أي فإن وقعت خارج جمتمع احلصى، وهو اجلمرة، والشاخص املرتفع منه، وإمنا ( 2)

وضع ذلما ذلى اجلمرة، فهو ثالثة أذرع من سائر اجلوانب، إال مجرة العقبة، فليس 
إال جهة واحدة من بطن الوادي، وإذا وقع الرمي قريبا من اجلمرة جاز، ألن هلا 

املراد جمتمع احلصى يف : هرا القدر مما ال ميكن االحرتاز ذنه، وقال النووي وغريه
وحده الطربي  صلى اهلل ذليه وسلمموضعه املعروف، وهو الري كان يف زمنه 
رع، واملشاهدة تؤيده فإن جمتمعه غالبا وغريه بأنه ما كان بينه وبني اجلمرة ثالثة أذ

 .ال ينقص ذن ذلك
إنه ال جيوز قصد الشاخص : ومن جمتمع احلصى موضع الشاخص، ومل يقل أحد

بالرمي، وال يبعد أن يكون يف موضع الشاخص أحجار موضوذة أصال، أو بأمره 
 لمصلى اهلل ذليه وس، بين الشاخص ذليها، والناس يف زمنه  صلى اهلل ذليه وسلم

 .مل يكونوا يرمون حوايل حمله، ويرتكون حمله، ولو وقع ذلك لنقل
ولو فرش مجيع املرمى بأحجار كفى الرمي ذليه، ألن املرمى وإن كان هو األرض، 
فاألحجار ذليه تعد منه، ويعد الرمي ذليها رميا ذلى تلك األرض، فالشاخص 

ومل ينقل ذن أحد  املبين يكفي الرمي ذليه، واتفق الناس ذليه خلفا ذن سلف،
طعن يف ذلك، والناس ال يقصدون إال فعل الواجب، والرمي إىل املرمى، وقد حل 
بفعل الرامي، وهو الري يسع الناس، وال يشرتط بقاء احلجر يف املرمى، فال يضر 

 .تدحرجه، بعد وقوذه يف املرمى، حلصول اسم الرمي
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صلى إن النيب : لقول الفضل بن العباس (1)(ويقطع التلبية قبلها)
 مجرة العقبة، أخرجاه يف ىمل يزل يليب حىت رم اهلل ذليه وسلم

: لقول جابر (3)(بعد طلوع الشمس)ندبا  (ويرمي) (2)الصحيحني
يرمي اجلمرة ضحى يوم النحر،  صلى اهلل ذليه وسلمرأيت رسول اهلل 

 .(4)وحده أخرجه مسلم

                                         

أيب حنيفة والشافعي، أي قبل رمي اجلمرة، وذند الشروع فيه، وهو مرهب ( 1)
 .ومجاهري العلماء، ألنه شرع فيما حيصل به التحلل

صلى اهلل ذليه والعمل ذليه ذند أهل العلم من أصحاب النيب : قال الرتمري( 2)
وغريهم، أن احلاج ال يقطع التلبية حىت يرمى اجلمرة، وهلما ذن ابن ذباس  وسلم

رمي مجرة العقبة، أي حىت شرع  مل يزل يليب حىت: أن أسامة والفضل كالمها قاال
: قطع ذند أول حصاة، وقال الطحاوي وغريه: يف رمي مجرة العقبة، وروى حنبل

آثار متواترة بتلبيته بعد ذرفة، إىل أن رمى  صلى اهلل ذليه وسلمجاء ذن رسول اهلل 
فإذا شرع يف الرمي قطع التلبية، فإنه حينئر يشرع يف : مجرة العقبة، وقال الشيخ

وال يزال يليب يف ذهابه : وقال صلى اهلل ذليه وسلمل، وهكرا صح ذن النيب التحل
 .إىل ذرفات، وذهابه منها إىل مزدلفة حىت يرمي مجرة العقبة

 .هرا هو األفضل وحكاه ابن ذبد الرب وغريه إمجاذا( 3)
فدل ذلى أفضلية رميها بعد طلوع الشمس يوم النحر ال غري، فوحده راجع ليوم ( 4)

إخل، فجمرة العقبة يندب أن ترمى ... رأيت: وليس هو راجعا لقول جابر النحر،
 ضحى يوم العيد وحده، وما بعد يوم العيد بعد الزوال، ويأيت 

رمى مجرة العقبة ماشيا، رواه  صلى اهلل ذليه وسلموذن ابن ذباس أنه رأى النيب 
با، واألكثر العمل ذليه ذند بعض أهل العلم، وجيوز راك: الرتمري وحسنه، وقال

 .ماشيا
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أبو  ىملا رو  (1)من ليلة النحر (بعد نصف الليل)رميها  (وجيزئ)
ة أمر أم سلمة ليل صلى اهلل ذليه وسلمداود ذن ذائشة، أن النيب 

 .(2)ضتفاالنحر، فرمت مجرة العقبة قبل الفجر، مث مضت، فأ

                                         

بعد الفجر، وأبو حنيفة وطوائف ال : وهرا مرهب الشافعي، وقال غري واحد( 1)
 .جيوزونه إال بعد طلوع الفجر

أي طافت طواف اإلفاضة، وألن أمساء نزلت جبمع، ذند املزدلفة فقامت تصلي، ( 2)
حتلنا، فارحتلوا فار : نعم قالت: هل غاب القمر؟ قال موالها ذبد اهلل: مث قالت

يا هنتاه، ما : ومشينا، حىت رمينا اجلمرة، مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا فقلت
أذن للظعن  صلى اهلل ذليه وسلميا بين إن رسول اهلل : أرانا إال قد غلسنا، قالت

أنكره أمحد وغريه، وما روى هو وغريه ذن ابن ذباس : متفق ذليه، وقال ابن القيم
أي بين ال »وى هو وغريه حديثا أصح منه، ولفظه أهنم رموها قبل الفجر، قد ر 

 .رواه اخلمسة وفيه انقطاع «ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس
وذلى كل تقدير فال تعارض، فإنه أمر الصبيان أن ال يرموا حىت تطلع الشمس، فإنه ال 

رمني قبل طلوع : ذرر هلم يف تقدمي الرمي، أما من قدمه من النساء، فإن قيل
رر، واخلوف ذليهن من مزامحة الناس، ألجل الرمي فقد يسوغ وأما الشمس، للع

القادر فال جيوز له ذلك، وقول مجاذة أهل العلم، الري دلت ذليه السنة رمي 
السنة أن ال يرمي إال بعد طلوع : القادر بعد طلوع الشمس، قال ابن املنرر وغريه

طلوع الفجر، ألن  وال جيوز قبل صلى اهلل ذليه وسلمالشمس، كما فعل النيب 
ال : فاذله خمالف للسنة، ومن رماها بعده فال إذادة ذليه إذ ال أذلم أحدا قال

 .جيزئه
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من غد، بعد  ىفإن غربت مشس يوم األضحى قبل رميه، رم
 .(2)واجبا كان أو تطوذا (مث ينحر هديا إن كان معه) (1)الزوال

                                         

جزم به يف اإلنصاف وغريه، وتقدم أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس، وإن أخره ( 1)
 .إىل آخر النهار جاز، وأما الليل فرخص فيه للرذاة خاصة

احلديث رواه : ة، فرماها، مث أتى منزله مبىن وحنرحلديث أنس أتى مىن، فأتى اجلمر ( 2)
ومل ينحر هديه إال بعد أن حل، ومل : مسلم، وذليه إمجاع املسلمني، قال ابن القيم

 صلى اهلل ذليه وسلمينحره قبل يوم النحر، وال أحد من أصحابه ألبتة، وقال 
النحر يف أي فال تتكلفوا « وحنرت ههنا، ومىن كلها منحر، فاحنروا يف رحالكم»

موضع حنري، بل جيوز لكم النحر يف منازلكم وظاهره أن حنره يف ذلك املكان وقع 
ذن اتفاق، ال لشيء يتعلق بالنسك، ومنزله بني منحره ومسجد اخليف، ومنحره 

 .ذند اجلمرة األوىل
ال : اتفقوا ذلى أنه أي موضع حنر فيه من احلرم أجزأه إال مالكا فقال: قال الوزير وغريه

وكل ما ذبح مبىن، : ر يف احلج إال مبىن، وال يف العمرة إال مبكة، قال الشيخينح
وقد سيق من احلل إال احلرم فإنه هدي، سواء كان من اإلبل، أو البقر، أو الغنم، 
ويسمى أيضا أضحية، خبالف ما يربح يوم النحر باحلل، فإنه أضحية، وليس 

 .يف سائر األمصارهبدي، وليس مبىن ما هو أضحية وليس هبدي، كما 
صلى هدي احلاج مبنزلة األضاحي للمقيم، ومل ينقل أحد أن النيب : وقال هو وابن القيم
وال أصحابه مجعوا بني اهلدي واألضحية، بل كان هديهم هو  اهلل ذليه وسلم

فإذا اشرتى اهلدي من ذرفات، : أضاحيهم، فهو هدي مبىن، وأضحية بغريها، قال
باتفاق العلماء وكرلك إن اشرتاه من احلرم فرهب به  وساقه إىل مىن، فهو هدي

إىل التنعيم، وأما إذا اشرتى اهلدي من مىن، وذحبه فيها، ففيه نزاع، فمرهب مالك 
أنه ليس هبدي، وهو منقول ذن ابن ذمر، ومرهب الثالثة أنه هدي، وهو منقول 

 .ذن ذائشة
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وإن مل يكن ذليه  (1)فإن مل يكن معه هدي، وذليه واجب اشرتاه
ر اهلدي فرقه ذلى مساكني وإذا حن (2)واجب سن له أن يتطوع به

 .(5)ويسن أن يستقبل القبلة (4)(وحيلق) (3)احلرم

                                         

 .وذحبه واألفضل مبىن، للخرب( 1)
ُهْم ِمْن َولِ : لقوله تعاىل( 2) ُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ِلَيْذُكُروا اْسَم اهلِل َعَلى َما َرَزقـَ

َعامِ  َناُلُه : إىل قوله َبِهيَمِة اأَلنـْ َناَل اهلَل ُلُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـَ َلْن يـَ
ُروا اهلَل َعلَ  ْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم ِلُتَكبـِّ ى َما َهَداُكْم َوَبشِِّر التَـّ

 .وال نزاع يف سنيته * اْلُمْحِسِنينَ 
اآلية، وال يتعني ذحبه، فلو أطلقه هلم أجزأ،   َفُكُلوا ِمنْـَها َوَأْطِعُموا: لقوله( 3)

 .كما تقدم
أي مث بعد النحر حيلق، ذلى هرا الرتتيب، لثبوته يف صحيح مسلم وغريه، فـ ( 4)

نه رمى مجرة العقبة، مث ذاد إىل مىن، فربح بدنة، مث دذا أل «مث»هنا مبعىن  «الواو»
لكل من حلق »باحلالق فحلق رأسه، صالة اهلل وسالمه ذليه، وروي يف احلديث 

ومقتضى الدليل يف : قال ابن اهلمام «رأسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة
: ل مالكاحللق وجوب االستيعاب، كما هو قول مالك، وهو الري أدين اهلل به قا

وال خيرج منه إال باالستيعاب، وحكى النووي اإلمجاع ذلى حلق اجلميع، واملراد 
وال ذن أحد من  صلى اهلل ذليه وسلمإمجاع الصحابة والسلف، ومل حيفظ ذنه 

 .أصحابه االكتفاء حبلق بعض شعر الرأس، وتقدم النهي ذنه
 .لدليلملا تقدم من استحباب استقبال القبلة يف كل طاذة إال ( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

358 

ال من كل  (2)(أو يقصر من مجيع شعره) (1)ويبدأ بشقه األمين
 .(3)شعرة بعينها

                                         

وأشار إىل  «خر»للحالق  صلى اهلل ذليه وسلملألمر بالبداءة باليمني، ولقوله ( 1)
جانبه األمين، مث األيسر، رواه مسلم وغريه، وأليب داود، فأخر شقه األمين فحلقه، 

ويدذو وقت : فجعل يقسمه بني من يليه، مث حلق شق رأسه األيسر، وذكر مجاذة
ق وغريه، ويكرب، ألنه نسك، وال يشارط ذلى أجرة، احللق، ألنه نسك، وذكر املوف

أخطأت يف حلق رأسي يف مخسة أحكام، : ونقل ذن بعض األئمة أنه قال
النسك ال يشارط ذليه، فجلست، : بكم حتلق؟ قال: ذلمنيها حجام مبىن، قلت

صل : أدر األمين، وكرب فلما فرغت قال: حول وجهك إىل القبلة، وقال: فقال
رأيت ذطاء يفعله واألربعة األول هي فعل : من أين لك؟ قال: ركعتني، فقلت

 .السلف
ُمَحلِِّقيَن : للمحلقني واملقصرين، ولقوله صلى اهلل ذليه وسلمنص ذليه، لدذائه ( 2)

ويعمه لرلك ألنه بدل ذن احللق، فاقتضى التعميم لألمر  ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِّرِينَ 
التقصري، ألن بعضهم حلق، وبعضهم قصر، بالتأسي، وظاهره التخيري بني احللق و 

ومل ينكر، واحللق أفضل من التقصري إمجاذا، ملا يف الصحيحني أنه دذا للمحلقني 
والعمل ذليه ذند أهل العلم، يرون أن : قال الرتمري «واملقصرين»: ثالثا، مث قال

حيلق رأسه، وإن قصر يرون ذلك جيزئ ذنه، وألن املقصود قضاء التفث، وهو 
ُثمَّ : لق أمت، فكان أوىل، وألنه أبلغ يف العبادة، وأدل ذلى صدق النية، لقولهباحل

ُهمْ  أتى مجرة العقبة فرماها، مث أتى : مرتبا ذلى الربح، وذن أنس ْليَـْقُضوا تَـَفثـَ
فقدم الربح ذليه ألن الربح ليس مبحلل «خر»منزله مبىن وحنر،مث قال للحالق 

 .لق، ليقع يف اإلحرامذلى سبيل العموم، فقدمه ذلى احل
هرا ال يعدل ذنه، وال يسع الناس غريه، وقال : وقال شيخ اإلسالم، ويف اإلنصاف( 3)

 .وإذا قصر مجع شعره، وقص منه بقدر األمنلة، أو أقل أو أكثر: الشيخ
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وبأي شيء قصر  (1)ومن لبد رأسه، أو ضفره أو ذقصه فكغريه
 (5)التهألن القصد إز  (4)أو أزاله بنورة (3)وكرا إن نتفه (2)الشعر أجزأ

 (7)أي من شعرها (وتقصر منه املرأة) (6)لكن السنة احللق أو التقصري
 .(8)فأقل (قدر أمنلة)

                                         

ألزقه بصمغ وحنوه حىت يتلبد، وضفره، : بالتشديد «لبده»يقصر من جمموذه، و( 1)
 .لواه وذقده، فكغريه يف التقصري : جعله ضفائر، وذقصه: أي

 .سواء كان مبوسي أو غريه( 2)
 .أجزأ، وهو خالف السنة( 3)
 أو غريها أجزأ( 4)
 .بعد أن منعه اإلحرام من الرتفه بأخره( 5)
وأصحابه له، وذكر بعض أهل العلم  صلى اهلل ذليه وسلملألمر به، وفعل النيب ( 6)

أسه، وحكى اتفاقا، وذكره اهليتمي إمجاذا، فيمن ذدم الشعر، إمرار املوسي ذلى ر 
إذا سقط ما وجب احللق ألجله، سقط احللق، : تشبها باحلالقني، وقال غري واحد

وإمرار املوسي ذبث وقد حل، وينبغي أن يأخر من شاربه ليكون قد وضع من 
 .شعره شيئا هلل

 .أي تقصر املرأة من شعرها، وهو واجب إمجاذا( 7)
التقدير الشرذي، فيجب ما يقع ذليه االسم، وأمجعوا أنه ال  بال خالف، لعدم( 8)

وال تقصر أكثر من ذلك : جيب ذليها حلق، وإمنا شرع هلن التقصري، قال الشيخ
وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء اهـ ونقل أبو داود، جتمع شعرها إىل مقدم 

 .رأسها، مث تأخر من أطرافه قدر أمنلة
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ليس على النساء حلق، إنما على »حلديث ابن ذباس يرفعه 
فتقصر من كل قرن قدر أمنلة أو  (1)رواه أبو داود «النساء التقصير

ن ملن حلق أو وس (4)وال حيلق إال بإذن سيده (3)وكرا العبد (2)أقل
وحلق أو  ىإذا رم (مث) (5)قصر أخر ظفر، وشارب، وذانة، وإبط

 (إال النساء)كان حمظورا باإلحرام   (قد حل له كل شيء)قصر فـ 
 .(6)وطأ

                                         

أن حتلق املرأة  صلى اهلل ذليه وسلمهنى رسول اهلل : وللرتمري وغريه ذن ذلي( 1)
والعمل ذليه ذند أهل العلم، ال يرون ذلى املرأة حلقا، ويرون أن : رأسها، قال

 .ذليها التقصري، وألن احللق مثلة يف حقهن
من األمنلة، قال يف املبدع، بعد حكاية ابن الزاغوين، جيب أمنلة، واألشهر جيزئ ( 2)

 . يرد فيه تقديرأقل منها، إذ مل
 .أي حكمه حكم املرأة أنه يقصر قدر أمنلة( 3)
ألن الشعر ملك للسيد ويزيد يف قيمته، ومل يتعني زواله، فلم يكن له ذلك كغري ( 4)

 .حالة اإلحرام، فإن أذن له جاز ، إذ احلق له
ملا حلق رأسه قص أظفاره، وألنه  صلى اهلل ذليه وسلمصح أنه : قال ابن املنرر( 5)

 .من التفث، فيستحب قضاؤه
وهو مرهب أيب حنيفة والشافعي، ألن حترمي املرأة ظاهر يف وطئها، وألنه أغلظ ( 6)

فإذا فعل ذلك فقد حتلل، : احملرمات، ويفسد النسك، خبالف غريه، قال الشيخ
باتفاق املسلمني، التحلل األول، فيلبس الثياب، ويقلم أظفاره، وكرلك له ذلى 

ويتزوج، ويصطاد، يعين خارج احلرم، وال يبقى ذليه من  الصحيح أن يتطيب
اتفاقهم ذلى أن للمحرم حتللني، : احملظورات إال النساء، وحكى الوزير وغريه

 .أوهلما رمي مجرة العقبة، وآخرمها طواف اإلفاضة
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ملا روي سعد ذن  (1)ومباشرة، وقبلة، وملسا لشهوة، وذقد نكاح
إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، »ذائشة مرفوذا، 

ممن مل حيلق  (ق والتقصريواحلال) (2)«شيء إال النساء والثياب، وكل
 .(3)(نسك)

                                         

وهو أحد قويل الشافعي، وظاهر كالم مجاذة حله، اختاره شيخ اإلسالم وذكره ( 1)
 .رواية ذن أمحد

والعمل : ورواه األثرم وغريه، وألمحد ذن ابن ذباس مرفوذا معناه، قال الرتمري( 2)
وغريهم، يرون أن  صلى اهلل ذليه وسلمذليه ذند أهل العلم، من أصحاب النيب 

احملرم إذا رمى مجرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء 
عي، وأمحد، وإسحاق، وروي ذن ذمر حرم ذليه، إال النساء، وهو قول الشاف

صلى اهلل والطيب، وهو قول أهل الكوفة، وذن ذائشة طيبت رسول اهلل : وغريه
 .قبل أن حيرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك ذليه وسلم

ذند مجاهري العلماء، والنسك : وهو مرهب مالك وأيب حنيفة، وقال النووي وغريه( 3)
َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد : ب ذلى فعله، ويعاقب ذلى تركه، قال تعاىلالعبادة فيثا

فوصفهم ومنَّ  اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اهلُل آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّرِينَ 
ُهمْ : ذليهم برلك، فدل ذلى أنه من العبادة مع قوله : قيل ُثمَّ ْليَـْقُضوا تَـَفثـَ

صلى اهلل ذليه و مل يكن نسكا مل يتوقف احلل ذليه، وألنه املراد به احللق، ول
دذا للمحلقني واملقصرين، وفاضل بينهم، فلوال أنه نسك ملا استحقوا  وسلم

حلق حلقا وحالقا، والواو : ألجله الدذاء منه هلم، واحلالق بكسر احلاء، مصدر 
 .لطوافوذلم من كوهنما نسكا أنه ال بد من نيتهما كنية ا «أو»هنا مبعىن 
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فليقصر ثم » صلى اهلل ذليه وسلملقوله  (1)يف تركهما دم
احللق أو التقصري ذن أيام مىن  أي (وال يلزم بتأخريه) (2)«ليتحلل

وال إن حنر أو طاف قبل  (4)(وال بتقدميه ذلى الرمي والنحر (3)دم)
صلى اهلل ذليه ملا روى سعيد، ذن ذطاء أن النيب  (5)رميه، ولو ذاملا

 .(6)«من قدم شيئا قبل شيء فال حرج»: قال وسلم

                                         

أي ترك مجيعهما ال جمموذهما، ألنه لو حلق ومل يقصر، أو ذكس، ال شيء ( 1)
 .ذليه، ألنه فعل الواجب

أنه رتب احلل ذلى التقصري، فلو مل يكن نسك مل يرتب ذلك : ووجه الداللة منه( 2)
 .ذليه

فبني أول وقته  لهُ َوال َتْحِلُقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى يـَبْـُلَغ اْلَهْدُي َمحِ : لقوله تعاىل( 3)
 .دون آخره، فال آخر لوقته، فمىت أتى به أجزأ كالطواف

 .أي وال يلزم بتقدمي احللق ذلى الرمي والنحر دم، ذند أكثر أهل العلم( 4)
مل أشعر واألكثر وصححه : لو إشارة إىل الرواية الثانية أنه يلزمه دم، بدليل قوله( 5)

ع، أنه ال دم ذليه لإلطالق ونفي احلرج كما وجزم به غري واحد، واستظهره يف املبد 
 .يأيت

: وقال آخر «اذبح وال حرج»: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: وللرتمري وصححه( 6)
والعمل ذليه ذند أهل العلم، : وقال «ارم وال حرج»: حنرت قبل أن أرمي؟ قال

 ال نعلم خالفا أن اإلخالل بالرتتيب ال: وهو قول أمحد، وإسحاق، وقال الشارح
الدم اهـ ومجهور أهل خيرج هره األفعال ذن األجزاء، وإمنا اخلالف يف وجوب 
مقتض  «وال حرج»: احلديث والفقهاء ذلى اجلواز، وذدم وجوب الدم، ألن قوله

 .لرفع اإلمث والفدية
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 (1)وحيصل التحلل األول باثنني من حلق، ورمي، وطواف
مث خيطب اإلمام مبىن يوم النحر،  (2)والتحلل الثاين مبا بقي مع سعي

 .(3)خطبة يفتتحها بالتكبري

                                         

حكاه الوزير وغريه اتفاق األئمة، وذكروا أنه يتحلل التحلل األول بالرمي ( 1)
واف، أو بالطواف واحلالق، وحيصل التحلل الثاين مبا واحلالق، أو بالرمي والط

: بقي منها اتفاقا، ويبيح مجيع حمظورات اإلحرام، ويعيد احملرم حالال، ويف املبدع
صلى اهلل واألكثر ذلى أنه ال حيصل التحلل إال بالرمي واحللق أو التقصري، ألمره 

م أن األنساك من مل يكن معه هدي أن يطوف ويقصر، مث حيل وتقد ذليه وسلم
واحملفوظ جواز تقدمي الرمي، والنحر، : ثالثة، رمي وحلق، وطواف وقال ابن القيم

واحللق، بعضها ذلى بعض اهـ والسنة أن يرمي، مث ينحر، مث حيلق، مث يطوف، 
 .صلى اهلل ذليه وسلمأنه فعل هكرا : يرتبها رواه أبو داود وغريه، ذن أنس

ع مع طواف القدوم، ألنه ركن، وذليه فالتحلل من متمتع مطلقا، وقارن مل يس( 2)
 .األول باثنني من ثالثة كما مر، والتحلل الثاين باثنني من أربعة،وفاقا

الناس يوم  صلى اهلل ذليه وسلمخطب النيب : وفاقا للشافعي، لقول ابن ذباس( 3)
صلى اهلل رأيت رسول اهلل : النحر، رواه البخاري، وذن نافع، ذن ابن ذمر، قال

خيطب الناس مبىن، حني ارتفع الضحى، ذلى بغلة شهباء، وذلي بعيد  ليه وسلمذ
 .ذنه، والناس بني قائم وقاذد
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 .(1)ضة، والرمييعلمهم فيها النحر، واإلفا

                                         

مبىن، فطفق  صلى اهلل ذليه وسلمخطبنا رسول اهلل : لقول ذبد الرمحن بن معاذ( 1)
يعلمهم مناسكهم، حىت بلغ اجلمار، رواه أبو داود، وألن احلاجة تدذو إليه وقال 

 .س مبىن صالة ذيد، بل رمي اجلمرة هلم، صالة العيد ألهل األمصارولي: الشيخ
وهرا اليوم هو يوم احلج األكرب، قاله غري واحد من أهل العلم، واختاره ابن جرير 
وغريه، ألن فيه متام احلج، ومعظم أفعاله، وقال ذليه الصالة والسالم ذند 

أليس »: د صحيح قالاجلمرات، هرا يوم احلج األكرب، والبن جرير وغريه بسن
 .وأصله يف الصحيح «هرا يوم احلج األكرب؟
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 (1)فصل

 
ويطوف القارن واملفرد بنية الفريضة ،  (2)إىل مكة ضمث يفي)

 . (5)فيعينه بالنية (4)ويقال طواف اإلفاضة (3)(طواف الزيارة 

                                         

 .أي يف حكم طواف اإلفاضة، والسعي، وأيام مىن، والوداع، وغري ذلك( 1)
وأفاض »املتفق ذليه، واستمر ذمل املسلمني ذليه  صلى اهلل ذليه وسلملفعله ( 2)

مىن إىل مكة يوم  أسرذوا يف دفعهم من ذرفة إىل املزدلفة، وأيضا رجعوا من «احلاج
 .النحر

مسي برلك ألهنم يأتون من مىن، زائرين البيت، ويعودون يف احلال، أو ألنه يفعل ( 3)
 .إن إمكنه فعله يوم النحر، وإال فعله بعد ذلك: ذند زيارة البيت، قال الشيخ

مسي برلك إلتياهنم به ذقب اإلفاضة من مىن، وهره التسمية ذند أهل العراق، ( 4)
: ذند أهل احلجاز، ويقال (وطواف الركن)لتعينه،  «طواف الفرض»: ويقال

ألنه  «طواف الصدر»طواف يوم النحر، وطواف النساء، ألهنن يبحن بعده، و 
 .يصدر إليه من مىن

وألن الطواف بالبيت صالة، وهي ال تصح إال  «إمنا األذمال بالنيات»حلديث ( 5)
بنية النفل، وكان ذلك كله بعد  بنية معينة، فإن طاف للقدوم، أو الوداع، أو

دخول وقت الطواف املفروض، مل يقع ذنه، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، 
 .ال جيب تعيينها
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وظاهره أهنما ال يطوفان للقدوم،  (1)وهو ركن، ال يتم حج إال به
  (3)فقط وكرا املتمتع، يطوف للزيارة (2)ولو مل يكونا دخال مكة قبل

كمن دخل املسجد وأقيمت الصالة، فإنه يكتفي هبا ذن حتية 
ونص  (5)واختاره املوفق، والشيخ تقي الدين، وابن رجب (4)املسجد

اإلمام واختاره األكثر أن القارن واملفرد، وإن مل يكونا دخالها قبل 
 .(6)يطوفان للقدوم برمل، مث للزيارة

                                         

ُهْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا ِباْلبَـْيِت : وتقدم لقوله تعاىل( 1) َفثـَ ُثمَّ ْليَـْقُضوا تـَ
: ولقوله صلى اهلل ذليه وسلم، كما صح ذنه فإن آخر املناسك الطواف  اْلَعِتيقِ 

 «أحابستنا هي؟»ويف لفظ  «فانفري»: قال. نعم: قالوا «أطافت يوم النحر؟»
فثبت أن من مل يطف يوم النحر مل حيل له أن ينفر حىت يطوف، وأنه حابس ملن 

بالتمام، ألنه مل يبق من أركان احلج  صلى اهلل ذليه وسلممل يأت به، ووصفه 
 .إذا أتى به حصل متام احلجسواه، ف

أي ظاهر كالم املصنف، حيث مل ينبه إال ذلى طواف الزيارة، أهنما ال يطوفان ( 2)
للقدوم، واألطوفة ثالثة باإلمجاع، طواف القدوم، والوداع واإلفاضة بعد الرمي، 
وأمجعوا ذلى أنه يفوت احلج بفواته، وهو املعين باآلية وال جيزئ ذنه دم، واجلمهور 

 .جيزئ ذن طواف الوداع أنه
أي وكالقارن واملفرد املتمتع، يف الكفاية بطواف الزيارة، وإمنا فصله ذما قبله لعدم ( 3)

 .الصراحة به يف كالمه
 .أي فطواف الزيارة يكتفي به املتمتع ذن طواف القدوم( 4)
 .وال يستحب للمتمتع وال لغريه أن يطوف للقدوم بعد التعريف: قال الشيخ( 5)
 ال أذلم أحدا وافق أبا ذبد اهلل ذلى : بال رمل، ألنه رمل قبل، قال املوفق( 6)

= 
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أي  (وأول وقته) (1)بال رمل وأن املتمتع يطوف للقدوم، مث للزيارة
ملن وقف قبل ذلك  (بعد نصف ليلة النحر)وقت طواف الزيارة 

لقول ابن  (4)(يف يومه)فعله  (ويسن) (3)وإال فبعد الوقوف (2)بعرفات
يوم النحر، متفق  صلى اهلل ذليه وسلمأفاض رسول اهلل : ذمر
 .(5)ذليه

                                     
= 

هرا الطواف، بل املشروع طواف واحد للزيارة، كمن دخل املسجد وأقيمت  
الصالة، وحديث ذائشة دليل ذلى هرا، فلم تركر طوافا آخر، ولو كان الري 

احلج إال به، ذكرته طواف القدوم، لكانت أخلت بركر الركن الري ال يتم 
 .وذكرت ما يستغىن ذنه

ال يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم، بعد رجوذه من : قال الشيخ( 1)
مل : هو قول مجهور الفقهاء، وقال ابن القيم: ذرفة، قبل اإلفاضة، وصوبه وقال

يركر أحد أن الصحابة ملا رجعوا من ذرفة طافوا للقدوم وسعوا، مث طافوا لإلفاضة 
 .هرا مل يقع قطعا صلى اهلل ذليه وسلمالنيب  بعده، وال

ذند  صلى اهلل ذليه وسلمألن أم سلمة رمت، مث طافت، مث رجعت، فوافت النيب ( 2)
 :.مجرة العقبة، وبينها وبني مكة فرسخان

أي وإن مل يكن وقف قبل ذلك، فوقت طواف اإلفاضة يف حقه بعد الوقوف، ( 3)
، وال آخر لوقته ألنه مل يرد فيه توقيت، وآخر وقت الوقوف إىل فجر يوم النحر

 .وكرا السعي كما سيأيت
 .أي يسن فعل طواف اإلفاضة يف يوم النحر بعد الرمي، والنحر، واحللق ( 4)
يوم النحر إىل البيت، وحنوه ذن  صلى اهلل ذليه وسلممث أفاض النيب : ولقول جابر( 5)

د أن طاف لإلفاضة إىل بع صلى اهلل ذليه وسلمذائشة، وابن ذمر، ومل يرجع 
 .حني الوداع
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لي فيه ويص (2)فيكرب يف نواحيه (1)ويستحب أن يدخل البيت
 .(4)ويدذو اهلل ذز وجل (3)ركعتني بني العمودين، تلقاء وجهه

                                         

كنت أحب أن أدخل : وقالت ذائشة صلى اهلل ذليه وسلملفضله وشرفه، وفعله ( 1)
بيدي فأدخلين احلجر،  صلى اهلل ذليه وسلمالبيت، فأصلي فيه، فأخر رسول اهلل 

صلي يف احلجر إن أردت دخول البيت فإمنا هو قطعة من البيت، قال : فقال
أكثره من البيت من حيث ينحين حائطه، فمن دخله فهو كمن واحلجر : الشيخ

البيت يف  صلى اهلل ذليه وسلممل يدخل : دخل الكعبة، وقال هو وابن القيم
وقال يف الفنون، تعظيم دخوله فوق . حجته، وال يف ذمرته، وإمنا دخله ذام الفتح

ن خرج م: الطواف يدل ذلى قلة العلم، وللرتمري وغريه وصححه ذن ذائشة
إين »: ذندي قرير العني طيب النفس، فرجع إيلَّ وهو حزين، فقلت له، فقال

دخلت الكعبة، ووددت أين مل أكن فعلت، إين أخاف أن أكون أذتبت أميت من 
 .«بعدي

قام إىل ما بني يديه  صلى اهلل ذليه وسلمخلرب أسامة ذند أمحد، والنسائي، أنه ( 2)
يه، مث هلل ، وكرب، ودذا، مث فعل ذلك من البيت، فوضع صدره ذليه، وخده ويد

 .باألركان كلها
فإذا دخل مع الباب، تقدم حىت يصري بينه وبني احلائط ثالثة أذرع، : قال الشيخ( 3)

وللرتمري  صلى اهلل ذليه وسلموالباب خلفه، فرلك املكان الري صلى فيه النيب 
: قال صلى يف جوف الكعبة، صلى اهلل ذليه وسلموصححه ذن بالل، أنه 

والعمل ذليه ذند أهل العلم، ال يرون بالصالة يف الكعبة بأًسا، وكره صالة 
 .ال بأس بالصالة النافلة: املكتوبة فيه الشافعي، وقال مالك

مل  صلى اهلل ذليه وسلمويركره قاله الشيخ وغريه، فإن مل يدخله فال بأس وألنه ( 4)
تح، ويكثر النظر إليه ألنه ذبادة يدخله يف حجه وال يف ذمرته، وإمنا دخله ذام الف

إال يف الصالة فإن املطلوب فيها النظر إىل موضع سجوده، ألنه أمجع لقلبه ذلى 
 .العبادة

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

363 

ألن آخر وقته  (1)أي تأخري الطواف ذن أيام مىن (وله تأخريه)
 (3)(مث يسعى بني الصفا واملروة إن كان متمتعا) (2)غري حمدود كالسعي

 .(4)ألن سعيه أوال كان للعمرة فيجب أن يسعى للحج

                                         

بغري خالف، : ألنه تعاىل أمر بالطواف مطلقا، فمىت أتى به صح، قال الشارح( 1)
 .وظاهره أنه ال دم ذليه بتأخريه

: أيام مىن جاز بال نزاع وقال الشيخوإن أخره ذنه، وذن : قال يف اإلنصاف( 2)
ينبغي أن يكون يف أيام التشريق، فإن تأخريه ذن ذلك فيه نزاع اهـ فاملرهب كقول 

ذي : أيام التشريق ومالك: الشافعي، أن آخره غري موقت، وذند أيب حنيفة
 .احلجة، والتعجيل أفضل، فإن أخره فعليه دم

 .، ومرهب أيب حنيفةهرا املرهب وهو إحدى الروايات ذن أمحد( 3)
إن طاف طوافني بني الصفا واملروة فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا : وقال أمحد( 4)

وإن طاف طوافني فهو أذجب إيل، قال الشيخ وهرا منقول ذن : فال بأس، وقال
املفرد واملتمتع : جيزئه سعي واحد، قال ابن ذباس: غري واحد من السلف، وذنه

 الصفا واملروة، واختاره الشيخ، وقال، هو أصح أقوال جيزئه طواف بالبيت، وبني
مجهور العلماء، وأصح الروايتني ذن أمحد، فإن الصحابة الرين متتعوا مع النيب 

مل يطوفوا بني الصفا واملروة إال مرة واحدة قبل التعريف ،  صلى اهلل ذليه وسلم
وابن وأكثرهم متمتعون وحلف ذلى ذلك طاوس، وثبت مثله ذن ابن ذمر، 

وذكر ابن  صلى اهلل ذليه وسلمذباس وجابر، وغريهم وهم أذلم الناس حبجه 
القيم رواية أيب داود، ومل يطف بني الصفا واملروة، وفيه اكتفاء املتمتع بسعي 

 .واحد
 . مل ينقل أحد منهم أن أحدا منهم طاف وسعى، مث طاف وسعى: وقال الشيخ

والدواذي ذلى نقله، فلما مل ينقله أحد ذلم  ومن املعلوم أن مثل هرا مما تتوفر اهلمم
= 
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ومل )متمتع بأن كان قارنا، أو مفردا  أي غري (غريه)كان   (أو)
 .(1)(يكن سعي مع طواف القدوم

                                     
= 

أنه مل يكن، وذمدة من قال بالطوافني ما روى أهل الكوفة ذن ذلي، وابن 
أن القارن يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، خالف ما رواه : مسعود، وذن ذلي

وما روي يف ذلك ذن الصحابة مل يصح منه وال  : ذنه أهل الكوفة، قال ابن حزم
فإذا اكتفى املتمتع بالسعي األول أجزأه، كما جيزئ : قال الشيخ كلمة واحدة،

صلى مل يطف النيب : املفرد والقارن، وهو الري ثبت يف صحيح مسلم ذن جابر
 .وأصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا، طوافه األول اهلل ذليه وسلم

إهنا من قول : يلوقد روي يف حديث ذائشة أهنم طافوا مرتني، لكن هره الزيادة ق
وقد احتج هبا : من كالم ذروة اهـ قال الشيخ: قيل: الزهري، وقال ابن القيم

بعضهم ذلى أنه يستحب طوافان بالبيت، وهرا ضعيف، واألظهر ما يف حديث 
فاملتمتع من حيث أحرم  «دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة»جابر، ويؤيده 

، ليكون أيسر ذلى احلاج، وأحب الدين بالعمرة دخل باحلج، لكنه فصل بتحلل
 .إىل اهلل احلنيفية السمحة

فيسعى ألنه إما ركن، وإما واجب، أو سنة، ومل يأت به، ألنه ال يكون إال بعد ( 1)
وأمره مبتابعته فإن كان سعى مع طواف القدوم  صلى اهلل ذليه وسلمطواف، لفعله 

وال أصحابه بني الصفا  وسلمصلى اهلل ذليه مل يطف النيب : مل يسع، لقول جابر
واملروة إال طوافا واحدا، طوافه األول فأجزأه سعي واحد، قال الشيخ ذند مجهور 

أمجعوا ذلى أن : العلماء إال أبا حنيفة يف القارن، وأما جواز تقدميه فقال الوزير
السعي بني الصفا واملروة، جيوز تقدميه ذلى طواف الزيارة ، بأن يفعل ذقب 

م، وجيزئ، فال حيتاج إذا طاف طواف الزيارة إىل السعي بني الصفا طواف القدو 
 .واملروة، وال خالف بينهم يف ذلك
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ألنه ال يستحب التطوع  (1)فإن كان سعى بعده مل يعده
مث قد حل ) (3)غري الطواف، ألنه صالة (2)بالسعي، كسائر األنساك

مث يشرب من ) (5)وهرا هو التحلل الثاين (4)حىت النساء (له كل شيء
 .( (6)ماء زمزم ملا أحب

                                         

وأصحابه مل يسعوا إال بعد طواف القدوم، رواه مسلم  صلى اهلل ذليه وسلمألنه ( 1)
 .وغريه

 .يكره: بغري خالف نعلمه، وقال النووي: قال يف املبدع( 2)
 .أي حكمه حكم الصالة( 3)
اتفقوا ذلى أن التحلل الثاين يبيح : وأمجعت األمة ذلى ذلك، وقال الوزير وغريه( 4)

صلى اهلل مل حيل النيب : حمظورات اإلحرام مجيعها، ويعود احملرم حالال، لقول ذمر
من شيء حرم منه حىت قضى حجه، وحنر هديه يوم النحر فأفاض  ذليه وسلم

ئشة حنوه، متفق ذليهما، بالبيت، مث حل من كل شيء حرم منه، وذن ذا
 «كل»بالرفع ذطف ذلى  «النساء»و

وفاقا، حيث رمى، وحنر، وحلق، وطاف، وهبا متت أركان احلج الثالثة، ومل يبق ( 5)
 .من أذمال احلج إال املبيت مبىن، والرمي، ومها من الواجبات

 صلى اهلل ذليهمث أتى النيب : أي يستحب أن يشرب من ماء زمزم، لقول جابر( 6)
بين ذبد املطلب، وهم يسقون فناولوه، فشرب، وينوي بشربه ملا أحب أن  وسلم

ماء زمزم ملا »يعطيه اهلل منه من خريي الدنيا واآلخرة، فعن ابن ذباس مرفوذا 
رواه أمحد وابن ماجه واحلاكم، وغريهم بسند حسن، أي ملا أحب من « شرب له

إهنا مباركة إهنا طعام » ذر، خريي الدنيا واآلخرة، ويف الصحيحني أنه قال أليب
 « ماء زمزم طعام طعم»، وملسلم ذن ابن ذباس مرفوذا، «طعم

صلى اهلل ذليه ويف قوله  (وشفاء سقم)أي تشبع شارهبا كالطعام، زاد الطيالسي 
= 
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 (3)ويستقبل القبلة (2)ويرش ذلى بدنه وثوبه (1)ويتضلع منه
بسم اهلل، اللهم اجعله » :فيقول (5)(ويدذو مبا ورد) (4)ويتنفس ثالثا

لنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وريا، وشبعا، وشفاء من كل داء، 
 .(6)«واغسل به قلبي، وامأله من خشيتك وحكمتك

                                     
= 

استحباب شرب  «لوال أن يغلبكم الناس ذلى سقايتكم لنزذت معكم» وسلم
لضم : لكثرة مائها، وقيل «زمزم»يت مائها، وفضيلة االستقاء، والعمل فيه، ومس

لزمزمة جربيل وكالمه ذند فجره هلا، : هاجر ملائها حني انفجرت، وزمها إياه، وقيل
 .«هي خري بئر يف األرض»: وقال ذلي

أي ميأل أضالذه منه بال نزاع يف اجلملة، بأن يروي، أو يزيد ذلى الري، ويكره ( 1)
ية ما بيننا وبني املنافقني أهنم ال يتضلعون آ»نفسه ذليه، ملا روى ابن ماجه وغريه 

 .تضلع منها، وذكر اخلرب: وقال ابن ذباس لرجل «من ماء زمزم
ملا شرب  صلى اهلل ذليه وسلمأنه : صرح به يف التبصرة، وذكر الواقدي وغريه( 2)

 .صب ذلى رأسه
أس إذا شربت منها فاستقبل القبلة، واذكر اسم اهلل، وال ب: لقول ابن ذباس( 3)

 .شرب منها قائما للحاجة صلى اهلل ذليه وسلمبالشرب قائما للحاجة، فإن النيب 
إذا شربت من زمزم فاستقبل القبلة، : ألنه أهىن ، وأمرى، وأروى، قال ابن ذباس( 4)

 .واذكر اسم اهلل، وتنفس وتضلع منه، فإذا فرغت فامحد اهلل
 .قاله الشيخ وغريه من األدذية الشرذية، وال يستحب االغتسال منها،( 5)
روي ذن ذكرمة وغريه، وألنه الئق به، وشامل خلريي الدنيا واآلخرة، فريجى له ( 6)

 اللهم : حصوله، وروي ذن ابن ذباس أنه كان إذا شرب منه يقول
بكسر الراء  «الري»إين أسألك ذلما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، و

= 
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يصلي ظهر يوم  (فـ) (1)سعيمن مكة بعد الطواف وال (مث يرجع)
وليلتني إن  (3)إن مل يتعجل (ويبيت مبىن ثالث ليال) (2)النحر مبىن

 .(5)ويرمى اجلمرات أيام التشريق (4)تعجل يف يومني

                                     
= 

 «والداء»شني املعجمة وفتح املوحدة بكسر ال «والشبع»وفتحها، ضد الظمأ 
 .املرض

وال يبيت مبكة ليايل مىن، بال نزاع يف اجلملة، بل مبىن، ليتم ما بقي ذليه من ( 1)
ألحد يبيت مبكة إال العباس،  صلى اهلل ذليه وسلمأذمال احلج، ومل يرخص النيب 

 .من أجل سقايته
وم النحر، مث رجع فصلى ي صلى اهلل ذليه وسلمأفاض النيب : لقول ابن ذمر( 2)

الظهر مبىن، متفق ذليه، قال الشيخ، والسنة أن يصلي بالناس مبىن، ويصلي خلفه 
أهل املوسم، ويستحب أن ال يدع الصالة يف مسجد مىن، وهو مسجد اخليف، 

وأبا بكر ، وذمر، كانوا يصلون بالناس  صلى اهلل ذليه وسلممع اإلمام فإن النيب 
قصر الناس خلفهم، أهل مكة، وغري أهل مكة، فإن مل قصرا بال مجع مبىن، وي

صلى اهلل يكن للناس إمام ذام صلى الرجل بأصحابه، واملسجد بين بعد النيب 
 .مل يكن ذلى ذهده ذليه وسلم

هو مشروع إمجاًذا، إال يف حق سقاة ورذاة، وهو واجب ذند : قال الوزير وغريه( 3)
سنة وهو مرهب أيب حنيفة ومالك، : أمحد، يف رواية وقول للشافعي اهـ وذنه

 .والقول الثاين للشافعي
أي ويبيت مبىن غري سقاة ورذاة وحنوهم ليلتني إن تعجل يف يومني وال نزاع يف ( 4)

 .جوازه
 اتفقوا ذلى: وجوابًا إمجاًذا وهي الثالثة بعد يوم النحر، وقال الوزير( 5)

شي إليها اهـ، وألن ويستحب أن مي: وجوبه كل مجرة بسبع حصيات، قال الشيخ
= 
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 (بسبع حصيات (2)وتلي مسجد اخليف (1)فريمي اجلمرة األوىل)
أي اجلمرة  (وجيعلها) (4)يفعل كما تقدم يف مجرة العقبة (3)متعاقبات

 .(5)(ذن يساره)

                                     
= 

ملا زالت الشمس : بعده وقوف ودذاء، فاملشي أقرب إىل التضرع، وقال ابن القيم
 .مشى من رحله إىل اجلمار ومل يركب

أنه بدأ هبا، ومسيت األوىل، والدنيا  صلى اهلل ذليه وسلمإمجاذا، ملا ثبت ذن النيب ( 1)
بعد الزوال كما سيأيت، لقرهبا من مسجد اخليف، وهي أبعدهن من مكة، ويرميها 

 .ويسن قبل الصالة
وهو املسجد املعروف، وأول من بناه املنصور العباسي، وهو حمل خطبة النيب ( 2)

ما احندر من غلظ احلبل وارتفع ذن  «واخليف»مبىن وصلواته  صلى اهلل ذليه وسلم
 .مسيل املاء

بيان للصفة  لمصلى اهلل ذليه وسواحدة بعد واحدة يكرب مع كل حصاة، وفعله ( 3)
املشروذة، وثبت رميه بسبع، من حديث ذمر، وابن مسعود، وذائشة وغريهم، 

رجعنا من احلجة بعضنا : وثبت التساهل ذن بعض الصحابة يف البعض، قال سعد
بسبع، فلم يعب بعضنا ذلى بعض، رواه : رميت بست وبعضنا يقول: يقول

ذن أمحد ال شيء يف حصاة وال الظاهر : األثرم، وذن ابن ذمر معناه، قال املوفق
 .حصاتني

بأن يرميها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، يرفع يده، حىت يرى بياض إبطه، ( 4)
ا : وإن شاء قال: ويكرب مع كل حصاة، قاله الشيخ وغريه، قال اللهم اجعله حجًّ

 .مربوًرا إخل
 فوقف تقدم أمامها  صلى اهلل ذليه وسلمملا يف الصحيحني وغريمها أنه ( 5)

مث يتقدم حىت يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، وال يكون  : مستقبل القبلة، ويف لفظ
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رافعا  (ويدذو طويالً ) (1)حبيث ال يصيبه احلصى( ويتأخر قليالً 
، بسبع حصيات ويتأخر قليالً  (ى مثلهاطالوس)يرمي  (مث) (2)يديه

 (مجرة العقبة)يرمي  (مث) (4)لكن جيعلها ذن ميينه (3)ويدذو طويالً 
 .(5)بسبع كرلك

                                     
= 

 .كرلك إال جبعلها ذن يساره
مث يتقدم قلياًل، كما يف الصحيح وغريه، فإنه قد ثبت ذنه : وذبارة املوفق وغريه( 1)

من غري وجه أنه تقدم أمامها، حىت أسهل فقام مستقبل  صلى اهلل ذليه وسلم
 .لةالقب

بقدر سورة البقرة، وقاله الشيخ، وتلميره وغريمها، ملا يف صحيح البخاري ومسلم ( 2)
فيقوم مستقبل القبلة، قياًما طوياًل ويدذو ويرفع يديه وقيده بعضهم بقدر : وغريمها

 .سورة البقرة
بال نزاع، وظاهر كالم غريه، يتقدم قلياًل ويدذو ملا يف الصحيحني وغريمها، مث ( 3)

ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، ويدذو، ويرفع يديه ويقوم يأخر 
صلى اهلل ذليه طوياًل، حيمد اهلل، ويثين ذليه، ويهلل ويكرب، ويصلي ذلى النيب 

مث احندر ذات اليسار مما يلي : ويدذو حباجته، ويرفع يديه، وقال ابن القيم وسلم
قريًبا من وقوفه األول، فتضمن  الوادي، فوقف مستقبل القبلة، رافًعا يديه يدذو

حجه ست وقفات للدذاء، ذلى الصفا، واملروة وبعرفة، ومزدلفة وذند اجلمرتني، 
 .وإن ترك الوقوف ذندها والدذاء فقد ترك السنة وال شيء ذليه

 .ملا تقدم وال يكون كرلك إال جبعلها ذن ميينه( 4)
ويدذو إىل بطه ويكرب أي بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حىت يرى بياض إ( 5)

ال نعلم خمالفا ملا تضمنه حديث ابن ذمر، إال ما روي : آخره، وقال املوفق وغريه
 .ذن مالك يف رفع يديه، والسنة متظاهرة برلك
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 (3)ذندها وال يقف (2)ويستبطن الوادي (1)وجيعلها ذن ميينه)
 (4)الرمي للجمار الثالث، ذلى الرتتيب والكيفية املركورين (يفعل هرا

 .(6)فال جيزئ قبله (بعد الزوال (5)يف كل يوم من أيام التشريق)
                                         

أنه   صلى اهلل ذليه وسلميستقبلها ملا ثبت من فعله : فيكون مستقبل القبلة،وذنه( 1)
يكون البيت ذن يساره، وقال كان يرميها من بطن الوادي، مستقباًل هلا، و 

 .وتقدم صلى اهلل ذليه وسلمهرا هو الري صح ذن النيب : الشيخ
 .ملا تقدم من األخبار، والعمل ذليه ذند أهل العلم، وبعضهم يرى وجوبه( 2)
صلى اهلل أنه : ال نعلم فيه خالفا، ملا يف الصحيحني وغريمها: قال احلافظ وغريه( 3)

وحكمة الوقوف ذندمها دوهنا واهلل أذلم حتصيل ال يقف ذندها،  ذليه وسلم
الدذاء لكونه يف وسط العبادة، خبالف مجرة العقبة، ألن العبادة قد انتهت بفراغ 
الرمي، والدذاء يف صلب العبادة قبل الفراغ منها، أفضل منه بعد الفراغ منها،  

 .كالصالة
 .قل اخللف ذن السلفوذلك باتفاق األئمة األربعة وغريهم، وبن «املنت»أي يف ( 4)
فريمي يف اليوم الثاين من أيام مىن، مثل ما رمى يف األول، مث إن شاء رمى يف ( 5)

اليوم الثالث، وهو األفضل، وإن شاء تعجل يف اليوم الثاين بنفسه، قبل غروب 
 .الشمس

 مكث هبا ليايل أيام التشريق، يرمي اجلمار، : ذند مجهور العلماء فعن ذائشة( 6)
 ت الشمس، كل مجرة بسبع حصيات، يكرب مع كل حصاة إذا زال

يقف ذند األوىل، والثانية، فيطيل القيام والتضرع، ويرمي الثالثة، وال يقف ذندها، 
رواه أبو داود، وملسلم ذن جابر، رأيته يرمي ذلى راحلته يوم النحر، وأما بعد 

جلمار إذا ذن ابن ذباس كان يرمي ا: ذلك، فبعد زول الشمس، وللرتمري وحسنه
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 (2)واألفضل الرمي قبل صالة الظهر (1)لغري سقاة ورذاة وال ليالً 
ات أي جيب ترتيب اجلمر  (امرتبً ) (3)يف الكل (مستقبل القبلة)ويكون 

 .(4)الثالث ذلى ما تقدم
                                     

= 

والعمل ذليه ذند أكثر أهل العلم، أنه ال يرمي بعد يوم : زالت الشمس، قال
النحر إال بعد الزوال، فوقت الزوال للرمي، كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، وله 

كان إذا : أنه كان ميشي إىل اجلمار، وله ذنه أيضا وصححه: ذن ابن ذمر مرفوًذا
 .العمل ذليه ذند أكثر أهل العلم: اجًعا، وقالرمى اجلمار مشى إليها، ذاهًبا ور 

مصدر،  : مجع ساق، اسم فاذل والسقاية «والسقاة»فهم يرمون لياًل وهناًرا ( 1)
وليس املراد الرين يأتون باملاء للحاج، إمنا : كاحلماية والرذاية، مضاف إىل املفعول

م، كما قاله الرخصة لسقاة زمزم خاصة، ألهنا إمنا وقعت للعباس، وهو صاحب زمز 
هم رذاة اإلبل خاصة، بضم الراء، مجع راع، وجيمع ذلى : اجملد وغريه، والرذاة

 .رذيان
 .صلى اهلل ذليه وسلملفعله ( 2)
أنه يرمي مجرة العقبة : املغرب، وتقدم: أي حال الرمي، وآخر وقت كل يوم( 3)

 .مستقباًل هلا، والكعبة ذن يساره
ي مسجد اخليف، مث الوسطى، مث مجرة العقبة، وهو قريًبا، بأن يرمي األوىل، وتل( 4)

شرط، إال ذند أيب حنيفة، فلو نكسه فبدأ بغري األوىل، مل حيتسب له إال هبا، 
 . ويعيد رمي األخريتني مرتني، وإن أخل حبصاة من األوىل مل يصح رمي

ه، الثانية، وإن جهل حملها بىن ذلى اليقني، واملواالة ليست بشرط، جزم به مرذي وغري 
وإن جهل من أيها ترك، بىن ذلى اليقني، أي : قال اخللويت، يدل ذليه قول

فيجعلها من األوىل فيرهب إليها، فريميها حبصاة واحدة فقط، مث يعيد رمي ما 
 .بعدها، فإهنا لو كانت املواالة غري معتربة، ملا أذاد رمي األوىل
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اليوم  (يف)أي رمى حصى اجلمار السبعني كله  (فإن رماه كله)
ألن أيام التشريق كلها  (1)الرمي أداءً  (أجزأه)من أيام التشريق  (الثالث)

مث للثاين مرتبا،  (3)فريمي لليوم األول بنيته (ويرتبه بنيته) (2)وقت للرمي
 .(4)وهلم جرا

                                     
= 

ن تكون األخرية وأن يكون ويف ترك حصاة ما يف إزالة شعرة، بشرط أ: وقال يف قوله
سائر ما قبلها من اجلمرات وقع تاما، وأن تكون أيام التشريق قد مضت، فإنه لو  
كان الرتك من غري األخرية، مل يصح رميه، ومل يصح رمي ما بعدها باملرة، ولو  
كان مجيع الرتك من األخرية، ومل متض أيام التشريق، وجب ذليه أن يعيد، ومل 

ومن له ذرر، من حنو : بقاء وقت الرمي، ويف حاشيته، قولهجيزئه اإلطعام، ل
مرض، وحبس جاز أن يستنيب من يرمي ذنه، هرا فيما إذا كان فرًضا، وأما إن 

 .كان نفال جاز أن يستنيب ولو لغري ذرر
 .بال نزاع، كتأخري وقوف بعرفة إىل آخر وقته: قال يف اإلنصاف( 1)
 .لرذاة، فلزم جتويزه لغريهمألنه ذليه الصالة والسالم جوزه ل( 2)
 .فريمي األوىل، مث الوسطى، مث مجرة العقبة( 3)
أي يرمي لليوم الثاين مرتًبا بنيته، يبتدئ باألوىل، مث الوسطى، مث مجرة العقبة وهلم ( 4)

 .جرا، فريمي للثالث كرلك، ويوايل بني الرمي
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أي ذن  (ذنه)أي الرمي  (فإن أخره) (1)كالفوائت من الصالة
 (3)(فعليه دم)أي مبىن  (أو مل يبت هبا) (2)ثالث أيام التشريق فعليه دم

 .(5)وال مبيت ذلى سقاة ورذاة (4)اا واجبً ألنه ترك نسكً 

                                         

 .أي يرتبه بنيته، كما يرتب الفوائت من الصالة بنيته( 1)
 .أي فيستقر ذليه الدم شاة (2)
 .ال شيء ذليه، وفاقا أليب حنيفة: وهو مرهب مالك، وقول للشافعي، وذنه( 3)
من ترك نسًكا فعليه دم، واملبيت نسك ذند : فاستقر ذليه الدم، لقول ابن ذباس( 4)

 .اجلمهور
لعباس أن ا: أي أهل سقاية احلج، القائمني هبا، قواًل واحًدا، ملا روي ذن ابن ذمر( 5)

أن يبيت مبكة ليايل مىن، من أجل سقايته فأذن  صلى اهلل ذليه وسلماستأذن النيب 
بال نزاع، ملا روى الرتمري : له، متفق ذليه، وكرا الرذاة، قال يف اإلنصاف

رخص لرذاة اإلبل يف البيتوتة، يف أن يرموا يوم النحر، مث جيمعوا رمي : وصححه
حدمها، وألهنم يشتغلون بإسقاء املاء والرذي، يومني بعد يوم النحر، يرمونه يف أ

فرخص هلم يف ذلك، وكان العباس يلي السقاية، يف اجلاهلية واإلسالم فمن قام 
 .برلك بعده إىل اآلن، فالرخصة له، وهم أهل سقاية زمزم

قال ما أراين إال تارك سقايتنا ف: اآلية قال العباس َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ وملا نزلت 
ورواه البغوي  «أقيموا ذلى سقايتكم فإن لكم فيها خريًا» صلى اهلل ذليه وسلم

أهل األذرار كاملرضى : وقال املوفق وغريه «اذملوا فإنكم ذلى ذمل صاحل»بلفظ 
وحنوهم، ومن له مال خياف ضياذه، أو فواته، أو موت مريض، حكمه حكم 

 .وصوبه يف اإلنصاف  الرذاة والسقاة، يف ترك البيتوتة، وجزم به مجع،
جيوز للطائفتني ترك املبيت بالسنة، وإذا كان قد رخص هلم، فمن له : وقال ابن القيم

مال خياف ضياذه، أو مريض خياف من ختلفه ذنه، أو كان مريًضا ال متكنه 
= 
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وخيطب اإلمام ثاين أيام التشريق، خطبة يعلمهم فيها حكم 
 خرج قبل ومن تعجل يف يومني) (1)التعجيل والتأخري والتوديع

 .(4)وسقط ذنه رمي اليوم الثالث (3)وال إمث ذليه (2)(الغروب

                                     
= 

البيتوتة، سقطت ذنه، بتنبيه النص ذلى السقاة والرذاة اهـ، وإن أدرك الليل الرذاة 
بيت إال أن تكون إبلهم يف املرذى، وحنوه، فلهم اخلروج هلا إن خافوا مبىن، لزمهم امل

 .ذليها، وأهل السقاية يسقون لياًل وهناًرا فال يلزمهم
 صلى اهلل ذليه وسلمرأينا النيب : ملا روي أبو داود ذن رجلني من بىن بكر قاال( 1)

دذو إىل ذلك، خيطب مبىن، أوسط أيام التشريق، وحنن ذند راحلته، وألن احلاجة ت
 .ليركر العامل، ويعلم اجلاهل

 .بال نزاع، وهو النفر األول: قال يف اإلنصاف( 2)
َر َفال ِإْثَم َعَلْيِه : قال تعاىل( 3) ْوَمْيِن َفال ِإْثَم َعَلْيِه َوَمْن َتَأخَّ َل ِفي يـَ َعجَّ َفَمْن تـَ

تعاىل ونفى احلرج، أي أن يصيب يف حجه شيئا هناه اهلل ذنه، خريَّه  ِلَمِن اتَـَّقى
وهو قول أكثر العلماء اهـ : وظاهره، يشمل مريد اإلقامة مبكة وغريه، قال يف املبدع

ونفي اإلمث ال يقتضي  صلى اهلل ذليه وسلمواألفضل أن ميكث ويرمي لفعله 
املساواة، لنزوهلا بسب أن أهل اجلاهلية منهم من يؤمث  املتقدم، ومنهم من يؤمث  

: إلمث تعاىل ذنهما ألخر أحدمها بالرخصة، واآلخر باألفضل، وقيلاملتأخر، فنفى ا
يغفر هلما بسبب تقوامها، فال يبقى ذليهما ذنب، كما روي ذن ابن ذباس : معناه
 .وغريه

حيث تعجل، وال نزاع يف ذلك ، سوى اإلمام، فالسنة بقاؤه، ليقيم ملن تأخر من ( 4)
 .احلاج نسكهم
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لزمه املبيت، والرمي )خيرج قبل الغروب  (وإال) (1)ويدفن حصاه
من : وثبت ذن ذمر أنه قال: قال ابن املنرر (2)بعد الزوال (من الغد

 .(3)أدركه املساء يف اليوم الثاين، فليقم إىل الغد، حىت ينفر مع الناس

                                         

 .ذليه، بل له طرحه، أو دفعه إىل غريه ال حاجة لدفنه، وال يتعني( 1)
اسم لبياض النهار، فإذا : ألن الشارع إمنا جوز التعجيل يف اليومني ، واليوم ( 2)

 .غربت الشمس لزمه املبيت، والرمي من الغد بال نزاع
رواه مالك، وقال الشافعي، ليس له أن ينفر بعد غروب الشمس، وهو رواية ذن ( 3)

وألن الشارع جوز التعجيل يف اليوم وهو : خ وغريه؛ وقالأيب حنيفة وقاله الشي
اسم لبياض النهار، فإذا غربت الشمس خرج من أن يكون يف اليوم فهو ممن 

: تأخر، فلزمه املبيت مبىن، والرمي بعد الزوال، ونص ذليه مجهور أهل العلم، وقال
اليوم الثالث، وال ينفر اإلمام الري يقيم للناس املناسك، بل السنة أن يقيم إىل 

ليس له التعجيل ألجل من يتأخر اهـ، مث إن نفر يف اليوم الثاين، مث : وقال أيضا
 .رجع يف اليوم الثالث، مل يضره رجوذه، وليس ذليه رمي، حلصول الرخصة

مث إن نفر من مىن، فإن بات باحملصب، وهو األبطح، وهو ما بني اجلبلني : قال الشيخ
بات به  صلى اهلل ذليه وسلملك فحسن، فإن النيب إىل املقربة، مث نفر بعد ذ

ال ينفرن أحد : وخرج، ومل يقم مبكة بعد صدوره من مىن، لكنه ودع البيت، وقال
 .حىت يكون آخر ذهده بالبيت

 اختلف السلف يف التحصيب، هل هو سنة أو منزل اتفاق؟ : وقال ابن القيم
حنن نازلون غدا إن شاء اهلل، »: هو من سنن احلج، ملا يف الصحيحني: فقالت طائفة

فقصد إظهار شعائر اإلسالم يف  «خبيف بين كنانة، حيث تقامسوا ذلى الكفر
أن أبا بكر : املكان الري أظهروا فيه شعائر الكفر، والعداوة هلل ورسوله، وملسلم

 .وذمر كانوا ينزلونه ، وابن ذمر يراه سنة
= 
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مل خيرج حىت ) (1)بعد ذوده إليها (فإذا أراد اخلروج من مكة)
 .(3)إذا فرغ من مجيع أموره (2)(يطوف للوداع

                                     
= 

بسنة، وإمنا هو منزل اتفاق،  وذهبت طائفة منهم ابن ذباس وذائشة، إىل أنه ليس
ولكن أنا ضربت قبته  صلى اهلل ذليه وسلممل يأمرين رسول اهلل : وقال أبو رافع

قال  صلى اهلل ذليه وسلمفيه، مث جاء فنزل، فأنزل اهلل فيه بتوفيقه، تصديًقا لقوله 
 .وال خالف يف ذدم وجوبه: يف املبدع

طال ذهده بالبيت أو ال؛ ومفهومه  طال ذوده إليها أو قصر؛: من مىن، وظاهره( 1)
أيضا أنه لو سافر لبلده من مىن، ومل يأت مكة، ومل يكن ذليه وداع، وصرح به 

فإن ودع مث أقام مبىن، ومل يدخل مكة : شيخ اإلسالم وغريه، وقال يف الفروع
 .فيتوجه جوازه اهـ ورجحه شيخنا

: ك طواف الزيارة ومل يقولوامن تر : لوجوبه ذليه، ومل يصرحوا به، ويؤخر من قوهلم( 2)
: هو واجب ذند اجلمهور وقال الوزير وغريه: من اكتفى به، وقال الشيخ وغريه

واجب ذند أيب حنيفة، وأمحد، واملشهور ذند أصحاب الشافعي، وقال القاضي 
واألصحاب، إمنا يستحق ذليه ذند العزم ذلى اخلروج، واحتج به الشيخ ذلى أنه 

يستحب أن يصلي ركعتني : الشافعي، ويف اإلنصاف ليس من احلج، وهو مرهب
 .بعد الوداع، ويقبل احلجر

 .حىت يكون آخر ذهده بالبيت، وهرا مما ال نزاع يف مشروذيته( 3)
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أمر الناس أن يكون آخر ذهدهم بالبيت، إال : لقول ابن ذباس
 (2)ويسمى طواف الصدر (1)متفق ذليه. أنه خفف ذن املرأة احلائض

إذاذزم ذلى  (ده أذادهأو اجتر بع) (3)بعد طواف الوداع (فإن أقام)
 .(4)اخلروج، وفرغ من مجيع أموره

                                         

وكرا  صلى اهلل ذليه وسلمذلى البناء للمجهول، واملراد به النيب  «أمر الناس»( 1)
 ى اهلل ذليه وسلمصلكان الناس ينصرفون يف كل وجه، فقال : وملسلم «خفف»
وفيه دليل ذلى وجوبه، وقال  «ال ينفرن أحد حىت يكون آخر ذهده بالبيت»

من حج هرا البيت »العمل ذليه ذند أهل العلم، ومن حديث احلارث، : الرتمري
أنه ارحتل  صلى اهلل ذليه وسلموثبت ذنه  «أو اذتمر، فليكن آخره ذهده بالبيت

 سار متوجها إىل املدينة، من أسفل مكة من األبطح، فمر بالبيت فطاف به، مث
 .من ثنية كدى

رجوع املسافر من مقصده صححه يف : بفتح الصاد والدال املهملتني، وهو( 2)
طواف الصدر، هو اإلفاضة كما تقدم ألنه يصدر إليه من : اإلنصاف وغريه، وقيل

 .مىن
 .لغري شد رحل وحنوه أذاده نص ذليه لألخبار( 3)
صلى اهلل ذليه ده بالبيت قواًل واحًدا، كما ثبت من قوله وفعله ليكون آخر ذه( 4)

لكن لو اجتر من غري تعريج مل تلزمه اإلذادة، وصرح يف املغين والشرح  وسلم
إن قضى حاجة يف طريقه، أو اشرتى زاًدا، أو شيًئا لنفسه يف طريقه، : وغريمها أنه

ال الشيخ فال يشتغل مل يعده بال خالف، ألن ذلك ليس باجتار، وال إقامة وق
بعده بتجارة وحنوها، ولكن إن قضى حاجته أو اشرتى شيئا يف طريقه بعد الوداع، 
أو دخل إىل املنزل الري هو فيه ليحمل ذلى دابته، وحنو ذلك مما هو من أسباب 

 .الرحيل، فال إذادة ذليه، وإن أقام بعد الوداع أذاده
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كما جرت العادة يف توديع املسافر   (1)ليكون آخر ذهده بالبيت
 (غري حائض رجع إليه)أي طواف الوداع  (وإن تركه) (2)أهله وإخوانه

وحيرم بعمرة إن بعد ذن مكة،  (3)بال إحرام، إن مل يبعد ذن مكة
الرجوع ذلى من بعد  (فإن شق) (4)وداعفيطوف ويسعى للعمرة، مث لل

 .(5)ذن مكة دون مسافة قصر

                                         

 .كما أنه أول مقصود له ذند قدومه إليه( 1)
يودذهم ذند خروجه، فكرا يكون آخر ذهده بالبيت طواف الوداع، ومن أقام ( 2)

مبكة فال وداع ذليه، بإمجاع من أوجبه، إال ما حكي ذن أيب حنيفة فيمن نواه بعد 
ما حل له النفر األول، وإن خرج غري حاج فظاهر كالم الشيخ ال يودع، ولو خرج 

زمه دخوهلا ألجل طواف الوداع، ألنه من ذمران مكة حلاجة فطرأ له السفر، مل يل
 .مل خياطب به حال خروجه

لقرب املسافة، ما مل خيف ذلى نفس، وال مال، وال فوات رفقة، وألنه رجوع ( 3)
إلمتام نسك مأمور به، أشبه من رجع لطواف الزيارة، ويأيت بالواجب من غري 

 .مشقة تلحقه
مع أنه يف بقية إحرام احلج، يكون  واستشكله ابن نصر اهلل، ألنه إذا أحرم بعمرة( 4)

ليس : الصحيح ذدم جوازه، وقال الشيخ: قد أدخل ذمرة ذلى حجة، وقال
 .الوداع من احلج وال يتعلق به

فعليه دم، لرتكه الواجب يف احلج، وظاهره، ال يلزمه الرجوع، ملا فيه من املشقة، ( 5)
 .أشبه ما لو وصل إىل بلده
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وال يلزمه الرجوع  (1)أو بعد ذنها مسافة قصر فأكثر، فعليه دم
 (4)اا واجبً لرتكه نسكً  (3)(فعليه دم)إىل الوداع  (أو مل يرجع) (2)إذا
فطافه ذند اخلروج أجزأ )أو القدوم : ونصه (5)(وإن أخر طواف الزيارة)

أن يكون آخر ذهده : ألن املأمور به (6)(الوداع)واف ط (أجزأ ذن
 .(7)بالبيت، وقد فعل

                                         

 .رجع أو ال( 1)
رج، سواء تركه ذمدا، أو خطأ، لعرر أو غريه، وحاصله أن من خرج دفعا للح( 2)

قبل الوداع إما أن يرجع قبل مسافة قصر من مكة، أو بعدها، ففي األول ال شيء 
 .ذليه، ويعود بال إحرام، ويف الثاين حيرم بعمرة، وال يسقط ذنه الدم كمن مل يرجع

صله إىل احلرم إن أمكن وإال فرقه يف قول أكثر العلماء اهـ يو : قال النووي وغريه( 3)
 .يف مكانه، أو بلده

هو واجب، : يف قول أكثر أهل العلم، فوجب برتكه دم، وقال ابن املنرر وغريه( 4)
 .لألمر به، إال أنه ال جيب برتكه شيء، وهو ظاهر كالم الشيخ

 .فطافه ذند اخلروج أجزأ ذن الوداع( 5)
 .طواف الوداع قطع به األكثر، وظاهره، ولو مل ينو( 6)
أي كان آخره ذهده بالبيت الطواف، وألن ما شرع، كتحية املسجد، جيزئ ذنه ( 7)

الواجب من جنسه، كركعيت الطواف، جتزئ ذنها املفروضة، فيجزئ طواف الزيارة 
 .ذن طواف الوداع
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وال وداع  (1)فإن نوى بطوافه الوداع مل جيزئه ذن طواف الزيارة
ويقف غري ) (3)إال أن تطهر قبل مفارقة البنيان (2)ءذلى حائض ونفسا

 .(5)وهو أربعة أذرع (4)والنفساء بعد الوداع يف امللتزم (غري احلائض

                                         

لعدم نيته طواف الزيارة، وهو ركن من أركان احلج، ال يتم إال به، فال بد من نيته ( 1)
 .ينهلتع

إال أنه خفف : يف قول ذامة الفقهاء، ويف اإلنصاف، بال نزاع، لقول ابن ذباس( 2)
ذن احلائض، متفق ذليه، وتقدم، وهو أصل يف سقوط الوداع ذنها، والنفساء 

وأحلق الطربي وغريه : مثلها فيما جيب، ويسقط، وال فدية لرلك، قال يف املبدع
 .وفوت رفقةهبن من خاف حنو ظامل، وغرمي وهو معسر، 

أي فعليها أن ترجع، وتغتسل وتودع، ألهنا يف حكم احلاضرة، فإن مل تفعل، ولو ( 3)
لعرر فعليها دم، لرتكها نسًكا واجًبا، وإن كان بعد مفارقة البنيان مل يلزمها 

 .الرجوع، خلروجها ذن حكم احلضر
اب، وكان وهو مرهب الشافعي وغريه، وكان ابن ذباس يلتزم ما بني الركن والب( 4)

ال يلتزم ما بينهما أحد يسأل اهلل شيًئا إال أذطاه إياه، وامللتزم اسم مفعول : يقول
التزم ويقال له املدذى، واملتعوذ مسي برلك بالتزامه للدذاء والتعوذ، ويسمى : من 

 .احلطيم، ألن الناس يزدمحون ذلى الدذاء فيه، وحيطم بعضهم بعًضا
 .ع برراع اليدأي امللتزم ذرذه أربعة أذر ( 5)
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ويلصق به  (1)(والباب)أي الري به احلجر األسود  (ني الركنب)
ومنه  (3)(داذيا مبا ورد) (2)وجهه، وصدره ، وذراذيه، وكفيه مبسوطتني

حملتني  (4)اللهم هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك»
على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بالدك، حتى بلغتني 

 ىبنعمتك إل

                                         

 .وهرا متفق ذليه، فيلتزم ذلك املوضع: أي باب الكعبة املشرفة، قال النووي( 1)
قد  صلى اهلل ذليه وسلمومجيعه، لقول ذبد الرمحن بن صفوان، وافقت رسول اهلل ( 2)

خرج من الكعبة، وأصحابه قد استلموا البيت، من الباب إىل احلطيم، وقد وضعوا 
وسطهم رواه أبو داود،  صلى اهلل ذليه وسلمسول اهلل صدورهم ذلى البيت، ور 

طفت مع ذبد اهلل، فلما : وله ذن ذمرو بن شعيب، ذن أبيه، ذن جده، قال
أذوذ باهلل من النار، مث مضى، حىت : أال تتعوذ؟ قال: جاء دبر الكعبة، قلت

استلم احلجر، فقام بني الركن والباب، فوضع صدره، وذراذيه وكفيه، هكرا 
وألنه موضع  صلى اهلل ذليه وسلمهكرا رأيت رسول اهلل : ما بسطًا، وقالوبسطه

 .جتاب فيه الدذوات
وله أن يفعل ذلك قبل طواف : وقال الشيخ وغريه، واملراد إن أحب ذلك، قال( 3)

الوداع، فإن هرا االلتزام ال فرق بني أن يكون حال الوداع أو غريه، والصحابة  
ولو وقف ذند الباب، ودذا هنالك، : مكة، قال كانوا يفعلون ذلك حني يدخلون

من غري التزام للبيت كان حسًنا، وإن شاء قال يف دذائه الدذاء املأثور ذن ابن 
 .ذباس

 .اذرتافا هلل بالعبودية اليت هي أشرف مقامات العبد( 4)
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فإن كنت رضيت عني،  (2)تني على أداء نسكيوأعن (1)بيتك
عن بيتك  ىقبل أن تنأ (4)وإال فمن الن (3)فازدد عني رضى

إن أذنت لي، غير مستبدل بك،  (6)وهذا أوان انصرافي (5)داري
اللهم فأصحبني  (8)وال راغب عنك، وال عن بيتك (7)وال ببيتك

 «(10)والصحة في جسمي (9)العافية في بدني

                                         

يعين الكعبة املشرفة، وسخرت يل أي ذللت يل من خملوقك ما أسري ذليه، ( 1)
 «إىل بيتك»أي بإنعامك ذلي  «بنعمتك»بتشديد الالم، أي أوصلتين  «بلَّغتين»و

 .الري ال أصل إليه إال بتيسريك
 .باملد اسم للتأدية «وأداء»يعين من احلج، والعمرة ( 2)
 .طلبا لزيادة الرضى من اهلل، وهي صفة من صفاته جل وذال( 3)
منَّ مينُّ فعل : ن، منبضم امليم، وتشديد النو  «و منَّ »أي الوقت احلاضر ذلي، ( 4)

 .دذاء، ويروى بكسر امليم، وختفيف النون، فيصري حرًفا البتداء الغاية
 .أي تبعد «نأت»مضارع  «تنأى»و ( 5)
 .أي وقت منقليب( 6)
 .أي إن أذنت يل يف االنصراف، غري متخر ذوًضا وال خلًفا بك وال ببيتك( 7)
 .رغب ذنه، أذرض ذنه وتركه: أي معرض، يقال( 8)
 .بقطع اهلمزة «وأصحبين»إذ مل يعط أحد بعد اإلسالم خريًا من العافية، ( 9)
 .«اثنتان مغبون فيهما كثري من الناس، الصحة والفراغ»: ويف اخلرب( 10)
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وارزقني طاعتك ما  (2)وأحسن منقلبي (1)ينيوالعصمة في د
واجمع لي بين خيري الدنيا والخرة، إنك على كل  (3)أبقيتني

صلى اهلل ذليه ويصلي ذلى النيب  (5)ويدذو مبا أحب (4)شيء قدير
 .(7)ويأيت احلطيم أيضا، وهو حتت امليزاب فيدذو ،(6)وسلم

                                         

 .العصمة منع اهلل ذبده من املعاصي( 1)
 .بقطع اهلمزة «أحسن»أي منصريف و( 2)
 .فمن رزقه الطاذة فقد فاز( 3)
، وأورده يف احملرر، ويف الشرح حكاه ذن بعض األصحاب روي ذن ابن ذباس( 4)

 .وهو الئق باحملل
 .فأي شيء دذا به فحسن من خريي الدنيا واآلخرة( 5)
 .ألن الدذاء ال يرد إذا اقرتن به( 6)
الصحيح أن : فهو من املواضع اليت تستجاب فيها الدذوات، قال ابن القيم( 7)

ملا حطم من جداره، وكانت قريش  «يًماحط»احلطيم احلجر نفسه اهـ مسي احلجر 
قصرت هبا النفقة ذن إمتام البيت، وأمته ابن الزبري ذلى قواذد إبراهيم، ملا بلغه 

، مث أخرجه احلجاج، ومل يسوه ببناء البيت، صلى اهلل ذليه وسلماخلرب ذن النيب 
 .وتركه خارجا منه، حمطوم اجلدار

أي اقتطع من األرض، مبا أدير « حجر»وأصل احلطم الكسر، وإمنا مسي حجرا ألنه 
ذليه من البنيان، وليس كله من البيت كما تقدم، بل ستة أذرع وثلث، وأكثر أهل 

 .اللغة ذلى أن احلطيم هو ما بني الباب وزمزم
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 (2)خيرج ويستلم احلج، ويقبله، مث (1)مث يشرب من ماء زمزم
وتدذو ) (3)أي باب املسجد (ببابه)والنفساء  (وتقف احلائض)

صلى اهلل ذليه وتستحب زيارة قرب النيب ) (4)الري سبق (بالدذاء
 .(5)رضي اهلل ذنهما (، وقربي صاحبيهوسلم

                                         

ومن محل : ملا أحب، ويدذو مبا ورد؛ كما تقدم، قال الشيخ: قال الشيخ وغريه( 1)
 .ملونهمن ماء زمزم جاز، فقد كان السلف حي

: ذكره الشيخ، ورواه منصور، ذن جماهد، فإذا وىل ال يقف، وال يلتفت، حىت قيل( 2)
ال يستحب له : إن التفت رجع وودع استحبابًا، ذكره مجاذة ويف الفائق وغريه

 .املشي قهقرى بعد وداذه
بدذة مكروهة فإذا وىل ال يقف، وال يلتفت، وال ميشي القهقرى وهي : قال الشيخ

اجع إىل خلف، بل خيرج كما خيرج الناس من املساجد ذند الصالة، مشية الر 
 .صلى اهلل ذليه وسلموكرلك ذند سالمه ذليه 

 «ال أحل املسجد حلائض وال جنب»وال تدخله ألهنا ممنوذة من دخوله، خلرب ( 3)
أمر الناس أن يكون آخر ذهدهم بالبيت الطواف، إال أنه : وقال ابن ذباس

ق ذليه، والنفساء يف منزلتها، فيتناوهلا النص داللة، وقال خفف ذن احلائض، متف
إهنا قد أفاضت، فهما أصل يف سقوط : قالوا «أحابستنا هي؟»ملا حاضت صفية 

والعمل ذليه ذند أهل العلم، أن املرأة إذا طافت طواف : طواف الوداع، وقال
 .محدالزيارة، مث حاضت، أهنا تنفر وليس ذليها شيء، وهو قول الشافعي وأ

 .أو بغريه، إذ ال حمرور من ذلك، وملشاركتها الرجل فيه( 4)
والصالة فيه، وهو مراد من أطلق من  صلى اهلل ذليه وسلمأي ومسجد النيب ( 5)

  خري من ألف صلى اهلل ذليه وسلماألصحاب، فإن الصالة يف مسجده 
بل احلج، أو فإذا دخل املدينة ق: صالة فيما سواه، إال املسجد احلرام، قال الشيخ

= 
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من حج فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في »حلديث 
 .(1)رواه الدارقطين «حياتي

                                     
= 

ويصلي فيه، والصالة فيه خري  صلى اهلل ذليه وسلمبعده، فإنه يأيت مسجد النيب 
من ألف صالة فيما سواه، إال املسجد احلرام، وال تشد الرحال إال إليه، وإىل 
املسجد احلرام، واملسجد األقصى، هكرا ثبت يف الصحيحني من حديث أيب 

ومسجده كان أصغر مما هو : خر، قالهريرة، وأيب سعيد وهو مروي من طرق أ  
اليوم، وكرلك املسجد احلرام، لكن زاد فيهما اخللفاء الراشدون، ومن بعدهم 

 .وحكم الزيادة حكم املزيد يف مجيع األحكام
والنية يف السفر إىل مسجده وزيارة قربه خمتلفة، فمن قصد السفر إىل مسجده : قال

، وكرا إن قصد السفر إىل مسجده للصالة فيه، فهرا مشروع، بالنص واإلمجاع
وقربه مًعا، فهرا قصد مستحبًّا مشروًذا باإلمجاع، وإن مل يقصد إال القرب، ومل 

حيرمون هرا السفر، وكثري : يقصد املسجد ، فهرا مورد النزاع، فمالك واألكثرون
من الرين حيرمونه، ال جيوزون قصر الصالة فيه، وآخرون جيعلونه سفرا جائزا، وإن  

 .السفر غري جائز، وال مستحب، وال واجب بالنرر كان
تستحب زيارة قرب : أنه قال صلى اهلل ذليه وسلمومل يعرف ذن أحد من أصحاب النيب 

أو ال تستحب، وحنو ذلك، وال ذلق هبرا االسم  صلى اهلل ذليه وسلمالنيب 
، حكًما شرذيًّا، وقد كره كثري من العلماء التكلم به، وذلك اسم ال مسمى له

ولفظ ال حقيقة له، وإمنا تكلم به من تكلم من بعض املتأخرين، ومع ذلك مل 
يريدوا ما هو املعروف من زيارة القبور، فإنه معلوم أن الراهب إىل هناك، إمنا يصل 

واملسجد نفسه يشرع إتيانه، سواء كان القرب  صلى اهلل ذليه وسلمإىل مسجده 
 .هناك أو مل يكن

 ديث ضعيف، باتفاق أهل العلم، ليس يف شيء هرا احل: قال الشيخ( 1)
من دواوين اإلسالم اليت يعتمد ذليها، وال نقله إمام من أئمة املسلمني، 
والدارقطين وأمثاله يركر هرا وحنوه ليبني ضعف الضعيف من ذلك، وقال ابن ذبد 
= 
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 .(1)له فيسلم ذليه مستقبالً 

                                     
= 

منكر املنت ساقط اإلسناد، مل يصححه أحد من احلفاظ، وال احتج به : اهلادي
األئمة بل ضعفوه وطعنوا فيه، وذكر بعضهم أنه من األحاديث  أحد من

ا: املوضوذة، واألخبار املكروبة، وقال  .منكر جدًّ
وذلك بأن يستقبل مسمار الفضة، يف الرخامة احلمراء، ويسمى اآلن الكوكب ( 1)

السالم ذليك يا رسول اهلل، ملا : الدري، وظهره إىل القبلة بعد حتية املسجد، فيقول
ما من أحد يسلم ذلّي إال رد اهلل ذلي »أبو داود وغريه ذن أيب هريرة مرفوذا  رواه

وظاهره، أن هره الفضيلة حتصل لكل مسلم، قريًبا   «روحي، حىت أرد ذليه السالم
كان أو بعيًدا، وكان ابن ذمر ال يزيد ذلى ذلك، مث يتقدم قلياًل، ويسلم ذلى أيب 

 .سلم ذلى ذمر رضي اهلل ذنهبكر رضي اهلل ذنه، مث يتقدم قليال في
يسلمون ذليه مستقبلي احلجرة، مستدبري القبلة، ذند أكثر العلماء،  : قال الشيخ

يستقبل القبلة، ومن أصحابه من : كمالك، والشافعي، وأمحد، وأبو حنيفة قال
ويسلم ذليه، : جيعلها ذن يساره، وقال: يستدبر احلجرة ومنهم من قال: قال

ما من رجل يسلم ذلي، إال رد اهلل ذلى روحي حىت »: لوذلى صاحبيه، فإنه قا
السالم ذليك يا نيب اهلل، يا خرية اهلل من خلقه، : وإذا قال: قال «أرد ذليه السالم

صلى يا أكرم اخللق ذلى ربه، يا إمام املتقني، فهرا كله من صفاته يأىب هو وأمي 
 .أمر اهلل به اهـ وكرلك إذا صلى ذليه مع السالم، فهرا مما اهلل ذليه وسلم

السالم ذليك يا أبا بكر الصديق، السالم ذليك يا ذمر الفاروق، السالم : وإن قال
وضجيعيه، ورمحة اهلل وبركاته  صلى اهلل ذليه وسلمذليكما يا صاحيب رسول اهلل 

َعَلْيُكْم ِبَما َصبَـْرُتْم َفِنْعَم  َسالمٌ )اللهم اجزمها ذن نبيهما وذن اإلسالم خريًا 
، صلى اهلل ذليه وسلماللهم ال جتعله آخر العهد بقرب نبيك حممد  (* َبى الدَّارِ ُعقْ 

 .وال من مسجدك، يا أرحم الرامحني فال بأس
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 (1)مث يستقبل القبلة، وجيعل احلجرة ذن يساره، ويدذو مبا أحب
 .(2)وحيرم الطواف هبا

                                         

وال يدذو : هكرا ذكره بعض األصحاب، وغريهم جمرًدا ذن الدليل، قال الشيخ( 1)
  هناك مستقبل احلجرة، فإنه منهي ذنه باتفاق األئمة، ومالك من أذظم الناس

كراهة لرلك، وال يقف ذند القرب للدذاء لنفسه، فإن هرا بدذة، ومل يكن أحد 
من الصحابة يقف ذنده يدذو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة، ويدذون يف 

ال جتعلوا قربي »وقال  «اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد»: مسجده، فإنه قال
فأخرب أنه يسمع الصالة  «مسجًدا وصلوا ذلي حيثما كنتم، فإن صالتكم تبلغين
لعن اهلل اليهود والنصارى، »والسالم من القريب، وأنه يبلغ ذلك من البعيد، وقال 

ولوال ذلك ألبرز قربه، : حيرر ما فعلوا، قالت ذائشة «اختروا قبور أنبيائهم مساجد
 .غري أنه خشي أن يتخر مسجًدا، أخرجاه

رة ذائشة، وكانت هي وسائر فدفنته الصحابة يف موضعه الري مات فيه، من حج
احلجر خارج املسجد، من قبليه وشرقيه، لكن ملا كان يف زمن الوليد، أمر ذمر بن 
ذبد العزيز، أن تشرتى احلجر، ويزاد يف املسجد، فدخلت احلجرة يف املسجد، 

صلى اهلل ذليه وبنيت منحرفة ذن القبلة، مسنمة لئال يصلي إليها أحد، فإنه قال 
 .رواه مسلم «ا ذلى القبور، وال تصلوا إليهاال جتلسو » وسلم

 .حيرم الطواف بغري البيت العتيق اتفاقا: بإمجاع املسلمني، وقال الشيخ وغريه( 2)
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 .(2)ورفع الصوت ذندها (1)ويكره التمسح باحلجرة
                                         

اتفقوا ذلى أنه ال يقبل جدار احلجرة : وتقبيلها واملراد كراهة التحرمي، قال الشيخ( 1)
كان أصغر إال بالتوبة وال يتمسح به، فإنه من الشرك، والشرك ال يغفره اهلل، وإن  

 .منه
كما الترفع فوق صوته   صلى اهلل ذليه وسلمأي يكره رفع الصوت، ذند حجرته ( 2)

ورفع الصوت يف املساجد منهي ذنه، : ألنه يف التوقري واحلرمة كحياته، قال الشيخ
أن ذمر رأى رجلني : أشد، وقد ثبت صلى اهلل ذليه وسلموهو يف مسجد النيب 

لو أذلم أنكما من أهل البلد، ألوجعتكما : يف املسجد، فقال يرفعان أصواهتما
، فما يقوله بعض صلى اهلل ذليه وسلمضربا، إن األصوات ال ترفع يف مسجده 

السالم ذليك يا رسول : جهال العامة، من رفع الصوت ذقب الصالة، من قوهلم
ل اهلل، بأصوات ذالية، أو منخفضة، بدذة حمدثة، بل ما يف الصالة من قو 

السالم ذليك أيها النيب هو املشروع، كما أن الصالة مشروذة ذلى النيب : املصلني
من صلى ذلي مرة »يف كل زمان ومكان، وقد ثبت أنه قال  صلى اهلل ذليه وسلم

 .«صلى اهلل ذليه هبا ذشًرا
أال، ال : قدم أبو ذمران، فرأى ابن اجلوهري يعظ، قد ذال صوته، فقال: ويف الفنون

 صلى اهلل ذليه وسلموالنيب  صلى اهلل ذليه وسلمصواتكم فوق صوت النيب ترفعوا أ
يف التوقري، واحلرمة، بعد موته كحال حياته، وكما ال ترفع األصوات حبضرته حيًّا، 
وال من وراء حجرته، فكرا بعد موته؛ انزل فنزل ابن اجلوهري، وفزع الناس لكالم 

ذدل، وجاء ذلى لسان حمق، ألنه كالم صدق و : أيب ذمران قال ابن ذقيل
فتحكم ذلى سامعه اهـ وأوجبه بعضهم وكرا ذند حديثه يعدونه كرفع الصوت 

 .صلى اهلل ذليه وسلمفوق صوته 
صلى اهلل ذليه ويستحب أن يأيت مسجد قباء، ويصلي فيه، فإن النيب : قال الشيخ
  من تطهر يف بيته وأحسن الطهور، مث أتى مسجد قباء ال يريد»: قال وسلم

= 
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آئبون،  (1)ال إله إال اهلل»: وإذا أدار وجهه إىل بلده، قال
 «(2)تائبون، عابدون، لربنا حامدون

                                     
= 

يف أحاديث كثرية، وأما زيارة املساجد، اليت بنيت  «إال الصالة، غفرت له ذنوبه
مبكة، غري املسجد احلرام، كاملسجد الري حتت الصفا، وما يف سفح أيب قبيس، 

 صلى اهلل ذليه وسلموحنو ذلك، من املساجد اليت بنيت ذلى آثار النيب 
ذلك من السنة، وال وأصحابه، كمسجد املولد وغريه، فليس قصد شيء من 

استحبه أحد من األئمة ومثل جبل حراء، واجلبل الري ذند مىن، الري كان يقال 
 صلى اهلل ذليه وسلمفيه، إنه قبة الفداء، وحنو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول اهلل 

زيارة شيء من ذلك، بل هو بدذة، وكرلك ما يوجد يف الطرقات، من املساجد 
 .املبنية

، فأحدث ذليه صلى اهلل ذليه وسلمل كان مسدوًدا، مبنزلة قرب النيب وقرب اخللي: قال
املسجد، وكان أهل العلم والدين، العاملون العاملون بالسنة، ال يصلون هناك، وأما 
التمر الصيحاين، فال فضيلة فيه، بل غريه من الربين والعجوة خري منه، واألحاديث 

من تصبح »ه، كما يف الصحيح في صلى اهلل ذليه وسلمإمنا جاءت ذن النيب 
وكرا قول بعض اجلهال،  «بسبع مترات ذجوة، مل يصبه ذلك اليوم سم وال سحر

صلى اهلل إن ذني الزرقاء جاءت معه من مكة، ومل يكن باملدينة ذلى ذهد النيب 
ذني جارية، ال الزرقاء، وال ذيون محزة، وال غريها، بل كل ذلك  ذليه وسلم

 .مستخرج بعده
أنه ملا رأى املدينة  صلى اهلل ذليه وسلمذا توجه إليها قال ذلك، وثبت ذنه أي إ( 1)

 .إخل «..ال إله إال اهلل آئبون»: راجًعا من حجة الوداع، كرب ثالث مرات، وقال
راجعون من سفرنا، تائبون لربنا، ذابدون لربنا، حامدون له أن بلغنا  «آئبون»( 2)

 .بيته، وقضينا مناسكنا، فله احلمد
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 (1)األحزاب وحدهصدق اهلل وعده، ونصر عبده،وهزم 
أو من ) (3)إن كان مارا به (2)(وصفة العمرة أن حيرم هبا من امليقات)

جيوز أن  (ال)و (5)ممن باحلرم (من مكي وحنوه) (4)كالتنعيم  (أدىن احلل
 .(6)صلى اهلل ذليه وسلمملخالفة أمره  (من احلرم)حيرم هبا 

                                         

وخيربهم، لئال يقدم بغتة، ويكره أن يطرقهم ليال لغري ذرر، ويبدأ باملسجد فيصلي ( 1)
ركعتني، ويستحب أن يقال للقادم من احلج، قبل اهلل حجك، وغفر ذنبك، 

 .وأخلف نفقتك، وكانوا يغتنمون أدذية احلاج، قبل أن يتلطخوا بالرنوب
ل جهة من جهات األرض، ألهل ك صلى اهلل ذليه وسلمالري وقته رسول اهلل ( 2)

 .وتقدم تفصيلها
 .أي مبيقاته املوقت له، أو حماذيا له ذلى ما تقدم( 3)
بكسر فسكون،  «اجلعرانة»موضع معروف، بينه وبني مكة، فرسخان، وكرا ( 4)

وختفيف الراء، ذلى األفصح، وهي ذلى طريق الطائف، ذلى ستة فراسخ من 
ره منها ذام حنني، مث احلديبية بئر قريب مكة، ذربة املاء، واألفضل منها، الذتما

 .جدة، باملهملة بينها وبني مكة، كما بني اجلعرانة إليها
 .بغري خالف نعلمه، وال فرق بني املكي وغريه: وكان ميقاتا له، قال يف املبدع( 5)
 .يعين لعائشة رضي اهلل ذنها، حيث أمرها أن خترج إىل التنعيم، فتأيت بعمرة منه( 6)
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قصر )حلق أو  (فإذا طاف وسعى، و) (1)وينعقد وذليه دم
 .(3)إلتيانه بأفعاهلا (2)( حل

                                         

وينعقد إحرامه بالعمرة من احلل وفاقا، كما لو أحرم بعد أن جاوز امليقات أي ( 1)
 .ولو مل جيب، ملا أرسلها لضيق الوقت: الواجب، إلرساله ذائشة، قالوا

نوذان، ال : وفعلها صلى اهلل ذليه وسلموالعمرة اليت شرذها رسول اهلل : قال ابن القيم
ذند امليقات، وندب إليها يف أثناء  ثالث هلما، ذمرة التمتع، وهي اليت أذن فيها

الطريق، وأوجبها ذلى من مل يسق اهلدي، ذند الصفا واملروة، والثانية العمرة املفردة 
ومل يشرع ذمرة مفردة غريمها، ويف  صلى اهلل ذليه وسلماليت ينشئ هلا سفًرا، كعمره 

فلم تشرع،  كليهما املعتمر داخل إىل مكة، وأما ذمرة اخلارج منها إىل أدىن احلل
وأما ذمرة ذائشة فزيادة حمضة، وإال فعمرة قراهنا قد أجزأت ذنها بنص رسول اهلل 

 .صلى اهلل ذليه وسلم
صلى اهلل يكره اخلروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدذة، مل يفعله النيب : وقال الشيخ

 وال أصحابه ذلى ذهده، ال يف رمضان، وال يف غريه، ومل يأمر ذائشة، ذليه وسلم
بل أذن هلا بعد املراجعة، تطييًبا لقلبها، وطوافه بالبيت أفضل من اخلروج اتفاقا، 

 صلى اهلل ذليه وسلموخروجه ذند من مل يكرهه، ذلى سبيل اجلواز، وإمنا اذتمر 
ذمرة احلديبية يف ذي احلجة، سنة ست، وذمرة القضية سنة سبع، : ثالث ذمر

 .جة الوداع سنة ذشروذمرة اجلعرانة سنة مثان، والرابعة مع ح
 .أي من العمرة، ألهنا أحد النسكني فيحل بفعل ما ذكر، كحله من احلج بأفعاله( 2)
 .من طواف وسعي، وحلق أو تقصري، وهرا مما ال نزاع فيه( 3)
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وال يوم  (1)فال تكره بأشهر احلج (كل وقت)العمرة  (وتباح)
واملواالة بينها باتفاق السلف، قاله  (3)ويكره اإلكثار (2)النحر أو ذرفة

 .(4)يف املبدع

                                         

صلى اهلل ذليه أمجعوا أن فعلها يف مجيع السنة جائز، فقد ندب : قال الوزير وغريه( 1)
 «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»احلج، وقال  ذليها، وفعلها يف أشهر وسلم

أذمر ذائشة من التنعيم، سوى ذمرهتا  صلى اهلل ذليه وسلمويكفي كون النيب 
هو أصل يف جواز العمرتني يف سنة : اليت كانت أهلت هبا مع احلج، قال ابن القيم

وأىب يف سنة بل يف شهر اهـ فثبت االستحباب من غري تقييد، خالًفا ملالك، 
حنيفة، فاستثىن أبو حنيفة اخلمسة األيام، ومالك ألهل مىن، وكراهة أمحد ذلى 

 .وال وجه ملن مل يتلبس بأذمال احلج: اإلطالق، قال الشيخ وغريه
أي وال تكره العمرة يوم النحر، أو يوم ذرفة، ملن مل يكن متلبًسا باحلج باتفاق ( 2)

 .األئمة
 رمضان وكره مالك واحلسن العمرة يف كل شهر أي من العمرة، وتكرارها يف غري( 3)

مل يعتمر يف  صلى اهلل ذليه وسلميكره يف السنة مرتني، والنيب : مرتني، وقال مالك
 .سنةمرتني

إن شاء كل : اختاره املوفق وغريه، وقال أمحد: واملوفق وقدمه يف الفروع، وقال( 4)
ومل يأت نص باملنع من أذمر ذائشة،  صلى اهلل ذليه وسلمشهر وتقدم أن النيب 

العمرة وال بالتقرب إىل اهلل بشيء من الطاذات، وال من االزدياد من اخلري، وهرا 
دليل ذلى التفريق بني  «العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما»: قول اجلمهور، وقوله

احلج والعمرة يف التكرار، وتنبيه ذلى ذلك إذ لو كانت ال تفعل يف السنة إال مرة، 
 .بينهما ومل يفرق لسوى
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  (وجتزئ) (1)ويستحب تكرارها يف رمضان، ألهنا تعدل حجة
 .(2)العمرة من التنعيم

                                         

أنه أمر أم معقل ملا فاهتا احلج معه، أن  صلى اهلل ذليه وسلمفإنه قد صح ذنه ( 1)
تعتمر يف رمضان، وأخربها أهنا تعدل حجة وورد أمره هبا لغريها، والجتماع فضل 

كلها، يف أشهر احلج،   صلى اهلل ذليه وسلمالزمان واملكان، ولكن كانت ذمره 
هي : ني، فإهنم كانوا يكرهون العمرة يف أشهر احلج، ويقولونخمالفة هلدي املشرك

 .من أفجر الفجور
وهرا دليل ذلى أن االذتمار يف أشهر احلج أفضل من سائر السنة بال : قال ابن القيم

صلى اهلل شك، سوى رمضان، خلرب أم معقل، ولكن مل يكن اهلل ليختار لنبيه 
فكانت يف أشهر احلج، نظري وقوع  إال أوىل األوقات، وأحقها هبا، ذليه وسلم

احلج يف أشهره، وهره األشهر قد خصها اهلل هبره العبادة، وجعلها وقًتا هلا والعمرة 
إنه يشتغل يف رمضان من : حج أصغر، فأوىل األزمنة هبا أشهر احلج، وقد يقال

العبادات، مبا هو أهم منها، فأخرها إىل أشهر احلج، مع ما فيه من الرمحة ألمته، 
 .فإنه لو فعله لبادرت إليه

وكره الشيخ وابن القيم اخلروج من مكة لعمرة تطوًذا كما تقدم، وأنه بدذة مل ( 2)
هو وال أصحابه ذلى ذهده، إال ذائشة تطييًبا  صلى اهلل ذليه وسلميفعله 

لنفسها، وكانت طلبت منه أن يعمرها، وقد أخربها أن طوافها وسعيها قد أجزأها 
، فأبت ذليه إال أن تعتمر ذمرة مفردة، وكانت ال تسأله شيئا ذن حجها وذمرهتا

إال فعله، فلم خيرج هلا يف ذهده غريها، ال يف رمضان، وال يف غريه اتفاقا، ومل يأمر 
طوافه وذدم خروجه : ذائشة، بل أذن هلا بعد املراجعة ليطيب قلبها، وتقدم قوله

ارج إىل احلل، فلم تشرع، وذمرة وأما ذمرة اخل: هلا أفضل اتفاًقا، وقال ابن القيم
ذائشة زيادة حمضة، ومل يشرع إال ذمرة مع احلج أو مفردة بسفر، ال من احلرم، 

 .ويف إجزاء العمرة من التنعيم نزاع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

111 

 (1)اليت هي ذمرة اإلسالم (الفرض)ذمرة  (ذن)القارن  ةوذمر 
 (3)الري هو نية الدخول يف النسك (اإلحرام) (2)أربعة (وأركان احلج)

حلديث  (5)بعرفة (والوقوف) (4)«إنما األعمال بالنيات»حلديث 
 .(6)«الحج عرفة»

                                         

 صلى اهلل ذليه وسلموهي األصح أهنا جتزئ ذنها، لقوله : قال يف املبدع وغريه( 1)
رواه مسلم وألن  «كقد حللت من حجك وذمرت»لعائشة ملا قرنت وطافت 

الواجب ذمرة واحدة، وقد أتى هبا صحيحة، فأجزأت كعمرة املتمتع وهي ال نزاع 
يف إجزائها، وألن ذمرة القارن أحد النسكني للقارن، فأجزأت كاحلج، وأما ذمرة 
ذائشة فتطييب لقلبها، كما جزم به الشيخ وغريه، ولو كانت واجبة ألمرها هبا قبل 

 .سؤاهلا
وزير وغريه اتفاقا، إال السعي فعند أيب حنيفة أنه واجب، ينوب ذنه الدم، حكاه ال( 2)

 .واختاره القاضي
مع تلبية، أو سوى اهلدي، ال جترد من خميط فقط ألن ذلك واجب كما يأيت، ( 3)

 .وهو ذبادة، وال يتم إال بنية كالصالة، وركن من أركان احلج باإلمجاع
 .ري موضعفال ذمل إال بنية كما تقدم يف غ( 4)
أي هو ركن من أركان احلج إمجاًذا، وتقدم أنه جيزئ منه ساذة من ليل أو هنار، ( 5)

 .من فجر يوم ذرفة،إىل فجر يوم النحر، وأن األرجح من الزوال
أي احلج الصحيح حج  «احلج ذرفة»أمر مناديه  صلى اهلل ذليه وسلمأي أنه ( 6)

: رواه اخلمسة، وقال سفيان «من أدرك ذرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلج»
العمل ذليه ذند أهل العلم فالوقوف هبا ركن، من أركان احلج، ال يتم إال به 

من طلع ذليه الفجر يوم النحر، ومل يقف هبا فاته احلج : إمجاًذا، قال يف اإلنصاف
 .بال نزاع، لعرر حصر أو غريه أو لغري ذرر
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َوْلَيطَّوَُّفوا ِباْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ : لقوله تعاىل (1)(وطواف الزيارة)
(2) 

رواه  «اسعوا، فإن اهلل كتب عليكم السعي»حلديث  (3)(والسعي)
 .(5)سبعة (وواجباته) (4)أمحد

                                         

باتفاق : يها، قال ابن القيم وغريهفهره الثالثة هي، أركان احلج، اجملمع ذل( 1)
 .املسلمني

أي الطواف الواجب، الري ال حيصل التحلل من اإلحرام، مامل يأت به، وهو ( 2)
 صلى اهلل ذليه وسلمطواف اإلفاضة، وآخر املناسك، وكرلك صنع رسول اهلل 

رمى اجلمرة، مث حنر، مث حلق، مث أفاض فطاف به، وقال لصفية وقد حاضت 
، فأخربوه أهنا طافت يوم النحر، فمن مل يطف هرا الطواف ال جيوز «أحابستنا؟»

 .أن ينفر
أي هو ركن أيًضا، وهو مرهب الشافعي، واملشهور ذن مالك، واختاره مجع، ( 3)

 .ورجحه ابن كثري
، وطاف صلى اهلل ذليه وسلمطاف رسول اهلل : وملسلم ذن ذائشة قالت( 4)

ولعمري ما أمت اهلل حج من مل يطف بني  -يعين بني الصفا واملروة-املسلمون 
فكل ما فعله يف  «لتأخروا ذين مناسككم»الصفا واملروة، وطاف هبما، وقال 

: حجته تلك واجب، ال بد له من فعله، يف احلج، إال ما خرج بدليل، وقال تعاىل
 ِِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهلل سك اليت أي أذالم دينه، واملراد املنا

جعلها اهلل أذالما لطاذته، ال يتم احلج إال هبا، وألنه نسك يف احلج والعمرة، 
: فكان ركًنا فيهما كالطواف ، واختار القاضي أنه واجب، ليس بركن، قال املوفق

وهو أوىل، ألن دليل من أوجبه : وهو أقرب إىل احلق إن شاء اهلل تعاىل، ويف الشرح
 .ى أنه ال يتم احلج إال به، فيجربه بدمدل ذلى مطلق الوجوب، ال ذل

باالستقراء، وهي ذبارة ذما جيب فعله، وال جيوز تركه إال لعرر، وإذا تركه كان ( 5)
 .ذليه دم جيرب به حجه
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والوقوف بعرفة إىل ) (1)وقد تقدم (اإلحرام من امليقات املعترب له)
واملبيت لغري أهل السقاية والرذاية ) (2)اذلى من وقف هنارً  (الغروب

مزدلفة إىل بعد )ملبيت بـ ا (و) (3)ليايل أيام التشريق ذلى ما مر (مبىن
 (والرمي) (4)ملن أدركها قبله ذلى غري السقاة والرذاة (نصف الليل

 .(6)أو التقصري (واحلالق) (5)امرتبً 

                                         

هن هلن، وملن مرَّ ذليهن من غري » صلى اهلل ذليه وسلمأي يف املواقيت، لقوله ( 1)
ل ذلى وجوب اإلحرام منه، وال وقت ألهل كرا كرا وكرا، فد: ويف لفظ  «أهلهن

 .نزاع يف ذلك
صلى لفعله . ألن من أدركها هناًرا، جيب ذليه أن جيمع بينه وبني جزء من الليل( 2)

 .وهو مرهب اجلمهور اهلل ذليه وسلم
 .من الرخصة هلم ذلى األصح، وذليه اجلمهور لألخبار( 3)
ملبيت هبا معظم الليل، كما تقدم ألن من أدرك مزدلفة أول الليل، جيب ذليه ا( 4)

 .خبالف السقاة والرذاة، فال جيب ذليهم، وكرا حنوهم ذند اجلمهور
أي هو واجب إمجاًذا مرتًبا، يوم النحر، مث أيام التشريق، األول فاألول، وما تركه ( 5)

 .من اليوم األول أو الثاين، يرتبه بنية يف آخرها ذلى ما تقدم
نسك ال يتحلل : ى ما تقدم، وذند بعضهمأي أحدمها من واجبات احلج، ذل( 6)

 .بدونه
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  (2)(سنن)من أفعال احلج وأقواله السابقة  (والباقي (1)والوداع)
واالضطباع، والرمل يف  (4)واملبيت مبىن ليلة ذرفة (3)كطواف القدوم

وصعود الصفا  (7)واألذكار، واألدذية (6)وتقبيل احلجر (5)موضعهما
  (إحرام وطواف وسعي) (9)ثالثة (وأركان العمرة) (8)الصفا واملروة

 .(10)كاحلج

                                         

 صلى اهلل ذليه وسلمأي طواف الوداع يف األصح، ويسمَّى طواف الصدر، لقوله ( 1)
رواه مسلم، ويف الرتغيب  «ال ينفرن أحدكم حىت يكون آخر ذهده بالبيت»

 .واملستوذب، ال جيب ذلى غري احلاج، واختاره الشيخ
 .ال جيب برتكه شيء( 2)
 .ذند اجلمهور( 3)
 .قطع به األكثر، ألهنا اسرتاحة والدفع مع اإلمام( 4)
 .فاالضطباع يف األشواط السبعة، والرمل يف الثالثة األول منها( 5)
 .كلما حاذاه لألخبار( 6)
 .يف مواضعها املندوب إليها فيها كما تقدم( 7)
 .للرجال دون النساء، وتقدم ذكر ذدد درجه( 8)
 .إمجاع باالستقراء وهو( 9)
أمجعوا : أما الطواف فكاحلج، واإلحرام كرلك، جزم به اجملد وغريه، وقال الوزير( 10)

ذلى أن أفعال العمرة، من اإلحرام، والطواف، والسعي، أركان هلا كلها، ويف 
الفصول، السعي فيها ركن، خبالف احلج، ألهنا أحد النسكني فال يتم إال بركنني  

 .كاحلج
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ملا  (واإلحرام من ميقاهتا) (1)أو التقصري (وواجباهتا احلالق)
  (3)ا كان أو ذمرةحجًّ  (فمن ترك اإلحرام مل ينعقد نسكه) (2)تقدم

أي غري  (ومن ترك ركنا غريه) (4) بالنيةكالصالة ال تنعقد إال
أي مل يصح  (مل يتم نسكه) (6)حيث اذتربت (أو نيته) (5)اإلحرام

 .(7)أي برلك الركن املرتوك هو أو نيته املعتربة (إال به)

                                         

برتكه دم، واألفضل احلالق لغري املتمتع، إن مل يطل الوقت،  ذند اجلمهور، جيب( 1)
 .فوفر الشعر للحج، وإال فالتقصري يف حقه أفضل، كما تقدم ليحلقه يف احلج

من احلل  يعين يف صفة العمرة، وهو أنه حيرم هبا من امليقات، إن كان مارا به، أو( 2)
ذندهم ملن باحلرم، وتقدم كالم الشيخ وتلميره، وسننها الغسل، والركر والدذاء، 

أنه جيب للعمرة ما جيب للحج، ويسن هلا ما يسن له، وباجلملة فهي  : واحلاصل 
كاحلج يف اإلحرام، والفرائض، والواجبات والسنن واحملرمات، واملكروهات، 

أهنا ختالفه يف أنه ليس هلا وقت معني،  واملفسدات، واإلحصار، وغري ذلك، إال
وال تفوت، وال وقوف بعرفة، وال نزول مبزدلفة وليس فيها رمي مجار، وال خطبة، 

 .وال طواف قدوم
 .أي إال باإلحرام وهو نية النسك، فلو ترك النية مل يصح نسكه إال هبا( 3)
 .إمجاذا وكرا كل ذبادة( 4)
 .مل يصح نسكه إال به( 5)
 .ف، والسعي، خبالف الوقوف بعرفة، فال تعترب له النيةكالطوا( 6)
ألنه ال حيتاج أي الركن غري اإلحرام، ألن اإلحرام هو نفس النية، وغري الوقوف ( 7)

إليها، لقيام اإلحرام ذنها، وال جترب األركان وال بعضها، بدم وال غريه، النعدام 
 .املاهية بانعدامها أو بعضها
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م، وجاهل أهنا ئوتقدم أن الوقوف بعرفة جيزئ، حىت من نا
إن ذدمه فكصوم ف (2)(فعليه دم)ا ولو سهوً  (اومن ترك واجبً ) (1)ذرفة
قال يف  (4)(فال شيء ذليه)أي ومن ترك سنة  (أو سنة) (3)املتعة

 (6)ألن جربان الصالة أدخل (5)ومل يشرع الدم ذنها: الفصول وغريه
 .(7)فيتعدى إىل صالته من صالة غريه

                                         

 «وكان وقف بعرفة ساذة من ليل أو هنار» لى اهلل ذليه وسلمصملا تقدم من قوله ( 1)
 .فال تعترب له نية، وال يضر جهله هبا، لكن ال بد من حصوله فيها

سواء كان من حج أو ذمرة، وال إمث مع سهو، وكرا جهل أو نسيان وقال يف ( 2)
ه ذلى احلالق والتقصري ال ينوب ذنه، وال يتحلل إال ب: ويف اخلالف وغريه: الفروع
 .األصح

 .ذشرة أيام، فيصوم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله( 3)
أي هدر، ألهنا ليست واجبة، فلم جيب جربها، كسنن سائر العبادات جزم به ( 4)

 .الشارح وغريه
لعدم استحباب سجود السهو لرتك مسنون، فاألوىل ذدم استحباب الدم لرتك ( 5)

أبو الوفاء بن ذقيل، صاحب الفنون وغريها،  :مسنون، وصاحب الفصول، هو
 .وله الفصول، ذشرة جملدات

 .أي ألن جربان الصالة وهو سجود السهو، أدخل من جربان احلج، وهو الدم( 6)
 .كما لو سها إمامه فإنه يتعدى إىل صالة املأموم( 7)
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 (1)باب الفوات واإلحصار

 
 (2)إذا سبق فلم يدرك «فات»الفوات كالفوت، مصدر 

حصره : ويقال (4)اا كان أو ذدوًّ مرضً  (3)«حصرهأ»واإلحصار مصدر 
بأن طلع ذليه فجر يوم النحر ومل  (من فاته الوقوف) (5)حصره أيضا
ال يفوت احلج حىت يطلع : لقول جابر (6)(فاته احلج)يقف بعرفة 

صلى أقال رسول اهلل : فقلت له: الفجر من ليلة مجع، قال أبو الزبري
 .(7)األثرمنعم، رواه : ذلك؟ قال اهلل ذليه وسلم

                                         

 .أي بيان أحكامهما، وما يتعلق برلك( 1)
وال يتأتى إال يف احلج، إذ العمرة ال تفوت إال وهو هنا كرلك لغة واصطالًحا، ( 2)

 .تبًعا حلج القارن
 .إذا حبسه، وأصل احلصر املنع واحلبس ذن السفر وغريه( 3)
املنع ذن إمتام : أي مرًضا كان احلاصر يعين احلابس، أو كان احلاصر ذدوًّا، وشرًذا( 4)

 .أركان احلج، أو العمرة، أو مها، ال الواجبات
يًدا، وجمرًدا، وحصره أي منعه ذن املضي يف مقصده، دون الرجوع أو أي ورد مز ( 5)

 .معه
إمجاذا، وسقط ذنه توابع الوقوف، كمبيت مبزدلفة ومىن، ورمي مجار، وظاهره، ( 6)

 .ولو كان اجلمهور وتقدم
من جاء ليلة مجع احلج ذرفة »أي فمفهومه فوت احلج خبروج ليلة مجع، حلديث ( 7)

 .وال نزاع يف ذلك« أدرك احلج قبل طلوع الفجر، فقد
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، إن مل (2)فيطوف ويسعى، وحيلق أو يقصر (1)(وحتلل بعمرة)
 .(4)احلج الفائت (ويقضي) (3)خيرت البقاء ذلى إحرامه ليحج من قابل

 .(4)الفائت

                                         

جزم به يف احملرر والوجيز، واختاره ابن حامد، ألن قلب احلج ذمرة جائز بال ( 1)
 .حصر، فمعه أوىل، وجتزئه ذن ذمرة اإلسالم

فقد اتفقوا ذلى أنه ال خيرج من إحرامه، إال بالطواف بالبيت، والسعي بني الصفا ( 2)
وا ذلى أن من فاته احلج ال يبقى حمرما إىل العام واملروة، وال بد فيحل بعمرة، واتفق

 .القابل
فإن اختار البقاء ذلى إحرامه، فله استدامة اإلحرام ألنه رضي باملشقة ذلى ( 3)

نفسه، وحيتمل أن يتحلل بطواف وسعي،وهو قول للشافعي لظاهر اخلرب، وقول 
سكني فلم وحلٍق ألن إحرامه انعقد بأحد الن: الصحابة، وصححه الشارح، وزاد

اختاره : ينقلب قال يف املبدع: ينقلب إىل اآلخر، كما لو أحرم بالعمرة، وذنه
 .األكثر، وهو املرهب واستدل بقول ذمر أليب أيوب

إن كان فرًضا إمجاًذا، ألنه مل يأت به ذلى وجهه، فلم يكن بد من اإلتيان به، ( 4)
فيه، وهو قول مالك ليخرج من ذهدته، وإن كان نفال فألن احلج يلزم بالشروع 

ولتفريطه  َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هللِ : والشافعي، وأصحاب الرأي لقوله
وإلمجاع الصحابة، وألنه يلزم بالشروع فيه، فيصري كاملنرور، خبالف غريه من 
التطوذات، والصغري والبالغ يف وجوب القضاء سواء إال ذند أيب حنيفة لكن ال 

إال بعد بلوغه، واحلج الصحيح والفاسد يف ذلك سواء، فإن  يصح قضاء الصغري
حل، مث زال احلصر، ويف الوقت سعة، فله أن يقضي يف ذلك العام، قال املوفق 

 .وغريه، وليس يتصور القضاء يف العام الري أفسد حجه فيه، يف غري هره املسألة
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يف  (إن مل يكن اشرتط) (1)ا يرحبه يف قضائههديً  (ويهدي)
اصنع ما  -ملا فاته احلج-لقول ذمر أليب أيوب  (2)ابتداء إحرامه
فإن أدركت احلج قابال فحج، وأهد ما  (3)مث قد حتللت يصنع املعتمر،

ومن  (5)والقارن وغريه سواء (4)استيسر من اهلدي، رواه الشافعي
يف ابتداء إحرامه وإن حبسين حابس فمحلي حيث : اشرتط بأن قال

 .(6)حبستين فال هدي ذليه وال قضاء
                                         

املرهب وقول أي جيب من حني الفوات، ويؤخره إىل القضاء، وهو الصحيح من ( 1)
 .املوفق، واجلماهري من األصحاب، وغريهم

 .فال قضاء وال هدي، ما مل يكن واجًبا قبل يف ذمته( 2)
أي إذا طفت بالبيت وسعيت بني الصفا واملروة، وحلقت أو قصرت، فقد ( 3)

 .حتللت، كاملعتمر
من  وروى النجاد ذن ذطاء مرفوًذا حنوه، وروى األثرم أن هبار بن األسود، حج( 4)

انطلق إىل البيت، فطف به سبعا، وإن كان : الشام، فقدم يوم النحر، فقال ذمر
معك هدي فاحنره، مث إذا كان ذام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فأهد، فإن مل 
جتد، فصم ثالثة أيام يف احلج، وسبعة إذا رجعت، وللدارقطين ذن ابن ذباس 

 «بعمرة، وذليه احلج من قابلمن فاته ذرفات، فاته احلج، وليتحلل »: مرفوًذا
وألنه جيوز فسخ احلج إىل العمرة من غري فوات، فمعه أوىل، وذموم اآلثار يشمل 

 .الفرض والنفل، خبالف احملصر
ألن ذمرته ال تلزمه أفعاهلا، وإمنا مينع من ذمرة ذلى ذمرة، إذا لزمه املضي يف كل ( 5)

 .منهما
 فإن »رواه أبو داود، وألمحد « فإن لك ذلى ربك ما استثنيت»: لقوله( 6)

وألن للشرط « حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك، بشرطك ذلى ربك،
 .تأثري يف العبادات فتستفيد التحلل وسقوط الدم
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يف وإن أخطأ الناس، فوقفوا  (1)إال أن يكون احلج واجبا فيؤديه
 (ومن) (3)وإن أخطأ بعضهم فاته احلج (2)الثامن، أو العاشر أجزأهم

 (أهدى)ومل يكن له طريق إىل احلج  (صده ذدو ذن البيت)أحرم فـ 
 .(4)ا يف موضعهأي حنر هديً 

                                         

وفاًقا، إال رواية ذن مالك، واستحسنها الوزير، واتفقوا أنه ال يلزمه مع احلج ( 1)
 .، مل يلزمه القضاء للشرطيلزمه، وإن كان تطوًذا: ذمرة، إال أبا حنيفة، فقال

إمجاًذا والعاشر هو يوم ذرفة يف حقهم، واحلادي ذشر، هو العيد شرًذا، يف حق  ( 2)
كل من أحرم باحلج، أو أحرم يف ذلك اليوم، وال جيزئ تضحية يف اليوم التاسع، 
وإذا وقفوا يف الثامن، وذلموا قبل فوت الوقت، وجب الوقوف يف الوقت، وإن مل 

وملشقة القضاء  «احلج يوم حيج الناس» صلى اهلل ذليه وسلملقوله  يعلموا أجزأ
ذليهم مع كثرهتم مشقة ذظيمة، وألهنم ال يأمنون وقوع مثله يف القضاء، واملقصود 

اهلالل اسم ملا يراه الناس، يدل : أنه ال لغلط يف العدد أو الطريق، فقد قال الشيخ
وحنوه، فوقفوا العاشر مل جيزئهم  ذليه لو أخطئوا لغلط يف العدد، أو يف الطريق

 .إمجاذا 
ولو كان اجلمهور، واملرهب إن كان اخلطأ من  -كاملقنع والتنقيح-وظاهر ذبارته ( 3)

اجلمهور أجزأهم أيًضا كالناس، فقد أحلق األكثر بالكل يف مواضع، فكرا هنا، 
صًّا فيهما، وذبارة املنتهى، وإن وقف الكل إال يسريًا الثامن أو العاشر خطأ أجزأ ن

 .والوقوف مرتني بدذة، مل يفعله السلف: ويف االنتصار، ذدد يسري، قال الشيخ
لآلية، بال خالف : بغري خالف نعلمه، وقال يف الشرح وغريه: قال يف املبدع( 4)

 .وينوي برحبه التحلل به صلى اهلل ذليه وسلمولفعله 
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َفِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن : لقوله تعاىل (1)(مث حل)
اْلَهْديِ 

وسواء كان احلصر  (3)اأو قارنً سواء كان يف حج أو ذمرة  (2)
 .(4)ذاما يف مجيع احلاج، أو خاصا بواحد، كمن حبس بغري حق

                                         

اإلحصار بالعدو يبيح  اتفقوا ذلى أن: إن شاء، وال جيب ذليه، قال الوزير( 1)
التحلل، وقال أبو حنيفة والشافعي، جيب ذليه اهلدي ، وال يتحلل إال هبدي، 

يف احلرم، وإذا أمكنه سلوك طريق : ينحره وقت حصره يف حمله، وقال أبو حنيفة
آخر غلبت فيه السالمة، ووجدت شروط االستطاذة لزمه سلوكه، وإن ذلم 

الصرب إن غلب  -اتسع زمن إحرامه-مر وحاج، الفوت وحتلل بعمرة، واألوىل ملعت
 .ذلى ظنه انكشاف العدو وإمكان احلج

ال : وأردمت التحلل، إذ اإلحصار مبجرده، ال يوجب هديًا، قال الشافعي: أي( 2)
خالف بني أهل التفسري، أن هره اآلية نزلت يف حصر احلديبية، ويف الصحيح أن 

ديبية، ملا فرغ من قضية الكتاب، قال يف صلح احل صلى اهلل ذليه وسلمالنيب 
وألن احلاجة داذية إىل احلل، ملا يف تركه من  «قوموا فاحنروا مث احلقوا»ألصحابه 

املشقة العظيمة، وهي منتفية شرًذا، واآلية ظاهرة يف حصر العدو، ومحلها غري 
واحد ذلى العموم يف حق كل من أحصر، سواء كان قبل الوقوف، أو بعده، 

ها، طاف بالبيت أو مل يطف ألن اهلل أطلق ومل خيص، اختاره الشيخ ومبكة أو غري 
 .وغريه

ألن الصحابة حلوا يف احلديبية، وكانت ذمرة وال فرق بني احلج الصحيح والفاسد ( 3)
 .وال قبل الوقوف وال بعده

 أو أخرته اللصوص، يهدي مث حيل، لعموم النصوص ووجود املعىن ( 4)
ميكنه اخلروج منه، فال جيوز له التحلل يف احلبس،  يف الكل، وأما من حبس حبق

فإن كان ذاجًزا فبغري حق، وال قضاء ذلى احملصر املتطوع، حبصر ذام أو خاص، 
= 
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مث )بنية التحلل  (صام ذشرة أيام) (1)أي فقد اهلدي (فإن فقده)
ذدم : وظاهر كالمه كاخلرقي وغريه (3)وال إطعام يف اإلحصار (2)(حل

 .(4)وجوب احللق أو التقصري

                                     
= 

وإن اقرتن به فوات احلج، إذ مل يرد األمر به، وقد أحصروا ذام احلديبية، ومل يعتمر 
ومل ينقل أنه أمر منهم معه يف ذمرة القضية إال البعض، فعلم أهنا مل تكن قضاء، 

الباقني بالقضاء، وألنه تطوع جاز التحلل منه، مع صال ح الزمان له، فلم جيب 
ال يلزم : قضاؤه، وفارق الفوات، ألنه مفرط، خبالف احملصر، وقال ابن القيم

الصلح الري وقع : احملصر هدي، وال قضاء، لعدم أمر الشارع به اهـ ومعىن القضية
يه أن احملصر يلزمه القضاء، إذا أخر التحلل مع إمكانه يف احلديبية، وال يرد ذل

حىت فاته، أو فاته مث أحصر، أو زال احلصر والوقوف باق ومل يتحلل ومضى يف 
النسك ففاته، أو سلك طريقا آخر ففاته، وذلك ألن القضاء يف هره الصور 

 .للفوات ال للحصر
 .فلم يكن معه، وال قدر ذليه( 1)
له التحلل قبل اإلتيان بالبدل، من غري توقف : افعي، والثاينوهو أحد قويل الش( 2)

أحب أن ال حيل حىت : ذلى الصوم، لتضرره ببقاء إحرامه إىل فراغ الصوم، وقال
يصوم إن قدر، فإن صعب ذليه حل مث صام بالنية ذن اهلدي، وألنه دم واجب 

 .لإلحرام فكان له بدل ينتقل إليه، كدم املتعة
إن ذدم اهلدي قومه طعاما، وصام ذن كل مد يوما : ال اآلجريلعدم وروده وق( 3)

 .وحل، فإن شق ذليه حل مث صام
 .ألنه من توابع الوقوف، كالرمي( 4)
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دون  (وإن صد ذن ذرفة) (1)ن رزينوقدمه يف احملرر، وشرح اب
ألن قلب احلج ذمرة، جائز  (3)وال شيء ذليه (2)(حتلل بعمرة)البيت 

وإن أحصر ذن طواف اإلفاضة فقط، مل  (4)بال حصر، فمعه أوىل
 .(5)يتحلل حىت يطوف

                                         

واملغين والشرح وغريهم، ألن اهلل ذكر اهلدي وحده، ومل يشرتط سواه، وقال أكثر ( 1)
ه، وقال يف األصحاب، جيب ذليه احللق أو التقصري وفاقا، واختاره القاضي وغري 

ذلى الصحيح، ألن الصحيح من املرهب أنه نسك فكرا يكون : تصحيح الفروع
هنا، وابن رزين هو ذبد الرمحن بن رزين بن ذبد اهلل الغساين احلوراين مث الدمشقي، 

 .هـ شهيدا بسيف التتار 656له شرح ذلى اخلرقي قتل سنة 
حلج، وجيعله ذمرة، وإن كان قد جمانًا، لتمكنه من وصوله إىل البيت، فيفسخ نية ا( 2)

طاف للقدوم وسعى، مث حصر أو مرض، أو فاته احلج، حتلل بطواف وسعي 
 .آخرين ألن األولني مل يقصدمها للعمرة، وليس ذليه أن جيدد إحراًما

 .أي ال دم ذليه، ألنه يف معىن الفسخ( 3)
لي هرا يتحلل جزم به يف الشرح وغريه، وألنه ميكنه أن يأيت بعمل العمرة، فع( 4)

 .بطواف وسعي وحلق
بأن رمى وحلق بعد وقوفه، وهو مرهب أيب حنيفة ومالك، والقدمي من قويل ( 5)

الشافعي، ويبقى حمرًما أبًدا، حىت يطوف طواف الزيارة، وقال اإلمام العادل أبو 
املظفر، الصحيح ذندي ما ذهب إليه الشافعي يف قوله اجلديد، وأمحد فإن قوله 

حممول ذلى العموم يف حق   ِإْن ُأْحِصْرُتْم َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْلَهْديِ فَ : تعاىل
كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف أو بعده، ومبكة أو غريها وسواء كان طاف 
بالبيت أو مل يطف، وأن له أن يتحلل، كما قال اهلل تعاىل، أطلق ذلك يف قوله ومل 

 .خيصصه
ه اخلروج منه، فال جيوز له التحلل يف احلبسن فإن  يف الكل، وأما من حبس حبق ميكن

كان ذاجزا فبغري حق، وال قضاء ذلى احملصر املتطوع، حبصر ذام أو خاص، وإن 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

131 

إن حصره )و (1)وإن أحصر ذن واجب، مل يتحلل، وذليه دم
 .(1)(أو ذهاب نفقة (2)مرض

                                     
= 

اقرتن به فوات احلج، إذ مل يرد األمر به، وقد أحصروا ذام احلديبية ومل يعتمر منهم 
أنه أمر الباقني  معه يف ذمرة القضية إال البعض، فعلم أها مل تكن قضاء، ومل ينقل

بالقضاء، وألنه تطوع جاز التحلل منه، مع صالح الزمان له، فلم جيب قضاؤه، 
ال يلزم احملصر هدي، : وفارق الفوات، ألنه مفرط، خبالف احملصر، وقال ابن القيم

الصالح الري وقع يف احلديبية، : وال قضاء لعدم أمر الشارع به اهـ ومعىن القضية
صر يلزمه القضاء، إذا أخر التحلل ومضي يف النسك ففاته، أو وال يرد ذليه أن احمل

 .سلك طريقا آخر ففاته، وذلك ألن القضاء يف هره الصور الفوات ال للحصر
ألنه متمكن منه بالطواف واحللق كرمي، فلم جيز له التحلل، والتحلل مباح ( 1)

اس املرهب حلاجته يف الدفع إىل قتال أو برل مال، فإن كان البرل يسريا فقي
 .وجوبه، ومع كفر العدو يستحب قتاله إن قوي املسلمون ذليه

بقي ذلى إحرامه، حىت يربأ ألن املرض ال مينع اإلمتام، ويف شرح اإلقناع، ومثله ( 2)
حائض تعرر مقامها، أو رجعت ومل تطف، جلهلها بوجوب طواف الزيارة، أو 

صر باملرض كمن أحصر احمل: لعجزها ذنه، أو لرهاب الرفقة، وقال أبو حنيفة
جيوز له التحلل، قال : بالعدو سواء، وهو رواية ذن أمحد، اختاره الشيخ، وقال

، وملا روى احلجاج بن َفِإْن ُأْحِصْرُتمْ : الزركشي، ولعلها أظهر، لظاهر قوله
من كسر أو »: يقول صلى اهلل ذليه وسلممسعت رسول اهلل : ذمرو األنصاري قال

قال مسعته يقول ذلك فسألت ابن ذباس  «احلج من قابل ذرج فقد حل، وذليه
وأبا هريرة ذما قال فصدقاه، رواه اخلمسة وحسنه الرتمري، ولفظ اإلحصار إمنا 

هو كالم : أحصره املرض إحصاًرا فهو حمصور قال األزهري: هو للمرض، يقال
 .العرب

حلج، من مرض أو  هو أن يعرض للرجل ما حيول بينه وبني ا: وقال ابن قتيبة يف اآلية
كسر أو ذدو، اهـ واستفيد حصر العدو بطريق التنبيه، فيكون حكمه كمن 
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ألنه ال  (2)حىت يقدر ذلى البيت (ابقي حمرمً )أو ضل الطريق 
خبالف حصر  (3)يستفيد باإلحالل التخلص من األذى الري به

وال  (5)فإن قدر ذلى البيت بعد فوات احلج، حتلل بعمرة (4)العدو
يف ابتداء  (إن مل يكن اشرتط)هرا  (6)ا معه إال باحلرمينحر هديً 

 .(8)ا يف اجلميعتحلل جمانً وإال فله ال (7)إحرامه أن حملي حيث حبستين
                                     

= 

أن احلائض هلا التحلل، كمن حصره : حصره العدو، ذلى ما تقدم، واختار الشيخ
ذدو، فإن اهلل مل يوجب ذلى احملصر أن يبقى حمرًما حواًل بغري اختياره ولتحلل 

ملا حصروا ذن إمتام العمرة، مع إمكان وأصحابه  صلى اهلل ذليه وسلمالنيب 
 .رجوذهم حمرمني، إىل العام القابل

 أي وإن حصره ذهاب نفقة بقي حمرًما، وهرا مرهب مالك والشافعي ( 1)
له التحلل، وهو مرهب أيب حنيفة، ومجاذة من السلف، للخرب املتقدم : وذنه

 .َفِإْن ُأْحِصْرُتمْ ولعموم 
 .له التحلل لعموم اآلية: صحاب، وذنههرا املرهب ذند بعض األ( 2)
 .وال يستفيد باإلحالل، االنتقال من حاله، ملفهوم خرب ضباذة( 3)
 .فإنه يفيد التخلص، واالنتقال من حاله( 4)
 .فيطوف ويسعى، وحيلق أو يقصر( 5)
 .فليس كاحملصر فيبعث اهلدي( 6)
 .لتأثري الشرط كما تقدم( 7)
ء إحرامه، أن حمله حيث حبس، فله التحلل بال أي وإن كان اشرتاط يف ابتدا( 8)

هدي، وال قضاء يف مجيع ما تقدم، وهو مرهب الشافعي، فإن له شرطه، 
ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط، سواء كان احلصر مبرض، أو ذدو أو غريه، 
فيستفيد بالشرط ذند املرض واخلطأ التحلل، وإسقاط اهلدي، وذند العدو إسقاط 

إن شفي اهلل مريضي صمت : لشرط تأثريًا يف العبادات، بدليل قولهالدم، ألن ل
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 (1)باب الهدي واألضحية والعقيقة

 
مسي برلك ألنه  (2)اهلدي ما يهدى للحرم، من نعم وغريها

ضحية بضم اهلمزة وكسرها، واأل   (3)إىل اهلل سبحانه وتعاىل ىيهد
وأمجع املسلمون ذلى  (5)ضحية: ويقال (4)واحدة األضاحي

                                     
= 

شهًرا، فيلزمه بوجود الشرط، ويعدم بعدمه، وألنه صار مبنزلة من أكمل أفعال 
 .احلج

والربائح اليت هي قربة إىل : أي بيان أحكامها، وما يتعلق برلك، قال ابن القيم( 1)
القربان للخالق، يقوم مقام : وقالاهلل وذبادة، هي اهلدي واألضحية والعقيقة، 

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا : الفدية ذن النفس املستحقة للتلف وقال تعاىل
َعامِ  فلم يزل ذبح املناسج  ِلَيْذُكُروا اْسَم اهلِل َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن َبِهيَمِة اأَلنـْ

 صلى اهلل ذليه وسلم، ومل يكن وإراقة الدماء ذلى اسم اهلل مشروًذا يف مجيع امللل
 .يدع اهلدي وال األضحية وحث ذليهما

هديت اهلدي : هو ما يربح مبىن، وأصل اهلدي التشديد، من : وقال ابن املنجا( 2)
 .أهديت اهلدي إهداء: أهديه، وكالم العرب

قربانا هلل تعاىل، وفداء ذن النفس، وسوقه مسنون وال جيب إال بالنرر، ويستحب ( 3)
يقفه بعرفة، وجيمع فيه بني احلل واحلرم بال نزاع، فلو اشرتاه يف احلرم، ومل خيرجه أن 

 .إىل ذرفة وذحبه كفاه
 .واجلمع ضحايا، وأضحاة، واجلمع أضحى، كأرطاة وأرطى( 4)
 .بفتح الضاد املعجمة كسوية، وبتشديد الياء والتخفيف( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

136 

 .(1)مشروذيتهما
لكثرة الثمن، ونفع  (2)إن أخرج كامالً  (أفضلها إبل مث بقر)
 .(4)(مث غنم) (3)الفقراء

َوَمْن : لقوله تعاىل (5)اوأفضل كل جنس أمسن، فأغلى مثنً 
 .(6)* يـَُعظِّْم َشَعاِئَر اهلِل َفِإنَـَّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ 

                                         

 مجاع لقوله أي اهلدي واألضحية، وحكاه غري واحد ممن حيكي اإل( 1)
املراد به األضحية بعد صالة العيد، : قال املفسرون َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحرْ تعاىل 

ضحى بكبشني، وأهدى يف حجته مائة بدنة، ومل  صلى اهلل ذليه وسلموثبت أنه 
يكن يدذهما وأوجبها أبو حنيفة ذلى كل حر مسلم مقيم، مالك لنصاب، وروي 

سنة مؤكدة، ذلى كل من قدر ذليها، من املسلمني  أهنا: ذن مالك، واجلمهور
ال أضحية ذليهم، واختاره شيخ : املقيمني واملسافرين إال احلجاج مبىن، فقال مالك

اإلسالم، اكتفاء باهلدي، ومل يعد الضمري إىل اجلميع، لعدم اإلمجاع يف مشروذية 
 .العقيقة، فإن أبا حنيفة ال يراها

 .إلنصاف، بال نزاعمن إبل أو بقر، قال يف ا( 2)
من راح إىل اجلمعة يف »فكانت أفضل من غريها، وحلديث أيب هريرة يرفعه يف ( 3)

قربتها ذلى « الساذة األوىل فكأمنا قرب بدنة، ويف الثانية بقرة، ويف الثالثة كبشا
إن شئت فناقة : أي النسك أفضل؟ قال: قدر الفضيلة، وسألت امرأة ابن ذباس

 .احنري ناقة: لك أفضل؟ قالأي ذ: أو بقرة، قالت
وال نزاع يف جواز كل منها ال من غريها، ولو كان أحد أبويه وحشيًّا، وذلك فيما ( 4)

 .إذا قوبل اجلنس باجلنس، وإال فسيأيت أن سبع شياه أفضل من البدنة والبقرة
األجر ذلى قدر : إمجاًذا إال ما روي ذن بعض أصحاب مالك، وذند الشيخ( 5)

 .االقيمة مطلقً 
 أي ومن يعظم أذالم دينه، واهلدي واألضاحي من أذالم دين اإلسالم ( 6)
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أو ما بياضه أكثر من  (1)فأشهب وهو األملح أي األبيض
 .(3)فأصفر، فأسود (2)سواده
 (4)ماله ستة أشهر كما يأيت (وال جيزئ فيها إال جرع ضأن)

                                     
= 

أي فإن  (فإهنا)تعظيمها استسماهنا، واستعظامها، واستحساهنا : قال ابن ذباس
وخصَّ القلوب ألهنا مراكز التقوى،  (تقوى القلوب)فعال ذوي  (من)تعظيمها 

ذلى سبيل اإلخالص وقال  ومن متكن اإلخالص من قلبه، بالغ يف أداء الطاذات،
أي  (ِمْن َشَعاِئِر اهللِ )أي هتدى إىل بيته احلرام  َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكمْ : تعاىل

من أذالم دينه، مسيت شعائر ألهنا تشعر، وهو أن تطعن حبديدة يف سنامها فيعلم 
استفرهوا ضحاياكم فإنها في »أهنا هدي، ومن شعائر اهلل تعظيمها، وروي 

كنا نسمن األضحية باملدينة وكان : ويف الصحيح ذن سهل «نة مطاياكمالج
 .املسلمون يسمنون

قاله ابن األذرايب وغريه، وهرا تفريع ذلى التفضيل بني أنواع الغنم، ويف الصحيح ( 1)
ضحى بكبشني أملحني أقرنني،  صلى اهلل ذليه وسلمأن رسول اهلل : ذن أنس

والعفراء  «ذفراء أحب إىل اهلل من دم سوادين دم»وألمحد ذن أيب هريرة مرفوًذا 
 .يعجبين البياض: البيضاء بياًضا ليس بالشديد وقال أمحد

 .قاله الكسائي وغريه( 2)
أي بعد األبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده، واألصفر يعين ما لونه أصفر، ( 3)

سواد، فأسود ملا يف السنن، ضحى بكبش أقرن كحيل، يأكل يف سواد، وينظر يف 
َعَلى َما َرَزقَـُهْم ِمْن َبِهيَمِة : وميشي يف سواد، والركر واألنثى سواء، لقوله تعاىل

َعامِ  أهدى مجاًل أليب جهل يف أنفه برة  صلى اهلل ذليه وسلموثبت أنه  اأَلنـْ
اتفقوا ذلى أن الضأن من الغنم أفضل من املعز، وفحول كل جنس : فضة، وقيل

املقصود هنا اللحم، وحلم الركر أوفر، وحلم : املبدعأفضل من إناثه، وقال يف 
جرع ضأن أفضل من : األنثى أرطب، فيتساويان، خبالف الزكاة، ويف اإلنصاف

 .ثين معز
اجلرع من الضأن، هو ماله ستة أشهر، وقال : أي قريبا ، وقال اجلوهري وغريه( 4)

تة أشهر، وقد دخل اتفقوا أنه ال جيزئ من الضأن إال اجلرع، وهو ماله س: الوزير
= 
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أي  (فاإلبل) (1)أي سوى الضأن، من إبل، وبقر، ومعز (وثين سواه)
واملعز  (3)والبقر سنتان) (2)سنني (مخس)إبل  اءالسن املعترب إلجز 

اجلرع من الضأن »حلديث  (5)أي نصف سنة (والضأن نصفها (4)سنة
 .(6)هرواه ابن ماج «أضحية
: حلديث أيب أيوب (7)وأهل بيته وذياله (وجتزئ الشاة ذن واحد)

                                     
= 

 .يف السابع، ويعرف بنوم الصوف ذلى ظهره، قاله اخلرقي ذن أبيه ذن أهل البادية
اتفقوا أنه ال : وأصحابه كانوا يرحبون هلما، قال الوزير صلى اهلل ذليه وسلمألنه ( 1)

جيزئ مما سوى الضأن إال الثين ذلى اإلطالق، من املعز، واإلبل، والبقر، وذكره  
 .به فيما يأيتكما صرحوا 

مسي برلك ألنه حينئر : ودخل يف السادسة، قال األصمعي واجلوهري وغريمها( 2)
 .يلقى ثنيته

 .قاله اجلوهري أيضا وغريه( 3)
 .وهو كرلك ذند أهل اللغة وغريهم، وقد سبق يف الزكاة( 4)
اتفقوا ذلى أنه من ذبح األضحية من هره األجناس، هبره األسنان، : قال الوزير( 5)

فما زاد فإن أضحيته جمزئة صحيحة، وأن من ذبح منها ما دون هره األسنان، من 
 .كل جنس منها، مل جتزئه أضحية

وله  «نعمت األضحية اجلرع من الضأن»وللرتمري وأمحد من حديث أيب هريرة، ( 6)
  ذن هالل حنوه، وكرا أليب داود ذن جماشع، والنسائي ذن ذقبة

ال ترحبوا إال مسنة، إال أن يعسر ذليكم، »ا وما رواه مسلم ذن جابر مرفوذ
فعلى االستحباب ذند أهل العلم باألخبار، واتفقوا  «فترحبوا جرذة من الضأن

ذلى أنه جيزئ من الضأن، اجلرع، وهو ما له ستة أشهر، حكاه الوزير وغريه، 
 .أنه أفضل من ثين معز: وتقدم ذن بعضهم

ذن واحد حلصول الوفاء به، واخلروج ذن  أي وجتزئ الشاة يف اهلدي، واألضحية،( 7)
= 
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يضحي بالشاة  صلى اهلل ذليه وسلمكان الرجل يف ذهد رسول اهلل 
يف شرح املقنع، : ذنه، وذن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، قال

 .(2)(البدنة والبقرة ذن سبعة)جتزئ  (و) (1)حديث صحيح

                                     
= 

 .األمر املطلق، وجتزئ ذن أهل بيته، وذن ذياله ولو كثروا
صلى اهلل ذليه ورواه أبو داود، وابن ماجه، والرتمري، وغريهم وصححه، وضحى ( 1)

بكبشني، أحدمها ذن حممد وآل حممد، واآلخر ذن أمة حممد، وملسلم ذن  وسلم
 .«ل من حممد، وآل حممد، ومن أمة حممداللهم تقب»ذائشة مرفوذا 

يعين الواجب، إذ اإلجزاء يشعر برلك، وهرا مرهب أيب حنيفة والشافعي، وأكثر ( 2)
أهل العلم، سواء أراد مجيعهم القربة أو بعضهم، وبعضهم اللحم، ألن اجلزء اجملزئ 

اد ال ينقص بإرادة الشريك غري القربة، فجاز، كما لو اختلفت جهات القرب، فأر 
بعضهم املتعة، وبعضهم القران، وأما ذنه، وذن أهل بيته، وحنو ذلك يف التطوع، 
فتقدم أن جنس اإلبل والبقر أفضل من جنس الغنم، وإجزاء الواحدة من الغنم ال 

 .نزاع فيه، فالبدنة والبقرة أوىل
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أن نشرتك يف  صلى اهلل ذليه وسلم أمرنا رسول اهلل»: لقول جابر
 .(1)رواه مسلم «اإلبل والبقر، كل سبعة يف واحد منهما

                                         

بقرة البدنة ذن سبعة، وال صلى اهلل ذليه وسلمحنرنا باحلديبية مع النيب : ويف لفظ( 1)
صلى والعمل ذليه ذند أهل العلم، من أصحاب النيب : ذن سبعة، قال الرتمري

: وغريهم، يرون اجلزور ذن سبعة، والبقرة ذن سبعة، ويف لفظ اهلل ذليه وسلم
: فنربح البقرة ذن سبعة، نشرتك فيها، وحينئر فيعترب ذحبها ذنهم، قال الوزير

ل االزدياد من البعض للبعض جائز اتفقوا ذلى أن االشرتاك يف األضحية ذلى سبي
أجاز الشافعي : وأجازه باألمثان واألذراض أبو حنيفة، والشافعي وأمحد، وقال

 .وأمحد االشرتاك مطلًقا
االذتبار أن يشرتك اجلميع دفعة واحدة، فلو اشرتك ثالثة يف بقرة : وقال الزركشي وغريه
فشاركوهم، مل جتز إال من جاء يريد أضحية أشركناه، فجاء قوم : ضحية، وقالوا

واملراد إذا أوجبوها ذلى أنفسهم، كما يفهم من كالمه : ذن ثالثة، وقال الشريازي
يف اإلنصاف وغريه، وصرح به يف اإلقناع، ولو ذحبوها ذلى أهنم سبعة فبانوا مثانية 
ذحبوا شاة وأجزأهتم، ذلى الصحيح من املرهب، وذليه أكثر األصحاب، ولو 

تني ذلى الشيوع أجزأ ذلى الصحيح، ولو اشرتى سبع بقرة، أو اشرتك اثنان يف شا
هو حلم اشرتاه، : سبع بدنة ذحبت للحم، ذلى أن يضحى به مل جيزئه، قال أمحد

 .وليس بأضحية، صرح به يف اإلنصاف وغريه
جتزئ الشاة ذن الرجل »وأما التشريك يف السبع منها، فمفهوم هرا احلديث وحديث 

زئ شرك يف سبع من بدنة أو بقرة، وجزم به شيخنا وغريه، أنه ال جي «وأهل بيته
وتعبري الشارع جبواز البدنة ذن سبعة ألن األصل أنه ال يضحي بالدم إال ذن 
شخص، فإن أصل األضحية، هي فداء إمساذيل بكبش كامل فخص الشارع 
الشاة ذن الرجل وأهل بيته، وضحى بكبش ذن حممد وآل حممد، وبكبش ذن 

 .لبدنة والبقرة أوىل، دون التشريك يف سبع بدنة أو بقرةأمة حممد، وا
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بينة  (وال جتزئ العوراء) (1)وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة
وال  (4)يف اهلدي وال يف األضحية (3)بأن اخنسفت ذينها (2)العور

ال  (و) (6)اهلزيلة اليت ال مخ فيها (العجفاء)ال  (و) (5)ياءمالع
 .(7)ا مع صحيحةاليت ال تطيق مشيً  (العرجاء)

                                         

: أي أو سبع بقرة، وسبع بضم الباء، وزيادة العدد من جنس أفضل، قال أمحد( 1)
بدنتان مسينتان بتسعة، وبدنة بعشرة، البدنتان أذجب إيل،ورجح الشيخ تفضيل 

اهلدي البدنة ويف سنن أيب داود، وحديث ذلي ما يدل ذليه، واجلواميس يف 
 .واألضحية كالبقر، ومن جنس يف الزكاة

بال نزاع فإذا مل تكن : أي يف هدي، وال يف أضحية وال ذقيقة، قال يف اإلنصاف( 2)
بينة العور، بل كانت ذينها قائمة مل تنخسف، إال أهنا ال تبصر هبا، أجزأت وكرا 

قائمة  إن كان ذليها بياض وهي قائمة مل ترهب، أجزأت وصرح يف املنتهى، بأن
 .العينني ال جتزئ فمفهومه إجزاء قائمة العني الواحدة

 .أي ذهب جرمها، ال القائمة، أو ذليها بياض( 3)
حكاه الوزير وغريه اتفاقًا، ومثلهما العقيقة، ورجح أهل احلديث ذدم اإلجزاء، إذا ( 4)

ذهبت إحدى ذينيها بأي حال من األحوال، سواء فقدت احلدقة، أو بقيت، 
قصود وهو النظر، وجاء النهي ذن البخقاء، وهي اليت تبخق ذينها، لفوات امل

 .فيرهب بصرها، والعني صحيحة الصورة يف موضعها
من باب أوىل، ألن يف النهي ذن العور تنبيًها ذلى العمى، وإن مل يكن ذمامها ( 5)

 .بيًنا إمجاًذا
ك الري يف الود: أي ذهب مخ ذظامها، وشحم ذينها هلزاهلا، وفاقا، واملخ( 6)

 .العظم، وخالص كل شيء، وقد مسي الدماغ خمًّا
 قوال واحدا يف اجلملة، وقيده برلك، ملا يف كالم املاتن من إطالق ( 7)

= 
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ال  (و) (1)اليت ذهبت ثناياها من أصلها (اهلتماء)ال  (و)
بينة  (املريضة)ال  (و) (2)أي ما شاب ونشف ضرذها (اجلداء)

صلى اهلل ذليه قام فينا رسول اهلل : حلديث الرباء بن ذازب (3)املرض
ي، العوراء البين عورها، أربع ال تجوز في األضاح»: فقال وسلم

والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي ال 
 .(4)رواه أبو داود والنسائي «يقتن

                                     
= 

ال جتزئ العرجاء البني ذرجها وفاقا، واملراد : العرج، وليس كرلك، قال غري واحد
فإن كان أن فيها ذرجا فاحشا، مينعها مما ذكر، ألنه ينقص حلمها بسبب ذلك 

 .أن الكسرية ال جتزئ من باب أوىل: ذرجها ال مينعها أجزأت، وذلم منه
هي اليت سقط : هو قياس املرهب، وقال الشيخ: قاله مجاذة، ويف التلخيص( 1)

 .بعض أسناهنا، وجتزئ يف أصح الوجهني
أي أبيض ضرذها ونشف، فانقطع منه  «وشاب»جد الضرع يبس فهو أجد ( 2)

سم ملا مل يكن يف ضرذها لنب، ولو كان ال يزيد يف مثنها، فإذا اللنب، فاجلداء ا
 .وجد فيه شيء فليست جبداء، وجتزئ لو جدَّ فيها شطر، وسلم اآلخر

وهو املفسد للحمها، واملقلص له وفاًقا، وكرا جرب وغريه، ومفهومه أنه إذا مل ( 3)
ا اليت ال يرجى يكن بينا أهنا جتزئ، ألهنا قريبة من الصحيحة، وذكر اخلرقي أهن

 .برؤها ألن ذلك ينقص قيمتها وحلمها
أمجعوا ذلى أن اليت فيها العيوب املركورة : وحنوه للرتمري وصححه، قال النووي( 4)

يف حديث الرباء ال جتزئ التضحية هبا،وكرا ما كان يف معناها أو أقبح منها،  
 كالعمي وقطع الرجل وحنوه، اهـ، وهره العيوب تنقص اللحم 

ا وذجزها ذن استكمال الرذي، فال جتزئ كما هو ظاهر احلديث، وقال لضعفه
= 
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جتزئ  (بل) (1)اليت ذهب أكثر أذهنا أو قرهنا (العضباء)ال  (و)
 . (2)أو مقطوذا (خلقه)اليت ال ذنب هلا  (البرتاء)

                                     
= 

 «ظلعها»اتفقوا ذلى أنه ال جيزئ يف األضحية ذبح معيب ينقص، و: الوزير وغريه
بفتح الظاء املشالة، وسكون الالم وتفتح الغمز والعرج، والعجفاء، واملصفرة، 

يها نقي، وهو مخ العظم، واهلزيلة مبعىن، وأنقت اإلبل وغريها، إذا مسنت وصار ف
 .ناقة منقية وهره ال تنقي بضم التاء: وشحم العني من السمن، ويقال

أن نستشرف العني واألذن، وأن  صلى اهلل ذليه وسلمأمرنا رسول اهلل »: وذن ذلي قال
رواه أمحد، وأهل السنن،  «ال نضحي مبقابلة وال مدابرة، وال شرقاء، وال خرقاء

أن نضحي  صلى اهلل ذليه وسلمهنى رسول اهلل : ذنه قالوصححه الرتمري، وهلم 
وكره بعضهم معيبة األذن خبرق، أو شق، : بأذضب القرن واألذن، ويف اإلنصاف

 .أو قطع ألقل من النصف
ال جتزئ األضحية بأذضب القرن واألذن، حلديث : ال النصف فأقل، قال أمحد( 1)

ذكر اخلالل أهنم اتفقوا ذلى ذلي، صححه الرتمري، وظاهره التحرمي والفساد، و 
هني ذن املصفرة واملستأصلة والبخقاء، واملشيعة »ذلك، وأليب داود ذن ذتبة 

فهره العيوب كلها مانعة من اإلجزاء ذند اجلمهور، وصحح يف الفروع « والكسرية
اإلجزاء مطلًقا، وهو مرهب الشافعي، ألن يف صحة اخلرب نظر، وألن األذن 

غالبا، مث هي كقطع الرنب وأوىل باإلجزاء، وصوبه يف  والقرن ال يقصد أكلها
 .اإلنصاف

دفع ما يف كالم املاتن من اإليهام، والبرتاء بوزن محراء، وقال املوفق وغريه يف اليت ( 2)
 .ال جتزئ: انقطع منها ذضو كاأللية
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اليت مل خيلق هلا  (واجلماء) (1)والصمعاء، وهي صغرية األذن
جيزئ مع  (و) (3)بأن قطع خصيتاه فقط (وخصي غري جمبوب) (2)قرن

قطع أقل من )أو  (4)خرق أو شق (ما بأذنه أو قرنه)الكراهة 
أو النصف فقط، ذلى ما نص ذليه يف رواية حنبل  (5)(النصف

 .(6)وغريه

                                         

 .فتجزئ لعدم النهي واإلخالل باملقصود( 1)
خبالف اليت ذهب أكثر أذهنا أو قرهنا كما لعدم النهي، وألنه ال خيل باملقصود، ( 2)

 .تقدم
ضحى بكبشني  صلى اهلل ذليه وسلمومل يقطع ذكره، أجزأ بال خالف، ألن النيب ( 3)

موجوءين وذن ذائشة حنوه، رواه أمحد، وسواء رضت، أو سلت أو قطعت ألنه 
: إذهاب ذضو غري مستطاب، بل يطيب اللحم بزواله، ويسمن، قال أمحد

إلينا من النعجة، ألن حلمه أوفر وأطيب، فإن قطعت خصيتاه أو  واخلصي أحب
سلت، أو رضت وقطع ذكره، فهو اخلصي اجملبوب، وال جيزئ نص ذليه، وجزم به 

 .غري واحد
 .أقل من النصف( 4)
 .كيال يقع فيها نقص وذيب( 5)
أن نستشرف  صلى اهلل ذليه وسلمأمرنا رسول اهلل : ملا تقدم من حديث ذلي( 6)

ني واألذن، وأن ال نضحي مبقابلة، وال مدابرة، وال خرقاء، وال شرقاء ومحل الع
 .ذلى الكراهة، ألن ذلك ال ينقص حلمها، وال يوجد سامل منها
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بل والسنة حنر اإل) (1)وهرا هو املرهب: قال يف شرح املنتهى
يف ) (4)أو حنوها (فيطعنها باحلربة (3)معقولة يدها اليسرى (2)قائمة

لفعله ذليه السالم، وفعل  (5)(الوهدة اليت بني أصل العنق والصدر
 .(7)كما رواه أبو داود ذن ذبد الرمحن بن سابط  (6)أصحابه

                                         

أي إجزاء ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، ألنه ال يقصد أكلها غالًبا ( 1)
 .وتقدم أهنا أوىل باجلواز من قطع الرنب

أي قياما ذلى ثالث قوائم،  َفاذُْكُروا اْسَم اهلِل َعَليْـَها َصَوافَّ : لقوله تعاىل( 2)
-وقال ابن ذمر  صلى اهلل ذليه وسلمقد صفت رجليها وإحدى يديها، ولفعله 

صلى اهلل ابعثها قياًما مقيدة، سنة رسول اهلل  -وقد رأى رجاًل أناخ بدنة ينحرها
دال ذلى ذلك،  َجَبْت ُجُنوبـَُهاَفِإَذا وَ : متفق ذليه، وقوله تعاىل ذليه وسلم

ال خالف : وهو مرهب اجلمهور مالك، والشافعي، وغريهم، وقال املوفق وغريه
 .يف استحباب حنر اإلبل، وذبح ما سواها

 .أي مربوطة قائمتها اليسرى، مشدود وظيفها مع ذراذها بالعقال وحنوه( 3)
ها يف املعنوي، كالطعن بضم العني، يف الطعن احلسي، وبفتح «ويطعن»كسكني ( 4)

 .بضمها وفتحها فيهما: يف العرض وحنوه، هرا األكثر، وقيل
الوهدة بسكون اهلاء، املكان املطمئن واجلمع وهد ووهاد، والعنق بضم العني ( 5)

 .والنون وسكوهنا، الرقبة واجلمع أذناق
 .اينحرون اإلبل قائمة باحلربة وحنوها يف الوهدة، ألنه أسهل خلروج روحه( 6)
 وأصحابه كانوا ينحرون  صلى اهلل ذليه وسلمأن رسول اهلل : ذن جابر( 7)

البدن معقولة اليسرى، قائمة ذلى ما بقي من قوائمها، يف الوهدة، فتطعن بني 
أصل العنق والصدر ألن ذنق البعري طويل، فلو طعن بالقرب من رأسه حلصل له 

ن بن سابط هو ابن ذبد تعريب ذند خروج روحه، وكيفما حنر أجزأ وذبد الرمح
 .اهلل بن سابط اجلمحي املكي، ثقة كثري اإلرسال، قاله احلافظ وغريه
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ذلى جنبها  (1)أي غري اإلبل (يربح غريها)السنة أن  (و)
أي ذبح ما ينحر،  (وجيوز ذكسها) (3)لقبلةموجهة إىل ا (2)األيسر

 .(5)ألنه مل يتجاوز حمل الربح (4)وحنر ما يربح

                                         

َقَرةً : لقوله تعاىل( 1)  .صلى اهلل ذليه وسلمولفعله  ِإنَّ اهلَل َيْأُمرُُكْم َأْن َتْذَبُحوا بـَ
ذند الربح ، يضع رجله ذلى صفحته، ليكون أثبت له، وأمكن، لئال يضطرب ( 2)

ه من كمال ذحبه أو يؤذيه، وأمجع املسلمون ذلى إضجاع الغنم والبقر يف فيمنع
بسم اهلل، واهلل »: أمر بكبش فأضجعه، مث قال صلى اهلل ذليه وسلمالربح، وألنه 

 .مث ضحى به، وألنه أسهل ذلى الرابح «أكرب
إىل  وجهها صلى اهلل ذليه وسلماستحبابًا إمجاًذا، ملا رواه أبو داود وغريه، أنه ( 3)

ما من مسلم »: القبلة، ويف خرب الكبشني حني وجههما إىل القبلة، وقال لعائشة
يستقبل بربيحته القبلة إال كان دمها ، وقرهنا، وصوفها، حسنات يف ميزانه يوم 

وألهنا أشرف اجلهات، وتستحب يف كل طاذة إال بدليل، وكره ابن ذمر،  «القيامة
 .ة إىل غري القبلةوابن سريين األكل من الربيحة املوجه

أي من البقر والغنم، بأن تطعن يف الوهدة كاإلبل، وذبح اإلبل كما تربح البقر ( 4)
والغنم، وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل أن حمل الربح احللق واللبة، وأنه ال جيوز يف 

 .غريمها
 صلى اهلل ذليه وسلمفجاز هرا املرهب واألوىل فعل السنة املتواترة ذن النيب ( 5)

 .ذليه ذامة املسلمنيو 
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 (1)«ما أنهر الدم، وذكر اسم اهلل عليه فكل»وحلديث 
واهلل ) (3)وجوبا (بسم اهلل) (2)حني حيرك يده بالنحر أو الربح (ويقول)

 .(5)(اللهم هرا منك ولك) (4)استحباب (أكرب

                                         

حنرنا فرسا : وإن كان ذند احلاجة، فما جاز فيها جاز يف غريها، وقالت أمساء( 1)
يكره، قال ابن : فأكلناه، وقال بعضهم صلى اهلل ذليه وسلمذلى ذهد رسول اهلل 

واملستحب يف اإلبل النحر، ويف البقر والغنم الربح، ملوافقة السنة املتواترة، : القيم
 .عكس ملخالفة السنةويكره ال

 .أي فيما السنة فيه النحر، أو السنة فيه الربح( 2)
َها َصَوافَّ : لقوله( 3) أي إمنا شرذت لكم حنر هره  َفاذُْكُروا اْسَم اهلِل َعَليـْ

من البدن،  ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهمْ اهلدايا والضحايا لتركروه ذنه ذحبها ولقوله 
َوَيْذُكُروا اْسَم اهلِل ِفي َأيَّاٍم ى اهلل يف اآلخرة والربائح والتجارات، ورض

َعامِ  ُهْم ِمْن َبِهيَمِة األَنـْ األخبار متواترة : وقال الغزايل َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقـَ
فيها واتفقوا ذلى استحباهبا، أي وتسقط سهوا، كما يأيت يف الربائح، وقال 

واملشروع ذند الربح االقتصار ذلى  إن تعمد ترك التسمية مل جيز أكلها،: مالك
 .(الرمحن الرحيم)خبالف األكل والشرب، فالسنة زيادة  (بسم اهلل)

ُروا اهلَل َعَلى َما َهَداُكمْ إمجاذا لقوله ( 4) صلى ثبت ذنه : وقاله ابن املنرر َوِلُتَكبـِّ
يم ذليه أنه كان يقول ذلك، واختري التكبري هنا اقتداء بأبينا إبراه اهلل ذليه وسلم

 .السالم حني أتى بفداء إمساذيل ذليه السالم
وقاله الشيخ وغريه، أي من فضلك ونعمتك ذلي، ال من حويل وال من قويت، ( 5)

اللهم : ولك التقرب به، ال إيل من سواك، وال رياء، وال مسعة وكره مالك، قول
أنه  مصلى اهلل ذليه وسلهرا منك ولك، وقال بدذة، وقد جاء من غري وجه ذنه 

 بسم اهلل ، واهلل أكرب، اللهم هرا »قال حني وجهها إىل القبلة 
= 
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 (2)ا قبل نفلويربح واجبً  (1)اللهم تقبل من فالن :وال بأس بقوله
أو يوكل مسلما ) (3)إن قدر (صاحبها)أي األضحية  (ويتوالها)

 .(4)أي حيضر ذحبها إن وكل فيه (ويشهدها

                                     
= 

بسم اهلل، واهلل أكرب، ال إله إال هلل، »: رواه أبو داود وغريه، ويف لفظ« منك ولك
وجهت وجهي للري فطر السموات »: ويقول: ، قال الشيخ«اللهم منك ولك

 .إخل« واألرض
مث  «قبل من حممد، وآل حممد، وأمة حممداللهم ت» صلى اهلل ذليه وسلملقوله ( 1)

يقول اللهم تقبل مين، كما تقبلت من إبراهيم : ضحى، رواه مسلم، وقال الشيخ
: ذن فالن، قال الشارح: وليس ذليه أن يقول ذند الربح: خليلك، قال اخلرقي

 .بغري خالف
ل استحبابًا، مع سعة الوقت، وتقدم فيمن ذليه زكاة، له الصدقة تطوذا قب( 2)

 .إخراجها، وال فرق
صلى اهلل ذليه أي يتوىل ذحبها بيده، إن قدر ذلى ذلك، استحبابًا وفاقا ألنه ( 3)

حنر هديه ثالثا وستني، وضحى بكبشني ذحبهما بيده الشريفة صلوات اهلل  وسلم
وإن ذحبها بيده كان أفضل بال نزاع وألن فعل : وسالمه ذليه، وقال يف اإلنصاف

تنابة فيها، واتفقوا ذلى أن ذبح العبد من املسلمني يف اجلواز  القرب أوىل من االس
 .كاحلر، واملرأة من املسلمني واملراهق يف ذلك كالرجل

احضري أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من »أي الربح، ألنه قال لفاطمة ( 4)
وذن ابن ذباس حنوه، وتعترب نيته حال التوكيل يف الربح، ال نية وكيل، وال  «دمها

تعترب النية إن كانت األضحية معينة، وال تسمية املضحى ذنه، وال املهدي ذنه، 
إذا ذبح أضحية غريه بغري إذنه، ونواه هبا، أجزأت ذن : اكتفاء بالنية ، قال الوزير

 .صاحبها، وال ضمان ذليه واتفقوا ذلى أهنا ال تكون هبرا الربح ميتة
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ووقت ) (1)ا يف ذحبها أجزأت مع الكراهةوإن استناب ذميًّ 
بعد صالة )ألضحية وهدي نرر، أو تطوع، أو متعة، أو قران  (الربح

فإن فاتت الصالة  (3)فإن تعددت فيه فبأسبق صالة (2)بالبلد (لعيدا
فيه العيد فالوقت  ىإن كان مبحل ال تصل (أو) (4)بالزوال ذبح بعده

 (إىل)ويستمر وقت الربح  (5)أي قدر زمن صالة العيد (قدره)بعد 
 .(6)أي بعد يوم العيد (يومني بعده)آخر 

                                         

القرب، وإن استنابه جاز، كغري األضحية،  ألهنا قربة وطاذة، فال يتوالها غري أهل( 1)
 .لكن تعترب نية املسلم اتفاقا

واالذتبار بنفس فعل الصالة واخلطبة، ال بوقتهما، : الري هو فيه، قال ابن القيم( 2)
صلى اهلل وما ذبح قبل الصالة ليس من النسك، وإمنا هو حلم قدمه ألهله، والنيب 

طلوع الشمس ألبتة فحكمه حكم مل يرخص يف حنر اهلدي قبل  ذليه وسلم
 .األضحية إذا ذحبت قبل الصالة

 .لتعلق احلكم بالصالة ال بالوقت( 3)
 .أي بقية يومه بعد الزوال، سواء كان لعرر أو ال( 4)
يف حق من مل يصل، جزم به األكثر، ومنه مىن، فإنه ال يصلى فيه العيد، فيجوز ( 5)

ومجعة، وصليت اجلمعة قبل الزوال، الربح من بعد أسبق صالة، وإذا اجتمع ذيد 
واكتفى هبا ذن صالة العيد، جاز الربح بعد صالة اجلمعة، لقيامها مقام صالة 

 .العيد
 .وهو مرهب أيب حنيفة ومالك( 6)
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واحد من أصحاب رسول أيام النحر ثالثة، ذن غري : قال أمحد
والربح يف اليوم األول ذقب الصالة  (1)صلى اهلل ذليه وسلماهلل 

يف )الربح  (ويكره) (3)مث ما يليه (2)واخلطبة وذبح اإلمام أفضل
أي ليليت اليومني بعد يوم العيد، خروجا من خالف من قال  (ليلتهما

 .(4)بعدم اإلجزاء فيهما

                                         

ذمر، وذلي،  صلى اهلل ذليه وسلمويف رواية ذن مخسة من أصحاب رسول اهلل ( 1)
وذنه إىل آخر اليوم الثالث  وابن ذمر، وابن ذباس، وأيب هريرة، وروي ذن أنس،

من أيام التشريق، وهو مرهب الشافعي وغريه، واختاره ابن املنرر، والشيخ 
أيام : ، وقال ذلي«كل أيام التشريق ذبح» صلى اهلل ذليه وسلموغريمها، لقوله 

وألن الثالثة ختتص بكوهنا : النحر يوم األضحى، وثالثة أيام بعده، قال ابن القيم
م التشريق، وحيرم صيامها، فهي إخوة يف هره األحكام فكيف تفرتق أيام مىن،وأيا

يف جواز الربح؟ بغري نص، وال إمجاع؟ وروي من وجهني خمتلفني يشد أحدمها 
وروي من حديث جبري بن مطعم وفيه انقطاع،  «كل أيام التشريق ذبح»اآلخر 

 .ومن حديث أسامة بن زيد، ذن ذطاء، ذن جابر
 .يربح بعد الصالة، وال نزاع يف ذلك صلى اهلل ذليه وسلمن أي مما يليه، وكا( 2)
أي ما يلي اليوم األول، يعين الثاين، مث الثالث، كرلك ما بادر به فهو أفضل مما ( 3)

 .تأخر
اتفقوا ذلى أنه : ومنهم مالك رمحه اهلل، واخلرقي من أصحابنا، ومجاذة وقال الوزير( 4)

ملشروع هلا، كما جيوز يف هناره إال مالًكا وأبو جيوز ذبح األضحية ليال، ويف وقتها ا
 .حنيفة يكرهه مع جوازه
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 (2)وفعل به كاألداء (1)(قضي واجبه)وقت الربح  (فإن فات)
ووقت ذبح واجب بفعل حمظور من  (3)وسقط التطوع لفوات وقته

وكرا ما وجب لرتك  (5)فإن أراد فعله لعرر فله ذحبه قبله (4)حينه
 .(6)واجب،وقته من حينه

                                         

كاملنرور واملعني، وكرا املوصى به، ألن حكم القضاء كاألداء، وال يسقط بفواته، ( 1)
ألن الربح أحد مقصودي األضحية، فال يسقط بفوات وقته كما لو ذحبها ومل 

 .يفرقها حىت خرج الوقت
املقضي كما يفعل باملربوح يف وقته، وليس املراد أن القضاء يف أي وفعل بالواجب ( 2)

 .وقت األداء من العام القابل
ألن احملصل للفضيلة الزمان وقد فات، فلو ذحبه وتصدق به كان حلما تصدق به، ( 3)

اتفقوا ذلى أنه إذا خرج وقت األضحية ذلى : ال أضحية يف األصح، قال الوزير
وأنه إن تطوع به متطوع مل يصح إال أن تكون منرورة، اختالفهم فقد فات وقتها، 

 .فيجب ذليه ذلك وإن خرج الوقت
 .أي حني فعل احملظور( 4)
أي فإن أراد فعل احملظور لعرر من األذرار املتقدمة، فله ذبح ما جيب به قبل ( 5)

 .فعل ذلك احملظور الري يريد فعله، لوجود سببه، كحر وبرد وقمل
ب بفعل حمظور، ما وجب لرتك واجب من واجبات احلج أي ومثل ذبح واج( 6)

مبتدأ خربه  «وقت»املتقدمة، وقته الري يربح فيه من حني ترك ذلك الواجب، فـ 
 .واجلملة سيقت لبيان ما قبلها، فال حمل هلا «من حينه»
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 (1)فصل

 
 (هرا هدي أو أضحية: بقوله)أي اهلدي واألضحية  (ويتعينان)
وكرا  (3)هب، فرتتب ذليه مقتضاألنه لفظ يقتضي اإلجيا (2)أو هلل

حال الشراء أو  (ال بالنية) (4)يتعني بإشعاره، أو بتقليده بنيته
 .(5)السوق

                                         

يف أحكام التعيني، واملنع من بيع شيء منها، وأحكام األكل والصدقة وغري ( 1)
 .يتعلق برلكذلك، وبيان ما 

أي اهلدي أو األضحية، وحنو ذلك، ال بالنية فقط، فإذا تلفظ بأحد هره الثالثة ( 2)
مشريا إىل بدنة، أو بقرة، أو شاة بعينها، وجبت برلك، وإن ذني معيبا مل جيزئه 

 .ذما يف ذمته
اهلدي منه واجب، وليس يف هرا اللفظ ما : ألنه دال ذليه، وقال ابن نصر اهلل( 3)

أو : هرا هدي تطوذت به، وقال احلجاوي: الوجوب، إذ جيوز أن يريد يقتضي
تطوع بأن ينوي هديًا وال يوجبه بلسانه،وال بتقليده وإشعاره وقدوم نية فيه، قبل 

 .ذحبه، فإن فسخ نيته فعل به ما شاء
ألن الفعل مع النية كاللفظ، إذا كان الفعل داالًّ ذلى املقصود، كمن بىن مسجًدا ( 4)

للناس بالصالة فيه، واإلشعار هو أن يشق جانب سنامه األمين، والتقليد أن وأذن 
يعلق نعااًل أو آذان قربة وحنوها، وكان ابن ذمر وغريه جيللها، ويدع السنام لريى 

 .اإلشعار، فيعرف أهنا هدي
ال يوجبها ذندهم إال القول، ألن : وهو مرهب مالك والشافعي، قال الوزير( 5)

 .ملك ذلى وجه القربة، فلم يؤثر فيه جمرد النية، كالعتق، والوقفالتعيني إزالة 
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مل جيز )ا أو أضحية هديً  (وإذا تعينت) (1)للصدقة كإخراجه ماالً 
كاملنرور ذتقه نرر   (3)لتعلق حق اهلل تعاىل هبا (2)(بيعها، وال هبتها

 (6)وكرا لو نقل امللك فيها (5)فيجوز (نهاإال أن يبدهلا خبري م) (4)تربر
 .(7)ا، واختاره األكثرا منها جاز نصًّ واشرتى خريً  (6)فيها

                                         

فإنه ال يتعني برلك، ويف اإلنصاف، حيتمل أن يتعني اهلدي واألضحية بالنية ( 1)
حال الشراء، وهو رواية ذن أمحد، ومرهب أيب حنيفة، واختاره الشيخ، وقال 

ها، كما يتعني اهلدي اجملد، ظاهر كالم أمحد أنه يصري أضحية إذا اشرتاها بنيت
 .باإلشعار

صلى بل يلزمه ذحبها مىت أتت، ولو بعد وقت األضحية، لوجوهبا بالتعيني ألنه ( 2)
هنى أن يعطى اجلزار شيئا منها، فألن مينع من بيعها من باب  اهلل ذليه وسلم
 كيف يبيعها وقد جعلها هلل تعاىل؟: أوىل، قال أمحد

 .مات وذليه دين مل جيز بيعها فيه مطلقافلم جيز بيعها،وإذا ذينها مث ( 3)
 .وكما لو نرر أن يرحبها بعينها خبالف نرر اللجاج( 4)
نظرا ملصلحة الفقراء حلصول مقصودهم ، وألنه ذدول ذن املعني إىل خري منه من ( 5)

 .جنسه كما لو أخرج حقه ذن بنت لبون، وجيوز مبثلها، ما مل يكن أهزل
 .ببيع أو هبة( 6)
واملرهب كما نقله اجلماذة أنه جيوز نقل : اجلماذة ذن أمحد، ويف املبدعونقله ( 7)

صلى اهلل امللك فيه، وشراء خري منه،وذكر ابن اجلوزي أيًضا أنه املرهب، ألنه 
أشرك ذليًّا يف هديه، وهو نوع منها وألنه إذا اشرتى أضحية مل يزل  ذليه وسلم
 .ملكه ذنها
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ويركب حلاجة  (1)ألن املقصود نفع الفقراء، وهو حاصل بالبدل
جزه  (إن كان)كشعرها ووبرها   (صوفها وحنوه وجيزُّ ) (2)فقط بال ضرر

 .(5)ها مل جيز جزُّ وإن كان بقاؤه أنفع هل (4)(ويتصدق به (3)أنفع هلا)
 .(5)هجزُّ 

                                         

و بنقد أو غريه، مث يشرتي به خريًا منها، وكرا إبدال سواء كان ببيعها خبري منها، أ( 1)
حلم خبري منه، ال مبثل ذلك لعدم الفائدة، ودونه ألنه تفويت جزء منها فلم جيز 

 .بال خالف
رأى رجاًل يسوق  صلى اهلل ذليه وسلمملا يف الصحيح ذن أيب هريرة أن النيب ( 2)

يف الثانية أو يف الثالثة،  «ا ويلكاركبه»: إهنا بدنة، قال: قال «اركبها»:بدنة، فقال
 .وذلك ما مل يضرها «اركبها باملعروف إذا أجلئت إليها، حىت جتد ظهًرا»وملسلم 

 .بال نزاع مثل كونه يف زمن الربيع، فإنه خيف جبزء ويسمن ألنه ملصلحتها( 3)
اه يف كما بعد الربح، وال يتعني التصدق به، بل له االنتفاع به كاجللد جلريانه جمر ( 4)

االنتفاع به دواًما، وإذا قيد العلماء بركر الصدقة فإهنا ختتص بالفقراء واملساكني، 
ألن تعبريهم لغري الفقري باهلدية، وذلى هرا ال يهدى جلد األضحية وحنوه، وال 
يتصدق به ذلى غين وإذا أذطيه قريب أو صديق غين ذلى طريق اإلباحة 

ه جيوز أن ينتفع به مع غناه، لكون املعطي واالنتفاع، ال ذلى طريق التمليك، فإن
 .إقامة مقامه، ومينع مما مينع منه املعطي، كالبيع وحنوه من املعاوضات

 .ككونه يقيها احلر أو الربد، أو كان ال يضر هبا لقرب مدة الربح مل جيز( 5)
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وال يعطي ) (1)وال يشرب من لبنها إال ما فضل ذن ولدها
له أو يتصدق  ىوجيوز أن يهد (3)ألنه معاوضة (2)(جازرها أجرته منها

سواء كانت واجبة أو  (وال يبيع جلدها وال شيئا منها) (4)ذليه منها
 .(5)اتطوذً 

                                         

إمجاًذا ألن شرب الفاضل ال يضر هبا، وال بولدها ، فكان كالركوب فإن أضر هبا ( 1)
أو نقص حلمها حرم، قال الوزير، اتفقوا ذلى أن ما فضل ذن حاجة الولد من 

ال جيوز اهـ وإن ولدت املعينة : لنب األضحية جيوز شربه، إال أبا حنيفة فإنه قال
بال نزاع، وذن ذلي أن رجال سأله ذن بقرة : ذبح ولدها معها، قال يف اإلنصاف

ال حتلبها إال ما فضل ذن ولدها،  :اشرتاها ليضحي هبا وإهنا وضعت ذجاًل، فقال
 .فإذا كان يوم األضحى فاذحبها وولدها، رواه سعيد وغريه

صلى اهلل ذليه ال من اللحم، وال من اجللد، يف نظري أجرته، باتفاق األئمة، وأمر ( 2)
حنن نعطيه من »: ذليًّا أن ال يعطي اجلزار يف جزارهتا شيئا منها، وقال وسلم
 .«ذندنا

جائزة فيها، وقد يفهم من إطالق الشارع منع الصدقة ذلى اجلازر، لئال  وهي غري( 3)
 .تقع مساحمة يف األجرة ألجل ما يأخر، فريجع إىل املعاوضة

بالبناء للمجهول، ألنه ساوى غريه، وزاد ذليه مبباشرهتا، وتتوق نفسه إليها، قال ( 4)
 .الزركشي، وهبرا يتخصص ذموم حكم احلديث

أمر ذليًّا أن يقسم بدنه كلها،  صلى اهلل ذليه وسلمالنيب  ويف الصحيح أن( 5)
اتفقوا ذلى أنه ال جيوز بيع شيء من : حلومها، وجلودها، وجالهلا قال الوزير

األضاحي بعد ذحبها إال جلدها، ذند أيب حنيفة، فيجوز بآلة البيت، قال ابن 
ة جاز، نص لو أبدل جلود األضاحي مبا ينتفع به يف البيت من آل: رجب وغريه

 .ذليه، ألن ذلك يقوم مقام االنتفاع باجللد نفسه يف متاع البيت
= 
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يتصدق به  أي جبلدها أو (بل ينتفع به) (1)ألهنا تعينت بالربح
ال تبيعوا لحوم األضاحي والهدي، »لقوله ذليه السالم  (2)ااستحبابً 

 .(4)وكرا حكم جلها (3)«وتصدقوا واستمتعوا بجلودها

وإن تلفت، أو  (6)(ذحبها وأجزأته) (5)بعد تعينها (وإن تعيبت)
 .(7)ذابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل، كسائر األمانات

                                     
= 

لو دبغه جبزء منه، أو بصوفه صح كما جيوز إصالح الوقف : وقال بعض األصحاب
ببعضه، وإن اشرتى نصيب الدباغ صح، وذنه جيوز بيع جلدها، ويشرتي بالثمن 

 .يبيعه ويشرتي به أضحية أخرى: ماذونًا لبيته، وذنه
 .فلم جيز بيع شيء منها لتعينها به( 1)
ال نزاع يف االنتفاع جبلدها، وروي ذن ذلقمة، ومسروق أهنما كانا يدبغان جلد ( 2)

أضحيتهما ويصليان ذليه، وكرا الصدقة به، ألنه جزء من األضحية كلحمها، 
 .ونقل ما مل تكن واجبة

 .روي من حديث قتادة بن النعمان( 3)
 .من كتان أو غريه، يطرح ذلى ظهر الدابة كساء: بضم اجليم ( 4)
 .هرا هدي، أو أضحية، أو هلل وحنو ذلك: بقوله( 5)
أي اليت حدث هبا ذيب من حنو ذمى وذرج، ألنه ذيب حدث هبا، فلم مينع ( 6)

ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الرئب من : اإلجزاء، حلديث أيب سعيد قال
 .فأمرنا أن نضحي به، رواه ابن ماجه مصلى اهلل ذليه وسلأليته، فسألنا النيب 

 أي إذا تلفت وحنوه بفعله أو تفريطه لزمه بدهلا، واستظهر يف حاشية ( 7)
املنتهى أن املراد املعني ذن واجب، أما إذا كان معيًنا ابتداء فال، لعدم وجوب 

وإن تلفت بغري تفريطه مل يضمنها، بال نزاع ذند األكثر، : بدله، ويف اإلنصاف
= 
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كفدية ومنرور يف   (1)(ه قبل التعينيإال أن تكون واجبة يف ذمت)
وكرا لو  (2)ا فتعيب، وجب ذليه نظريه مطلقاالرمة، ذني ذنه صحيحً 

 .(3)سرق أو ضل وحنوه

                                     
= 

حبها أو بعده، وإذا ذحبها فسرقت فال شيء ذليه، وإن ذحبها ذابح يف قبل ذ
 .وقتها، بغري إذن، أجزأت وال ضمان ذلى ذاحبها ألنه وقعت موقعها

 .يعين اهلدي أو األضحية لتعلقها برمته( 1)
سواء كان مساويًا ملا يف ذمته أوال، وسواء فرط أو ال، وسواء تعيب بفعل اهلل أو ( 2)

 فعليه بدله، ألن ذليه دًما سليًما، ومل يوجد ذلك، فلم جيزئه، وكما لو فعل غري اهلل
كان الرجل ذليه دين فاشرتى منه مكياًل، فتلف قبل قبضه انفسخ البيع، وذاد 

ال خالف يف ضمان صاحبها إذا أتلفها مفرطًا، : الدين يف ذمته، ويف اإلنصاف
ا شاة أو سبع بدنة بال فإن ضمنها مبثلها وأخرج فضل القيمة جاز، ويشرتي هب

 .نزاع
يلزمه نظريه ولو : كما لو غصب وحنوه فيجب ذليه نظريه، وكرا قال غري واحد( 3)

بال نزاع، : زاد ذما يف ذمته، وإن أتلفها أجنيب فعليه قيمتها، قال يف اإلنصاف
وإن ذطب اهلدي يف الطريق حنره يف موضعه، وصبغ نعله يف دمه، وضرب به 

لفقراء فيأخروه، وال يأكل هو وال أحد من رفقته، حلديث ابن صفحته، ليعرفه ا
ذباس رواه مسلم، والعلة أن ال يقصر يف حفظها، فيعطبها ليتناول هو ورفقته 

ما كان من واجب فعطب أو مات فعليه البدل، وإن شاء باذه : منها، وقال أمحد
ل منه هو وال أو حنره يأكل منه، ويطعم، وإن كان تطوًذا فعطب فلينحره وال يأك

 .أحد من أهل رفقته، وليخله للناس
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 (واألضحية سنة) (1)وليس له اسرتجاع معيب وضال وحنوه وجده
وذحبها أفضل من الصدقة ) (3)وجتب بنرر (2)مؤكدة ذلى املسلم

 .(4)(بثمنها

                                         

أي ليس ملن حنر بدل ما ذكر اسرتجاذه وإبقاؤه ذلى ملكه، بل يلزمه ذحبه إذا ( 1)
وجده، ويتعني للفقراء ولو ذبح بدله، يف أصح الروايتني لفعل ذائشة ملا أهدت 

االن هديني فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبري هبديني فنحرهتما مث ذاد الض
هرا سنة اهلدي، رواه الدارقطين وروي ذن ذمر، وابنه، وابن : فنحرهتما، وقالت

 .ذباس
وهو مرهب أيب حنيفة، والشافعي، وأكثر أهل العلم، وصرح به ابن القيم، وابن ( 2)

واجبة ذكرها مجاذة، : وفعل خلفائه وذنه صلى اهلل ذليه وسلمنصر اهلل، لفعله 
األصحاب، وذهب أبو حنيفة، ومالك، وغريمها إىل  واختارها أبو بكر، وغريه من

من »القول بوجوهبا ذلى من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة اشرتاط اإلقامة، حلديث 
أقام : رواه أمحد وغريه، وقال ابن ذمر «وجد سعة فلم يضح، فال يقربن مصالنا

األضحية من : ذشر سنني يضحي وقال الشيخ صلى اهلل ذليه وسلمرسول اهلل 
لنفقة باملعروف، فتضحي املرأة من مال زوجها ذن أهل البيت بال إذن ومدين مل ا

 .يكره تركها مع القدرة نص ذليه: يطالبه رب الدين، وقال يف الرذاية وغريها
من نرر أن » صلى اهلل ذليه وسلمكاهلدي جيب بنرره، كقوله هلل ذلي كرا لقوله ( 3)

 .«يطيع اهلل فليطعه
وخلفاءه بعده واظبوا ذليها، وذدلوا ذن الصدقة  ذليه وسلمصلى اهلل ألنه ( 4)

بثمنها، وهم ال يواظبون إال ذلى األفضل، وهي ذن ميت أفضل، لعجزه، 
واحتياجه للثواب، ويعمل هبا كأضحية احلي، قال الشيخ وابن القيم وغريمها، 

 .التضحية ذن امليت أفضل من الصدقة بثمنها
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ما عمل ابن آدم يوم النحر »حلديث  (1)كاهلدي والعقيقة
 .(2)«أحب إلى اهلل من إراقة الدم عمالً 

 (3)(ويهدي ويتصدق أثالثا)من األضحية  (وسن أن يأكل)
ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث،حىت  فيأكل هو وأهل بيته الثلث،

 .(4)من الواجبة
                                         

وخلفائه، والتابعني،  صلى اهلل ذليه وسلمها، لفعله ذحبها أفضل من الصدقة بثمن( 1)
 .إحياء السنن واتباذها أفضل: وقال أمحد وغريه

وإهنا لتأيت يوم القيامة بقروهنا، وأظالفها، وأشعارها، وإن الدم ليقع ذند اهلل »( 2)
رواه ابن ماجه، والرتمري « مبكان قبل أن يقع من األرض، فطيبوا هبا نفًسا

، وقال «ما أنفق الورق يف شيء أفضل من حنرية يف يوم ذيد»ين وحسنه وللطربا
ُلُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََناُلُه التَـّْقَوى : تعاىل ملا أخرب أنه الغين فال تناله

 .أي يرفع إليكم منكم التقوى، واألذمال الصاحلة اخلالصة ِمْنُكمْ 
والقانع السائل، واملعرت  ُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَـرَّ َفُكُلوا ِمنْـَها َوَأْطعِ : لقوله تعاىل( 3)

: أنه قال صلى اهلل ذليه وسلماملتعرض لك تطعمه، فتقسم أثالثا، وثبت ذنه 
وهو أحد قويل  «فكلوا وأطعموا وتصدقوا»ويف رواية  «كلوا وادخروا وتصدقوا»

دق، ويهدي يأكل ويتص: الشافعي، ومل يقدر أبو حنيفة ومالك ذلك، وإمنا قاال
اهلدايا والضحايا ثلث لك، وثلث ألهلك، وثلث للمساكني وهو : وقال ابن ذمر

يأكل النصف، : قول ابن مسعود، ومل يعرف هلما خمالف يف الصحابة وقيل
َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيرَ : ويتصدق بالنصف، لقوله ومن أهدي  َفُكُلوا ِمنـْ

أو اهلدي جاز التصرف فيه مبا شاء، من بيع له أوتصدق ذليه جبلد األضحية 
 .وغريه

 أي بنرر، أو تعيني ، أو وصية، أو وقف ذلى أضحية وحنو ذلك ( 4)
= 
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وهدي  (1)وما ذبح ليتيم، أو مكاتب ال هدية وال صدقة منه
والواجب بنرر أو تعيني ال  (2)ن، كاألضحيةاواملتعة، والقر  التطوع ،
 .(3)يأكل منه

ألن  (4)(إال أوقية تصدق هبا جاز)أي األضحية  (وإن أكلها)
 .(5)األمر باألكل واإلطعام مطلق

                                     
= 

مما ذينه، ال ذمَّا يف ذمته، ومجهور األصحاب أنه ال يأكل من : وقال الشيخ
األضحية املنرورة وصرح بعضهم بعدم جواز أكل الوكيل من أضحية موكله بال 

شيخ أبا بطني إىل اجلواز، واختار أبو بكر، والقاضي، واملوفق نص، ومال ال
 .والشارح اجلواز

بل يوفر هلم وجوبًا كما يأيت يف احلجر، ألن الصدقة ال حتل من ماله تطوًذا، جزم ( 1)
لو قيل جبواز الصدقة واهلدية منها باليسري : به املوفق وغريه، وقال يف اإلنصاف

 .ذرًفا لكان متجًها
بال نزاع، ودم : ويتصدق ويهدي وال ريب يف هدي التطوع ويف اإلنصاف يأكل( 2)

 .املتعة والقران سببه غري حمظور، فأشبها هدي التطوع
ظاهره اإلطالق، وهو غري مراد، بل مقيد مبا إذا كان واجًبا يف الرمة مث ذينه، ال ( 3)

يف ذلك ما  أن يأكل من هدي التطوع وسواء: ما ذني ابتداًء، قال املوفق ومجاذة
أوجبه بالتعيني من غري أن يكون واجًبا يف ذمته، وما حنره تطوًذا من غري أن 

 .مما ذينه، ال ذمَّا يف ذمته: يوجبه، قال الشيخ
أدىن جزء، وهو املشهور ذن الشافعي، وأجازها : ذند مجهور أهل العلم، وقيل( 4)

 .أضحية التطوع مطلًقا، وقد محل اجلمهور األمر بالصدقة ذلى االستحباب يف
 أي من غري تقييد، فيعم القليل والكثري وخيرج ذن العهدة بصدقته ( 5)

= 
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أي األوقية  (ضمنها)يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها  (وإال)
بقائه، فلزمته غرامته إذا ألنه حق جيب ذليه أداؤه مع  (1)امبثلها حلمً 

أن يأخر )(3)أو يضحى ذنه (وحيرم ذلى من يضحي) (2)أتلفه كالوديعة
 (أو بشرته شيئا)أوظفره  (من شعره)األول من ذي احلجة  (يف العشر

إذا دخل العشر، »إىل الربح حلديث مسلم ذن أم سلمة مرفوذا 
ا ئً وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعره، وال من أظفاره شي

 حتى

                                     
= 

باألقل وللرتمري وصححه، كان الرجل من الصحابة يضحي بالشاة ذنه وذن 
أهل بيته فيأكلون ويطعمون وجيوز االدخار، إال يف جماذة ألنه سبب حترميه، 

 .القوة وهو ظاهر يف: واختاره الشيخ، قال يف اإلنصاف
 .لألثر باإلطعام منها، ال بقيمتها، هرا مرهب مجهور العلماء( 1)
ويتوجه، ال يكفي التصدق باجللد : يف أنه يضمنها بإتالفها، قال يف املبدع( 2)

 .والقرن
أي من يضحي لنفسه، أو يضحي ذنه غريه يف قول، ومل يدل ذليه األثر، والوجه ( 3)

وهو أوىل وأما : اضي ومجاذة، قال يف اإلنصافيكره نص ذليه واختاره الق: الثاين
 .إذا ضحى ذن غريه فال حيرم ذليه حلق وحنوه، وال يكره

قال الوزير اتفقوا ذلى أنه  (حىت يضحي)ولو بواحدة كمن يضحي بأكثر منها، لعموم 
يكره ملن أراد األضحية أن يأخر من شعره وظفره من أول العشر، إىل أن يضحي 

 .يكره ال: وقال أبو حنيفة
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 .(2)وسن حلق بعده (1)يضحي

                                         

واحلكمة أن يبقى كامل األجزاء ،  «ال ميس من شعره أو بشرته شيًئا»ويف رواية ( 1)
ليعتق من النار، فإن فعل شيئا من ذلك استغفر اهلل، وال فدية ذليه، ذمًدا كان أو 

 .سهًوا إمجاًذا
ولكن تأخر من شعرك »وإن مل يضح، لقوله ملن مل جيد : أي بعد األضحية، وقيل( 2)

ليس بسنة، وال : رواه أبو داود وغريه، وذنه «م أظفارك، وتقص شاربك، وتقل
 .مستحب مطلقا، اختاره الشيخ
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 (1)فصل

 
ا ولو معسرً  (2)أي الربيحة ذن املولود يف حق أب (تسن العقيقة)

صلى اهلل ذليه العقيقة سنة ذن رسول اهلل : قال أمحد (3)ويقرتض
 .(5)وفعله أصحابه (4)ذن احلسن واحلسني قد ذقَّ  وسلم

                                         

صوف اجلرع وشعر كل مولود  -وهي يف األصل-يف العقيقة، وبيان مشروذيتها، ( 1)
هي يف اللغة أن حيلق ذن : من الناس والبهائم، الري يولد وهو ذليه، وقال الوزير

عرمها الري ولدا به، ويقال لرلك ذقيقة وإمنا مسيت الشاة الغالم أو اجلارية ش
ذقيقة ألهنا تربح يف اليوم السابع، وهو اليوم الري يعق فيه شعر الغالم الري ولد 

 .وهو ذليه، أي حيلق
فلو تركها األب مل يسن : أي فال يعق غريه إال إن تعرر مبوت أو امتناع، وقالوا( 2)

اء كان غنيًّا أو فقريًا، وبعد بلوغه فال تسمى للمولود أن يعقَّ ذن نفسه، سو 
تأسيا بالنيب : ذقيقة، واستحب مجع أن يعق ذن نفسه إذا بلغ، قال يف الرذاية

وألهنا مشروذة ذنه، ومرهتن هبا، فينبغي أن يشرع له فكاك  صلى اهلل ذليه وسلم
 .يعق ذن اليتيم كاألضحية وأوىل، ألنه مرهتن هبا: نفسه، وقال الشيخ

حمله : إن استقرض رجوت أن خيلف اهلل ذليه، أحيا سنة، وقال الشيخ: قال أمحد (3)
 .ملن له وفاء

 .رواه أبو داود وغريه( 4)
وهو األمر الري ال اختالف : وكرا التابعون، وهو مرهب الشافعي، وقال مالك( 5)

 اختارها أبو بكر وغريه، وقال احلسن : واجبة: فيه ذندنا، وذن أمحد
 «كل غالم مرتهن بعقيقته»: قال صلى اهلل ذليه وسلمن رسول اهلل ذن مسرة، أ

= 
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ن ذدم فإ (1)متقاربتان سنا وشبها (ذن الغالم شاتان)
 .(2)فواحدة

                                     
= 

وقال  «مع الغالم ذقيقة، فأهريقوا ذنه دًما، وأميطوا ذنه األذى»ويف الصحيح 
مرهتن ذن الشفاذة : صححه الرتمري، وقال أمحد «كل غالم رهني بعقيقته»

صار سببا يف يف حسن أخالقه وسجاياه ، إن ذق ذنه : لوالديه، وقال ابن القيم
 .ذلك

ودل احلديث ذلى أهنا الزمة ال بد منها، فإنه شبه لزومها بالرهن، فهي سنة مؤكدة، 
ولو بعد موت املولود، مشروذة يف قول اجلمهور، وذحبها أفضل من الصدقة 
بثمنها، ألهنا سنة، ونسيكة مشروذة بسبب جتدد نعمة اهلل ذلى الوالدين، وفيها 

والصدقة والفداء، وإطعام الطعام ذند السرور، فإذا شرع  معىن القربان، والشكران،
 . ذند النكاح، فألن يشرع ذند الغاية املطلوبة، وهو وجود النسل أوىل

ذن احلسن  صلى اهلل ذليه وسلمذق النيب : وهرا مرهب الشافعي، وللنسائي( 1)
ة واحلسني، كبشني كبشني، وأليب داود وغريه، كبًشا كبًشا، ولكن تضمنت رواي

كما يأيت،   صلى اهلل ذليه وسلمالنسائي الزيادة فكان أوىل، إذ قد صح من قوله 
وحكي تواتره، وهو أذم، واهلل فضله ذلى األنثى، فتلحق العقيقة به، ويدل القول 

والتفضيل تابع : ذلى االستحباب، والفعل ذلى اجلواز، وتتفق السنة قال ابن القيم
األنثى، وملا كانت النعمة به ذلى الوالد أمت،  لشرف الركر، وما ميزه اهلل به ذلى

والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكران ذليه أكثر، فإنه كلما كثرت النعمة  
 .كان شكرها أكثر

أي فإن ذدم الشاتني فشاة واحدة ، أي لكل واحدة شاة، ولو ولدا يف بطن، ( 2)
ء خالفه، وجتزئ  ال أذلم ذن أحد من العلما: فلكل حكمه، قال ابن ذبد الرب

 .كما يأيت
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مسعت : حلديث أم كرز الكعبية، قالت (1)(وذن اجلارية شاة)
عن الغالم شاتان »: يقول صلى اهلل ذليه وسلمرسول اهلل 

 .(2)«متكافئتان، وعن الجارية شاة

 (4)وحيلق فيه رأس ذكر (3)أي سابع املولود (تربح يوم سابعه)
 .(6)ويسمى فيه (5)ويتصدق بوزنه ورقا

                                         

سنة ذن اجلارية، كما هي سنة ذن الغالم، وهو قول مجهور : وفاًقا، قال ابن القيم( 1)
 .أهل العلم من الصحابة، والتابعني، ومن بعدهم

رواه أمحد والرتمري وصححه، من حديث ذائشة وألهنا ذلى النصف من أحكام ( 2)
بأن تكون هره : شبها، ويف الشمائلأي متساويتان سنا و  «متكافئتان»الركر، و

بضم  «وأم كرز»نظرية هره، ولعله للتفاؤل بتناسب أخالقه، فإنه يعجبه الفأل 
 .الكاف، وسكون الراء بعدها زاي، املكية صحابية هلا أحاديث

وفاقا، والتقييد برلك استحباب، فلو ذبح يف الثالث، أو التاسع، أو غريها أجزأ، ( 3)
أن الطفل حني يولد مرتدد فيه بني السالمة والعطب، إىل أن  واحلكمة واهلل أذلم

 .يأيت ذليه ما يستدل به ذلى سالمة بنيته وأقل مقداره أيام األسبوع
كانوا يستحبون ذلك، وقد : أي يف يوم سابعه استحباب وفاقا، قال ابن ذبد الرب( 4)

 «وحيلق رأسه»ثبت أنه قال 
 .األنثى فيكرهأي فضة لقصة فاطمة وغريها، وأما ( 5)
ويف  «يربح ذنه يوم سابعه ويسمى»أي يف اليوم السابع، ويف السنن وغريها ( 6)

دليل ذلى  َوإِنِّي َسمَّْيتُـَها َمْرَيمَ : وإن مساه قبله فحسن، ويف قوله تعاىل: الشرح
 ولد يل الليلة ولد، مسيته باسم أيب إبراهيم»جوازه يوم الوالدة، ويف الصحيحني 

حني ولدته أمه،  صلى اهلل ذليه وسلمأنس أنه ذهب بأخيه إليه وفيهما ذن 
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وحيرم بنحو ذبد الكعبة، وذبد النيب،  (1)ني االسمويسن حتس
 .(3)ويكره بنحو حرب ويسار (2)وذبد املسيح

                                     
= 

سم ابنك ذبد »فحنكه ومساه ذبد اهلل، ومسى املنرر، ومسى غريه، وقال لرجل 
باب تسمية املولود يوم يولد اهـ وهو : وذلك يوم الوالدة، وقال البيهقي  «الرمحن

يف املولود يوم أصح من السابع، وحقيقة التسمية تعريف الشيء املسمى، فتعر 
 .الوالدة أوىل، وجيوز إىل يوم العقيقة، وقبله وبعده

واألمر فيه واسع، والتسمية لألب، فال يسم ى غريه مع وجوده، : قال ابن القيم
 .«اتفقوا ذلى أن التسمية للرجال والنساء فرض: والتسمية واجبة، وقال ابن حزم

رواه  «آبائكم، فأحسنوا أمساءكمإنكم تدذون بأمسائكم، وأمساء »وفاقا حلديث ( 1)
أي تدذون ذلى رءوس األشهاد باالسم احلسن، والوصف املناسب له، : أبو داود

: حيب االسم احلسن، وملا جاء سهيل يوم احلديبية قال صلى اهلل ذليه وسلموكان 
 .ويف حتسني األمساء تنبيه ذلى حتسني األفعال «سهل أمركم»

بد النور، وروى ابن أيب شيبة ذن شريح ابن هانئ، وذبد ذلي، وذبد احلسني، وذ( 2)
قوم، فسمعهم يسمون رجال ذبد احلجر،  صلى اهلل ذليه وسلمأنه وفد ذلى النيب 

اتفقوا ذلى حترمي كل اسم معبد لغري : وقال ابن حزم «إمنا أنت ذبد اهلل»: فقال
إخبار،  اهلل، كعبد ذمر، وذبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا ذبد املطلب، ألنه 

كبين ذبد الدار، وذبد مشس، ليس من باب إنشاء التسمية برلك،وحيرم بنحو 
 إن أخنع اسم »مالك األمالك، ففي الصحيحني 

وكرا قاضي القضاة وسيد  «ذند اهلل رجل تسمى ملك األمالك، ال مالك إال اهلل
 .الناس

زن، كالعاص، وكلب، وشيطان، وذتلة، وحباب، وشهاب، وحنظلة، ومرة، وح( 3)
  صلى اهلل ذليه وسلموكره  «أقبحها حرب ومرة»وحية، وثبت 

مباشرة االسم القبيح من األشخاص واألماكن، وذلك ألنه ملا كانت األمساء 
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= 

قوالب للمعاين، ودالة ذليه، فتضمنت احلكمة اإلهلية أن يكون بينها ارتباطا 
له هبا، فإن  وتناسبا، وأن ال تكون معها مبنزلة األجنيب احملض الري ال تعلق

حكمة أحكم احلاكمني تأىب ذلك، والواقع يشهد خبالفه، بل هلا تأثري يف 
املسميات وللمسميات تأثر ذن أمسائها يف احلسن، والقبح، واخلفة، والثقل، 

 .واللطافة، والكثافة
أمثة : ال تسمني غالمك يسارا، وال رباحا، وال جناحا، وال أفلح، فإنك تقول»وثبت 

أي فتوجب تطريا تكرهه النفوس، ويصدها ذما هي  «ال: ، فيقالفال يكون. هو
بصدده، فاقتضت حكمة أحكم احلاكمني أن مينعهم من أمساء توجب هلم مساع 
املكروه أو وقوذه، وأن يعدل ذنها إىل أمساء حتصل املقصود من غري مفسدة، أو 

احا من هو لئال يسمى يسارا من هو أذسر الناس، وجنيًحا من ال جناح ذنده، ورب
من اخلاسرين، فيكون قد وقع يف الكرب، أو يطالب مبقتضى امسه فال يوجد 
ذنده، فيجعل سببا لرمه، أو يعتقد يف نفسه أنه كرلك فيقع يف تزكية نفسه 
وتعظيمها، فيكره بالتقيف، واملتقي والراضي، واحملسن، واملرشد، وهنى الشارع أن 

 «برة»يسمى 
يف املصون، يف حق من ليس كرلك، واملهني يف حق ويكره أن يستعمل االسم الشر 

من ليس من أهله، وإن لقب مبا يصدقه فعله جاز، وحيرم ما مل يقع ذلى خمرج 
وقد وقع من  صلى اهلل ذليه وسلمصحيح، وال يكره بأيب القاسم بعد موته 

األذيان ومل ينكر، واجلمع بني امسه وكنيته ممنوع، جزم به يف الغنية، وجيوز بأي 
 .الن، وفالنة كبريًا كان أو صغريًا، إمجاًذا، وجيوز التصغري مع ذدم األذىف

 ال نعلم بني العلماء خالفا أنه ال ينبغي أن يقول أحد : وقال أبو جعفر النحاس
ذبدك وال ذبدي، وإن كان مملوكا، وملسلم : موالي، وال يقول: ألحد من املخلوقني

هلل وإماؤه، وال ريب وموالي، فإن ال يقل أحدكم ذبدي وأميت، كلكم ذبيد ا»
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 .(1)وأحب األمساء ذبد اهلل وذبد الرمحن
                                     

= 

ذلى اململوكني، فيكف  صلى اهلل ذليه وسلموقد حظر ذلك النيب  «موالكم اهلل
أدبًا مع اهلل ذز وجل، وأجازه . يا سيدي: باألحرار، ومنهم من كره أن يقال

بعضهم لغري منافق للخرب،وينبغي أن ال يرضى املخاطب برلك، وأن ينكره، كما 
الري  «السيد اهلل تبارك وتعاىل»: فقال صلى اهلل ذليه وسلمفعل رسول اهلل 

 .يستحق السيادة ، وأحب التواضع
رواه مسلم وغريه،  «إن أحب أمسائكم إىل اهلل ذبد اهلل، وذبد الرمحن»حلديث ( 1)

لتعبيدهم هلل،  «يا بين ذبد اهلل، إن اهلل قد أحسن امسكم، واسم أبيكم»وقال 
ى استحسان األمساء املضافة إىل اهلل تعاىل، قال ابن اتفقوا ذل: وقال ابن حزم

وملا كان االسم مقتضًيا ملسماه، ومؤثرا فيه، كان أحب األمساء إىل اهلل ما : القيم
اقتضى أحب األوصاف إليه، كعبد اهلل، ضد ملك األمالك وحنوه، فإن ذلك ليس 

اة وسيد ألحد سوى اهلل، فتمسيته برلك من أبطل الباطل، ويليه قاضي القض
ألن االسم يركر مبسماه ويقتضي  «تسموا بأمساء األنبياء»الناس، وأليب داود 

 .التعلق مبعناه
من ولد له مولود »ويسن األذان يف ميىن أذين املولود، واإلقامة يف اليسرى، حلديث 

أي التابعة من  «فأذن يف أذنه اليمىن، وأقام يف أذنه اليسرى، مل تضره أم الصبيان
اه البيهقي وغريه، وأذن ذليه الصالة والسالم يف أذن احلسني، حني ولدته اجلن، رو 

فاطمة صححه الرتمري، وليكن التوحيد أول شيء يقرع مسعه حني خروجه إىل 
الدنيا، كما يلقن ذند خروجه منها، وملا فيه من طرد الشيطان، فإنه ينفر ذن مساع 

وحنكه : يب موسى، وأنساألذان، ويسن حتنيكه، ملا يف الصحيحني من حديث أ
 .ودذا له: بتمرة زاد البخاري

ومما حيتاج إليه الطفل غاية االحتياج االذتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ ذلى ما ذوده املريب 
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فإن فات ففي  (1)ففي أربعة ذشر)الربح يوم السابع  (فإن فات)
وال تعترب األسابيع  (2)من والدته، روي ذن ذائشة (إحدى وذشرين

 .(4)يف أي يوم أراد فيعق (3)بعد ذلك
                                     

= 

من حرد، وغضب وجلاجة، وذجلة ، وخفة مع هواه، وطيش، وحدة وجشع، 
سخة فيصعب ذليه يف كربه تاليف ذلك، وتصري هره األخالق صفات وهيئات را

له، فلو حترز منها غاية التحرز فضحته، وال بد يوما ما يعاودها، وهلرا جتد أكثر 
الناس منحرفة أخالقهم، وذلك من الرتبية اليت نشئوا ذليها، وكرلك جيب أن 
جيتنب الصيب إذا ذقل جمالس الباطل واللهو، فإنه إذا ذلق مسعه ذسر ذليه 

ه منها، وتغيري العوائد من أصعب األمور، مفارقته يف الكرب وذزَّ ذلى وليه استنقاذ
 .حيتاج صاحبها إىل استحداث طبيعة ثانية، واخلروج ذن حكم الطبع ذسر جدًّا

 .ليأيت ذليه أسبوع ثان، وهو مرهب اجلمهور( 1)
أما ذائشة : مىت يعق ذنه؟ قال: قلت أليب ذبد اهلل: رضي اهلل ذنها، قال امليموين( 2)

العمل ذليه : ذشرة، وإحدى وذشرين، وقال الرتمري سبعة أيام، وأربع: فتقول
ذند أهل العلم، يستحبون أن يربح ذن الغالم العقيقة يوم السابع، فإن مل يتهيأ 

 .يوم السابع فيوم الرابع ذشر، فإن مل يتهيأ ذق ذنه يوم إحدى وذشرين
 .أي بعد األيام اليت ذكرها وال آخر لوقتها( 3)
ه قضاء، فال يتوقف ذلى وقت معني، وإن اتفق وقت ولو بعد بلوغ ولده، ألن( 4)

ذقيقة وأضحية فعق أو ضحى أجزأ ذن اآلخر، كما لو ولد له أوالد يف يوم 
 أجزأت ذقيقة واحدة، أو ذبح أضحية يوم النحر وأقام سنة الوليمة يف 
ذرسه أجزأت، حلصول املقصود، كاجلمعة والعيد إذا اجتمعا، وصوبه يف تصحيح 

أرجو أن جتزئ األضحية ذن العقيقة ملن مل يعق، وكر أنه قال : أمحدالفروع، قال 
= 
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وال ) (1)مجع جدل بالدال املهملة أي أذضاء (تنزع جدوالً )
كرلك قالت ذائشة رضي اهلل   (2)تفاؤال بالسالمة (يكسر ذظمها

أي حكم  (وحكمها) (5)ويكون منه حبلو (4)وطبخها أفضل (3)ذنها
 .(6)العقيقة فيما جيزئ ويستحب ويكره

                                     
= 

ووجه اإلجزاء حصول املقصود منها : به غري واحد من التابعني، وقال ابن القيم
 .بربح واحد

واألضحية ذن املولود مشروذة كالعقيقة ذنه، فإذا ضحى ونوى أن تكون ذقيقة 
هبما حتية املسجد وسنة املكتوبة، وأضحية واقع ذنهما، كما لو صلى ركعتني ينوي 

أو صلى بعد الطواف فرًضا أو سنة وقع ذن ركعيت الطواف، وكرا لو ذبح املتمتع 
 .والقارن شاة يوم النحر أجزأت ذن دم املتعة واألضحية وصرح به شيخ اإلسالم

 .كاليد وحدها، أو الرجل وحدها، وحنو ذلك( 1)
فعل ذلك مبستحب وال مبمنوع، وال بأس به، ليس : قاله الوزير وغريه، وقال مالك( 2)

فائدته التفاؤل بسالمة الصيب وبقائه، : ال يلتفت إىل قول من يقول: وقال الزرقاين
 .إنه ال أصل له من الكتاب، وال سنة، وال ذمل

 .تطبخ جدوال ال يكسر هلا ذظم( 3)
 .نص ذليه للخرب( 4)
 .لة فخر العقيقةتفاؤال حبالوة أخالقه، ويستحب أن تعطى القاب( 5)
 أي حكم العقيقة كاألضحية فيما جيزئ من إبل وبقر وغنم وفيما ( 6)

يستحب، كالسالمة من كل ذيب مما مر وحنوه، وكاستسمان، واختيار األفضل، 
 .وفيما يكره، كمعيبة األذن واأللية، وحنو شق أو قطع
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لكن يباع جلد ورأس  (1)(ةكاألضحي)واألكل، واهلدية، والصدقة 
أي يف العقيقة  (إال أنه ال جيزئ فيها) (2)وسواقط، ويتصدق بثمنه

: قال يف النهاية (3)فال جتزئ بدنة وال بقرة إال كاملة (شرك يف دم)
حنر أول ولد : بفتح الفاء والراء (وال تسن الفرذة) (4)وأفضلها شاة

 .(5)الناقة

                                         

ة اهلل ذلى وفاقا ألهنا نسيكة مشروذة، أشبهت األضحية، بل بسبب جتدد نعم( 1)
الوالدين، وفداء يفديه ذند والدته بربح يربح ذنه، كما فدى اخلليل، وصار سنة 

: بعده، ونفس الربح، وإراقة الدم ذبادة مقرونة بالصالة ، فأما األكل فقال أمحد
 .يأكل ويطعم جريانه، لكن ال يعترب فيها متليك خبالف هدي وأضحية

د جواز بيع ما ذكر من العقيقة دون وحكمها إخل، يفي: استدراك من قوله( 2)
األضحية، ألن األضحية أدخل منها يف التعبد، وهرا ذند بعض أهل العلم، ومل 

 .يرد ذن السلف بيع ما ذكر منها خبصوصها
نص ذليه، لكوهنا فدية ذن النفس، فال تقبل التشريك ومل يرد االجتزاء فيها ( 3)

 .حابه، وال التابعونوال أص صلى اهلل ذليه وسلمبشرك، ومل يفعله 
باسم »: يعين أن الشاة أفضل من البدنة والبقرة، ألنه مل يرد أنه ذق هبما، ويقول( 4)

، هره ذقيقة فالن، حلديث ذائشة رواه ابن «اهلل واهلل أكرب، اللهم لك وإليك
 .املنرر وحسنه

مه، ويلقون كانوا يرحبونه يف اجلاهلية آلهلتهم، رجاء الربكة يف نسلها، ويأكلون حل( 5)
 .جلده ذلى شجرة
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حلديث أيب هريرة  (1)حة رجبأيضا وهي ذبي (العترية)تسن  (وال)
واملراد  (3)وال يكرهان (2)متفق ذليه «ال فرع وال عتيرة»ا مرفوذً 

 .(4)باخلرب نفي كوهنما سنة

                                         

بوزن ذظيمة، كانوا يرحبوهنا يف العشر األول من رجب، ويسموهنا الرجبية، ومنهم ( 1)
من ينررها، تربح للصنم، فيصب دمها ذلى رأسه، وجعلوا ذلك يف رجب سنة 

 .فيما بينهم، كاألضحية يف األضحى
ا، ومعلوم بأن ال يكون إال فانتهى الناس ذنهما لنهيه إياهم ذنهم: قال ابن املنرر( 2)

هنى ذنهما مث : ذن شيء قد كان يفعل، وال نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول
من تشبه بقوم فهو »: أذن فيهما، وألهنما من أذمال اجلاهلية، ويف احلديث

وشرع اهلل األضحية بدل ما كان أهل اجلاهلية يفعلونه من الفرع والعتري،  «منهم
من شاء أفرع ومن شاء مل يفرع، ومن شاء ذرت ومن شاء »ه وورد يف املسند وغري 

وجاء يف السنن ما يدل ذلى إباحتها إذا كانت ذلى  «مل يعرت، ويف الغنم أضحية
غري الوجه الري كانت ذليه يف اجلاهلية، بإدخاهلا يف ذموم الصدقة، وهرا وال 

ن األمر شك مع إمجاع ذوام ذلماء األمصار ذلى ذدم استعماهلم ذلك، وقوف ذ
 .هبما، مع ثبوت النهي ذن ذلك

أي الفرذة والعترية ذند مجهور العلماء، إذا مل يكن ذلى وجه التشبه، مبا كان ذليه ( 3)
أذقر  »أهل اجلاهلية، ألخبار النهي ذن التشبه هبم، وللطرباين من حديث أيب 

 .«كعقر اجلاهلية
فلو ذبح شاة يف رجب ذلى  (ميف اإلسال)ويف رواية  «ال فرع وال ذترية»أي بقوله ( 4)

وجه الصدقة، من غري تشبه باجلاهلية، أو ذبح ولد الناقة حلاجة إىل ذلك، أو 
 .للصدقة به وإطعامه، مل يكن ذلك مكروًها
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 (1)كتاب الجهاد

 
قتال : وشرذا (2)جاهد، أي بالغ يف قتال ذدوه: مصدر

 .(3)الكفار
                                         

ختم به العبادات ألنه أفضل تطوع البدن، وال خيفى أن له مناسبة خاصة ( 1)
را أوردوه بعد أركان بالعبادات، وذده بعضهم ركًنا سادًسا لدين اإلسالم، فل

اإلسالم اخلمسة، وإن كان أتبعه بعض املصنفني باحلدود إلخالء العامل من 
وحيث أن الصالة، والزكاة ، والصوم، واحلج حتتاج إىل : الفساد، وقال الوزير

طمأنينة وظهور يد إلقامة ذلك، واملدافعة ملن هنى ذنه من املشركني، كان اجلهاد 
قبه، وهو مشروع بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، قال الزما فتعني ذكر ذلمه ذ

من »وأمر به، وقال  صلى اهلل ذليه وسلموفعله  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتالُ : تعاىل
 .«مات ومل يغز، ومل حيدث نفسه بالغزو، مات ذلى شعبة من النفاق

وهتم برل الطاقة والوسع، وغلب يف ذرفهم ذلى جهاد الكفار، وهو دذ: فهو لغة( 2)
 .إىل الدين احلق، وقتاهلم إن مل يقبلوا

خاصة، خبالف املسلمني من البغاة، وقطاع الطريق، وغريهم، فبينه وبني القتال ( 3)
ذموم مطلق، ويأيت حكم قتال البغاة وغريهم، وجنس اجلهاد كما قال ابن القيم 

فعلى كل  وغريه، فرض ذني، إما بالقلب، وإما باللسان، وإما باملال، وإما باليد،
اجلهاد شرذا، برلك اجلهد : مسلم أن جياهد بنوع من هره األنواع، وقال احلافظ

يف قتال الكفار، ويطلق أيضا ذلى جماهدة النفس، والشيطان، والفساق، فأما 
جماهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، مث ذلى العمل هبا، مث تعليمها، وأما جماهدة 

 من الشبهات وما يزينه الشيطان، فعلى دفع ما يأيت به 
= 
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إذا قام به من يكفي سقط ذن سائر  (1)(وهو فرض كفاية)
 .(4)ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به (3)أمث الكلوإال  (2)الناس

                                     
= 

من الشهوات، وأما جماهدة الكفار فتقع باليد، واملال، واللسان، والقلب، وأما 
 .جماهدة الفساق فباليد، مث اللسان، مث القلب

مامل حيضر العدو  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكمْ : إمجاذا لقوله تعاىل( 1)
كفاية ما قصد حصوله من غري شخص معني، فيتعني ذلى كل أحد، وفرض ال

هنوض قوم يكفون يف : فإن مل يوجد إال واحد تعني ذليه، ومعىن الكفاية هنا
قتاهلم جندا، كان هلم دواوين أو أذدوا أنفسهم له تربًذا، حبيث إذا قصدهم العدو 

 .حصلت املنعة به، ويكون بالثغور من يدفع العدو ذن أهلها
َفضََّل اهللُ ذن باقي الناس الرين ال يقومون به لقوله  أي سقط فرض اجلهاد( 2)

ُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجةً  َوَما َكاَن : وقوله اْلُمَجاِهِديَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنـْ
كان يبعث السرايا، ويقيم   صلى اهلل ذليه وسلموألنه  اْلُمْؤِمُنوَن ِليَـْنِفُروا َكافَّةً 

رج قط للغزو إال ترك بعض الناس، فاقتضى كونه فرض كفاية، هو وأصحابه، ومل خي
إذا قام به البعض يكون سنة يف حق الباقني، وإذا فعله اجلميع كان كله فرضا، قال 

 .لعله إذا فعلوه مجيًعا، فإنه ال خالف فيه: الشيخ
 .أي وإن مل يقم جبهاد الكفار أحد من املسلمني أمث كل املسلمني برتكه( 3)
اتفقوا ذلى أنه جيب ذلى أهل الثغر أن يقاتلوا : فاق األئمة، وقال الوزير وغريهبات( 4)

من يليهم من الكفار، فإن ذجزوا ساذدهم من يليهم، ويكون ذلك ذلى األقرب 
فاألقرب ممن يلي ذلك الثغر، وصار فرض ذني إن مل يكن ذرر، واألمر يف ذلك 

 .مبين ذلى غلبة الظن أن الغري يقوم به
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 .(1)وهو أفضل متطوع به
                                         

: ال أذلم شيًئا من العمل بعد الفرائض أفضل من اجلهاد، وقال الشيخ: أمحد قال( 1)
اتفق العلماء فيما أذلمه أنه ليس يف التطوذات أفضل من اجلهاد، ويف 

إن »وفيهما  «لغدوة يف سبيل اهلل أو روحة، خري من الدنيا وما فيها»الصحيحني 
، ما بني كل درجتني كما بني يف اجلنة مائة درجة، أذدها اهلل للمجاهدين يف سبيله

يا : فهرا ارتفاع مخسني ألف سنة يف اجلنة ألهل اجلهاد، وقيل «السماء واألرض
 «مؤمن جماهد يف سبيل اهلل بنفسه وماله»: رسول اهلل أي الناس أفضل؟ قال

 .واألحاديث متظاهرة برلك
ب واملدذي، وهو سنام العبادة، وذروة اإلسالم، وهو احملك، والدليل املفرق بني احمل

فمن صدق احملب برل مهجته وماله لربه، حىت يود لو أن له بكل شعرة نفًسا 
برهلا يف مرضاته، ويود أن لو قتل مث أحىي، مث قتل مث أحيي، قد سلم نفسه 

ِإنَّ اهلَل ملشرتيها، وذلم أن ال سبيل إىل أخر تلك السلعة الغالية إال ببرل مثنها 
ُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة يـَُقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمنِ  يَن َأنـْ

ُلوَن َويـُْقتَـُلونَ  اآلية، ففيه خري الدنيا واآلخرة، ويف تركه خسارة الدنيا  اهلِل فَـيَـْقتـُ
 .واآلخرة، وفيه إحدى احلسنني، إما النصر والظفر، وما الشهادة واجلنة

حاصله برل أذز احملبوبات، وإدخال أذظم املشقات ذلى وفضله ذظيم، كيف و 
النفس، ابتغاء مرضاة اهلل، وتقربا إليه، ونفعه يعم املسلمني كلهم، وغريه ال يساويه 
يف نفعه وخطره، فال يساويه يف فضله، والشهادة فيه تكفر الرنوب غري الدين، 

ي إن مت صابرا أيكفر اهلل ذين خطايا: للري سأله صلى اهلل ذليه وسلملقوله 
 .«نعم إال الدين»: حمتبسا يف سبيل اهلل؟ قال

هرا إمنا هو ملن هتاون يف قضاء دينه، أما من استدان دينا وأنفقه يف : وقال اآلجري
واجب ذليه، أو يف مشروع، من غري سرف وال تبرير، مث مل ميكنه قضاؤه بعد 

 مظامل العبادوغري : ذلك، فإن اهلل يقضيه ذنه، مات أو قتل، قال الشيخ
كقتل، وظلم، وزكاة، وحج، وغريها، وال يسقط حق اآلدمي من دم، أو مال، أو 

 .ذرض، باحلج إمجاًذا، وال باجلهاد
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 .(2)اجلهاد (وجيب) (1)مث النفقة فيه

                                         

أي يف اجلهاد، ويف االختيارات، من ذجز ذنه ببدنه، وقدر ذليه مباله، وجب ( 1)
 :ذليه اجلهاد مباله، نص ذليه وقطع به القاضي يف أحكام القرآن، ذند قوله

 ُِفِسُكْم ِفي َسِبيِل اهلل فيجب  اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنـْ
ذلى املوسرين النفقة يف سبيل اهلل، وذلى هرا فيجب ذلى النساء اجلهاد يف 
أمواهلن إن كان فيها فضل، وكرلك يف أموال الصغار إذا احتيج إليها، كما جتب 

 .النفقات والزكاة
من : سئلت ذمن ذليه دين وله ما يوفيه، وقد تعني اجلهاد؟ فقلت: قال الشيخ

الواجبات ما يقدم ذلى وفاء الدين، كنفقة النفس، والزوجة، والولد الفقري، ومنها 
ما يقدم وفاء الدين ذليه، كالعبادات من احلج والكفارات، ومنها ما يقدم ذليه 

اجلهاد املتعني لدفع الضرر كما إذا  إال إذا طولب به، كصدقة الفطر، فإن كان
حضره العدو، أو حضر الصف، قدم ذلى وفاء الدين، كالنفقة وأوىل، وإن كان 
استنفار اإلمام، فقضاء الدين أوىل، إذ اإلمام ال ينبغي له استنفار املدين مع 

لو ضاق املال ذن إطعام جياع، واجلهاد الري : االستغناء ذنه، ولرلك قلت
إذا كان الغرماء : قدمنا اجلهاد، وإن مات اجلياع، وقلت أيضا يتضرر برتكه،

جياهدون باملال الري يستوفونه، فالواجب وفاؤهم، لتحصيل املصلحتني، الوفاء 
 .واجلهاد، ونصوص أمحد توافق ما كتبته

أي ذينا ذلى ذكر، مسلم، حر ، مكلف ، صحيح، ولو أذشى أو أذور، واجد ( 2)
يكفيه وأهله يف غيبته، ومع مسافة قصر ما حيمله بال ما  -مبلك، أو برل إمام-

 َلْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اأَلْعَرِج َحَرجٌ : خالف، لقوله تعاىل
 َلْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوال َعَلى اْلَمْرَضى َوال َعَلى الَِّذيَن ال َيِجُدوَن : وقال

ار متنع من اجلهاد، وال جيب ذلى أنثى بال نزاع، ألن هره األذر َما يـُْنِفُقوَن َحَرجٌ 
 .ويلزم العاجز ببدنه يف ماله، اختاره الشيخ وغريه
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أو  (1)(أو حضر بلده ذدو)أي حضر صف القتال  (إذا حضره)
 .(3)حيث ال ذرر له (أو استنفره اإلمام) (2)احتيج إليه

                                         

أي جيب ذليه اجلهاد ذيًنا إن مل يكن ذرر بال نزاع، وإن كانت املقاتلة أقل من ( 1)
النصف، فإهنم لو انصرفوا استولوا ذلى احلرمي، وهرا وأمثاله قتال دفع ال قتال 

جهاد الدفع للكفار متعني ذلى  : وز االنصراف فيه حبال، قال الشيخطلب، ال جي
 .كل أحد

إذا هجم العدو، فإن دفع ضررهم ذن الدين والنفس واحلرمة، واجب إمجاذا : وقال
وإذا دخل العدو بالد اإلسالم فال ريب أنه جيب النفري إليه بال إذن والد وال غرمي، 

 املختصرات، لكن هل جيب ذلى ونصوص أمحد صرحية هبرا، وهو خري مما يف
 مجيع أهل املكان النفري إذا نفر إليه الكفاية أوال؟

أي يف القتال واملدافعة، تعني ذليه ولو بعد، إن مل يكن ذرر، لدذاء احلاجة إليه، ( 2)
وقتال الدفع، مثل أن يكون العدو كثريا ال طاقة للمسلمني به، لكن خياف إن 

ذلى من خيلفون من املسلمني، فهنا جيب أن انصرفوا ذن ذدوهم ذطف العدو 
 .يبرلوا مهجهم ومهج من خياف ذليهم يف الدفع حىت يسلموا

أي طلبه اإلمام أو نائبه للخروج للقتال تعني ذليه، ومل جيز ألحد أن يتخلف إال ( 3)
من حيتاج إليه حلفظ أهل أو مال وحنو ذلك، بال نزاع، وذكر الشيخ حديث 

سلم السمع والطاذة يف ذسره ويسره ومنشطه ومكرهه، وأثره ذلى املرء امل»ذبادة 
فأوجب الطاذة اليت ذمادها االستنفار يف العسر واليسر، وهرا نص : ، قال«ذليه

يف وجوبه مع اإلذسار، خبالف احلج، وهرا يف قتال الطلب، وأما قتال الدفع فهو 
 أشد أنواع دفع الصائل ذن احلرمة والدين فواجب إمجاًذا

و الصائل الري يفسد الدين والدنيا ال شيء أوجب من دفعه بعد اإلميان فال فالعد
 .يشرتط له شرط، بل يدفع حبسب اإلمكان
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ُبتُ : لقوله تعاىل َما َلُكْم ِإَذا : وقوله (1)واِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة َفاثـْ
ْلُتْم ِإَلى اأَلْرضِ  ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اهلِل اثَّاقـَ

وإذا  (2)
بال  حلادثة يشاور فيها، مل يتأخر أحدٌ  (3)الصالة جامعة: نودي
 .(4)ذرر

                                         

ُبُتواأي مجاذة كافرة  فئةأيها املسلمون  (ِإَذا َلِقيُتمْ )أي ( 1) لقتاهلم  َفاثـْ
والظفر هبم  أي ادذوه بالنصر َواذُْكُروا اهلَل َكِثيًراووطنوا أنفسكم للقائهم، 

 ََلَعلَُّكْم تـُْفِلُحون أي كونوا ذلى رجاء الفالح َُوَأِطيُعوا اهلَل َوَرُسوَله  يعين
تَـْفَشُلواأي ال ختتلفوا  َوال تَـَناَزُعوايف أمر اجلهاد والثبات  جتبنوا  فـَ

 َواْصِبُروا ِإنَّ اهلَل َمعَ جرأتكم وجدكم وحدتكم  َوَتْذَهَب رِيُحُكمْ وتضعفوا 
وهره تعليم من اهلل لعباده آداب اللقاء، وطريق الشجاذة ذند  * الصَّاِبرِينَ 

 .مواجهة العدو
(2 )اْنِفُروا  أي اخرجوا ِِفي َسِبيِل اهلل  جلهاد ذدوكم ْْلُتم أي تثاقلتم،  اثَّاقـَ

يف الدذة واخلفض وطيب  اأَلْرضِ املقام يف  (ِإَلى)وتباطأمت، وتكاسلتم، وملتم 
َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة ر، وكانت يف غزوة تبوك، حني طابت الثمار والظالل الثما

َيا ِفي الِخَرِة ِإال َقِليلٌ  نـْ َيا ِمَن الِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ نـْ كزاد   * الدُّ
الراكب، ومن قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا، ودينه هو الظاهر، فهو يف سبيل 

نفري مع كل أمري، برا كان أو فاجرا بال نزاع، بشرط أن حيفظ اهلل، وجيب ال
 .املسلمني

الصالة : بنصبهما ذلى اإلغراء واحلال، ويرفعهما مبتدأ وخرب، أي قيل يف اجليش( 3)
 .جامعة

لوجوب اجلهاد بغاية ما ميكن من بدن، ورأي، وتدبري ال سيَّما العرفاء، ورجال ( 4)
 جلهـاد مـنه ما هو باليـد، ومـنه ما هو ا: النجدة والرأي، قال الشيـخ

 بالدذوة، واحلجة، واللسان، والرأي، والتدبري، والصناذة، فيجب بغاية ما ميكنه 
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تمام الرباط »لقوله ذليه السالم  (1)(اومتام الرباط أربعون يومً )
 .(2)«أربعون يوما

                                     
= 

وال غىن لويل األمر : وجيب ذلى القعدة لعرر أن خيلفوا الغزاة يف أهليهم وماهلم، قال
َفِإَذا َعَزْمَت  َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمرِ : من املشاورة فقد أمر هبا تعاىل فقال

تَـوَكَّْل َعَلى اهللِ  ما شاور قوم قط يبتغون وجه اهلل إال هدوا إىل : وقال قتادة فـَ
رشدهم، وما ندم من استخار اخلالق، وشاور املخلوقني، وتثبت يف أمره، ومل يكن 

 .صلى اهلل ذليه وسلمأحد أكثر مشاورة من رسول اهلل 
وب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وإذا استشارهم إن اهلل أمر هبا لتأليف قل: وقد قيل

فبني له ما جيب اتباذه من الكتاب والسنة، وإمجاع املسلمني فعليه اتباع ذلك، وال 
طاذة ألحد يف خالف ذلك، وإن كان ذظيما يف الدين والدنيا، وإن كان أمرا قد 

ه بكتاب تنازع فيه املسلمون، فينبغي أن يكون مستخرج رأيه ووجهه ما كان أشب
، ومىت أمكن معرفة ما دل ذليه كان هو صلى اهلل ذليه وسلماهلل، وسنة رسول اهلل 

الواجب، فإن مل ميكن لضيق الوقت، أو ذجزا لطالب أو تكافئ األدلة ذنده، فله 
 .أن يقلد من يرتضي ذمله ودينه ، هرا أقوى األقوال

ى ما دون األربعني كما أي كماله املستحق ذليه األجر اجلزيل، وإال فيؤجر ذل( 1)
 .سيأيت، والرباط من توابع اجلهاد يف سبيل اهلل، ولزوم الثغور من أفضل األذمال

رواه سعيد، « من رابط أربعني يوما فقد استكمل الرباط»وذن أيب هريرة مرفوًذا، ( 2)
رباط يوم يف سبيل اهلل خري من »ونص ذليه أمحد، وجزم به غري واحد، ويف السنن 

خري  «ليلة»: ويف لفظ «رباط يوم وليلة»وملسلم  «فيما سواه من املنازلألف يوم 
من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري ذليه ذمله ورزقه، وأمن من الفتان، ويف 

 .«رباط يوم يف سبيل اهلل خري من الدنيا وما فيها»الصحيح 
يلة القدر ذند ألن أرابط ليلة يف سبيل اهلل أحب إيل من أن أوافق ل: وقال أبو هريرة

احلجر األسود، وفضائل الرباط يف سبيل اهلل كثرية، وتظاهرت األحاديث بالرتغيب 
: فيه، وكثرة الثواب، وهو أفضل من اجملاورة مبكة، حكاه الشيخ إمجاًذا، وقال
= 
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جلهاد  (2)والرباط لزوم ثغر (1)رواه أبو الشيخ يف كتاب الثواب
وكره  (5)وأفضله بأشد الثغور خوفا (4)وأقله ساذة (3)مقويا للمسلمني

 .(6)نقل أهله إىل خموف
                                     

= 

املقام يف ثغور املسلمني أفضل من اجملاورة يف املساجد الثالثة، بال نزاع، ألن 
واجملاورة غايتها أن تكون من جنس احلج، وقال  الرباط من جنس اجلهاد،

وكرا احلرس يف سبيل اهلل، ثوابه ذظيم لألخبار  ال َيْستَـُووَن ِعْنَد اهللِ :تعاىل
 .ولعظيم نفعه

 .أبو الشيخ هو احلافظ أبو حممد ذبد اهلل بن حممد بن حبان األصبهاين( 1)
العدو باحلرب وارتباط اخليل  اإلقامة ذلى جهاد: الرباط يف األصل: ويف النهاية( 2)

اهـ والثغر كل مكان خييف أهله والعدو أو خييفهم ومسي املقام بالثغر . وإذدادها
 .رباطا، ألن هؤالء يربطون خيوهلم، وهؤالء يربطون خيوهلم

 .فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط، واألذمال بالنيات( 3)
يوم رباط، وليلة رباط، وساذة : ، قال أمحدأي أقل ما يقع ذليه اسم الرباط ساذة( 4)

 .رباط، واألجر حبسب ذلك
 .ألنه مقامه به أنفع، وأهله به أحوج( 5)
أي نقل ذريته ونسائه إىل ثغر خموف، خمافة الظفر هبم، وإال فال يكره، كأهل ( 6)

الثغر به بأهليهم، وإن كان خموًفا، ألنه ال بد هلم من السكىن هبم، وإال خلربت 
ور، وتعطلت وجيب ذلى ذاجز ذن إظهار دينه، مبحل يغلب فيه حكم الكفر الثغ

 أو البدع املضلة، اهلجرة، إحرازا لدينه وقال الوزير وغريه 
اتفقوا ذلى وجوب اهلجرة ذن ديار الكفر ملن قدر ذلى ذلك، وسن لقادر ذلى إظهار 

 ذليه وسلمصلى اهلل دينه بنحو دار كفر، وال جتب من بني أهل املعاصي لقوله 
 .احلديث «من رأى منكم منكرا فليغريه بيده»

واهلجرة اخلروج من تلك الدار إىل دار اإلسالم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة واإلمجاع، 
: متوذد من تركها، بل فرضها اهلل ذلى رسوله قبل فرض الصوم واحلج، قال الشيخ
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

163 

مل جياهد ) (1)حرين أو أحدمها كرلك (وإذا كان أبواه مسلمني)
صححه  «دففيهما فجاه»لقوله ذليه السالم  (2)(ا إال بإذهنماتطوذً 

 .(3)الرتمري

                                     
= 

َوفَّاُهُم  :ال يسلم أحد من الشرك إال باملباينة ألهله لقوله تعاىل ِإنَّ الَِّذيَن تـَ
ُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُتمْ  أي فريق كنتم، يف فريق أي يف  اْلَمالِئَكُة َظاِلِمي َأنـْ

ِفي اأَلْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُكْن قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن املسلمني، أو فريق املشركني؟ 
تـَُهاِجُروا ِفيهَ  َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا : اآليات، وقال اَأْرُض اهلِل َواِسَعًة فـَ

واملهاجرة مصادمة الغري، ومقاطعته  *ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعٌة َفِإيَّاَي َفاْعُبُدونِ 
أنا بريء »: قال صلى اهلل ذليه وسلمومباذدته، وأليب داود وغريه أن رسول اهلل 

 .«من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني
 .ر ذاقلأي مسلم ح( 1)
باتفاق العلماء، إال أن يكون ذليه فرض ذني، مثل : قال الوزير وابن رشد وغريمها( 2)

 .أن ال يكون هناك من يقوم بالفرض إال بقيام اجلميع به
إن »وروي البخاري معناه من حديث ابن ذمر، وأليب داود من حديث أيب سعيد ( 3)

م اخلروج يف اجلهاد، وذلك ألن يعين بطاذتهما بعد «أذنا لك فجاهد، وإال فربمها
برمها فرض ذني، واجلهاد فرض كفاية، وفرض العني مقدم ذلى فرض الكفاية، 

كوهنما مسلمني حرين، قال ومجهور العلماء أنه حيرم إذا منعاه أو أحدمها يشرط 
وال تصح االستنابة يف اجلهاد جبعل، وال بتربع، وال بأجرة ذند أيب : الوزير

 .وأمحد، سواء تعني املستنيب، أو مل يتعنيحنيفة،والشافعي، 
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وكرا ال يتطوع  (2)ةوال إذن جد وجد (1)وال يعترب إذهنما لواجب
أو   (6)أو رهن حمرز (5)إال مع إذن (4)ال وفاء له (3)به مدين آدمي

 .(7)كفيل مليءٍ 

 .(8)(جيشه ذند املسري)وجوبا  (ويتفقد اإلمام)

                                         

كما إذا استنفره اإلمام، أو حصر العدو البلد، وإن استويا فمصلحة اجلهاد أذم، ( 1)
 .إذ هي حلفظ الدين، والدفاع ذن املسلمني

لظاهر األخبار، وال للكافرين، لفعل الصحابة، وال لرقيقني لعدم الوالية، وال ( 2)
 .قوهلماجملنونني ألنه ال حكم ل

 .باإلضافة احرتازا ممن ذليه دين هلل، كحج وزكاة( 3)
أيكفر اهلل ذين خطاياي : ، وقد سأله رجلصلى اهلل ذليه وسلمباالتفاق ، لقوله ( 4)

نعم إال الدين، كرلك قال يل جربئيل »: إن مت صابرا حمتبسا يف سبيل اهلل؟ قال
 .ان الدين هللواجلمهور ذلى اجلواز إذا خلف وفاء، كما لو ك «آنفا

 .أي إذن رب الدين، فيجوز لرضاه( 5)
 .أي ميكن وفاء منه، لقصة ذبد اهلل بن حرام، وذدم ضياع حق الغرمي( 6)
أي بالدين، أو وكيل يقضيه متربذا فيجوز، ألنه ال ضرر ذلى رب الدين، فإن ( 7)

ذمته،  تعني ذليه اجلهاد فال إذن لغرميه، لتعلق اجلهاد بعينه، فيقدم ذلى ما يف 
 .كسائر فروض األذيان

 فيعرض جيشه، ويتعاهد اخليل والرجال، ويلزم كل أحد من إمام ورذية ( 8)
َوَما : إخالص النية هلل تعاىل يف الطاذات كلها، من جهاد وغريه، لقوله تعاىل
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 الري (املخرل)كـ   (1)من ال يصلح حلرب من رجال وخيل( ومينع
 .(2)يفند الناس ذن القتال، ويزهدهم فيه

  (3)هلكت سرية املسلمني: كالري يقول  (واملرجف)
أو يرمي بيننا  (5)وكرا من يكاتب بأخبارنا (4)وماهلم مدد أو طاقة

 .(6)بفنت
                                     

= 

ينَ  ، ويلزم كل أحد برل وسعه يف ُأِمُروا ِإال ِليَـْعُبُدوا اهلَل ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ
إذا غزا  صلى اهلل ذليه وسلم، ويستحب أن يدذو سرا حبضور قلب، وكان ذلك
 «اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل»: قال

 .رواه أبو داود
كفرس حطيم، وشيخ هرم، وحنو ذلك، لكونه كالًّ ذلى اجليش، ومضيًقا ذليهم، ( 1)

 .ورمبا كان سبًبا للهزمية
يد، أو الربد شديد، واملشقة شديدة، أو ال تؤمن هزمية اجليش، احلر شد: كالقائل( 2)

ِبَعاثـَُهْم فَـثَبََّطُهْم َوِقيَل : فال يصحبهم ولو لضرورة، قال تعاىل َوَلِكْن َكِرَه اهلُل اْن
ُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ  َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما زَاُدوُكْم ِإال َخَبااًل َوأَلْوَضُعوا  * اقـْ

َنةَ ِخالَلكُ  بْـُغوَنُكُم اْلِفتْـ  . ْم يـَ
 .وتشتت أمرهم، وضعفوا( 3)
أي بالكفار، وحنو ذلك، وحيدث بقوة الكفار، وكثرهتم، وضعفنا وقلتنا، وغري ( 4)

 .ذلك، مما يوهن ذزائم اجليش، ويفت يف أذضادهم
 .أي ومينع أيضا من يكاتب بأخبارنا ويفشي أسرارنا( 5)
 . ع صـيب مل يشتـد، ونسـاء إال ملصـلحةومعروف بنفاق وزندقـة، ومين( 6)
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 .(2)ويعقد هلم األلوية والرايات (1)ويعرف األمري ذليهم العرفاء
                                     

= 

وال يغزى مع خمرل ومرجف، ومعروف هبزمية، أو تضييع املسلمني، ومينع جيشه 
إن اهلل ليؤيد هرا الدين بالرجل »من املعاصي والفساد، ويقدم األقوى، حلديث 

ال : وحيرم أن يستعني مبشرك، اختاره الشيخ وغريه، وقال غري واحد «الفاجر
رواه مسلم،  «ارجع فلن أستعني مبشرك»رواية أنه ال يستعان هبم، لقوله ختتلف ال

وألن الكافر ال يؤمن مكره وغائلته، خلبث طويته إال لضرورة، ملا روى الزهري أنه 
استعان بناس من املشركني يف حرب خيرب، وشهد صفوان  صلى اهلل ذليه وسلم

 .حنيًنا
اف منهم، وإن جوز اشرتط أن يكون والضرورة مثل كون الكفار أكثر ذدًدا أو خي

وحترم االستعانة بأهل األهواء يف شيء من : حسن الرأي يف املسلمني، قال الشيخ
أمور املسلمني، ألن فيه أذظم الضرر، وألهنم دذاة خبالف اليهود والنصارى، 

ال : وحيرم أن يعينهم املسلمون ذلى ذدوهم إال خوفا من شرهم، لقوله تعاىل
 .اآلية ًما يـُْؤِمُنوَن ِباهلِل َواْليَـْوِم الِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اهلَل َوَرُسوَلهُ َتِجُد قـَوْ 

مجع ذريف وهو القائم بأمر القبيلة أو اجلماذة من الناس، كاملقدم ذليهم ينظر يف ( 1)
جعل  صلى اهلل ذليه وسلمحاهلم ويتفقدهم ، ويتعرف األمري منه أحواهلم، ألنه 

 «ذرف»بضم املثناة التحتية مضارع  «يعرف»ة ذريًفا يوم خيرب، وذلى كل ذشر 
املشدد ويؤمر يف كل ناحية أمريًا يقلده أمر احلرب، وتدبري اجلهاد، ويكون من له 
رأي، وذقل، وخربة باحلرب ومكائد العدو، مع أمانة، ورفق باملسلمني، ونصح 

 .قوة القلب وخربته بههلم، ومدار القتال ذلى قوة البدن وصنعته للقتال، وذلى 
اللواء هو العلم الري حيمل يف احلرب، يعرف به موضع صاحب اجليش، والراية ( 2)

: مبعىن اللواء، وصرح مجاذة برتادفهما، لكن روى أمحد والرتمري ذن ابن ذباس
 سوداء، ولواؤه أبيض  صلى اهلل ذليه وسلمكانت راية رسول اهلل 

ف كل قوم رايتهم، وجيعل لكل طائفة شعاًرا وينبغي أن يغاير بني ألواهنا ليعر 
 .أمت أمت: مترونا مع أيب بكر،وشعارنا: يتداذون به ذند احلرب، قال سلمة
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يبعث العيون، ليتعرف و  (2)وحيفظ مكامنها (1)ويتخري هلم املنازل
 .(4)أي يعطي زيادة ذلى السهم (وله أن ينفل) (3)دوـحال الع

                                         

 .أي أصلحها هلم كاخلصبة، وأكثرها ماًء ومرذى( 1)
مجع مكمن وهو املكان الري خيتفي فيه العدو، ليأمنوا هجوم العدو ذليهم، وال ( 2)

 .يأخرهم العدو بغتة يغفل احلرس والطالئع، لئال
 صلى اهلل ذليه وسلمويتجسسون أخباره، ويكونون ممن هلم خربة بالفجاج، ألنه ( 3)

بعث الزبري يوم األحزاب، وحريفة أيضا وغريمها، وينبغي أن يبتدئ اإلمام برتتيب 
قوم يف أطراف البالد، يكفون من بإزائهم، من املشركني، ويأمر بعمر حصوهنم، 

مجيع مصاحلهم، ألن أهم األمور األمن، وجيوز أن جيعل ماال وحفر خنادقهم، و 
ملن يعمل ما فيه غناء، أو يدل ذلى طريق، أو قلعة أو ماء وحنوه، وبال شرط، 

ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ : ويعد الصابر يف القتال بأجر ونفل، ويف اجليش، لقوله تعاىل
َياٌن َمْرُصوصٌ الَِّذيَن يـَُقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّا َكَأنَـّهُ   .* ْم بـُنـْ

صلى اهلل وألن فيه ربط اجليش بعضه ببعض، وجيعل يف كل جنبة كفوا، فقد جعل 
خالدا ذن إحدى اجلنبتني، والزبري ذلى األخرى، وأبا ذبيدة ذلى  ذليه وسلم

 .الساقة، وألنه أحوط يف احلرب، وأبلغ يف إرهاب العدو
، وقتاله، وغري ذلك، مأخوذ من النفل وهو أي املستحق مع سائر اجليوش، لعنايته( 4)

 : الزيادة، ومنه نفل الصالة، ومجهور العلماء ذلى جوازه قال
من أخر شيئا فهو له، كما روي ذن النيب : وذلى القول الصحيح أن يقول: الشيخ

وكما قال ذلك يف غزوة بدر، ملصلحة راجحة ذلى املفسدة،  صلى اهلل ذليه وسلم
ن كهو، وأما إذا مل يأذن، أو أذن إذنا غري جائر، فلإلنسان وكل ما دل ذلى اإلذ

 .أن يأخر مقدار ما يصيبه بالقسمة، متحريا للعدل يف ذلك
ومن حرم ذلى املسلمني مجيع الغنائم، واحلالة هره، أو أباح لإلمام أن يفعل فيها ما 

 لمصلى اهلل ذليه وسيشاء، فقد تقابل الطرفان، ودين اهلل وسط، واستمر فعله 
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ويبعث سرية تغري،  (1)أي ذند دخوله أرض العدو (يف بدايته)
أي إذا رجع من  (ويف الرجعة (2)بعد اخلمس)فأقل  (الربع)وجيعل هلا 
 أي بعد (بعده)فأقل  (الثلث)وجيعل هلا  (4)وبعث سرية (3)أرض العدو

 .(5)اخلمس

                                     
= 

واخللفاء بعده ذلى قسمة الغنائم، واإلذن قد يفضي إىل اشتغاهلم بالنهب ذن 
القتال، وظفر العدو هبم، وألن الغزاة إذا اشرتكوا يف الغنيمة ذلى سبيل التسوية 

 .فقسمتها بينهم هي العدل واإلنصاف
وذلك أنه إذا دخل أمري دار حرب، بعث سرية تغري وإذا رجع بعث سرية أخرى، ( 1)

 .ما أتت به أخرج مخسه، وأذطى السرية ما وجب هلا، وقسم الباقي يف الكلف
 .مما غنموا، ويقسم الباقي يف اجليش كله، للخرب اآليت( 2)
الثلث مما غنموا بعد اخلمس، إذا أوقعوا بالعدو مرة ثانية، وزيد يف الرجعة ذلى ( 3)

 .الرغبة يف القتالالبدأة ملشقة الرجعة، ألجل ما حلق اجليش من الكالل، وذدم 
 .بعد القفول تغري ذلى العدو( 4)
 .وهرا مرهب مجهور أهل العلم( 5)
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: حلديث حبيب بن مسلمة (1)ويقسم الباقي يف اجليش كله
نفل الربع في البدأة، » صلى اهلل ذليه وسلمشهدت رسول اهلل 
 (3)(ويلزم اجليش طاذته) (2)رواه أبو داود «والثلث في الرجعة

 .(4)(والصرب معه)والنصح 
                                         

 أي يقسم ما بقي بعد اخلمس والتنفيل يف اجليش كله، ومنهم السرية ( 1)
 .املنفلة

وغريه، ورواه ابن ماجه مبعناه وذن ذبادة بن الصامت مرفوًذا حنوه رواه الرتمري ( 2)
 .وغريه

ينفل السرية الربع، وإذا رجعوا  صلى اهلل ذليه وسلمكان : موقال شيخ اإلسال
وجيوز أن ينفل السرية من أربعة األمخاس، وإن كان فيه : الثلث بعد اخلمس، وقال

كان   صلى اهلل ذليه وسلمتفضيل بعضهم ذلى بعض، ويأيت حديث ابن ذمر وأنه 
ة، كسرية تسري وجيوز أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاي: ينفل بعض السرايا، قال

من اجليش، أو رجل صعد ذلى حصن ففتحه، أو محل ذلى مقدم العدو فقتله ، 
 .وخلفاءه يفعلون ذلك صلى اهلل ذليه وسلموحنو ذلك، فإن النيب 

 أي طاذة ويل أمرهم، والطاذة واالنقياد، وهو امتثال أمره، ما مل يأمر ( 3)
 .مبعصية

َيا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا  :يف اللقاء، وأرض العدو لقوله تعاىل( 4)
اتفقوا ذلى أنه إذا التقى الزحفان، وجب ذلى املسلمني : قال الوزير َوَراِبُطوا

احلاضرين الثبات، وحرم ذليهم االنصراف والفرار، إذ قد تعني ذليهم إال أن يكون 
 .مع ثالثة، أو املائة مع ثالمثائةمتحرًفا لقتال، أو متحيًزا إىل فئة، أو يكون الواحد 

َفِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة : ال جيوز الفرار ذن الضعف إمجاًذا لقوله: وقال ابن رشد
تَـْينِ  ْغِلُبوا ِمائـَ  وذهب مالك إىل أن الضعف إمنا يعترب يف القوة،  َصاِبَرٌة يـَ
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وِلي اأَلْمِر َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُ : لقوله تعاىل
ِمْنُكمْ 

(1). 
                                     

= 

جواًدا منه، وأجود ال يف العدد، وأنه جيوز أن يفر الواحد ذن واحد، إذا كان أذتق 
سالًحا وأشد قوة، وهو مع ظن تلف أوىل من الثبات، ويسن الثبات مع ذدم ظن 

 .التلف، والقتال مع ظنه، فهما أوىل من الفرار، وكرا قال الشيخ وغريه
ال خيلو إما أن يكون قتال دفع أو طلب، فاألول بأن يكون العدو كثريا : وقال الشيخ

ن إن انصرفوا ذنهم ذطفوا ذلى من ختلف من ال يطيقهم املسلمون، وخيافو 
املسلمني، فهنا صرح األصحاب بوجوب برل مهجهم يف الدفع حىت يسلموا، 
ومثله لو هجم ذدو ذلى بالد املسلمني، واملقاتلة أقل من النصف، لكن إن 
انصرفوا استولوا ذلى احلرمي، والثاين ال خيلو إما أن يكون بعد املصافة، أو قبلها 

بعدها حني الشروع يف القتال ال جيوز اإلدبار مطلقا، إال ملتحرف أو فقبلها و 
 يسن انغماسه يف العدو ملنفعة املسلمني، وإال : متحيز وقال

هني ذنه، وهو من اهللكة وإن ألقي يف مركبهم نار فعلوا ما يرون السالمة فيه بال 
 .نزاع

 صلى اهلل ذليه وسلمذهده  أي وأطيعوا أويل األمر منكم، وهم أمراء املسلمني، يف( 1)
من أطاذين فقد أطاع اهلل، ومن أطاع أمريي » صلى اهلل ذليه وسلموبعده، ولقوله 

رواه  «فقد أطاذين، ومن ذصاين فقد ذصى اهلل، ومن ذصى أمريي فقد ذصاين
النسائي، وال نزاع يف وجوب طاذته ما مل يأمر مبعصية، وال نزاع يف وجوب الغزو 

اجلهاد واجب ذليكم مع كل »فاجًرا، حلديث أيب هريرة مرفوًذا  معه، برًّا كان أو
إن اهلل ليؤيد هرا الدين »رواه أبو داود، ويف الصحيح  «أمري، برًّا كان أو فاجًرا

 . «بالرجل الفاجر
بايعناه ذلى السمع والطاذة، يف منشطنا، : ويف الصحيحني من حديث ذبادة

وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن ترًوا كفًرا ومكرهنا، وذسرنا ويسرنا، وأثره ذلينا، 
بواًحا، ذندكم، فيه من اهلل برهان، وألن تركه مع الفاجر يفضي إىل تركه مطلًقا، 
= 
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إال أن  (1)الغزو إال بإذنه)حتطاب و التعلف واال (وال جيوز)
ألن املصلحة  (2)بفتح الالم أي شره وأذاه (يفجأهم ذدو خيافون كلبه

 .(4)وجيوز تبييت الكفار (3)اتتعني يف قتاله إذً 

                                     
= 

 .وإىل ظهور الكفار ذلى املسلمني، واستئصاهلم وإذالء كلمة الكفر
وكرا خروج من ذسكر، وتعجيل، وبراز، وإحداث أمر إال بإذنه، ألنه أذرف ( 1)

َوِإَذا َكاُنوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر : الناس، وحال العدو، وقوهتم لقوله تعاىلحبال 
اتفقوا ذلى حماربة مجيع : قال ابن رشد َجاِمٍع َلْم َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأِذُنوهُ 

يُن ُكلُّهُ : املشركني، لقوله تعاىل َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفتـْ
شرط احلرب بلوغ الدذوة باتفاق، أي ال جتوز حرابتهم حىت يكونوا قد : الوق

ِبيَن : بلغتهم الدذوة، وذلك شيء جممع ذليه بني املسلمني لقوله َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
َعَث َرُسوالً  بـْ  .«فادذهم إىل اإلسالم»: وقال َحتَّى نـَ

 .مة والدين واجب إمجاًذافال حيتاجون إىل اإلذن إًذا، ألن دفع الصائل ذن احلر ( 2)
ال يشرتط فيه اإلذن وال غريه، بل جيب الدفع حبسب اإلمكان، وال شيء بعد ( 3)

 .اإلميان أوجب من دفع الصائل الري يفسد الدين والدنيا
صلى اهلل ذليه بال نزاع، وهو كبسهم، وقلتهم وهم غارون، وقد ثبت من فعله ( 4)

 .م مع الغدواتأنه كان يبيت العدو، ويغري ذليه وسلم
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 .(2)ولو قتل بال قصد صبيا وحنوه (1)ورميهم باملنجنيق
                                         

نصب املنجنيق ذلى أهل الطائف، ونصبه ذمرو بن  صلى اهلل ذليه وسلمفإنه ( 1)
العاص ذلى اإلسكندرية، وجيوز رميهم بنار، وقطع سابلة، وماء، وهدم ذامر، 

اتفقوا ذلى جواز إتالف الشجر والزرع الري للكفار، إذا فعلوا بنا : وقال الشيخ
اتفقوا ذلى جواز قطع الشجر، وختريب : به، وقالمثل ذلك، ومل نقدر ذليهم إال 

العامر، ذند احلاجة إليه، وليس ذلك بأوىل من قتل النفوس، وما أمكن غري ذلك، 
ويف اإلنصاف، وال جيوز ذقر دابة، وال شاة إال ألكل حيتاج إليه، وذكره املوفق 
وغريه إمجاذا يف دجاجة وطري، واختار جواز ذقر دواب قتاهلم، إن ذجز 

 .ملسلمون ذن سوقه، وال يدذها هلما
ألنه : جيوز قتل ما قاتلوا ذليه يف تلك احلال، جزم به املوفق وغريه، وقال: ويف البلغة

يتوصل به إىل قتلهم، وهزميتهم، وليس فيه خالف، وإن أحرزنا دواهبم إلينا مل جيز 
، وإال إال لألكل، وإن تعرر محل متاع، ومل يشرت، فلألمري أخره لنفسه وإحراقه

 .جيب إتالف كفر وتبديل: حرم، وجيوز إتالف كتبهم املبدلة، وقيل
والزرع والشجر ثالثة أصناف، ما تدذو احلاجة إىل إتالفه لغرض ما، فيجوز قطعه 

بال خالف نعلمه، والثاين ما يتضرر املسلمون بقطعة، فيحرم : وحرقه، قال املوفق
ال إال أن ال يقدر ذليهم إال : يلوهو املرهب، وق, جيوز: قطعه وما ذدامها فقيل

يكافئون ذلى فعلهم، وكرا رميهم بالنار، : به، أو يكونوا يفعلونه بنا، قال أمحد
وفتح املاء ليغرقهم، وهدم ذامرهم، وجزم املوفق وغريه باجلواز إذا ذجزوا ذن أخره 

 .بغري ذلك وإال مل جيز
 مجيع املشركني، كنساء وشيوخ ورهبان، جلواز النكاية باإلمجاع يف ( 2)

 النكاية جائزة بطريق اإلمجاع، يف مجيع أنواع املشركني : وقال ابن رشد
ذكراهنم، وإناثهم، شيوخهم، وصبياهنم، صغارهم وكبارهم، إال الرهبان، فإن قوما 
رأوا أن يرتكوا، وال يؤسروا، بل يرتكون دون أن يعرض هلم، ال بقتل وال استعباد، 
= 
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 (2)وشيخ فإن (1)قتل صيب، وال امرأة وخنثى، وراهبوال جيوز 
 .(4)ومل يقاتلوا أو حيرضوا (3)وزمن وأذمى ال رأي هلم

                                     
= 

واتباذا لفعل أيب  «ذرهم وما حبسوا أنفسهم ذليه»م لقوله ذليه الصالة والسال
وإن ترتسوا مبسلم مل جيز رميهم، إال أن خياف ذلى املسلمني : بكر، ويف اإلنصاف

جيوز رميهم حال قيام : فريميهم، ويقصد الكفار، وهرا بال نزاع، قال القاضي
 .احلرب، ألن تركه يفضي إىل تعطيل اجلهاد

هنى ذن  صلى اهلل ذليه وسلموا، ويف الصحيحني أن النيب ال رأي هلم ومل يقاتل( 1)
اتفقوا ذلى أن النساء ما مل يقاتلن فإهنن : قتل النساء والصبيان، وقال الوزير وغريه

ال يقتلن، إال أن يكون ذوات رأي فيقتلن، وألهنم يصريون أرقاء بنفس السيب، 
ون امرأة، وأما الرهبان ففي قتلهم إتالف املال، ونبه بركر اخلنثى الحتمال أن يك

هم قوم منقطعون ذن الناس، حمبوسون يف الصوامع، يسمَّى أحدهم : فقال الشيخ
حبيًسا، ال يعاونون أهل دينهم ذلى أمر فيه ضرر ذلى املسلمني أصال، وال 
خيالطوهنم يف دنياهم، ولكن يكتفي أحدهم بقدر ما يتبلغ به، واجلمهور ذلى أنه 

 .جزيةال يقتل، وال تؤخر منه 
 .ال رأي له، ومل يقاتل، أو حيرض ذلى القتال، وإال فيقتل اتفاًقا( 2)
 .فإن شاركوا العدو يف الرأي قتلوا اتفاًقا( 3)
اتفقوا ذلى أنه إذا كان األذمى : أي ذلى القتال، فيقتلون، قال الوزير وغريه( 4)

وإن ترتس واملقعد، والشيخ الفاين، وأهل الصوامع هلم رأي وتدبري وجب قتلهم، 
واملثلة حق هلم، فلهم فعلها لالستيفاء وأخر : الكفار هبم جاز رميهم، قال الشيخ

 الثأر، وهلم تركها، والصرب ذنها أفضل، وهرا حيث ال يكون يف التمثيل 
هبم زيادة يف اجلهاد، أو يكون نكاال هلم ذن نظريها، وأما إذا كان فيه دذاء هلم إىل 

ان فإنه هنا نوع من إقامة احلدود، واجلهاد املشروع، اإلميان، وزجر هلم ذن العدو 
 .واملندوب إليه، وكرا قال اخلطايب وغريه
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 .(1)ويكونون أرقاء بسيب

                                         

كان يسرتق النساء   صلى اهلل ذليه وسلمأي الصيب وما ذطف ذليه، ألنه ( 1)
والصبيان إذا سباهم، وأمجعت الصحابة ذلى استعباد أهل الكتاب، ذكراهنم 

وز اسرتقاق من ال تقبل منهم جزية ذند بعض وإناثهم حكاه أبو ذبيد وغريه، وجي
أهل العلم، ومن أسر أسريا مل جيز قتله حىت يأيت به اإلمام وإن قتله فال شيء 

ُلوا اْلُمْشرِِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهمْ : ذليه، وخيري اإلمام بني قتل لقوله تـُ  َفاقـْ
، وفداء  «أذتقيها» صلى اهلل ذليه وسلمواسرتقاق لقوله  َفِإمَّا : لقوله تعاىلومنٍّ

ْعُد َوِإمَّا ِفَداءً  مبنه ذلى مثامة وغريه، وفدائه  صلى اهلل ذليه وسلمولفعله  َمنًّا بـَ
 .الرجلني بالرجل

اتفقوا ذلى أن اإلمام خمري يف األسرى بني القتل واالسرتقاق وبني املن : قال الوزير وغريه
صلى اهلل ذليه وغريه، كما فعل يعمل املصلحة يف املال : والفداء، واختار الشيخ

بأهل مكة، ومن أسلم منهم قبل حكمه فكمسلم قبل القدرة ذليه، فيعصم  وسلم
نفسه، وولده الصغري، وماله، ومحل امرأته، ال هي وال ينفسخ نكاحه برقها، ومن 

 .أسلم بعده لزمه حكمه
أن  وسلمصلى اهلل ذليه وجيب هدم األوثان، لقصة وفد ثقيف، وسؤاهلم رسول اهلل 

: يدع هلم الالت ولو شهرا، فأىب وكرلك مجيع القباب ذلى القبور، ويف اإلنصاف
وإن سألوا املوادذة مبال أو غريه جاز، إن كانت املصلحة فيه، وإذا نزلوا ذلى 
حكم حاكم جاز، وال حيكم إال مبا فيه احلظ للمسلمني، من القتل والسيب، 

 فأسلموا ، ذصموا دماءهم، بال نزاع، والفداء بال نزاع، وإن حكم بقتل أو سيب
 .وإن سألوا أن ينزلوا ذلى حكم اهلل لزمه أن ينزهلم، وجيري فيهم كاألسرى
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وإن أسلم أو  (1)ا أو مع أحد أبويه مسلمواملسيب غري بالغ منفردً 
وكغري البالغ من بلغ  (2)مات أحد أبوي غري بالغ بدارنا فمسلم

 .(4)(لك الغنيمة باالستيالء ذليها يف دار احلربومت) (3)اجمنونً 

                                         

كل مولود يولد ذلى الفطرة فأبواه »ولو مميًزا إن سباه مسلم تبًعا، حلديث ( 1)
رواه مسلم، وقد انقطعت تبعيته ألبويه، « يهودانه، أو ميجسانه، أو ينصرانه

 .هما ذنه، أو أحدمها وإخراجه من دارمها إىل دار اإلسالمالنقطاذ
الراجح يف الدليل قول : وظاهره أن احلريب والرمي يف ذلك سواء، وقال ابن القيم( 2)

اجلمهور أنه ال حيكم بإسالمه برلك، وهي رواية ذن أمحد، اختارها الشيخ، 
ته ملن هو ذلى دينه، والفرق بينهما وبني مسأليت السيب أن املسيب قد انقطعت تبعي

وصار تابًعا لسابيه املسلم، خبالف من مات أبواه أو أحدمها، فإنه تابع ألقاربه، 
أو وصي أبيه، فإن انقطعت تبعيته ألبويه، فلم تنقطع ملن يقوم مقامهما من 
أقاربه، وأوصيائه، ويدل ذليه العمل املستمر من ذهد الصحابة إىل اليوم، مبوت 

ألطفال، ومل يتعرض أحد من األئمة ووالة األمور ألطفاهلم، أهل الرمة وتركهم ا
 .هؤالء مسلمون: ومل يقولوا

 .أي فحكمه حكمه فيما ذكر( 3)
ويف االنتصار باستيالء تام، ال يف فور اهلزمية، للبس األمر، هل هو حيلة أو ( 4)

منا إن الغنيمة ال متلك باالستيالء ذليها، إ: ضعف؟ وقال ابن القيم يف قصة حنني
متلك بالقسمة ال مبجرد االستيالء، إذ لو ملكها املسلمون مبجرد االستيالء مل 
يستأن هبم لريدها ذليهم، فلو مات أحد من الغامنني قبل القسمة أو إحرازها بدار 

 .اإلسالم رد نصيبه ذلى بقية الغامنني دون ورثته، وهو مرهب أيب حنيفة
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وزوال ملك الكفار  (2)لثبوت أيدينا ذليها (1)وجتوز قسمتها فيها
 .(4)ا بقتال، وما أحلق بهوالغنيمة ما أخر من مال حريب قهرً  (3)ذنها

                                         

مرهب مالك والشافعي ومجاهري العلماء،  أي قسمة الغنيمة يف دار احلرب، وهرا( 1)
وقال أصحاب أيب حنيفة، إن مل جيد اإلمام محولة جاز له قسمتها فيها، وقول 

ذن غزاة قط أصاب  صلى اهلل ذليه وسلماجلمهور أوىل، قال األوزاذي، ما قفل 
فيها غنيمة إال مخسَّه وقسمه قبل أن يقفل، واتفقوا ذلى أنه إذا قسمها اإلمام هبا 

 .فرت قسمتهن
 .باالستيالء ذليها، وطرد الكفار ذنها وقهرهم( 2)
بأخرها من أيديهم، وحصوهلا يف أيدي املسلمني، فزال ملكهم برلك، وامللك ال ( 3)

يزول إىل غري مالك، فصارت ملًكا للمسلمني، وأما أموال املسلمني فنص أمحد 
الصواب أن الكفار ميلكون : أهنم ال ميلكوهنا إال باحليازة إىل دارهم، وقال الشيخ

أموال املسلمني، بالقهر ملًكا مقيًدا، ال يساوي ملك املسلمني من كل وجه، 
سواء اذتقدوا حترميه أو ال، وإذا أسلموا ويف أيديهم أموال املسلمني فهي هلم، نص 

 .ليس بني املسلمني اختالف يف ذلك: ذليه، وقال يف رواية أيب طالب
 أن كل ما قبضه الكفار من األموال، قبًضا يعتقدون وهرا يرجع إىل: قال الشيخ

جوازه، فإنه يستقر هلم باإلسالم، كالعقود الفاسدة، واألنكحة واملواريث وغريها، 
وهلرا ال يضمنون ما أتلفوه ذلى املسلمني باإلمجاع اهـ وما مل ميلكوه فإن ربه 

هم، وإن جهل يأخره جمانا، ولو بعد إسالم من هو معه، أو قسمته، وشرائه من
ربه وقف أمره، وال ميلك الكفار حرًّا مسلًما، وال ذمًيا باالستيالء ذليه، ويلزم 

 .فداؤهم حلفظهم من األذى، وال ميلكون وقفا وحنوه
 مما أخر فـداء، أو أهـدي لألمري، أو نـوابه وحنـوه وخـرج حبـريب( 4)

خرج به  «را بقتالقه»ما يؤخر من أموال أهل الرمة، من جزية، وخراج وحنوه، و
 .ما رحلوا وتركوه فزذا، وما يؤخر من العشر، إذا اجتروا إلينا وحنوه
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أي احلرب  (وهي ملن شهد الوقعة) (1)مشتقة من الغنم وهو الربح
حىت جتار العسكر  (3)قاتل أو مل يقاتل (2)بقصده (من أهل القتال)

 .(4)وأجرائهم املستعدين للقتال

                                         

ا : حلله للمسلمني بقهرهم العدو ذنه، واستيالئهم ذليه قال تعاىل( 1) َفُكُلوا ِممَّ
 «وجعل رزقي حتت ظل رحمي» صلى اهلل ذليه وسلموقال  َغِنْمُتْم َحالاًل َطيًِّبا
فالغنيمة فعيلة مبعىن مفعولة أي مغنومة، ومل حتل لغري هره والغنم بضم الغني 

وكانت قبل أن تنزل  «وأحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبلي»األمة، حلديث 
 .ذليها نار فتأكلها

 .أي بقصد اجلهاد، خبالف من مل يكن قاصًدا له( 2)
القتال وجب  األكثر ذلى أنه إذا شهد: وفاقا حكاه الوزير وغريه، وقال ابن رشد( 3)

له السهم وإن مل يقاتل، وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم يف الغنيمة، وهبرا 
إمنا جتب ذند اجلمهور للمجاهد بأحد شرطني، إما أن : قال اجلمهور، وقال

يكون ممن حضر القتال، وإما أن يكون ردءا ملن حضر القتال، ويسهم لدليل 
صلى اهلل شبههم، وإن مل يشهدوا لفعله وجاسوس، ومن بعثهم األمري ملصلحة و 

 .ذليه وسلم
ومعهم السالح، ألهنم ردء للمقاتل، الستعدادهم، أشبه املقاتل، وإلسهام النيب ( 4)

ملسلمة، وكان أجريا لطلحة، رواه مسلم، خبالف من مل يكن  صلى اهلل ذليه وسلم
، ألهنم ال قاصدا للقتال، كتاجر وحنوه، خرج بال استعداد، وال هو من العسكر

 .نفع فيهم
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اإلمام أو نائبه  (فيخرج) (1)الغنيمة ملن شهد الوقعة: لقول ذمر
 (3)وأجرة مجع، وحفظ، ومحل (2)بعد دفع سلب لقاتل (اخلمس)

 .(4)وجعل من دل ذلى مصلحة

                                         

 .رواه الشافعي وسعيد ذن طارق أن ذمر قاله( 1)
من »حال احلرب أو اهنزم واحلرب قائمة فأدركه وقتله، فسلبه له ملا يف الصحيحني ( 2)

قد حفظ هرا احلكم ذن رسول : قال الشافعي «قتل قتياًل له ذليه بينة فله سلبه
هـ، أو قتله منفرًدا لقصة ابن األكوع، يف مواطن كثرية ا صلى اهلل ذليه وسلماهلل 

ما كان ذلى املقتول، : فإن املقتول كان منفرًدا وال قتال هناك، والسلب بالتحريك
من ثياب وحلي وسالح، والدابة وما ذليها بآلتها، واملراد بالدابة اليت قاتل ذليها، 

 .وذليه مجاذة السلف: هرا املرهب وذليه مجاهري األصحاب، قال ابن رشد
 .أي للغنيمة، فاخلمس بعد ذلك، الستحقاقهم هلا من مجيع الغنيمة( 3)
أي ودفع جعل، بضم اجليم، ملن دل ذلى مصلحة، من ماء أو قلعة وحنومها ( 4)

لتقدمي حقهم، وكرا ما أخر من مال مسلم، أو معاهد، فأدركه صاحبه قبل 
غالما البن  أن: قسمه، مل يقسم ورد إىل صاحبه بغري شيء، ملا روى البخاري

وذهب  صلى اهلل ذليه وسلمذمر أبق إىل العدو، فظهر ذليه املسلمون، فرده النيب 
 .فرس له فرده ذليه خالد

وإذا كان املغنوم مااًل، قد كان للمسلمني قبل، من ذقار ومنقول، وذرفه : قال الشيخ
لم أنه صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه، بإمجاع املسلمني، اهـ فإن قسم بعد الع

مال مسلم، مل تصح قسمته، وإن أدركه مقسوًما فهو أحق به بثمنه خلرب ابن 
إن أصبته قبل القسمة فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم، أخرته »ذباس مرفوًذا، 

 .، وكرا بعد بيعه وقسم مثنه، وما مل ميلكوه، فال يغنم حبال«بالقيمة
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 ذليه صلى اهللمنها سهم هلل ولرسوله  (1)وجيعله مخسة أسهم
حيث   (4)وسهم لبين هاشم وبين املطلب (3)مصرفة كفيء (2)وسلم
 .(6)وسهم لفقراء اليتامى (5)غنيهم وفقريهم ،كانوا

                                         

ا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ هلِل ُخُمَسُه َواْعَلُموا َأنَّمَ : متساوية لقوله تعاىل( 1)
ِبيلِ  َيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ والري ذليه  َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْل

 .أنه ال يتعدى اخلمس تلك األصناف املنصوص ذليها: اجلمهور
ني، وذكر امسه تعاىل يف حياته صلوات اهلل وسالمه ذليه، واليوم هو ملصاحل املسلم( 2)

هلِل ُمْلُك السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَما : للتربك، ألن الدنيا واآلخرة له، قال تعاىل
 .له امللك كله جل وذال، وبيده اخلري كله ِفيِهنَّ َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

يصنع  صلى اهلل ذليه وسلموهو قول مالك وذامة الفقهاء، وكان : قال ابن رشد( 3)
يتصرف فيه اإلمام كالفيء، وهو قول مالك : هبرا السهم ما شاء، قال الشيخ
 .وأكثر السلف، وهو أصح األقوال

مل ينقطع، وألمحد من حديث جبري بن  صلى اهلل ذليه وسلموهو ثابت بعد موته ( 4)
سهم ذوي القرىب لبين هاشم  صلى اهلل ذليه وسلمقسم رسول اهلل : مطعم قال
 .«إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد»: ب، وقالوبني املطل

يقسم بينهم للركر مثل حظ األنثيني حيث كانوا حسب اإلمكان، غنيهم ( 5)
 .وفقريهم فيه سواء

 «اليتيم»خص فقراء اليتامى ألنه قد يكون يتيًما ويكون غنيًّا فال حظ له فيها، و( 6)
اجة، واليتيم يف األصل، من ال يف العرف للرمحة، ومن أذطي لرلك اذتربت فيه احل

 .أب له ومل يبلغ
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يعم من جبميع  (2)وسهم ألبناء السبيل (1)وسهم للمساكني
 (4)وهو أربعة أمخاسها (مث يقسم باقي الغنيمة) (3)البالد حسب الطاقة

 .(5)بعد إذطاء النفل والرضخ (4)أمخاسها

                                         

أي أهل احلاجة، فيدخل فيهم الفقري، فهما صنفان يف الزكاة فقط، ويف سائر ( 1)
األحكام صنف واحد، وجيب أن يعطوا كالزكاة، واختار الشيخ إذطاء اإلمام من 

وز أن ال خيتلف اثنان من املسلمني، أنه ال جي: شاء منهم للمصلحة كالزكاة، وقال
: يعطي األغنياء الرين ال منفعة هلم، وحيرم الفقراء، فإن هرا مضاد لقوله تعاىل

 َْكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْيَن اأَلْغِنَياِء ِمْنُكم  ،واختار أن اخلمس والفيء واحد
 .يصرف يف املصاحل، كمرهب مالك، وهو رواية ذن أمحد

 .تاجون، كما يف الزكاة ال األغنياءوهم املسافرون، البعيدون من ماهلم، احمل( 2)
بفتح السني، ويشرتط يف إذطاء ذوي القرىب، واليتامى، : يعين ممن ذكر، وحسب( 3)

 .واملساكني، وابن السبيل، أن يكونوا مسلمني، فال حق فيها لكافر وال قن
قال ابن رشد وغريه، اتفق املسلمون ذلى أن الغنيمة اليت تؤخر من أيدي الروم، ( 4)

: ذدا األرضني، أن مخسها لإلمام، وأربعة أمخاسها للرين غنموها لقوله تعاىل ما
 َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ هلِل ُخُمَسُه َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى

ِبيلِ  َيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ نه ألن اهلل ملا جعل لنفسه اخلمس فهم م َواْل
وأمجع مجهور العلماء ذلى أن أربعة أمخاس الغنيمة : أربعة األمخاس للغامنني قال

 .للغامنني، إذا خرجوا بإذن اإلمام لعموم اآلية
وبعد اخلمس ذلى ما تقدم، والنفل بالتحريك هو الزائد ذلى السهم ملصلحة، ملا ( 5)

عجمتني هو ما والرضخ بالضاد، واخلاء امل «ال نفل بعد اخلمس»روى أبو داود 
 .دون السهم ملن ال سهم له من الغنيمة

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

173 

 (2)اولو كافرً  (للراجل سهم) (1)لنحو قن ومميز ذلى ما يراه
 .(3)اإن كان ذربيًّ  (وللفارس ثالثة أسهم، سهم له سهمان لفرسه)

                                         

أي اإلمام أو نائبه فيفضل ذا البأس، واألنفع من العبيد، والصبيان املميزين، ( 1)
اتفقوا ذلى أن من حضرها من مملوك، أو امرأة، أو ذمي، أو : والنساء، قال الوزير

قوا ذلى أن لإلمام اتف: صيب رضخ له، ذلى ما يراه اإلمام، وال يسهم هلم، وقال
ليس : أن يفضل بعض الغامنني ذلى بعض، فمن ال سهم له أحق، وقال ذمر

أحد إال وله يف هرا املال حق، إال ما ملكت أميانكم وانتشر يف الصحابة، فال 
سهم للغلمان إمجاًذا، وإمنا يرضخ هلم واجلمهور أن املرأة ال سهم هلا، ويرضخ هلا 

 .نا من الغنيمةحلديث أم ذطية، وكان يرضخ ل
نص أمحد ذلى أن النفل يكون من أربعة أمخاس الغنيمة، والعطاء : وقال ابن القيم

صلى اهلل ذليه الري أذطاه رسول اهلل لقريش واملؤلفة هو من النفل، نفل به النيب 
رءوس القبائل، والعشائر، ليتألفهم به وقومهم، ذلى اإلسالم، فهو أوىل  وسلم

لث بعد اخلمس، والربع بعده، ملا فيه من تقوية اإلسالم باجلواز من تنفيل الث
وشوكته، وأهله، واستجالب ذدوه إليه، وهكرا وقع سواء، ولإلمام أن يفعل 
ذلك، ألنه نائب ذن املسلمني إذا دذت احلاجة، فيتصرف ملصاحلهم وقيام 
الدين، وإن تعني للدفع ذن اإلسالم والرب ذن حوزته، واستجالب رءوس 

يه، ليأمن املسلمون شرهم، تعني ذليه، ومبىن الشريعة ذلى دفع أذلى أذدائه إل
 .املفسدتني

إذا خرج بإذن األمري، واملراد املكلف، وأمجعوا ذلى أن حكم الردء حكم املباشر ( 2)
 .يف اجلهاد، ال يشرتط يف الغنيمة مباشرة كل واحد يف القتال

 لوصـه ونفـاسته فخرج أي العتيـق، وهو ما أبـوه وأمـه ذربيَّان، خل( 3)
اهلجني، وهو ما أبوه ذريب فقط، واملقرف ذكسه، وهو ما أمه ذربية فقط، 

 .والربذون وهو ما أبواه نبطيان
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يوم خيرب للفارس ثالثة أسهم، سهمان  صلى اهلل ذليه وسلمألنه 
وللفارس ذلى فرس غري  (1)لفرسه، وسهم له، متفق ذليه ذن ابن ذمر

 يسهم ألكثر من فرسني، إذا كان مع رجل وال (2)ذريب سهمان فقط
 .(4)وال شيء لغريها من البهائم (3)خيل

                                         

كان أسهم كرلك : وأليب داود من حديث أيب ذمرية حنوه وذلك سنة سبع، وقيل( 1)
لعلماء، يوم بين قريظة، وقال احلراء ال خيتلف فيه ذن الصحابة، وهو قول مجهور ا

وألن سهم الفارس إمنا استحقه اإلنسان الري هو الفارس بالفرس، وغري بعيد أن 
 .يكون تأثري الفارس بالفرس يف احلرب ثالثة أضعاف تأثري الراجل

أذطى الفرس العريب سهمني وأذطى  صلى اهلل ذليه وسلمملا روى مكحول أنه ( 2)
 .اهلجني سهما رواه سعيد وأبو داود مرسال

كان يسهم للخيل، وكان   صلى اهلل ذليه وسلمخرب وملا رواه األوزاذي أن النيب لل( 3)
ال يسهم للرجل فوق فرسني، وألن حاجته إىل الثاين لكون إدامة ركوب واحد 
يضعفه، ومينع القتال ذليه، خبالف ما فوق ذلك، فإنه مستغىن ذنه، فيعطى 

وهرا رواية ذن أمحد،  صاحبها مخسة أسهم، سهم له، وأربعة لفرسيه العربيني،
واجلمهور أنه ال يسهم لغري فرس واحد، لظاهر اخلرب، ولو أسهم لفرسني 

 .الستفاض ذلك
 كفيل وبغل وبعري وحنوها، ولو ذظم غناؤها، وقامت مقام اخليل، ( 4)

 وكرا أصحابه مل ينقل  صلى اهلل ذليه وسلمومل ختل غزاة منها، ومل يسهم هلا 
، وال خالف يف ذلك، وألنه ال حيتاج إىل ما حيتاج إليه أهنم أسهموا لغري اخليل

ويرضخ للبغال، واحلمري، وهو قياس : الفارس من الكلفة، قال الشيخ وغريه
 .األصول، كما يرضخ ملن ال سهم له من النساء، والعبيد والصبيان
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اليت  (ويشارك اجليش سراياه) (1)لعدم وروده ذنه ذليه السالم
قال  (3)(ويشاركونه فيما غنم (2)فيما غنمت)بعثت منه من دار احلرب 

ياهم وترد سرا»: قال صلى اهلل ذليه وسلمروينا أن النيب : ابن املنرر
 .(4)«على قعدهم

                                         

أي أنه أسهم لغري اخليل، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعريا، وغريها من ( 1)
 .ت، ومل يسهم هلاالغزوا

اجلمهور أن العسكر يشاركوهنم فيما غنموا، وإن مل يشهدوا : قال ابن رشد( 2)
وترد سراياهم على » صلى اهلل ذليه وسلمالغنيمة وال القتال، وذلك لقوله 

 .رواه أبو داود، وألن هلم تأثريا أيضا يف أخر الغنيمة «قعدهم
فأيهما غنم شاركه اآلخر، نص ذليه،  أي شارك السرايا اجليش فيما غنم اجليش،( 3)

وإذا حلق باجليش مدد، أو صار الفارس راجال، أو ذكسه وحنوه، قبل تقضي 
احلرب، جعلوا كمن كان فيها كلها، وبعد تقضي احلرب، ولو مل حترز الغنيمة ال 

 .شيء له
كما قسم النيب : ورواه أبو داود وغريه، وألهنا يف مصلحة اجليش، قال الشيخ( 4)

لطلحة والزبري، يوم بدر، ألنه بعثهما يف مصلحة اجليش،  ى اهلل ذليه وسلمصل
فأذوان الطائفة املمتنعة وأنصارها منها، فيما هلم وذليهم، وذكر حديث ابن ذمر 

كان ينفل بعض من يبعث من : وهو يف سرية، وأهنم نفلوا بعريًا بعريًا، وذنه
ذلى  ومل يرد ما يدل : قال السرايا، ألنفسهم خاصة، سوى قسمة ذامة اجليش،

االقتصار ذلى نوع معني، وال مقدار معني، فيفوض إىل رأي اإلمام، وهو قول 
 .اجلمهور
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وإن بعث اإلمام من دار اإلسالم جيشني، أو سريتني، انفردت 
 . (2)(والغال من الغنيمة) (1)كل مبا غنمت

                                         

 .النفراد كل منهما مبا تعانيه( 1)
قد ارتكب كبرية من كبائر الرنوب إمجاًذا، للنهي األكيد، والوذيد الشديد قال ( 2)

ْغُلْل َيْأِت ِبَما َغلَّ : تعاىل حامال له ذلى ذنقه، وهرا  يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  َوَمْن يـَ
هتديد شديد ، ووذيد أكيد، واألحاديث يف حترمي الغلول مستفيضة متعددة، منها 

أدوا اخليط واملخيط، فإن الغلول ذار ونار ذلى أهله »، صلى اهلل ذليه وسلمقوله 
يوم القيامة ال ألفني أحدكم جييء »: رواه أمحد وغريه، ومنها قوله «يوم القيامة

إن الشملة لتلتهب »: وقوله «ال أملك لك من اهلل شيئا، قد بلغتك: بكرا، فأقول
 .متفق ذليهما «ذليه ناًرا

واتفق املسلمون ذلى حترمي الغلول لآلية واألحاديث، وأمجعوا ذلى أن ذلى الغال رد ما 
ذه غله، ويؤخر للمغنم، ومن سرت ذلى غال، أو أخر مما أهدي له منها، أو با

وما أخره العمال وغريهم من مال : إمام أو جاب فهو غال، وقال الشيخ
املسلمني بغري حق، فلويل األمر العاد استخراجه منهم، كاهلدايا اليت يأخروهنا 

هدايا العمال غلول، وروي مرفوًذا، ويشهد له قصة : بسب العمل، قال أبو سعيد
من املبايعة واملؤاجرة واملضاربة واملساقاة ابن اللتبية، وكرلك حماباة الوالة يف املعاملة 

واملزارذة وحنو ذلك هو من نوع اهلدية، وهلرا شاطرهم ذمر، ملا خصوا به ألجل 
 .الوالية من حماباة وغريها، ألنه إمام ذادل يقسم بالسوية

وذمال الفيء إذا خانوا فيه، وقبلوا هدية أو رشوة، فمن فرض له دون : وقال الشيخ
ال : ن كفايته ذياله باملعروف، مل يستخرج منه ذلك القدر، وإن قلناأجرته، أو دو 

 .جيوز هلم األخر خيانة، فإنه يلزم اإلمام اإلذطاء
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 (حيرق) (1)وهو من كتم ما غنمه أو بعضه، ال حيرم سهمه
إال السالح، واملصحف ، ) (2)ما مل خيرج ذن ملكه (حلة كلهر )وجوبا 

وما ال  (5)وثيابه اليت ذليه (4)وكتب ذلم (3)وآلته ونفقته (وما فيه روح
 .(6)تأكله النار فله

السنة يف الري يغل أن حيرق  :(7)قال يزيد بن يزيد بن جابر
 .(8)رحله، رواه سعيد يف سننه

                                         

أي من الغنيمة، لوجود السبب الري استحقه به، ومل يثبت حرمان سهمه يف ( 1)
 .خرب، وال دل ذليه قياس، فبقي حباله

من رحله، واتفقوا ذلى أنه ال يقطع إذا  ببيع وحنوه، وال حيرق سهمه، ألنه ليس ( 2)
 .كان له فيها سهم

 .أي نفقة الغال، واآللة هي كسرجه وجلامه، وحبله وحنوه وذلفه( 3)
 .أي وإال كتب ذلم، فال حترق( 4)
 .أي فال حترق، نص ذليه( 5)
 .لبقاء ملكه ذليه، وال تأثري للنار فيه( 6)
 .واحد من احلفاظ ذامل أهل دمشق، وتلمير مكحول، وثقه غري( 7)
صلى اهلل ذليه مسعت أيب حيدث ذن النيب : وألمحد ، وأيب داود، ذن ابن ذمر( 8)

فيعزر وال ينفي « إذا وجدمت الرجل قد غل فأحرقوا متاذه، واضربوه»: قال وسلم
يعزر مبا يراه اإلمام، وال حيرق، وهو مرهب أيب حنيفة ومالك، والشافعي، : وذنه

ة األمصار، ومن ال حيصى من الصحابة والتابعني، واختار ومجهور العلماء، وأئم
 الشيخ وتلميره، أن حتريق رحل الغال من باب التعزير

ال احلد، فيجتهد اإلمام حبسب املصلحة، واستظهره يف اإلقناع، وصوبه يف 
= 
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ذنوة  (فتحوها)بأن  (اأرضً )أي املسلمون  (وإذا غنموا)
بني  (خري اإلمام بني قسمها)فأجلوا ذنها أهلها  (1)(بالسيف)

 .(3)بلفظ من ألفاظ الوقف (ووقفها ذلى املسلمني) (2)امننيالغ

                                     
= 

ذن الصالة  صلى اهلل ذليه وسلمقد امتنع رسول اهلل : اإلنصاف، وقال البخاري
صلى هرا اخلرب ال أصل له ذن النيب : رق متاذه، وقال الدارقطينذلى الغال، ومل حي

 .اهلل ذليه وسلم
 .أي غلبة وقهرا، وهرا أحد أصناف األرضني باالستقراء( 1)
ختيري مصلحة، كالتخيري يف األسرى، فيفعل ما يراه أصلح، ألنه نائب املسلمني، ( 2)

أن اإلمام يفعل ما هو  ومرهب األكثرين: فال يفعل إال األصلح هلم، قال الشيخ
قسم  صلى اهلل ذليه وسلماألصلح للمسلمني، من قسمها، أو حبسها، وألنه 

نصف خيرب، ووقف نصفها لنوائبه، رواه أبو داود، فتملك بقسمتها، وال خراج 
 .ذليها، ألهنا ملك للغامنني

تصري : ألن الوقف ال يثبت بنفسه، فحكمها قبل الوقف حكم املنقول، وذنه( 3)
هرا املرهب وذليه األصحاب، وجزم به : فا بنفس االستيالء، قال يف اإلنصافوق

معىن وقفها إقرارها ذلى حاهلا، وضرب اخلراج ذليها، : يف اإلقناع، وقال ابن القيم
مجهور الصحابة واألئمة بعدهم ذلى أن األرض ليست : مستمرا يف رقبتها، وقال

كانت سرية اخللفاء وملا قال بالل داخلة يف الغنائم اليت جتب قسمتها ، وهره  
اللهم اكفينهم فما حال ذليهم احلول، مث وافق سائر : اقسمها قال: وذووه لعمر

الصحابة ذمر، وكرلك جرى يف سائر البالد اليت فتحت ذنوة، مل يقسم منها 
اخللفاء قرية واحدة، وكان الري رآه وفعله ذني الصواب، فجعلها وقفا ذلى 

 .هم، حىت يغزو منها آخر املسلمنياملقاتلة جترى ذلي
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من مسلم  (1)(ا يؤخر ممن هي بيدها مستمرًّ ويضرب ذليها خراجً )
كما فعل ذمر رضي اهلل ذنه   (2)وذمي ، يكون أجرة هلا يف كل ذام

وكرا األرض اليت جلوا  (3)فيما فتحه من أرض الشام، والعراق، ومصر
 .(4)ذنها خوفا منا

                                         

 .يتصرف فيها بنفسه أو يؤجرها، فاخلراج يف رقبتها( 1)
 .تتكرر اجلزية بتكرر األذوام، بال نزاع يف اجلملة( 2)
أما والري نفسي بيده : ضرب ذليها خراًجا مستمرًّا يؤخر ممن هي بيده، وقال( 3)

ما فتحت ذليَّ قرية إال قسمتها،  لوال أن أترك آخر الناس ببَّانا، أي ال شيء هلم، 
خيرب، ولكين أتركها هلم خزانة يقتسموهنا  صلى اهلل ذليه وسلمكما قسم النيب 

ومجهور األئمة رأوا أن ما فعله ذمر بن جعل األرض : رواه البخاري، قال الشيخ
مفتوحة ذنوة فيًئا حسن جائز، وإن حبسها بدون استطابة الغامنني وال نزاع أن كل 

 .حها مل يقسمهاأرض فت
إن كان األصلح للمسلمني قسمتها قسمها، وإن كان األصلح أن : وقال ابن القيم

يقفها ذلى مجاذتهم وقفها، وإن كان األصلح قسمة البعض، ووقف البعض فعل، 
ومل نعلم : فعل األقسام الثالثة، وقال الشارح صلى اهلل ذليه وسلمفإن رسول اهلل 

ني الغامنني إال نصف خيرب، فصار ألهله، ال خراج أن شيئا مما فتح ذنوة قسم ب
وتنقلت : ذليه، وسائر ما فتح ذمر، ومن بعده مل يقسم منه شيء، قال الشيخ

أحواهلا كالعراق، فإن خلفاء بين العباس نقلوه إىل املقامسة، ومصر رفع ذنها اخلراج 
د قويل من مدة ال أذلم ابتداءها، وصارت الرقبة للمسلمني، وهرا جائز يف أح

 .العلماء
أي كالعنوة يف ختيري اإلمام بني قسمها ووقفها ذلى املسلمني، وضرب خراج ( 4)

 .مستمر ذليها، وهرا الصنف الثاين
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خبالف ما  (1)صاحلناهم ذلى أهنا لنا ونقرها معهم باخلراج أو
صوحلوا ذلى أهنا هلم ولنا اخلراج ذنها، فهو كجزية تسقط 

إىل )حني وضعهما  (اخلراج واجلزية)مقدار  (واملرجع يف) (2)بإسالمهم
فيضعه حبسب اجتهاده ألنه أجرة،  (3)الواضع هلما (اجتهاد اإلمام

فال يلزم الرجوع إىل ما وضعه ذمر رضي  (4)خيتلف باختالف األزمنة
 .(5)اهلل ذنه

                                         

هرا أحدمها وهي   «نوذان»فيضرب ذليها خراج ، وهرا الصنف الثالث، وهو ( 1)
نية، تصري وقفا كالثا: كالعنوة يف التخيري، وال يسقط خراجها بإسالمهم، وذنه

ويضرب ذليها اخلراج، وال يغري إذا ضربه أحد األئمة، ألنه نقض للحكم الالزم، 
 .ما مل يتغري السبب، فيغري املسبب لتغري سببه

أي فإن ما يؤخر من خراجها كجزية، كما ذكر، إن أسلموا ، أو انتقلت إىل ( 2)
م، مسلم يسقط بإسالمهم، ويقرون فيها بغري جزية، ألهنا ليست بدار إسال

 .خبالف ما قبلها، فال يقرون فيها سنة بال جزية، وهرا هو النوع الثاين
فريجع يف قدر اخلراج يف ابتداء الوضع إىل تقدير اإلمام من زيادة ونقص، ذلى ( 3)

 .قدر حسب ما يؤدي إليه اجتهاده وتطيقه األرض
واجلزية، فيزيد وجيتهد اإلمام يف اخلراج : فرجع فيه إىل اجتهاد اإلمام، قال الشيخ( 4)

 .وينقص بقدر الطاقة
بل يستأنف الوضع فيما استؤنف فتحه، وما وضعه ذمر رضي اهلل ذنه ذلى كل ( 5)

جريب درمها وقفيزا، وهو مثانية أرطال، قيل باملالكي، واجلريب ذشر قصبات يف 
مثلها، والقصبة ستة أذرع، برراع ذمر، وهو ذراع متوسط ، وقبضة وإهبام قائمة 

 .جلريب ثالثة آالف ذراع وست مائة مكسًرافيكون ا
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ما مل يتغري  (1)وما وضعه هو أو غريه من األئمة ليس ألحد تغيريه
 .(4)ألن تقديره ذلك حكم (3)كما يف األحكام السلطانية  (2)السبب

                                         

من وقف أو  صلى اهلل ذليه وسلمألنه حكم من اإلمام، وال نقض ملا فعله النيب ( 1)
قسمة، أو فعله األئمة بعده، وال تغيري، ألنه نقض للحكم الالزم، وإمنا التخيري 

تمال ال الزيادة مع ذدم االح: واالستئناف فيما استؤنف فتحه، قال الوزير وغريه
جتوز، وال النقصان، ومدار الباب أن حتمل األرض ما تطيقه، وأن ال يتبع غريه مما 
مل يأذن فيه الشرع حبال، وأكد بالضمري البارز املنفصل لصحة العطف ذليه، ذلى 

 .املرهب الراجح
كما لو تغريت حال األرض بأن غلت، أو رخصت، فيغري املسبب لتغيري سببه، ( 2)

و يبست الكروم جبراد أو غريه أو بعضها، سقط من خراجها بقدر ول: قال الشيخ
 .ذلك، وإذا مل ميكن االنتفاع هبا ببيع، أو إجارة، أو غريها مل جتز املطالبة خبراجها

للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء، ذامل ( 3)
مائة، وله مصنفات كثرية منها زمانه، املتوىف ببغداد، سنة مثان ومخسني وأربع

األحكام، ذكر فيها ما وضعه ذمر وغريه، وأنه خيتلف مبا خيتص باألرض من 
جودة وبالزرع من اختالف أنواذه، وبالسقي والشرب فال بد لواضع اخلراج من 
اذتبار ما وصف، من اختالف األرض، والزرع، والشرب، ليعلم ما حتمله األرض 

 .فيما بني أهلها وأهل الفيءمن خراجها، فيقصد العدل 
أي ما وضعه ذمر ومن بعده حكم الزم، وليس ألحد تغيريه، وال نقضه، وإمنا ( 4)

 .التغيري فيما استؤنف فتحه، ما مل يتغري السبب كما تقدم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

188 

ال ذلى  (1)واخلراج ذلى أرض هلا ماء تسقى به، ولو مل تزرع
أجرب ذلى ) (3)اخلراجية (رضهومن ذجز ذن ذمارة أ) (2)مساكن
ألن األرض  (5)بإجارة أو غريها (أو رفع يده ذنها  (4)إجارهتا

فتنتقل إىل  (وجيري فيها املرياث) (6)للمسلمني فال جيوز تعطيلها ذليهم
إىل وارث من كانت بيده، ذلى الوجه الري كانت ذليه يف يد 

 .(7)مورثه

                                         

كاملؤجرة ، وواجبها واحلال ما ذكر خراج أقل ما يزرع، وهو درهم وقفيز، وال ( 1)
و أمكن زرذه، وإحياؤه ومل يفعل، وما مل ينبت، أو خراج ذلى ما ال يناله ماء، ول

مل ينله إال ذاما بعد ذام، نصف خراجه يف كل ذام، وهو ذلى املالك، ألنه ذلى 
 .رقبة األرض كما تقدم

 .فليس ذليها خراج باالتفاق، وإن حولت مزارع وحنوها فعليها( 2)
 .وهي ما فتحت ذنوة( 3)
 .لئال يتعطل خراجها ذلى املسلمني( 4)
 .أي أو غري اإلجارة، كدفعها ملن يعمرها ويقوم خبراجها( 5)
بسبب ذجزه ذن ذمارهتا، وجيوز شراء أرض اخلراج استنقاذا، وذلك أن تنتقل ( 6)

إليها مبا ذليها من خراج، المتناع الشراء احلقيقي، ويكره شراؤها للمسلم، ملا يف 
اط اخلراج ذن إنسان، أو دفع اخلراج من الرل، وإن رأى اإلمام املصلحة يف إسق

ختفيفه جاز، وسيأيت يف املساقاة أن القائم يف الكلف بالعدل كاجملاهد يف سبيل 
 .اهلل

 .كامللك ينتقل من مورث إىل وارث، إال أنه ليس مثله من كل وجه( 7)
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وال خراج  (1)تأجرةا صار الثاين أحق هبا، كاملسثر هبا أحدً آفإن 
من مال ) (3)حبق بغري قتال (وما أخر) (2)ذلى مزارع مكة واحلرم

أو  (5)جتارة من حريب (كجزية وخراج، وذشر) (4)أي كافر (مشرك
 .(6)نصفه من ذمي اجتر إلينا

                                         

أي فإن آثر باألرض اخلراجية من كانت بيده أحًدا، صار املؤثر أحق هبا،  ( 1)
ا آثر هبا املستأجر أحًدا، بإجارة وحنوها، كان الثاين أحق كاألرض املستأجر، إذ
 .هبا، لقيامه مقام األول

وإن كانت فتحت ذنوة، كما هو مرهب أيب حنيفة، ومالك، وحيرم، بيعها، ( 2)
وإجارهتا، وفاقًا هلما، كبقاع املناسك واختار الشيخ جواز البيع فقط، وتابعه ابن 

لى غريه هبره املنفعة، واختص هبا لسبقه وحاجته القيم، ألنه إمنا يستحق التقدم ذ
فهي كالرحاب، والطرق، من سبق إليها، فهو أحق هبا، وإمنا جاز البيع لوروده 

 .ذلى احملل الري كان البائع أحق به من غريه
أخرج  «بال قتال»أي حبق الكفر ال من ذمي غصًبا وحنوه، أو ببيع وحنوه، و ( 3)

 .الغنيمة
ملشرك والكافر، أن املشرك هو املتخر مع اهلل إهلًا آخر، والكافر هو والفرق بني ا( 4)

 .اجلاحد
 .وكخراج وزكاة تغليب، وال يؤخر يف السنة إال مرة واحدة( 5)
 .أي نصف ذشر جتارة من ذمي اجتر إلينا ففيء( 6)
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 (2)أو ختلف ذن ميت ال وارث له (1)منا (اوما تركوه فزذً )
رلك ألنه رجع من مسي ب (يفء)هو  (فـ  (3)ومخس مخس الغنيمة)

 .(5)وأصل الفيء الرجوع (4)املشركني إىل املسلمني

                                         

ن وهربوا أو برلوه فزًذا منا يف اهلدنة وغريها، وهرا إذا مل نقصدهم بقتال، وإال كا( 1)
 .غنيمة

مسلًما كان أو كافًرا، يستخرج مجيع ماله، فيصرف يف مصاحل املسلمني، قال ( 2)
اتفق املسلمون ذلى أنه من مات وال وارث له معلوم، فماله يصرف : الشيخ وغريه

 .يف مصاحل املسلمني
كما تقدم، فإنه يصرف يف مصاحل   صلى اهلل ذليه وسلمسهم رسول اهلل ( 3)

يقسمه اإلمام بنفسه يف طاذة اهلل ورسوله، كما يقسم : يخاملسلمني، قال الش
الفيء وهرا قول أكثر السلف، وهو قول ذمر بن ذبد العزيز، ومرهب أهل 
املدينة والرواية األخرى ذن أمحد، وهو أصح األقوال، وذليه يدل الكتاب والسنة، 

 .بيانه وغريهاهـ وكرا ما يهدى ألمري اجليش، وبعض الغامنني، وغري ذلك مما سيأيت 
ألن املشركني ملا أشركوا مع اهلل غريه، مل يبقوا مستحقني لتلك األموال، اليت إمنا ( 4)

جعلها اهلل لالستعانة هبا ذلى ذبادته، فأرجعها اهلل لعباده املسلمني، ليستعينوا هبا 
 .ذلى ذبادته وحده

موال ليستعينوا هبا واهلل خلق اخللق لعبادته، وأذطاهم األ: قاله الشيخ وغريه، قال( 5)
 ذلى ذبادته، فالكفار ملا كفروا باهلل، وذبدوا معه غريه، مل يبقوا 
مستحقني لألموال، فأباح اهلل لعباده قتلهم، وأخر أمواهلم فصارت فيئا أذاده اهلل 
 ذلى ذباده املؤمنني، ألهنم هم املستحقون له، وكل مال أخر من الكفار

ما حيل يل مما أفاء اهلل ذليكم إال »وله يف حنني قد يسمى فيًئا، حىت الغنيمة، لق
 َما َأَفاَء اهلُل َعَلى َرُسوِلهِ لكن ملا قال اهلل  «اخلمس، وهو مردود ذليكم

= 
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 .(1)(يصرف يف مصاحل املسلمني)
                                     

= 

 .اآليات، صار اسم الفيء ذند اإلطالق، ملا أخر من الكفار بغري قتال
و قول ومجهور العلماء ذلى أن الفيء ال خيمس، كقول مالك وأيب حنيفة، وأمحد، وه

صلى اهلل ذليه السلف قاطبة، وهو الصواب، فإن السنة الثابتة، ذن رسول اهلل 
وخلفائه، تقتضي أهنم مل خيمسوا فيًئا قط، ومنشأ اخلالف، أنه ملا كان لفظ  وسلم

أن مال : آية اخلمس، وآية الفيء واحًدا، اختلف فهم الناس للقرآن، وصوب
 .اخلمس والفيء سواء

: وسائر األموال السلطانية جلميع املصاحل اتفاًقا، وقال: ريه، قالوقاله الشيخ وغ( 1)
وما اجتمع من بيت املال، ومل يرد إىل أصحابه، فصرفه يف مصاحل أصحابه 

ومثله املظامل : واملسلمني، أوىل من صرفه فيما ال ينفع أصحابه، أو فيما يضر قال
ا إىل مستحقها، فإذا اجملهول أرباهبا، والواجب ذلى من حصلت بيد أموال، رده

فإن وجدت »تعرر ذلك، فاجملهول كاملعدوم، وقد دل ذلى ذلك قوله يف اللقطة 
 .«صاحبها فارددها إليه

فإن ما مل يعلم حبال، أو ال : وذكر أن من مات ال وارث له، ففي املصاحل، مث قال
، يقدر ذليه حبال، هو يف حقنا كاملعدوم، فال نكلف إال مبا نعلمه ونقدر ذليه

وهرا النوع وحنوه، إمنا حرم لتعلق حق الغري به، فإذا كان الغري معدوًما، أو جمهواًل 
 بالكلية، أو معجوًزا ذنه بالكلية سقط حق تعلقه به مطلقا، 
واإلذدام ظاهر، واإلذجاز مثل األموال اليت قبضها امللوك، كاملكوس وغريها من 

 يل الثاين، القياس، أصحاهبا، فهران قياسان قطعيان من السنة، والدل
 .وهو إما أن حتبس إىل أن تتلف، وإتالفها حرام، وحبسها أشد فتعني إنفاقها

وليس هلا مصرف معني، فتصرف يف مجيع جهات الرب، والثواب الري يتقرب به إىل 
 .اهلل، فتصرف يف سبيل اهلل

تعيني مصرفه، والغنيمة واخلراج ملصاحل اململكة، فيفتقر إىل اجتهاد اإلمام، لعدم : قال
= 
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= 

وألن به جيتمع اجلند ذلى باب السلطان، فينفر أحكام الشرع، وحيمي البيضة ، 
ومينع القوي من ظلم الضعيف، ويوصل كل ذي حق حقه، فلو فرقه غريه تفرقوا 

وبيت املال : ذنه، وزالت حشمته وهيبته وطمع فيه، فجر ذلك إىل الفساد، قال
ألخر منه إال بإذن اإلمام، وال جيوز ملك للمسلمني، يضمنه متلفه، وحيرم ا

 .الصدقة به، ويسلمه إىل اإلمام
وال تتم رذاية اخللق إال باحلق الري هو العطاء، والنجدة اليت هي الشجاذة، بل : قال

ال يصلح الدين والدنيا إال برلك، ولرلك من مل يقم هبا سلب األمر ونقل إىل 
فعلق األمر باإلنفاق الري هو : الغريه، وذكر آيات يف اإلنفاق والشجاذة، مث ق

 .السخاء، والقتال الري هو الشجاذة،، وأن هرا مما اتفق ذليه أهل األرض
وذكر أنه افرتق الناس أربع فرق، فريق صاروا هنابني، وهابني، وفريق ذندهم خوف 
ودين، مينعهم ذما يعتقدونه قبيًحا، لكن ال يعتقدون أن السياسة ال تتم مبا يفعله 

من احلرام، فينهون أحيانا ذن ترك واجب يكون النهي ذنه من الصد ذن أولئك 
سبيل اهلل، فيقاتلون املسلمني كما فعلت اخلوارج، والفريق الثالث األمة الوسط، 

وخلفائه، وهو إنفاق املال يف املنافع للناس، فإن   صلى اهلل ذليه وسلمدين حممد 
وإقامة الدنيا والدين وال كانوا رؤساء فبحسب احلاجة إىل صالح األحوال، 

يأخرون ما ال يستحقونه، فيجمعون بني التقوى واإلحسان، وال تتم السياسة 
 .الدينية إال هبرا، والفريق الرابع يأخر وال يعطي غريه، فال يصلح به دين وال دنيا
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 .(1)وال خيتص باملقاتلة ، ويبدأ باألهم فاألهم
                                         

يبدأ باألهم فاألهم من مصاحل املسلمني، املقاتلة الرين : قاله الشيخ وغريه، وقال( 1)
إن : للنصرة واجلهاد، وهم أوىل الناس بالفيء ألنه ال حيصل إال هبم، حىت قيلهم 

مال الفييء خمتص هبم ، وال جيب ذطاء إال لبالغ، ذاقل، حر، صحيح يطيق 
القتال، ومن مات بعد حلوله، دفع لورثته حقه، وصغار أوالده كفايتهم، فإذا بلغ 

ك ما أحد منا بأحق به من ذكرهم أهال فرض له إن طلب، وإال ترك ، قال ذمر 
أحد، إال أنا ذلى منازلنا من كتاب اهلل، الرجل وقدمه، والرجل وبالؤه، والرجل 

 .وغناؤه، والرجل وحاجته
هو الري يغين ذن  «وغناؤه»هو الري جيتهد يف قتال األذداء،  «بالؤه»: قال الشيخ

الرجل املسلمني يف مصاحلهم، كوالة أمورهم، ومعلميهم، وأمثال هؤالء، و 
وسابقته، وهو من كان من السابقني األولني، فإنه كان يفضلهم يف العطاء ذلى 

: غريهم، والرجل وفاقته، فإنه كان يقدم الفقراء ذلى األغنياء، وذكر حنوه مث قال
وإذا ذرفت أن العطاء حبسب منفعة الرجل، وحبسب حاجته يف حال املصاحل، ويف 

 .م فاألهمالصدقات أيضا، ذلمت أنه يبدأ باأله
فإنه مع وجود احملتاجني، كيف حيرم بعضهم، ويعطي لغين ال حاجة له، وال : قال

منفعة به، ال سيَّما إذا ضاقت أموال بيت املال ذن إذطاء كل املسلمني، غنيهم 
وفقريهم فكيف يعطى الغين الري ليس فيه نفع ذام،وحيرم الفقري احملتاج، بل 

 .الفقري النافع أوىل
وز لويل األمر أن يعطي أحًدا ما ال يستحقه، هلوى نفسه، من قرابة، وال جي: قال

أو مودة أو حنو ذلك، وليس لوالة األمور أن يقسموها حبسب أهوائهم، كما 
يقسم املالك ملكه، فإمنا هم أمناء، ونواب، ووكالء، ونص العلماء أنه جيب أن 

 ن العطاء ملنفعةيقدم يف مال الفيء واملصاحل أهل املنفعة العامة، وإذا كا
= 
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 (4)ورزق حنو قضاة (3)وذمل قنطرة (2)وتعزيل هنر (1)من سد بثق
 .(5)سم فاضل بني أحرار املسلمني، غنيهم وفقريهمويق

                                     
= 

املسلمني مل ينظر إىل اآلخر، هل هو صاحل النية أو فاسدها؟ وإمنا العطاء حبسب 
 .مصلحة دين اهلل

فأقوام من ذوي احلاجات، والدين، والعلم، ال يعطى أحدهم كفايته، ويتمزق : قال
جوًذا، وهو ال يسأل، ومن يعرفه فليس ذنده ما يعطيه، وأقوام يأكلون أموال 

الباطل، ويصدون ذن سبيل اهلل، وأقوام هلم رواتب فوق حاجاهتم، وقوم الناس ب
هلم رواتب مع غناهم، وذدم حاجتهم، وال يسرتيب مسلم أن السعي يف متييز 
احلق من غريه، والعدل بني الناس حبسب اإلمكان، من أفضل أذمال والة األمور، 

 .بل ومن أوجبها ذليهم
، وقدم يف اإلقناع، من سد ثغر، وكفاية أهله، وهو اخلرق يف أحد حافيت النهر( 1)

 .وحاجة من يدفع ذن املسلمني
 .أي تنحية ترابه، وإفرازه ذنه إىل جانبيه( 2)
 .أي جسر وهو آزج يبىن باآلجر وحنوه، أو باحلجارة وغريها، ذلى املاء يعرب ذليه( 3)
عود نفعه كمفتني ، وفقهاء، ومؤذنني، ومن حيتاج إليه املسلمون، وكل ما ي( 4)

 .للمسلمني
أي يقسم فاضل بيت املال ذمن ذكر بني أحرار املسلمني، دون رقيقهم، قال ( 5)

َما َأَفاَء ما أحد من املسلمني إال له يف هرا املال نصيب إال العبيد وقرأ : ذمر
  هره استوذبت: فقال َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهمْ حىت بلغ  اهللُ َعَلى َرُسوِلهِ 

واهلل لئن بقيت هلم ألوتني الراذي جببل صنعاء : املسلمني ذامة، غنيهم وفقريهم، وقال
الحظ للرافضة فيه، : حظه من هرا املال، وهو يرذى مكانه، وقال مالك وأمحد

ليس لوالة األمور أن يستأثروا منه فوق احلاجة، كاإلقطاع : واختاره الشيخ، وقال
لو قدر أنه مل حيصل للفقراء من الزكاة ما  :يصرفونه فيما ال حاجة إليه، وقال

يكفيهم ، وأموال بيت املال مستغرقة باملصاحل العامة، كان إذطاء العاجز منهم 
= 
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.......................................................... 

                                     
= 

ذن الكسب فرض كفاية، فعلى املسلمني مجيًعا أن يطعموا اجلائع ، ويكسوا 
 .العاري وال يدذوه بينهم حمتاًجا
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 (1)فصل

 
ولو قنا  (3)، غري سكران(2)ويصح األمان من مسلم، ذاقل، خمتار

 .(4)أو أنثى

                                         

َوِإْن : صل يف األمان قوله تعاىلأي يف األمان ضد اخلوف، ذكره الشارح، واأل( 1)
َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم اهلِل ُثمَّ َأْبِلْغُه 

هي إىل يوم القيامة، فمن طلب أمان ليسمع كالم اهلل، : قال األوزاذي َمْأَمَنهُ 
ذمة »: ، ويف الصحيحنيويعرف شرائع اإلسالم، لزم إجابته، مث يرد إىل مأمنه

 .«املسلمني واحدة، يسعى هبا أدناهم
أي يشرتط أن يكون األمان من مسلم، فال يصح من كافر ولو ذميا، للخرب، ( 2)

ذاقل، ال طفل وال جمنون، فإن كالمه غري مفيد، خمتار، فال يصح، من مكره 
ما ذليه، ويصح من أسري غري مكره، للعموم، ويصح من هرم، وسفيه، لعموم 

 .سبق، وال ينقض اإلمام أمان املسلم، إال أن خياف خيانة من أذطيه
 .ألنه ال يعرف املصلحة( 3)
أي ولو كان األمان من قن، فإذا أمن العبد املسلم شخًصا أو مدينة ميضي أمانه، ( 4)

وهو مرهب مالك والشافعي، سواء أذن له سيده يف القتال، أو مل يأذن قال 
ل من املسلمني، جيوز أمانه، رواه سعيد، وللخرب املتقدم، العبد املسلم رج: ذمر

وألنه مسلم ذاقل، أشبه احلر، وكرا لو كان األمان من أنثى، ملا يف الصحيحني 
ولقصة زينب، وذكر اإلمجاع ذلى صحة  «قد أجرنا من أجرت، يا أم هانئ»

 .أماهنا غري واحد
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 .(3)اا ومعلقً منجزً  (2)يف ذشر سنني فأقل (1)بال ضرر
                                         

 .أي ذلينا من تأمني الكفار( 1)
اتفقوا ذلى أن اإلمام جيوز له مهادنة املشركني ذشر : الوزير أي ال أزيد، قال( 2)

نقركم ما أقركم »: جتوز ما شئنا لقوله: سنني فما دوهنا، وقال الشيخ وابن القيم
يف غزوة احلديبية جواز صلح أهل : واختار الشيخ صحته، وقال ابن القيم «اهلل

واملصلحة الراجحة،  احلرب ذلى وضع القتال ذشر سنني، وجيوز فوقها، للحاجة، 
كما إذا كان باملسلمني ضعف، وذدوهم أقوى منهم، ويف العقد ملا زاد ذن العشر 

جواز إجالء أهل  «نقركم ما شئنا»: مصلحة لإلسالم ، وأخر ابن القيم من قوله
الرمة من دار اإلسالم، إذا استغين ذنهم، كما أجالهم ذمر بعد موت النيب 

قوي، جيوز للمصلحة، ويف قصة هوازن دليل ذلى  وأنه قول صلى اهلل ذليه وسلم
 .أن املتعاقدين إذا جعال بينهما أجال غري حمدود جاز

أنت آمن، ويصح معلًقا بشرط، حنو : أي يصح األمان منجًزا، بغري تعليق، كقوله( 3)
من دخل » صلى اهلل ذليه وسلممن فعل كرا فهو آمن، لقوله : إن فعلت كرا أو

بأس »ويصح بكل ما يدل ذليه من قول، كـ ال  «آمندار أيب سفيان فهو 
وحنو ذلك، وبرسالة، وكتاب وبإشارة  «ال ختف»أو  «أجرتك»أو  «ذليك

لو أن أحدكم أشار بإصبعه إىل السماء إىل مشرك فنزل »: مفهومة، قال ذمر
إذا أشري إليه بشيء غري األمان، : رواه سعيد، وقال أمحد «بأمانه فقتله، لقتلت به

أمانًا، فهو أمان، وكل شيء يرى العدو أنه أمان فهو أمان، ويصح لرسول فظنه 
فمضت السنة أن ال تقتل  «لو كنت قاتاًل أحًدا، لقتلتكما»: ومستأمن، لقوله

 الرسل
 ومن جاء بال أمان، وادذى أنه رسول، أو تاجر وصدقته ذادة قبل، 

 مه الوفاء إالوإال فكأسري، وإن أسر مسلم فأطلق بشرط أن يقيم ذندهم، لز 
= 
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 (2)ومن أمري ألهل بلدة جعل بإزائهم (1)نيمن إمام جلميع املشرك
وحيرم به قتل، ورق ،  (3)ومن كل أحد لقافلة وحصن صغريين ذرفا

 .(4)وأسر

                                     
= 

املرأة، وبال شرط، وكونه رقيقا، فإن أمنوه فله اهلرب، وإال فيقتل ويسرق، قال 
لو سرق أوالدهم، وخرج هبم إىل بالد املسلمني ملكهم، وجيوز ذقد : الشيخ

ال : األمان للرسول، واملستأمن، ويقيمون مدة اهلدنة بال جزية، وذند أيب اخلطاب
 .واختاره الشيخ جيوز سنة فصاذدا إال جبزية،

ولبعضهم، وألهل جهة، وحملة وذدد، وفرد، رجل، أو امرأة ألن واليته ذامة، ( 1)
ويصح من إمام وأمري ألسري كافر، بعد االستيالء ذليه، وليس ذلك آلحاد الرذية 

 .يصح آلحادهم قطع به يف املنتهى لقصة زينب: إال أن جييزه اإلمام، وذنه
 .ويف حق غريهم هو كآحاد الرذيةلعموم واليته وقتاهلم، ( 2)
أي يصح أمان كل واحد من آحاد الرذية لقافلة صغرية، وحصن صغري ذرًفا، ( 3)

وقدره بعضهم مائة فأقل، ألن ذمر أجاز أمان العبد ألهل احلصن، وال يصح 
ألهل بلدة كبرية كرستاق، وال مجع كبري، ألنه يفضي إىل تعطيل اجلهاد، واإلفتيات 

 .ذلى اإلمام
وكرا أخر مال، أو التعرض هلم، لعصمتهم باألمان، وإذا أودع املستأمن ماله ( 4)

مسلًما، أو أقرضه إياه، مث ذاد إىل دار احلرب، بقي األمان يف ماله، ويبعث به 
إليه إن طلبه، وإن مات بعث به إىل ورثته، ومن دخل منا دارهم بأمان، حرمت 

م، أو سرق منهم أو اقرتض شيئا، ذليه خيانتهم، ومعاملتهم بالربا، فإن خاهن
 .وجب رده إىل أربابه
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ويعرف شرائع اإلسالم،  (1)ومن طلب األمان ليسمع كالم اهلل
ذلى  (4)واهلدنة ذقد اإلمام أو نائبه (3)مث يرد إىل مأمنه (2)لزم إجابته

 .(7)وهي الزمة (6)ولو طالت، بقدر احلاجة (5)ترك القتال مدة معلومة
 .(7)الزمة

                                         

اآلية، وتقدم قول  َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم اهللِ : لزمت إجابته لقوله تعاىل( 1)
 .األوزاذي هي إىل يوم القيامة

ليعلم أمر الدين، وما له من الثواب إن آمن، وما ذليه من العقاب إن أصر ذلى ( 2)
 .الكفر

 .أي إىل املوضع الري يأمن فيه، وهو دار قومه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنهُ : قوله تعاىلل( 3)
وهي يف اللغة الدذة والسكون، وتسمى مهادنة، وموادذة ومعاهدة، ومساملة، وال ( 4)

يعقدها إال اإلمام الري بيده احلل والعقد، أو نائبه، ألهنا تتعلق بنظرمها 
حمال لرلك، لعدم واليته، وصالحيته لرتك القتال، واجتهادمها، وليس غريمها 

َراَءٌة ِمَن اهلِل َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن : واألصل فيها قوله تعاىل بـَ
 .َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم َفاْجَنْح َلَها: وقوله * اْلُمْشرِِكينَ 

ذلك يف صلح احلديبية كما يف  صلى اهلل ذليه وسلملفعله . وجمهولة: واجلمهور( 5)
 .الصحيحني وغريمها، من غري ذكر مدة

 .فإن زادت ذلى ذشر ذندهم بطل الزائد فقط( 6)
وجيوز ذقدها مطلقا وموقتا، واملوقت الزم من الطرفني جيب الوفاء : قال الشيخ( 7)

به، ما مل ينقضه العدو، وال ينقض مبجرد اخليانة، يف أظهر قويل العلماء، وأما 
طلق فهو ذقد جائز، يعمل اإلمام فيه باملصلحة ومىت مات اإلمام، أو ذزل لزم امل

 .من بعده الوفاء بعقده
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جيوز ذقدها ملصلحة، حيث جاز تأخري اجلهاد، لنحو ضعف 
وجيوز شرط رد رجل جاء منهم  (2)ولو مبال منا ضرورة (1)باملسلمني

ولو هرب قن  (4)وأمره سرا بقتاهلم، والفرار منهم (3)مسلما للحاجة
لى مسلم من مال، ويؤخرون جبنايتهم ذ (5)فأسلم مل يرد، وهو حر

 .(6)وقود، وحد

                                         

أي ذن القتال، أو ملشقة الغزو، أو مانع بالطريق، وحنو ذلك، أو يف أداء اجلزية، ( 1)
 .فإن مل تكن حاجة، كظهور املسلمني وقوهتم، مل يصح ذلك

 .إال حيث جاز تأخري اجلهاد ملصلحة لدذاء املصلحة هلا، وال تصح( 2)
مثل أن خياف ذلى املسلمني اهلالك، أو األسر، وكرا مبال منهم، وبغري ذوض، ( 3)

 .صلى اهلل ذليه وسلمحبسب املصلحة، لفعله 
فعل ذلك يف صلح احلديبية، وال مينعهم اإلمام أخره،  صلى اهلل ذليه وسلمألنه ( 4)

أيب بصري، وألنه رجوع إىل الباطل، فكان له وال جيربه ذلى العود معهم، لقصة 
األمر بعدمه، وله ملن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية، ويقتلوا من قدروا ذليه من 
الكفار، ويأخروا أمواهلم، وال يدخلون يف الصلح، وإذا ذقدها من غري شرط، مل 

 .جيز رد من جاء مسلما أو بأمان
َوَلْن َيْجَعَل : ه بإسالمه لقوله تعاىلألنه مل يدخل يف الصلح، وألنه ملك نفس( 5)

مجلة مستأنفة  «هو حر»وكلمة  * اهلُل ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيالً 
 .سيقت لبيان حكم ال حالية

أي حد قرف مسلم، وحد سرقة، ألن اهلدنة تقتضي أمان املسلمني منهم، ( 6)
رض، وال حيدون حلق اهلل، ألهنم مل وأماهنم من املسلمني، يف النفس، واملال، والع

 .يلتزموا حكمنا
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وإن خيف نقض ذهدهم  (1)وجيوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا
 .(2)أذلمهم أنه مل يبق بينه وبينهم ذهد قبل اإلغارة ذليهم

                                         

 .ذلى األصح، جزم به يف اإلقناع، واملنتهى، وغريمها( 1)
َوِإمَّا : قد نبرت ذهدكم، وصرمت حربا، وحنو ذلك، لقوله تعاىل: والقتال، فيقول( 2)

ْوٍم ِخَياَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َعَلى َسَواءٍ  مهم بنقض العهد، أي أذل َتَخاَفنَّ ِمْن قـَ
اتفقوا ذلى أنه إذا ذوهد : حىت تصري أنت وهم سواء يف العلم، قال الوزير

املشركون ذهدا ويف هلم به، إال أبا حنيفة، فشرط بقاء املصلحة، واتفقوا ذلى أنه 
ال جيوز نقضه إال بعد نبره يف مدة العهد، وال يصح نقضه إال من إمام، ومىت 

مة اإلمام أو جواره وذهده، صاروا حربا له برلك، حارب أهل العهد من هم يف ذ
وله أن يبيتهم يف ديارهم، وال حيتاج أن يعلمهم ذلى سواء، كما يف قصة الفتح، 
وإمنا اإلذالم إذا خاف منهم خيانة، فإذا حتققها صاروا نابرين لعهده، وأما الرمة 

 .فليس له نبرها، ألهنا مؤبدة
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 (1)باب عقد الذمة وأحكامها

 

إقرار : ومعىن ذقد الرمة (2)الرمة لغة العهد، والضمان، واألمان
 (4)والتزام أحكام امللة (3)رط برل اجلزيةبعض الكفار ذلى كفرهم، بش

َحتَّى يـُْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم : واألصل فيه قوله تعاىل
َصاِغُرونَ 

(5). 
                                         

أقررتكم باجلزية، واالستسالم، أو يبرلون ذلك  :وما يتعلق برلك، وصيغة ذقدها( 1)
 .أقررتكم ذلى ذلك، أو حنومها: فيقول هلم

يسعى برمتهم » صلى اهلل ذليه وسلمأذم يرم، إذا جعل له ذهدا، قال : فعله من( 2)
والفرق بني املعاهد، واملستأمن، والرمي، أن املعاهد هو من أخر ذليه  «أدناهم

ن هو من دخل دارنا منهم بأمان، والرمي من استوطن العهد من الكفار، واملستأم
 .دار اإلسالم بتسليم اجلزية

بدال ذن قتلهم، وإقامتهم بديارنا، كما يأيت، ال إقرارا منا هلم ذلى دينهم الباطل، ( 3)
وجبت ذقوبة وذوضا ذن حقن الدم، ذند أكثر العلماء، وليس : وقال الشيخ

يهم، ألن ذقد الرمة مؤبد، وقد ذقده لإلمام نقض ذهدهم، وجتديد اجلزية ذل
 .ذمر معهم

من إقامة احلد ذليهم فيما يعتقدون حترميه كالزنا، ال السرقة، وأخرهم بالقصاص ( 4)
 .من قتل نفس، أو أخر مال أو غريه

أي يؤدوا اخلراج املضروب ذليهم إن مل يسلموا، ذلى وجه الصغار كل ذام، أو ( 5)
 منهم رفقا، واختاره الشيخ، ويأيت ما يف جزاء ذلى أماننا هلم، ألخرها 

= 
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ألنه يروى  (1)(لغري اجملوس)أي ال يصح ذقد الرمة  (ال يعقد)
صلى اهلل وألنه  (2)أنه كان هلم كتاب فرفع، فصارت هلم برلك شبهة

اجلزية من جموس هجر، رواه البخاري ذن ذبد الرمحن  أخر ذليه وسلم
اليهود والنصارى، ذلى اختالف  (وأهل الكتابني) (3)بن ذوف

 .(4)طوائفهم
                                     

= 

أخر اجلزية من جموس هجر، وصاحل أكيدر  صلى اهلل ذليه وسلمالصحيح أنه 
دومة ذلى اجلزية، رواه أبو داود وغريه، وبعث معاذا إىل اليمن، وأمره أن يأخر من  

 .كل حامل دنيارا، رواه اخلمسة
 .، فاذتنقوا اجملوسية جملاورهتم فارسهرا املرهب، وقول بعض العلماء، وكانوا ذربا( 1)
إمنا وقعت الشبهة فيهم ملا اذتقد بعض أهل العلم أهنا ال تؤخر إال : قال الشيخ( 2)

وإذا كان أهل : من أهل الكتاب، وقد أخرت منهم بالنص واإلمجاع، قال
 .الكتاب ال جتوز مهادنتهم إال مع اجلزية والصغار، فغريهم أوىل برلك

مري وغريه ذن ذمر أنه مل يأخر اجلزية من اجملوس حىت شهد ذبد ورواه الرت ( 3)
أخرها من جموس هجر، وذن  صلى اهلل ذليه وسلمالرمحن بن ذوف أن رسول اهلل 

أن نقاتلكم حىت  صلى اهلل ذليه وسلماملغرية أنه قال لعامل كسرى، أمرنا نبينا 
اتفق ذامة : ابن رشدتعبدوا اهلل وحده، أو تؤدوا اجلزية، ورواه البخاري، وقال 

سنوا بهم سنة أهل » صلى اهلل ذليه وسلمالفقهاء ذلى أخرها من اجملوس، لقوله 
 .«الكتاب

 أن اليهود إحدى وسبعون فرقة والنصارى  صلى اهلل ذليه وسلمكما أخرب ( 4)
قيل ألهنم هادوا ذن ذبادة العجل، أي تابوا أو : اثنتان وسبعون فرقة، واليهود

، باملعجمة، مث ذرب باملهملة وقيل غري ذلك، والنصارى نسبة إىل نسبة إىل يهوذا
 .قرية بالشام يقال هلا ناصرة
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كالسامرة والفرنج   (1)فتدين بأحد الدينني (ومن تبعهم)
ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتابَ : لعموم قوله تعاىل (2)والصابئني

(3). 
                                         

 .أي دين اليهودية أو النصرانية( 1)
قبيلة من قبائل بين إسرائيل وهم طائفة : التابعني لليهودية أو النصرانية، فالسامرة( 2)

هم الروم، : الفرنجو  «السمرة»: من اليهود، إليهم نسب السامري، ويقال هلم
واألشبه أهنا مولدة، ولعل ذلك نسبة إىل فرجنة، بضم  «بنو األصفر»ويقال هلم 

أوله وثانيه، وسكون ثالثه، جزيرة من جزائر البحر، والنسبة إليها فرجني مث حرفت 
الياء، والصائبني مجع صابئ، وهم اخلارجون من دين إىل غريه، وأصل الصبو 

وقاله شيخ اإلسالم وغريه، وتنوخ وهبرا، وبنو تغلب، اخلروج، فيعقد هلؤالء، 
نصارى، جملاورهتم للروم، وقبائل من اليمن هتودوا جملاورهتم ليهود اليمن، قال ابن 

 .فأجرى اجلزية ومل يعترب آباءهم وال مىت دخلو يف دين أهل الكتاب: القيم
يهودية أو النصرانية فشملت اآلية من تدين باليهودية أو النصرانية، فمن اختار ال( 3)

اتفقوا ذلى : من هؤالء أو غريهم، أقر وذقدت له، قال الوزير وابن رشد وغريمها
أن اجلزية تضرب ذلى أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وكرلك اتفقوا ذلى 

تؤخر من  : ضرهبا ذلى اجملوس، واختلفوا فيمن ال كتاب له وال شبهة ، فقال مالك
ال تقبل : ذجميا ، إال من مشركي قريش، وقال أبو حنيفة كل كافر، ذربيا كان أو

إال من العجم، وهو رواية ذن أمحد، واختار أبو العباس أخر اجلزية من مجيع 
 . الكفار، وأنه مل يبق أحد من مشركي العرب بعد، بل كانوا قد أسلموا

وإذا : الأنه جيوز مهادنة مجيع الكفار، باجلزية والصغار، ق: ومرهب األكثرين: وقال
مل يفرق بني ذريب  صلى اهلل ذليه وسلمذرفت حقيقة السنة، تبني أن رسول اهلل 

وغريه، وأن أخر اجلزية، كان أمرا ظاهرا مشهورا، وقدوم أيب ذبيدة مبال البحرين 
مل خيص العرب حبكم يف الدين، ال مبنع  صلى اهلل ذليه وسلممعروف، والنيب 

قدميهم يف اإلمامة، وال جبعل غريهم ليس كفوا هلم اجلزية وال منع االسرتقاق، وال ت
= 
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إمام أو )من  (إال)صح ذقد الرمة أي ال ي (وال يعقدها)
وجيب إذا  (2)ذقد مؤبد فال يفتات ذلى اإلمام فيه هألن (1)(نائبه

وهي مال يؤخر منهم، ذلى وجه  (وال جزية) (3)اجتمعت شروطه
 .(4)الصغار، كل ذام

                                     
= 

يف النكاح، وال حبل ما استطابوه دون ما استطابه غريهم، بل إمنا ذلق األحكام، 
 .باألمساء املركورة يف القرآن، كاملؤمن والكافر، والرب والفاجر

 .وحيرم ذقدها من غريمها وال يصح( 1)
 .ه من املصلحةوألن ذلك يتعلق بنظر اإلمام، وما يرا( 2)
وكون املعقود له كتابيا، وتقدم اختيار : وهي برل اجلزية والتزام أحكامنا، قالوا( 3)

أخرها، من مجيع الكفار، وأما نصارى العرب، ويهودهم وجموسهم، من بين 
تغلب وغريهم، فال جزية ذليهم، ولو برلوها، ويؤخر ذوضها زكاتان من أمواهلم 

فها ذليهم، وقاله الشيخ وغريه، وإذا ذقدها كتب مما فيه الزكاة ألن ذمر أضع
أمساءهم وأمساء آبائهم، وخالهم ودينهم، وجعل لكل طائفة ذريفا يكشف حال 

 .من تغري حاله
أي كل سنة هاللية، وجتب بآخره، تتكرر بتكرر السنني، فإن انقضت سنون ( 4)

 : داستوفيت كلها، وإن مات يف أثناء السنة فقال مالك، والشافعي وأمح
الرل : تؤخر جزية ما مضى، وإن مل يؤدها حىت أسلم، سقطت، والصغار بالفتح

 .واهلوان
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 (ذلى صيب، وال امرأة) (1)بدال ذن قتلهم وإقامتهم بدارنا
وال ذبد، ) (4)نثى مشكلوخ (3)وزمن وأذمى، وشيخ فان (2)وجمنون

 .(5)(وال فقري يعجز ذنها

                                         

 .فإن مل يبرلوها مل يكف ذنهم( 1)
ألهنم ليسوا من أهلها، ملا رواه اخلمسة وغريهم، وصححه ابن حبان واحلاكم، أن ( 2)

لغ، أمر معاذا أن يأخر من كل حامل دينار أي با صلى اهلل ذليه وسلمالنيب 
 .أهنا ال تؤخر من غري بالغ: ومفهومه

إال من خيالط الناس، ويتخر املتاجر، فكالنصارى : وال أهل الصوامع، قال الشيخ( 3)
: بالفاء والنون، أي ضعيف، ألهنم ال يقتلون قال الوزير وغريه «فان»باالتفاق، و

م حىت اتفقوا ذلى أن اجلزية، ال تضرب ذلى نساء أهل الكتاب، وال ذلى صبياهن
يبلغوا، وال ذلى ذبيدهم، وال ذلى جمنون، وال ضرير، وال شيخ فان، وال أهل 

تؤخر من راهب بصومعة ما زاد ذلى بلغته، ويؤخر منهم : الصوامع، وقال الشيخ
والرهبان الرين خيالطون الناس، : ما لنا كالرزق للديورة، واملزارع إمجاذا، قال

 .نصارى، تؤخر منهم اجلزية باتفاق املسلمنيويتخرون املتاجر واملزارع، فكسائر ال
 .ألن األصل براءته منها، لكونه ال يعلم أنه رجل( 4)
 .ال ُيَكلُِّف اهلُل نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها: لقوله تعاىل( 5)
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أي  (ومن صار أهال هلا) (1)وجتب ذلى ذتيق ولو ملسلم
ومىت برلوا ) (3)باحلساب (أخرت منه يف آخر احلول) (2)للجزية

وأخر  (وحرم قتاهلم) (4)منهم (وجب قبوله)من اجلزية  (الواجب ذليهم
يكونوا بدار  ما مل (6)ووجب دفع من قصدهم بأذى (5)ماهلم
 .(7)حرب

                                         

أي ولو أذتقه املسلم، ألنه حر، مكلف، موسر، من أهل القتال، فلم يقر بدارنا ( 1)
 .لى مبعض حبسابهبال جزية، كحر األصل، وجتب ذ

 .كتابيا كان أو جموسيا، واختار الشيخ وغريه، أخرها من كل كافر، كما تقدم( 2)
أي مبقدار ما بقي من احلول، إن نصفا فنصف، أو ربعا فربع، وحنو ذلك، وال ( 3)

يرتك حىت يتم له حول، لئال حيتاج إىل إفراده حبول، وال يصح شرط تعجيلها، وال 
 .يقتضيه اإلطالق

فجعل إذطاء اجلزية غاية لكف القتال  َحتَّى يـُْعُطوا اْلِجْزَيةَ : لقوله تعاىل (4)
فاسألهم الجزية فإن »يف حديث بريدة  صلى اهلل ذليه وسلمذنهم ولقوله 

 .«أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم
أي بعد إذطاء اجلزية، ألن اهلل تعاىل جعل إذطاء اجلزية غاية لقتاهلم، وأمر رسول ( 5)

بالكف ذنهم بعد إجابتهم، فحرم قتاهلم، وأخر ماهلم،  صلى اهلل ذليه وسلم اهلل
 .بعد برهلم ما وجب ذليهم

 .ولو انفردوا ببلد، ولو شرطنا أن ال نرب ذنهم مل يصح( 6)
 .أي فال جيب الدفع ذنهم، لبقائهم بدار احلرب، فحكمهم حكمهم( 7)
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أي  (وميتهنون ذند أخرها) (1)ومن أسلم بعد احلول سقطت ذنه
: وجوبا لقوله تعاىل (وجتر أيديهم (3)ويطال وقوفهم) (2)أخر اجلزية

 ََوُهْم َصاِغُرون
 .(5)وال يقبل إرساهلا (4)

                                         

ْنتَـُهوا يـُْغَفْر َلُهْم َما : ىلأي سقطت اجلزية ذن الرمي، ودخل يف قوله تعا( 1) ِإْن يـَ
وإن  «من أسلم ذلى شيء فهو له» صلى اهلل ذليه وسلموقوله  َقْد َسَلفَ 

 .أسلم يف أثناء احلول فبطريق األوىل
 .يعين من أهل الرمة( 2)
 .حىت يأملوا ويتعبوا، وتؤخر منهم وهم قيام، واآلخر جالس( 3)
بال : يف أخرها، وال يشطط ذليهم، قال ذمر أي أذالء مقهورون، وال يعربون( 4)

 .سوط وال نول
أي مع رسول، لفوات الصغار، وميتهنون ذند كل جزية، ويصح أن يشرط ذليهم ( 5)

ضيافة من مير هبم من املسلمني، ودواهبم، ويصح أن يكتفي هبا ذن اجلزية، بشرط 
، وال جتب أن تقابل ما ذليهم، ويعترب بيان قدرها، وأيامها، وذدد من يضاف

 .الضيافة بال شرط
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 (1)فصل في أحكام أهل الذمة

 
 (م اإلسالم يفحبك)أي أخر أهل الرمة  (ويلزم اإلمام أخرهم)

وإقامة احلدود ذليهم فيما  (3)واملال والعرض (2)النفس)ضمان 
ألن ذقد  (5)كاخلمر  (دون ما يعتقدون حله) (4)كالزنا  (يعتقدون حترميه

 .(6)ذقد الرمة ال يصح إال بالتزام أحكام اإلسالم كما تقدم
                                         

 .أي فيما جيب ذليهم وهلم، بعقد الرمة، مما يقتضيه ذقدها هلم( 1)
فمن قتل أو قطع طرفا، أخر مبوجب ذلك كاملسلم، ملا يف الصحيحني، أن ( 2)

 .صلى اهلل ذليه وسلميهوديا قتل جارية ذلى أوضاح هلا، فقتله 
نا، أو سبه وحنوه، أقيم ذليه ما يقام فلو أتلف ماال لغريه ضمنه، أو قرف إنسا( 3)

 .ذلى املسلم
 .والسرقة كما تقدم ذلى املسلم إذا زنا أو سرق، وحنو ذلك( 4)
وأكل حلم خنزير، ونكاح حمرم، وألهنم يقرون ذلى ذلك، وهو أذظم جرما، إال ( 5)

أهنم مينعون من إظهار ذلك بني املسلمني، لتأديهم به، وكرا دون ما يرون صحته 
وإذا تزوج اليهودي : لعقود، ولو رضوا حبكمنا، ما مل يرتفعوا إلينا، قال الشيخمن ا

بنت أخيه، أو بنت أخته، كان ولده منها يلحقه، ويرثه باتفاق املسلمني، وإن  
 .كان هرا النكاح باطال باتفاق املسلمني الذتقادهم حله

 ى أنفسهم أي قريبا فيشرتطه اإلمام ذليهم الشرتاط أهل اجلزية ذلك ذل( 6)
وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن ال نتشبه باملسلمني، يف لبس قلنسوة وال : حيث قالوا

 .ذمامة، وال فرق شعر، إخل، وأمضاه ذمر رضي اهلل ذنه
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بيهوديني قد  أيت صلى اهلل ذليه وسلمابن ذمر أن النيب  ىورو 
 (2)(ويلزمهم التميز ذن املسلمني) (1)إحصاهنما، فرمجهمافجرا، بعد 

 واحللي حبرف مقدم  (3)بالقبور، بأن ال يدفنوا يف مقابرنا
ولدخول محامنا  (6)وحنو شد زنار (5)ال كعادة األشراف (4)رءوسهم
 .(7)جلجل

                                         

رجم  صلى اهلل ذليه وسلمأنه : وهو يف الصحيحني، وملسلم من حديث جابر( 1)
نَـُهْم ِبَما : رجال من اليهود، وامرأة يعين من جهينة وقال تعاىل يْـ َوَأِن اْحُكْم بـَ

َزَل اهللُ   .َأنـْ
فقد شرط ذليهم ذمر رضي اهلل ذنه، واخللفاء بعده، وملوك املسلمني أن ال ( 2)

 .يتشبهوا باملسلمني
بل متيزا ظاهرا كاحلياة وأوىل، بل ينبغي مباذدة مقابرهم ذن مقابر املسلمني، ( 3)

 .وكلما بعدت كان أصلح
 .، بأن جيزوا نواصيهمأي حلق مقدمها( 4)
 .فال يتخروا شوابني، وال يفرقوا شعورهم، بل تكون مجة( 5)
فوق ثياب نصراين وحتت ثياب نصرانية، وكخرج بقالنسهم، وذمائمهم، وثوب ( 6)

 .أدكن، وبني لون خف، وذمامة صفراء، وزرقاء ومبا حيصل به التميز
 .ريها، واجللجلة صوتهاجلرس الصغري، الري جيعل يف األذناق، وغ: بالضم( 7)
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كاحلمري   (وهلم ركوب غري خيل) (1)أو حنو خامت رصاص برقاهبم
اخلالل أن ذمر  ىملا رو  (2)وهو الربذذة (كافبإ)فريكبون  (بغري ساج)

وأن يركبوا األكف  (4)وأن يشدوا املناطق (3)أمر جبز نواصي أهل الرمة
وال القيام  (6)تصديرهم يف اجملالس (وال جيوز) (5)األكف بالعرض

 .(8)وال بداءهتم بالسالم (7)هلم

                                         

وحنو ذلك كحديد، وطوق من ذلك، ال من ذهب وحنوه، ليتميزوا ذنا يف احلمام، ( 1)
وال جيوز هلم جعل مكانه صليبا، ملنعهم من إظهاره، ويلزمهم التميز ذنا بكناهم، 

فال يتكنون بكناية املسلمني، كأيب ذبد : وبألقاهبم، حكاه الشيخ وغريه، وقال
 .اهبم، كزين العابديناهلل، وال بألق

 .كساء يلقى ذلى ظهر الدابة، وقاية حتت الراكب( 2)
 .فدل ذلى وجوب متيزهم بنحو ذلك( 3)
 .وهي ما يشد به الوسط، وتسمى احلياصة( 4)
ومينعون من محل : بأن تكون رجاله إىل جانب، وظهره إىل آخر، قال الشيخ( 5)

 .حنوه، والرمي وغريهالسالح والعمل به، وتعلم املقاتلة، بالدقاق و 
 .ألن فيه تعظيما هلم، وقد حكم ذليهم بالصغار( 6)
ألنه يف معىن التصدير، وال ملبتدع كرافضي جيب هجره، وال يوقرون كما يوقر ( 7)

 .املسلم
إمجاذا، وحكى النووي وغريه حترميه ذن ذامة السلف، وأكثر العلماء، ويف ( 8)

واتفق أهل العلم ذلى  «قولوا وذليكمإذا سلم ذليكم أهل الكتاب ف»الصحيحني 
فقط للخرب؟  «وذليكم»هل ترد مثلها، أو : أنه يرد كرلك، واختلف كالم الشيخ

 .وجوز طائفة من العلماء ابتداءهم للضرورة واحلاجة
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وال هتنئتهم ،  (1)أو بكيف أصبحت، أو أمسيت، أو حالك
حلديث أيب هريرة مرفوذا  (3)وشهادة أذيادهم (2)ادهتموتعزيتهم، وذي

ال تبدءوا اليهود والنصارى بالسالم، فإذا لقيتم أحدهم في »
قال الرتمري حديث حسن  «الطريق فاضطروهم إلى أضيقها

 .(4)صحيح

                                         

هرا ذندي أكرب : كيف أنت وكيف حالك؟ قال أمحد: أي وال جيوز أن يقال هلم( 1)
هال وسهال، وكيف أصبحت وكيف حالك؟ أ: من السالم، وجوز الشيخ أن يقال

أطال اهلل بقاءك، وأكثر : وجيوز بأكرمك اهلل، وهداك اهلل، يعين لإلسالم وجيوز
مالك وولدك، قاصدا برلك كثرة جزيته، وكره الشيخ الدذاء بالبقاء وحنوه، ألنه 

دذا ألنس  صلى اهلل ذليه وسلمشيء فرغ منه، وذكره النووي اتفاقا وقد صح أنه 
 .العمر، وتكره مصافحة الرمي، وتشميته والتعرض ملا يوجب املودة بطول

 صلى اهلل ذليه وسلمجيوز إن رجي إسالمه، ألنه : وهو مرهب اجلمهور ، وذنه( 2)
ذاد يهوديا، وذرض ذليه اإلسالم فأسلم، رواه البخاري، وجوز الشيخ ذيادهتم 

كرجاء اإلسالم، وقال وهتنئتهم، وتعزيتهم، ودخوهلم املسجد للمصلحة الراجحة،  
 .يعاد الرمي، ويعرض ذليه اإلسالم: العلماء

حيرم شهود ذيد اليهود، والنصارى، وغريهم من الكفار، وبيعه هلم : قال الشيخ( 3)
 .فيه، ومهادهتم لعيدهم، ملا يف ذلك من تعظيمهم وتعظيم أذيادهم

ظيمهم وقد حكم ذن بداءهتم بالسالم، ملا فيه من تع صلى اهلل ذليه وسلمهنى ( 4)
ذليهم بالصغار، وأمر باضطرارهم إىل أضيق الطريق إذالال هلم وإهانة، وشهادة 

 وحيرم بيعهم ما يعملونه كنيسة : أذيادهم أوىل بالتحرمي، قال الشيخ
أو متثاال وحنوه، وكل ما فيه ختصيص كعيدهم، ومتييز هلم، وهو من التشبه هبم، 

، وجتب ذقوبة فاذله وأصل دروس الدين والتشبه هبم منهي ذنه إمجاذا، للخرب
= 
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 (2)وجمتمع لصالة يف دارنا (1)(ومينعون من إحداث كنائس وبيع)
كثري بن مرة قال   ىملا رو  (3)(ابناء ما اهندم منها ولو ظلمً )من  (و)

 صلى اهلل ذليه وسلمقال رسول اهلل : مسعت ذمر بن اخلطاب يقول
 ال تبنى الكنيسة في اإلسالم ، »

                                     
= 

والشرائع التشبه بالكفار، كما أن أصل كل خري احملافظة ذلى سنن األنبياء 
 .وشرائعهم

والكنائس ليست ملكا ألحد، وأهل الرمة ليس هلم منع من يعبد اهلل فيها، ألنا : قال
ذلى وجوب صاحلناهم ذليه، والعابد بينهم، وبني الغافلني أذظم أجرا، ودل أيضا 

متيزهم ذن املسلمني يف اللباس، والشعور، واملراكب وغريها لئال يعاملوا معاملة 
فالشروط املضروبة ذلى أهل الرمة تضمنت متييزهم ذن : املسلم، قال ابن القيم

املسلمني، يف اللباس، والشعور، واملراكب، وغريها، لئال تفضي مشاهبتهم إىل أن 
 .فسدت هره الرريعة بإلزامهم التميز ذن املسلمني يعامل الكافر معاملة املسلم،

اتفقوا ذلى أنه ال جيوز : بدار اإلسالم، وبناء صومعة لراهب، قال الوزير وغريه( 1)
إحداث كنائس، وال بيعة يف املدن، واألمصار، يف بالد اإلسالم، والكنائس والبيع 

 .معابد اليهود والنصارى
 .لتأذي املسلمني برلك( 2)
 .اختيار أكثر األصحاب، واالصطخري، وغريه من أصحاب الشافعي وهرا( 3)
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من تعلية بنيان )ا مينعون أيضً  (و) (1)«وال يجدد ما خرب منها
 .(2)ولو رضي (ذلى مسلم

                                         

ألهنا بعد اهلدم كأهنا مل تكن، كما مينعون من زيادهتا، ورم شعثها وقال ابن ( 1)
أميا مصر مصرته العرب، فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة رواه أمحد، واحتج : ذباس

ال »ويف أثر آخر  «تان بأرضال جيتمع قبل»: به، وأليب داود ذن ابن ذباس مرفوًذا
وهلرا أقرهم املسلمون يف أول الفتح ذلى ما يف  «جيتمع بيت رمحة، وبيت ذراب

أيديهم من أرض العنوة، بأرض مصر، والشام، وغري ذلك، فلما كثر املسلمون، 
وبنيت املساجد يف تلك األرض، أخر املسلمون تلك الكنائس، فأقطعوها، وبنوها 

 .مساجد، وغري ذلك
اتفق املسلمون أن ما بناه املسلمون من املدائن، مل يكن ألهل الرمة أن حيدثوا : الوق

فيها كنيسة، وإذا كان هلم كنيسة بأرض العنوة، فبىن املسلمون مدينة ذليها، فإن 
هلم أخر تلك الكنيسة، ولو هدم ويل األمر كل كنيسة بأرض العنوة كمصر، 

جمتهًدا يف ذلك، ومتبًعا يف ذلك ملن يرى والسواد بالعراق، وبر الشام وحنو ذلك، 
 .ذلك، مل يكن ظلما منه، بل جتب طاذته ومساذدته يف ذلك

واملدينة والقرية اليت يسكنها املسلمون، وفيها مساجدهم، ال جيوز أن يظهر فيها : قال
شيء من شعائر الكفر، ال كنائس وال غريها، إال أن يكون هلم ذهد، فيوىف هلم 

ن بأرض القاهرة وحنوها كنيسة قبل بنائها، لكان للمسلمني بعهدهم، فلو كا
: أخرها، ألن األرض ذنوة، فكيف وهره الكنائس أحدثها هلم النصارى، قال

والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة، فال يستحقون إبقاءها، وجيوز هدمها 
صلى مع ذدم الضرر ذلينا، وإذا كانت يف مكان قد صار فيه مسجد للمسلمني ي

 .فيه، وهو أرض ذنوة فإنه جيب هدم الكنيسة اليت به
 .أي املسلم برلك( 2)
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اء وسو  (1)«عليه ىاإلسالم يعلو وال يعل» :لقوله ذليه السالم
 (ال)و (3)فإن ذال وجب نقضه (2)ا لهال، إذا كان يعد جارً  أو هالصق

أي لبناء املسلم، ألن ذلك ال  (له)أي البنيان  (مساواته)مينعون من 
 .(5)ا من مسلم ال ينقضوما ملكوه ذاليً  (4)يقتضي العلو

                                         

يِن ُكلِّهِ : بل يظهر، ويرفع ذلى سائر األديان، قال تعاىل( 1)  ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
والطالذهم ذلى ذوراتنا، وألنه حق هلل تعاىل، ويدوم ذلى دوام األوقات، ورضاه 

ن فيه ترفعا ذلى املسلمني، فمنعوا منه، كالتصدير يسقط حق من يأيت بعده، وأل
ولو يف ملك مشرتك بني مسلم وذمي، حكاه الشيخ : يف اجملالس، قال العلماء

 .وغريه، ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
 .فيمنع من تعلية بنائه ذلى املسلم( 2)
 .ن الكتايب أي إن ذال بنيان الكتايب، ذلى بنيان املسلم، وجب نقض بنيا( 3)
 .وال إطالذهم ذلى ذورات املسلم( 4)
وهرا واهلل أذلم اذتبار منهم بتعلية البناء بعد امللك، وال فرق بني تعليته بعده أو ( 5)

قبله، فلو احتال مبطل بأن يعليه مسلم، مث يشرتيها الكافر فيسكنها فقال ابن 
ه، وال فروذه، هره أدخلت يف املرهب غلطًا حمًضا، وال توافق أصول: القيم

فالصواب املقطوع به، ذدم متكينه من سكناها، فإن املفسدة مل تكن يف نفس 
البناء، وإمنا كانت يف ترفع الرمي ذلى املسلمني، ومعلوم قطعا أن هره املفسدة يف 
املوضعني واحدة، ولو وجدنا دار ذمي ذالية ، ودار مسلم أنزل منها، وشككنا يف 

ال تقر دار الرمي ذالية، ألن التعلية مفسدة، وقد  :السابقة، فقال ابن القيم
 .شككنا يف شرط اجلواز، واألصل ذدمه
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من إظهار مخر )مينعون أيضا  (و) (1)ا لو اهندموال يعاد ذاليً 
وجهر  (3)ناقوس)من إظهار  (و) (2)وا أتلفنامهافإن فعل (وخنزير

ومن إظهار  (5)ومن قراءة قرآن (4)ورفع صوت ذلى ميت (بكتاهبم
 .(6)أكل، وشرب بنهار رمضان

                                         

 .ألهنا بعد االهندام كأن مل تكن موجودة قبل( 1)
أي أتلفنا اخلمر واخلنزير إذا أظهرومها، يف أسواق املسلمني وغريها، لتأذي ( 2)

: عرض هلم، قال الشيخاملسلمني برلك وسببية فشوه فيهم، وإن مل يظهرومها مل نت
وإذا كثر منهم بيع اخلمر آلحاد املسلمني، استحقوا العقوبة اليت تردذهم وأمثاهلم 

 .ذن ذلك
ألن يف شروطهم، وأن ال نضرب ناقوًسا، إال ضربًا خفيًفا يف جوف كنائسنا، وال ( 3)

نرفع أصواتنا يف الصالة، فيمنعون من إظهار املنكر كنكاح حمارم، وإظهار ذيد، 
 .صليب وحنو ذلكو 

وليس هلم إظهار شيء من شعار دينهم، يف دار : ألنه من شعارهم، وقال الشيخ( 4)
 .اإلسالم، ال وقت استسقاء، وال ذند لقاء امللوك

ومينعون من شراء مصحف، : لئال ينالوه فال ميسه إال املطهرون، قال الشيخ( 5)
ارهتان ذلك، وال ومن  صلى اهلل ذليه وسلموكتاب فقه، وحديث رسول اهلل 

َعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ : يصحان لقوله تعاىل وملا يؤدي إليه ذلك  َوال تـَ
 .صلى اهلل ذليه وسلممن امتهان كالم اهلل، وكالم رسول اهلل 

فإن هرا من املنكر يف دين اإلسالم، ومن إظهار بيع مأكول فيه  : قال الشيخ( 6)
 .كشوي
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وإن صوحلوا يف بالدهم ذلى جزية، أو خراج، مل مينعوا شيئا من 
 .(2)وليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم (1)ذلك

                                         

هم أشبهوا أهل احلرب زمن اهلدنة، وألن بلدهم ليست بلد إسالم، ألهنم يف بالد( 1)
 .لعدم ملك املسلمني هلا، فال مينعون من إظهار دينهم فيه كمنازهلم

ادع : ألن أبا موسى دخل ذلى ذمر ومعه كتاب فيه حساب ذمله، فقال له ذمر( 2)
إنه : الومل ال يدخله؟ ق: إنه ال يدخل املسجد، قال: الري كتبه ليقرأه، قال

نصراين، فانتهره ذمر، وألن ذليا بصر مبجوسي وهو ذلى املنرب فنزل وضربه، 
وأخرجه، وهرا يدل ذلى اتفاقهم ذلى أن الكفار ال يدخلون املساجد، وألن 

 .حدث اجلنابة واحليض مينع، فالشرك أوىل
أنه اتفقوا ذلى : ال جيوز هلم دخول املساجد حبال، وقال الوزير: وقال مالك ، وأمحد

مينع الكافر من دخول احلرم، ومينع هو والرمي من استيطان احلجاز، ومن دخل 
منهم تاجرا أقام ثالثة أيام، مث ارحتل، ومل ير أبو حنيفة املنع يف الكل، وصحح يف 

وفد الطائف يف املسجد،  صلى اهلل ذليه وسلمالشرح وغريه أنه جيوز، إلنزاله 
 .واجلمهور يرون املنع

أيضا من املقام يف احلجاز، وهو مكة، واملدينة، واليمامة، والينبع، وفدك، ويرون املنع 
صلى وتبوك وحنوها، وما دون املنحىن، وهو ذقبة الصوى من الشام كمعان، لقوله 

 .صححه الرتمري «ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» اهلل ذليه وسلم
وقال تعاىل يف حق مكة  «احلجازاخرجوا اليهود من أرض »آخر ما تكلم به : وألمحد
 يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشرُِكوَن َنَجٌس َفال يـَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بـَْعَد

واملراد حرم مكة، سواء أذن له أو ال، باإلقامة أو غريها ولو غري  َعاِمِهْم َهَذا
ن لقاء اإلمام وهو به، خرج إليه مكلف، فإن قدم رسول من الكفار ال بد له م

 .ومل يأذن له، فإن دخل ذاملا، ذزر وأخرج
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َفِإْن : لقوله تعاىل (1)نا احلكم والرتكوإن حتاكموا إلينا فل
ُهمْ  نَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ َجاُءوَك َفاْحُكْم بـَيـْ

وإن اجتر إلينا  (2)
لفعل ذمر رضي  (5)وذمي نصف العشر (4)أخر منه العشر (3)حريب

 .(6)اهلل ذنه، مرة يف السنة فقط

                                         

هرا املرهب، وكرا لو استعدى بعضهم ذلى بعض، خري احلاكم بني احلكم ( 1)
 .وتركه

فيحكم ألحدمها ذلى اآلخر إن شاء، وال حيكم إال حبكم اإلسالم، ويلزمهم ( 2)
َوَأِن اْحُكْم : ا منسوخة بقولهإهن: حكمنا ال شريعتنا، وقال بعض أهل العلم

َزَل اهللُ  نَـُهْم ِبَما أَنـْ يـْ وإن مل يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من  بـَ
أمورهم، وال يدذوهم إىل حكمنا، وإن حتاكموا إىل حاكمنا مع مسلم ألزم احلكم 
 بينهم ملا فيه من إنصاف املسلم من غريه، أورده ذن ظلمهم، وذلك واجب، وإن

تبايعوا بيوًذا فاسدة، وتقابضوا من الطرفني، مث أتونا أو أسلموا مل ينقض فعلهم 
 .وإن مل يتقابضوا فسخه احلاكم، وإن تبايعوا بربا يف سوقنا منعوا

 .ذكرا أو أنثى، أذمى أو بصريًا، كبريًا أو صغريًا( 3)
هل احلرب دفعة واحدة، سواء ذشروا أموال املسلمني أو ال، ألن ذمر أخر من أ( 4)

العشر، واشتهر ومل ينكر، وذمل به اخللفاء بعده، وكرا حكم املستأمن إذا اجتر 
 .إىل بلد اإلسالم

 .فليس كاحلريب من كل وجه( 5)
 إن ذاملك ذشرين يف السنة : وذلك أن نصرانيا جاء إىل ذمر فقال( 6)

أخره   مرتني، فكتب إىل ذامله أن ال يعشر يف السنة إال مرة، رواه أمحد، ومىت
 .كتب له به حجة
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 (أو ذكسه (2)وإن هتود نصراين) (1)وال تعشر أموال املسلمني
ألنه انتقل إىل دين باطل، قد أقر ببطالنه  (مل يقر)بأن تنصر يهودي 

فإن أبامها  (4)األول (ومل يقبل منه إال اإلسالم أو دينه) (3)أشبه املرتد
 .(5)هدد، وحبس، وضرب

                                         

فليس جيب ذليهم يف أمواهلم سوى الزكاة املشروذة، وكرا حترم الكلف اليت ضرهبا ( 1)
 .امللوك ذلى الناس بغري طريق شرذي إمجاًذا، وال يسوغ فيها اجتهاد

مل يقر ذلى اليهودية ألنه انتقل إىل دين باطل، قد أقر ببطالنه، أشبه املرتد هرا ( 2)
 .املرهب

ال يقر ذلى النصرانية، ألن اإلسالم دين احلق، والدين الري كان ذليه دين ف( 3)
ال نعلم فيه خالًفا، قال : صوحل ذليه، فلم يقبل منه غريمها، قال املوفق وغريه

اتفقوا ذلى التسوية بني اليهود والنصارى، لتقابلهما، وكانوا يسمون هبا : الشيخ
 .، أو مسلمنيقبل النسخ والتبديل، وكانوا يسمون مؤمنني

 .وهو اليهودية ، أو النصرانية( 4)
ومل يقتل، ألنه مل خيرج ذن دين أهل الكتاب، فلم يقتل كالباقي ذلى دينه وألنه ( 5)

 .خمتلف فيه فال يقتل للشبهة
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 .(1)ال: له؟ قالتأنق: قيل لإلمام

                                         

أي قيل لإلمام أمحد رمحه اهلل فيمن انتقل من اليهودية إىل النصرانية وبالعكس، ( 1)
 قتله، وإن انتقل إىل دين اجملوس، أو إىل غري دين أهل ال للشبهة يف: أنقتله؟ فقال

الكتاب، مل يقر، ومل يقبل منه إال اإلسالم، أو السيف وإن انتقل غري الكتايب إىل 
 .دين أهل الكتاب أقر

ومن كان من أهل الرمة زنديًقا يبطن جحود الصانع، أو جحود الرسل، : قال الشيخ
املعاد ويظهر التدين مبوافقة أهل الكتاب، فهرا أو الكتب املنزلة، أو الشرائع، أو 

جيب قتله بال ريب، كما جيب قتل من ارتد من أهل الكتاب إىل التعطيل، فإن 
إنه يقتل أيضا، كما يقتل منافق املسلمني، : أراد الدخول يف اإلسالم فهل يقال

ا يزيل بل دين اإلسالم فيه م: ألنه ما زال يظهر اإلقرار بالكتب والرسل؟ أو يقال
 .شبهته؟ هرا فيه نظر
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 .(1)فصل فيما ينقض العهد
 

أو التزام حكم ) (3)أو الصغار (2)(فإن أىب الرمي برل اجلزية)
 .(5)أو قاتلنا (4)(اإلسالم

                                         

وما يتعلق بنقضه، من خمالفة شيء مما صوحلوا ذليه، ملا يف كتاب أهل اجلزية، وإن ( 1)
حنن غرينا، أو خالفنا ذما شرطنا ذلى أنفسنا، وقبلنا اإلمام ذليه فال ذمة لنا، وقد 
حل لك منا ما حيل لك من أهل املعاندة والشقاق، وأمره ذمر أن يقرهم ذلى 

 .كذل
َحتَّى يـُْعُطوا اْلِجْزَيَة من جميئه هبا، ووقوفه،وحنوه، ألن اهلل تعاىل أمر بقتاهلم ( 2)

 .َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 
 .أي الرلة، واالمتهان من برل اجلزية، أو التزام أحكامنا( 3)
يف ضمان النفس، واملال، والعرض، وإقامة احلدود كما تقدم انتقض ذهده، لعدم ( 4)

ائه مبقتضى الرمة من أمن جانبه، قاله الشيخ وغريه، وألهنا نسخت كل حكم وف
 .خيالفها، فال جيوز بقاء العهد مع االمتناع برلك

أي منفردا أو مع أهل احلرب، أو حلق بدار احلرب مقيًما هبا، انتقض ذهده، ألنه ( 5)
إذا فعلوا صار حربا لنا بدخوله يف مجلة أهل احلرب، ولو مل نشرتط ذليهم أهنم 

: شيئا من ذلك انتقض ذهدهم، ألن ذلك هو مقتضى العقد، وقال ابن القيم
أهل العهد إذا حاربوا من يف ذمة اإلمام وذهده، وصاروا برلك أهل احلرب، 
نابرين لعهده، فله أن يبيتهم وإمنا يعلمهم إذا خاف منهم اخليانة، وأنه ينتقض 

 .ذهد النساء والررية برلك ذهد اجلميع، إذا مل ينكروا ذليهم، وينتقض
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وقياسه  (2)مبسلمة (أو زنا (1)ذلى مسلم بقتل ىأو تعد)
أو جتسيس أو إيواء  (4)قطع طريق)تعدى بـ  (أو) (3)اللواط

 .(5)(جاسوس
                                         

ذمًدا، أو فتنة ذن دينه، انتقض ذهده، وحل دمه وماله، لعدم وفائه مبقتضى ( 1)
 .الرمة من أمن جانبه

وال يعترب يف الشهادة ذلى الوجه املعترب يف املسلم، بل يكفي : قال الشيخ( 2)
كراه امرأة استفاضة ذلك، واشتهاره، ملا روي ذن ذمر، أنه رفع إليه ذمي أراد است

ما ذلى هرا صاحلناكم، وأمر به فصلب يف بيت املقدس، وكرا : ذلى الزنا، فقال
 .لو أصاهبما باسم نكاح

 .أي قياس الزنا جبامع احلد اللواط فينتقض ذهد برلك( 3)
 .أي ذلى املسلمني( 4)
أي تعدى ذلى املسلمني بتجسيس للكفار، أو إيواء جاسوسهم، وهو ذني ( 5)

ويف غزوة : ض ذهده، ملا فيه من الضرر ذلى املسلمني، قال ابن القيمالكفار، انتق
وما يدريك لعل اهلل اطلع »الفتح جواز قتل اجلاسوس، وإن كان مسلًما لقوله 

 .فمنع من القتل بشهوده بدًرا، اهـ «ذلى أهل بدر
ومن قطع الطريق ذلى املسلمني، أو جتسس ذليهم، أو أذان أهل احلرب : قال الشيخ
سيب املسلمني، أو أسرهم وذهب هبم إىل دار احلرب، وحنو ذلك مما فيه ذلى 

مضرة ذلى املسلمني، فهرا يقتل، ولو أسلم، ولو قال الرمي هؤالء املسلمون 
الكالب، أبناء الكالب، ينغصون ذلينا، إن أراد طائفة معينني، ذوقب ذقوبة 

 . ب قتالهتزجره وأمثاله، وإن ظهر منه قصد العموم، ينتقض ذهده، وجي
وليس ألحد من أهل الرمة أن يكاتب أهل دينه يف طلب فتح الكنائس وال : قال

خيربهم بشيء من أخبار املسلمني، وال يطلب من رسوهلم أن يكلف ويل أمر 
= 
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 (بسوء انتقض ذهده)أو كتابه أو دينه  (1)أو ذكر اهلل، أو رسوله
ال إن  (3)حلق بدار حربوكرا لو  (2)ألن هرا ضرر يعم املسلمني

 (دون)وينتقض مبا تقدم ذهده  (5)اأو قرف مسلمً  (4)اأظهر منكرً 
 .(6)فال ينتقض ذهدهم تبعا له (نسائه ، وأوالده)ذهد 

                                     
= 

املسلمني ما فيه ضرر ذلى املسلمني، ومن فعل ذلك منهم وجبت ذقوبته باتفاق 
 .ده، وحل دمه ومالهاملسلمني، ويف أحد القولني، يكون قد نقض ذه

صلى اهلل ذليه إن راهًبا يشتم رسول اهلل : بسوء، انتقض ذهده، قيل البن ذمر( 1)
 .لو مسعته لقتلته إنا مل نعط األمان ذلى هرا: فقال وسلم

 .أشبه االمتناع من الصغار، وأشبه ما لو لطمه( 2)
 .انتقض ذهده، وحل دمه وماله( 3)
ب اخليل، وحنوه مما تقدم أهنم ينهون ذنه، مل ينقض أو رفع الصوت بكتابه، أو رك( 4)

ذهده برلك، ألن العقد ال يقتضيه، وال ضرر ذلى املسلمني يف ذلك، يوجب 
 .نقض ذهده، وحل دمه ، وماله

 .بالزنا، أو اللواط، أو آذاه بسحر، يف تصرفه فال ينتقض ذهده( 5)
 .حلقوا بدار احلرب أو الأي ال ينتقض ذهد نسائه وأوالده، بانتقاض ذهده سواء ( 6)
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: ولو قال (وحل دمه) (1)ألن النقض وجد منه فاختص به
بني قتل، ورق، ومن وفداء  -كأسري حريب-فيخري فيه اإلمام  (2)تبت

 .(3)مسلممبال، أو أسري 

ألنه ال حرمة له يف نفسه، بل هو تابع ملالكه،  (ماله)حل  (و)
 .(5)لم حرم قتلهسوإن أ (4)فيكون فيئا

                                         

إذا كان الناقض واحًدا من طائفة مل : ولو مل ينكروا ذليه النقض، قال ابن القيم( 1)
صلى اهلل يوافقه بقيتهم، مل يسر النقض إىل زوجته، وأوالده كما أن من أهدر النيب 

دماءهم ممن كان يسبه، مل يسب نساءهم، وذريتهم وهرا هديه، وهو  ذليه وسلم
 .ذنه ال حميد

 .النتفاض ذهده مبا تقدم وحنوه( 2)
وإذا نقضوا العهد، مل جيب ذلى املسلمني أن يعاهدوهم ثانًيا، بل : وقال الشيخ( 3)

هلم قتاهلم، وإن طلبوا أداء اجلزية، ولإلمام أن يقتلهم حىت يسلموا وأن جيليهم من 
وقتاله، ديار اإلسالم، وإذا رأى ذلك مصلحة، بل جيوز قتل كل من نقض العهد 

ْعِد َعْهِدِهمْ : وإن برل اجلزية ثانيا قال تعاىل اآلية  َوِإْن َنَكُثوا َأْيَمانـَُهْم ِمْن بـَ
 .فأمر بقتال الناكثني مطلقا

أي حكمه حكم الفيء، ألن املال ال حرمة له يف نفسه، إمنا هو تابع ملالكه ( 4)
 .حقيقة، وقد انتقض ذهد املالك يف نفسه فكرا يف ماله

وإن  صلى اهلل ذليه وسلمكرا رقه، ال إن رق مث أسلم، ويف الفروع، يقتل سابه و ( 5)
إن سبه حريب مث تاب : وهو الصحيح من املرهب، وقال: أسلم، قال الشيخ

 .بإسالمه، قبلنا توبته إمجاًذا
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 (1)كتاب البيع

 
َوَأَحلَّ اهلُل اْلبَـْيعَ : لقوله تعاىل (2)جائز باإلمجاع

يف  (وهو) (3)
 .(4)اللغة أخر شيء وإذطاء شيء؛ قاله ابن هبرية

                                         

تقدم ذكر أركان اإلسالم اليت ال يستقيم إال هبا، وحيث أنه ال يتصور منها ( 1)
خيلقها اهلل يف أبداننا، وقد أجري العادة بأن تلك القوة ال تدوم صدورها إال بقوة 

إال مبادة، حتصيلها ذن الكسب فيما أباحه اهلل، من السعي يف وجوه املعامالت، 
من البيع وغريه، وقد حكي اإلمجاع، ذلى أنه ال جيوز ملكلف أن يقدم ذلى فعل، 

ألنكحة وما بعدها، لشدة حىت يعلم حكم اهلل فيه، أتبعه باألركان وقدمه ذلى ا
 .احلاجة إليه، وقد بعث ذمر من يقيم من األسواق من ليس بفقيه

 .بل بالكتاب والسنة، وبالقياس، واإلتيان بأصول الدين األربعة أكمل إذا اتفقت( 2)
أي أحل اهلل لكم األرباح يف التجارة، بالبيع والشراء، ويشمل بيع املنافع  ( 3)

: فيه لالستغراق، وقال تعاىل «أل»يوع، كالسلم وحنوه، فـ كاإلجارة، وكرا بقية الب
 َْلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَـْبتَـُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكم  ،وغري ذلك من اآليات

وغريه واإلمجاع معلوم يف  «البيعان باخليار»الدالة ذلى جواز البيع، ومن السنة 
تعلق مبا يف يد صاحبه، وال يبرله اجلملة ، والقياس معلوم أن حاجة اإلنسان ت

 .غالًبا ففي جتويز البيع حصول لغرضه، ودفع حلاجته
أي دفع ذوض، وأخر ما ذوض ذنه، وابن هبرية هو الوزير، ذون الدين، أبو ( 4)

 املظفر، حيىي بن حممد بن هبرية، بن سعد بن احلسن بن أمحد الشيباين 
 ، صاحب املصنفات الكثرية الدوري مث البغدادي احلنبلي، العامل العادل

ذكر ما  «من يرد اهلل به خريا يفقه يف الدين»: منها اإلفصاح ذدة جملدات ملا بلغ
 .اتفق ذليه األئمة يف الفقه، وما اختلفوا فيه، تويف سنة ستني ومخسمائة
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ل واحد من املتبايعني، ميد باذه لألخر مأخوذ من الباع، ألن ك
 (3)بقول أو معاطاة (2)(مبادلة مال ولو يف الرمة)وشرذا  (1)واإلذطاء

 (5)امطلقً  (أو منفعة مباحة) (4)واملال ذني مباحة النفع بال حاجة
متعلق مببادلة، أي مبال أو  (مبثل أحدمها) (6)يف دار أو غريها (كممر)

 .(7)أو منفعة مباحة

                                         

هرا قول األكثر، وقيل من املبايعة يف العهد، مصدر باع يبيع إذا ملك، ولفظ ( 1)
ء، كل منهما يطلق ذلى ما يطلق ذليه اآلخر، وما دخلت ذليه الباء البيع والشرا
 .فهو الثمن

جعل شيء يف مقابلة شيء آخر، وأتى بصيغة : كعبد وثوب صفته كرا، واملبادلة( 2)
 .املفاذلة ألن البيع ال يكون إال بني اثنني، حقيقة أو حكما، كتويل طريف العقد

 .ومها صورتا البيع اآليت ذكرمها( 3)
 .احرتاًزا من كلب الصيد وحنوه، فإنه ال يباح إال حلاجة( 4)
 .أي ال ختتص إباحتها حبال دون أخرى، بل يف كل حال( 5)
 .كبقعة حتفر بئًرا( 6)
حنو بيع كتاب بكتاب، أو مبمر يف دار، أو بيع حنو ممر يف دار بكتاب أو مبمر يف ( 7)

 .دار أخرى
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دين بعني  (2)أو دين، أو منفعة (1)ع صور، ذني بعنيفتناول تس
منفعة  (5)أو مبنفعة (4)بشرط احللول والتقابض قبل التفرق (3)أو دين

خيرج  (دبيذلى التأ): وقوله (6)منفعة بعني، أو دين، أو منفعة
ا، وإن وجدت فيهما فال يسميان بيعً  (غري ربا وقرض) (7)اإلجارة
اهللُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َوَأَحلَّ : لقوله تعاىل (8)املبادلة

(9). 

                                         

 .كهرا الكتاب هبرا الدينار( 1)
كهرا الثوب . أو ذني بدين، كهرا الكتاب بدينار يف الرمة، أو ذني مبنفعةأي ( 2)

 .بعلو بيت، ليضع ذليه بنيانًا وحنوه
كعبد موصوف، بعبد : فالدين بعني كعبد موصوف، هبرا الدينار، والدين بالدين( 3)

 .موصوف وحنوه
 .أي ألحدمها إذا باع ديًنا بدين( 4)
 .صوفة مبوضع حبائطه يفتحه بابًاأي أو دين مبنفعة، كجارية مو ( 5)
كممر دار بدرهم يف : كممر دار هبرا الدرهم، واملنفعة بدين: فاملنفعة بعني( 6)

 .كممر دار مبمر دار: الرمة، واملنفعة مبنفعة
وإن مل تقيد مبادلة املنفعة مبدة، أو ذمل معلوم، وخترج اإلذارة وإن مل تقيد بزمن، ( 7)

 .ردودةألن املستأجرات والعواري م
 .فقد أخرجا من حكم البيع، أما الربا فمحرم( 8)
َقاُلوا ِإنََّما فرد تعاىل قول املشركني، ملا اذرتضوا ذلى أحكام اهلل يف شرذه و( 9)

  أي نظريه مع ذلمهم بتفريق اهلل بني البيع والربا حكما اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبَا
َتَخبَّطُُه ال يـَُقوُموَن وأخرب أن الرين يعاملون فيه  ِإال َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـَ

ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ   .الشَّ
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واملقصود األذظم يف القرض اإلرفاق، وإن قصد فيه التملك 
بفتح القاف، وحكي  (بإجياب وقبول)البيع  (وينعقد) (1)اأيضً 

بعتك أو ملكتك : فيقول البائع (3)أي بعد اإلجياب (بعده) (2)ضمها
 (5)لت وحنوهابتعت أو قب: ويقول املشرتي (4)ملكتك أو حنوه بكرا

 .(6)أي قبل اإلجياب بلفظ أمر (قبله)يصح القبول أيضا  (و)

                                         

 .أي وإن قصد بالقرض التملك، فهو غري مسمَّى بيًعا، وإمنا هو ذقد إرفاق( 1)
حكاه يف اللباب، والفتح أشهر وإجياب الشيء، جعله واجًبا وقبوله التزامه ( 2)

 .والرضى به
 .بأي لفظ دال ذلى الرضا( 3)
 .كوليتكه، أو أشركتك فيه، أو وهبتكه بكرا من الثمن، وكأذطيتكه بكرا  (4)
كاشرتيته، أو أخرته فليست منحصرة يف لفظ بعينه، بل بكل ما أدى معىن ( 5)

بعتك أو قبلت إن شاء : البيع، ألن الشارع مل خيصه بصيغة معينة، ويف اإلنصاف
 .اهلل، صح بال نزاع أذلمه

ال بنحو : خره وحنوه: وينعقد اإلجياب بلفظ األمر حنوبعين كرا بكرا، : حنو( 6)
 .ابتعه واشرته
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 (2)ألن املعىن حاصل به (1)أو ماض جمرد ذن استفهام وحنوه
 (3)(يف جملسه)أي ذن اإلجياب ما داما  (ا ذنهمرتاخيً )ويصح القبول 

أو  (5)اذرفً  (فإن تشاغال مبا يقطعه) (4)ألن حالة اجمللس كحالة العقد
ألهنما صارا معرضني ذن  (6)(بطل)اجمللس قبل القبول  أو انقضى

 .(8)وإن خالف القبول اإلجياب مل ينعقد (7)البيع

                                         

أبعتين؟ : اشرتيته بكرا، أو ابتعته أو أخرته، خبالف: كرتج ومتن، فاجملرد حنو( 1)
 .أتبيعين؟ لعلك بعتين، ليتك بعتين، أو تبيعين، إذ ليس بقبول

 .بعتك: فيقول: أي معىن البيع حاصل، بنحو بعين( 2)
 .لس البيع، وكرا إن تراخى اإلجياب ذن القبول، يف حنو بعين كرا بكراأي جم( 3)
 .لعموم ما مل يتفرقا، وألنه يكتفى بالقبض فيه ملا يعترب قبضه( 4)
 .من كالم أجنيب أو سكوت طويل، أو أكل، وحنو ذلك بطل( 5)
 .أي البيع للخرب( 6)
لس، فكاتبه البائع أو أشبه ما لو صرحا بالرد وإن كان املشرتي غائًبا ذن اجمل( 7)

راسله، إين بعتك داري بكرا، فلما بلغه اخلرب قبل البيع، صح العقد، ألن الرتاخي 
مع غيبة املشرتي ال يدل ذلى إذراضه ذن اإلجياب، واختار الشيخ صحة البيع 

 .بكل ما ذده الناس بيًعا، من متعاقب أو مرتاخ، من قول أو فعل
: فة يف قدر الثمن، أو صفته أو غريمها، كما لو قالأي البيع سواء كانت املخال( 8)

 اشرتيته بألف مكسرة، مل يصح ولو قال : بألف صحيحة، فقال
منك : أخرته بكرا، أو: أنا آخره بكرا، مل يصح، فإن قال: بعتك بكرا، فقال

 .صح
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 (الصيغة القولية)أي الصورة املركورة أي اإلجياب والقبول  (وهي)
مثل أن  (2)(الفعلية)الصيغة  (مبعاطاة وهي)ينعقد أيضا  (و) (1)للبيع
خر هرا : أو يقول البائع (3)يرضيه ا، فيعطيه ماأذطين هبرا خبزً : يقول

 .(5)أو وضع مثنه ذادة وأخره ذقبه (4)هرا بدرهم، فيأخره املشرتي

                                         

فإن له صيغتني يوجد ذقده بكل واحدة منهما، واإلجياب والقبول إحدى ( 1)
 .الصيغتني

يعين احلالة بني العاقدين لعموم األدلة، وألن اهلل أحل البيع، ومل يبني كيفيته، ( 2)
 .فرجع فيه إىل العرف، ومل يزل املسلمون ذلى البيع باملعاطاة

 .وهو ساكت والفاء للرتتيب، فإن تراخى مل يصح البيع( 3)
رها خرها فيأخ: وهو ساكت أيًضا، وكرا لو ساومه سلعة بثمن، فيقول البائع( 4)

 .هي لك، أو أذطيتكها، فيأخرها: املشرتي وهو ساكت، أو
: كرا بدرهم، فيقول خر درمًها، قال الشيخ: كيف تبيع اخلبز، فيقول: أو قال( 5)

أن يصدر من البائع إجياب لفظي فقط، ومن : بيع املعاطاة له صور أحدها
ثمن معينًا، خر هرا الثوب بدينار فيأخره، وكرلك لو كان ال: املشرتي أخر كقوله

خر هرا الثوب بثوبك فيأخر، وال بد أن مييز هرا األخر ذن أخر : مثل أن يقول
أن يصدر من املشرتي لفظ، والبائع إذطاء سواء كان الثمن معيًنا : املستام، الثانية

  ال يلفظ واحد منهما، بل هناك: أو مضمونًا يف الرمة، الثالثة
ره اذتبار الرتتيب يف بيع املعاطاة، قال ذرف بوضع الثمن، وأخر املثمن اهـ وظاه

ولو مل يكن املالك : ابن قندس، وهو أوىل منه يف الصيغة القولية، وظاهره أيضا
 .حاضًرا، للعرف، ولو ضاع الثمن، فمن ضمان املشرتي، لعدم قبض البائع له
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 (2)للداللة ذلى الرضا (1)فتقوم املعاطاة مقام اإلجياب، والقبول
وال بأس  (4)وكرا حكم اهلبة، واهلدية، والصدقة (3)لعدم التعبد فيه

 .(6)سبعة شروطللبيع  (ويشرتط) (5)بروق املبيع حال الشراء

                                         

ألن املعاطاة ال تتضمن الصيغة، والصواب، أن مجيع هره الصور تسمى إجيابا ( 1)
وال، ألن إجياب الشيء جعله واجًبا، وقبول ذلك التزامه، كما تقدم، وقال وقب

ذبارة أصحابنا وغريهم أن املعاطاة وحنوها ليست من اإلجياب والقبول، : الشيخ
وهرا ختصيص ذريف، فالصواب االصطالح املوافق للغة، وكالم املتقدمني أن لفظ 

 .و فعليةاإلجياب والقبول، يشتمل ذلى صور العقد، قولية أ
أي من غري لفظ، اكتفاء بالقرائن، واألمارات الدالة ذلى الرضى، الري هو شرط ( 2)

 .يف صحة البيع
أي يف البيع، وهو ذدم تعليل املعىن، بل املعىن الري شرع له متعقل، وهو اإلرفاق ( 3)

 .بالناس، واملصلحة هلم، فتقوم املعاطاة مقامه للعرف
 .جتهيز املرأة جبهاز إىل بيت زوجها متليك : الشيخ أي تنعقد باملعاطاة، قال( 4)
 .ظاهره ولو مل يستأذن، جلريان العادة به( 5)
 .إذا فقد شرط منها مل يصح البيع، وهي معروفة باالستقراء( 6)
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البيع  (فال يصح) (1)أي من املتعاقدين (الرتاضي منهما)أحدها 
 «إنما البيع عن تراض»لقوله ذليه السالم  (2)(من مكره بال حق)

له، لوفاء دينه  فإن أكرهه احلاكم ذلى بيع ما (3)رواه ابن حبان
وإن أكره ذلى وزن مال، فباع ملكه،   (5)ألنه محل ذليه حبق (4)صح
 .(6)الشراء منه وصحكره 

                                         

بأن يأتيا به اختيارا، ظاهرا وباطنا، فإن مل يقصدا البيع باطنا، بل أظهراه تلجئة ( 1)
صح، وكرا بيع هازل، وبيع األمانة الري هو يف معىن خوًفا من ظامل وحنوه مل ي

 .القرض بعوض
هو املضطهد، امللجأ بأي نوع من أنواع اإلكراه : سواء أكرها أو أحدمها، واملكره( 2)

من استوىل ذلى ملك إنسان بال حق، ومنعه إياه حىت يبيعه له، فهو  : وقال الشيخ
إليه اهـ ويقبل من البائع أن البيع  كبيع املكره بال حق، فال يصح البيع، ألنه ملجأ

وقع تلجئة أو هزاًل، بقرينة دالة ذلى ذلك، الحتمال كربه، فإن مل توجد فال يقبل 
 .إال ببينة

َراٍض : وابن ماجه وغريمها، وأصرح منه قوله تعاىل( 3) ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن تـَ
املبادلة الصادرة ذن : بيعأي ذن طيب نفس كل واحد منكم، وحقيقة ال ِمْنُكمْ 

 .تراض، فدلت اآلية واحلديث ذلى اشرتاط الرتاضي من املتعاقدين
 .يعين البيع، سواء رضي برلك أو مل يرض، وال بأس بالشراء منه( 4)
 .أي إلزام له بقضاء واجب ذليه( 5)
ما نفك إسارك إال : أي وإن أكره ذلى دفع مقدار من املال، كأسري يقال له( 6)

 وكرا فباع ملكه لرلك، كره الشراء منه، أو لبيعه بدون مثن مثله يف بكرا 
الغالب، وهو بيع املضطر، وصح الشراء منه، ألنه غري مكره ذلى البيع، واختار 

الصحة من غري كراهة، ألن الناس لو امتنعوا من الشراء منه، كان أشد : الشيخ
يؤخر البائع : اع فقالضررا ذليه، وسئل أمحد ذن رجل مقر بالعبودية، حىت يب

= 
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جائز )وهو البائع واملشرتي  (أن يكون العاقد)الشرط الثاين  (و)
فال يصح تصرف صيب وسفيه ) (1)اا رشيدً ا مكلفً أي حرً  (التصرف

أي  (وابتلوا اليتامى)فإن أذن صح، لقوله تعاىل  (2)(بغري إذن ويل
 .(4)وإمنا يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه (3)اختربوهم

                                     
= 

: واملقر بالثمن، فإن مات أحدمها أو غاب، أخر اآلخر بالثمن، واختاره الشيخ
وصوبه يف اإلنصاف، ويف الفروع، يتوجه يف كل غار، ولو أقرأنه ذبده فرهنه 

 .فكبيع
 -وهو الصيب والسفيه-ألن العبد حمجور ذليه من قبل سيده، وغري املكلف ( 1)

ُهْم ُرْشًدا: ع ماله قال تعاىلحمجور ذليه خوف ضيا  أي  َفِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ
 .َفاْدفـَُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهمْ صالحا يف املال 

ألنه قول يعترب له الرضا، فلم يصح من غري رشيد، ولو تعارضت بينة السفه ( 2)
والرشد، فأفىت ابن رجب وغريه ببينة الرشد، وال يصح من جمنون مطلقا، وال من 
سكران، ونائم، ومربسم، وأما اهلبة، والوصية، فاختار املوفق والشارح وغريمها 
صحة قبول املميز والسفيه، وصوبه يف اإلنصاف، وتقبل اهلدية من مميز أرسل هبا، 

 .ومن كافر إمجاًذا
 .أي يف ذقوهلم، وحفظ أمواهلم، فدلت ذلى جوازه مع اإلذن( 3)
ذا كان ال بد منه وقد أمر اهلل به، فيصح أي إمنا يتحقق الصالح باإلذن وإ( 4)

 .التصرف معه
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وينفر تصرفهما يف الشيء اليسري بال  (1)رم اإلذن بال مصلحةوحي
أن تكون ): الشرط الثالث (و) (3)وتصرف العبد بإذن سيده (2)إذن

مباحة النفع من غري )املعقود ذليها، أو ذلى منفعتها  (العني
لصيد، أو حرث، أو  خبالف الكلب، ألنه إمنا يقتىن (4)(حاجة
 (6)ا ألنه إمنا يباح يف يابسمدبوغً وخبالف جلد ميتة ولو  (5)ماشية

كالبغل، ) (7)والعني هنا مقابل املنفعة، فتتناول ما يف الرمة
 .(8)(واحلمار

                                         

 .ملا فيه من إضاذة املال، ويضمن كما يف احلجر( 1)
أي ينفر تصرف الصيب والسفيه يف الشيء اليسري، كرغيف وحزمة بقل وحنومها بال ( 2)

 .إذن، واشرتى أبو الدرداء ذصفوًرا من صيب فأرسله
 .ه سيده فيه، لزوال احلجر ذنهأي وينفر تصرف العبد فيما أذن ل( 3)
أو ضرورة ، فخرج ما ال نفع فيه كاحلشرات، وما فيه منفعة حمرمة كاخلمر، وما فيه ( 4)

 .منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه منفعة تباح للضرورة كامليتة ويأيت مفصالً 
 .فال يصح بيعه، للنهي ذن ذلك، وألنه ال ينتفع به إال حلاجة( 5)
لى ذدم طهارته بالدبغ، وتقدم أنه يطهر بالدبغ، لألخبار وجيوز بيعه ذند بناء ذ( 6)

 .اجلمهور، واختاره الشيخ وغريه
 .وأن تكون العني مباحة النفع: أي والعني يف قول املصنف( 7)
والعقار، واملأكول، واملشروب، وامللبوس، واملركوب، وغري ذلك، فالكاف للتمثيل، ( 8)

 .لهاألن ما بعدها جزء ما قب
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كـ   (و) (1)ألن الناس يتبايعون ذلك يف كل ذصر، من غري نكري
ألنه  (بزره)كـ   (و) (2)ملا خيرج منه ألنه حيوان طاهر، يقتىن (دود القز)

الفيل وسباع البهائم اليت تصلح )كـ  (و) (3)ألنه ينتفع به يف املآل
 (6)ألنه يباح نفعها، واقتناؤها مطلقا (5)كالفهد، والصقر  (4)(للصيد

صلى اهلل هنى النيب : لقول ابن مسعود (7)فال يصح بيعه (إال الكلب)
 .(8)ذن مثن الكلب، متفق ذليه ذليه وسلم

                                         

 .أي فكان إمجاذا، وقياسا ملا مل يرد به النص من ذلك ذلى ما ورد( 1)
 .وهو احلرير الري هو أفخر املالبس( 2)
بفتح الباء وكسرها ولد الدود قبل أن يدب، أي جيوز بيعه، ألنه ينتفع به  «بزرة»( 3)

 .يف املآل، حيصل منه الدود الري يستخرج منه احلرير
باح نفعه واقتناؤه، فجاز بيعه، أشبه البغل، وسباع البهائم اليت أما الفيل فألنه ي( 4)

 .تصلح للصيد، بشرط أن تكون معلمة، أو تقبل التعليم
 .والبازي، وولدها، وفرخها وبيضها( 5)
ال : واهلر، ألنه طاهر العني، مباح النفع،وذن أمحد: أي مع احلاجة وذدمها، وقيل( 6)

 .وابن رجب وغريمها: ه، واختاره ابن القيمجيوز بيعه، وقد ثبت النهي ذن مثن
 .ولو كان مباح االقتناء معلًما كان أو غري معلم، ذند مجهور العلماء( 7)
والنص ذلى حترمي مثنه يدل باللزوم ذلى حترمي بيعه، وألنه ال ينتفع به، إال حلاجة، ( 8)

 وحيرم اقتناؤه، كما حيرم اقتناء خنزير إمجاًذا، ولو حلفظ البيوت 
ال كلب صيد، أو ماشية، أو حرث، فيباح للخرب، وكره أمحد بيع قرد، وشراءه وحرم إ

 .اقتناؤه للعب
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صح ال ي (واحلشرات) (1)ذميني اوال بيع آلة هلو، ومخر، ولو كان
ا لصيد وديدانً  (3)ا ملص الدمإال ذلقً  (2)بيعها، ألنه ال نفع فيها

 (6)ال يصح بيعه (واملصحف) (5)وما يصاد ذليه كبومة شباشا (4)مسك
ال نعلم : قال أمحد (7)ال جيوز بيعه: ذكر يف املبدع أن األشهر (6)بيعه

 .(8)نعلم يف بيع املصحف رخصة

                                         

أي وال يصح بيع آلة هلو، كمزمار، وطنبور، ونرد وشطرنج وال يصح بيع مخر ( 1)
ال جيوز بيعها، : للخرب، ولو إلتالفها، ألنه ال نفع فيها، قال أمحد ومالك وغريمها

 .اوال ضمان ذلى متلفه
 .احلشرات كفأر، وحيات، وذقارب، وخنافس، وحنوها( 2)
 .ألنه نفع مقصود، فجاز بيعها لرلك( 3)
وهو نفع مقصود أيضا، فجاز بيعها، وألن األصل يف األشياء اإلباحة وإمنا اذتىن ( 4)

 .الشارع بتوضيح البياذات الفاسدة
ختاط . خياالجتعل شباشا، أو مفعول ألجله، أي : مفعول لفعل حمروف، أي( 5)

ذيناها، وتربط لينزل ذليها الصيد، وكره فعل ذلك، ملا فيه من تعريبه، وجيوز بيع 
 .صيد ألجل صوته كبلبل

 .ولو يف دين أو غريه، ملا فيه من ابتراله، وترك تعظيمه( 6)
 .ومقتضى كالم اإلنصاف أنه املرهب( 7)
 .واختاره املوفق وغريه( 8)
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ألن تعظيمه و  (1)وددت أن األيدي تقطع يف بيعها: قال ابن ذمر
 (4)اوشراؤه استنقاذً  (3)وال يكره إبداله (2)واجب، ويف بيعه ابترال له

ومقتضاه أنه إن كان  (5)ويف كالم بعضهم، يعين من كافر (4)ااستنقاذً 
خبالف  (6)ا حرم الشراء منه، لعدم دذاء احلاجة إليهكان البائع مسلمً 

 .(7)الكافر

                                         

ال تبيعوا املصاحف، وكرهه ابن مسعود، وجابر،  :أي املصاحف، وروي ذن ذمر( 1)
وغريمها، وختصيص املصحف يدل ذلى اإلباحة يف كتب العلم، ولكن قال 

وكرا املعاوضة ذلى املنافع الدينية، من العلم وحنوه، إذ ال فرق بني األذيان : الشيخ
 .الدينية، واملنافع

االبترال، وكثرة إجياده اليوم  وابتراله ضد الصيانة املأمور هبا، فتجب صيانته ذن( 2)
 .بالطبع والنشر برل له، وتسهيل للراغب فيه

ولو مع أحدمها دراهم زيادة،ولو كانت املبادلة بيعا، فإمنا أجازها أمحد ألهنا ال ( 3)
تدل ذلى الرغبة ذنه، وال ذن االستبدال به بعوض دنيوي، خبالف أخر مثنه، 

 .ال اذتياض يف ذلك ذنهوجيوز وقفه، وهبته، والوصية به، ألنه 
أي وال يكره شراؤه من كافر، أو ممن هو مستخف به، ألن االستنقاذ شراؤه ممن ( 4)

 .ال يكرمه فيعم
أي يف البيع بشرط االستنقاذ ال مطلًقا، ويدخل املصحف يف ملك الكافر ابتداء ( 5)

 .باإلرث، والرد ذليه لنحو ذيب، وبالقهر، وغري ذلك
اذ، وأما احلاجة إىل اقتنائه فالواقع أن احلاجة داذية إليه، فلو منع يعين إىل االستنق( 6)

 .من بيعه، وشرائه لعز وجوده
أي فال حيرم، قال احلجاوي، وقد يفهم من كالم املنقح أنه يصح بيعه للمسلم ( 7)

 .مع التحرمي، وليس مبراد، لكن الشراء استنقاذا جائز للمسلم فقط
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 يصح ال (وامليتة) (1)ومفهوم التنقيح، واملنتهى يصح بيعه ملسلم
إن اهلل حرم بيع الميتة، والخمر، »: لقوله ذليه السالم (2)بيعها

ال  (و) (4)ويستثىن منها السمك، واجلراد (3)متفق ذليه «واألصنام
 .(5)ألنه كامليتة (السرجني النجس)

                                         

كرهه أمحد وحده، وأجازه الباقون من غري  : الوزيرال يكره، وقال : وذن أمحد( 1)
كراهة، واتفقوا ذلى جواز شرائه اهـ والعمل ذليه يف سائر األقطار، من غري نكري، 

: ذليه العمل، وال يسع الناس غريه، وملا ذكر الشيخ: قال يف تصحيح الفروع
وز للحاجة،  ويتوجه يف هرا وأمثاله أنه جي: واملنافع الدينية من العلم وحنوه، قال

كالرواية املركورة يف التعليم، فينبغي أن يفرق يف األذيان بني احملتاج وغريه، كما 
 .فرق يف املنافع

 .باإلمجاع ، ولو اضطر، ولو طاهرة كميتة آدمي( 2)
حرم اخلمر ومثنها، وحرم امليتة ومثنها، وحرم اخلنزير »وأليب داود  «واخلنزير»وفيه ( 3)

ن مصورا، ومساها تعاىل رجسا، ألن وجوب جتنبها أوكد من والصنم ما كا «ومثنه
 .وجوب جتنب النجس، وذبادهتا أذظم من التلوث بالنجاسات

أي يستثىن من امليتة ميتة السمك، واجلراد، وحنومها من حيوانات البحر اليت تعيش ( 4)
ا أحلت لنا ميتتان، ودمان، أما امليتتان فاجلراد واحلوت، وأم»إال فيه، حلديث 

 .ومسي جراًدا ألنه جيرد بأكل نباهتا «الدمان، فالطحال والكبد
ولإلمجاع ذلى جناسته، ويقال له السرقني، وهو الزبل، وحترمي بيعه مرهب ( 5)

اجلمهور، وقال أبو حنيفة، وجيوز بيع السرجني والنجس، وأهل األمصار يتبايعونه 
 .فاع بالنجاساتمن غري نكري، وحكي إمجاًذا، واختار الشيخ جواز االنت
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ال  (و) (1)يف املبدع هوظاهره، أنه يصح بيع الطاهر منه قال
إن اهلل إذا »ذليه السالم  لقوله (2)(األدهان النجسة وال املتنجسة)

أي  (وجيوز االستصباح هبا) (4)ولألمر بإراقته (3)«حرم شيئا حرم ثمنه
كاإلنتفاع جبلد امليتة   (5)باملتنجسة، ذلى وجه ال تتعدى جناسته

وال جيوز  (7)ألنه يؤدي إىل تنجيسه (يف غري مسجد) (6)املدبوغ
 .(9)وال جيوز بيع سم قاتل (8)االستصباح بنجس العني

                                         

 .والطاهر منه كروث اإلبل، والبقر، والغنم، واحلمام( 1)
 .النجسة كدهن شحم امليتة، واملتنجسة كدهن زيت، وشريج متنجس( 2)
متفق ذليه، وهو حجة يف حترمي بيع النجس، وذلى حترمي بيع ما حرم ذلى العباد، ( 3)

 .إال ما خصه الدليل
احلمر، ودنان اخلمر، فدل ذلى أنه ال جيوز بيع  يعين النجس، كما يف قصة حلوم( 4)

 .النجس
ألنه أمكن االنتفاع هبا من غري ضرر، واختاره الشيخ وغريه، وهو مرهب ( 5)

 .اجلمهور، ألنه جيري جمرى اإلتالف بال ضرر
 .يعين يف يابس، ذلى ما تقدم لعد تعدي جناسته( 6)
 .فال جيوز االستصباح هبا فيه مطلًقا( 7)
أرأيت شحوم امليتة، فإنه تطلى هبا السفن، وتدهن »صباح وال غريه، حلديث باست( 8)

 .متفق ذليه «ال هو حرام»: فقال« هبا اجللود، ويستصبح هبا الناس؟
كسم األفاذى، خللوه من نفع مباح، وأما سم النبات، فإن أمكن النفع به، ( 9)

ومن اخلمر، ألنه  والتداوي بيسريه جاز، ويصح بيع ترياق خال من حلوم احليات،
 .مباح، كسائر املعاجني
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 (1)للمعقود ذليه (من مالك)العقد  (أن يكون)الشرط الرابع  (و)
لقوله ذليه السالم  (2)كالوكيل، والويل  (أو من يقوم مقامه) (1)ذليه

رواه ابن ماجه، والرتمري،  «ال تبع ما ليس عندك»حلكيم بن حزام 
فإن باع ) (4)وخص منه املأذون له، لقيامه مقام املالك (3)وصححه

ولو  (6)ولو مع حضوره وسكوته (5)ه مل يصحبغري إذن (ملك غريه
 .(7)أجازه املالك

                                         

 .وقت العقد، وكرا الثمن، ملكا تاما، ال حيتاج حلق توفية( 1)
وذلك أن يكون مأذونًا له يف البيع وقت العقد، من مالكه، أو من الشارع  ( 2)

كالوكيل، وويل الصغري وحنوه، وناظر الوقف، وإن ظن ذدم اإلذن ألن االذتبار مبا 
 .يف نفس األمر

أي ال تبع ما ليس يف ملكك من بيوع األذيان، وقال الوزير، اتفقوا ذلى أنه ال ( 3)
 .جيوز بيع ما ليس ذنده، وال يف ملكه، مث ميضي فيشرتيه له، وأنه باطل

املأذون  «ال تبع ما ليس ذندك»أي خص بالبناء للمفعول، أو الفاذل، من قوله ( 4)
 .لقيامه مقام املالك يف التصرفله يف البيع من املالك، أو من الشارع، 

 .باالتفاق لفوات الشرط( 5)
 .ألن السكوت ليس داالًّ ذلى الرضا، إال يف مسائل مستثناة، وليس هرا منها( 6)
يقف ذلى اإلجازة، وهو : بعد، لفوات شرطه، وهو اإلذن وقت العقد، وذن أمحد( 7)

ه ديناًرا ليشرتي به مرهب مالك، وأيب حنيفة، حلديث ذروة بن اجلعد، فإنه أذطا
شاة، فاشرتي به شاتني، فباع إحدامها بدينار، مث ذاد بالدينار والشاة، رواه 

 .البخاري
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أي مال غريه  (أو اشرتى بعني ماله) (1)ما مل حيكم به من يراه
أي  (وإن اشرتى له) (3)ولو أجيز لفوات شرطه (2)(بال إذنه مل يصح)

ألنه  (4)العقد (يف ذمته بال إذنه، ومل يسمه يف العقد صح )لغريه 
 (له)ا ملن اشرتي ويصري ملكً  (5)ي قابلة للتصرفمتصرف يف ذمته، وه

ألنه اشرتي ألجله، ونزل املشرتي  (6)(باإلجازة)من حني العقد  (له)
العقد  (ولزم) (7)نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشرتي له، كما لو أذن

 .(8)أي ذدم اإلجازة (املشرتي بعدمها)العقد 

                                         

 .فإن حكم به حنفي مل ينقض، لقوة الدليل، وارتفاع اخلالف( 1)
 .أي العقد باالتفاق، لفوات شرطه( 2)
 .وهو كونه من مالكه، أو مأذونا له فيه( 3)
لفالن، سواء نقد الثمن من مال الري : يت هرا، ومل يقلاشرت : وذلك بأن قال( 4)

اشرتى له، أو من مال نفسه، أو مل ينقده، فصح تصرفه بشرطني، أن يشرتي يف 
يصح تصرفه، ويقف ذلى اإلجازة، قال : ذمته، وأن ال يسمي املشرتي له، وذنه

ملوكله،   املقاصد معتربة يف التصرفات، وتغري أحكامها، فإذا اشرتى: الشيخ وغريه
كان له، وإن مل يتكلم به يف العقد، وإن مل ينوه له وقع للعاقد، ذند اجلمهور، إال 

 .النكاح، فال بد من تسميته املوكل
 .وما نقده ذوض ذما فيها( 5)
 .ومنافعه ومناؤه له( 6)
 .أي بالشراء، وال يصح مع ذدم اإلذن إال يف هره الصورة( 7)
 .دفيقع الشراء له من حني العق( 8)
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مل ينو  كما لو  (املكً )ألنه مل يأذن فيه، فتعني كونه للمشرتي 
وإن باع ما يظنه  (2)وإن مسي يف العقد من اشرتى له مل يصح (1)غريه

 .(3)صح ا، أو وكيالً لغريه، فبان وارثً 

كأرض الشام، ومصر،   (4)وال يباح غري املساكن مما فتح ذنوة)
وابن ذباس، وابن ذمر، رضي اهلل  وهو قول ذمر،وذلي، (5)(والعراق

 .(7)فها ذلى املسلمني، ألن ذمر رضي اهلل ذنه وق(6)ذنهم

                                         

 .أي غري نفسه، ومىت مل ينو غري نفسه وقع امللك له، ذند اجلمهور كما تقدم( 1)
لفوات شرطه، وهو امللك أو اإلذن، وإن أذن له، ومل يسمه يف العقد ضمن ، قال ( 2)

ومن وكل يف بيع، أو استئجار، أو شراء، فلم يسم املوكل يف العقد : الشيخ
لغريه، وأنه فضويل، أو غاصب مل يقبل  فضامن، ومن ادذى بعد البيع أن املبيع

منه، وال تسمع بينته ذلى ذلك، فإن أقام املقر له البينة بامللك مسعت، فإن مل 
 .تكن له بينة، حلف املشرتي أنه ال يعلم مالكا سوى البائع

وذلك كموت أبيه وهو وارثه، أو توكيله، ألن االذتبار يف املعامالت مبا يف نفس ( 3)
 .يف ظن املكلف األمر، ال مبا

 .أي فتحه املسلمون قهًرا وغلبة ومل يقسم( 4)
 .وغريها مما فتحه املسلمون ذنوة( 5)
 .وغريهم، وهو مرهب األكثر، وأحد قويل الشافعي( 6)
وأقرها يف أيدي أرباهبا باخلراج، إال إذا باذها اإلمام ملصلحة، أو باذها غريه، ( 7)

 ، يصح بيع ما فتح ذنوة ومل وحكم به من يرى صحته، ويف االختيارات
يقسم، من أرض الشام، ومصر، والعراق، ويكون يف يد مشرتيه خبراجه، وهو 
إحدى الروايتني ذن أمحد، وأحد قويل الشافعي، واملؤثر هبا أحق بال خالف، 
= 
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ألن الصحابة اقتطعوا اخلطط يف  (1)وأما املساكن فيصح بيعها
الكوفة، والبصرة، يف زمن ذمر، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غري 

أو كانت موجودة حال  (3)ولو كانت آلتها من أرض العنوة (2)نكري
 .(5)ا مناوكأرض العنوة يف ذلك ما جلوا ذنه فزذً  (4)الفتح

                                     
= 

ال جيوز رفع أيدي املسلمني الثابتة ذلى حقوقهم كأرض السواد، وذكر أهنا : وقال
هم من بعدهم باإلرث، والوصية، واهلبة وكرا البيع تنتقل يف نتنقل إىل ورثتهم وغري 

أصح قويل العلماء، وليس هرا بيًعا للوقف ، كما غلط يف ذلك من منع بيع أرض 
 .السواد، معتقدا أهنا كالوقف الري ال جيوز بيعه

معىن وقفها إقرارها ذلى حاهلا، وضرب اخلراج ذليها، مستمرًّا يف رقبتها، وليس : وقال
ناه الوقف الري مينع من نقل امللك يف الرقبة، بل جيوز بيعها كما هو ذمل مع

األمة، وإمجاذهم ذلى أهنا تورث، والوقف ال يورث ونقل امللك يف رقبته إبطال 
حلق البطون املوقوف ذليهم، من منفعته، واملقاتلة حقهم يف خراج األرض، فمن 

 .اشرتاها صارت ذنده خراجية
 .نازل ما زالت ذامرة، وإن ذادت مزارع فلها حكمهاأي يصح بيع امل( 1)
 .أي فكان كاإلمجاع ذلى جواز بيع املساكن، وكبيع غرس حمدث فيها( 2)
 .أي يصح بيع املساكن، ولو كانت آلتها اليت بنيت هبا من أرض العنوة( 3)
 .يعين املساكن، جلريان ذلك يف زمن الصحابة من غري نكري( 4)
يف األحكام املتقدمة ما تفرقوا ذنه خوًفا من املسلمني، أي وكأرض العنوة ( 5)

 .باذتبار لفظها «ما»فالضمري ذائد إىل 
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خبالف ما  (1)صوحلوا ذلى أنه لنا، ونقره معهم باخلراجوما 
 (4)وأرض بين صلوبا (3)وأليس وبانقيا (2)صوحلوا ذلى أنه هلم كاحلرية

كاليت أسلم أهلها ذليها،    (5)من أراضي العراق، فيصح بيعها
 .(7)أرض العنوة، وحنوها (تؤجر)يصح أن  (بل) (6)كاملدينة

                                         

أي حكمه حكم أرض العنوة، من ذدم جواز بيع املزارع، وجواز بيع املساكن ( 1)
 .وغري ذلك

 .بكسر احلاء املهملة، مدينة قرب الكوفة، فإهنا فتحت صلًحا، ذلى أهنا ألهلها( 2)
بضم اهلمزة، وتشديد الالم املفتوحة، بعدها ياء ساكنة، مث سني مهملة،  أليس( 3)

 .مدينة باجلزيرة، وبانقيا بالباء املوحدة فنون مكسورة، ناحية بالنجف، دون الكوفة
 .بفتح الصاد، وضم الالم( 4)
أي هره األماكن املركورة من أراضي العراق، فإهنا فتحت صلًحا، ذلى أهنا هلم، ( 5)

 .عها ذند اجلمهور، وذمل الناس ذليهفيصح بي
فإهنا ملك ألرباهبا، وكرا ما فتح ذنوة، وقسم بني الغامنني، كنصف خيرب ، يصح ( 6)

 .بيعه
كاألرض اليت جال ذنها أهلها، أو صوحلوا ذلى أهنا هلم، ولنا اخلراج ذنها، ( 7)

 .وتكون اإلجارة مدة معلومة بأجر معلوم
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اخلراج املضروب ذليها يف كل ألهنا مؤجرة يف أيدي أرباهبا، ب
 (4)وال إجارهتا (3)وال جيوز بيع رباع مكة (2)وإجارة املؤجر جائزة (1)ذام

رباع مكة »ا سعيد بن منصور، ذن جماهد مرفوذً  ىملا رو  (4)إجارهتا
وذن ذمرو بن شعيب، ذن أبيه، ذن  (5)«حرام بيعها ، حرام إجارتها

رواه  «بيوتها ىمكة ال تباع رباعها، وال تكر »ا ذن جده مرفوذً 
 .(6)األثرم

                                         

ها ذلى املسلمني، وأقرها يف أيدي أرباهبا، باخلراج ألن ذمر رضي اهلل ذنه وقف( 1)
 .الري ضربه أجرة هلا يف كل ذام، ومل يقدر مدة اإلجارة

ذلل صحة إجارهتا بأهنا مؤجرة يف أيدي أرباهبا، وهو كرلك، وأن إجارة املؤجر ( 2)
 .جائزة، وهو مرهب اجلمهور كما سيأيت

اإلنسان ويستوطنه ألهنا فتحت ذنوة، مجع ربع، وهو املنزل والدار الري يربع به ( 3)
ومل تقسم بني الغامنني، فصارت وقفا ذلى املسلمني، وال احلرم كله ، وبقاع 
املناسك، كاملسعى، واملرمى، واملوقف وحنوها، بل بقاع املناسك أوىل بعدم 

 .الصحة، إذ هي كاملساجد، لعموم نفعها
 .أي وال جتوز إجارة رباع مكة، وبقاع املناسك( 4)
 .وهرا ذلى تقدير صحته، وهو مرسل( 5)
ال إمنا هو »: أال تبين لك بيًتا، أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: وقالت ذائشة( 6)

رواه أبو داود، وابن ماجه، والرتمري، وحسنه، وقال ابن  «مناخ من سبق إليه
جيوز بيعها : مثل هرا احلديث حسن ذند أهل احلديث، وذن أمحد: القيم

 # هو أظهر يف احلجة، واختار الشيخ وابن القيم جواز البيعوإجارهتا، و 
ألنه إمنا يستحق التقدم ذلى غريه هبره املنفعة، واختص هبا لسبقه وحاجته، فهي  
كالرحاب، والطرق الواسعة، وغريها، من سبق إليها فهو أحق هبا، وإمنا جاز البيع 

 .هو البناءلوروده ذلى احملل، الري كان البائع اختص به ذن غريه، و 
= 
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وال ) (1)فإن سكن بأجرة، مل يأمث بدفعها، جزم به يف املغين وغريه
حلديث  (3)ألن ماءها ال ميلك (2)وماء العيون (يصح بيع نقع البئر

رواه أبو  «والنار المسلمون شركاء في ثالث، في الماء، والكأل»
 .(4)داود، وابن ماجه

                                     
= 

وما روي من األحاديث يف خالف ذلك فضعيف، ال تقوم به حجة، وكانوا يتبايعوهنا 
قبل اإلسالم وبعده، كما اشرتى معاوية دار الندوة، من ذكرمة ابن ذامر، فما 
أنكر بيعها أحد من الصحابة، وابتاع ذمر وذثمان ما زاده يف املسجد، ومتلك 

براله من أموال املسلمني، فكان إمجاًذا متبوًذا أهلها أمثاهنا، ولو حرم ذلك ملا 
ويستثىن : وفعاًل مشروًذا، لورودها ذلى املنفعة، وهي مشرتكة، قال يف اإلنصاف

 .بقاع املناسك بال نزاع
ليس له أن يعاوض ذلى منفعة السكىن : وصححه يف اإلنصاف، وقال ابن القيم( 1)

يقدم فيها ذلى غريه، وخيتص هبا  بعقد اإلجارة، فإن هره املنفعة إمنا يستحق أن
 .لسبقه وحاجته

 .وهو كل ماء ذد، له مادة ال تنقطع( 2)
 .يعين نفس النقع، هرا املرهب( 3)
فليس  «املاء»: وللنهي ذن بيع فضل املاء، وسئل ذن الري ال حيل منعه قال( 4)

لك ألحد بيع ماء نبع، وال كأل وحنوه، ما مل جيزه، وال يدخل ما يف األرض من ذ
 .يف بيعها، ألن البائع مل ميلكه، فلم يتناوله البيع، كما لو كان يف أرض مباحة
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 (وال) (2)ار يف ملكهألنه ص (1)بل رب األرض أحق به من غريه
وكرا معادن  (3)ملا تقدم (وشوك ما ينبت يف أرضه من كأل)يصح بيع 

 .(5)وكرا لو ذشش يف أرضه طري (4)جارية، كنفط، وملح

                                         

بل يكون أوىل به من كل أحد، وما فضل منه : قاله املوفق وغريه، وقال ابن القيم( 1)
 .لزمه برله لبهائم غريه وزرذه

ل فيه ال فال يلزمه أن يبرل إال الفاضل ذن حوائجه، وال ريب أن املاء ميلك بالعم( 2)
نفس النقع، فإنه ال ميلك إذا مل يكن نبع يف ملكه، والعمل هو احتفار السواقي 
وإصالحها وبعث اآلبار وذمارهتا، فبهرا تكون مملوكة، ويف االختيارات، ومن 
ملك ماء نابًعا كبئر حمفورة يف ملكه، أو ذني ماء يف أرضه، فله بيع البئر والعني 

ًذا، وإن كان أصل القناة يف أرض مباحة، فكيف إذا  مجيًعا، وجيوز بيع بعضها مشا
وهرا ال أذلم فيه نزاذا، وإمنا تنازذوا لو باع : كان أصلها يف أرضه؟ قال الشيخ

املاء دون القرار، ويف الصحة قوالن، ومرهب مالك واحلنفية الصحة ونص 
 .الشافعي ذلى أنه ميلك

بل يكون أوىل  «والكأل ، والنار الناس شركاء يف ثالث، يف املاء،»: أي يف قوله( 3)
جيوز وهو مرهب مالك، والشافعي، إذا  : به من غريه، ولو سبق غريه، وذن أمحد

كان يف أرض ذادة رهبا ينتفع هبا، ويف االختيارات، جيوز بيع الكأل وحنوه املوجود 
العشب، رطًبا كان أو يابًسا، : يف أرضه، إذا قصد استنباته، والكأل بإثبات اهلمزة

 .واحدته شوكة «الشوك»و
أي وال يصح بيع معادن جارية، وهي ما إذا أخر منه شيء خلفه غريه، كنفط ( 4)

وهو دهن معدين، وملح جار، وكقار، ألن نفعه يعم، فلم ميلك كاملاء العد، فإن  
 .كان جامدا ملك مبلك األرض

 .أو نضب املاء ذن مسك يف أرضه، مل يصح بيعه، ما مل جيزه( 5)
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ألنه من  (وميلكه آخره) (1)ألنه ال ميلكه به، فلم جيز بيعه
وحرم منع  (3)لكن ال جيوز دخول ملك غريه بغري إذنه (2)املباح

املعقود ذليه  (أن يكون)الشرط اخلامس  (و) (4)ضررمستأذن بال 
 .(5)(ا ذلى تسليمهمقدورً )

                                         

 . ميلكه مبجرد وجوده يف أرضه، قبل حيازته، فلم يصح بيعه للخربأي ال( 1)
أي ميلك آخر ما نبت يف أرض الغري، من كأل، وشوك، وحنوه، حبوزه، ألنه من ( 2)

 .املباح أخره بالشرع، ومضت العادة برلك من غري نكري
ما  وميلكه آخره فإنه أفاد املنع من دخول أرض الغري، ألجل: استدراك من قوله( 3)

ذكر، بال إذنه، وهو مقيد مبا إذا كانت األرض حموطة لتعديه، أما إذا مل تكن 
جيوز : حموطة، جاز الدخول بال إذنه، بال ضرر ذلى رب األرض، قال ابن القيم

دخول األرض اململوكة ألخر املاء والكأل ألنه له حقا يف ذلك، وحيرم منعه، وال 
ه يف الدار، إذا كان فيها سكن اهـ وطلول يتوقف دخول ذلى اإلذن، إمنا حيتاج إلي

بأرض جتىن منها النحل ككأل وأوىل، وحنل رب األرض أحق به، ألنه يف ملكه، 
وال حق ذلى أهل النحل ألهل األرض، ألنه ال ينقص من ملكهم : قال الشيخ

 .شيًئا
بة ومىت تعرر االستئران بغي: ويدخل قهًرا واحلالة هره، قال يف القواذد: للخرب( 4)

 .مالكه أو غريها، أو استئرن فلم يأذن سقط اإلذن، كما يف الويل يف النكاح
وهو  «هنى ذن بيع الغرر»أي تسليم املبيع حال العقد، وكرا الثمن املعني خلرب ( 5)

 .أصل من أصول الشرع، ولغريه من األحاديث
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 (1)ال يقدر ذلى تسليمه شبيه باملعدوم، فلم يصح بيعه ألن ما
: أمحد ذن أيب سعيد ىملا رو  (2)ال ذلم خربه أو (فال يصح بيع آبق)

نهى عن شراء العبد وهو » صلى اهلل ذليه وسلمأن رسول اهلل 
ولو ألف  (طري يف هواء)ال  (و (4)شارد)ال بيع  (و) (3)«آبق

 .(6)إال أن يكون مبغلق، ولو طال زمن أخره (5)الرجوع

                                         

القدرة ذلى  إذ املعدوم ال يصح بيعه باإلمجاع يف اجلملة، فكرا شبيهه، وألن ذدم( 1)
 .التسليم غرر، فيحرم البيع وال يصح

 .أي سواء ذلم املشرتي مكان اآلبق أو جهله، ولو قدر ذلى حتصيله( 2)
 .وللنهي ذن بيع الغرر، وبيع ما ليس ذندك، ومنه بيع اآلبق( 3)
كجمل، وكفرس غائر وحنومها، ذلم مكاهنما أو ال، ولو لقادر ذلى حتصيله  ( 4)

 .رد، ال ينايف حتقق ذدمه، وال ظنهكاآلبق، ألنه ظن جم
ألنه غري مقدور ذلى تسليمه، فبيعه غرر، وقد هنى الشارع ذن بيع الغرر ، ( 5)

وأمجعوا ذلى النهي ذنه ألنه إن قدر ذليه كان املشرتي قد قمر البائع، حيث أخر 
ما له بدون قيمته، وإن مل يقدر ذليه، كان البائع قد قمر املشرتي ، ويف كل 

جيوز إذا كان يألف الرجوع، : أكل مال بالباطل، فهو قمار، ويف اإلنصاف منهما
جيوز بيع النحل يف كوراته، ومنفرًدا : هو قول اجلماذة، وقال املوفق: قال يف الفنون

وهرا يقتضي أنه اشرتاط العلم فقط، وأنه : ذنها، إذا رئي وذلم قدره قال الشيخ
ل، وهو أصح اهـ وذلى قياسه الطائر الري يصح بيعه طائرا كالعبد اخلارج من املنز 

 .له منزل يرجع إليه يف العادة
أي إال أن يكون الطري يف مكان مغلق، فيصح بيعه، ولو طال زمن أخره، ألنه ( 6)

 .مقدور ذلى تسليمه
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ما مل يكن مرئيا مبحوز  (1)ألنه غرر (مسك يف ماء)ال بيع  (و)
يصح بيع  (وال) (3)ألنه معلوم، ميكن تسليمه (2)يسهل أخره منه

ألنه ال  (4)غاصبهمن  (مغصوب من غري غاصبه، أو قادر ذلى أخره)
فإن باذه من غاصبه، أو قادر ذلى أخره  (5)ال يقدر ذلى تسليمه

 .(6)صح، لعدم الغرر

                                         

وقد هنى الشارع ذن بيع الغرر، والنهي يقتضي الفساد، والغرر ما طوي ذنك ( 1)
ما كان مرتددا بني احلصول وذدمه، فكل بيع كان ذلمه، وخفي ذليك باطنه، أو 

اتفقوا : املقصود منه جمهوال، أو معجوزا ذنه، غري مقدور ذليه غرر، وقال الوزير
 .ذلى أنه ال جيوز بيع الغرر، كالضالة، واآلبق، والطري يف اهلواء، والسمك يف املاء

ض، يشاهده فيه، أي ما مل يكن السمك مرئيا يف ماء حموز، يف حنو بركة، وحو ( 2)
 .غري متصل بنهر، يسهل أخره من ذلك املوضع فيصح بيعه

يعين إذا كان يف حنو بركة يشاهده، وسهل أخره، فيصح بيعه، النتفاء الغرر، ولو ( 3)
 .طال زمن حتصيله، فإن مل يسهل، حبيث يعجز ذن تسليمه مل يصح البيع

تفاء الغرر، أو لقادر ذلى وال يصح بيع مغصوب إال لغاصبه، الن: وذبارة غريه( 4)
إذا باذه راضيا، ومل مينعه حىت باذه، فيصري : أخره منه، فيصح وإال فال، واملراد

 .حكمه حكم بيع املكره بال حق
 .أي ألن البائع، ال يقدر ذلى تسليم املغصوب، فلم يصح البيع( 5)
 .وإمكان القبض الري هو أحد شروط البيع( 6)
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 (أن يكون ): الشرط السادس (و) (1)فإن ذجز بعد فله الفسخ
ومعرفة املبيع  (3)ألن جهالة املبيع غرر (2)ذند املتعاقدين (معلوما)املبيع 

مقارنة أو متقدمة بزمن ال  (5)أو لبعضه الدال ذليه (4)له (برؤية)إما 
 .(6)ايتغري فيه املبيع ظاهرً 

                                         

صيل املغصوب بعد العقد، خري بني اإلمضاء والفسخ، أي فإن طرأ العجز ذن حت( 1)
ألنه إذا ظن القدرة مث تبني ذدمها حال العقد، فالبيع غري صحيح، فإن اختلفا يف 

 .العجز حال البيع أو طروئه بعده، فالقول قول املشرتي
أي الشرط السادس، من شروط البيع، اليت ال يصح إال هبا، أن يكون املبيع ( 2)

 .د املتعاقدين، البائع واملشرتي، معروًفا بينهمامعلوًما ذن
كل بيع كان املقصود منه جمهوال غري : والغرر منهي ذنه، وتقدم أن من الغرر( 3)

معلوم، ويفسر مبا ال تعلم ذاقبته، وباخلداع الري هو مظنة أن ال يرضى به ذند 
 .حتققه، فيكون من أكل املال بالباطل

بأحد شيئني، إما برؤية جلميع املبيع، إن مل تدل بقيته أي ومعرفة املبيع، حتصل ( 4)
 .ذليه، كالثوب املنقوش

أي أو حتصل معرفة املبيع برؤية لبعضه، الدال ذلى بقيته، كرؤية أحد وجهي ثوب ( 5)
غري منقوش وظاهر الصربة املتساوية، ووجه الرقيق، وما يف ظروف أذدال من 

باملبيع برلك، وانتفاء الغرر،  جنس واحد، متساوي األجزاء، حلصول العلم
ويستثىن ما يدخل تبًعا، وما يتسامح مبثله، إما حلقارته، أو للمشقة، يف متييزه، أو 

 .تعيينه، كأساسات البنيان، والقطن احملشو يف اجلبة وذلك باإلمجاع
 وحيصل : مقارنة أو متقدمة باجلـر، صفـتان لرؤية، ويصـح نصبهما أي( 6)

ة مقارنة العقد، بأن ال تتأخر ذنه، أو برؤية متقدمة العقد، بزمن معرفة املبيع برؤي
ال يتغري فيه املبيع، تغريًا ظاهًرا، حلصول العلم باملبيع بتلك الرؤية، وال حد لرلك 
الزمن، إذ املبيع منه ما يسرع تغريه، وما يتباذد وما يتوسط فيعترب كل حبسبه وقال 

ا رأياها وذرفاها، مث تبايعا بعد ذلك، أن البيع اتفقوا ذلى أن العني إذا كان: الوزير
= 
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 (أو صفة) (1)ويلحق برلك ما ذرف بلمسه، أو مشه أو ذوقه
فتقوم مقام الرؤية، يف بيع ما جيوز السلم فيه  (2)تكفي يف السلم

 .(3)خاصة

                                     
= 

 .جائز، وال خيار للمشرتي، إن رآها ذلى الصفة اليت ذرفها فإن تغريت فله اخليار
أي ويلحق مبعرفته بالرؤية ما ذرف من املبيع بلمسه، أو ذرف بشمه، أو ذرف ( 1)

 .بروقه، حلصول معرفته برلك، كرؤيته والنتفاء اجلهالة
يكون املبيع معلوًما بصفة تكفي يف السلم، بأن يركر ما خيتلف به الثمن أو : أي( 2)

غالًبا، ويف اإلقناع، نوذان بيع ذني معينة غائبة، كعبدي الرتكي، ويركر صفاته، أو 
حاضرة مستورة كأمتعة يف ظروفها، والثاين موصوف غري معني، كعبد تركي، 

تارة يصفه : وقال الشيخ ويصفه بشرط قبض املبيع، أو مثنه يف جملس العقد،
هو مثل هرا فيجعل له مثاال يرد إليه، فإن : بقوله، وهرا هو املعروف، وتارة يقول

 .هرا كما لو وصفه، وأوىل اهـ ومعرفة الشيء مبثله أمت
أي تقوم صفة املبيع مقام الرؤية، يف بيع ما جيوز السلم فيه خاصة، كاملكيل، ( 3)

ري ميكن وصفه، وهرا مرهب اجلمهور، قال واملوزون واملعدود، واملرروع ال
 .وجوازه مع الصفة أذدل األقوال، ويصح تقدم الوصف ذلى العقد: الشيخ
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بأنه يريه صاذا مثال، ويبيعه الصربة  (1)وال يصح بيع األمنوذج
 (3)ويصح بيع األذمى وشراؤه بالوصف (2)ذلى أهنا من جنسه

فإن اشرتى ما مل ) (4)واللمس، والشم، والروق فيما يعرف به كتوكيله
أو وصف ) (6)بأن مل يعلم ما هو (أو رآه وجهله) (5)بال وصف (يره

وال ) (8)البيع، لعدم العلم باملبيع (مل يصح (7)اله مبا ال يكفي سلمً 
 (9)يباع محل يف بطن

                                         

 .بضم اهلمزة، وهو ما يدل ذلى صفة الشيء( 1)
ضبط األمنوذج كركر الصفات، : فال يصح، لعدم رؤية املبيع وقت العقد، وقيل( 2)

 .إلنصاففإذا جاء ذلى صفته ليس له رده، وصوبه يف ا
ملا متكن معرفته بوصفه، فيما يصح فيه السلم، حلصول العلم حبقيقة البيع، وله ( 3)

 .اخليار يف اخللف يف الصفة كالبصري
أي ويصح بيعه وشراؤه باللمس، والشم، والروق، فيما ميكن معرفته به، بغري ( 4)

 .حاسة البصر، كما يصح توكيله يف بيع وشراء مطلقا اتفاقا
 . السلم، مل يصح البيع، جلهالة املبيعيكفي يف( 5)
 .مل يصح البيع للجهالة أيضا، وإن كان رآه قبل( 6)
 .كأن يركر ما خيتلف به الثمن، ذلى ما يأيت يف السلم( 7)
وتقدم أن جهالة املبيع غرر منهي ذنه، وحكم ما مل يره بائع حكم مشرت فيما ( 8)

 .تقدم
، وبيع املضامني، واملالقيح، وبيع اجملر، وهو ما إمجاًذا، للنهي ذن بيع حبل احلبلة( 9)

 .يف بطن الناقة
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فإن باع ذات لنب، أو محل  (1)للجهالة( منفردينولنب يف ضرع 
أي الوذاء الري يكون  (3)(مسك يف فأرته)يباع  (وال) (2)دخال تبعا

صوف ذلى )ال  (و) (5)للجهالة (وال نوى يف متره) (4)فيه، للجهالة
 .(7)لنهيه ذليه السالم ذنه يف حديث ابن ذباس (6)(ظهر

                                         

ولكونه معدوًما، وغري مقدور ذلى تسليمه ، وال يصح بيع احلمل مع أمه، بأن ( 1)
يعقد ذليه معها، للعموم، وال يصح بيع شاة وما يف ضرذها من لنب، وقال 

ه الشاة أو البقرة صح، إن باع لبًنا موصوفا يف الرمة، واشرتط كونه من هر: الشيخ
 .هنى أن يسلم يف حائط، إال أن يكون قد بدا صالحه: واستدل خبرب

أي فإن باع شاة، أو بقرة، أو غريمها ذات لنب، أو ذات محل ، ومل يتعرض للنب، ( 2)
وال للحمل يف العقد، ودخل اللنب واحلمل تبعا لألم، ويغتفر يف التبعية، ما ال 

 .يغتفر يف االستقالل
املسك طيب معروف، وفأرته باهلمز ودونه، دم ينعقد يف سرة حيوان يسمى غزال  (3)

 .املسك، وهو نوع من الظبا، يتميز هبرا الكيس
أي فأرة املسك، هي الوذاء الري يكون فيه املسك، ويسمى النافجة، ال يباع ( 4)

املسك فيها للجهالة، كاللؤلؤ يف الصدف، ما مل يفتح ويشاهد، فيصح، لعدم 
جلهالة، واختار ابن القيم وغريه صحة بيعه فيها، ألهنا وذاء له يصونه وحيفظه، ا

 .أشبه ما مأكوله يف جوفه، وجتاره يعرفونه، فانتفى الغرر
بال خالف، كبيض يف طري وحنوه، إال إذا بيعا تبعا، ومفهومه، أنه إذا شاهده ( 5)

 .صح
 .هرا املرهب ذند بعض األصحاب( 6)
 .رواه ابن ماجه «ن يباع صوف ذلى ظهر، أو لنب يف ضرعهنى أ»: ولفظه( 7)
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ال  (و) (1)العقد، كأذضائهوألنه متصل باحليوان، فلم جيز إفراده ب
 (قبل قلعه)مما املقصود منه مسترت باألرض  (2)(فجل وحنوه)بيع 

بعتك ثويب هرا، : بأن يقول (4)(وال يصح بيع املالمسة) (3)للجهالة
أي ثوب ملسته فهو : أو يقول (5)ذلى أنك مىت ملسته فهو ذليك بكرا

 .(6)فهو لك بكرا

                                         

يصح بيع الصوف ذلى الظهر، بشرط القطع : فإنه ال جيوز إفرادها بالبيع، وذنه( 1)
 .يف احلال، وهو مرهب مالك

كلفت، وجزر ، وقلقاس، وبصل، وثوم وحنوه، والفجل بالضم أرومة معروفة ( 2)
 .تؤكل

جيوز بيع املغروس يف األرض الري يظهر ورقه،  : أي مبا يراد منه، وقال الشيخ( 3)
كاللفت ، واجلزر، والقلقاس، والفجل ،والبصل، وشبه ذلك، وهو رواية ذن 

وهو الصواب : أمحد، وقول بعض األصحاب، وأصحاب مالك، وغريهم، قال
 .لوجوه، منها أنه ليس من التغرير، وأهل اخلربة يستدلون بظواهره ذلى بواطنه

 .نهي ذنه واجلهالةللغرر امل( 4)
أبيعك ثويب بثوبك، وال ينظر أحدمها : وفسرها أبو هريرة بأن يقول الرجل للرجل( 5)

وتفسري أيب هريرة : إىل ثوب اآلخر، ولكنه يلمسه، وفسرت بغري ذلك قال احلافظ
 .أقعد بلفظ املالمسة، ألهنا مفاذلة فتستدذي وجود الفعل، وأمجعوا ذلى حترميه

اتفقوا ذلى أن بيع : مس الثوب بيده، وال ينشره، قال الوزير وغريهوفسرت بأن يل( 6)
 .املالمسة واملنابرة باطل، وهو أن ينبر الثوب أو يلمسه فيجب البيع
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أي –ي ثوب نبرته إيل أ: كأن يقول  (1)(املنابرة)ال بيع  (و)
صلى اهلل ذليه إن النيب : لقول أيب هريرة (2)فعليك بكرا -طرحته
  (4)وكرا بيع احلصاة (3)متفق ذليه «هنى ذن املالمسة واملنابرة» وسلم

 (ذبد)بيع  (وال) (5)كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكرا، وحنوه
 .(6)(من ذبيده وحنوه)غري معني 

                                         

 .أي وال يصح بيع املنابرة، من النبر وهو الطرح، للجهالة والغرر( 1)
وحنوه مىت نبرت هرا الثوب : إن نبرت هرا الثوب وحنوه فلك بكرا، أو: أو( 2)

 .فعليك بكرا، وأمجع العلماء ذلى حترميه
أن ينبر كل واحد منهما ثوبه إىل اآلخر، مل ينظر : وفسر أبو هريرة املنابرة، فقال( 3)

ويكون ذلك : واحد منهما إىل ثوب صاحبه، وكرا فسرمها أبو سعيد، وقال
 .بيعهما من غري نظر وال تراض، والعلة الغرر، واتفقوا ذلى أنه بيع باطل

هنى ذن بيع »أي وكبيع املالمسة واملنابرة بيع احلصاة حمرم، وال يصح بيعه، خلرب ( 4)
، ملا فيه من اجلهالة، والغرر، وأفردت لكوهنا مما يبتاذه أهل اجلاهلية، «احلصاة

 .وأضيف البيع إليها الذتبارها فيه
ض القطيع كبعتك من هره األرض قدر ما تبلغ احلصاة إذا رميتها بكرا، أو يعرت ( 5)

أي شاة أصابتها فهي لك بكرا، أو هرا بكرا : من الغنم، فيأخر حصاة ويقول
ذلى أين مىت رميت هره احلصاة فقد وجب البيع، وكل هرا وحنوه متضمن لبيع 

 .الغرر
 .كعبد من ذبدين، أو ذبد من ذبيد، إن مل يوصف مبا يكفي يف السلم( 6)
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ن بستان، للجهالة، ولو تساوت كشاة من قطيع، وشجرة م
بعتك هؤالء : فال يصح (2)(ااستثناؤه إال معينً )يصح  (وال) (1)القيم

ألنه ذليه  (4)إال هرا وحنوه: ويصح (3)ا، للجهالةالعبيد إال واحدً 
 (5)حديث صحيح: السالم هنى ذن الثنيا إال أن تعلم؛ قال الرتمري

 .(6)(لده، وأطرافه صحمن حيوان يؤكل رأسه، وج)بائع  (وإن استثىن)
 .(6)(صح

                                         

ال يصح البيع، للغرر املنهي ذنه، والقطيع أي قيم العبيد، والشياه، واألشجار، ف( 1)
 .الطائفة من البقر أو الغنم، والغالب أنه من العشرة إىل األربعني

أي العبد، أو الشاة أو الشجرة، وحنو ذلك، لينتفي الغرر واجلهالة وضابطه أنه ال ( 2)
 .يصح استثناء ما ال يصح بيعه منفرًدا

ني، وكرا الشاة من القطيع، غري معينة، أو أي جهالة الواحد من العبيد، غري مع( 3)
شجرة من بستان مبهمة، وكشيء مثاًل بعشرة دراهم وحنوها إال ما يساوي درمهًا، 

يصح قال : ألن استثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهواًل، أو صربة إال قفيًزا، وذنه
 .وهو قوي، وحمل اخلالف، إذا مل يعلما قفزاهنا وإال صح: يف اإلنصاف

بعتك هؤالء العبيد إال هرا العبد، ألن اسم اإلشارة معينة ومميزة، : أي ويصح( 4)
 .ومل يكن مث غري هرا االسم «إال ساملا»وحنو ذلك كـ 

أي هنى ذن االستثناء اجملهول، إال أن تعلم الثنيا، فيصح البيع، واتفقوا ذلى أنه ( 5)
 .فاء الغررمىت كان املستثىن معلوًما، يعرفانه صح البيع، النت

 .أي االستثناء والبيع، يف هره الصورة( 6)
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لفعله ذليه السالم يف خروجه من مكة إىل املدينة، ورواه أبو 
ولزمته  (2)فإن امتنع املشرتي من ذحبه مل جيرب بال شرط (1)اخلطاب

 (4)وللمشرتي الفسخ بعيب خيتص هرا املستثىن (3)قيمته ذلى التقريب
أي ذكس استثناء األطراف يف احلكم استثناء  (وذكسه) (4)املستثىن

مما ال يصح إفراده بالبيع، فيبطل البيع  (5)وحنوه (م واحلملالشح)
 .(6)باستثنائه

                                         

: اشرتى أبو بكر وذامر من راذي غنم شاة، وشرطا له سلبها، ويف الفروع: ولفظه( 1)
اشرتطا له رأسها، وجلدها، وسواقطها، وكرلك كان أصحابه يتبايعون، وألن 

 .مل يصح االستثناء استبقاء، وهو خيالف ابتداء العقد، ولو باع ذلك منفرًدا
أي فإن امتنع املشرتي من ذبح احليوان املستثىن منه رأسه وجلده، وأطرافه، مل جيرب ( 2)

ذلى ذحبه، لتمام ملكه ذليه، وللبائع الفسخ، بال شرط ذحبه يف العقد، ألن الربح 
 .ينقصه، فإن كان اشرتط لزم ذحبه، ودفع املستثىن للبائع

احليوان ذلى التقريب للبائع، وقال ابن  أي ولزمت املشرتي قيمة املستثىن من( 3)
إذا اشرتى رأس املبيع، ومل يرحبه، فإن الصحابة قضوا بشرائه أي برأس مثله : القيم

 .يف القيمة
ألن اجلسد شيء واحد، يتأمل كله بتأمل بعضه، فلو وجد يف رأسه قرحة مثاًل، ( 4)

 .فضررها يتعدى لسائر اجلسد
مبيع مأكول، واحلمل من أمة، أو هبيمة مأكولة أو أي استنثاء الشحم من حيوان ( 5)

ال، ألهنما جمهوالن، وكالكبد، والقلب، وحنومها، ال يصح استثناؤمها وال بيعهما 
 .منفردتني

 .للجهالة، وتقدم النهي ذن الثنيا إال أن تعلم( 6)
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ويصح بيع ما مأكوله ) (1)من حلم وحنوه وكرا لو استثىن منه رطالً 
ولكونه  (3)لدذاء احلاجة لرلك (2)وبيض (يف جوفه، كرمان ، وبطيخ

كاحلمص،   (الباقال وحنوه)يصح بيع  (و) (4)مصلحة، لفساده بإزالته
يعين ولو تعدد قشره، ألنه مفرد مضاف  (5)(يف قشره)جلوز، واللوز وا

 .(7)يف قشريه: وذبارة األصحاب (6)فيعم

                                         

أي وكالشحم واللحم يف ذدم الصحة استثناء الرطل من اللحم والشحم من ( 1)
يصح بيع حيوان مربوح، ويصح : هالة ما يبقى بعده،ويف اإلنصافمأكول، جل

بيع حلمه فيه، ويصح بيع جلده وحده، هرا املرهب وقدمه يف الفروع، واختاره 
جيوز بيعه وجلده، كما قبل الربح، وكرلك جيوز بيع اللحم : الشيخ وغريه، وقال
 .وحده، واجللد وحده

 .من غري نكريوالعمل ذلى ذلك يف أسواق املسلمني، ( 2)
 .أي لبيعه كرلك، واحلاجة هي احلكمة يف مشروذية البيع( 3)
أي ولكون الساتر مبا ذكر مصلحة للرمان، والبيض، وحنوه، لفساد ذلك املسترت ( 4)

 .بإزالة الساتر له
سواء كان مقطوًذا أو يف شجرة، وهو مرهب اجلمهور، لعموم النهي ذن بيع ( 5)

إنه دل ذلى اجلواز بعد بدو الصالح، سواء كانت الثمار حىت يبدو صالحها، ف
 .مستورة بغريها أوال

 .أي يعم ما ذكر من الباقال وحنوه( 6)
 .أي فال تنايف لصدق ما ذكر املصنف ذلى ذلك( 7)
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يصح بيع  (و) (1)صل خلقته أشبه الرمانأألنه مستور حبائل من 
ألنه ذليه السالم جعل االشتداد غاية  (2)(احلب املشتد يف سنبله)

 (و) (5)فوجب زوال املنع (4)وما بعد الغاية خيالف ما قبلها (3)للمنع
للمتعاقدين أيضا كما  (اأن يكون الثمن معلومً )الشرط السابع  (و)

 .(6)تقدم

                                         

أي والبيض، وحنومها، مما مأكوله يف جوفه مسترت بقشره، ويصح بيع طلع قبل ( 1)
 .تشققه، إذا قطع من شجره

، املتصلب، يف سنبله، مقطوًذا، أو يف شجره، واملراد بعد بدو أي املتقوي( 2)
صالحه، وهو مرهب أيب حنيفة، ومالك، وغريمها، وكرا األرز يف قشره، والدخن 

 .يف غالفه
هنى ذن بيع احلب حىت »: من حديث أنس صلى اهلل ذليه وسلميعين يف قوله ( 3)

 .متفق ذليه، فدل ذلى صحة بيعه بعد اشتداده «يشتد
املقرر : أي ما بعد الغاية، وهو االشتداد ، خيالف ما قبلها، وهو غايته، فإن قيل( 4)

ليس ذلى اإلطالق، بل إذا ذدمت القرينة، وهنا القرينة : دخول ما بعد حىت، قيل
 .قائمة ذلى ذدم دخول املشتد يف النهي

 .وهو ذدم صحة البيع، وثبتت صحة بيع احلب املشتد يف سنبله وحنوه( 5)
أي يف املثمن، وهو إما رؤيته جلميعه مقارنة، أو متقدمة ذلى البيع بزمن ال يتغري  (6)

معها تغريا ظاهًرا، أو صفة تكفي يف السلم، أو بعضه الدال ذليه، أو شم أو ذوق 
 .أو مس
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 (فإن باذه برقمه) (1)ألنه أحد العوضني، فاشرتط العلم به كاملبيع
 (3)ومها جيهالنه أو أحدمها، مل يصح للجهالة (2)أي مثنه املكتوب ذليه

ألن مقدار كل جنس  (4)يصح مل (ا وفضةبألف درهم ذهبً )باذه  (أو)
 .(5)جنس منهما جمهول

                                         

 .أي كما يشرتط العلم باملبيع، وكرأس مال السلم( 1)
معىن، وفسره بثمنه املكتوب أي فإن باع الثوب وحنوه برقمه، أي ختمه لفظا و ( 2)

 .ال بد أن يكون هو الراقم، أو رقم وهو ينظره: ذليه، وهو من بيع التولية، فعليه
والغرر ألنه ال بد أن يكون الثمن معلوًما للمتعاقدين، فإن ذلم املتعاقدان الرقم، ( 3)

صحة بيع السلعة برقمها، وجوزه أمحد يف : صح البيع بال خالف، واختار الشيخ
كل ذلك جائز دليل ذلى أنه : وقول أمحد: ايات ذنه فيه، ويف معناه قال الشيخرو 

بزيادة ذلى : أن يقول: أن يعني الرقم كرا وكرا، والثانية: ذكر صورتني إحدامها
كل ذلك جائز، ولوال أن الرقم غري معني، مل : الرقم كرا وكرا، وال يعينه، فقال

 .ان مل ير به بأًساك: يكن لسؤاهلم وجه، وال يقول أبو داود
وكرا إن باذه بألف، بعضها ذهب، وبعضها فضة، أو قال بألف ذهًبا وفضة، ومل ( 4)

قوله بألف درهم ذهبا وفضة، ال : يقل درمها وال دينارا، مل يصح البيع، وقيل
جهالة فيه، ألنه يئول األمر إىل أن البيع وقع بألف درهم، وهو املعلوم من الفضة، 

 .عمله يف املقدار من الرهب أيضاإال أن يكون است
الري : فلم يصح البيع مع اجلهالة، ملا تقدم من النهي ذن الغرر، وقال الشيخ( 5)

يقتضيه كالم أمحد أنه إذا باذه بكرا درمها صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود 
طلق أقلها ، وكالمه نص ملن تأمله، أن البيع بالنقد امل: خمتلفة فأوسطها، ويف رواية

 .يصح بكل حال
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أي مبا يقف ذليه، من غري زيادة  (مبا ينقطع به السعر)باذه  (أو)
 .(1)مل يصح، للجهالة

أحدمها مل )جهله  (أو (2)زيد وجهاله)به  (مبا باع)باذه  (أو)
أو  (4)وكرا لو باذه كما يبيع الناس (3)البيع للجهل بالثمن (يصح

 .(5)مطلق، ومث نقود متساوية رواجا بدينار أو درهم
                                         

هو أطيب لنفس : يصح اختاره الشيخ، وقال: هرا املرهب ، ومنصوص أمحد( 1)
يل أسوة بالناس، آخر مبا يأخر به غريي، قال ابن : املشرتي من املساومة، يقول

وهو الصواب املقطوع به، وهو ذمل الناس يف كل ذصر ومصر، وليس يف  : القيم
وال إمجاع األمة وال قول  لى اهلل ذليه وسلمصكتاب اهلل، وال سنة رسول اهلل 

صاحب، وال قياس صحيح، ما حيرمه واملانعون منه يفعلونه، وال جيدون بدا منه، 
يعين : وال تقوم مصاحل الناس إال به اهـ والبيع بالسعر له صور إما أن يقول

بالسعر، وقد ذرفاه فال ريب فيه، أو يكون ذرف ذام أو خاص، أو قرينة تقتضي 
: لبيع بالسعر، ومها ذاملان فقياس ظاهر املرهب صحته، كبيع املعاطاة، والثالثا

إن تبايعا بالسعر لفظا وذرفا، ومها أو أحدمها ال يعلمه صح، ووجه الصحة، إحلاقه 
 .بقيمة املثل يف اإلجارة، إذا دخل احلمام وحنوه

 .مل يصح البيع، للجهل بالثمن( 2)
 .لثمن معلوما كاملبيع، سواء جهاله أو أحدمهاوتقدم أنه ال بد أن يكون ا( 3)
 .أو ما ينقطع به السعر: أي مل يصح البيع، والفرق بينه وبني قوله( 4)

أن ما يبيع الناس قد شرذوا يف البيع فيه، وما ينقطع به السعر مل يشرع فيه، وأجازمها 
من املثل  الشيخ وتلميره كما مر، ويف االختيارات، ولو باع ومل يسم الثمن، صح بث

 .كالنكاح
 أي أو باذه بدينار أو درهم، مطلق غري معني وال موصوف وهناك ( 5)

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

161 

ويكفي  (2)أو غلب صح، وصرف إليه (1)اوإن مل يكن إال واحدً 
ووزن صنجة،  (3)ذلم الثمن باملشاهدة، كصربة، من دراهم أو فلوس

الكومة اجملموذة : وهي (وإن باع ثوبا أو صربة) (4)وملء كيل، جمهولني
 .(6)ثوب بكرامن ال (قطيعا كل ذراع)باع  (أو) (5)من الطعام

                                     
= 

يف البلد نقود من املسمى املطلق متساوية رواجا بفتح الراء، أي نفاقا يعين كلها 
 .رائجة مل يصح البيع، لرتدد املطلق بينهما ألن الثمن غري معلوم حال العقد

عقود فيه إال نقد واحد، صح البيع وانصرف إليه ألنه أي وإن مل يكن يف البلد امل( 1)
 .تعني بانفراده

اتفقوا ذلى أنه إذا أطلق البيع : لداللة القرينة احلالية ذلى إرادته، قال الوزير( 2)
 .بالثمن، ومل يعني النقد، انصرف إىل غالب نقد البلد

 .أو بر، ولو مل يعلما ذددها، وال وزهنا( 3)
املتعاقدان باملشاهدة، كبعتك وحنوه، هره الدار، بوزن هرا احلجر ذرفا، وذرفهما ( 4)

فضة أو مبلء هرا الوذاء، أو الكيس دراهم، صح البيع، ولو كان يف موضع فيه  
شيء يتخر من صفر، يضرب أحدمها : كيل معروف، اكتفاء باملشاهدة، والصنج

 .باآلخر
فراغ بعضها ذلى بعض، بال كيل وال وزن، مجعها صبار وصرب، ومسيت صربة، إل( 5)

 .«من ذرف مبلغ شيء فال يبعه جزاًفا»وروى األوزاذي مرفوًذا 
: بدل من مفعول مقدر، والقطيع: بالنصب (وكل)أي بدرهم وحنوه، صح البيع ( 6)

 .ثالثون: من العشرة إىل األربعني وقيل: الطائفة من البقر والغنم، وقال ابن سيده
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من القطيع  (شاة)كل   (أو) (1)من الصربة بكرا (قفيز)كل   (أو)
 (3)ولو مل يعلما قدر الثوب والصربة والقطيع (2)البيع (بدرهم صح)

والثمن معلوم، إلشارته إىل ما يعرف  (4)ألن املبيع معلوم باملشاهدة
وإن ) (6)وهي الكيل والعد والررع (5)مبلغه، جبهة ال تتعلق باملتعاقدين

للتبعيض  «من»ألن  (7)مل يصح (وإن باع من الصربة كل قفيز بدرهم)
 .(8)للعدد فيكون جمهوال «كل»للتبعيض و

                                         

مثانية أرطال باملكي، ستة ذشر بالعراقي، : والقفيزأي بدرهم وحنوه، صح البيع، ( 1)
فهو قفيز احلجاز، وصاع ذمر، والقفيز اهلامشي : مثانية بالعراقي، وذليه: وقيل

 .مكوكان، ثالثون رطاًل ذراقًيا
 .ملشاهدة البيع، والعلم به( 2)
فإنه ال يضر جهلها، وحيرم ذلى بائع، جعل صربة ذلى حنو ربوة مما ينصبها، ( 3)

ثبت ملشرت اخليار إن مل يعلم، ألنه ذيب، وإن كان حتتها حفرة مل يعلمها بائع، وي
 .فله الفسخ

 .فانتفت اجلهالة وصح البيع( 4)
 .فصح البيع، للعلم بالثمن واملثمن( 5)
 .أي كيل الصربة وذرع الثوب، وذد القطيع، فانتفى الغرر( 6)
 .البيع، ألنه مل يبعها كلها، وال قدًرا معلوًما( 7)
ابتداء الغاية، أو أهنا للبيان صح،  «من»لتناوله القليل والكثري، فإن قصدا بـ ( 8)

خبالف ما إذا مل يتفقا ذلى قصد ذلك، وحيتمل أن يصح، بناء ذلى قوهلم، إذا 
 .وهو األشبه: آجر الدار كل شهر بدرهم، قال ابن ذقيل
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 (1)خبالف ما سبق، ألن املبيع الكل، ال البعض، فانتفت اجلهالة
أو من القطيع كل شاة  (2)وكرا لو باذه من الثوب كل ذراع بكرا

مل  (إال دينارا مبائة درهم)باذه  (أو) (3)بكرا، مل يصح ملا ذكر
ألن  (5)أن باع بدينار أو دنانري إال درمها، مل يصح (وذكسه) (4)يصح

 .(6)املستثىن جمهولة، فيلزم اجلهل بالثمن ةألن قيم

                                         

 «من»إخل، إلسقاطه وإن باع ثوبا أو صربة، : يعين يف بيع ما سبق، من قوله( 1)
 .التبعيضية

 .للتبعيض «من»مل يصح البيع ألن ( 2)
للعدد فيكون جمهوال، ويف  «كل»للتبعيض و «من»بالبناء للمجهول، من أن ( 3)

وإن باع ذراًذا مبهما من أرض، أو ثوب، مل يصح، باتفاق األئمة، : احملرر وغريه
ودونه مع االحتساب بزنته، ويصح بيع ما بوذاء مع وذائه موازنة، كل رطل بكرا، 
 .إن ذلما مبلغ كل منهما، ويصح جزافا، مع ظرفه ودونه

ألنه قصد استثناء قيمة الدينار مع املائة الدرهم، وذلك : وفاقا: قال يف الفروع( 4)
 .غري معلوم، ألنه من غري جنسه، واالستثناء من غري اجلنس ال يصح

ا من حنطة، أو غريه مما فيه املستثىن من وكرا لو باذه سلعة مبائة درهم إال قفيز ( 5)
 .غري جنس املستثىن منه، مل يصح البيع، ونقله أبو طالب وفاقا

 .وإذا كان الثمن جمهوال، مل يصح البيع كما تقدم( 6)
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أو باع معلوما ) (1)إذ استثناء اجملهول من املعلوم يصريه جمهوال
ومل يقل ) (3)كهره الفرس، وما يف بطن أخرى  (2)(وجمهوال يتعرر ذلمه

ألن الثمن يوزع ذلى املبيع  (4)البيع (ما بكرا، مل يصحكل منه
 (7)فال طريق إىل معرفة مثن املعلوم (6)واجملهول ال ميكن تقوميه (5)بالقيمة
 .(8)وكرا لو باذه مبائة ورطل مخر (7)املعلوم

                                         

أي يصري املعلوم جمهوال، بعد أن كان معلوًما، وهره قاذدة مطردة وإذا تقرر أن ( 1)
 .مثن املعلوم جمهول مل يصح البيع

 .وجتهل قيمته مطلقا، حبيث ال يتمكن اإلطالع ذليها، مل يصح البيع( 2)
 .بغري خالف نعلمه: وهو اجملهول مطلقا، فال يطمع يف قيمته، وقال املوفق وغريه( 3)
فيهما لعدم احتاد الصفقة وجهالة الثمن يف احلال، حيث مل يقل حال العقد يف  ( 4)

 .ا بكراكل من املعلوم واجملهول، هرا بكرا وهر
أي يف حنو ما مثل به وال بد، واحلمل ال ميكن تقوميه، فاملعلوم جمهول الثمن، فلم ( 5)

 .يصح بيعه
 .وال نزاع يف أنه ال يصح بيعه( 6)
 .يصح يف املعلوم، صوبه يف تصحيح الفروع: جلهالة مثن اجملهول، وقيل( 7)
ما ال قيمة له، وال ينقسم مل يصح البيع، ألن اخلمر ال قيمة له يف حقنا اتفاقا، و ( 8)

ذليه الثمن، ال يصح مع البيع، وكرا لو باع شيًئا بثمن معلوم وكلب، أو جلد ميتة 
 .جنس، مل يصح البيع
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 (1)كل منهما بكرا، صح يف املعلوم بثمنه، للعلم به: وإن قال
 (صح يف املعلوم بقسطه) (2)ذلم جمهول بيع مع معلوم (فإن مل يتعرر)

وهره إحدى مسائل تفريق الصفقة  (3)من الثمن لعدم اجلهالة (بقسطه
ا بينه وبني ولو باع مشاذً )والثانية أشري إليها بقوله  (4)الصفقة الثالث

  (أو ما ينقسم ذليه الثمن باألجزاء) (5)مشرتك بينهما (غريه كعبد
 .(6)كقفيزين متساويني هلما

                                         

مما مساه للمعلوم من الثمن، خبالف بيعه الفرس ومحلها بكرا، فال يصح، ولو بني ( 1)
 .مثن كل منهما، وتقدم

صبغته كرا، موجوًدا ذنده، يقدر أن يريه بعتك هرا الثوب وثوبا : كما لو قال( 2)
 .إياه، وكهرا العبد وثوب غري معني

وبطل يف اجملهول، ألن املعلوم صدر فيه البيع بشرطه، ومعرفة مثنه ممكنة بتقسيط ( 3)
 .الثمن ذلى كل منهما وهو ممكن

املرة من صفق له بالبيع، ضرب بيده ذلى يده، مث نقلت : والصفقة يف األصل( 4)
، لفعل املتعاقدين ذلك، ويف االصطالح أن جيمع بني ما يصح بيعه، وما ال للبيع

 .تفريق ما اشرتاه يف ذقد واحد: يصح بيعه، يف ذقد واحد، وتفريقها هو
أي بني البائع وشريكه، بغري إذن شريكه، صح البيع يف نصيبه، بقسطه من ( 5)

 .الثمن
 .أي للبائع وشريكه، صفقة واحدة، بثمن واحد( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

168 

الثمن لفقد اجلهالة يف من  (يف نصيبه بقسطه)البيع  (صح)
ومل يصح يف نصيب شريكه، لعدم  (1)الثمن، النقسامه ذلى األجزاء

 (3)وإن باع ذبده وذبد غريه بغري إذنه): والثالثة، ذكرها بقوله (2)إذنه
بثمن  (ا صفقة واحدةومخرً  خالًّ )باع  (أو (4)اا وحرًّ ذبدً )باع  (أو

من  (اخلل بقسطهويف ) (6)بقسطه (يف ذبده)البيع  (صح) (5)واحد
 .(7)الثمن

                                         

 .ويوزع الثمن ذليها، وهو مرهب اجلمهور( 1)
أي من شريكه يف البيع، وتقدم أنه ال بد أن يكون العقد من مالك أو مأذونًا له ( 2)

 .فيه، وملشرت اخليار إن مل يعلم احلال، لتفريق الصفقة ذليه
 .صفقة واحدة، بثمن واحد( 3)
 .صفقة واحدة بثمن واحد( 4)
يخرج ذن حكم تفريق الصفقة، فمعىن تفريق الصفقة، ال بعقدين، وال بثمنني، ف( 5)

تفريق ما اشرتاه يف ذقد واحد، وهو أن جيمع بني ما يصح بيعه وما ال يصح بيعه، 
 .صفقة واحدة، بثمن واحد، يف هره الصور الثالث

دون ذبد غريه، ودون احلر، ألن العقد يتعدد بتعدد املبيع، وهرا الفرق بني هره ( 6)
كون مبنزلة ذقدين، ويعطي كل ذقد حكم نفسه، وهرا خبالف واليت قبلها فت

 .حكم الثمن، فإنه ال يتعدد بتعدده إال إن فصل
ذلى قدر قيمة املبيعني، ليعلم ما خيص كل منهما، فيؤخر ما يصح التصرف فيه ( 7)

 .بقسطه
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فإذا اجتمعا بقيا ذلى  (1)ألن كل واحد منهما له حكم خيصه
وملشرت ) (4)ا، ليتقسط الثمنوحر ذبدً  (3)ويقدر مخر خال (2)حكمهما

بني إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه  (وملشرت اخليار إن جهل احلال)
ده وإن باع ذب (6)وبني رد املبيع، لتبعيض الصفقة ذليه (5)من الثمن

 .(8)أو باع ذبديه الثنني (7)وذبد غريه بإذنه

                                         

ألنه يصح بيعه مفردا، فلم يبطل بانضمام غريه إليه، وتسمية مثن يف مبيع، ( 1)
 .بعضه، ال يوجب جهالة متنع الصحةوسقوط 

 .أي من الصحة فيما تناط به، والفساد فيما يتعلق به( 2)
 .ليقسط الثمن ذليهما، واملراد إذا مل يعلم( 3)
لكون احلر واخلمر ال ميكن تقسيط الثمن ذليهما، لعدم صحة بيعهما، فيقدر ( 4)

 .اخلمر خال، واحلر ذبدا
 .ء الغررإلمكان العلم بالثمن، وانتفا( 5)
وإن ذلم فال خيار له، لدخوله ذلى بصرية، ويتجه بطالن البيع مع العلم، كما لو ( 6)

باذه شاة وكلًبا بدينار، أو اشرتى مبائة درهم ورطل مخر، وال خيار لبائع مطلقا، 
أنه يثبت له اخليار، وإن ذلما : ذلى الصحيح من املرهب، ويف الفائق ذن الشيخ

 .باخلمر وحنوه مل يصح
بثمن واحد، صح البيع، ألن مجلة الثمن معلومة، كما لو كانا لواحد، ويقسط ( 7)

 .الثمن ذلى قدر القيمة، فيأخر قدر ما يقابل ذبده
بثمن واحد، لكل واحد منهما ذبد، صح البيع، ويقسط الثمن ذلى قيمة ( 8)

 .العبدين، ويؤدي كل مشرت ما يقابل ذبده
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أو وكيلهما بثمن واحد صح،  (1)أو اشرتى ذبدين من اثنني
 .(3)وكبيع إجارة، ورهن، وصلح، وحنوها (2)وقسط الثمن ذلى قيمتهما

 .(3)وحنوها

                                         

 .ما قابل ذبده بثمن واحد صح البيع، ويأخر كل( 1)
أي ذلى قيمة العبدين، ليعلم مثن كل منهما، وكرا لو كان الثنني ذبدان فباذامها ( 2)

 .لرجلني بثمن واحد، صح وقسط الثمن
كاهلبة والسلم، وغري ذلك من سائر العقود، فيما سبق تفصيله، ألن اإلجارة ( 3)

واحدة صحت وحنوها بيع للمنافع، فلو آجر داره ودار غريه بإذنه، بأجرة 
احلكم يف : وقسطت األجرة ذلى الدارين، وكرا باقي الصور، وقال املوفق وغريه

الرهن، واهلبة وسائر العقود، إذا مجعت ما جيوز وما ال جيوز، كاحلكم يف البيع، إال 
أن الظاهر فيها الصحة، ولو مل نصحح البيع، ألهنا ليست ذقود معاوضة فال 

 .توجد جهالة العوض فيها
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 (1)فصل

 
ممن تلزمه اجلمعة بعد ندائها )وال الشراء  (وال يصح البيع)
ألنه  (3)ذقب جلوس اإلمام ذلى املنرب أي الري ذند املنرب (2)(الثاين

فاختص به  صلى اهلل ذليه وسلمالري كان ذلى ذهد رسول اهلل 
 .(4)احلكم

                                         

 .ي فيما هني ذنه من البيوع وحنوهاأ( 1)
أو بغريه، كاملسافر : أي ال يصح ممن تلزمه بنفسه، كاحلر، املكلف، املقيم، وقيل( 2)

املقيم مدة ال يقصر فيها، بعد الشروع، يف النداء الثاين، الري ذند اخلطبة، ولو مل 
ن تلزمه، مم: يعلم به، وهو مرهب مالك وغريه، واتفقوا ذلى كراهته، واحرتز بقوله

ذن املسافر، واملقيم يف قرية ال مجعة فيها ذليهم، والعبد، واملرأة، وحنوهم، ألن غري 
 .املخاطب بالسعي ال يتناوله النهي

ولو وكل يف بيع أو شراء، من ال تلزمه فعقد بعد النداء مع من ال تلزمه جاز، وكره منه 
صناذات، ممن تلزمه، بعد مع من تلزمه، ملا فيه من اإلذانة ذلى اإلمث، وحترم ال

 .ندائها الثاين، ألهنا تشغل ذنها، وذريعة إىل فواهتا
 .خلطبة اجلمعة، ولو أذن بعيًدا منه، أو يف املكان الري يؤذن فيه األول( 3)
صلى اهلل ذليه أي ألن النداء الثاين، الري ذند املنرب، هو الري كان ذلى ذهده ( 4)

بعد، أحدثه ذثمان رضي اهلل ذنه ملا كثر ال النداء األول، ألنه حادث  وسلم
 .صلى اهلل ذليه وسلمالناس، فاختص احلكم مبا كان ذلى ذهد رسول اهلل 
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ِإَذا نُوِدَي ِللصَّالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى : لقوله تعاىل
ِذْكِر اهلِل َوَذُروا اْلبَـْيعَ 

، وكرا قبل النداء (2)والنهي يقتضي الفساد (1)
وحترم املساومة،  (3)ملن منزله بعيد، يف وقت وجوب السعي ذليه

وكرا لو تضايق وقت  (5)ألهنا وسيلة للبيع احملرم (4)اواملناداة إذً 
 .(6)مكتوبة

                                         

أي اتركوا البيع، إذا نودي للصالة، هنى تعاىل ذن البيع وقت نداء اجلمعة، لئال ( 1)
يتخر ذريعة إىل التشاغل بالتجارة ذن حضورها، وخص البيع ألنه من أهم ما 

به املرء من أسباب املعاش، والنهي يقتضي التحرمي، وذدم صحة البيع، يشتغل 
يعين الري  َذِلُكمْ : وكرا الشراء ألن اسم البيع يتناوهلما مجيًعا، مث قال تعاىل

ْعَلُمونَ )من املبايعة  (خري لكم)ذكرت من حضور اجلمعة وترك البيع   (ِإْن ُكْنُتْم تـَ
 .مصاحل أنفسكم

وهو ظاهر اآلية، فال يصح البيع بعد ندائها الثاين، ذلى  أي فساد البيع،( 2)
 .الصحيح من املرهب

وهو الوقت الري ميكنه إدراكها فيه، وإن كان يف البلد جامعان تصح اجلمعة ( 3)
 .فيهما فبسبق أحدمها

أي وقت وجوب السعي، ويستمر التحرمي إىل انقضاء الصالة، وحترم أيًضا ( 4)
 .الصناذات كلها

 املساومة وسيلة للبيع احملرم، الري هو ذريعة إىل فواهتا، والوسائل هلا حكم يعين( 5)
 .الغايات

أي وال يصح البيع إذا تضايق وقت مكتوبة ولو وقت االختيار، وإن كان متسًعا ( 6)
 .مل حيرم
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بعد النداء املركور البيع حلاجة، كمضطر إىل طعام، أو  (ويصح)
النكاح ، وسائر )ويصح أيضا   (1)سرتة وحنومها، إذا وجد ذلك يباع

كالقرض، والرهن، والضمان، واإلجارة، وإمضاء بيع   (2)(لعقودا
فال تكون إباحته ذريعة إىل فوات  (4)ألن ذلك يقل وقوذه (3)خيار

وحنوه  (وال يصح بيع ذصري) (6)خبالف البيع (5)اجلمعة، أو بعضها
 .(7)(ممن يتخره مخرا)

                                         

أي الطعام، أو السرتة املضطر إليهما أو احملتاج هلما، وحنومها كوجود أبيه وحنوه ( 1)
من لو تركه معه لرهب به، أو يبيعه لغريه، وكشراء كفن، مليت خيف  يباع، مع

 .ذليه، أو مركوب لعاجز وحنو ذلك
 .ألن النهي ورد يف البيع وحده( 2)
 .أو فسخه( 3)
 .وال يساوي البيع يف التشاغل املؤدي لفواهتا( 4)
 .ولو وقت االختيار( 5)
فهم منه صحته لغريها، وحيرم إذا فال يصح ألنه ذريعة لرتكها، وتقييده باجلمعة ي( 6)

 .فاتته اجلماذة، وتعرر ذليه مجاذة أخرى
أي وال يصح بيع ما قصد به احلرام، كعصري، وذنب، وزبيب، وحنو ذلك ممن ( 7)

كمن : يتخره مخرا، ذلم ذلك ولو بالقرائن، أو غلب ذلى ظنه، قال الشيخ وغريه
القصود يف العقود معتربة، فعصر  :يؤجر أمة لزنا، أو داًرا ملعصية، قال ابن القيم

 .العنب بنية أن يكون مخرا معصية، وخالًّ ودبًسا جائز
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َعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَوا: لقوله تعاىل بيع  (وال) (1)نِ َوال تـَ
هنى ذنه،  صلى اهلل ذليه وسلمألنه  (2)بني املسلمني (سالح يف فتنة)

وكرا بيعه ألهل  (4)وقد يقتل به، وقد ال يقتل به: قال (3)قال أمحد
 .(5)حرب

                                         

من حبس »وبيع ما قصد به احلرام من التعاون ذلى اإلمث والعدوان، وحلديث ( 1)
 «العنب أيام القطاف، حىت يبيعه ممن يتخره مخرا، فقد تقحم النار ذلى بصرية

 .مع ذدم القصد وهو مع القصد حمرم إمجاًذا ويكره
أي وال يصح بيع سالح ملن يقتل به، وكرا ترس،ودرع، وحنوه من آلة القتال، يف ( 2)

 .حال فتنة بني املسلمني، وهو من التعاون ذلى اإلمث والعدوان
َعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَوانِ : ولقوله تعاىل( 3) قد : وقال ابن القيم َوال تـَ

أن القصود يف العقود معتربة، وأهنا تؤثر يف صحة العقد  تظاهرت أدلة الشرع ذلى
وفساده، ويف حله وحرمته، وذكر السالح يبيعه الرجل ملن يعرف أنه يقتل به 
مسلما، حرام باطل، ملا فيه من اإلذانة ذلى اإلمث والعدوان، وإذا باذه ملن يعرف 

 .أنه جياهد به يف سبيل اهلل فهو طاذة وقربة
عة للقتل به، وتعطى الوسائل أحكام املقاصد، يف غالب األحكام فال وإمنا هو ذري( 4)

يتوقف املنع ذلى القتل به، والتحرمي منوط بالعلم، ولو بقرائن، ال بالظن ذلى 
ال يصح ولو ظنا، وهو : الصحيح، فإن ظن ومل يتحقق كره وصح، واختار الشيخ

 .ظاهر نص أمحد، وصوبه يف اإلنصاف
ح بيع سالح وحنوه يف فتنة ال يصح بيعه ألهل حرب أي وكما أنه ال يص( 5)

 .للمسلمني ألنه إذانة ذلى معصية
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وال بيع مأكول  (1)أو قطاع طريق، ألنه إذانة ذلى معصية
 (3)ه مخراوال قدح ملن يشرب ب (2)ومشموم ملن يشرب ذليهما املسكر

ذبد )بيع  (وال) (5)وحيرم أكله وحنو ذلك (4)وال جوز، وبيض لقمار
ألنه ممنوع من استدامة ملكه  (6)(مسلم لكافر، إذا مل يعتق ذليه

 .(8)ملا فيه من الصغار (7)ذليه

                                         

أي وكرا ال يصح بيع سالح وحنوه لقطاع طريق، ألن بيعه هلم إذانة ذلى معصية ( 1)
َعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقوا اهللَ : اهلل، وقد قال تعاىل واملراد إذا  َوال تـَ

 .لك ممن يشرتيه، ولو بقرائنذلم ذ
 .إذا كان ذندك يريده للنبير فال تبعه اهـ ألن ذلك إمث وذدوان: قال أمحد( 2)
 .ألنه إذانة ذلى املعصية، وإمث وذدوان( 3)
أي وال يصح بيع جوز، وال بيع بيض، وبندق، وحنوه لقمار، وهو من امليسر، ( 4)

ملن ذرف بالوطء يف الدبر، أو بيع املنهي ذنه يف الكتاب والسنة، وكرا بيع غالم 
 .أمة للغناء، للنهي ذن بيع املغنيات، وألن ذلك إمث وذدوان

 .كشرائه ممن اكتسبوه ألنه مل ينتقل إىل ملك املكتسب( 5)
ولو كان الكافر وكياًل ملسلم، ألنه ال يصح أن يشرتيه لنفسه، فلم يصح أن يتوكل ( 6)

الكافر إن كان ذبًدا ملسلم، فإن بيع العبد باإلضافة، ليعم املسلم و  «ذبد»فيه، و
الكافر للكافر ال جيوز ذلى املشهور، لرجاء إسالمه، وصنيع الشارح يقضي بقراءته 

 .بالتنوين
 .ملا يأيت من اآلية واخلرب( 7)
 .وإذالل املسلم حتت الرق للكافر( 8)
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ألنه  (2)فإن كان يعتق ذليه بالشراء صح (1)فمنع من ابتدائه
أو ذند  (4)أي يد كافر (دهيف ي)قن  (وإن أسلم) (3)وسيلة إىل حريته

 (6)ذنه (أجرب ذلى إزالة ملكه) (5)ذند مشرتيه منه، مث رده لنحو ذيب
َوَلْن َيْجَعَل اهللُ : لقوله تعاىل (7)بنحو بيع، أو هبة، أو ذتق (6)ذنه

اهللُ ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيالً 
 .(9)(وال تكفي مكاتبته) (8)

                                         

 .يصح البيع أي ابتداء ملك الكافر للمسلم، وهو أوىل باملنع من االستدامة فلم( 1)
 .أي الشراء واغتفر هرا الزمن اليسري ألجل العتق( 2)
وألن ملكه ال يستقر ذليه، وهرا قول أكثر األصحاب، وهو مرهب أيب حنيفة، ( 3)

 .ومن يعتق ذليه هو كل ذي رحم حمرم منه
 .أجرب ذلى إزالة ملكه ذنه( 4)
نحو ذيب يف القن، أي أو أسلم قن ذند مشرتيه من كافر، مث رد ذلى الكافر ب( 5)

أوجب الرد، كغنب، أو جنش، وكرا لو وجد الثمن املعني معيبا فرده ، وكان قد 
 .أسلم

أي ذن العبد املسلم من حني القدرة، وإمنا ثبت امللك ألن االستدامة أقوى من ( 6)
 .االبتداء

 .مما يرفع يد الكافر ذن املسلم( 7)
 صلى اهلل ذليه وسلميد الكافر، ولقوله فدلت ذلى أنه ال جيوز إبقاء املسلم حتت ( 8)

 .وغري ذلك «اإلسالم يعلو وال يعلى»
 .ألن له تعجيزه، وهو قن ما بقي ذليه درهم( 9)
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بيعه خبيار، لعدم انقطاع وال  (1)ألهنا ال تزيل ملك سيده ذنه
ا بأن باع ذبده شيئً  (بني بيع وكتابة)يف ذقد  (وإن مجع) (2)ذلقه ذنه

 (4)(بيع وصرف)مجع بني  (أو) (3)وكاتبه، بعوض واحد، صفقة واحدة
 (صح) (6)أو نكاح، بعوض واحد (5)أو إجارة، أو خلع (4)(وصرف

 .(7)البيع وما مجع إليه (صح)

                                         

 .بل يبقى إىل األداء، وألنه قد يعجز نفسه( 1)
أي وال يكفي يف إزالة ملك الكافر ذن القن املسلم بيعه خبيار، لعدم انقطاع ذلق ( 2)

ملسلم، ويدخل أيًضا يف ملك الكافر ابتداء باإلرث، وإفالس الكافر ذن الرقيق ا
املشرتي ، وإذا رجع يف هبة لولده، وفيما إذا ملكه احلريب، وغري ذلك، وجيرب ذلى 

 .إزالة ملكه ذنه
 .أي بعقد واحد، وبثمن واحد، بطل البيع( 3)
كأن باذه دينارا بثوب وستة دراهم صح، فإن اشرتى الثوب بنصف دينار، ( 4)

وال بد : واشرتط ذليه أن يصرف النصف اآلخر بستة دراهم مل يصح، قال الشيخ
أن يكون الثمن من غري جنس ما مع املبيع، مثل أن يبيعه ثوبا ودراهم برهب، 

 (.مد ذجوة)فإن كان من جنسه فهي مثل مسألة 
 بأن باذه ذبده، وآجره داره بعوض واحد، أو اشرتت منه دارا أو غريها، واختلعت( 5)

 .نفسها بعوض واحد
 .كبعتك ذبدي، وزوجتك بنيت بألف درهم( 6)
أي صح البيع وما معه من صرف، وإجارة وخلع، ونكاح، وغري ذلك، قال ( 7)

يف أظهر قويل العلماء، ألن اختالف العقدين ال مينع الصحة، كما لو : الشيخ
 .مجع بني ما فيه شفعة، وما ال شفعة فيه، ويقسط الثمن ذلى قيمتهما
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وتصح  (2)باع ماله ملاله ألنه (1)فيبطل البيع (يف غري الكتابة)
ويقسط العوض ) (4)ألن البطالن وجد يف البيع فاختص به (3)هي

وحيرم بيعه ذلى بيع ) (5)أي ذلى املبيع وما مجع إليه بالقيم (ذليهما
أنا أذطيك : كأن يقول ملن اشرتى سلعة بعشرة) (6)املسلم (أخيه

 .(7)(مثلها بتسعة

                                         

ما إذا كاتبه وباذه صفقة واحدة، كبعتك ذبدي هرا ، وكاتبتك : أي يف صورة( 1)
 .مبائة درهم

فالعبد املكاتب ماله، والعبد وحنوه الري باذه إياه مع الكتابة مال السيد، فلم ( 2)
يصح البيع، ومفهومه أنه لو كاتبه مث باذه شيئا صح، ألن تصرفه إذا مع سيده  

 .كاألجنيب
 .لكتابة بقسطها من الثمن، لعدم املانعأي تصح ا( 3)
 .ومل يسر إىل الكتابة، ألن اختالف العقدين ال مينع الصحة، كما تقدم( 4)
أي وما مجع إىل املبيع من إجارة وصرف، وخلع ونكاح، وكتابة وحنوها، بالقيم، ( 5)

ليعرف ذوض كل منهما تفصياًل، وذلك بأن ينظر إىل قيمة العبد لو بيع وحده، 
أجرة الدار وحنوها سنة، لو أجرت وحدها، وجيمع بني ذوضيهما، وينسب   وإىل

 .كل واحد من العوضني إىل جمموع العوضني، ويؤخر له من املسمَّى بقسطه
ال خالف يف التحرمي اهـ واتفق أهل العلم ذلى كراهته، وأبطله : قال احلافظ( 6)

 .مالك،واملرهب ذدم صحته
ا، أو يعرض ذليه سلعة يرغب فيها املشرتي، ليفسخ أو أذطيك خريًا منها بثمنه( 7)

 .البيع ويعقد معه
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 (1)«ضكم على بيع بعضبع بعيال » صلى اهلل ذليه وسلملقوله 
: كأن يقول ملن باع سلعة بتسعة  (2)شراؤه ذلى شرائه)حيرم أيضا  (و)

وحمل ذلك إذا  (4)ألنه يف معىن البيع املنهي ذنه (3)(ذندي فيها ذشرة
 .(5)إذا وقع يف زمن اخليارين

 

                                         

 .متفق ذليه، وهلما أيًضا ال يبع الرجل ذلى بيع أخيه، والنهي يقتضي الفساد( 1)
حيرم الشراء : أي شراؤه ذلى شراء مسلم، بال خالف، وال يصح ، قال الشيخ( 2)

ة البائع بالسلعة، وأخر ذلى شراء أخيه، وإذا فعل كان للمشرتي األول مطالب
السلعة أو ذوضها اهـ، وكرا اقرتاضه ذلى اقرتاضه، واهتابه ذلى اهتابه، وطلبه 

 .العمل من الواليات، وحنو ذلك، ملا فيه من اإلضرار باملسلم، واإلفساد ذليه
 .إلدخاله الضرر ذلى أخيه املسلم، مبا برل من الزيادة بنحو ما ذكر( 3)
وال يبع » «ال يبع بعضكم ذلى بيع بعض» اهلل ذليه وسلمصلى يعين يف قوله ( 4)

يشمل البيع والشراء، كما تقدم، فيدخل يف ذموم : والبيع «الرجل ذلى بيع أخيه
 .النهي

أي خيار اجمللس، وخيار الشرط، واختار الشيخ، وابن القيم، وابن رجب، ( 5)
 . املسلمنيوغريهم، التحرمي،ولو فات زمن اخليار، ألن ذلك يورث ذداوة بني

أن كالم أمحد، وقدماء أصحابه يدل ذليه، ألنه يتسبب إىل ردها بأنواع : وذكر الشيخ
 .من الطرق، املقتضية لضرره، وأما قبل العقد فهو سومه ذلى سومه
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وكرا سومه ذلى  (1)(ويعقد معه)املقول له العقد  (ليفسخ)
 .(3)د ردٍّ بعد الرضا صرحيا ال بع (2)سومه

                                         

أي ليفسخ املقول له العقد يف صورة ما إذا قيل للمشرتي، أنا أذطيك مثلها ( 1)
ذندي فيها ذشرة، وحنو ذلك ويعقد هرا  بتسعة؛ ويف صورة ما إذا قيل للبائع،

 .القائل مع املشرتي والبائع، ويدخل الضرر ذلى أخيه املسلم
وال يسم ذلى »أي وكما حيرم بيعه ذلى بيع أخيه، حيرم سومه ذلى سومه، لقوله ( 2)

تنبيًها ذلى ذدم اتصافه بكل ما اتصف  «كرا»وفصله ذما قبله بكلمة  «سومه
ن يتفق مالك السلعة، والراغب فيها، ذلى البيع، ومل يعقداه، أ: به ما قبله، والسوم

رده، ألبيعك خريا : اسرتده، فأنا أشرتيه بأكثر، وللمستام: فيقول اآلخر للمالك
ال خالف يف التحرمي، : منه بثمنه؛ أو مثله بأرخص وإن كان تصرحًيا فقال احلافظ

د، فال حيرم باالتفاق، ملا يف وليس املراد السوم يف السلعة اليت تباع يف سوق من يزي
من يشرتيه »ويف الصحيحني، يف قصة املدبر  «من يزيد ذلى درهم؟»السنن، 

 .ذرضه للزيادة، ومل يزل املسلمون يتبايعون يف أسواقهم باملزايدة «مين؟
ليس ألحدمها أن يفسخ، ملا فيه من الضرر : لو قيل إنه يف بيوع املزايدة: وقال الشيخ

وجًها، ألنه لو مل يقبل أمكنه أن يبيع الري قبله، فإذا قبل مث باآلخر، كان مت
فسخ كان قد غر البائع، بل يتوجه، كقول مالك إنه يف بيع املزايدة إذا زاد أحدمها 
شيئا لزمه، أال ترى أنه يف النجش إذا زاد غر املشرتي، فكرلك هنا إذا زاد فقد 

ها من الضرر بالغري، فعلى قياسه غر البائع، وقد هني ذن أنواع من العقود، ملا في
 .ينهى ذن الفسوخ اليت فيها ضرر للبائع

أي حيرم سومه ذلى سوم أخيه بعد الرضا صرحًيا، من املالك واملستام، وركون ( 3)
 أحدمها إىل اآلخر، واستقرار الثمن، ال بعد رد من املالك أو املستام 

الركون وذدمه، وهلرا جاز بيع يفرق فيه بني : فال حيرم، لعدم احملرور، قال الشيخ
 .املزايدة، ألن البائع طلب املزايدة فلم يركن
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والشراء ذلى  (1)أي يف البيع ذلى بيعه (ويبطل العقد فيهما)
 (4)واإلجارة كالبيع يف ذلك (3)ويصح يف السوم ذلى سومه (2)شرائه

 .(5)وحيرم بيع حاضر لبادٍ 

                                         

 .وهو إذطاء مشرتي سلعة بعشرة، مثلها بتسعة( 1)
وهو أخر السلعة املشرتاة بتسعة بعشرة، وتقدم أنه ال يصح، وأبطله مالك يف ( 2)

، وأخرها للمشرتي األول مطالبة البائع بالسلعة: الصورتني وحنومها، وقال الشيخ
 .أو ذوضها

أي ويصح العقد مع التحرمي، يف مسألة السوم ذلى سوم أخيه، ألن املنهي ذنه ( 3)
 .السوم ال البيع

وسائر العقود، وطلب الواليات وحنوها، حبيث ختتلف جهة املالك وحنوه، ألنه ( 4)
ذريعة إىل التباغض والتعادي، فيحرم أن يؤجر أو يستأجر ذلى مسلم، وال يصح، 

 . يسوم ذلى سومه لإلجارة وغريها، بعد الرضا صرحًيا، لإليراءوال
وال يبع حاضر »احلاضر املقيم يف املدن، والقرى، والبادي املقيم بالبادية، لقوله ( 5)

ال يكون له مسساًرا، أي دالَّاًل يتوسط بني البائع : وفسره ابن ذباس بقوله «لباد
دذوا الناس يرزق اهلل »ويف لفظ  «وأمهوإن كان أخاه ألبيه »: واملشرتي، ويف لفظ
وكما أنه ال جيوز أن يبيع احلاضر للبادي، كرلك، ال ينبغي  «بعضهم من بعض

ولفظ البيع يتناول الشراء، وليس   «أن تبيعوا وتبتاذوا»أن يشرتي له، ويف لفظ 
 .كالبيع له يف التضييق ذلى الناس
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 (2)بســـعرها جـــاهالً  (1)ويبطـــل إن قـــدم لبيـــع ســـلعته، بســـعر يومهـــا
أي  (ع ربويـا بنسـيئةومـن بـا ) (4)وبالناس حاجة إليها (3)وقصده احلاضر

واذتـــاض ذـــن مثنـــه مـــا ال يبـــاع بـــه ) (6)وكـــرا حـــال مل يقـــبض (5)مؤجـــل
 .(7)(نسيئة

                                         

بادي واملراد به الغريب، سواء  أحدها إن قدم ال: أي ويبطل البيع بشروط مخسة( 1)
كان من البادية أو غريها، لبيع سلعة، ال خلزهنا أو أكلها وأن يكون بسعر يومها، 

 .ألنه إذا قصد بيعها بزائد ذلى ذلك، كان املنع من جهته
 .ألنه إذا ذلمه مل يزده احلاضر ذلى ما ذنده( 2)
 .ان القاصد البادي فال حمرورأي العارف بالسعر، أما إذا كان جاهاًل أواًل، أو ك( 3)
أي وأن يكون بالناس حاجة إىل تلك السلعة، وهو اخلامس، فإن فقد شيء مما ( 4)

ذكر، مل يوجد الري من أجله هنى الشارع، وهو التضييق، وصح البيع ومفهومه 
أنه إن مل يباشر له البيع، بل أشار إليه ذدمت احلرمة، فإن استشاره جاهل 

 .لوجوب النصح لكل مسلم بالسعر، وجب بيانه،
 .كل مكيل وموزون ويأيت: باذه بنسيئة بآخرة، ونسأه أخره، والربوي: ويقال( 5)
أي ومثل من باع ربويًّا بنسيئة يف احلكم، من باع بثمن حال مل يقبض، واستنكر ( 6)

 .ليس بشرط، ويف اإلنصاف وغريه، بثمن حال: بعضهم القبض، وقال
إما أن يواطئه ذلى الشراء منه لفظا، أو يكون العرف : ممل جيز، وقال ابن القي( 7)

بينهما قد جرى برلك، أو ال يكون، فإن كان األول فباطل، وإن مل جتر بينهما 
 مواطأة، لكن قد ذلم املشرتي أن البائع يريد أن يشرتي منه ربويًّا بربوي 

كرهه أمحد فكرلك، وإن قصد البائع الشراء منه بعد البيع، ومل يعلم املشرتي، ف
 .وغريه، واملتقدمون محلوا املنع ذلى التحرمي
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ألنــه  (1)ا، أو غــريه مـن املكــيالت مل جيــزاذتــاض ذنـه بــرًّ  رٍّ كـثمن بـ ــ
ــــع ربــــوي بربــــوي نســــيئة ــــ (2)ذريعــــة لبي ا وإن اشــــرتى مــــن املشــــرتي طعاًم

مل يسـلمها إليـه، لكـن أو  (3)وسلمها إليه، مث أخرها منـه وفـاء ،بدراهم
 .(4)لكن قاصه جاز

                                         

ال جيوز أن يبتاع منه : وكرا لو اشرتى بثمن املوزون موزونًا مل جيز، قال الشيخ( 1)
بالثمن ربويًّا ال يباع باألول نسأ، ألن أحكام العقد األول ال تتم إال بالتقابض، 

أنه إذا كان أرفق باملشرتي، مثل  األظهر: فإذا مل حيصل صار ذريعة إىل الربا، وقال
أن ال يكون ذنده إال حنطة حيتاج أن يبيعها ويوفيه بثمنها،وإذطاؤه احلنطة أرفق 

 .به، جاز، وإال فال، واملراد واهلل أذلم ومل يكن مواطأة ملا تقدم
ويكون الثمن املعوض ذنه بينهما كاملعدوم، ألنه ال أثر له، والطريق إىل احلالل ( 2)

ود املقصودة، املشروذة، اليت ال خداع فيها، وال حترمي، وال يصح أن يلحق هي العق
هبا صورة ذقد مل تقصد حقيقته، وإمنا قصد التوصل به إىل استحالل ما حرم اهلل، 

 .بتسمية مثن تلبيسا وخداذا، ووسيلة إىل الربا
 .أي ذن مثن الربوي األول جاز( 3)
لآلخر، وال حيتاج لرضامها كأن يشرتي  حيث سقط ذن كل واحد منهما ما يلزمه( 4)

منه صاذا بدرهم مؤجال، مث يشرتي البائع من املشرتي صاذا بدرهم مثال، فيكون 
أسقط الري : لكل واحد منهما ذلى صاحبه درهم، فيتقاصان، بأن يقول أحدمها

اشرتيت منك صاًذا بالدرهم : ذلي من الري ذليك، وإن ذني الدرهم، بأن قال
 .يصح الري ذندك مل
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 (1)(ا بدون مـا بـاع بـه نسـيئةنقدً )ولو غري ربوي  (اأو اشرتى شيئً )
ألنـه ذريعـة إىل الربـا، ليبيـع  (2)(ال بـالعكس مل جيـز)أو حاال مل يقـبض، 

: ال بالعكس ، يعين: وقوله (4)وتسمى مسألة العينة (3)ا خبمس مائةلفً أ
 .(5)به، فإنه جائز ال إن اشرتاه بأكثر مما باذه

                                         

مل جيز لألحاديث واآلثار املتظاهرة، يف املنع من ذود السلعة إىل البائع، وإن مل ( 1)
 .يتواطأ ذلى الربا، سدًّا للرريعة، ويأيت أنه معىن البيعتني يف بيعة املنهي ذنه

قبض أو مل : بثمن حال، أي: أي البيع بدون ما باع به نسيئة، وذبارة اإلنصاف( 2)
 .شرطًايقبض، فليس القبض 

ويتحيل إىل الربا مبا هو يف الصورة ليس بربا، وجزم مجهور العلماء بالتحرمي، وذدم ( 3)
بئس ما اشرتيت : الصحة مطلقا، وقالت ذائشة يف قصة أم ولد زيد بن أرقم وأمه 

إما أن تقلب وإما أن تقوم معي إىل : مىت قال صاحب الدين للغرمي: قال الشيخ
لى هرا الوجه، كانت املعاملة حراًما، غري الزمة احلاكم، وهو معسر، فقلب ذ

 .باتفاق املسلمني، فإن الغرمي مكره ذليها بغري حق
ألن مشرتي السلعة إىل أجل، يأخر بدهلا ذيًنا، نقًدا حاضًرا، واآلثار املتظاهرة ( 4)

إذا »: يف حترمي العينة، تدل ذلى املنع، منها قوله صلى اهلل ذليه وسلمذن النيب 
والعينة ذند  «يأيت ذلى الناس زمان يستحلون الربا بالبيع»وقوله  «م بالعينةتبايعت

 «إمنا األذمال بالنيات»من يستعملها إمنا يسميها بيًعا، وهو حيلة ومكر، وخرب 
 .أصل يف إبطال احليل

 .كأن باذه مبائة فاشرتاه مبائتني( 5)
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وأما ذكس مسألة العينة، بأن باع سلعة  (1)كما لو اشرتاه مبثله
 (2)جيوز بال حيلة: بنقد مث اشرتاها بأكثر منه نسيئة فنقل أبو داود

 (4)وجزم به املصنف يف اإلقناع (3)ونقل حرب أهنا مثل مسألة العينة
: شرح املنتهىقال يف  (6)وقدمه يف املبدع، وغريه (5)وصاحب املنتهى

 .(8)ألنه يتخر وسيلة للربا، كمسألة العينة (7)وهو املرهب

                                         

 .ا املتوسل إليه بهأي فإنه جائز، جزم به يف الفروع وغريه، النتفاء الرب( 1)
ونقل املروذي، بأكثر ال بأس، واحليلة يف ذلك هو التوصل إىل الربا، مبا هو يف ( 2)

 .الصورة ليس بربا
أي إن اشرتاه بأكثر مما باذه به نسيئة، ألن هرا يتخر وسيلة إىل الربا، قال ابن ( 3)

ترتب يف  فهو كمسألة العينة سواء، وهي ذكسها صورة، ويف الصورتني قد: القيم
البائع هو الري : ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقًدا، لكن يف إحدى الصورتني

اشتغلت ذمته، ويف الصورة األخرى املشرتى هو الري اشتغلت ذمته فال فرق 
 .بينهما

وذكسها مثلها، أي ذكس مسألة العينة، وهو أن يبيع السلعة أوال بنقد : ولفظه( 4)
ها بأكثر من األول من جنسه نسيئة، أو مل يقبض ، يقبضه، مث يشرتيها من مشرتي

 .مثلها يف احلكم، ألنه يتخر وسيلة إىل الربا
 .وذكسها مثلها: وذبارته كعبارة صاحب اإلقناع، وهي قوله( 5)
 .كالفروع( 6)
 .أي ذلى ما اصطلحوه( 7)
إىل بيع أي إذا اشرتاه بأكثر، فهو مثل مسألة العينة إذا اشرتاه بأقل، ألنه ذريعة ( 8)

 .مائة مبائة ومخسني مثالً 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

186 

وكرا العقد األول فيهما، حيث كان وسيلة إىل الثاين، فيحرم وال 
أي اشرتى املبيع يف مسألة العينة أو ذكسها  (وإن اشرتاه) (1)يصح

 .(2)(بغري جنسه)

                                         

أي وكرا العقد األول، يف مسألة العينة وذكسها، حيث كان األول وسيلة إىل ( 1)
العقد الثاين، حيرم وال يصح إذا أوقع األول، ليتوصل به إىل الثاين وذكر الشيخ أنه 

هب يصح األول، إذا كان بتاًتا بال مواطأة، وإال بطال، وذكر أنه قول أمحد، ومر
 .ويتوجه أنه مراد من أطلق: أيب حنيفة، ومالك، قال يف الفروع

وللعينة صورة رابعة وهي أخت : وملا ذكر ابن القيم الصورتني، وصورة التورق، قال
صورها، وهي أن يكون ذند الرجل املتاع فال يبيعه إال نسيئة، ونص أمحد ذلى  

يعه إال بنسيئة، فإن باع العينة أن يكون ذنده املتاع فال يب: كراهة ذلك، فقال
إمنا كره ذلك ملضارذته الربا وذلله الشيخ، : بنسيئة ونقد فال بأس، قال ابن ذقيل

بأنه يدخل يف بيع املضطر، فإن غالب من يشرتي بنسيئة إمنا يكون لتعرر النقد 
ذليه، فإذا كان الرجل ال يبيع إال بنسيئة كان رحبه ذلى أهل الضرورة واحلاجة؛ 

 .نقد ونسيئة كان تاجًرا من التجاروإذا باع ب
وللعينة، صورة خامسة وهي أقبح صورها، وأشدها حترميًا، وهي أن املرتابيني : قال

يتواطآن ذلى الربا، مث يعمدان إىل رجل ذنده متاع، فيشرتيه منه احملتاج، مث يبيعه 
قا للمريب بثمن حال، ويقبضه منه مث يبيعه إياه للمريب بثمن مؤجل، وهو ما اتف

ذليه، مث يعيد املتاع إىل ربه، ويعطيه شيئا، وهره تسمى الثالثية وإن كانت بينهما 
 .خاصة فهي الثنائية

ال جيوز ألهنما  : أي بغري جنس مثنه، سواء كان بأقل أو أكثر، واختار املوفق وغريه( 2)
كالشيء الواحد، يف معىن الثمنية وصوبه يف اإلنصاف، وإن كان حيلة فقياس 

 .البطالناملرهب 
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اشــرتاه  (أو) (2)أو بــالعكس (1)بــأن باذــه بــرهب، مث اشــرتاه بفضــة
بـــأن هـــزل العبـــد، أو نســـي  (4)(أو بعـــد تغـــري صـــفته (3)نـــهمثبعـــد قـــبض )

بـأن باذــه  (6)(مـن غــري مشـرتيه)اشـرتاه  (أو) (5)صـنعته، أو ختـرق الثــوب
أو ) (8)مث اشــرتاه بائعـــه ممـــن صــار إليـــه جـــاز (7)مشــرتيه، أو وهبـــه وحنـــوه

 (جــــاز)أو مكاتبــــه، أو زوجتــــه  (أو ابنــــه)أبــــو بائعــــه : أي (اشــــرتاه أبــــوه
 .(9)الشراء

                                         

 .أو بعرض صح، أو باذه بعرض، مث اشرتاه بنقد، صح البيع( 1)
لو اشرتاها بعرض، : بأن باذه بفضة، مث اشرتاه برهب أو بعرض، ويف اإلنصاف( 2)

ال أذلم فيه خالًفا، : أو كان بيعها األول بعرض، فاشرتاها بنقد جاز، قال املوفق
وفق أنه ال جيوز وصوبه يف وإن كان بنقد، واشرتاها بنقد آخر، فاختار امل

 .اإلنصاف
 .أي باع السلعة، وقبض مثنها، مث اشرتاها صح، ألنه ال توسل به إىل الربا( 3)
 .مبا ينقصها وال حيلة جاز( 4)
 .وحنو ذلك، كأن قطعت يد العبد( 5)
 .أي اشرتى املبيع بائعه بنسيئة، ومل يقبض الثمن من غري مشرتي املبيع منه بنسيئة( 6)
 .و ورث ذنه، وحنو ذلك من أي سبب من أسباب االنتقالأ( 7)
 .ولو بنقد أقل من مثنه األول( 8)
 .أي هلم،وصح، ألن كل واحد منهم كاألجنيب، بالنسبة إىل الشراء( 9)
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ومـــن  (1)مـــا مل يكـــن حيلـــة ذلـــى التوصـــل إىل فعـــل مســـألة العينـــة
نـــه فـــال ماحتـــاج إىل نقـــد، فاشـــرتى مـــا يســـاوي مائـــة بـــأكثر، ليتوســـع بث

 .(2)بأس

                                         

أي ما مل يكن شراء األب، وما ذطف ذليه حيلة، بأن يكون شراؤهم له، وقال ( 1)
تحيل ذلى جواز مسألة العينة، مع أهنا ال: ومن احليل احملرمة الباطلة: ابن القيم

 .حيلة يف نفسها ذلى الربا، ومجهور األئمة ذلى حترميها
أن حيدث املشرتي يف السلعة : وقد ذكر أرباب احليل الستباحتها ذدة حيل، منها

أن : حدثًا تنقص به، فحينئر جيوز لبائعها أن يشرتيها بأقل مما باذها به، ومنها
جزؤ، فيمسك منها جزًءا ويبيعه بقيمتها، أو يضم إىل تكون السلعة قابلة للت

السلعة مندياًل وحنوه، فيملكه املشرتي، ويبيعه السلعة مبا يتفقان ذليه من الثمن، 
 .أو يبيعه السلعة ويضم إىل مثنها خامتا وحنوه

وال ريب أن العينة ذلى وجهها أسهل من هرا التكليف، وأقل مفسدة، وإن كان 
ألة العينة ملفسدة فيها، فإن املفسدة ال تزول هبره احليل، بل الشارع قد حرم مس

هي حباهلا، وانضم إليها مفسدة أخرى أذظم منها، وهي مفسدة املكر واخلداع، 
 .واختاذ أحكام اهلل هزوا

بأن يشرتي ما يساوي مائة بأكثر قليال، وقدره بعضهم خبمسني، إىل سنة مثال، ( 2)
إن ربح الرجل يف العشرة مخسة : قات، قيل ألمحدوخيتلف باختالف األحوال واألو 

إذا كان ذلك أجل إىل سنة أو أقل بقدر الربح، فال بأس به، : يكره ذلك قال
وهرا يقتضي كراهة الربح : بيع النسيئة إذا كان مقاربًا فال بأس، قال الشيخ: وقال

 الكثري الري يزيد ذلى قدر األجل، ألنه شبه بيع املضطر
جته إال ذند شخص، وينبغي أن ال يربح ذليه إال كما يربح ذلى الري ال جيد حا

 .غريه، وله أن يأخر بالقيمة املعروفة بغري اختياره
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 .(2)وحيرم التسعري (1)وتسمى مسألة التورق

                                         

من الورق وهي الفضة، ألن مشرتي السلعة يبيعها هبا، فإن مقصوده أخر الورق، ( 1)
فينظر السلعة كم تساوي نقدا، فيشرتيها إىل أجل، مث يبيعها يف السوق نقدا، قال 

اختاره : وذنه حيرم: وهرا مكروه يف أظهر قويل العلماء، ويف اإلنصاف: الشيخ
إذا مل يكن للمشرتي إىل السلعة حاجة، بل حاجته يف الرهب : الشيخ، وقال

والورق، فيشرتيها ليبيعها بالعني الري احتاج إليها، فإن أذادها إىل البائع فهو 
ا تاما، ومل تعد إىل األول حبال، فقد الري ال يشك يف حترميه، وإن باذها لغريه بيع

 .اختلف السلف يف كراهته، ويسمونه التورق
وهو أن يأمر الوايل الناس بسعر ال جياوزونه، وحكي الوزير االتفاق ذلى كراهته، ( 2)

التسعري منه ما هو حمرم، ومنه ما هو ذدل : ويكره الشراء به، وقال ابن القيم
راههم بغري حق، ذلى البيع بشيء ال يرضونه، جائز، فإذا تضمن ظلم الناس، وإك

أو منعهم مما أباح اهلل هلم، فهو حرام، وإذا تضمن العدل بني الناس، مثل 
إكراههم ذلى ما جيب ذليهم من املعاوضة بثمن املثل، ومنعهم مما حيرم ذليهم من 

 .أخر الزيادة ذلى ذوض املثل فهو جائز بل واجب
: فقالوا صلى اهلل ذليه وسلمال السعر ذلى ذهد النيب غ: فاألول مثل ما روى أنس قال

احلديث فإذا كانوا « إن اهلل هو املسعر، القابض ، الباسط»: سعر لنا، فقال
يبيعون سلعهم ذلى الوجه املعروف، من غري ظلم منهم، وقد ارتفع السعر، إما 

بقيمة بعينها لقلة الشيء، أو لكثرة اخللق، فهرا إىل اهلل، فإلزام الناس أن يبيعوا 
 .إكراه بغري حق

 أن ميتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة الناس إليها : والثاين مثل
بزيادة ذلى القيمة املعروفة، فهنا جيب ذليهم بيعها بقيمة املثل، وال معىن للتسعري 
إال إلزامهم بقيمة املثل، والتسعري هنا إلزام بالعدل الري ألزمهم اهلل به، وال جيوز 
= 
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 .(2)وجيرب ذلى بيعه كما يبيع الناس (1)واالحتكار يف قوت آدمي

                                     
= 

ال تبيعوا إال بكرا وكرا، رحبتم أو خسرمت من : د أحد من العلماء أن يقول هلمذن
غري أن ينظر إىل ما يشرتون به، ومنع اجلمهور أن حيد ألهل السوق حد ال 

 .يتجاوزونه مع قيامهم بالواجب
ومجاع األمر أن مصلحة الناس إذا مل تتم إال بالتسعري، سعر ذليهم، تسعري : قال

وال شطط، وإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه، مل ذدل، ال وكس، 
يفعل، وأوجب الشيخ املعاوضة بثمن املثل، وأنه ال نزاع فيه، ألنه مصلحة ذامة 

 .حلق اهلل تعاىل، وال تتم مصلحة الناس إال هبا
أي وحيرم االحتكار يف قوت آدمي، حنو متر، وبر، ال خل، وذسل، وجنب، ( 1)

هو الشراء للتجارة وحبسه مع : واالحتكار «تكر إال خاطئال حي»وحنوه، خلرب 
حاجة الناس إليه، واحملتكر هو الري يتلقى القافلة، فيشرتي الطعام منهم ويريد 

 .ال فرق بني القوت وغريه: إغالءه ذلى الناس، وهو ظامل لعمومهم، وقيل
الناس ، دفعا  أي جيرب احملتكر طعام اآلدمي أن يبيع طعام اآلدميني، كما يبيع( 2)

فيمن يشرتي الطعام يريد إغالءه، هو ظامل لعموم الناس، : للضرر، قال ابن القيم
وهلرا كان لويل األمر أن يكره احملتكرين ذلى بيع ما ذندهم، بقيمة املثل، ذند 
ضرورة الناس إليه، مثل من ذنده طعام ال حيتاج إليه، والناس يف خممصة أو سالح 

س حمتاجون إليه للجهاد، أو غري ذلك، واختاره الشيخ وغريه، ال حيتاج إليه، والنا
إذا اتفق أهل السوق ذلى أن ال يتزايدوا يف السلعة، وهم حمتاجون إليها، : وقال

ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، فإن ذلك فيه من غش الناس ما ال خيفي، وإن كان 
 .ويكره أن يتمىن الغالء: مث من يزيد فال بأس، قال
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ويســـــن اإلشـــــهاد ذلـــــى  (1)وت أهلـــــه ودوابـــــهوال يكـــــره إدخـــــار قـــــ
 .(2)البيع

                                         

ادخر قوت  صلى اهلل ذليه وسلمة أو سنتني، وال ينوي التجارة، وروي أنه سن( 1)
أهله سنة، ومن ضمن مكانا ليبيع ويشرتي فيه وحده، كره الشراء منه بال حاجة،  

 .كجالس ذلى طريق، وحيرم ذليه أخر زيادة بال حق، قاله الشيخ وغريه
ْعُتمْ : لقوله تعاىل( 2) َفِإْن َأِمَن : ألمر فيه للندب لقولهوا َوَأْشِهُدوا ِإَذا تَـَبايـَ

َؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمنَ  ْليـُ َتهُ  بـَْعُضُكْم بـَْعًضا فـَ إال يف قليل اخلطر فال يستحب  َأَمانـَ
التجارة رزق من رزق اهلل، ملن طلبها : اإلشهاد، للمشقة، قال بعض السلف

ال وق «أفضل الكسب ذمل الرجل بيده، وكل بيع مربور»بصدق، ويف احلديث 
ال ينبغي أن يدع : الزم السوق تصل به الرحم، وتعود به ذلى نفسك؛ وقال: أمحد

العمل، وينتظر ما بيد الناس، وقال ذمن فعل هرا ، هم مبتدذة، قوم سوء، 
كسب اإلنسان يقوم بالنفقة الواجبة ذلى : يريدون تعطيل الدنيا، قال الشيخ

 .نفسه وذياله، واجب ذليه
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 (1)باب الشروط في البيع
إلزام أحد املتعاقدين اآلخر بسبب العقد ماله فيه : والشرط هنا

ذكر األول  (4)وهي ضربان (3)وحمل املعترب منها صلب العقد (2)منفعة
 .(6)وهو ما وافق مقتضى العقد (5)(منها صحيح)منهما بقوله 

                                         

 .سابقة، فتلك لصحة البيعوهي غري الشروط ال( 1)
 .أي غرض صحيح، وتأيت أمثلته( 2)
: أي مقارنته له، فال يصح قبله، ويف الفروع، ويتوجه كنكاح، وقال ابن نصر اهلل( 3)

زمن : فال يضر تقدم الشرط، وكرا نيته، أو اتفقا ذليه قبله، ذلى األصح، وقيل
وترتب ذليه حكمه، من اخليارين كحالة العقد، فلو أحلق به شرط فاسد حلق به، 

 .إفساد العقد، وفساده
 .أي الشروط يف البيع وشبهه، مما يشرتطه أحد املتعاقدين صنفان، صحيح وفاسد( 4)
 .الزم ليس ملن اشرتط ذليه فكه، فإن ذدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة( 5)
 «طهماملسلمون ذلى شرو »وترتب ذليه، ومل يبطله الشرع، ومل ينه ذنه، فالزم خلرب ( 6)

األصل يف العقود والشروط الصحة، إال ما أبطله الشارع، وهنى : وقال ابن القيم
 .ذنه
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 :أنواع وهو ثالثة
كالتقابض، وحلول الثمن، فال   (1)شرط مقتضى البيع «أحدها»

ألنه بيان، وتأكيد ملقتضى العقد، فلرلك أسقطه  (2)يؤثر فيه
 .(3)املصنف
 (5)املعني (كالرهن) (4)شرط ما كان من مصلحة العقد «الثاين»

أو بعضه إىل مدة  (تأجيل الثمن)كـ   (و) (6)أو الضامن املعني (5)املعني
 .(7)مدة معلومة

                                         

 .بأن يشرتطا شيئا يطلبه البيع حبكم الشرع( 1)
بال نزاع فوجوده : أي ال يؤثر الشرط الري يقتضيه البيع فيه، قال يف اإلنصاف( 2)

يصري إليه من مثن من حيث االشرتاط كعدمه، وكرا تصرف كل من متبايعني فيما 
 .ومثمن، وكرد مبيع بعيب قدمي

 .لعدم تأثريه يف البيع( 3)
 .أي مصلحة تعود ذلى املشرتط له، ويصح معه البيع( 4)
بالثمن أو ببعضه، فيصح الشرط، ويدخل يف اشرتاط الرهن، لو باذه وشرط ذليه ( 5)

قواذد الشرع هو الصواب يف مقتضى : رهن املبيع ذلى مثنه فيصح، وقال ابن القيم
 .وأصوله

بالثمن أو ببعضه وكرا شرط كفيل ببدن مشرت، فيصح الشرط، وليس للبائع ( 6)
 .طلب الرهن، والضمني، والكفيل بعد العقد، ألنه إلزام للمشرتي مبا مل يلتزمه

واألمة جممعة ذلى جواز : فيصح الشرط، وإن وىف به لزم البيع، قال ابن القيم( 7)
يل، والضمني، والتأجيل، واخليار ثالثة أيام، ونقد غري نقدا اشرتاط الرهن، والكف

إن باذه نساء، وشرط إن باذه فهو أحق به بالثمن، جاز البيع : لبلد، وقال الشيخ
 . ال بأس به: والشرط، وبشرط أن يتسرى هبا، ال للخدمة، قال أمحد

محد وروي ذنه حنو العشرين نصا ذلى صحة هرا الشرط، وهرا من أ: قال الشيخ
= 
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أو خصيا، أو  (1)كون العبد كاتبا)كشرط صفة يف املبيع كـ   (و)
والدابة  (3)أو حتيض (واألمة بكرا) (2)أو خياطا مثال (مسلما
 .(5)والفهد أو حنوه صيودا فيصح (4)مهالجة

                                     
= 

يقتضي أنه إذا شرط ذلى البائع فعال أو تركا يف املبيع، مما هو مقصود للبائع، أو 
للمبيع نفسه، صح البيع والشرط، كاشرتاط العتق، واختار الشيخ صحة هرا 
الشرط، بل اختار صحة العقد والشرط يف كل ذقد، وكل شرط مل خيالف الشرع، 

لصريح، والكناية، كالنرر، وكما يتناوله ألن إطالق االسم يتناول املنجز واملعلق، وا
 .بالعربية والعجمية

 .أي حيسن الكتابة، وحيمل ذلى املتعارف يف حمل العقد( 1)
أي فال يقتصر ذلى ما ذكر فقط، بل يصح شرط ذلك وغريه، ككونه فحال، أو ( 2)

 .راميا، وحنو ذلك
إن مل حتض طبعا  أي وكشرط كون األمة املشرتاة بكرا مل تفتض أو حتيض ألهنا( 3)

 .ففقده مينع النسل، أو ذات صنعة بعينها، وحنو ذلك
أي وكشرط كون الدابة مهالجة، أي ذات مشية سهلة يف سرذة، فيصح الشرط ( 4)

 .وكرا كوهنا حامال
صيودا، أي معدا للصيد  -كالبازي والصقر-أي أو شرط كون الفهد وحنوه ( 5)

ها كرا، وحنو ذلك، صح الشرط فيصح الشرط، وكرا لو شرط أن األرض خراج
يف كل ما ذكر، ألن الرغبات ختتلف باختالف ذلك، فلو مل يصح اشرتاط ذلك 

املسلمون ذلى »وحنوه لفاتت احلكمة اليت ألجلها شرع البيع، ويؤيده قوله 
 .«شروطهم
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أو أرش فقد  (2)وإال فلصاحبه الفسخ (1)فإن وىف بالشرط
ذلى منها وإن شرط صفة فبان أ (4)وإن تعرر رد تعني أرش (3)الصفة

شرط بائع نفعا معلوما يف مبيع، غري وطء : الثالث (و) (5)فال خيار
 .(6)ودواذيه

                                         

 .بالتخفيف، أي وإن حصل للمشرتط شرطه، فال فسخ، ولزم البيع« وىف»( 1)
: احب الشرط شرطه، فله الفسخ، لفوات الشرط، ويدخل فيهأي وإال حيصل لص( 2)

 .شرط الرهن املعني، والضمني املعني، إال احليض يف األمة الصغرية فإنه يرجى جميئه
أي فيخري من فات شرطه، بني الفسخ، وبني اإلمساك مع أرش فقد الصفة اليت ( 3)

دها وينزل قيمة شرطها فيقوم املبيع مبا يساوي حال وجودها، مث يقوم بعد فق
 .فقدها

أي وإن تعرر ذلى املشرتي رد ما وجده فاقد الصفة، بنحو تلف، تعني له أرش ( 4)
 .فقد الصفة، كاملعيب إذا تلف ذند املشرتي، ومل يرض بعيبه

كأن شرط األمة ثيبا أو كافرة، أو سبطة أو حامال، فبانت أذلى بأن كانت بكرا ( 5)
خيار ملشرت، ألنه زاده خريا، كما لو شرط  أو مسلمة أو جعدة، أو حائال فال

العبد كاتبا فبان ذاملا، وال يصح اشرتاط كون األمة مغنية، أو احلامل تلد يف وقت 
 .بعينه، وحنو ذلك مما هو إما حمرم، أو ال ميكن الوفاء به

كمباشرة دون فرج، وقبلة، فال يصح شرطه، ألنه ال حيل إال مبلك ميني، أو ذقد ( 6)
 .انتفيا نكاح وقد
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ومحالن  (1)شهرا)أو حنوها  (حنو أن يشرتط البائع سكىن الدار)
أنه باع النيب : جابر ىملا رو  (2)(إىل موضع معني)أو حنوه املبيع  (البعري

 (3)دينة، متفق ذليهمجال، واشرتط ظهره إىل امل صلى اهلل ذليه وسلم
واحتج يف التعليق واالنتصار وغريمها بشراء ذثمان من صهيب أرضا، 

 .(4)وشرط وقفها ذليه وذلى ذقبه، ذكره يف املبدع

                                         

 .أو أقل أو أكثر، أو البيت شهرا أو سنة، فيصح كما لو باذه دارا مؤجرة وحنوها( 1)
فيصح الشرط، وكرا اشرتاط خدمة العبد املبيع مدة معلومة، فإن مل يكن معينا، ( 2)

: مل يصح الشراء، وكرا لو شرط بائع نفع غري مبيع، ويفسد البيع، واملبيع باجلر
 .نعت البعري

واستثنيت محالنه إىل أهلي، وورد بألفاظ أخر، وفيه دليل ذلى جواز : لفظ ويف( 3)
 .البيع، مع استثناء الركوب إىل موضع معني، وهو مرهب مجهور أهل العلم

أي احتج ذلى صحة هرا الشرط يف التعليق، للقاضي أيب يعلى، ويف االنتصار ( 4)
ل وغريها، بشراء ذثمان بن أليب اخلطاب رمحهما اهلل تعاىل، وكرا يف ذيون املسائ

ذفان رضي اهلل ذنه من صهيب أرضا، وشرط وقفها ذليه، وذلى ذقبه، ذكره يف 
لو باع دارا أو ذبدا أو سلعة واستثىن : املبدع، والفروع وغريمها، وقال ابن القيم

منفعة املبيع، مدة معلومة جاز، كما دلت ذليه النصوص واآلثار، واملصلحة ، 
 .والقياس الصحيح
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ـــــائع إجـــــارة وإذـــــارة مـــــا  (1)ومقتضـــــاه صـــــحة الشـــــرط املـــــركور ولب
أو ) (3)جــرة املثــل لــهأوإن تعــرر انتفاذــه بســبب مشــرت فعليــه  (2)اســتثىن

املبيع  (محل احلطب)نفعا معلوما يف مبيع كـ  (لى البائعشرط املشرتي ذ
 (4)أو تكسريه)إىل موضع معلوم 

                                         

ذدم جواز ذلك، : أي مقتضى شراء ذثمان صحة شرط الوقف وحنوه، واملرهب( 1)
وإن شرط : أنه يلزم تسليمه، مث يرده لبائعه، لتستويف املنفعة قال: وذكر الشيخ

 .تأخري قبضه بال غرض صحيح مل جيز
مللكه النفع، كالعني املؤجرة، ملستأجرها إجارهتا، وإذارهتا ال ملن هو أكثر منه ( 2)

را ومفهومه أن غري البائع إذا شرط له النفع ال يؤجر، وال يعري، ويفهم منه أنه ضر 
لو باع مشرت مستثىن نفعه مدة معلومة صح البيع، وكان يف يد املشرتي الثاين 

 .مستثىن النفع، وله اخليار إن مل يعلم
ملن أي وإن تعرر انتفاع بائع بسبب مشرت، بأن أتلف العني املركورة أو أذطاها ( 3)

أتلفها، أو باذها، أو الدار هدمها، فعليه أجرة مثله لبائع، لتفويته املنفعة 
املستحقة، وإن تلفت بغري فعله، وال تفريطه، مل يضمن شيئا، كما لو تلفت خنلة 
يستحق البائع مثرهتا، وإن شرط البائع نفع املبيع لغريه مدة معلومة جاز، فإن أم 

ما ذاش  صلى اهلل ذليه وسلمن خيدم النيب سلمة أذتقت سفينة، وشرطت ذليه أ
 .واستثناء خدمة غريه يف العتق كاستثنائها يف املبيع

أي احلطب املبيع، فيصح الشرط والبيع، فإن مل يعلم مل يصح الشرط، وله اخليار، ( 4)
فلو شرط احلمل إىل منزله، وهو ال يعرف منزله، مل يصح الشرط، وكرا لو شرط 

 .أو مشرت نفع بائع يف غري مبيع، مل يصح وفسد البيعبائع نفع غري مبيع، 
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إذا بني نوع اخلياطة أو  (1)(أو تفصيله)املبيع ( أو خياطة الثوب
أن حممد بن مسلمة اشرتى  ىواحتج أمحد لرلك مبا رو  (2)التفصيل

 (4)وألنه بيع وإجارة (3)من نبطي جرزة حطب، وشارطه ذلى محلها
 .(5)فالبائع كاألجري

                                         

أو جز رطبة مبيعة، أو حصاد زرع وحنوه، بشرط ذلمه النفع املشروط، وهرا وحنوه ( 1)
 .من مقتضى البيع، والري من مصلحته اشرتاط رهن، وضمني معني، وحنوه

بيع كأن فإن مل يبني مل يصح الشرط، وله اخليار، وإن شرط ما ليس يف نفس امل( 2)
 .يشرتي منه ثوبا، ويشرتط ذليه خياطة ثوب آخر مل يصح

روى بفتح الراء أي روى اإلمام أمحد أن حممد بن مسلمة اشرتى من نبطي، ( 3)
بضم اجليم، وإسكان الراء، أي «جرزة»واألنباط جيل من الناس، يسكنون العراق 

هنى : يحزمة حطب، وشارطه ذلى محلها، فدل ذلى جواز بيع وشرط، وما رو 
ال يعلم له إسناد، مع خمالفته للسنة الصحيحة، : ذن بيع وشرط، فقال ابن القيم
إمنا النهي ذن شرطني يف بيع، وهرا مبفهومه يدل : والقياس، واإلمجاع، وقال أمحد

ذلى جواز الشرط الواحد، واملراد غري الشرط الفاسد فيبطل، وإن كان واحدا، 
 .نص ذليه وهو قول أكثر العلماء

أي باذه احلطب، وأجره نفسه حلمله، أو باذه الثوب، وأجره نفسه خلياطته، وكل ( 4)
 .من البيع واإلجارة يصح إفراده بالعقد، فجاز اجلمع بينهما كالعينني

أي فحكم البائع واحلالة هره حكم األجري، فلو مات، أو تلف املبيع، قبل ذمله ( 5)
نفسه إجارة خاصة، فلمشرت ذوض فيه ما شرط ذليه، أو استحق نفعه، بأن أجر 

 .ذلك النفع، لفوات ما وقع ذليه العقد
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وإن مجع بني ) (1)ذرر جاز وإن تراضيا ذلى أخر أجرته ولو بال
كحمل حطب وتكسريه، وخياطة   (2)من غري النوذني األولني (شرطني

 .ثوب وتفصيله

أبو داود، والرتمري ذن ذبد اهلل بن  ىملا رو  (3)(بطل البيع)
 (4)حل سلف وبيعالي»: أنه قال صلى اهلل ذليه وسلمذمر، ذن النيب 

حديث : قال الرتمري «وال شرطان في بيع، وال بيع ما ليس عندك
 .(5)حسن صحيح

                                         

أي وإن تراضيا ذلى أخر أجرته، أي أخر العوض، ولو بال ذرر، كتلف املبيع ( 1)
وحنوه جاز، جلواز أخر العوض ذنها مع ذدم االشرتاط، فكرا معه، وصورته أن 

: مث يقول ذمرو لزيد يشرتي زيد من ذمرو ثوبا، ويشرتط زيد ذلى ذمرو خياطته،
أريد أن أذطيك أجرة اخلياطة اليت شرطت ذلي ، وتراضيا ذلى أخر األجرة 

 .املركورة جاز
ومها شرط ما كان من مقتضى البيع، وشرط ما كان من مصلحته، فاألول  ( 2)

 .كاشرتاط حلول الثمن، والثاين كرهن وضمني
أما إذا اشرتط كل منهما شرطا إذا كان اجلمع بني الشرطني من أحد املتعاقدين، و ( 3)

بعتك : إذا قال: فال تأثري، وذكر اخللويت أنه ظاهر كالم األصحاب، وقال أمحد
 .ثويب بكرا، وذلي قصارته وخياطته، يصح البيع، وذليه العمل

أن : أي ال حيل قرض وبيع، بأن يكون أحدمها مشروطا يف اآلخر، قال أمحد( 4)
ده ذليه، وهو فاسد ألنه إمنا يقرضه ذلى أن حيابيه يقرضه قرضا مث يبايعه بيعا يزاي

 .«وكل قرض جر نفعا فهو ربا ويأيت»يف الثمن، 
 وال شرطان »أي يف ملكك، والشاهد من احلديث قوله  «ما ليس ذندك»( 5)

= 
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 (1)(ومنها فاسد)والضرب الثاين من الشروط أشار إليه بقوله 
 .(2)وهو ما ينايف مقتضى العقد

                                     
= 

فال يصح اجلمع فيه بني شرطني، واتفقوا ذلى ذدم صحة ما فيه شرطان  «يف بيع
بعتك هرا العبد : هو أن يقول: لحته، وقيلليسا من مقتضى البيع، وال من مص

بألف نقدا، أو بألفني نسيئة، فهرا بيع واحد تضمن شرطني، خيتلف املقصود فيه 
 .باختالفهما، وهو البيعتان يف بيعة

ذامل ذمر الناس ذلى أهنم إن جاءوا بالبرر فلهم كرا، وإال فلهم  : وقال ابن القيم
: عشرة نقدا، أو بعشرين نسيئة، قالبعتك ب: وهرا صريح يف جواز: كرا، قال

والصواب جواز هرا كله، للنص، واآلثار والقياس، وكان ذكر أمثلة يصح تعليقها 
واملقصود أن للشروط ذند الشارع شأنا ليس ذند كثري من : بالشروط، قال
فالصواب الضابط الشرذي، الري دل ذليه النص، أن كل شرط : الفقهاء، مث قال

ابه فهو باطل، وما مل خيالف حكمه فهو الزم، والشرط خالف حكم اهلل وكت
اجلائز مبنزلة العقد، بل هو ذقد وذهد، وكل شرط قد جاز برله بدون االشرتاط 

 .لزم بالشرط اهـ
والري ذليه العمل أن الشرطني الصحيحني ال يؤثران يف العقد، اختاره الشيخ وغريه، 

اشرتاط حلول الثمن، مع تصرف  وإن كان الشرطان اجملموذان من مقتضى البيع، ك
كل منهما فيما يصري إليه، صح بال خالف، أو أن يكونا من مصلحته، كاشرتاط 

 .رهن وضمني معينني بالثمن صح
 .حيرم اشرتاطه يف اجلملة( 1)
أن حكم العقد يقتضي ترف كل مبا آل إليه، وشرط : أي حكمه، ووجه املنافاة( 2)

 .ذلك ينافيه
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 :وهو ثالثة أنواع
كاشرتاط أحدمها ذلى ) (1)من أصله (يبطل العقد) «أحدها»

وبيع، وإجارة،  (2)قرضو )أي سلم  (سلفاآلخر ذقدا آخر ك
املنهي ذنه،  «بيعتان يف بيعة»وهو  (3)للثمن أو غريه، وشركة (وصرف

 .(4)قاله أمحد
                                         

ه إذا فسد الشرط وجب رد ما يقابله من الثمن، وهو جمهول، وحكمه البطالن أن( 1)
 .فيصري الثمن جمهوال

اتفقوا ذلى أنه ال جيوز بيع : وقال الوزير وغريه «ال حيل سلف وبيع»ملا تقدم أنه ( 2)
وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة ذلى أنه يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا، وقال 

نه ذريعة إىل أن يقرضه ألفا، ويبيعه سلعة أل« هنى ذن سلف وبيع»: ابن القيم
تساوي مثامنائة بألف أخرى، فيكون قد أذطاه ألفا وسلعة بثمامنائة ليأخر منه 

 .ألفني، وهرا هو ذني الربا
فالبيع واإلجارة كبعتك كرا، ذلى أن تؤجرين دارك بكرا، والبيع والصرف للثمن ( 3)

أن تصرفها مبائة درهم، وبعتك هرا  أو غريه كبعتك هره األمة بعشرة دنانري، ذلى
الثوب، ذلى أن تصرف يل هره الدنانري بدراهم، والبيع والشركة كبعتك كرا، ذلى 

 .أن تشاركين يف كرا، فاشرتاط ذلك يبطل البيع
املنهي ذنه أي يف  «بيعتان يف بيعة»أي ما تضمنه البيع من الشروط املركورة هو ( 4)

وفسره أمحد مبا  «فله أوكسهما أو الربا»وفيه  «هنى ذن بيعتني يف بيعة»حديث 
 .تقدم، ورجح غري واحد أنه بيع بثمن واحد بأحد مثنني خمتلفني كما تقدم

البيعتان يف بيعة هو الشرطان يف البيعة، فإنه إذا باذه السلعة مبائة : وقال ابن القيم
 أخر بالثمن مؤجلة، مث اشرتاها منه بثمانني حالة، فقد باع بيعتني يف بيعة، فإن 

الزائد أخر بالربا، وإن أخر بالناقص أخر بأوكسهما، وهرا من أذظم الررائع إىل الربا، 
مبائة مؤجلة، أو مخسني حالة، فليس هنا ربا، وال جهالة وال غرر، وال : خبالف 

= 
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وإن شرط أن ال )وقد ذكره بقوله  (1)ما يصح معه البيع «الثاين»
 (ال يبيع)شرط أن  (أو (3)أو مىت نفق املبيع وإال رده (2)خسارة ذليه

 (إن أذتق فالوالء له)شرط  (أو) (4)ـه (وال يعتقد) ـه (وال يهبـ)املبيع 
 .(5)أي للبائع

                                     
= 

 .ضرر، وإمنا خريه بني أي الثمنني شاء
 .أي ويبطل الشرط املنايف ملقتضى البيع( 1)
رت ذلى بائع أن ال خيسر يف مبيع، وكرا إن شرط ضمان املبيع من أي شرط مش( 2)

بلد إىل بلد، فالبيع صحيح، والشرط باطل، ملخالفته ملقتضى العقد، إذ مقتضاه 
ملكه واستقالله، فإن تلف فمن ضمان املشرتي، حيط ما زاد به الثمن ألجل 

 .الشرط
فربح فيه، وإال رد املبيع ذلى بالفتح أي راج املبيع،  «نفق»أي وإن شرط أنه مىت ( 3)

 .البائع، بطل الشرط، وصح البيع
 «أو»وذرب يف املنتهى بـ  «أو»أي ال يفعل واحدا من هره األشياء، فالواو مبعىن ( 4)

فمىت شرط ذلك بطل الشرط وحده، والبيع صحيح، إذ مقتضى العقد التصرف 
فيما إذا شرط أن ال -املطلق، ويزيد العتق برتغيب الشارع فيه، ويف االختيارات 

أن ال يبيعه أو ال يهبه، فإذا امتنع املشرتي من : ال بأس ومثله: قال -يتسرى هبا
إذا شرط : الوفاء فهل جيرب ذليه، أو ينفسخ املبيع؟ ذلى وجهني، وهرا قياس قولنا

يف النكاح أن ال يسافر هبا، أو ال يتزوج، إذ ال فرق يف احلقيقة بني الزوجة 
 .واململوكة

 بطل الشرط وحده، لقصة بريرة، فإهنم أبوا إال أن يكون هلم الوالء( 5)
قاله زجرا وتوبيخا، يعلم منه أنه قد بني هلم  «خريها واشرتطي هلم الوالء»: فقال

 «فإمنا الوالء ملن أذتق»: بطالنه، مث قال
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أي أن يبيع  (أن يفعل ذلك)شرط البائع ذلى املشرتي  (أو)
لقوله ذليه السالم  (2)(بطل الشرط وحده) (1)هبه وحنوهياملبيع، أو 

من اشترط شرطا ليس في كتاب اهلل فهو باطل، وإن كان مائة »
يف  صلى اهلل ذليه وسلمألنه  (4)بيع صحيحوال (3)متفق ذليه «شرط

 .(5)حديث بريرة أبطل الشرط، ومل يبطل العقد

                                         

 .كأن يؤجره، أو يقفه( 1)
ىل بلد، والبيع صحيح وصار وجوده كعدمه، كأن يشرتط ضمان املبيع من بلد إ( 2)

بشرطه يف تلك الصور، وإن تلف املبيع فمن ضمان املشرتي، وحيط ما زاد به 
 .الثمن ألجل الشرط

أي من اشرتط شرطا ليس يف حكم اهلل وشرذه فهو باطل، ولو شرط مائة شرط، ( 3)
ليس املراد به القرآن قطعا، فإن أكثر الشروط : ملخالفته للحق، قال ابن القيم

ة ليست يف القرآن، بل ذلمت من السنة، فعلم أن املراد بكتاب اهلل الصحيح
حكمه، فإنه يطلق ذلى كالمه،وذلى حكمه، الري حكم به ذلى لسان رسوله 

، ومعلوم أن كل شرط ليس يف حكم اهلل، فهو خمالف له، صلى اهلل ذليه وسلم
ط مل فيكون باطال، والصواب إلغاء كل شرط خالف حكم اهلل، واذتبار كل شر 

 .حيرمه اهلل، ومل مينع منه
 .ملفهوم اخلرب، ولعود الشرط ذلى غري العاقد( 4)
 .مع تصرحيه ببطالن الشرط «اشرتيها»بل أقره، وقال ( 5)
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ذلى املشرتي فيصح الشرط  (العتق)البائع  (إال إذا شرط)
فإن أصر  (2)وجيرب املشرتي ذلى العتق إن أباه، والوالء له (1)أيضا

وخيار أو  (4)وكرا شرط رهن فاسد، كخمر، وجمهول (3)أذتقه حاكم
 .(6)فيصح البيع، ويفسد الشرط (5)جل جمهولني، وحنو ذلكأ

                                         

خلرب بريرة، وهو مرهب مجهور العلماء، ولبنائه ذلى السراية، وتشوف الشرع له، ( 1)
ألنه ينايف ملك ولو شرط أنه مىت دخل ملكه فهو ذتيق، ومل يصح الشرط، 

 .«املسلمون ذلى شروطهم»املشرتي، بل يشرتيه مث يعتقه، فإن أىب أجرب، حلديث 
أي للمشرتي وهرا بناء ذلى أنه حق هلل كالنرر، وهو املشهور، ومرهب ( 2)

 .اجلمهور
أي فإن امتنع املشرتي من ذتقه أذتقه حاكم ذليه، ألنه ذتق مستحق ذليه، ( 3)

 .نرر، وكما يطلَّق ذلى املويللكونه قربة التزمها كال
أي ومثل الشروط الباطلة شرط رهن فاسد، كخمر، أو خنزير، أو شرط رهن ( 4)

 .جمهول مل يصح الشرط
كشرط ضمني، أو كفيل غري معني، وكشرط تأخري تسليمه بال انتفاع بائع به، ( 5)

إن باذه : وتقدم أنه إن شرط تأخري قبضه بال غرض صحيح مل جيز، أو كشرط
 .هو أحق به بالثمنف

ملا تقدم من حديث بريرة وغريه، وهو املرهب، وألن العقد ال يفتقر إىل التأجيل، ( 6)
: فلم يبطل البيع، وجلاهل فساد الشرط، وفات غرضه اخليار، ويف االختيارات

وتصح الشروط اليت مل ختالف الشرع، ويف مجيع العقود، فلو باذه جارية، وشرط 
 .باذها فهو أحق هبا بالثمن، صح البيع والشرطذلى املشرتي أنه إن 
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ذلى أن تنقدين الثمن إىل )كرا بكرا   (بعتك)إن قال البائع  (و)
فال )تفعل ذلك  (وإال)ه بثمنه نيأو ذلى أن ترهن (1)ليال مثال (ثالث

 (3)كما لو شرط اخليار  (2)البيع والتعليق (صح)وقبل املشرتي  (بيع بيننا
 .(5)ما ال ينعقد معه بيع «الثالث» (و) (4)يفعل وينفسخ إن مل

                                         

وإال تفعل فال بيع بيننا، وقبل املشرتي، صح التعليق، والبيع، فإن أذطاه الثمن ( 1)
ذند األجل،وإال فله الفسخ، وإن شرط اإلحالة بثمنها، أو شرط املشرتي ذلى 

ف البائع أن أحيلك بثمنها، واحملال ذليه معروف ذند العقد صح، فإن مل ي
 .بالشرط، فله خيار الفسخ

بعتك ذلى : يصح شرط رهن املبيع ذلى مثنه، يف املنصوص فيقول: قال يف الفروع( 2)
اشرتيت ذلى أن تسلمين املبيع إىل : أن ترهننيه بثمنه، وكرا إن قال املشرتي

 .ثالث، أو أقل أو أكثر صح
املتفق ذلى أي يصح البيع بشرط رهنه ذلى مثنه، كما يصح لو شرط اخليار ( 3)

 .جوازه
وإال تفعل فال بيع بيننا، : أي إن مل يعطه أو يرهنه، وال حيتاج لفسخ، وإن مل يقل( 4)

وفات شرطه، مل ينفسخ البيع إال بفسخه، فإن باع، وقبض الثمن، واشرتط إن رده 
 .إىل وقت كرا، فال بيع صح، حيث مل يقع حيلة لريبح يف قرض

يف البيع، وهو تعليق البيع، ألن البيع يف تلك الصور أي النوع الثالث من الشروط ( 5)
مل ينعقد من أصله، ومل تدخل السلعة يف ملك املشرتي والفرق بينه وبني األول أنه 
شرط ذقد يف ذقد، والثاين تعليق ذقد ذلى شيء فهما شيئان وإن اتفقا يف 

 .إبطاهلما للعقد من أصله
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وكرا  (2)بكرا (رضي زيد)إن  (أو (1)بعتك إن جئتين بكرا)حنو 
 .(3)تعليق القبول

وإال )يف حمله  (إن جئتك حبقك: للمرهتن)الراهن  (أو يقول)
ال يغلق الرهن من »لقوله ذليه السالم  (4)(فالرهن لك، ال يصح البيع

 .(5)رم، وفسره أمحد برلكرواه األث «صاحبه
                                         

ذقد غري جمزوم به، بل معلق، ذلى شرط، مل يصح البيع، لعدم نقل امللك، وألنه ( 1)
 .أو مرتدد يف ثبوته وذدمه، ألن جميئه بكرا قد جييء به، وقد ال جييء به

ذلى أن أستأمر فالنا وذكر ابن رجب أن : مل يصح البيع، لتعليقه بشرط، خبالف( 2)
فإن هرا مقتضى إطالق : أمحد نص ذلى صحة بيع الغائب إن كان ساملا، قال

 .يضر تعليق البيع ذليهالعقد، فال 
إن جئتين بكرا، وحنو ذلك، فال يصح البيع، ألن : كقبلت إن رضي زيد، أو( 3)

يصح البيع : مقتضى البيع نقل امللك حال التبايع، والشرط هنا مينعه، وقال الشيخ
 .والشرط، وهو إحدى الروايتني ذن أمحد

رهتن ذند األجل، وإال حمله بكسر احلاء، أي أجله، أي إن جاء الغرمي حبق امل( 4)
فالرهن للمرهتن، مبيعا مبا للمرهتن من الدين، مل يصح البيع، ألنه بيع معلق ذلى 
شرط مستقبل، فلم يصح، هرا املرهب وهو غلق الرهن ذندهم رمحهم اهلل، قال 

وداللة احلديث اآليت ذلى صحته، أقرب من الداللة ذلى البطالن، ألنه : شيخنا
 .فيكون مغلوقا ال ينتفع به املالك،

غلق الرهن غلوقا، إذا بقي يف يد : أي فسر اإلغالق مبا يف املنت، ويف النهاية( 5)
املرهتن، ال يقدر راهنه ذلى حتصيله، واملعىن أنه ال يستحقه املرهتن إذا ذجز 
صاحبه ذن فكه، أو غلق الرهن استحقاق املرهتن له بوضع العقد، وكان هرا من 

 هن إذا مل يؤد ما ذليه يف الوقت املعني، ملكه املرهتن فعل اجلاهلية، أن الرا
: فأبطله اإلسالم، وأما إذا شرطه فاألوىل الصحة، فأمحد رهن نعليه ذند خباز، وقال
= 
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 (2)إن شاء اهلل: غري  (1)وكرا كل بيع ذلق ذلى شرط مستقبل
 .(4)بأن يدفع بعد العقد شيئا (3)وغري بيع العربون

                                     
= 

 .إن جئتك حبقك إال فهما لك
وليس يف األدلة الشرذية، وال القواذد الفقهية، ما مينع تعليق البيع : قال ابن القيم

فإن املسلمني ذلى شروطهم إال شرطا أحل حراما، أو حرم  بالشرط، واحلق جوازه،
حالال،وهرا مل يتضمن واحدا من األمرين، فالصواب جواز هرا العقد، وهو 

 .اختيار شيخنا، وذلى ذادته محل ذلك وفعل إمامنا
تصح الشروط : أي ال يصح، لبقاء العقد مرتدد فيه، وملا تقدم، ويف االختيارات( 1)

شرع، يف مجيع العقود، وذن أمحد حنو العشرين نصا ذلى صحة اليت مل ختالف ال
الشرط، سواء اشرتط ذلى البائع فعال أو تركا يف البيع، مما هو مقصود للبائع، أو 
املبيع نفسه، فيصح البيع والشرط، وتقدم معناه البن القيم وغريه، ومفهومه أن غري 

لكه ويعلمانه لعدم املستقبل صحيح، كبعتك هرا الثوب إن كان ملكي؛ وهو مي
 .الرتدد ها

قبلت إن شاء اهلل، ألن القصد منه : بعتك إن شاء اهلل، وكرا: أي غري قول بائع( 2)
فإن هنامشيئة كونية قدرية ال وصول إىل العلم : التربك، ال الرتدد غالبا، قال شيخنا

 .هبا، والشرذية إذا نظرنا إليها فهو تنجيز البيع، فأمضاه، فصح
أربون، وأربان، وذربان، مسي برلك ألنه فيه إذرابا : وبالتحريك، ويقالبالضم ( 3)

 .بالعقد، يعين اصطالحا وإزالة فساد لئال ميلكه غريه
 .وذلك حاصل بدفع، واجلملة مفسرة: متعلق مبحروف وقع خربا حملروف، أي( 4)
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فيصح،  (1)إن أخرت املبيع أمتمت الثمن،وإال فهو لك: ويقول
 (3)واملدفوع للبائع، إن مل يتم البيع (2)لفعل ذمر رضي اهلل ذنه

 .(4)هواإلجارة مثل
الرباءة من كل ذيب )يف البيع  (وشرط)شيئا   (وإن باذه)
 .(5)(جمهول

                                         

ته من ترك أي ما قبضته أيها البائع، سواء ذني وقتا أو ال، ذند األكثر، بدل ما فا( 1)
 .البيع، واشرتط بعضهم املدة

فروي ذن نافع بن ذبد احلارث أنه اشرتى لعمر دار السجن من صفوان، فإن ( 2)
أي شيء أقول؟ : ترهب إليه؟ قال: رضي ذمر وإال فله كرا وكرا، قيل ألمحد

ال يصح، وهو مرهب : هرا ذمر، وذن ابن ذمر أنه أجازه، وذن أمحد
وهو القياس، والبن ماجه : أبو اخلطاب، قال املوفقمالك،والشافعي، واختاره 

 .«هنى ذن بيع العربون»
ال تعقد : وإن مت العقد فالدرهم من الثمن، وإن دفع لبائع قبل العقد درمها، وقال( 3)

مع غريي، فإن مل آخره فالدرهم لك، فإن ذقد معه، واحتسب الدرهم من الثمن 
ال يصلح جعله ذوضا ذن انتظاره ، صح، وإال رجع بالدرهم، ألنه بغري ذوض، و 

 .وتأخريه ألجله، ألنه ال جتوز املعاوضة ذنه
إن أخرت املؤجر احتسبت مبا : أي مثل البيع، بأن يعقد معه إجارة، ويقول( 4)

 .دفعت من أجرة، وإال فما قبضته لك، وإن دفع إليه قبل العقد فكبيع أيضا
وإال ملا فيه من التدليس والتعمية، فإنه مل يربأ منه، ألنه غرر وغش إن كان يعلمه، ( 5)

أنه إمنا قاله ذلى وجه االحتياط لئال يرجع ذليه، فال يربأ من : قد يفهم من قوله
  :ذيب مل يبينه، بل حىت يسمى العيب، ويوقفه ذليه، قال أمحد

أبرأ إليك من ذا، فأما إذا مل يعمد إىل الداء، : حىت يضع يده ذلى العيب ، فيقول
ه ذليه، فال أراه يربأ، يرده املشرتي بعيبه، ألنه جمهول، فالشرع أقام الشرط ومل يوقف

= 
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فإن وجد املشرتي  (1)البائع (مل يربأ)أو من ذيب كرا إن كان 
 هباملبيع ذيبا فله اخليار، ألنه إمنا يثبت بعد البيع، فال يسقط بإسقاط

 .(2)قبله

                                     
= 

العريف كاللفظي، وذلك السالمة من العيب، حىت يسوغ له الرد بوجود العيب، 
: وال يقول: تنزيال الشرتاط سالمة املبيع ذرفا، منزلة اشرتاطها لفظا، قال ابن القيم

ك رضيت هبا جبملة ما فيها من العيوب وإن: بشرط الرباءة من كل ذيب، وليقل
 .اليت توجب الرد، أو يبني ذيوبا، يدخله يف مجلتها، وأنه رضي هبا كرلك

ألن هرا شرط جمهول، ولو أراه العيب وشاهده مل يربأ منه، إذا كان ظاهره ال ( 1)
يستلزم اإلحاطة بباطنه، وباطنه فيه فساد آخر، كإباق بعبد، وسرقة ذظيمة، 

إذا كان يف املبيع : ظنه يسريا، مل يربأ حىت يبني له ذلك، قال ابن القيمواملشرتي ي
ذيب يعلمه البائع بعينه، فأدخله يف مجلة ذيوب ليست موجودة، وتربأ منها كلها، 
مل يربأ حىت يفرده بالرباءة، ويعني موضعه، وجنسه، ومقداره حبيث ال يبقى للمبتاع 

 .فيه قول
الرباءة ذلى اإلطالق أن ذلك من باب الغرر فيما مل  وحجة من مل جيز: قال ابن رشد

يعلمه البائع، ومن باب الغنب والغش فيما يعلمه، وظاهره ال تأثري له يف البيع، وأنه 
 .صحيح ، قال يف اإلنصاف، وهو املرهب

ظاهرا كالشفعة، وألن الرباءة قبل ثبوت احلق ال جتدي شيئا، وسواء كان العيب ( 2)
  ي، أو باطنا، لقصة ذبد اهلل بن ذمر يف ذبد باذه ذلى زيدومل يعلمه املشرت 

ال، . حتلف أنك مل تعلم هرا العيب؟ قال: بشرط الرباءة، فقال ذثمان البن ذمر
 .فرده ذليه

الرباءة من كل ذيب باطل، والصحيح الري قضى به الصحابة، وذليه : وقال الشيخ
للمشرتي، لكن إن ادذى  أكثر أهل العلم أنه إذا مل يكن ذلم بالعيب فال رد

= 
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وإن باذه ) (2)أو أبرأه املشرتي بعد العقد برئ (1)العيب ىوإن مس
من  (ذلى أهنا ذشرة أذرع، فبانت أكثر)مما يررع  (3)أو حنوها (دارا

 .(4)البيع (صح)منها  (أو أقل)ذشرة 

                                     
= 

: ذلمه به، فأنكر البائع، حلف أنه مل يعلم، فإن نكل قضي ذليه، قال ابن القيم
وإذا أبطلنا الشرط، فللبائع الرجوع بالتفاوت الري نقص من مثن السلعة، بالشرط 
الري مل يسلم له، فإنه إمنا باذها برلك الثمن، بناء ذلى أن املشرتي ال يردها 

ال مل يبعها برلك الثمن، فله الرجوع بالتفاوت، وهرا هو العدل، ذليه بعيب، وإ
 .وقياس أصول الشريعة

مثال، ال جمرد تسمية فقط، برئ . فيه جرب: أي مسى بائع ملشرت العيب بأن قال( 1)
 .منه لدخوله ذلى بصرية، ورضاه به بعد ذلمه به

ه، ألنه قد أسقطه بعد أي أبرأ املشرتي البائع بعد ذقد البيع من العيب، برئ من( 2)
ثبوته بالعقد، ولصحة الرباءة من اجملهول، قال يف االختيارات ذللوه بأنه خيار 
يثبت بعد البيع، فال يسقط قبله، ومقتضاه صحة الرباءة من العيوب بعد ذقد 

مل يركر هره العبارة يف الفروع، وال اإلنصاف، وال : البيع، قال الشيخ أبا بطني
إذا مل يكن البائع ذاملا  -واهلل أذلم-له ابن نصر اهلل، ومراده اإلقناع، وإمنا قا

 .بالعيب، وحيلف إذا أنكر ذلمه ذلى نفي العلم
 .كبيت وحانوت وثوب( 3)
 ألن ذلك نقص ذلى املشرتي فلم مينع صحة البيع كالعيب( 4)
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أي احلال من زيادة  (ولن جهله) (1)والزيادة للبائع، والنقص ذليه
ما مل يعط  (3)فلكل منهما الفسخ (2)(وفات غرضه اخليار)أو نقص 

أو يرض املشرتي  (4)يف املسألة األوىلالبائع الزيادة للمشرتي جمانا 
وإن تراضيا ذلى  (6)لعدم فوات الغرض (5)بأخره بكل الثمن يف الثانية

وال جيرب أحدمها ذلى  (7)ذلى املعاوضة، ذن الزيادة أو النقص جاز
 .(8)ذلك

                                         

يه، أي الزائد ذن العشرة للبائع، ألنه مل يبعه مشاذا يف الدار وحنوها والنقص ذل( 1)
 .ألنه التزامه بالعقد

 .من بائع ومشرت، ففي البائع ما نقص، ويف املشرتي ما زاد( 2)
 .أي فلكل من بائع ومشرت فسخ املبيع، دفعا لضرر الشركة( 3)
أي بال ذوض، فيما إذا بانت الدار وحنوها أكثر، فيسقط خيار مشرت، ألن البائع ( 4)

 .زاده خريا
 .ط خيار بائعوهي ما إذا بانت أقل، ويسق( 5)
 .والنتفاء الضرر ذن بائع برضى مشرت به( 6)
ألن احلق ال يعدومها، وكحالة االبتداء، وألن الثمن يقسط ذلى كل جزء من ( 7)

 .أجزاء املبيع، فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن
 .أي ال جيرب بائع وال مشرت ذلى املعاوضة( 8)
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وإن كان املبيع حنو صربة ذلى أهنا ذشرة أقفزة، فبانت أقل أو 
 .(2)ادة للبائع والنقص ذليهوالزي (1)أكثر، صح البيع وال خيار

                                         

يف رد الزائد إن زاد، وال يف أخر الناقص أي لبائع وال مشرت، ألنه ال ضرر ( 1)
 .بقسطه، وهرا خبالف األرض وحنوها مما ينقصه التفريق

أي فيما إذا بانت أكثر من ذشرة أقفزة، والنقص ذليه إذا بانت أقل من ذشرة ( 2)
مثال، بقدره من الثمن، واملقبوض بعقد فاسد ال ميلك به، وال ينفر تصرفه فيه، 

ه رد النماء املنفصل واملتصل، وأجرة مثله مدة بقائه يف ويضمنه كالغصب، ويلزم
 .يده، وإن نقص ضمن نقصه، وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته
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 باب الخيار

 (1)وقبض المبيع واإلقالة

 
طلب خري األمرين، من : أي (2)اخليار اسم مصدر اختار

 (األول خيار اجمللس (4)أقسام)مثانية  (وهو) (3)اإلمضاء والفسخ
 .(5)بكسر الالم موضع اجللوس

                                         

أي اخليار يف البيع، والتصرف يف املبيع قبل قبضه، وما حيصل به قبض املبيع، ( 1)
 وحكم اإلقالة، وما يتعلق برلك، واقتصر املاتن ذلى اخليار يف الرتمجة، ألنه معظم

 .ما يف الباب، وقبض املبيع، واإلقالة زاده الشارح، ألن املاتن ذكر فيه أحكامهما
خيتار اختيارا ال مصدره لعدم جريانه ذلى الفعل، والفرق بني املصدر واسم ( 2)

املصدر، أن املصدر ما القى ذامله بعد احلروف، وجرى معه يف جريانه اخلاص، 
ا ال قاه من حروفه، ومل جير معه اجلريان يف احلركات، والسكنات، واسم املصدر م

 .اخلاص
أي إمضاء البيع، والتزام ذقده أو فسخه حباكم، أو دونه، وهرا اصطالح ( 3)

 .الفقهاء
باذتبار أسبابه، تعلم باالستقراء، ذكر املاتن سبعة، وذكر الشارح الثامن، واألصل ( 4)

 .يف مشروذيته حديث ابن ذمر وغريه
لوس، وإضافته إليه من إضافة الشيء إىل سببه، أي أن سببه أي أصله موضع اجل( 5)

 أي خيار يف اجمللس  «في»يف حقهما اجمللس، أو اإلضافة مبعىن 
واملراد باجمللس هنا مكان اجللوس، وإن مل يكن متخرا للجلوس بل موضع التبايع  

 .كائنا ما كان
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 (2)(يعيف الب)خيار اجمللس  (يثبت) (1)واملراد هنا مكان التبايع
إذا تبايع الرجالن، فكل واحد منهما »حلديث ابن ذمر يرفعه 

 (4)ما لم يتفرقا، وكانا جميعا (3)بالخيار

                                         

 .أي ذلى أي حال كانا( 1)
 .هب مجهور العلماءولو مل يشرتطه العاقد، وهو مر( 2)
 .«البيعان باخليار»أي إذا أوقعا العقد بينهما، ال إن تساوما بغري ذقد، ويف لفظ ( 3)
أي ما مل يتفرق املتعاقدان ببدنيهما، فيثبت هلما خيار اجمللس، وكانا مجيعا أي ( 4)

 ما مل يتفرقا»وقد كانا مجيعا، واملراد أن اخليار ممتد زمن ذدم تفرقهما، وللبيهقي 
والتفرق باألبدان، : وهو صريح يف الداللة قال أبو برزة وابن ذمر «ذن مكاهنما
وال يعلم هلما خمالف من الصحابة، وهو قول اجلمهور من الصحابة، : قال احلافظ

ومن قال بعدمه ترد ذليه األحاديث : والتابعني، ومن بعدهم، قال النووي
 .الصحيحة والصواب ثبوته، كما قال اجلمهور

أثبت الشارع خيار اجمللس يف البيع، حكمه ومصلحة للمتعاقدين، : ابن القيم وقال
فإن  َعْن تـََراٍض ِمْنُكمْ : وليحصل متام الرضى الري شرطه تعاىل فيه بقوله

العقد قد يقع بغتة، من غري ترو، وال نظر يف القيمة، فاقتضت حماسن هره 
ه املتبايعان، ويعيدان النظر، الشريعة الكاملة، أن جيعل للعقد حرميا، يرتوى في

 .ويستدرك كل واحد منهما
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فإن خير أحدهما الخر فتبايعا  (1)أو يخير أحدهما الخر
لكن يستثىن من البيع  (2)متفق ذليه «على ذلك فقد وجب البيع

أو اذرتف  (5)ذليه وشراء من يعتق (4)وتويل طريف العقد (3)الكتابة
 .(6)حبريته قبل الشراء

                                         

أي يشرتط أحدمها اخليار مدة معلومة، أو شرطاه معا، وحكاه الوزير اتفاقا، قال ( 1)
أو اختار أحدمها إمضاء : يثبت يف كل العقود، ولو طالت املدة، وقيل: الشيخ

إذا أسقطا : ل ابن القيمالبيع قبل التفرق، لزم البيع حينئر وبطل اذتبار التفرق، قا
 .اخليار قبل التفرق سقط ذلى الصحيح، ودل ذليه النص

وإن تفرقا بعد أن تبايعا ومل يرتك واحد منهما البيع، فقد »أي لزم، ومت، ونفر وفيه ( 2)
 .«وجب البيع

 .أي فال خيار فيها، ألهنا وسيلة للعتق، أو تراد له( 3)
وكله آخر ذلى شرائها، فال خيار له، ألنه كأن يوكله إنسان ذلى بيع سلعة، وي( 4)

املتويل للبيع والشراء، وكرا متويل طريف ذقد هبة بعوض، أو متويل طريف صلح 
مبعىن البيع، وسائر صور البيع، إذا توىل طرفيها واحد ال خيار فيها، النفراده 
بالعقد، كهره السلعة بكرا، قد اشرتيتها من زيد لعمرو بكرا، فال ميكن أن 

خ يف اجمللس، بل يتم العقد لضرورة أن ال جملس يتفرق فيه، إذ هو شخص يفس
 .واحد، ال ميكن افرتاقه فنفر وال خيار

 .لقرابة، أو تعليق لعتقه مبجرد االنتقال، فكما لو باشر ذتقه( 5)
بأن أقر بأنه حر، أو شهد برلك فردت شهادته، مث اشرتاه، مل يثبت له خيار ( 6)

 .ا باذرتافه السابق، وشراؤه له افتداء واستنقاذاجمللس، ألنه صار حر 
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كما لو أقر بدين أو ذني، مث   (1)(الصلح مبعناه)كالبيع   (و)
واهلبة ذلى ذوض، ألهنا نوع  (3)وقسمة الرتاضي (2)صاحله ذنه بعوض

ألهنا ذقد معاوضة، أشبهت  (ةر إجا)كبيع أيضا   (و) (4)من البيع
دون سائر ) (6)لبيع هلمالتناول ا (الصرف والسلم)كرا   (و) (5)البيع

 .(7)(العقود

                                         

 .أي الري مبعىن البيع، وهو ما كان بعوض، فيثبت فيه خيار اجمللس( 1)
ثبت يف خيار اجمللس، ألنه بيع كما يأيت يف بابه، وكالشركة فيما إذا أشركه يف ( 2)

تخبري ملكه بالنصف وحنوه، بقسطه من مثنه املعلوم، ألهنا صورة من صور البيع ب
 .الثمن

 .أي هي مبعىن البيع، يثبت فيها خيار اجمللس( 3)
إذا كان العوض فيها معلوما، يثبت فيها خيار اجمللس، وكل منهما له اإلمضاء ( 4)

 .والفسخ ما داما يف اجمللس
فيثبت فيها خيار اجمللس، سواء كانت ذلى ذني كدار وحيوان، أو نفع يف الرمة،  ( 5)

 .وب، أو بناء حائطكأن استأجره خلياطة ث
أي ويثبت خيار اجمللس، يف ما قبضه شرط لصحته، كالصرف والسلم والربوي ( 6)

جبنسه، لتناول اسم البيع لرلك، وألن موضوذه النظر يف األحظ، وهو موجود 
 .هنا

فال يثبت فيها خيار اجمللس، لالستغناء جبوازها، والتمكن من فسخها بأصل ( 7)
 .وضعها
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ولكل من ) (1)كاملساقاة، واحلوالة، والوقف، والرهن، والضمان
ما مل يتفرقا ذرفا  (2)اخليار)ومن يف معنامها ممن تقدم  (املتبايعني
فإن كانا يف مكان واسع، كصحراء، (3)من مكان التبايع (بأبداهنما

 .(4)فبأن ميشي أحدمها مستدبرا لصاحبه خطوات

                                         

ة واألخر بالشفعة، واإلقالة واجلعالة، والشركة، والوكالة، واملضاربة ، وكرا املزارذ( 1)
والعارية واملسابقة، واهلبة بغري ذوض، والوديعة، والوصية قبل املوت، ألنه ال أثر لرد 
املوصى له، وال لقبوله، وال يف النكاح، واخللع والطالق، واإلبراء، والعتق ذلى 

، ألن ذلك ليس بيعا، وال يف معناه، قال مال، والكفالة، والصلح ذن حنو دم
اتفقوا ذلى أن خيار اجمللس ال يثبت يف العقود، اليت هي غري الزمة،  : الوزير وغريه

كالشركة، والوكالة واملضاربة واتفقوا ذلى أنه ال يثبت يف العقود الالزمة اليت ال 
 .يقصد فيها العوض، كالنكاح واخللع والكتابة

ويف معىن املتبايعني، املتصاحلان، واملتقامسان، واملؤجر واملستأجر أي خيار اجمللس، ( 2)
 .وحنوهم

مبا يعده الناس تفرقا، إلطالق الشارع التفرق وذدم بيانه، فدل ذلى أنه أراد ما ( 3)
 .يعرفه الناس، وتقدم أن العرف ما قبلته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

ناع مبا إذا مل يسمع كالمه املعتاد، وهو أحوط، وذلى ثالثا فأكثر، وقيده يف اإلق( 4)
القول بلزوم املساقاة واملزارذة، يثبت فيهما خيار اجمللس، وقدمه يف اإلنصاف، وإن 

 .اختلفا يف التفرق فقول منكر ذدمه
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وإن كانا يف دار كبرية، ذات جمالس وبيوت، فبأن يفارقه من 
وإن كانا يف دار صغرية فإذا صعد  (2)أو إىل حنو صفة (1)بيت إىل بيت

وإن كانا يف سفينة كبرية،  (3)أحدمها السطح، أو خرج منها، فقد افرتقا
وإن كانت  (4)أسفل، أو بالعكس افبصعود أحدمها أذالها، إن كان

أو  (6)ولو حجز بينهما حباجز كحائط (5)خروج أحدمها منهاصغرية فب
ولو طالت  (7)أو ناما مل يعد تفرقا، لبقائهما بأبداهنما مبحل العقد

 .(8)املدة

                                         

أو من جملس إىل جملس، اختيارا ال إكراها، فال يسقط اختيارمها، ألن فعل املكره ( 1)
 .، وكرا لو افرتقا فزذا من سيل وحنوهال يعترب به شرذا

أي أو أن يفارقه إىل حنو صفة، أو من صفة إىل بيت وحنوه، حبيث يعد مفارقا له ( 2)
 .يف العرف

 .ولو خرج من الباب قريبا، وبعضهما يرى صاحبه( 3)
أي وإن كانا أذلى فبنزول أحدمها أسفل، وإن كان هبا حنو جمالس، فمن جملس ( 4)

 .إىل جملس
 .وميشي حيث يعد مفارقا لصاحبه (5)
 .مل يعد تفرقا، أو أرخيا بينهما سرتا يف اجمللس، مل يعد تفرقا( 6)
 .وخيارمها باق، وكرا لو قاما مجيعا، ومل يتفرقا فاخليار باق حباله( 7)
وخيار  «ما مل يتفرقا وكانا مجيعا»: أو أقاما كرها لعدم التفرق فال يلزم البيع لقوله ( 8)

 .اله حىت يتفرقااجمللس حب
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اخليار، بأن تبايعا ذلى أن ال خيار بينهما، لزم : أي (وإن نفياه)
ألن  (2)(سقط)د قأي اخليار بعد الع (أو أسقطاه) (1)مبجرد العقد

 .(3)للعاقد، فسقط بإسقاطه اخليار حق
: أو قال لصاحبه (4)أي أحد املتبايعني (وإن أسقطه أحدمها)

 .(5)اخرت سقط خياره
خبالف  (6)ألنه مل حيصل منه إسقاط خلياره (بقي خيار اآلخر)و

 .(8)وحترم الفرقة خشية الفسخ (7)خبالف صاحبه

                                         

أي لزم، فمىت اختارا أو  «فقد وجب البيع»ملا تقدم من حديث ابن ذمر ( 1)
أحدمها، إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئر، وبطل اذتبار التفرق لكل 

 .منهما أو أحدمها
اخرتت إمضاء العقد، أو التزامه، سقط : مثل أن يقول كل منهما بعد العقد( 2)

إذا أسقطا اخليار قبل التفرق، سقط ذلى : رب، قال ابن القيمخيارمها للخ
 .الصحيح، ودل ذليه النص، وألهنما ذقدا ذلى هرا الوجه

 .كالشفعة، والتخاير، يف ابتداء العقد، وبعده يف اجمللس واحد( 3)
 .سقط خياره وحده( 4)
 .اخرت، لظاهر اخلرب السابق: أي خيار القائل( 5)
 .يار اجمللس، كخيار الشرطفلم يبطل حقه من خ( 6)
 .أي الري أسقط خياره، فسقط بإسقاطه له( 7)
أي حترم الفرقة من موضع التبايع، بغري إذن صاحبه، خشية فسخ البيع، حلديث ( 8)

 أي يفسخ  «وال حيل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»: ذمرو بن شعيب
ويأمث، وما روي ذن ابن  فسخ النادم، ويسقط اخليار: البيع، فإن املراد باالستقالة

 .فمحمول ذلى أنه مل يبلغه النهي: ذمر أنه ميشي هنيهه
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بأن  (وإذا مضت مدته) (1)وينقطع اخليار مبوت أحدمها ال جبنونه
من أقسام  (الثاين)القسم  (3)بال خالف (لزم البيع) (2)رقا كما تقدمتف

أي يشرتط املتعاقدان  (أن يشرتطاه)بـ  (4)أقسام اخليار، خيار الشرط
 .(5)صلب العقد (يف)اخليار 

                                         

أي وينقطع خيار اجمللس مبوت أحد املتعاقدين ألن املوت أذظم الفرقتني ويبطل ( 1)
هبرب أحدمها من اآلخر، وال يبطل خيارمها جبنون أحدمها، ألن اجلنون ال خيرج 

لى خياره إذا أفاق من جنونه، وظاهره ولو امللك ذن مالكه، بل املال له، وهو ذ
قنا فيما أذن له فيه، وال يثبت اخليار لويل من جن ، ألن الرغبة ال تعلم إال من 

 .جهته
 .أي بأن تفرقا ذرفا بأبداهنما( 2)
« وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ومل يرتك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع»: لقوله( 3)

أنه إذا وجب البيع، وتفرقا من اجمللس من غري خيار،  اتفقوا ذلى: وقال الوزير
 .فليس ألحدمها الرد إال بعيب

اتفقوا : وقال الوزير (أوفوا بالعقود)أضيف إليه ألنه سببه، فيثبت لألخبار ولعموم ( 4)
 .ذلى أنه جيوز شرط اخليار للمتعاقدين معا، وألحدمها بانفراده إذا شرطه

 .ال قبله مدة معلومة، ويصح الشرط باالتفاق يعين مع اإلجياب والقبول،( 5)
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مدة معلومة ولو ) (1)أو بعده يف مدة خيار اجمللس، أو الشرط
 .(3)«المسلمون على شروطهم»لقوله ذليه السالم  (2)(طويلة

وال  (5)وال إىل أجل جمهول (4)وال يصح اشرتاطه بعد لزوم العقد
 .(6)يف ذقد حيلة لريبح يف قرض، فيحرم، وال يصح البيع

                                         

أي أو أن يشرتطا اخليار مدة خيار اجمللس، قبل التفرق منه، ومدة خيار الشرط،  ( 1)
كأن يشرتطاه يومني مثال، فإذا كان يف آخر اليومني، اشرتطاه أيضا صح، ألنه 

 .مبنزلة حال العقد
طول والقصر بالعرف، قال ابن فيثبت اخليار فيها، إذا كانت معلومة ويعترب ال( 2)

جيوز اشرتاط اخليار فوق ثالث، يف أصح قويل العلماء، وهو مرهب أمحد : القيم
يثبت خيار الشرط، يف كل : جوازه ويف االختيارات: ومالك، والقياس احملض

 .العقود، ولو طالت املدة، وللبائع الفسخ يف مدة اخليار، إذا رد الثمن وإال فال
 .(أوفوا بالعقود)ليها، ال يرجعون ذنها، ولعموم أي ثابتون ذ( 3)
ونفوذه بانقضاء زمن اخليارين، خيار اجمللس، وخيار الشرط، فيلغو الشرط ويصح ( 4)

 .البيع
فال يصح اخليار اجملهول، سواء كان أبدا، أو مدة جمهولة، أو أجال جمهوال، أو ( 5)

فساد الشرط، كما تقدم تعليقا ذلى مشيئة أو نزول مطر وحنوه، ويصح البيع مع 
ويف االختيارات إن أطلقا اخليار، ومل يوقتاه مبدة، توجه أن يثبت ثالثا، خلرب حبان 

 .بن منقر
أي وال يصح اشرتاطه اخليار يف ذقد حيلة، كأن يبيعه دارا وحنوها مبائة مقبوضة، ( 6)

 مقبوضة، لينتفع بالدار وحنوها، ذلى أنه مىت أتى باملائة فسخا البيع، وإمنا 
ل بالعقد لريبح يف قرض، يعين بصورة مقرض حقيقة، ورحبه انتفاذه باملبيع توص

= 
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إن شرط يف  (من العقد)أي ابتداء مدة اخليار  (وابتداؤها)
أي مدة اخليار  (وإذا مضت مدته) (2)وإال فمن حني اشرتط (1)العقد

 .(3)ومل يفسخ، لزم البيع
                                     

= 

زمن اخليار، فكأنه أقرضه الدراهم اليت مسيت مثنا، وشرط ذليه االنتفاع بالدراهم 
مدة القرض، فهو قرض جر نفعا، فيحرم، وال يصح البيع، ألن حقيقته أن يقول 

ردها ذليك، وأذطيك هرا وحنوه، أذطين مائة درهم قرضا وأنتفع هبا، وأ: أحدمها
 هرا ال يصح، ولكن : تنتفع به، وترده ذلي فيقول اآلخر

: بعين هرا النخل مبائة الدرهم، ولنا اخليار، فإذا انتفعا فسخا البيع، ويف اإلنصاف
وأكثر الناس يستعملونه يف هره األزمنة، ويتداولونه بينهم فال حول وال قوة إال 

 .باهلل
أمحد ذلى أنه إذا كان املقصود باشرتاط اخليار أن يستويف املشرتي نص : وقال الشيخ

منافعها، مث يفسخ البائع العقد ، ويرد الثمن، ويسرتجع الدار مل جيز، ألنه مبنزلة 
أن يدفع إليه املشرتي، دراهم قرضا، مث يأخرها منه ومنفعة الدار اهـ؛ وأما إن أراد 

قرضه له، فاشرتى منه شيئا وجعل له أن يقرضه شيئا، وهو خياف أن يرهب مبا أ
وال يصح تصرفهما يف مثن : جائز: اخليار مدة معلومة، ومل يرد احليلة، فقال أمحد

 .وال مثمن، كسائر احليل اليت يتوصل هبا حملرم
 .كأجل الثمن، ال من حني التفرق( 1)
ط أي وإن شرطاه بعد العقد زمن اخليارين، فابتداء مدة اخليار من حني اشرت ( 2)

أي فإنه  «إال بيع اخليار»صلى اهلل ذليه وسلمويبقى إىل أن تنقضي مدته، لقوله 
 .يبقى إىل أجله

لئال يفضي إىل بقاء اخليار أكثر من مدته املشروطة، وهو ال يثبت إال بالشرط، ( 3)
 وتقدم االتفاق ذلى لزوم البيع بالتفرق من اجمللس من غري خيار وأنه 

العيب، فكرا إذا انقضت مدة اشرتاطه، ليس ألحدها الرد ليس ألحدمها الرد إال ب
= 
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ولزم البيع، كما لو  (بطل)أي قطع املتعاقدان اخليار  (قطعاهأو )
والقسمة  (والصلح (2)يف البيع)خيار الشرط  (ويثبت) (1)مل يشرتطاه

كالصلح بعوض ذن ذني أو دين مقر   (3)أي مبعىن البيع (مبعناه)واهلبة 
 .(7)ألهنا أنواع من البيع (6)وهبة الثواب (5)وقسمة الرتاضي (4)به

                                     
= 

 .إال بعيب
أي اخليار، ألن اللزوم موجب البيع، وإمنا ختلف بالشرط، وحيث قطعا اخليار ( 1)

 .وبطل، لزم العقد مبوجبه، خللوه ذن املعارض
ويبقى حىت تنقضي مدته اليت شرطاها أو أحدمها وحكي اتفاقا، ومفهومه أنه ال ( 2)

يثبت خيار الشرط يف كل : فيما سواه، سوى ما استثناه، وقال الشيخ يثبت
 .العقود، ولو طالت املدة

 .أي يثبت فيها خيار الشرط، جزم به يف الفروع وغريه( 3)
 .أي الدين أو العني وصاحله مبال، بشرط اخليار مدة معلومة، صح اخليار( 4)
قبلت ويل اخليار : البيع، فيقول وهي ما كان فيها ضرر، أو رد ذود ألهنا نوع من( 5)

 .يومني مثال، ال إجبار، ألهنا إفراز ال بيع
وهبتك هرا الثوب ذلى أن : أي اهلبة اليت فيها الثواب، يعين العوض، كأن يقول( 6)

 .هتبين هرا الدينار
 .أي الصلح بعوض، وقسمة الرتاضي، وهبة الثواب، فصح اخليار فيها كالبيع( 7)
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 .(1)كخياطة ثوب  (إلجارة يف الرمةا)يف  (و)

كسنة ثالث، يف سنة   (2)(ذلى مدة ال تلي العقد)يف إجارة  (أو)
فإن وليت املدة  (3)اثنتني إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثالث

املدة العقد ، كشهر من اآلن، مل يصح شرط اخليار، لئال يؤدي إىل 
 (5)مدة اخليار أو استيفائها يف (4)فوات بعض املنافع املعقود ذليها

  (7)وال يثبت خيار الشرط يف غري ما ذكر (6)وكالمها غري جائز
 .(8)، وكفالةكصرف، وسلم، وضمان

                                         

 .شرط اخليار، ألنه استدراك لغنب، أشبه خيار اجمللسوبناء حائط، ب( 1)
أي ويثبت خيار الشرط يف إجارة ذني، مدة ال تلي العقد، إن انقضى أجل ( 2)

 .اخليار، قبل دخول تلك املدة
 .وشرط اخليار نصف سنة مثال، صح خيار الشرط فيها، ألهنا نوع من البيع ( 3)
 .من أجل الشرط( 4)
 .رط إىل استيفاء بعض املنافع يف مدة اخليارأي ولئال يؤدي الش( 5)
 .أي فوات بعض املنافع املعقود ذليها أو استيفاؤها يف مدة اخليار( 6)
أي من البيع، والصلح بعوض، وقسمة الرتاضي، وهبة الثواب، واإلجارة يف الرمة، ( 7)

 .أو ذلى مدة ال تلي العقد، خبالف خيار اجمللس
 مثل صرف وسلم، وإن صح فيهما خيار اجمللس، أي فال يصح خيار الشرط يف( 8)

وإن كانا بيعا فإن من شرط صحتهما التقابض يف اجمللس، وكرا بيع مكيل مبكيل، 
وموزون مبوزون، ألن موضع هره العقود ذلى أن ال يبقى بني املتعاقدين ذلقة بعد 
 التفرق، بدليل اشرتاط القبض، وثبوت خيار الشرط فيها 
= 
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وإن شرطاه ألحدمها ) (2)ولو وكيلني (1)ويصح شرطه للمتعاقدين
ألن احلق هلما  (4)وثبت له اخليار وحده (3)الشرط (دون صاحبه صح

 .(6)صح (إىل الغد أو الليل)إن شرطاه  (و) (5)فكيفما تراضيا به جاز

                                     
= 

فال يصح شرطه فيها، وكالوقوف والضمان، والكفالة، وحنو  يبقى بينهما ذلقا،
ذلك مما ليس بيعا، وال يف معىن البيع، وذند الشيخ يثبت خريا الشرط يف كل 

 .العقود
ويكون ذلى ما شرطاه، ألنه حق هلما، جوز رفقا هبما، فكيفما تراضيا به جاز، ( 1)

 .يومني مثالويصح ولو متفاوتا، بأن شرطاه للبائع، يوما وللمشرتي 
أي وكيل بائع ووكيل مشرت، ألن النظر يف حتصيل األحظ مفوض إىل الوكيل، ( 2)

: ويكون لكل واحد من املشرتي أو وكيله، الري شرط له اخليار، الفسخ، ومنه
ذلى أن استأمر فالنا يوما، وله فسخه قبله، وإن شرط وكيله لنفسه، دون موكله 

 .مل يصح، وإن شرط لنفسه ثبت هلما
 .أي لبائع أو مشرت، وكان اخليار ذلى ما شرطاه( 3)
 .دون صاحبه( 4)
 .وألن احلظ هلما، ويصح شرطه يف مبيعني، ومعني من مبيعني، بعقد واحد( 5)
أي الشرط أو إىل طلوع الشمس، أو إىل رجب مثال صح، ألنه معلوم، ولزم ( 6)

 .البيع
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النتهاء  «إىل»ألن  (1)أي أول الغد أو الليل (يسقط بأوله)و
صالة، يسقط بدخول  وإىل (2)الغاية، فال يدخل ما بعدها، فيما قبلها

صاحبه  (ولو مع غيبة (4)ملن له اخليار الفسخ)جيوز  (و) (3)وقتها
 .(6)كالطالق  (سخطه)مع  (و (5)اآلخر)

                                         

: باله، ذند غروب الشمس، وبإق. أول الليل: بطلوع فجره، و. أول الغد: ففي( 1)
إىل طلوذها بأول طلوع القرص، وإىل رجب، ذند أوله، وإن شك فاخليار باق، 

 .حىت يتيقن طلوع الفجر، وغروب الشمس، ودخول الشهر، وحنو ذلك
أي فال يدخل الغد وحنوه يف املدة، ألن األصل لزوم العقد، وإمنا خولف فيما ( 2)

 .ه، دون الزائداقتضاه الشرط، فيثبت ما تيقن من
 .أي أول وقت صالة الظهر مثال، وهو الزوال( 3)
أي فسخ املبيع مدة اخليار، سواء املالك أووكيله، ألن وكيل الشخص يقوم مقامه، ( 4)

 .غائبا كان املوكل أو حاضرا
أي العاقد معه، ألن الفسخ حل ذقد جعل إليه، فجاز مع غيبة صاحبه، وال ( 5)

 .ما إن اختار أو رد إال ببينةيقبل ممن له اخليار منه
: يف أن له الطالق،ولو مع غيبة الزوجة، أو سخطها، كرا أطلقه األصحاب، وذنه( 6)

وكرا : إمنا ميلك الفسخ برد الثمن إن فسخ البائع، وجزم به الشيخ كالشفيع، وقال
هرا الصواب الري ال يعدل ذنه، خصوصا : التملكات القهرية، قال يف اإلنصاف

 .هرا،وقد كثرت احليل، وحيتمل أن حيمل كالم من أطلق ذلى ذلك يف زمننا
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أي خيار الشرط، وخيار  (مدة اخليارين)املبيع يف  (وامللك)
لقوله ذليه  (2)سواء كان اخليار هلما، أو ألحدمها (1)(للمشرتي)اجمللس 

من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إال أن يشترطه »السالم 
وهو ذام يف  (4)فجعل املال للمبتاع باشرتاطه (3)رواه مسلم «المبتاع

أي مناء  (مناؤه)أي للمشرتي  (وله) (5)كل بيع، فشمل بيع اخليار
 .(6)كالثمرة  (املنفصل)املبيع 

                                         

 .ينتقل إليه بالعقد، وكرا الثمن إىل بائع بالعقد( 1)
أي سواء كان اخليار للمتعاقدين معا أو كان ألحدمها، أيهما كان، إذ املشرتي ( 2)

امللك للمشرتي : فقط جيوز له بيعه، وال يؤخر بالشفعة مدة خيار، وإن قلنا
 .صوره، وملنعه التصرف فيه باختياره فال يؤخر ، حىت تنتهي مدة اخليارلق

للبالغ إال » -الثمرة املؤبرة-وهو يف الصحيحني من حديث ابن ذمر، وقال يف ( 3)
 .وكل شرط ال ينايف مقتضى العقد، ال ينايف البيع باالتفاق« أن يشرتطها املبتاع

حصال للمبتاع بالشرط، فدل ذلى أن املبيع أي اشرتاط البائع مال العبد، والثمرة، ( 4)
دخل يف ملك املشرتي مبجرد العقد، مث هو بعمومه شامل بيع اخليار، دال ذلى 

 .جواز الشرط فيه
ملكتك فيثبت به امللك يف بيع اخليار،  : وألن البيع متليك، بدليل صحته بقوله( 5)

 .كسائر البيع
 .د البيع، والولد، واللنب، وحنو ذلكأي مثرة الشجرة يشرتيها، مث تثمر بعد ذق( 6)
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ألنه مناء ملكه،  (2)ولو فسخاه بعد (1)يف مدة اخليارين (وكسبه)
صححه  «الخراج بالضمان»حلديث  (3)الداخل يف ضمانه

فإنه يتبع العني مع الفسخ،  (5)وأما النماء املتصل كالسمن (4)الرتمري
 .(6)الفسخ، لتعرر انفصاله

                                         

أي وكسب العبد املبيع وحنوه للمشرتي، ولو حصل يف يد بائع قبل قبضه، يف ( 1)
 .مدة خيار اجمللس، وخيار الشرط، وهو أمانة ذند البائع

 .ألن الفسخ رفع للعقد من حني الفسخ، ال من أصله( 2)
 .اخل يف ضمان املشرتيأي ألن النماء املنفصل مناء ملك املشرتي، الد( 3)
أي اخلراج مستحق بالضمان وذلك أن املشرتي استعمل املبيع، ووجد فيه ذيبا ( 4)

فما حيصل  «الخراج بالضمان»: يا رسول اهلل خراجه؟ فقال: فرده، فقال البائع
من غلة العني املبتاذة للمشرتي، كأن يشرتي ذينا، ويستغلها زمانا، مث يفسخ 

يب قدمي، مل يطلعه البائع ذليه، أو مل يعرفه، فله رد العني، خليار، أو يعثر ذلى ذ
وأخر الثمن، وللمشرتي مستغله، فلو كان املبيع تالفا يف يده صار من ضمانه ومل 

 .يكن ذلى البائع رد
 .وتعلم الصنعة، واحلمل املوجود وقت العقد، وحنو ذلك( 5)
ا ردها ذلى البائع خبيار احلمل املوجود وقت العقد مبيع ال مناء، فإذ: وقيل( 6)

الشرط، لزم رده، ألن تفريق املبيع ضرر ذلى البائع، وبعيب بقسطها، وقال 
قياس املرهب حكمه حكم األجزاء، ال الولد املنفصل، فريد : القاضي وابن ذقيل

لتحرمي التفريق ذلى : وهو أصح، وجزم به يف اإلقناع ؛ وقيل: معها، قال ابن رجب
 .القولني
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ذوضه )ال يف  (و (1)وحيرم وال يصح تصرف أحدمها يف املبيع)
فال يتصرف  (2)(بغري إذن اآلخر)أي يف مدة اخليارين  (املعني فيها

وال  (4)كأن آجره له  (3)املشرتي يف املبيع بغري إذن البائع  إال معه
يتصرف البائع يف الثمن املعني زمن اخليارين إال بإذن املشرتي أو 

 .(5)معه

                                         

مدة اخليارين، خيار اجمللس، وخيار الشرط، بغري إذن اآلخر، ألنه ليس أي يف ( 1)
ملكا للبائع، فيتصرف فيه، ومل تنقطع ذلقه ذنه، فيتصرف فيه املشرتي، قال يف 

نفوذ التصرف ممنوع ذلى األقوال كلها، صرح به األكثر ألنه مل يتقدمه : اإلنصاف
 .ملك

املبيع املعني، يف مدة اخليارين، بغري أي وحيرم وال يصح تصرف أحدمها يف ذوض ( 2)
إذن اآلخر، أو يف مثن كان يف الرمة، مث صار إىل البائع، يف مدة اخليارين، بغري 
إذن، ألنه ليس ملكا للمشرتي فيتصرف فيه، ومل تنقطع ذلقه ذنه، فيتصرف فيه 

ال البائع، وتصرفه فيه يدل ذلى اختياره البيع، نظري تصرف املشرتي يف املثمن، وق
حيرم التصرف يف الثمن كاملثمن، ومل حيكوا يف ذلك خالفا، وسواء كان : مجع

 .اخليار هلما، أو ألحدمها
أي إال مع البائع، فيصح تصرفه فيه ببيع أو غريه زمن اخليارين ويكون إمضاء له ( 3)

 .منهما
 أي كأن آجر املشرتي املبيع للبائع فيصح، أو باذه السلعة اشرتاها منه بشرط( 4)

اخليار هلما، أو ألحدمها، فيصح، ويكون إمضاء للبيع منهما، وإن تصرف مشرت 
 .بإذن بائع نفر، ألن احلق ال يعدومها

 أي مع املشرتي فيصح، وهو أقوى من الرضى، ويكون إمضاء له منهما ( 5)
وكرا لو كان الثمن غري معني وقت ذقد، مث قبضه البائع، أو تصرف بإذن صح، 
= 
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بغري جتربة )هرا إن كان التصرف  (1)استأجر منه به ذيناكأن 
وحلب  (3)فإن تصرف لتجربته، كركوب دابة لينظر سريها (2)(املبيع

دابة ليعلم قدر لبنها ، مل يبطل خياره، ألن ذلك هو املقصود من 
 .(5)كاستخدام الرقيق  (4)اخليار

                                     
= 

ذا كان اإلذن ونيته حادثني بعد العقد، مل ينوياه، ومل يريداه يف وهرا كله فيما إ
العقد، بل دخال يف البيع ذلى أصله الشرذي، مث حدث هرا اإلذن، وإال فإن 
أراده قبل العقد، ودخال يف البيع ذليه، وذلى انتفاع املشرتي بغلة املبيع، وحرم 

 .يار حيلة لريبح يف قرضوبطل البيع ألن الري يقبضه البائع قرضا، فكان هرا اخل
أي كأن استأجر البائع ذينا من املشرتي، بالثمن املعني، أو غري املعني، وقد قبض ( 1)

 .فيصح
أي هرا احلكم فيما مر إذا كان التصرف بغري جتربة املبيع وأما ما حتصل به جتربة ( 2)

ران بل هو املبيع كعرضه ذلى البيع وشبهه فال حيرم ، وال يتعلق به نفوذ وال استئ
 .مأذون فيه، لدذاء احلاجة إليه

 .مل يبطل خياره، ألنه املقصود منه( 3)
يعين اإلشراف ذلى حقيقة املبيع، وتأمل أحواله، فلم يبطل به، وهلرا ثبت خيار ( 4)

املصراة، وكالطحن ذلى الرحى، ليعلم كيف طحنها، وحنو ذلك مما حتصل به جتربة 
 .املبيع

يار باستخدام الرقيق، ولو لغري جتربة املبيع، ألن اخلدمة ال أي كما ال يسقط اخل( 5)
ختتص بامللك، فلم يبطل اخليار هبا كالنظر، وحده سبعة أيام ذلى املعروف جتربة، 

 .ومشرتيه أحوج شيء إىل جتربته باستخدامه فافتقر إىل التجربة
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ويسقط  (1)ملبيع زمن اخليار، فينفر مع احلرمة (إال ذتق املشرتي)
اخليار له املبيع بشرط يف  (وتصرف املشرتي) (2)خيار البائع حينئر
 (فسخ خلياره)أو ملس لشهوة  (4)أو بيع، أو هبة (3)زمنه، بنحو وقف

 .(5)وإمضاء للبيع، ألنه دليل الرضى به

                                         

تق، لتشوف لقوته، وسرايته ، وتصرف املشرتي مبا يقتضي لزوم املبيع، وهو الع( 1)
الشرع للعتق، ابتداء وتكميال، فيعتق، ويبطل اخليار ، مع حرمة التصرف ذلى 

 .املشرتي ملا للبائع من احلقوق
وملكه الفسخ ال مينع العتق، وال ينفر ذتقه ملبيع، وال شيء من تصرفاته فيه، ( 2)

ر للمشرتي اتفقوا ذلى أنه إذا كان املبيع ذبدا، واخليا: لزوال ملكه ذنه، قال الوزير
 .خاصة، فأذتقه نفر، وإن كان للبائع فإنه ال ينفر

كإجارة فسخ خلياره، وإمضاء للبيع ألنه دليل رضاه، وإن كان اخليار هلما مل ينفر ( 3)
 .من أحدمها إال بإذن اآلخر كالبيع

أي وتصرف املشرتي يف املبيع ببيع أو هبة فسخ خلياره، وكرا برهن أو مساقاة ( 4)
أنا أجهل أن البيع : أنواع التصرف الري ليس للتجربة، ولو قال وحنو ذلك من

وحنوه يبطل اخليار، فاليقبل، ألنه دليل الرضى، لعمله أذماال ال تصدر إال ذن 
 .رضى

أي بإمضاء البيع، وكرا ذرضه للبيع، فسخ خلياره، ألنه دليل الرضى به ملكا، أو ( 5)
: أسقطت خياري: ه يقوللينظر قيمته، ألنه تصرف فيه، ورضي به، فكأن

وأمضيت البيع، ولو قاله لفظا صح، ونص أمحد يف فسخ البائع أنه ال ينفر بدون 
 . رد الثمن، واختاره الشيخ، وألن التسليط ذلى انتزاع األموال قهرا

إن مل يقرتن به دفع ذوض، وإال حصل به ضرر وفساد، ومىت مل يعطه ماله فليس له 
 .خيار
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وتصرف البائع يف املبيع إذا  (1)خبالف جتربة املبيع، واستخدامه 
ويبطل خيارمها مطلقا بتلف  (2)خا للبيعكان اخليار له وحده ليس فس

 (ومن مات منهما) (4)وبإتالف مشرت إياه مطلقا (3)مبيع بعد قبض
 .(5)فال يورث (بطل خياره)أي من البائع واملشرتي بشرط اخليار 

                                         

 .ة، فال يكون فسخا خلياره كما تقدمأي ولو لغري جترب( 1)
 .ألن امللك انتقل ذنه فال يكون تصرفه اسرتجاذا، كوجود ماله ذند من أفلس( 2)
أي سواء كان خيار جملس، أو خيار -أي ويبطل خيار بائع ومشرت مطلقا، ( 3)

بتلف مبيع بعد قبض للمبيع، وكرا قبله مما هو من ضمان مشرت، خبالف  -شرط
 .بكيل، فيبطل بتلفه، ويبطل معه اخليارحنو ما اشرتى 

أي ويبطل خيار بإتالف مشرت للمبيع مطلقا، أي سواء قبض أو مل يقبض، ( 4)
وسواء اشرتي بكيل، أو وزن أوال، الستقرار الثمن برلك يف ذمته، واخليار 

 .يسقطه
ألن معىن اخليار ختيريه بني فسخ وإمضاء، وهو صفة ذاتية، كاالختيار، فلم ( 5)

ث، كعلمه وقدرته، وألنه حق فسخ، ال جيوز االذتياض ذنه، فلم يورث،  يور 
 .كخيار الرجوع يف اهلبة
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 (2)كالشفعة وحد القرف  (1)إن مل يكن طالب به قبل موته
يف املبيع غبنا خيرج إذا غنب ) (3)من أقسام اخليار، خيار الغنب (الثالث)

 .(5)ألنه مل يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إىل العرف (4)(ذن العادة

                                         

 .فإن كان طالب به قبل موته ورث( 1)
املوت يبطل به ثالثة أشياء، : أي فإهنا ال تورث إال بطلب املورث هلا، قال أمحد( 2)

له اخليار، مل  الشفعة، واحلد إذا مات املقروف، واخليار إذا مات الري اشرتط
يكن للورثة هره الثالثة األشياء، إمنا هي بالطلب فإذا مل يطلب مل جيب، إال أن 
يشهد أنه ذلى حقه من كرا وكرا، وأنه قد طلبه، فإن مات بعده كان لوارثه 

 .الطلب به، وال يشرتط يف غري خيار الشرط
ن أن يغنب بعضهم غبنه يغبنه، خدذة يف البيع، والتغاب: بسكون املوحدة، مصدر( 3)

بعضا، فإذا حصل الغنب فللمغبون اخليار، بني اإلمساك والرد، لألخبار وقال ابن 
وهو قياس خيار : وحيط ما غنب به من الثمن ذكره األصحاب قال املنقح: رجب

 .العيب والتدليس، وذلى قول اختاره مجع
ية بعشرة، وكبيع وهو أن يبيع ما يساوي ذشرة بثمانية، أو يشرتي ما يساوي مثان( 4)

 .يف غنب إجارة، ألهنا بيع املنافع،وكرا صلح وهبة
فما ذده الناس غبنا، وخيرج ذن العادة أوجب اخليار، وحده بعضهم بالثلث، وهو ( 5)

ال »مبجرد الغنب، حلديث : بالسدس، وقيل: بالربع، وقيل: مرهب مالك، وقيل
وغري  «يبة نفس منهال حيل مال امرئ مسلم إال بط»وحديث  «ضرر، وال ضرار

ذلك، واملغبون مل تطب نفسه، فإن مل خيرج ذن ذادة، فال فسخ، ألنه يتسامح 
 .اتفقوا ذلى أن الغنب يف املبيع مبا ال يفحش ال يؤثر يف صحته: به، وقال الوزير
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صلى اهلل ذليه لقوله  (2)إحداها تلقي الركبان (1)وله ثالث صور
ال تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده » وسلم

 .(3)رواه مسلم «السوق فهو بالخيار

                                         

أي للغنب الري يثبت به اخليار ثالث صور، لألخبار، ولو كان وكيال، قبل إذالم ( 1)
 .أحد الزوجني يف مهر مثل، فال فسخ فيهموكله، وأما غنب 

راكب البعري، مث اتسع فيه، فأطلق ذلى كل راكب، : مجع راكب، وهو يف األصل( 2)
 .واملراد هبم هنا القادمون من السفر جبلوبة، وإن كانوا مشاة

ال تلقوا »ويف رواية  «هنى ذن تلقي البيوع»: وهلما «ال تلقوا الركبان»ويف رواية ( 3)
فنهى ذن تلقي اجللب خارج السوق، الري تباع  «حىت يهبط هبا السوقالسلع، 

فيه السلع، فدل ذلى التحرمي، وهو مرهب اجلمهور، وأخرب أنه إذا أتى سيده 
الري تعرف فيه قيم السلع، يعين السوق، فهو باخليار، أي إذا فعل ذلك، وأتى 

إن  : أمحد: خ، وقالالبائع السوق، وذرف، فهو باخليارين أن ميضي البيع، أو يفس
 .كان يف البيع غنب

للركبان اخليار إذا تلقوا، ألن فيه نوع  صلى اهلل ذليه وسلموأثبت النيب : وقال الشيخ
هنى ذن ذلك ملا فيه من تغرير البائع، فإنه ال : تدليس، وغش، وقال ابن القيم

اهلل  صلىيعرف السعر، فيشرتي منه املشرتي بدون القيمة، ولرلك أثبت له النيب 
 .اخليار إذا دخل السوق ذليه وسلم

وال نزاع يف ثبوت اخليار له مع الغنب، فإن اجلالب إذا مل يعرف السعر، كان جاهال 
بثمن املثل، فيكون املشرتي غارا له، وكرا البائع إذا باذهم شيئا، فلهم اخليار إذا 

صادف اجللب،  هبطوا السوق، وذلموا أهنم قد غبنوا غبنا خيرج ذن العادة، أما إذا
 فال خيار له، والعقد صحيح، ألنه قصره ذلى التلقي، ومل يقل

واحلديث وإن كان ظاهره اإلطالق، فيقيد مبا هو جار، « ال تلقوا»: ال تشرتوا بل قال
 .متسامح فيه، من التغابن اليسري، اجلاري يف األسواق
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الري ال يريد  (بزيادة الناجش)إليها بقوله املشار : الثانية (و)
 .(2)ولو بال مواطأة (1)شراء

 .(3)أذطيت كرا، وهو كاذب، لتغريره املشرتي: ومنه

 .(4)(واملسرتسل)ذكرها بقوله  «الثالثة»
                                         

جنشت : من تفسري للناجش، وهو أن يزيد يف السلعة من ال يريد شراءها، ( 1)
الصيد، إذا أثرته ، كأن الناجش يثري كثرة الثمن بنجشه، ويرفع مثنها، وأمجعوا ذلى 

وملا فيه من تغرير املشرتي وخديعته، فهو يف معىن  «هنى ذن النجش»حترميه، خلرب 
 .من زاد ليغر، فإن زاد ليبلغ القيمة فال حترمي: الغش، ويتجه

اء، بغري مواطأة من البائع ملن يزيد فيها، أو زاد أي ولو كانت زيادة من ال يريد شر ( 2)
فإنه يكون ظاملا ناجشا، بل هو أذظم من : بنفسه واملشرتي ال يعلم، قال الشيخ

 .جنش األجنيب
أذطيت فيها كرا والبائع كاذب، : قول بائع سلعة: أي ومن النجش حكما ال لغة( 3)

: يع الغرر، وقال ابن القيمفيحرم النجش، لتغريره املشرتي، وقد هنى الشارع ذن ب
الغرر ما انطوت ذنا معرفته، وجهلت مغبته، ويثبت له اخليار، وكرا لو أخربه أنه 
اشرتاها بكرا، وهو زائد ذما اشرتاها به، فيثبت له اخليار، ألنه باذه مساومة، 

حيرم تغرير مشرت، بأن يسومه كثريا، ليبرل قريبا منه، كأن يقول يف : وقال الشيخ
 .أبيعها بعشرة: نها مخسةسلعة مث

: واملسرتسل قال ابن القيم: أي الصورة الثالثة، من صور الغنب، ذكرها املاتن بقوله( 4)
 واختار الشيخ ثبوت خيار  «غنب املسرتسل ربا»ويف احلديث 

ال يربح ذلى املسرتسل أكثر من : الغنب ملسرتسل مل مياكس، وهو املرهب، وقال
أذطين، واجلاهل بقيمة املبيع، فال : اكس، بل يقولوهو الري ال مي: غريه، قال

= 
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من اسرتسل، إذا  (1)وهو من جهل القيمة، وال حيسن مياكس
مع  وال أرش (3)فإذا غنب ثبت له اخليار (2)اطمأن، واستأنس

 .(4)إمساك

                                     
= 

يغنب غبنا فاحشا، ال هرا وال هرا، وكرا املضطر الري ال جيد حاجته إال ذند 
 .شخص، ينبغي أن ال يربح ذليه إال كما يربح ذلى غريه

أي يشاح يف املبيع، ويناقص يف الثمن، وحياط صاحبه، من بائع ومشرت، فيثبت ( 1)
 .نه حصل له الغنب لرلك، وجلهله بالبيع، أشبه القادم من سفرله اخليار، أل

اسرتسل إليه، انبسط : اسرتسل إذا اطمأن وسكن، ويف القاموس: أي من قوهلم( 2)
املسرتسل الري ال مياكس، بل يسرتسل : واستأنس، ضد استوحش، وقال أمحد

ته فينقاد له معتمدا ذلى صدق غريه، لسالمة سرير : أذطين هرا: إىل البائع، ويقول
 .انقياد الدابة لقائدها

أي فإذا غنب غبنا خيرج ذن العادة، ثبت له اخليار، ويقبل قوله بيمينه أنه جاهل ( 3)
أي ال خديعة،  «ال خالبة: فقل»بالقيمة، ما مل تكن قرينة تكربه، خلرب حبان 

يف  وأما من له خربة بسعر املبيع، ويدخل ذلى بصرية بالغنب، ومن غنب الستعجاله
 .البيع، ولو تثبت مل يغنب، فال خيار لعدم التغرير

أي وال أرش ملغبون مع إمساك مبيع، يف صور الغنب الثالث، ألن الشرع مل جيعله ( 4)
له، ومل يفته جزء من مبيع يأخر األرش يف مقابلته، بل إما أن يرده ويأخر مثنه، أو 

 .ال يرده خبالف الرد بالعيب ذلى ما يأيت
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من أقسام اخليار  (الرابع) (2)وخياره ذلى الرتاخي (1)والغنب حمرم
فيثبت مبا يزيد به  (4)من الدلسة وهي الظلمة (3)(خيار التدليس)

 .(5)الثمن

                                         

ه من التغرير للمشرتي، والغش املنهي ذنه، وحيرم تعاطي أسبابه، مث هرا ملا في( 1)
التحرمي ليس خاصا بالثالث الصور، بل حيرم أن تبيع ما يساوي سبعة بعشرة، قال 

وهرا كثري يف بياذات الناس، فال يصح ، ويستثىن منه أحوال املوسم، فما  : شيخنا
غنب، ألنه حدوث : ه، وال يقالكان من زيادة السوق أيام املوسم فال يدخل في

 .رغبة،والعقد صحيح يف الصور الثالث، ملا تقدم يف تلقي الركبان
 .أي ال يسقط إال مبا يدل ذلى الرضا، من تصرف وحنوه، كخيار العيب( 2)
 .وفعله حرام، قال يف اإلنصاف، بال نزاع، ملا فيه من الغرر والغش( 3)
شرتي يف ظلمة معنوية بالنسبة إىل حقيقة، بالضم، كأن البائع بتدليسه صري امل( 4)

كتمان العيب، وهو حرام، : احلال، فلم يتم إبصاره له، وهو ضربان، أحدمها
ما يزيد به الثمن، وأصول الشريعة توجب : وذكره الرتمري نص العلماء، والثاين

له الرد بالتدليس والغش، والرد هبما أوىل من الرد بالعيب، فإن املشرتي إمنا برل ما
يف املبيع بناء ذلى الصفة اليت أظهرها له البائع، ولو ذلم أنه ذلى خالفها، ملا برل 

 .له فيها ما برل له
أي يثبت خيار التدليس، مبا يزيد به الثمن، فإذا أظهر البائع للمشرتي أن املبيع ( 5)

ذلى صفة فبان للمشرتي خالفها، كان له اخليار بني اإلمساك والرد، ألن البائع 
 .وتارة بفعله: د غشه ودلس ذليه، والبائع تارة يظهر صفة املبيع بقولهق
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أي جعله جعدا، وهو ضد  (وجتعيده (1)كتسويد شعر اجلارية)
 (3)أي املاء الري تدور به الرحى (ومجع ماء الرحى) (2)السبط

ألنه إذا أرسله بعد حبسه اشتد دوران  (4)للبيع (وإرساله ذند ذرضها)
 .(5)الرحى حني ذلك

                                         

املبتاذة ليظن املشرتي أن ذلك صفته، حيث يكون شعرها أشقر أو أبيض، ( 1)
فيسوده فيزيد يف مثنها، وكتحمري وجهها وحنو ذلك، ولو حصلت احلمرة من 

ومال املوفق خجل، أو تعب، فله اخليار، وكرا تسويد شعرها لشيء حصل فيه، 
وغريه إىل ذدم اخليار يف محرة اخلجل والتعب، وقطعوا باخليار يف غريمها ولو من 

 .غري قصد
هو ما فيه التواء وانقباض، ال تفلفل : وضد القصري، وجتعد تقبض، فالشعر اجلعد( 2)

وحتسني وجه : وامتداد، فيظن املشرتي أنه خلقة فيزيد يف الثمن، قال يف اإلنصاف
صنع النساج وجه الثوب، وصقال اإلسكاف، وجه املتاع وحنوه يثبت الصربة وت

للمشرتي خيار الرد بال نزاع اهـ، وما ال يزيد يف الثمن، كتسبيط الشعر، ال خيار 
فيه، والسبط يدل ذلى ضعف البدن، واجلعودة تدل ذلى قوة البدن، ووطء األمة 

 .مينع ردها، اختاره الشيخ
 .إذا كانت تدور باملاء( 3)
فيحسب هره القوة تكسب دائما، ملا فيه من التدليس والغش، وإظهار ما ليس ( 4)

 .معتادا ليغر املشرتي
أي حني إرسال املاء بعد حبسه، وذلك أن تكون الرحى يف منصب ماء، فإنه ( 5)

بقوته مير باجلانب الري يلي املاء من العجل، فبالقوة تدفع، إخل، ومنه ما يستعمل 
 .هنار املنصبةللكهرباء ذلى األ
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فإذا تبني له  (1)فيظن املشرتي أن ذلك ذادهتا، فيزيد يف الثمن
 (3)وكرا تصرية اللنب يف ضرع هبيمة األنعام (2)التدليس، ثبت له اخليار

، فمن ابتاذها فهو ال تصروا اإلبل، والغنم»حلديث أيب هريرة يرفعه 
خبري النظرين، بعد أن حيلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاذا 

 .(4)متفق ذليه «من متر

                                         

ألجل ما رأى من سرذة دوران الرحى، وهو غري ذادهتا، وإمنا هو تدليس وغش ( 1)
وإن دلس مستأجر ذلى مؤجر، وغره حىت استأجره بدون : من البائع، قال الشيخ

 .هو كالغش والتدليس: القيمة فله أجرة املثل، قال ابن ذقيل
، ونقصان دوران الرحى، ثبت له أي فإذا تبني له التدليس، من أن الشعر جمعد( 2)

وإذا دلس يرجع املشرتي : اخليار، ألنه تغرير ملشرت، أشبه النجش، قال الشيخ
بالثمن ذلى األصح، وصوبه يف اإلنصاف، فإن ذلم املشرتي بالتدليس، فال خيار 

 .له، لدخوله ذلى بصرية
وهو مجعه يف تصرية اللنب،  -يف ثبوت اخليار-أي وكتسويد شعر اجلارية وحنوه ( 3)

أمجعوا ذلى أنه ال جيوز تصرية : ضرع هبيمة األنعام أو غريها، قال الوزير وغريه
اإلبل، والبقر، والغنم، تدليسا ذلى املشرتي فيثبت هبا اخليار، كالري قبله ببينة 

 .ولو قدمه ومثل به، لورود النص فيه لكان أوىل
ها، ليجتمع لبنها فيكثر، فيظن بضم ففتح أي ال تربطوا أخالف« ال تصروا اإلبل»( 4)

أي  «فمن ابتاذها»املشرتي أن ذلك ذادهتا، فيزيد يف مثنها ملا يرى من كثرة لبنها 
 بعد »أي الرأيني  «فهو خبري النظرين»اشرتاها بعد التصرية 

فجعله قيدا يف ثبوت اخليار، لكوهنا ال تعرف غالبا إال بعد احللب إال  «أن حيلبها
ع أو بينة، واجلمهور ذلى أنه إذا ذلم بالتصرية، ثبت له اخليار ما ذلم بإقرار بائ

ذلى الفور، ولو مل حيلبها، وإن حلبها مل يلزمه قبوله، وأخروا بظاهر احلديث، 
= 
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 ثالثة أيام منر ريإال املصراة، فيخ (1)وخيار التدليس ذلى الرتاخي
 .(3)ورد مع صاع متر سليم إن حلبها (2)ذلم، بني إمساك بال أرش

                                     
= 

 .وأفىت به ابن مسعود، وأبو هريرة، وال يعلم هلما خمالف يف الصحابة
االتفاق مع أنه ب «اخلراج بالضمان»وذكر ابن القيم أن هرا احلديث أصح من حديث 

ال منافاة بينهما، فإن اخلراج ما حيدث يف ملك املشرتي، وهنا اللنب كان موجودا 
يف الضرع، فصار جزءا من املبيع، ومل جيعل الصاع ذوضا ذما حدث، بل ذن 
اللنب املوجود يف الضرع وقت العقد، وتقديره بالشرع، الختالطه باحلادث، وتعرر 

 .اع،وبغري اجلنس ألنه باجلنس قد يفضي إىل الربامعرفة قدره، فقدر قطعا للنز 
كخيار ذيب، ألن كال منهما ثبت إلزالة ضرر املشرتي املتحقق، وإن صار لبنها ( 1)

 .ذادة سقط الرد
فهو باخليار ثالثة »وملسلم  «فإن شاء أمسك»ألن احلديث يقتضي ذلك، وفيه ( 2)

خياره، وإن رضي  ألنه يتبني به حاصل لبنها ذادة، وإن مضت بطل «أيام
 .بالتصرية فأمسكها مث وجد هبا ذيبا، ردها به

ال يرد اللنب، وإن كان باقيا ذلى صفته، وال فرق بني كون اللنب : للخرب، وظاهره( 3)
  قليال أو كثريا، لتقدير الشارع حبد ال يبعد، لدفع التشاجر

واختار وقطع النزاع، وشرط كون التمر سليما، حيث أن اإلطالق حيمل ذليه، 
الشيخ أنه يعترب يف كل بلد صاع من غالب قوته، ألن التمر غالب قوت احلجاز 

 .إذا ذاك، وغري هبيمة األنعام له الرد بالتصرية بال ذوض
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من  (اخلامس) (2)اللنب حباله ويقبل رد (1)فإن ذدم التمر فقيمته
ما )أي العيب  (وهو) (4)وما مبعناه (3)(خيار العيب)أقسام اخليار 

فما ذده التجار يف ذرفهم منقصا أنيط  (5)ذادة (ينقص قيمة املبيع
 .(6)احلكم به، وما ال فال

                                         

واختيار الشيخ من غالب قوت البلد، ولو مل يعدم التمر، وكونه من التمر لكونه ( 1)
 .أيسر أموال أهل املدينة إذا ذاك

ملوجود حال العقد، ال روب، وال غريه وال ما جتدد بعد، ألنه حصل يعين اللنب ا( 2)
 .يف ملكه

حيرم كتم العيب يف السلعة، : وتقدم أنه من التدليس، وأنه حرام، ويف االختيارات( 3)
وكرا لو أذلمه به، ومل يعلمه قدر ذيبه، وجيوز ذقابه بإتالفه، والتصدق به، وقد 

 .أفىت به طائفة من أصحابنا
ويثبت اخليار مبا هو مبعىن العيب، كطول مدة نقل ما يف الدار املبيعة ذرفا   أي( 4)

 .كما سيأيت
أو ذينه، ولو زادت القيمة كخصاء، وهرا يف باب البيع، أما األضحية فال، فإذا  ( 5)

كانت ناقة مثال يوجد فيها ذيب ال ينقصها بالنسبة إىل الربح ذندما جتلب، 
 .إىل ما ذدوه ذيبا فليس بعيب، وإذا اختلفوا رجع

أي ما ذداه التجار املعتربون يف ذرفهم منقصا للبيع، ذلق احلكم به، واذتمد ( 6)
 ال يطمع يف : ذليه، وما مل يعدوه منقصا مل يثبت اخليار به، وقال الشيخ

إن كان ما يوجد باملبيع مما : إحصاء العيوب، لكن يقرب من الضبط ما قيل
يفوت به غرض صحيح، يثبت الرد إذا كان الغالب ينقص العني أو القيمة، نقصا 

 .يف جنس املبيع ذدمه
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 (1)ذلى مجيع حاالته، يف مجيع احليوانات (كمرضه)والعيب 
إذا بلغ  (وزنا الرقيق (3)و زيادهتماأ (2)وسن)كإصبع   (وفقد ذضو)

وإباقه، وبوله، ) (5)وشربه مسكرا (وسرقته) (4)، من ذبد أو أمةاذشرً 
 .(6)(يف الفراش

                                         

 .أي مجيع حاالت املريض، يف مجيع احليوانات اجلائز بيعها( 1)
أي والعيب كفقد ذضو من أذضاء احليوانات، إصبع، أو يد، أو رجل، أو ذهاب ( 2)

 .سن من آدمي من ثغر، ولو من آخر األضراس
و سن فيهما يشوه املنظر، وينقص الصنعة فرلك ذيب، أي زيادة حنو إصبع، أ( 3)

 .يثبت به اخليار
واتفقوا ذلى أن الزنا ذيب يف : فيثبت به اخليار للمشرتي، قال الوزير وغريه( 4)

إذا تكرر منه، وكرا اللواط ممن بلغ ذشرا، : اجلارية، ويف الغالم إال أبا حنيفة، فقال
ويقلل الرغبة فيه، ملا فيه من اخلبث فاذال أو مفعوال به، ألنه ينقص قيمته، 

 .والعشر هي املعتربة فيه، وقبلها يف حكم الصغر، والصغر فيه خرب رفع القلم
أي ويثبت اخليار بسرقة الرقيق إذا بلغ ذشرا، وبشربه مسكرا، ألنه يدل ذلى ( 5)

 .خبث طويته خبالف الصغري، فإمنا يدل ذلى نقصان ذقله
 إباق الرقيق إذا بلغ ذشرا للخوف ذليه وقالأي ويثبت أيضا اخليار ب( 6)

إذا أبقت اجلارية ذند املشرتي، وكانت معروفة برلك قبل البيع، : الشيخ وغريه
ويثبت أيضا اخليار ببوله يف . وكتمه البائع، رجع املشرتي بالثمن، ذلى األصح اهـ

ما الفراش، ألنه يدل ذلى داء يف بطنه، فإن كان من دون ذشر فليس ذيبا ألن 
 .قبلها يبول يف الفراش غالبا
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وذدم ختان ذكر   (1)وكونه أذسر، ال يعمل بيمينه ذملها املعتاد
 (4)وخبر، وحول، وخرس (3)وذثرة مركوب، وحرنة وحنوه (2)كبري

 .(5)وطرش، وكلف وقرع

                                         

 .أي يثبت برلك اخليار ملشرت، فإن ذمل هبا أيضا فليس بعيب، وال خيار ملشرت( 1)
 .للخوف ذليه، ال يف أنثى، وال صغري، ألنه الغالب( 2)
 .كرفسه، وذضه، واستعصائه، وكلها ذيوب، يثبت بأحدها اخليار ملشرت( 3)
رائحة الفم، يف ذبد أو أمة، وأما الصنان اليسري أي والعيب كبخر، بالتحريك ننت ( 4)

بالتحريك بياض يف مؤخر العني، وذدم  «حول»فليس بعيب فيهما وفاقا، و
حمرك  «خرس»اذتدال العني يف مركزها، بل مائلة إىل جانب، يبصر هبا أوال، و

 .يعقد اللسان، فيمتنع معه الكالم، يثبت هبا اخليار للمشرتي
 «كلف»حمرك وهو نقص السمع، دون الصمم و «طرش»كـ أي والعيب أيضا  ( 5)

لون بني السواد واحلرة، : شيء يعلو الوجه كالسمسم، تغري معه بشرة الوجه، وقيل
 «قرع»وهي محرة كدرة، تعلو الوجه، ذكس لون الربص، ويقال للبهق كلف، و

  قرع الرأس، إذا مل يبق: بفتحتني أي صلع، مصدر
ذا ذهب شعره من آفة، وإن مل يكن له ريح منكرة، إ: ذليه شعر، وقال اجلوهري

فيثبت هبا اخليار، وكالصمم، والربص ، واجلرام والفاجل، والعفل، والقرن، 
واالستحاضة وحنو ذلك، وككثرة كرب، ومحق من كبري، وإمهال األدب والوقار 

 .يف حماهلما نص ذليه
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وكوهنا ينزهلا  (2)وطول مدة نقل ما يف دار مبيعة ذرفا (1)مةومحل أ
 .(4)ال سقوط آيات يسرية من مصحف وحنوه (3)اجلند

                                         

لك ألن محل األمة خطر، فيثبت به اخليار، ال محل هبيمة إن مل يضر باللحم، وذ( 1)
وقد يكون نقصا من ناحية أخرى، يضعف ذملها مدة احلمل، أو يسبب منعها 
من أذماهلا إذا كانت ترضع، خبالفه يف سائر احليوان ألنه يراد للنماء، وغالب 

 .الناس يستنسلون احليوان، ال اإلماء
ل مدة نقل ما يف كطو : شرع يف التمثيل ملا يف معىن العيب املثبت للخيار، ومنه( 2)

در مبيعة وحنوها ذرفا، لطول تأخر تسليم املبيع بال شرط، لكون طول مدة النقل 
يفوت منفعته، كما لو كانت مؤجرة، فإن مل تطل املدة ذرفا فال خيار، وكبق وحنوه 

 .غري معتاد هبا، حلصول األذى به
يتولونه تكون  بأن تكون معدة لنزوهلم، إذ هو مبعىن العيب، ألن الغالب أمنا( 3)

سلطتهم ذليه، وكرا من يف معناهم، ممن ال خيرج إال مبشقة، لفوات منفعتها 
زمانه، وكرا كوهنا ينزهلا اجلن، لكوهنا مفزذة من سكنهم، أو مؤذية من سكن هبا 

اجلار قبل الدار، وأصله : واجلار السوء ذيب، وهلرا يقال: برجم وحنوه، قال الشيخ
ْيًتا ِفي اْلَجنَّةِ َربِّ اْبِن ِلي : قوله قبل  ِعْنَدكَ حيث ذكر  ِعْنَدَك بـَ
ْيًتا  بـَ

 كسقوط حنو كلمات بالكتب، فال يثبت له اخليار برلك ألنه ال خيلو( 4)
مصحف منه، بل ال يسلم ذادة من ذلك، ومثله يتسامح فيه، كيسري تراب وحنوه 

 .برب وكغنب يسري، فإن كثر ذلك فله اخليار
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أو ذدم  (2)وال ثيوبة، أو كفر (1)وال محى، وصداع يسريين
العقد  (فإذا ذلم املشرتي العيب بعد) (4)وال معرفة غناء (3)حيض

 .(5)إن شاء (أمسكه بأرشه)

                                         

هبما اخليار، لكوهنما مما يعرض كثريا ويزول، واحلمى فتور ظاهر أي فال يثبت ( 1)
 .اجللد، واحلرارة، فإذا كان قليال فال يضر، وكرا الصداع اليسري

أي وال خيار له إن وجد األمة ثيبا، ومل يشرتط أهنا بكر، ألن الثيوبة هي الغالب ( 2)
ب ذليه الكفر، بل ذلى اجلواري، وال خيار له إن وجد الرقيق كافرا، ألن الغال

أصل اسرتقاقه هو الكفر، ولعل األوىل أن يفرق بني األزمان والبلدان فاألزمان اليت 
يوجد الكفر فيها كثريا، إذا وجد كافرا فهو األصل والغالب، أما البلدان اليت يقل 
فيها وجود الكفر فال، لكن من يؤتى هبم، يؤتى هبم من بلدان ال يعرفون الدين، 

فهرا مثله كافر، وإن ادذوا اإلسالم، والري ال يعرف أمر الدين فيه  وال الصالة،
تفصيل، ولعل من يشرتي من بالد بعيدة، الغالب ذليها الكفر واجلهل فليس 

 .بعيب، ومن بالد املسلمني يكون ذيبا، وكرا الفسق باالذتقاد والعجمة والتغفيل
 .ذيبا ألن اإلطالق ال يقتضي احليض وال ذدمه، فليس فواته( 3)
فليست ذيبا، ألنه ال نقص هبا يف ذني وال قيمة، وكرا طبخ وحجامة وحنو ذلك، ( 4)

الغناء ذيب، ومن يستعمله فهو حيبه، ألن إحسانه له : وقال ابن ذقيل وغريه
 .يسبب استعماله

 سواء ذلم البائع بعيبه فكتمه، أو مل يعلم، أو حدث به ذيب بعد ذقد ( 5)
لى بائع، رضي البائع أو سخط، تعرر الرد أوال، وإن وقبل قبض، فيما ضمانه ذ

قال البائع، أنا أزيل ما به من ذيب؛ مل مينع الرد، وال األرش وإن رضي املشرتي 
 .برلك جاز
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 تراضيا ذلى أن العوض يف مقابلة املبيع، فكل جزء ألن املتبايعني
ومع العيب فات جزء من املبيع، فله  (1)منه يقابله جزء من الثمن
قسط ما بني قيمة )أي األرش  (وهو) (2)الرجوع ببدله وهو األرش

ويؤخر قسط ما  (4)فيقوم املبيع صحيحا، مث معيبا (3)(الصحة والعيب
 .(5)بينهما من الثمن

                                         

أي فكل جزء من املبيع يقابله جزء من الثمن، وهرا تعليل جلواز اإلمساك ( 1)
 .باألرش

األرش يف حنو املصراة، ألنه ليس  هرا ذلى القول باإلمساك باألرش، وال يستحق( 2)
 .فيها ذيب، وإمنا له اخليار فيها بالتدليس، ال لفوات جزء

 .فريجع املشرتي إذا اختار اإلمساك مبثل نسبته من مثنه املعقود به( 3)
أي يقومه ذدل إن تنازع املتعاقدان سليما مبائة مثال، مث يقومه معيبا بتسعني ( 4)

ن ما زاد ذليها يف ملك املشرتي، ال يقوم ذليه، وما وتعترب القيمة يوم ذقد، أل
نقص فهو مضمون ذليه، ألن مجلة املبيع من ضمانه، فلو لبس املبيع، أو حلبه أو 

 .ذمل ذليه فرده، فعليه نقص قيمته
ألن املبيع مضمون ذلى املشرتي، ففقد جزء منه يسقط ما قابله من الثمن، ويف ( 5)

 .الرد، أو أخر األرش، لتضرر البائع بالتأخري االختيارات جيرب املشرتي ذلى

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

447 

صحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، رجع خبمس الثمن قليال   فإن قوم
 .(1)كان أو كثريا

-كشراء حلي فضة بزنته دراهم-وإن أفضى أخر األرش إىل ربا 
 .(4)املدفوع للبائع (أو رده وأخر الثمن) (3)أمسك جمانا إن شاء (2)

                                         

فإن اتفقا ذلى أن ميسك املشرتي سلعته، : وهو الواجب للمشرتي قال ابن رشد( 1)
: ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء األمصار جييزون ذلك اهـ، وذن أمحد 

يفة، ليس له إال اإلمساك بال أرش، أو الرد، اختاره الشيخ، وهو مرهب أيب حن
والشافعي، قال الزركشي، هرا أذدل األقوال، وصوبه يف اإلنصاف وهو مقيد مبا 

 .إذا مل يتعرر رده
أو حلي ذهب بزنته دنانري، وحنوها، أو شراء قفيز مما جيري فيه الربا، كرب وشعري، ( 2)

 .مبثله جنسا وقدرا
، وطالب أي بال أرش، فإن تعيب احللي ذنده فسخه احلاكم، ورد بائع الثمن( 3)

مشرت بقيمة املبيع معيبا بعيبه األول، فإن اختار املشرتي إمساكه جمانا فال فسخ، 
وكرا إن اختار األرش فليس له الفسخ، ألن اختياره األرش يتضمن إمضاء البيع، 

 .وإسقاط حقه من األرش
اتفقوا ذلى أن : كامال، ألنه بالفسخ استحق اسرتجاع مجيع الثمن، قال الوزير( 4)

شرتي الرد بالعيب الري مل يعلم به حال العقد، ما مل حيدث ذنده ذيب للم
آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد ذثوره ذليه اهـ، وإن ذلم العيب، فأخر الرد، مل 
يبطل خياره، إال أن يوجد منه ما يدل ذلى الرضى، من التصرف وحنوه كما سيأيت 

عد تلفه ذنده فسد العقد ، ورد وإن ذثر املشرتي ذلى ذيب يف احللي أو القفيز، ب
البائع املوجود، ونقد الثمن، وتبقى قيمته املبيع إن كان متقوما، أو مثله إن كان 

  .مثليا يف ذمته، وليس له أخر األرش
وإن أسقط مشرت خيار رده، بعوض برله له البائع أو غريه، قل أو كثر جاز، وليس من 
= 
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أو وهب له، مث فسخ البيع  (1)وكرا لو أبرئ املشرتي من الثمن
وإن ذلم املشرتي قبل  (2)، رجع بالثمن ذلى البائعلعيب، أو غريه

إال  (4)أو حدث العيب بعد العقد، فال خيار له (3)العقد بعيب املبيع
 .(6)املعيب (وإن تلف املبيع) (5)يف مكيل وحنوه تعيب قبل قبضه

                                     
= 

ليها أو لبس الثوب، ووجد ذيبا، األرش يف شيء وإذا حلب الدابة ، أو محل ذ
وأراد ردها فإن كانت قيمتها نقصت حبلب، أو محل، أو لبس ذن حالة العقد، 

 .فإنه ذيب حدث ذند املشرتي، فريد أرشه معه، وإال ردها جمانا
مث فسخ البيع لعيب أو غريه، رجع بكل الثمن ذلى البائع، وإن أبرئ من بعضه ( 1)

 .رجع بقسطه
استحق مجيع الثمن، وإن أبرئ من نصفه مثال رجع بنصفه وال رد  ألنه بالفسخ( 2)

 .ملشرت وهبه بائع مثنه أو أبرأه منه
-إن باع ذبدا يلزمه ذقوبة : فال خيار له، لدخوله ذلى بصرية، قال يف اإلنصاف( 3)

 .فال شيء له، بال نزاع -من قصاص أو غريه، يعلم املشرتي ذلك
 .خلروجه من ملك بائع سليما( 4)
فلمشرت اخليار، ألنه من ضمان بائع إىل قبضه، وحنو املكيل املوزون واملعدود، ( 5)

 .واملرروع، والثمر ذلى الشجر، واملبيع بصفة، أو رؤية متقدمة
 .ولو بفعل املشرتي، كأكله وحنوه، مث ذلم ذيبه، تعني األرش، لتعرر الرد( 6)
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أو  (2)أو مل يعلم ذيبه حىت صبغ الثوب، أو نسجه (1)(أو ذتق العبد)
وذدم  (4)لتعرر الرد (تعني األرش)أو بعضه  أو باذه، (3)وهب املبيع

وإن دلس البائع بأن ذلم العيب وكتمه ذن  (5)وجود الرضا به ناقصا
 .(6)املشرتي فمات املبيع

                                         

 .لتعرره أي املبيع، مث ذلم ذيبه، تعني األرش، وسقط الرد( 1)
أي الثوب املبيع، فله األرش، وال رد، ألنه شغل املبيع مبلكه، فلم يكن له رده، ملا ( 2)

 .فيه من سوء املشاركة
 .أو رهنه، أو وقفه، مث ذلم بعيبه تعني األرش( 3)
أي أو باع املبيع املعيب غري ذامل بعيبه، أو باع بعضه، مث ذلم بالعيب، تعني ( 4)

تعرر الرد، وألن البائع مل يوفه، ما أوجبه له العقد، ويكون األرش يف كل الصور ل
 .األرش ملكا للمشرتي، ألنه يف مقابلة اجلزء الفائت من املبيع

إن تغري مبوت، أو فساد، أو ذتق ففقهاء : أي فيوجب تعني األرش، قال ابن رشد( 5)
بل قوله يف األمصار ذلى أنه فوت، ويرجع املشرتي ذلى البائع بقيمة العيب اهـ ويق

 .قيمته، وذلم منه أنه ال رد له يف الباقي، بعد تصرفه يف البعض
املعيب، ذهب ذلى البائع، ورجع ذليه املشرتي بكل الثمن، سواء تعيب املبيع ( 6)

ذند املشرتي بفعل اهلل تعاىل كاملرض، أو بفعل املشرتي، كوطء البكر وحنوه مما هو 
هدرا، وكرا إن تعيب بفعل آدمي،   مأذون فيه، خبالف قطع ذضو، فال يرهب

كجناية ذليه، أو بفعل العبد كسرقته، فيفوت التالف ذلى البائع، حيث دلس 
 .العيب، ويرد الثمن كله
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ورد للمشرتي ما  (1)أو أبق، ذهب ذلى البائع، ألنه غره
 .(2)أخره

وبيض  (3)وإن اشرتى ما مل يعلم ذيبه بدون كسره، كجوز هند)
وإن رده رد أرش   (4)جده فاسدا، فأمسكه فله أرشهنعام، فكسره فو 

ألن ذقد البيع يقتضي  (5)الري تبقى له معه قيمة وأخر مثنه (كسره
 .(6)السالمة

                                         

 .بالتدليس، ويتبع بائع ذبده حيث كان( 1)
أي رد البائع من العوض للمشرتي يف مقابلة ما أخر العبد، وإال يكن دلس، ( 2)

 .تعني األرش كما تقدم
نوع من اآلنية، كما أن بيض النعام لصالبة قشره قد يتخر إناء، وجوز اهلند إذا ( 3)

 .وجد ماءه الري يشرب فاسدا، فله رده بالعيب
إن مل يدلس البائع، فإن دلس فال شيء له، ألنه غره، وكالمها ال يعلم ذيبه بدون  ( 4)

 .كسره
ولو كان الكسر بقدر وكرا بطيخ يف مكسروه نفع، يرد ما نقصه بكسره ذنده، ( 5)

االستعالم، ألنه ذيب حدث ذنده والكسر كسران، كسر تبقى معه قيمة، وكسر 
ال تبقى معه، فما ال تبقى إن كسرها كلها أو كسرها كسرا ال تبقى معه قيمة، 
فيتعني األرش للمشرتي، مثل أصلها، وما تبقى له معه قيمة ، فيخري بني اإلمساك 

 .رش الكسروله أرش العيب، والرد مع أ
أي من العيوب، والعيب نقيصة، يقتضي العرف سالمة املبيع ذنها غالبا فإذا ( 6)

ظهر يف املبيع ذيب، خري مشرت بني رد، استدراكا ملا فاته، وإزالة ملا يلحقه من 
 الضرر يف بقائه يف ملكه ناقصا ذن حقه، وبني إمساك مع أرش، ألهنما تراضيا 

= 
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املبيع  (وإن كان) (1)ويتعني أرش مع كسر ال تبقى معه قيمة
ألنا  (3)(رجع بكل الثمن)فكسره فوجده فاسدا  (2)(كبيض دجاج)

وليس  (4)لكونه وقع ذلى ماال نفع فيهتبينا فساد العقد من أصله، 
وخيار ذيب ) (5)ذليه، رد فاسد ذلك إىل بائعه، لعدم الفائدة فيه

 .(7)ألنه لدفع ضرر متحقق، فلم يبطل بالتأخري (6)(مرتاخ

                                     
= 

وض، ومع العيب فات جزء من املبيع، فرجع ببدله وهو ذلى أن العوض يف مقابلة املع
 .األرش

كأن كسره كسرا ال تبقى معه قيمة للمكسور، من حنو جوز اهلند، ألنه أتلفه، ( 1)
 .ويسقط الرد، لتعرره بإتالف املبيع

 .وجه مررا، وكبطيخ وجده مرضا( 2)
 .أي ذلى بائع، وظاهر إطالقهم، سواء دلس أو ال( 3)
رات، فيكون البيع غري صحيح، ومن شرط صحة البيع أن ينتفع به، كبيع احلش( 4)

وإن وجد البعض فاسدا رجع بقسطه، فإن كان الفاسد النصف، رجع بنصف 
 .الثمن، وإن كان الربع رجع بربعه وهكرا

إذ ال قيمة له، وال أرش فريجع بكل الثمن، وكرا ليس ذليه رد ماال قيمة ملكسوره ( 5)
 .من حنو جوز، ولوز

 .أي متسع وقته، ليس ذلى الفور( 6)
  يعين اخلايل ذن الرضا، كخيار القصاص، فمن ذلم العيب، وأخر( 7)

الرد به، مل يبطل خياره بالتأخري، وليس ذليه أن يشهد قبل استعماله أنه يريد 
ما بعد : األرش بل تكفي نيته، ومىت اختلفا، كان القول قوله يف نيته، فيحلف

 .ستعملته إال بنية أخر األرشذلمي رضيت به، وما ا
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كتصرف فيه بإجارة، أو إذارة، أو   (1)(ما مل يوجد دليل الرضا)
الفسخ  (وال يفتقر) (4)واستعماله لغري جتربة (3)ذاملا بعيبه (2)حنومها

أي البائع،   (وال رضا، وال حضور صاحبه (5)إىل حكم)للعيب 
 .(6)كالطالق

                                         

 .فيسقط اخليار، ألن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به( 1)
 .كوطء ، وسوم، وغري ذلك من أنواع التصرف( 2)
 .أي فيبطل خياره، وإن كان جاهال بعيبه فخياره حباله، وال تأثري لتصرفه( 3)
ريق رد، وكوطء وقبلة مما يدل ذلى الرضا، كركوب دابة لغري جتربة هلا، ولغري ط( 4)

وال أرش له : وملس لشهوة، ومل خيرت اإلمساك قبل تصرفه، فال رد، وقال بعضهم
أنه : العيب، ألنه قد رضي باملبيع ناقصا، فسقط حقه من األرش، وال يقبل قوله

له األرش، كما لو اختار إمساكه قبل تصرفه، : مطالب باألرش، إال ببينة وذنه
 .وصوبه يف اإلنصاف

 .بل هو يفسخ من نفسه، سواء كان الرد بالعيب قبل القبض أو بعده( 5)
أي كما أن الطالق ال يفتقر إىل حكم حاكم، وال رضا، وال حضور، ألنه رفع ( 6)

 .ذقد جعل إليه ، فلم يعترب فيه ذلك
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ولو  (2)أو بشرط خيار، الفسخ يف نصيبه (1)وملشرت مع غريه معيبا
: أي (وإن اختلفا) (4)واملبيع بعد فسخ أمانة بيد مشرت (3)رضي اآلخر

مع  (ذند من حدث العيب)البائع واملشرتي يف معيب : أي
 .(5)الحتمالا

                                         

 .الفسخ يف نصيبه، ولو رضي اآلخر، ألنه مجيع ما ملكه بالعقد، فله رده بالعيب( 1)
مع غريه، بشرط خيار، الفسخ يف نصيبه، ألن نصيبه مجيع ما ملكه  أي وملشرت( 2)

بالعقد، فجاز له رده باخليار الري شرطه، كشراء واحد من اثنني شيئا بشرط 
خيار، أو وجده معيبا، فله رده ذليهما، وله رد نصيب أحدمها ذليه، وإمساك 

ذلى احلاضر نصيب اآلخر، وإن كان أحدمها غائبا واآلخر حاضرا، رد املشرتي 
منهما حصته بقسطها من الثمن، ويبقى نصيب اآلخر يف يده، حىت يقدم فريده 

 .ذليه
 .أي بالبيع مع العيب، أو بشرط اخليار، فأمضاه، ألنه كان مشقصا قبل البيع( 3)
حلصوله يف يده، فإن تلف بغري تعد منه وال تفريط، فال ضمان ذليه، لكن إن ( 4)

وب أطارته الريح إىل داره، وإذا فسخ والبائع غائب، قصر يف رده فتلف ضمنه، كث
: وال ميكنه رد املبيع إليه إال خبطر، أو مشقة وضرر ذلى البائع، فقال بعضهم

 .للمشرتي بيعه، وحفظ مثنه، ألنه مصلحة للبائع، وصرحوا به يف الوديعة
أي احتمال قول كل منهما، كخرق ثوب وحنوه، وجنون وإباق، وال بينة ( 5)

 .دمهاألح
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ألن األصل  (2)إن مل خيرج ذن يده (1)(فقول مشرت مع ميينه)
فيحلف  (3)ذدم القبض يف اجلزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه

 .(5)أو أنه ما حدث ذنده، ويرده (4)أنه اشرتاه وبه العيب

                                         

 .إن كان العيب ال خيفى، فالقول قول البائع أن املشرتي رآه: وقال ابن ذطوة( 1)
وهي اليد املشاهدة، فإن خرج إىل يد غريه، وغاب ذنه، مل جيز له احللف ذلى ( 2)

البت، ولو غلب ذلى ظنه صدق ذلك الغري، الحتمال حدوث العيب ذنده، وال 
فيتعني حلف البائع ذلى صفة جوابه، فإن جيوز له الرد، لعدم احللف ذلى البت، 

ال يستحق ذلى ما : بعته بريئا من العيب، حلف ذلى ذلك، وإن أجاب: أجاب
 .يدذيه من الرد، حلف ذلى ذلك، فيحلف ذلى البت

 .أي مع ميينه، الحتمال صدق البائع( 3)
 .أي حيلف مشرت ذلى البت أنه اشرتى هرا املبيع وبه هرا العيب( 4)
حيلف مشرت ذلى البت، أن هرا العيب ما حدث يف هرا املبيع ذنده، ألنه أي أو ( 5)

األميان كلها ذلى البت، إال ما كان ذلى نفي فعل الغري، ويرد املبيع الري اختلفا 
القول قول بائع ذلى البت، وهو مرهب : يف حدوث ذيبه بعد حلفه، وذن أمحد

 .اجلمهور، وذليها العمل
العيب، فالقول قول من يدل احلال ذلى صدقه، وإن احتمل  إذا ادذى: وقال ابن القيم

صدقهما فقوالن، أظهرمها أن القول قول البائع، ألن املشرتي يدذي ما يسوغ 
فسخ العقد بعد متامه ولزومه، والبائع ينكره اهـ وإن اختلفا يف مفسد، أو شرط 

 .ن لآلخر بينةوحنومها فقول منكر بيمينه، سواء كان البائع أو املشرتي، ما مل يك
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واجلرح  (1)كاإلصبع الزائد  (وإن مل حيتمل إال قول أحدمها)
قول املشرتي  (قبل) (2)مل أن يكون قبل العقدالطري، الري ال حيت

لعدم احلاجة  (بال ميني)والبائع يف املثال الثاين  (3)يف املثال األول
 .(5)ويقبل قول بائع أن املبيع املعيب ليس املردود (4)إليه

                                         

بيد أو رجل، إذا ادذى البائع حدوثها، وال ميكن حدوثها، كالشجة املندملة اليت ( 1)
 .ال ميكن حدوثها

 .أي وادذى املشرتي كونه قدميا( 2)
أي بال ميني، لعدم احلاجة إليه، ألنه ال ميكن حدوث اإلصبع الزائد يف الغالب، ( 3)

 .وإمنا تنشأ يف زمن التخطيط
ن اجلرح طريا، ال حيتمل أن يكون قبل العقد، وتقدم أنه إذا ادذي العيب، وهو كو ( 4)

فالقول قول من يدل احلال ذلى صدقه، وإن ادذى غلطا، أو أن الثمن أكثر، مل 
 .يقبل قوله إال ببينة، اختاره املوفق وغريه، وصوبه يف اإلنصاف

قول املنكر مع ميينه، إلنكار بائع كونه سلعته، وإنكاره استحقاق الفسخ، والقول ( 5)
املبيع املعيب، واملعني بعقد، ومل يفصل بعضهم بني املعني، وما يف الرمة، : وصوابه

وظاهر القواذد أن احلكم فيهما سواء، وفرق السامري وغريه وهو مقتضى ما يأيت، 
مراد األصحاب املعني، واحلال أنه إذا أنكرها البائع، وكان ذلك : وقال شيخنا
أنه ذني ماله ، ويركر أن ذند بعض األصحاب أن غري املعني كاملعني معينا، أنكر 

 .أيضا، ألنه ال يستحق ذليه الرد
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وقول قابض يف ثابت يف  (1)إال يف خيار شرط، فقول مشرت
وقول  (4) خيرج ذن يدهإن مل (3)من مثن، وقرض، وسلم وحنوه (2)ذمة

ومن اشرتى متاذا، فوجده خريا مما  (5)مشرت يف ذني مثن معني بعقد
 .(6)اشرتى، فعليه رده إىل بائعه

                                         

ألهنما هنا اتفقا ذلى استحقاق الفسخ، وكرا لو اذرتف البائع بعيب ما باذه، ( 1)
 .ففسخ املشرتي، مث أنكر البائع أن املبيع هو املردود، فقول مشرت

نه سواء كان بائعا، أو مقرضا، أو مسلما، أو مؤجرا، أي ويقبل قول قابض بيمي( 2)
 .أو متلفا، أو غري ذلك، يف ثابت يف ذمة ذمرو مثال لزيد

كأجرة وقيمة متلف، وصداق وجعالة، إذا رد بعيب، وأنكره مقبوض منه، مثال ( 3)
إذا ثبت ذلى ذمرو لزيد صاع مثن مبيع، أو قرض، أو دين سلم يف ذمة : ذلك

جرة وحنوه، فبعد ما قبضه زيد من ذمرو رده بعيب وجده فيه، ذمرو لزيد، أو أ
وأنكر ذمرو أن الصاع املردود هو الصاع الري دفعه، فالقول قول القابض، وهو 

 .زيد بيمينه، ألن األصل بقاء شغل الرمة هبرا احلق الثابت يف ذمة ذمرو
الرمة، فال  أي املشاهدة، دون احلكمية، حبيث يغيب ذنه، ألن األصل بقاؤه يف( 4)

 .ميلك رده
أي إن رد ذليه بعيب أنه ليس املردود، ألنه إذا ذني تعلق احلكم به، فصار الثمن ( 5)

 .هنا نظري املثمن، فإن رد ذليه خبيار شرط، فقياس اليت قبلها يقبل قول بائع
 .إذا كان البائع جاهال به( 6)
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مىت  (1)خيار يف البيع بتخيري الثمن)من أقسام اخليار  (السادس)
 (3)يف أنواذه األربعة (ويثبت) (2)ما أخرب به (أقل أو أكثر)الثمن  (بان

 .(4)وهي بيع برأس املال (يف التولية)

                                         

ار، فصار قسما من أقسام إذا أخرب بائع خبالف الواقع، فإنه يثبت للمشرتي اخلي( 1)
 .اخليار

أو أخفي التأجيل، أو شيئا مما يلزمه بيانه، وحيرم ذلى البائع التخبري مبا خيالف ( 2)
الواقع يف الثمن، فإنه كرب، وأكل للمال بالباطل، والعقد غري صحيح، ويثبت 

ين اخليار، قال يف اإلنصاف، بيع املراحبة يف هره األزمان أوىل للمشرتي، وأسهل يع
لرتكه املماسكة، وهي أضيق ذلى البائع، ألنه حيتاج أن يعلم املشرتي بكل شيء 
من النقد، والوزن، وتأخري الثمن، وممن اشرتاه، واملؤونة، والرقم، والسمسرة، 
والقصارة، واحلمل، وال يغر فيه، وال حيل له أن يزيد ذلى ذلك شيئا إال بينه 

 .للمشرتي، ليعلم بكل ما يعلمه البائع
أي يثبت اخليار يف البيع بتخيري الثمن، يف صور أربع من صور البيع، اختصت ( 3)

هبره األمساء اآلتية، كاختصاص السلم بامسه، وتصح بلفظ البيع، وبكل ما يؤدي 
 .ذلك املعىن

وليتك املبيع، أو بعتكه برأس ماله، أو مبا اشرتيته به، أو : فقط، فيقول البائع( 4)
ا، وهو الثمن املكتوب ذليه، وينعقد باالتفاق، وإن جهال برقمه املعلوم ذندمه

الثمن أو أحدمها مل يصح، والتولية يف اللغة تقليد العمل، ويف العرف ما ذكره 
 .الشارح
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: و (1)وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن (الشركة)يف  (و)
وهي بيعه بثمنه،  (املراحبة)يف  (و) (2)ينصرف إىل نصفه. أشركتك

 (و) (4)ذلى أن أربح يف كل ذشرة درمها، كره: وإن قال (3)وربح معلوم
 .(5)وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم (املواضعة)يف 

                                         

هو شركة : أشركتلك يف نصفه، أو ثلثه، أو ربعه وحنوه، أو: حنو: أي املعلوم هلما( 1)
 .بيننا

ار، ألنه ملا كان اجلزء املأخوذ بغري ذوض رجع ألهنا تقتضي التسوية، خبالف اإلقر ( 2)
يف تفسريه إليه، لئال يلزم اإلجحاف ذليه، واملأخوذ هنا بعوض، فال فوت، 
فحملت ذلى األصل، وإن قال آلخر ذامل بشركة األول، فله نصف نصيبه وهو 
الربع، وإال أخر نصيبه كله، ألنه إذا مل يعلم ، فقد طلب منه نصف املبيع، 

 .أشركاين، فأشركاه معا أخر ثلثه: ليه، وإن قالوأجابه إ
رأس مايل فيه مائة، بعتكة هبا، وربح ذشرة، صح، ألن الثمن والربح : فيقول مثال( 3)

 .معلومان
كأنه دراهم بدراهم وقال : واحتج أمحد بكراهة ابن ذمر وابن ذباس، وقال( 4)

أبيعك والربح يف كل : اتفقوا ذلى أن ربح املراحبة صحيح، وهو أن يقول: الوزير
ذشرة درهم، وكرهه أمحد، لشبهه بيع العشر بأحد ذشر، ال أنه منه حقيقة وإال 

 .حلرم
بعتكه برأس ماله مائة مثال، وأضع لك ذشرة، فيصح البيع، ألنه لفظ : كأن يقول( 5)

 -رأس مايل-بعتكه مبائة هي : حمصل ملقصود البيع بدون رأس املال، وكرا لو قال
من كل ذشرة، وهره الصورة مكروهة، كما كرهت نظريهتا يف  ووضيعة درهم

 .املراحبة
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 (من معرفة املشرتي) (1)أي الصور األربع (يف مجيعها وال بد)
فإن فات مل  (3)ألن ذلك شرط لصحة البيع (2)(رأس املال)والبائع 

وما ذكره من ثبوت اخليار يف الصور األربع تبع فيه املقنع،  (4)يصح
 .(6)الزائد طواملرهب أنه مىت بان رأس املال أقل ح (5)وهو رواية

                                         

 .يعين التولية، والشركة، واملراحبة، واملوضعة، إذا ذقدا البيع بإحداها كما تقدم( 1)
وال تكفي معرفة أحدمها به، وال بد أن يبني البائع للمشرتي النقد، واحلمل ، وحنو ( 2)

 .ذلك مما تقدم
 .ة الثمن شرط لصحة البيع باإلمجاعوتقدم أن معرف( 3)
 .أي فات ذلى املتعاقدين معرفة رأس املال، مل يصح البيع بواحدة من تلك الصور( 4)
أي ذن اإلمام أمحد رمحه اهلل، نقلها حنبل، فيما إذا ظهر الثمن أقل مما أخرب به ( 5)

 البائع
ع ما قدره من الربح، أي ذن رأس املال يف األربع، ألنه باذه برأس مال فقط، أو م( 6)

أو وضيعته، فإذا بان رأس ماله دون ما أخرب به، كان مبيعا به ذلى ذلك الوجه، 
وال خيار، ألنه باإلسقاط قد زيد خريا، فلو باع فرسا من ذمرو بأربعني، تولية، 
فظهر أن الثمن ثالثون، تسقط العشرة، ولو أشركه فيها بنصف مثنها وهو 

 .ذشرون، سقط مخسة
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وال خيار  (2)وينقصه يف مواضعة (1)وحيط قسطه يف مراحبة
وإن ) (4)وال تقبل دذوى بائع غلطا يف رأس املال بال بينة (3)للمشرتي

  (ممن ال تقبل شهادته له)اشرتى  (أو (5)بثمن مؤجل)السلعة  (اشرتى
 .(6)كأبيه، وابنه وزوجته

                                         

حيط قسط الزائد يف مراحبة، ألنه تابع له، كما لو باذه شاة بثمانية، فظهر أهنا أي ( 1)
 .بستة، سقط اثنان وقسطه من الربح، وهو الربع

أي وينقص الزائد يف مواضعه تبعا له، كما لو باذه ذشرة آصع بعشرة مثال، فظهر ( 2)
 .أهنا بثمانية، سقط اثنان، مع بقاء الوضيعة ذلى ما هي ذليه

ألن الثمن إذا بان أقل مما أخرب به، وسقط ذنه الزائد، فقد زيد خريا، فلم يكن له ( 3)
 .خيار، كما لو وكل من يشرتي له معينا مبائة، فاشرتاه بتسعني، مل ميلك الفسخ

أي وال تقبل دذوى بائع إلحدى الصور األربع غلطا، نسيانا كان أو سهوا، يف ( 4)
: اشرتيته بعشرين، مث قال: مبا ادذاه، كما لو قالإخبار برأس املال، بال بينة تشهد 

غلطت، بل بثالثني؛ ألنه أقر بالثمن، وتعلق به حق الغري، ولو كان مؤمتنا، ألنه 
مدع الغلط ذلى غريه، أشبه املضارب إذا أقر بالربح، مث ادذى الغلط، مل تقبل إال 

 .ما مع القرائنيقبل معروف بالصدق، استظهره يف التنقيح، وال سي: ببينة، وذنه
أي ومل يبني ذلك للمشرتي يف ختبريه بالثمن، فلمشرت اخليار، وإن اشرتاه بدنانري، ( 5)

 .وأخرب بدراهم، أو بالعكس، أو بعرض وأخرب بثمن، أو بالعكس فلمشرت اخليار

أي وكتم ذلك ذن املشرتي يف ختبريه بالثمن، فلمشرت اخليار، ألنه متهم يف ( 6)
 .هم، ويسمح هلمحقهم، لكونه حيابي

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

463 

أو لرغبة  (2)أو حماباة (1)(بأكثر من مثنه حيلة)اشرتى شيئا  (أو)
 (أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن) (4)موسم فاتأو  (3)ختصه
 .(5)الري اشرتاها به (الثمن

                                         

لريبح، كأن يشرتيها من إنسان بأكثر من مثنها صورة، ليخرب برلك، أو ليبيعه ( 1)
تولية، أو شركة، أو مراحبة، أو موضعة، أو كتم البائع ذن املشرتي فله اخليار، وهو 

 .حرام، كتدليس العيب، فإن مل يكن حيلة جاز
مل جيز بيعه مراحبة حىت يبني كأن يشرتيه من صديقه، أو من حنو غالمه احلر، ( 2)

 .أمره، ألنه يتهم يف حقه، وملشرت اخليار، وإن مل حياب يف ذلك جاز
كأن يشرتي دارا جبواره، أو أمة لرضاع ولده، ومل يبني ذلك للمشرتي يف ختبريه، ( 3)

 .فله اخليار، ألنه قد يزيد يف مثنها حلاجة، فيبني للمشرتي احلال
ملوسم، ومل حيصل، وكتم ذلك ذن املشرتي، وكرا إن كأن يشرتي سلعة ألجل ا( 4)

تغريت السلعة بنقص، مبرض أو غريه، وكتمه ذن املشرتي فله اخليار، كالتدليس، 
فهره الصور حرام، ملا فيها من الكرب، والغش، وإن غلت أخرب بثمنها الري 
 اشرتاها به، ال بقيمتها اآلن، وإن اشرتى نصف سلعة بعشرة، وآخر بعشرين، مث

ال نعلم فيه خالفا، : باذها مساومة، بثمن واحد، فهو بينهما نصفني، قال املوفق
 .وإن باذها مراحبة، أو مواضعة، أو تولية فكرلك نص ذليه

أي باع بعض املبيع بقسطه من الثمن، وليس املبيع بعضه من املتماثالت ( 5)
كالثياب   املتساويات، كزيت وحنوه، من كل مكيل أو موزون متساوي األجزاء،

 .وحنوها
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يف ختبريه بالثمن، فلمشرت اخليار بني )للمشرتي  (ومل يبني ذلك)
واملرهب فيما إذا بان الثمن مؤجال أنه  (1)كالتدليس  (اإلمساك والرد

يؤجل ذلى املشرتي وال خيار، لزوال الضرر، كما يف اإلقناع، 
يف مدة ) (4)أي من الثمن (أو حيط منه (3)وما يزاد يف مثن) (2)ىواملنته
 ((6)أو يؤخر أرشا لعيب) (5)جملس أو شرط (خيار

                                         

أي إذا كتم ما ذكر وحنوه ذن املشرتي فله اخليار، كما أن له اخليار إذا دلس ( 1)
 .البائع العيب ذلى املشرتي وتقدم

فإهنما صرحا أن املرهب إذا بان مؤجال، وقد كتمه بائع يف ختيريه بالثمن، مث ذلم ( 2)
ال بعد مضي األجل مشرت، أخر به مؤجال، وال خيار له، وإن مل يعلم مشرت إ

 .فكاحلال
يعين يف زمن اخليارين، كأن يشرتي زيد من ذمرو دارا مبائة، فيخشى أن يفسخ، ( 3)

اشرتيتها مبائة، وزدت ذشرة؛ بل : ولك زيادة ذشرة، فال يلزم زيدا أن يقول: فيقول
 .مبائة وذشرة: يقول

ذنك ذشرة، و : يعين يوضع من الثمن زمن اخليارين، كأن خيشى الفسخ فيقول( 4)
 .كانت مبائة ووضعت ذشرة: ذلي بتسعني، وال يلزمه أن يقول: فيقول

 .أي حلق ذلك الفعل بالعقد، فوجب إحلاقه برأس املال، واإلخبار به( 5)
أخرب به ذلى وجهه، ولو كان يف مدة اخليارين، فيخرب أنه اشرتاه بكرا وأخر أرشه ( 6)

 .يبكرا، وال حيط مثنه من أرشه، وخيرب بالباق
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يلحق )ولو بعد لزوم البيع  (1)أي ذلى املبيع (جناية ذليه)لـ  (أو)
وكرا ما يزاد يف مبيع، أو  (3)كأصله  (خيرب به)جيب أن  (و (2)برأس ماله

وإن  ) (5)قص منه يف مدة خيار، فيلحق بعقدأو ين (4)أجل، أو خيار
 .(6)أي ما ذكر من زيادة أو حط (وإن كان ذلك)

                                         

 .أي أو ما يأخره املشرتي أرشا جلناية ذلى املبيع، ولو كان يف مدة اخليارين( 1)
راجع لقوله  «ولو بعد لزوم البيع»: ألنه ذلك من الثمن، فأحلق برأس املال، وقوله( 2)

 .ألن املأخوذ يف مقابلة جزء من املبيع «أو يؤخر أرشا لعيب، أو جلناية ذليه»
ن، فيجب أن خيرب أنه اشرتاه بكرا، وأخر أرشه كرا، وال حيط إذا باذه بتخبري الثم( 3)

 .أرشه من مثنه، وخيرب بالباقي
أي ومثل ما يزاد يف مثن إخل، ما يزاد يف مبيع، بأن أذطاء شيئا آخر مع املبيع زمن ( 4)

اخليارين، أو يزاد يف أجل الثمن زمن اخليارين، أو يزاد يف خيار شرط يف بيع، بأن  
 .بل إىل مجاد، فيلحق بعقد، وخيرب به كأصله: مث قال كان إىل رجب،

أي أو يوضع من مبيع، أو أجل، أو خيار يف مدة خيار جملس، أو شرط فيلحق ( 5)
 .به، وجيب أن خيرب به كأصله تنزيال حلال اخليار، منزلة حال العقد

 أي زيادة يف مثن، أو مثمن، أو أجل، أو خيار، أو حط من مثن، أو مثمن، أو( 6)
 .أجل ، أو خيار
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فال  (1)أي بالعقد (مل يلحق به)بفوات اخليارين  (بعد لزوم البيع)
ألنه مل يزد به  (3)املبيع ففداه املشرتي ال إن جىن (2)يلزم أن خيرب به

 (5)اشرتيته بكرا: ولبأن يق (احلالبوإن أخرب ) (4)املبيع ذاتا وال قيمة
ألنه أبلغ يف  (فحسن) (6)أو زدته، أو نقصته كرا؛ وحنو (5)بكرا

 .(7)الصدق

                                         

أي ال يلحق بعقد بعد لزوم بيع ما ذكر من زيادة، أو حط، كسائر الشروط ( 1)
 .وتقدم

 .ألن ما ذكر ال يلحق بالعقد بعد لزومه( 2)
فال يلحق فداؤه . أي ال إن جىن املبيع جناية توجب قودا، أو ماال، ففداه املشرتي( 3)

 .بالثمن، ولو كان يف مدة اخليارين
 يلزم أن خيرب به، ألنه مزيل لنقصه باجلناية، وكرا األدوية واملؤونة والكسوة، أي فال( 4)

 .ال تلحق بالثمن، فال يلزم أن خيرب هبا
اشرتيته مثال خبمسة ذشر، مث بعته بعشرة، : أي وزيادته كرا؛ أو ونقيصته كرا، أو( 5)

 .مث اشرتيته بكرا؛ فحسن ألنه أبلغ يف الصدق
نقصت : زدت املبيع كرا، أي شيئا آخر معه، أو: ل، بأن قالأي وإن أخرب باحلا( 6)

املبيع كرا؛ كأن أخر جزءا منه بقسطه، وحنوه من مؤونة أو كسوة، أو غري ذلك 
 .بعد لزوم البيع

وأقرب إىل احلق، وأنفى ذن التهمة، وال جيب، حيث كان بعد لزوم البيع، وال ( 7)
 .يلتحق بالعقد
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 (2)ووطء، إن مل ينقصه (1)وال يلزم اإلخبار بأخر مناء، واستخدام
أو دفع أجرة كيله،  (3)وإن اشرتى شيئا بعشرة مثال، وذمل فيه صنعة

حتصل ذلي : لوال جيوز أن جيمع ذلك، ويقو  (4)أو خمزنه، أخرب باحلال
وما باذه اثنان مراحبة، فثمنه حبسب ملكيهما، ال ذلى  (5)ذلي بكرا

الختالف )يثبت  (خيار)من أقسام اخليار  (السابع) (6)رأس ماليهما
 .(7)يف اجلملة (املتبايعني

                                         

باع بتخيري الثمن بأخر مناء، كصوف، ولنب غري  أي وال يلزم اإلخبار إذا( 1)
 .موجودين حال العقد، وال يلزم اإلخبار باستخدام رقيق أو غريه

أي وال يلزم اإلخبار بوطء ثيب، إن مل ينقص الوطء املبيع، كوطء البكر، فيجب ( 2)
 .اإلخبار به، كما لو وطئها غريه وأخر األرش

هو أو غريه ما يساوي ذشرة، بأن صبغة، أو كأن اشرتى ثوبا بعشرة، وذمل فيه ( 3)
 .قصره ولو بأجرة ما يساوي ذشرة ، أخرب باحلال

أي وإن اشرتى شيئا مثال بعشرة، ودفع أجرة كيله، أو خمزنة، أو مسساره وحنوه ( 4)
 .بعشرة، أخرب باحلال ذلى وجهه

ثمن أي بعشرين مثال، ألنه تلبيس، بل خيرب به ذلى وجهه، وال يضمه إىل ال( 5)
 .فيخرب به ويغر املشرتي

ألن الثمن ذوض املبيع، فهو ذلى قدر ملكيهما، ومثاله لو اشرتى شخص ( 6)
نصف شيء بعشرة، واشرتى غريه باقيه بعشرين، مث باذه مراحبة، أو مواضعة، أو 

 .تولية، صفقة واحدة، فإن الثمن هلما بالتساوي، كما لو باذه مساومة
 .ملة، فهناك بياذات ال يقع فيهاأي يف بعض الصور، ال باجل( 7)
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يف قدر )أو أحدمها وورثة اآلخر  (1)مها أو ورثتهما (فإذا اختلفا)
بثمانني وال بينة : وقال مشرت بعتكه مبائة؛: بأن قال بائع (2)(الثمن
 .(5)ولو كانت السلعة تالفة (4)(حتالفا)أو تعارضت بينتامها  (3)هلما

                                         

أي يف قدر الثمن، حتالفا، ولكل منهما الفسخ إذا مل يرض أحدمها بقول اآلخر، ( 1)
إذا اختلف املتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول قول البائع، أو يرتادان »حلديث 

وهو حديث مشهور، دل ذلى إثبات اخليار الختالف املتبايعني، وقال  «البيع
اتفقوا ذلى أنه إذا اختلف املتبايعان والسلعة قائمة، فإهنما يتحالفان : زير وغريهالو 

 .ويرتادان
أي إذا اختلف أحد املتبايعني وورثة اآلخر يف قدر الثمن، وليس بينهما بينة، ( 2)

حتالفا، وترادا البيع، أو اختلف ورثتهما فكرلك، والورثة يقومون مقام مورثهم، إذا 
 .اة املورثمت العقد يف حي

أي للمتبايعني أوال بينة ألحد املتبايعني وورثة اآلخر، أو ال بينة لورثة كل منهما ( 3)
 .باملائة، وال بالثمانني

لتعارض البينتني وتساقطهما، فيصريان كمن ال بينة هلما، ألن كال منهما مدع ( 4)
 .عومنكر، البائع مدع أنه مائة، ومنكر أنه مثانون، واملشرتي منكر ومد 

مل يقل يف : هنا إشارة خلالف يف املرهب وغريه، لعموم اخلرب، قال أمحد« لو»( 5)
إال يزيد بن هارون، وقد أخطأ، فال فرق بني أن تكون  «واملبيع قائم»احلديث 

 .موجودة، أوتالفة، فريجع إىل قيمة مثلها، فنزلت منزلة املوجودة يف قيمة مثلها
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مث حيلف  (1)ما بعته بكرا، وإمنا بعته بكرا: فيحلف بائع أوال)
وإمنا بدأ بالنفي . (2)(ما اشرتيته بكرا ، وإمنا اشرتيته بكرا: املشرتي

الفسخ إذا )تبايعني بعد التحالف امل (ولكل) (3)ألنه األصل يف اليمني
وإن رضي أحدمها  (5)وكرا إجارة (4)(مل يرض أحدمها بقول اآلخر

 .(6)بقول اآلخر

                                         

نبته، ألن املبيع يرد إليه، وجيمع بني النفي أي فيحلف البائع أوال، لقوة ج( 1)
واإلثبات، النفي ملا ادذي ذليه، واإلثبات ملا ادذاه، وظاهره وجوب البداءة حبلف 

 .البائع، مث املشرتي، وإن مل يبدأ حبلف البائع، ال يكتفى حبلف املشرتي
 .مويقدم النفي، وحيلف وارث ذلى البت، إن ذلم الثمن، وإال ذلى نفي العل( 2)
 .وإن قدم اإلثبات ذليه مل يعتد به( 3)
ولو بال حاكم، ألنه فسخ الستدراك الظالمة، أشبه رد املعيب، وال يفسخ إال ( 4)

 .بفسخهما، ألنه ذقد صحيح، فلم ينفسخ باختالفهما، وتعارضهما يف احلجة
ف أي فيما إذا اختلف املؤجر واملستأجر يف قدر األجرة، ألهنا بيع النافع، فيحل( 5)

ما استأجرته بكرا، : ما أجرته بكرا، وإمنا أجرته بكرا، مث حيلف مستأجر: مؤجر
وإمنا استأجرته بكرا، ولكل منهما الفسخ بعد التحالف، إذا مل يرض أحدمها 

 .بقول اآلخر
 .أقر العقد، ألن من رضي صاحبه بقوله منهما حصل له ما ادذاه فال خيار له( 6)
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فإن كانت ) (1)أو حلف أحدمها ونكل اآلخر، أقر العقد
تالفة رجعا إىل قيمة )اليت فسخ البيع فيها بعد التحالف  (السلعة
 (4)ويف قدر املبيع (3)رمويقبل قول املشرتي فيها، ألنه غا (2)(مثلها

: بأن قال البائع (5)أي صفة السلعة التالفة (فإن اختلفا يف صفتها)
 .(7)ألنه غارم (فقول مشرت) (6)كان العبد كاتبا، وأنكره املشرتي

                                         

منهما، لقضاء ذثمان، وألن النكول كإقامة البينة، أي مبا حلف ذليه احلالف ( 1)
 .ذلى من نكل، وإن نكال صرفهما احلاكم

إن كانت مثلية، وإال فإىل قيمتها، لتعرر رد العني، يقومها ذدل أو اثنان، إن  ( 2)
كان من باب الشهادة، فيأخر مشرت الثمن إن كان قد قبض، إن مل يرض بقول 

ا، وكانا من جنس، تقاصا وتساقطا، وإال سقط بائع، وبائع القيمة، وإن تساوي
 .األقل، ومثله من األكثر

أي يقبل قول املشرتي يف قيمة املبيع التالف بيمينه، نص ذليه، ألنه غارم أي ملزم ( 3)
 .نفسه ما التزمه بالعقد، فيقبل قوله

بل أحدمها أو قال : كأن قال البائع، بعتك هرين العبدين بثمن واحد، فقال( 4)
هو قفيز، قبل قوله بيمينه ألنه غارم، فلو : هو قفيزان، وقال املشرتي: ائعالب

 .وصفها بعيب، كربص، وخرق ثوب وغريمها، فقول من ينفيه بيمينه
 .بفعل اهلل أو فعل آدمي( 5)
 .وال بينة هلما، أو هلما بينة وتعارضتا( 6)
 غارم  التفاقهما ذلى وجوب الثمن، واختالفهما يف التعيني وكرا كل( 7)

يقبل قوله بيميه، يف قيمة ما يغرمه، ألن األصل براءة ذمته، وقدره، وصفته  
 .كمشرت، وإن مات املتعاقدان، أو أحدمها، فورثتهما مبنزلتهما
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 (1)وإذا حتالفا يف اإلجارة، وفسخت بعد فراغ املدة، فأجرة املثل
انفسخ ظاهرا )حالف بعد الت (وإذا فسخ العقد) (2)ويف أثنائها بالقسط

 (وإن اختلفا يف أجل) (3)يف حق كل منهما، كالرد بالعيب (وباطنا
اختلفا  (أو) (4)اشرتيته بكرا مؤجال، وأنكره البائع: بأن يقول املشرتي

 .(5)صحيح أو فاسد، كرهن، أو ضمني، أو قدرمها (شرط)اختلفا يف 

                                         

 .أي أجرة مثل العني املؤجرة مدة اإلجارة( 1)
 .أي من أجرة املثل، ألنه بدل ما تلف من املنفعة( 2)
عيب، مث فسخ املشرتي، انفسخ العقد ظاهرا وباطنا، فإن املبيع إذا وجد به ال( 3)

يف  «وباطنا»يعين يف ظاهر احلكم  «ظاهرا»فيجري فيما هنا كالرد بالعيب، وقوله 
باطن األمر، فلو تبني ألحدمها بعد الفسخ صدق صاحبه، مل يلزمه إذالمه، وال 

مها، ويف ولو مع ظلم أحد: له ذلك، قال يف اإلقناع: استحالله، وظاهر ذباراهتم
وإن فسخ الكاذب، مل ينفسخ بالنسبة إليه باطنا ألنه ال حيل له الفسخ، : الشرح

واختار املوفق، االنفساخ باطنا ال يكون يف حق الظامل، بل يلزمه السعي يف 
 .إخل «إنكم ختتصمون إيل»: التحلل من املظلوم، واخلروج من مظلمته، لقوله

ذدمه، وإن اختلفا يف قدر األجل فقول منكر  فقول من ينفيه بيمينه، ألن األصل( 4)
 .الزائد، سوى أجل يف سلم

أي قدر الرهن، أو املضمون، وكما لو شرط أن ال خيسر وحنو ذلك، إذا ادذى ( 5)
 .أحدمها اشرتاط ذلك وأنكر اآلخر
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وإن اختلفا يف ) (1)بيمينه، ألن األصل ذدمه (فقول من ينفيه)
 (وبطل (2)حتالفا)بل هره اجلارية : كبعتين هرا العبد، قال  (ني املبيعذ

القول قول بائع : وذنه (4)كما لو اختلفا يف الثمن  (3)(البيع)أي فسخ 
وهي املرهب، وجزم هبا يف اإلقناع، واملنتهى  (5)ألنه كالغارم: بيمينه

 .(7)وكرا لو اختلفا يف قدر املبيع (6)وغريمها

                                         

أي ذدم األجل أو الشرط، مث الزائد الري يدذى، األصل ذدمه، وألنه كالغارم، ( 1)
 .يكربه احلسما مل : ويتجه

 .فيحلف مشرت مث بائع( 2)
 .ألن أصل العقد صحيح، وبعد التحالف يفسخ البيع، إذا مل يكن ألحدمها بينة( 3)
أهنما يتحالفان، ويبطل البيع، واختاره القاضي، وقال الشارح، : ذلى ما تقدم من( 4)

 .هو أقيس وأوىل
 .التفاقهما ذلى وجوب الثمن، واختالفهما يف التعيني( 5)
وقدمه يف الفروع، وجزم به يف املقنع وغريه، وهو الصحيح من املرهب وذليه أكثر ( 6)

 .األصحاب
بل ثالثة، فالقول قول البائع، : بعتك قفيزين، فيقول مشرت: وصفة ذلك قول بائع( 7)

ألنه منكر للزيادة، وهرا الصحيح من املرهب، وجزم به أكثر األصحاب، وتقدم 
 .«يعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائعإذا اختلف املتبا»حديث 
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مث غالبه  (1)واختلفا يف صفته، أخر نقد البلد وإن مسيا نقدا،
 (وإن أيب كل منهما تسليم ما بيده) (3)مث الوسط إن استوت (2)رواجا
ال : بأن قال البائع (4)(حىت يقبض العوض)من املبيع والثمن  (بيده

ال أسلم الثمن حىت : وقال املشرتي (5)أسلم املبيع حىت أقبض الثمن
 .(7)معني أي (والثمن ذني) (6)ستلم املبيعأ

                                         

وال يقبل قول مدذي صفة غريه، ألنه كالشاهد، وكرا لو اختلفا يف جنس النقد، ( 1)
إذا مل يكن يف البلد إال نقد واحد، وادذاه أحدمها، قضي له به، ذمال بالقرينة، 

 .ومل يقيد برلك لوضوحه
 .ه لغلبتهأي نفاقا، ألن الظاهر وقوع العقد ب( 2)
أي النقود رواجا، تسوية بني حقيهما، ودفعا للميل ذلى أحدمها، ألن العدول ( 3)

 -أو غالبه رواجا أو الوسط-ذنه ميل ذلى أحدمها، وذلى مدذي نقد البلد 
 .اليمني، الحتمال ما قال خصمه

 .أي املبيع يقبضه املشرتي، والثمن يقبضه البائع وتشاحا( 4)
 .بيع، وال يتمكن من قبض الثمنخشية أن يرهب بامل( 5)
 .خشية أن يرهب البائع باملبيع، وال يتمكن مشرت من قبضه( 6)
يف العقد، من نقد، أو ذرض ليس املراد أنه ذني ذهب، أو فضة، بل سواء كل ( 7)

منهما أو من غريمها، كهره العشرة الدراهم مثال، أو هرا الثوب، فإنه قد تعلق 
لفرس مثال، وتعلق حق البائع بعني الثمن، الري هو حق املشرتي بالعني، وهي ا

 .العشرة أو الثوب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

471 

املبيع  (يقبض منهما) (1)أي نصبه احلاكم (نصب ذدل)
للبائع جلريان ذادة  (مث الثمن) (3)للمشرتي (ويسلم املبيع) (2)والثمن

ذلى  (أجرب بائع (5)دينا حاال)الثمن  (وإن كان) (4)الناس برلك
مشرت إن كان )أجرب  (مث) (6)تسليم املبيع، لتعلق حق املشرتي بعينه

 .(7)لوجوب دفعه ذليه فورا، لتمكنه منه (اجمللسالثمن يف 

                                         

 .ليقطع النزاع بني البائع واملشرتي حيث تشاحا( 1)
 .أي يقبض املبيع من البائع، والثمن املعني من املشرتي( 2)
 .أي يسلم العدل املبيع للمشرتي أوال( 3)
من للبائع، وألهنما استويا يف تعلق أي قدميا وحديثا، بتسليم املبيع للمشرتي مث الث( 4)

للبائع حبس سلعته : حقهما بعني الثمن واملثمن، وظاهره اللزوم، قال ابن القيم
ذلى مثنها، ألنه ذقد يقتضي استواءمها يف التسلم والتسليم، ففي إجبار البائع 

ومن امتنع . ذلى التسليم قبل حضور الثمن، ومتكينه من قبضه، إضرار به اهـ
ن تسليم ما ذليه، مع إمكانه حىت تلف، ضمنه كغاصب، وأيهما بدأ منهما م

 .بالتسليم أجرب اآلخر
 .أي غري معني، فنص أمحد ذلى أنه ال حيبس املبيع ذلى قبض مثنه( 5)
أي ذني املبيع، وحق البائع إمنا تعلق بالرمة، فوجب تقدمي ما تعلق بالعني، كحق ( 6)

 .املرهتن ، ذلى سائر الغرماء
جيرب مشرت ذلى تسليم الثمن، وهو مرهب مالك، : نه غين، ومطله ظلم، وذنهوأل( 7)

أن للبائع الفسخ إذا كان املشرتي مماطال، وصوبه يف : وأيب حنيفة، واختار الشيخ
 .اإلنصاف، والفسخ هنا ذلى الرتاخي كالعيب، لكونه لدفع ضرر متحقق
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 (2)أو فيما دون مسافة القصر (1)(غائبا يف البلد)دينا  (وإن كان)
 (3)(يف املبيع وبقية ماله حىت حيضره)أي ذلى املشرتي  (حجر ذليه)

املال  (وإن كان) (4)خوفا من أن يتصرف يف ماله تصرفا يضر بالبائع
أي ذن  (ذنها)أو غيبة مبسافة القصر  (5)رمسافة القص (غائبا بعيدا)

فلبائع )يعين أو ظهر أن املشرتي معسر  (واملشرتي معسر) (6)البلد
 .(7)(الفسخ

                                         

 .حجر ذلى املشرتي يف املبيع حىت حيضر الثمن( 1)
ي أو كان الثمن غائبا فيما دون مسافة القصر ذن البلد، وهو ما دون مسرية أ( 2)

 .يومني، ألنه يف حكم البلد
 .أي حيضر الثمن كله، ويسلمه للبائع( 3)
ألنه ال ينفر تصرفه فيه، فلرلك قلنا، للبائع حبس املبيع ذلى مثنه، ملا تقدم من ( 4)

الثمن، مل ميلك أخر ما  أنه ذقد يقتضي التسلم والتسليم، وإن أحضر بعض
للبائع حبس املبيع ذلى مثنه، وإال فله : يقابله إن نقص الباقي بالتشقيص، وقلنا

 .أخر اجلميع
أي ذن البلد فلبائع الفسخ، وكرا لو كان بعض املال غائبا ذنها مسافة القصر ( 5)

 .فأكثر، فلبائع الفسخ
ة القصر فأكثر، فلبائع أي فله الفسخ، وكرا لو غيب بعض املال، ذنها مساف( 6)

 .الفسخ
 أهنا مجلة حالية : يف احلال، ألن يف تأخريه ضررا ذليه، وظاهر املنت( 7)

ألنه املراد ذند األصحاب، أي ال  «أو»فلرا صرفها الشارح، وجعل الواو مبعىن 
يقدر ذلى وفائه، وسواء كان معسرا به كله أو ببعضه، وصوبه يف اإلنصاف، ويف 

: أن البائع ميلك حبس السلعة ذلى الثمن، حىت يقبضه، وذليه الصحيح: اإلغاثة
= 
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وكرا مؤجر بنقد  (2)سالكما لو كان املشرتي مف  (1)لتعرر الثمن ذليه
إذا باذه شيئا  (4)(ويثبت اخليار للخلف يف الصفة) (3)حال

 .(5)موصوفا

                                     
= 

فلو دفعه إال درمها، فله حبسه كله ذليه، وكرا لو ظهر أنه مماطل اختاره الشيخ 
له الفسخ؛ : وغريه، وهو ذلى الرتاخي، كعيب، وال يلزمه إنظاره، وكل موضع قيل

حيجر ذليه، : يلفإنه يفسخ بغري حكم حاكم، ولعله ال نزاع فيه، وكل موضع ق
 .فلرلك إىل احلاكم

 .أي ذلى البائع مع اإلذسار أو املطل، أو بعد املال ذن البلد، وحنو ذلك( 1)
 .وباذه جاهال باحلجر ذليه، له الفسخ، والرجوع بعني ماله، كما يأيت يف احلجر( 2)
أي وكبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال، إذا آجر زيد داره من ذمرو، وكانت ( 3)

رة دينا حاال غري مؤجل، وأىب متكينه من الدار حىت يسلم له األجرة، فإن كان األج
 .مؤجال مل يطالب به حىت حيل

وهو الثامن من أقسام اخليار املعلومة باالستقراء، ويتضمن أربع صور إما أن يتفقا ( 4)
ذلى اشرتاط صفة وختلفت أو يدذي املشرتي اشرتاط صفة، وخيالفه البائع، أو 

 .م تلك الصفة، أو بشرط غريهابشرط ذد
 .معينا كان أو يف الرمة كما تقدم( 5)
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 وبرلك متت أقسام اخليار  (1)العقد (رؤيتهولتغري ما تقدت )
 .(2)مثانية

                                         

 .وتقدم أنه يثبت اخليار به باتفاق األئمة( 1)
التاسع خيار يثبت لفقد شرط صحيح، أو فاسد ذلى ما : قيل ويتجه، أن يزاد( 2)

لفوات غرض من ظن دخول ما مل يدخل يف شراء، أو ذدمه يف : مر، والعاشر
ذشر، لظهور ذسر مشرت ولو ببعض الثمن، هرب أوال، حجر ذليه  بيع، واحلادي

 .لفلس، أو غيب ماله ببعيد
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 فصل

 .(1)في التصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه
 

 (صح)وهو املوزون، واملعدود واملرروع  (ومن اشرتى مكيال وحنوه)
ببيع أو  (ومل يصح تصرفه فيه) (3)حيث ال خيار (ولزم بالعقد) (2)البيع

 .(5)(حىت يقبضه)ن، أو حوالة أو ره (4)هبة أو إجارة
                                         

 .أي قبض املبيع من ذد أو ذرع وحنو ذلك، وحكم اإلقالة، وغري ذلك( 1)
مكيول : ولو كان قفيزا من صربة، أو رطال من زبرة حديد وحنوه، ومكيل، أصله( 2)

حمله باب الربا، ألن الكيل : ل واملوزونمعتل العني، كمبيع أصله مبيوع، واملكي
 .والوزن من مجلة ذلل الربا

أي لزم املبيع لتمام شروطه، وملك بالعقد إمجاذا، حيث ال خيار هلما، أو ( 3)
ألحدمها، إىل أمد، وال خيار جملس، كباقي املبيعات، وسواء احتاج حلق توفية أو 

 .ال، إال ما يوجب الرد بنحو ذيب
تصرف املشرتي فيما اشرتاه بكيل، أو وزن، أو ذد، أو ذرع، ببيع، أي ومل يصح ( 4)

 .أو هبة ولو بال ذوض، أو إجارة حىت يقبضه ملا يأيت
أي ومل يصح تصرف املشرتي برهن، ولو بعد قبض مثنه، أو حوالة ذليه، أو به، ( 5)

ما قبل قبضه صورة ال حقيقة، وإال فشرط احلوالة كما يأيت أن تكون يف ذمة ذلى 
يف ذمة، وقيل معىن احلوالة ذليه هنا، توكيل الغرمي يف قبضه لنفسه، نظري ماله، ألنه 
 ليس يف الرمة، وكرا الثمن إذا وقع بإحدى الصور األربع، الكيل والوزن

اتفقوا ذلى أن الطعام إذا اشرتى مكايلة أو موازنة : والعد والررع، قال الوزير وغريه
أن يبيعه من آخر، أو يعاوض به، حىت يقبضه أو معادة، فال جيوز ملن اشرتاه 

 .األول، فإن القبض شرط يف صحة هرا البيع
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  «من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يستوفيه»لقوله ذليه السالم 
ووصية  (3)وجعله مهرا، وذوض خلع (2)ويصح ذتقه (1)متفق ذليه

 .(4)به

                                         

أي حىت  «حىت يكتاله»وحكاه الشيخ إمجاذا، وملسلم  «حىت يقبضه»ويف لفظ ( 1)
إذا اشرتيت »وال أحسب غريه إال مثله، وألمحد : يأخره بالكيل، قال ابن ذباس

هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت » وأليب داود «شيئا فال تبعه حىت تقبضه
ذلة النهي ذن البيع : وابن القيم وغريمها: قال الشيخ «حيوزها التجار إىل رحاهلم

قبل القبض، ذجز املشرتي ذن تسلمه، ألن البائع قد يسلمه، وقد ال يسلمه، ال 
سيما إذا رأى املشرتي قد ربح، فإنه يسعى يف رد البيع إما جبحد أو احتيال يف 

 .فسخ، وتأكد بالنهي ذن ربح ما مل يضمنال
أي ذتق املبيع قبل قبضه، لقوة سرايته، كما لو اشرتى ذبيدا ذلى أهنم ذشرة ( 2)

ميلك املشرتي املبيع : فأذتقهم قبل ذدهم، صح العتق قوال واحدا، قال الشيخ
 .بالعقد، ويصح ذتقه قبل قبضه إمجاذا فيهما

ضه، ويصح جعله ذوض خلع، الغتفار الغرر أي ويصح جعل املبيع مهرا قبل قب( 3)
 .اليسري فيهما، فخرج ذن حكم البيع إذ البيع ال تغتفر فيه اجلهالة اليسرية

أي قبل قبضه، ألهنا ملحقة باإلرث، وتصح باملعدوم، وكرا كل ما ملك بعقد ( 4)
ومن اشرتى شيئا، مل يبعه قبل قبضه، سواء املكيل : سوى البيع، قال الشيخ

 وغريمها، وسواء كان املبيع من ضمان املشرتي أوال، وذلى ذلك تدل  واملوزون
أصول أمحد، وجيوز التصرف فيه بغري البيع، وجيوز بيعه لبائعه، والشركة فيه، وكل 
ما ملك بعقد سوى البيع فإنه جيوز التصرف فيه قبل قبضه، بالبيع وغريه، لعدم 

صية أو غنيمة مل يعترب لصحة قصد الربح، وإذا تعني ملك إنسان يف موروث، أو و 
 .تصرفه قبضه، بال خالف
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لقول  (1)وإن اشرتى املكيل وحنوه جزافا، صح التصرف فيه قبل قبضه
الصفقة حيا مضت السنة أن ما أدركته : ابن ذمر رضي اهلل ذنه

 .(3)املبيع بكيل وحنوه (وإن تلف) (2)جمموذا، فهو من مال املشرتي

                                         

 .ألن التعيني كالقبض، هرا املرهب ذنه بعض األصحاب( 1)
أي فدل ذلى جواز التصرف يف الصربة قبل القبض، وقال الشيخ ذبد الرمحن بن ( 2)

الدليل ال يطابق املدذى، لعدم تالزم الضمان، وجواز التصرف، بدليل ما : حسن
صلى اهلل كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأذلى السوق، فنهاهم : يف الصحيحني

 «من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه»أن يبيعوه حىت ينقلوه، وقوله  ذليه وسلم
 .اهـ

وتواتر النهي ذن بيع مطلق الطعام حىت يقبضه، من غري فرق بني اجلزاف وغريه، وهو 
: ألمر أيضا بنقله، وقال الشيخرواية ذن اإلمام أمحد، ومرهب اجلمهور وجاء ا

ميتنع التصرف يف صربة الطعام املشرتاة جزافا، واختاره اخلرقي، وهره طريقة 
األكثرين، وذكر أنه يفضي إىل إنكار البائع البيع، واختاره ابن القيم وغريه، وثبتت 

 .«حىت ينقل»السنة 
 .كاملوزون، واملعدود، واملرروع قبل قبضه، فمن ضمان البائع( 3)
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وكرا لو تعيب قبل  (1)(فمن ضمان البائع)قبضه  (قبل)أو بعضه 
ال صنع آلدمي  (3)(بآفة مساوية)املبيع املركور  (وإن تلف) (2)قبضه
 وإن بقي البعض، خري املشرتي ، يف (4)(البيع)أي انفسخ  (بطل)فيها 

أي املبيع بكيل أو حنوه  (وإن أتلفه) (5)أخره بقسطه من الثمن
 .(6)سواء كان هو البائع أو أجنبيا (آدمي)

                                         

أي أوتلف بعض املبيع بكيل وحنوه قبل قبضه فمن ضمان بائع، وأما مناؤه ( 1)
 .فللمشرتي فإنه ملكه

أي قبل قبض املشرتي للمبيع بكيل وحنوه، فمن ضمان البائع، وينتقل الضمان ( 2)
 .إىل املشرتي بتمكنه من القبض

 .أي ذاهة كربد وحنوه( 3)
لتالف البعض أو الكل، ألنه من ضمان أي فيما تلف بآفة مساوية، سواء كان ا( 4)

بائعه، وفسر الشارح البطالن بالفسخ، ألن البطالن ال يكون إال فيما إذا اختل 
 .شيء من أركانه أو شروطه، وهنا ليس كرلك

أي قسط ما بقي من املبيع، وكرا لو تعيب ذند البائع، أو رده، لتفريق الصفقة ( 5)
 .ذليه

البائع، أو أجنبيا غري البائع وغري  -بكيل وحنوه-ع أي سواء كان املتلف للمبي( 6)
 .املشرتي
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 (و) (1)البيع، ويرجع ذلى بائع مبا أخر من مثنـه (خري مشرت بني فسخ)
أو قيمتـه  (2)أي مبثلـه إن كـان مثليـا (ومطالبـة متلفـه ببدلـه ،إمضاء)بني 

بفعـــل مشـــرت، فـــال خيـــار لـــه، ألن إتالفـــه  وإن تلـــف  (3)إن كـــان متقومـــا
أي ذـدا مـا اشـرتي بكيـل، أو وزن، أو ذـد، أو  (مـا ذـداه)و (4)كقبضه

 .(5)ذرع كالعبد والدار

                                         

أي الري دفعه للبائع، ألنه مضمون ذليه إىل قبضه، وكاخليار يف املبيع املعيب، ( 1)
وللبائع مطالبة متلفه ببدله، ألنه ملا فسخ املشرتي ذاد امللك للبائع، فكان له 

 .الطلب ذلى املتلف
للبيع ومطالبة متلف املبيع مبثله، إن كان املبيع املتلف أي وخري مشرت بني إمضاء ( 2)

 .مثليا كاملكيل واملوزون
أي ذلى متلف، وهو ما مل يصدق ذليه حد املثلي، كاجلواهر ألن اإلتالف  ( 3)

الضمان باملثل، اختاره الشيخ وابن القيم، لقصة القصعة، : كالعيب، وذند طائفة
ل آدمي، خبالف تلفه بفعل اهلل تعاىل، وذلم منه أن العقد ال ينفسخ بتلفه بفع

ألنه ال مقتضي للضمان، سوى حكم العقد، خبالف إتالف اآلدمي فإنه يقتضي 
الضمان بالبدل إن أمضى العقد، وحكم العقد يقضيت الضمان بالثمن إن فسخ، 

 .فكانت اخلرية للمشرتي بينهما، والتالف قبل قبضه بآفة مما ذكر، من ضمان بائع
اإلتالف غري ذمد، وكرا إتالف متهب بإذن واهب كقبضه ويسعر  ولو كان( 4)

الثمن ذلى املشرتي إذا أتلف املبيع وحنوه فينقده للبائع إن مل يكن دفعه وإن كان 
 .دفعه فال رجوع له به

 #أي العبد املعني، والدار املعينة واألرض، والثوب مل يركر ذرذهما ( 5)
 .ألن التعيني كالقبض، وكمكيل وحنوه بيع جزافاوالصربة املعينة، وكنصف ذلك وحنوه، 
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كنا نبيع : لقول ابن ذمر (1)(جيوز تصرف املشرتي فيه قبل قبضه)
فسألنا  (3)بالدراهم فنأخر ذنها الدنانري، وبالعكس (2)اإلبل بالبقيع
ال بأس أن تؤخذ بسعر »: فقال اهلل ذليه وسلمصلى رسول اهلل 

 .(4)رواه اخلمسة «يومها، ما لم يتفرقا، وبينهما شيء

                                         

ال : أي ببيع، وإجارة، ورهن، وذتق، وغري ذلك، سواء متكن من قبضه أوال، وذنه( 1)
وهو قول أكثر العلماء، ومرهب أيب حنيفة والشافعي، ال يرون بيع شيء : جيوز

 .قبل قبضه، واختاره الشيخ وغريه
كن إذا ذاك فيه قبور واآلن هو معروف باملقربة يف بقيع الغرقد، ومل ي: وللبيهقي( 2)

 .صلى اهلل ذليه وسلمشرقي مسجد رسول اهلل 
أبيع بالدنانري، وآخر مكاهنا الورق، : أي نبيع بالدنانري، ونأخر الدراهم ويف لفظ( 3)

 .وأبيع بالورق، وآخر مكاهنا الدنانري
رتي يف املبيع قبل وصححه احلاكم، واحلديث استدلوا به ذلى جواز تصرف املش( 4)

إن قيل مقتضى احلديث صحة التصرف فيما حيتاج حلق توفية قبل : قبضه، وقالوا
إهنا يف الرمة فليست كمبيع، بل هي من قبيل بيع الدين ملن هو : قبضه، قيل

ذليه، بالدين ملن هو ذليه، وهو صحيح بشرطه، واحلديث دليل ذلى جواز قضاء 
از االستبدال مقيد بالتقابض يف اجمللس، الرهب ذن الفضة وبالعكس، وأن جو 

 .وتقدم النهي ذن التصرف يف املبيع قبل قبضه، وهو مرهب اجلمهور
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فال يصح التصرف فيه قبل  (1)إال املبيع بصفة، أو رؤية متقدمة
أي ضمان  (وإن تلف ما ذدا املبيع بكيل وحنوه فمن ضمانه) (2)قبضه

وهرا املبيع  (4)«الخراج بالضمان»لقوله ذليه السالم  (3)املشرتي
 .(6)(ما مل مينعه بائع من قبضه)وهرا  (5)للمشرتي، فضمانه ذليه

                                         

 .ولو كان غري مكيل، أو موزون، أو معدود، أو مرروع( 1)
: أي قبض مشرت، ألنه تعلق به حق توفية، فأشبه املبيع بكيل أو حنوه، وظاهره( 2)

 .لعله غري مراد، بل املراد التصرف السابقولو بعتق، أو جعله مهرا وحنوه، و 
ال يكون من ضمانه إال إذا متكن من : متكن من قبضه أوال، وقال الشيخ: ظاهره( 3)

ظاهر املرهب الفرق بني ما متكن من قبضه وغريه، ليس الفرق بني : قبضه، وقال
 .املقبوض وغريه

وضمان املبيع بعد ملن هو يف ضمانه،  -وهو غلته وفائدته-أي خراج املبيع ( 4)
مستحق : القبض ذلى املشرتي، فكان له خراجه، فالباء متعلقة مبحروف تقديره

للمشرتي، وال شيء  -املبتاذة-بالضمان، أي بسببه، فما حيصل من غلة العني 
 .ذليه ملا انتفع به، لضمان أصله، واحلديث رواه اخلمسة، وصححه الرتمري

وغلته، وهو ضامن لرقبته، إن تلف يف يده  أي املبيع ملك للمشرتي، له دخله( 5)
 .صار من ضمانه، ومل يكن له رده ذلى البائع

ما مل مينع املشرتي بائع من  -يف أن ضمان املبيع ذلى املشرتي-أي وهرا احلكم ( 6)
 .قبض املبيع، ولو لقبض مثنه
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والثمر ذلى الشجر،  (1)فإن منعه حىت تلف، ضمنه ضمان غصب
ومن تعني ملكه يف  (2)واملبيع بصفة، أو رؤية سابقة، من ضمان بائع

حيصل )و (3)موروث، أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه
بيع بـ  (أو) (4)بالوزن (وزن)بيع بـ  (أو)بالكيل  (ا بيع بكيلقبض م

 .(5)الررع (ذرع برلك)بيع بـ  (أو)بالعد  (ذد)

                                         

 .وهو أن يسلم املبيع للمشرتي، بنمائه املتصل، واملنفصل، ال ضمان ذقد( 1)
أي والثمر ذلى الشجر قبل جراذه من ضمان بائع، حىت جيره مشرت، واملبيع ( 2)

من  -بزمن ال يتغري املبيع فيه ذرفا -أو رؤية متقدمة-معينا أو يف الرمة -بصفة 
ضمان بائع، ألنه يتعلق به حق توفية، وما ال يدخل يف ضمان مشرت أربعة أنواع، 

تقدمة، وما منعه بائع قبضه، والثمر ما اشرتاه بكيل وحنوه، أو بصفة أو رؤية م
ذلى الشجر، واحلب املشتد، ويصح تصرفه يف النوذني اآلخرين، فبني ما يدخل 
يف ضمانه، وما ال يصح تصرفه فيه، ذموم وخصوص فكل ما ال يصح تصرفه 

 .فيه، ال يدخل يف ضمانه، وليس كل ما ال يدخل يف ضمانه ال يصح تصرفه فيه
انه بعقد معاوضة، فملكه ذليه تام، ال يتوهم غرر الفسخ بال خالف، لعدم ضم( 3)

فيه، كمبيع مقبوض، ووديعة، ومال شركة، وذارية، فلم يعترب لصحة تصرفه فيه 
 .قبضه

للخرب اآليت، واملرجع يف كيفية االكتيال إىل ذرف الناس يف أسواقهم من زلزلة  ( 4)
 .كيل، أو ذدمها، وحنو ذلك

 غري رضا بائعويصح قبض مبيع متعني، ب( 5)
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رواه  «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل»حلديث ذثمان يرفعه 
ويصح استنابة من ذليه  (2)وشرطه حضور مستحق، أو نائبه (1)اإلمام

 .(4)وذداد، وحنوه ذلى باذلومؤونة كيال، ووزان،  (3)احلق للمستحق

                                         

إذا مسيت »أي أمحد بن حنبل رمحه اهلل، ورواه البخاري تعليقا، وروى األثرم ( 1)
 .«الكيل فكل

كيله، أو وزنه   -أو حضور نائبه-: أي وشرط صحة القبض حضور مستحق املبيع( 2)
أو ذده، أو ذرذه للخرب، فإذا ادذى بعد ذلك نقصان ما اكتاله أو اتزنه، أو ذده، 

 يقبل، أو ادذيا أو أحدمها أهنما غلطا فيه، أو ادذى البائع زيادة، مل أو ذرذه، مل
 .يقبل قوهلا، ألن الظاهر خالفه

اكتل من هره الصربة قدر حقك، ففعل صح، لقيام الوكيل مقام موكله، : فلو قال( 3)
ومىت وجده زائدا أذلمه به، وإن قبضه ثقة بقول باذل أنه قدر حقه، ومل حيضر  

، قبل قوله يف قدر نقصه، وإن صدقه يف قدره، بريء من ذهدته، ولو كيله أو وزنه
 .يصري مقبوضا: كله، فقيل: دفع إليه الوذاء فقال

أي وأجرة كيال ملكيل، ووزان ملوزون، وذداد ملعدود، ونقاد ملنقود، وتصفية ما ( 4)
وال  حيتاج لتصفيته، وحنو ذلك، ذلى باذل، بائع أو غريه، ألنه تعلق به حىت توفية،

إذا اكتالوا ذلى الناس )حتصل إال برلك، أشبه السقي ذلى بائع الثمرة، ولعموم 
وأجرة النقل ملنقول تكون ذلى قابض،  (يستوفون، وإذا كالوهم أووزنوهم خيسرون

 .وأجرة الدالل ذلى بائع، وهو العرف املطرد، إال مع شرط

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

485 

 (2)يف صربة)حيصل القبض  (و) (1)وال يضمن ناقد حاذق أمني خطأ
  (ما يتناول)حيصل القبض يف  (و (3)بنقله)كثياب وحيوان   (وما ينقل

أي غري  (وغريه) (5)إذ العرف فيه ذلك (4)(بتناوله)كاجلواهر واألمثان 
 .(6)بال حائل (تخليتهب)ما ذكر، كالعقار، والثمرة ذلى الشجر، قبضه 

 .(6)حائل

                                         

، فإن مل يكن حاذقا، أو  سواء كان متربذا، أو بأجرة، إذا مل يقصر، ألنه أمني( 1)
كان غري ذي أمانة وذدالة، فهو ضامن، لتغريره، كما لو تعمد، وال فرق بني كونه 

 .بأجرة أوال
أن نبيعه،  صلى اهلل ذليه وسلمكنا نشرتي الطعام جزافا فنهانا النيب : بنقلها خلرب( 2)

 .حىت ننقله
نا، فقبضه متشيته من إن كان حيوا: وكأحجار، وطواحني، وذبارة املبدع وغريه( 3)

 .مكانه
 .أي باليد، وكرا كتب وحنو ذلك( 4)
أي فيكون قبضا شرذيا، يعطي أحكام القبض يف حنو املكيل، وقال بعض أهل ( 5)

 .الرجوع إىل العرف أحد القواذد اخلمس، اليت بين ذليها الفقه: العلم
حنو العقار، أي مانع من قبضه والتخلية ليست شرطا، وإمنا ذلك تعريف لقبض ( 6)

وهو الضيعة، والبناء، واألرض، والغراس، أن خيلي بينه وبني املشرتي ، والثمر ذلى 
 .الشجر، قبضه أن خيلي بينه وبني مشرتيه، يتصرف فيه تصرف املالك
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وإن كان فيها  (2)أو يسلمه مفتاحها وحنوه (1)بأن يفتح له باب الدار
ويعترب جلواز قبض مشاع ينقل إذن  (3)متاع للبائع، قاله الزركشي

ابن ماجه ذن أيب هريرة  ىملا رو  (5)مستحبة (واإلقالة) (4)شريكه
 .(6)«من أقال مسلما أقال اهلل عثرته يوم القيامة»مرفوذا 

                                         

 .أو باب العقار إن كان حماطا، وإال فيخلي بينه وبني التصرف فيه( 1)
وإسالم املفتاح ليفتح به، وإن شاء كأن يسلمه مقود الدابة أو يرسلها معه، ( 2)

أرجعه إليه أو تركه، وكل ما ذده الناس قبضا صح، ألن القبض مطلق يف الشرع، 
 .فريجع فيه إىل العرف

أي حيصل قبضها بتسليم مفتاحها وحنوه، وإن كان فيها متاع للبائع ذمال ( 3)
 .بالعرف

حصة شريكه، فيسلم البائع  أي يف قبضه ألن قبضه نقله، ونقله ال يتأتى إال بنقل( 4)
الكل فإن أىب املشرتي التوكيل وأيب الشريك التوكل، نصب احلاكم أمينا يقبض، 
ويصري نصيب الشريك أمانة يف يد القابض، وإن سلمه بال إذن فغاصب وذلم 

أن قبض مشاع ال ينقل، ال يعترب له إذن شريك، ألن قبضه ختليته، وليس : منه
 .فيها تصرف

املتعاقدين ذند ندم اآلخر، إما لظهور الغنب، أو زوال الرجاحة، أو أي ألحد ( 5)
 .النعدام الثمن، أو غري ذلك ، وأمجعوا ذلى مشروذيتها

غفر زلته وخطيئته، إلحسانه إىل صاحبه، : ورواه أبو داود بدون لفظ القيامة، أي( 6)
 .ويف فضل اإلقالة أحاديث أخر
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.  أقال اهلل ذثرتك: يقال (1)ألهنا ذبارة ذن الرفع واإلزالة (فسخ)وهي 
جتوز قبل قبض )فـ  (3)فكانت فسخا للبيع ال بيعا (2)أي أزاهلا

األول ، قدرا  (مبثل الثمن)وال جتوز إال  (5)ولو حنو مكيل (4)(املبيع
وز بعد وجت (7)ألن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما مبا كان له (6)ونوذا

 .(8)بعد نداء اجلمعة

                                         

ال من أصله، سواء وقع بإقالة أو خيار رفع العقد من حني الفسخ، : والفسخ( 1)
اخلراج »شرط، أو ذيب، فما حصل من كسب، أو مناء منفصل فلمشرت، خلرب 

 .«بالضمان
قلته البيع بالكسر، وأقلته، فسخته، واستقالة طلب إليه أن يقيله، : ويف القاموس( 2)

 .وتقايل البيعان، وأقال اهلل ذثرتك، وأقالكها
وليست بيعا، ملا تقدم فيعترب هلا شروط البيع، وجلوازها يف  أي فسخا لعقد البيع،( 3)

 .السلم، مع إمجاذهم ذلى املنع من بيعه قبل قبضه، فلو كانت بيعا مل جييزوها فيه
من مسلم وغريه، كمبيع يف ذمة، أو بصفة، أو رؤية متقدمة، ألهنا فسخ، والفسخ ( 4)

 .ال يعترب فيه القبض
وخ باإلقالة حنو مكيل، كموزون ومعدود، ومرروع، قبل أي ولو كان املبيع املفس( 5)

 .قبضه بكيل، أووزن، أو ذد، أو ذرع، ألهنا فسخ
كما سيأيت فلو قال مشرت لبائع، أقلين، ولك كرا ففعل فقد كرهه أمحد ،لشبهه ( 6)

 .مبسائل العينة
 .فلم جتز الزيادة وال النقص، وال بغري اجلنس( 7)
 .النداء الثاين، ممن تلزمه اجلمعة كما تقدمكسائر الفسوخ، واملراد ( 8)
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وبلفظ  (2)وتصح من مضارب وشريك (1)وال يلزم إذادة كيل أو وزن
وال خيار ) (4)وال حينث هبا من حلف ال يبيع (3)صلح، وبيع، ومعاطاة

وال خيار شرط،  (5)أي ال يثبت يف اإلقالة خيار جملس (خيار فيها
 .(7)فيها ألهنا ليست بيعا (وال شفعة) (6)وحنوه

                                         

 .أو ذد، أو ذرع، ألن اإلقالة رفع للعقد، فلم حيتج إلذادة الكيل وحنوه( 1)
ولو فيما اشرتاه شريكه، بشرط أن يكون فيها مصلحة، ولو بال إذن رب مال، أو ( 2)

 .شريك، ال وكيل يف شراء، ألنه ال ميلك الفسخ بغري إذن موكله
 .قصد املعىن، فيكتفى مبا أداه كالبيعألن ال( 3)
أي ال حينث باإلقالة من حلف ال يبيع، وال يرب هبا من حلف ليبيعن، ألهنا ( 4)

 .فسخ، وليست بيعا
ألهنا فسخ، والفسخ ال يفسخ، وألن احملتال يتعني ذليه القبول بالشرع، فليس ( 5)

مه بقبوله وثبوت خيار ذقدا اختياريا، بل أمر يصدر من املدين للدائن، والشرع يلز 
إذا اتبع أحدكم ذلى مليء »: اجمللس يبطله، فيكون إبطاال للحوالة، ويف احلديث

 .«فليتبع
كخيار ذيب أو تدليس، أو لفقد شرط وحنو ذلك، وإذا وقع الفسخ بإقالة، أو ( 6)

خيار شرط، أو ذيب، أو تدليس أو حنوه، فهو رفع للعقد من حني الفسخ، كما 
 .تقدم

قتضي للشفعة هو البيع، ومل يوجد يف اإلقالة، وإمنا هي رفع للعقد كالرد وامل( 7)
 .بالعيب، وال ترد به
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وال بزيادة ذلى مثن، أو  (2)أو موت ذاقد (1)تلف مثمن وال تصح مع
 .(4)ومؤونة رد مبيع تقاياله ذلى بائع (3)نقصه أو غري جنسه

                                         

 .لفوات حمل الفسخ، وتصح مع تلف مثن( 1)
 .أي وال تصح مع موت ذاقد، أو غيبته، بائعا كان أو مشرتيا، لعدم تأتيها( 2)
ه، أو بغري جنس أي وال تصح اإلقالة بزيادة ذلى مثن معقود به، أو مع نقص( 3)

الثمن املعقود به، ألن مقتضى اإلقالة، رد األمر إىل ما كان ذليه، ورجوع كل 
أقلين ولك كرا، ففعل، فقد  : منهما إىل ما كان له، وتقدم أنه لو قال مشرت لبائع

كرهه أمحد، لشبهه مبسائل العينة، ألن السلعة ترجع إىل صاحبها، ويبقى له ذلى 
ن طلب أحدمها اإلقالة، وأىب اآلخر، فاستأنفا بيعا، جاز املشرتي فضل دراهم، وإ

 .مبا ذكر
لرضاه ببقاء املبيع أمانة بيد مشرت، بعد التقايل، فال يلزمه مؤونة رده كوديعة، ( 4)

 .خبالف مؤونة رد املبيع بعيب، فعلى املشرتي
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 (1)باب الربا والصرف

 

َزْلَنا : لقوله تعاىل (3)الزيادة: وهو لغة (2)الربا مقصور َفِإَذا َأنـْ
َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َورََبتْ  زيادة يف شيء  :وشرذا (4)أي ذلت  َعَليـْ

 .(6)واإلمجاع ذلى حترميه (5)خمصوص
                                         

أي هرا باب يركر فيه أحكام الربا والصرف، واحليل، وما يتعلق برلك، وقد ( 1)
اذتىن الشارع بالنهي ذن البيوذات الفاسدة، الربا وغريه، ألنه حيتاج لبياهنا لكوهنا 
ذلى خالف األصل ، ال الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها باألصل، وباب الربا من 

صلى اهلل ذليه أشكل األبواب ذلى كثري من أهل العلم، حىت ود ذمر أن الرسول 
 .ذهدا ننتهي إليه ذهد إلينا فيما فيه شائبة الربا، وسلم

 .يكتب باأللف والواو والياء( 2)
 .ربا الشيء يربو، زاد وذال: يقال( 3)
َوَما أي أكثر ذددا  َأْن َتُكوَن ُأمٌَّة ِهَي َأْرَبى ِمْن ُأمَّةٍ : وارتفعت وقال( 4)

ذامل إذا  «أرىب الرجل»أي ليكثر، و آتَـْيُتْم ِمْن رًِبا ِليَـْربـَُو ِفي َأْمَواِل النَّاسِ 
 .يف الربا

وهو املكيل واملوزون، إما بتفاضل يف املكيالت جبنسها، واملوزونات جبنسها، أو ( 5)
بنسإ يف املكيالت باملكيالت، ولو من غري جنسها، واملوزنات باملوزونات كرلك، 

 .ما مل يكن أحدمها نقدا، ويطلق الربا ذلى كل بيع حمرم
 ومكاتبه ونقل رواية : بده، وقيلأي يف اجلملة، فال ربا بني السيد وذ( 6)

إباحته يف دار احلرب، بل األصل يف حترميه الكتاب والسنة، وال ريب أنه أخر مال 
من غري ذوض، ومال اإلنسان متعلق حاجته،وله حرمة ذظيمة وحرمة ماله كحرمة 
= 
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َوَحرََّم الرِّبَا: لقوله تعاىل
 .(2)بيع نقد بنقد (والصرف) (1)

: وقيل (3)مسي به لصريفهما، وهو تصويتهما يف امليزان: قيل
النصرافهما ذن مقتضى البياذات، من ذدم جواز التفرق قبل القبض 

 .(4)وحنوه
                                     

= 

 .دمه، فوجب أن يكون حراما
َقاُلوا ِإنََّما اْلبَـْيُع ِمْثُل وذلك أن املشركني ملا اذرتضوا ذلى أحكام اهلل وشرذه و ( 1)

أي نظريه فلم أحل هرا وحرم هرا؟ أبطل اهلل قوهلم، وأخرب أن الرين  الرِّبَا
ِإال َكَما يـَُقوُم من قبورهم مما يصيبهم بسبب أكله  ال يـَُقوُمونَ يعاملون به 

ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ  َتَخبَُّطُه الشَّ حال صرذه، ردا أي كما يقوم املصروع  الَِّذي يـَ
َفَمْن : ذلى ما قالوه من االذرتاض بتفريق اهلل بني البيع والربا حكما، مث قال

َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اهلِل َوَمْن َعاَد  تَـَهى فـَ َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه َفانـْ
وإن  »ويف اخلرب  الرِّبَا َيْمَحُق اهللُ  * َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

فَِإْن  * َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ : مث قال «كثر فعاقبته إىل قل
ْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اهلِل َوَرُسوِلهِ   .َلْم تـَ

ولعن  «أكل الربا»يعين املهلكات وذكر منها  «اجتنبوا السبع املوبقات»ويف الصحيح 
آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهده وغري ذلك من األحاديث الدالة ذلى حترميه، 

 -وجه اإلذانة ذليها-حىت ذكر الشيخ أن الشهادة ذلى العقود احملرمة، ذلى 
 .حرام

 .سواء احتد اجلنس أو اختلف، وهو لغة النقل والرد( 2)
 .اومست العرب صرير الباب والبكرة صريفا، لتصويتهم( 3)
 وصرف احلديث أن : بر برب، ويف القاموس: كعدم الزيادة يف بيع حنو( 4)

يزاد فيه وحيسن، من الصرف يف الدراهم، وهو فضل بعضه ذلى بعض يف القيمة 
 .وكرلك صرف الكالم
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كل   (حيرم ربا الفضل يف)و (1)، وربا نسيئةوالربا نوذان، ربا فضل
 (و) (4)أو غريه كاألشنان (3)مطعوما كان كالرب (2)بيع جبنسه (مكيل)

 .(6)مطعوما كان كالسكر (5)(موزون بيع جبنسه)يف كل 

                                         

األول جلي، والثاين خفي ، : والفضل الزيادة، والنساء التأخري، قال ابن القيم( 1)
ضرر العظيم، واخلفي حرم ألنه ذريعة إىل اجللي، فتحرمي فاجللي حرم ملا فيه من ال

 .األول قصدا، وحترمي الثاين وسيلة فتحرميه من باب سد الررائع
 .لعدم التماثل باإلمجاع، للخرب اآليت وغريه، ولو كان يسريا ال يتأتى كيله( 2)
ن الثمار والشعري، والررة والدخن واألرز، والعدس، والتمر والباقال، وحنو ذلك م( 3)

واحلبوب املطعومة، فال يباع إال متساويا، والتساوي ال يعرف إال مبعياره الشرذي 
 .وهو الكيل

أي أو كان غري مطعوم كحب األشنان، وحب القطن، وحنو ذلك من مجيع ( 4)
 .املكيالت

 .أي وحيرم ربا الفضل يف كل موزون بيع جبنسه، لعدم التماثل باإلمجاع( 5)
 .ل، واللنب، واللحم، وحنوهوالدهن، واخل( 6)
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الذهب » :حلديث ذبادة بن الصامت مرفوذا (1)أو ال كالكتان
عير، والتمر بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالش

 .(2)رواه أمحد ومسلم «بالتمر، والملح بالملح، مثال بمثل، يدا بيد

                                         

والقطن، وكاحلرير، والصوف، واحلديد، والنحاس، والرهب والفضة، وحنو ذلك، ( 1)
ويف االختيارات، العلة يف حترمي ربا الفضل الكيل والوزن مع الطعم، وهو رواية ذن 

 .أمحد، وطائفة خصت املكيالت بالقوت، وصوبه ابن القيم
والوزن والطعم، من جنس واحد، ففيه الربا، ورواية قاذدة كل شيء اجتمع فيه الكيل 

واحدة، كاألرز، والدخن، والررة، والقطنيات، والدهن، واخلل، واللنب، واللحم، 
وحنوه، وهرا قول أكثر أهل العلم، وما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم، أو اختلف 

نب، والنوى، جنسه، فال ربا فيه، رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، كالت
والقت، والطني، إال األرمين، فإنه يؤكل دواء، فيكون موزونا مأكوال، فهو من 
القسم األول، وما وجد فيه الطعم وحده، أو الكيل، أو الوزن، من جنس واحد، 

 .األوىل حله: ففيه اخلالف، وقال الشارح
ب وغريه، فدل احلديث ذلى حترمي بيع الرهب بالرهب، جبميع أنواذه، من مضرو ( 2)

والفضة بالفضة، جبميع أنواذها إال مثال مبثل، يدا بيد، سواء بسواء، وحكاه 
النووي وغريه إمجاذا، والرب بالرب وهو احلنطة، والشعري بالشعري، والتمر بالتمر 

 «وزنا بوزن»جبميع أنواذه، وامللح بامللح، مثال مبثل يف املقدار، وسواء بسواء وروي 
إال وزنا، وال مكيل جبنسه إال كيال اتفاقا، لعدم حتقق  فال يباع موزون جبنسه

التماثل بغري معياره الشرذي يدا بيد، أي حاال، مقبوضا يف اجمللس، قبل افرتاق 
 . أحدمها ذن اآلخر

وحكي الوزير وغريه إمجاع املسلمني ذلى أنه ال جيوز بيع جنس منها جبنسه إال مثال 
نها بناجز، وحرم يف هرا اجلنس الربا من طريق مبثل، يدا بيد، وأنه ال يباع غائب م

= 
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غري ذهب  (2)وال فيما ال يوزن ذرفا لصناذته كفلوس (1)وال ربا يف ماء
 .(3)وفضة

                                     
= 

الزيادة والنساء، وإذا اتفقا يف العلة، واختلفا يف اجلنس، منع النساء، وجاز 
التفاضل، وإن اختلفا يف العلة جاز النساء والتفاضل، واستثىن النقدان من 

ت لئال ينسد باب السلم، وإلمجاذهم ذلى جواز إسالمهما يف املوزونا. املوزونات
 .من احلديد وغريه

 .إلباحته يف األصل، وذدم متوله ذادة، وضعف العلة اليت هي الكيل، فلم تؤثر( 1)
ال جيري فيه  -ولو كانت نافقة-فمعمول الصفر، والنحاس، والرصاص، والفلوس ( 2)

الربا، خلروجه ذن الكيل والوزن بالصناذة ذن ذلة الوزن وذدم النص واإلمجاع، 
 .لعلماءوهرا مرهب مجهور ا

أي غري ما يعمل منهما، فال خيرجهما ذن أن يكون ربوبيني فاحللي ال خترجه ( 3)
ما ال يوزن لصناذته، يف غري الرهب : صنعته ذن الربا، ذند األكثر، واملعتمد

: والفضة، فأما الرهب والفضة فال يصح مطلقا، لكوهنما موزوين جنس وذن أمحد
وهو الصواب، فإنه : والشافعي، قال ابن القيمالعلة فيهما الثمنية وهو قول مالك، 

: أمجعوا ذلى جواز إسالمهما يف املوزونات من النحاس، واحلديد وغريمها، وقال
التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، وذكر حنوا من ثالثني دليال ذلى صحة التعليل 

بنقد بالثمنية، واحتج هو والشيخ بأن احللي كان ذند الصحابة، ومل جيئ أن بيعه 
 .ممنوع، فإنه ال بد أن يتبايعوه، واملانعون معهم أصل املنع، واألحوط املنع
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أي  (وجيب فيه) (1)وال يف مطعوم ال يكال وال يوزن، كبيض، وجوز
 (2)(لول والقبضاحل)يشرتط يف بيع مكيل أو موزون جبنسه مع التماثل 

 (4)«يدا بيد»لقوله ذليه السالم فيما سبق  (3)من اجلانبني باجمللس
فال يباع جبنسه وزنا، ولو مترة  (5)(وال يباع مكيل جبنسه إال كيال)

 .(6)بتمرة

                                         

وتفاح، ورمان، وبطيخ، وحيوان، فيجوز بيع بيضة، وجوزة وبطيخة مبثلها ألنه ( 1)
ليس مكيال، وال موزونا، قال محد بن معمر، وما جرى هرا اجملرى جيوز فيه 

 .التفاضل، إذا كان يدا بيد
مجاع املسلمني، ويف املستوذب، يشرتط القبض يف مثانية من العقود، وهرا بإ( 2)

 .السلف ، والصرف، وما يدخله الربا، والرهن، والقرض، واهلبة واهلدية والصدقة
 .يشرتط إقباض البائع املبيع، واملشرتي الثمن، مبجلس العقد: متعلق بالقبض، أي( 3)
وال نزاع يف « اع منها غائب بناجزوال يب»أي فيما سبق قريبا من حديث ذبادة ( 4)

ذلك، تسلم يد البائع املبيع للمشرتي، وتسلم يد املشرتي الثمن، ويستلم كل 
 .منهما من اآلخر باجمللس، قبل افرتاق أحدمها ذن اآلخر

كتمر بتمر، وبر برب، وشعري بشعري، وكرا سائر احلبوب واملائعات ألن الكيل هو ( 5)
 .معياره الشرذي

 .ا، خلروجه ذن جنس املشروع املأمور بهأي وزن( 6)
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لقوله ذليه  (2)فال يصح كيال (1)(موزون جبنسه إال وزنا)يباع  (وال)
بالفضة وزنا بوزن،  الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة»السالم 

رواه األثرم،  «والبر بالبر كيال بكيل، والشعير بالشعير كيال بكيل
وألن ما خولف معياره الشرذي، ال  (3)من حديث ذبادة بن الصامت

 .(4)يتحقق فيه التماثل

                                         

كرهب برهب، وفضة بفضة، وحناس بنحاس، وحديد حبديد، وحنو ذلك مما ( 1)
 .أصله الوزن

الذتبار الشارع املساواة يف املوزونات بالوزن، ويف املكيالت بالكيل، فمن خالف ( 2)
رم فيه ذلك خرج ذن جنس املشروع املأمور به، إذ املساواة املعتربة فيما حي

 .التفاضل، هي املساواة يف معياره الشرذي
فأما الرهب بالرهب والفضة بالفضة، وزنا بوزن، فهو يف صحيح مسلم وغريه، ( 3)

وأما الرب وحنوه فجاء مدا مبد، أي مكياال مبكيال، مثال مبثل، سواء بسواء، وأليب 
وزون جبنسه وحكى الوزير وغريه االتفاق ذلى أنه ال يباع م «مدين مبدين»داود 

إال وزنا، وال مكيل جبنسه إال كيال، لعدم حتقق التماثل بغري معياره الشرذي، وأما 
صلى اهلل ذليه ما ال يتهيأ فيه الكيل، كالتمور اليت تغشاها املياه فالوزن، فإن النيب 

ملا ثبت ذنده كيل التمر باملدينة، جعل الكيل معيارا له، فيستفاد منه  وسلم
 -مثل األدهان-وما ال خيتلف فيه الكيل والوزن : ، ويف االختياراتتأصيل املماثلة

 .جيوز بيع بعضه ببعض كيال ووزنا
أي فال جيوز إال مبعياره الشرذي وهو الكيل يف املكيل، والوزن يف املوزون، وال ذربة ( 4)

 .باملساواة يف القيمة، مع اختالف الكيل أو الوزن

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

437 

ولو كيل املكيل، أو وزن املوزون،  (1)واجلهل به، كالعلم بالتفاضل
 .(2)فكانا سواء صح

من  (ببعض)أي بعض املكيل أو املوزون  (عضهب)يباع  (وال)
 (4)ما مل يعلما تساويهما يف املعيار الشرذي (3)ملا تقدم (جزافا)جنسه 

أو تبايعامها مثال  (5)فلو باذه صربة بأخرى، وذلما كيلهما وتساويهما
 .(6)مبثل، وكيلتا فكانتا سواء صح

                                         

  -قد ذلى مكيل جبنسه، أو ذلى موزون جبنسهحالة الع-أي واجلهل بالتماثل ( 1)
 .كالعلم بالتفاضل، يف منع الصحة إذا احتد جنس املكيل أو املوزون

أي ولو بيع املكيل جبنسه كيال، أو بيع املوزون جبنسه وزنا، فكانا سواء يف ( 2)
مثاًل مبثل »معيارمها الشرذي، صح البيع، للعلم بالتماثل، املنصوص ذليه يف قوله 

 .«بسواء، يدا بيد سواء
أي من احلديث، والتعليل، فلو باع بعض ربوي ببعض من جنسه جزافا مل يصح ( 3)

البيع، أو كان اجلزاف من أحد الطرفني، كمد بر برب جزافا، لعدم العلم بالتساوي 
اجلزافة، واجملازفة : احلدس يف البيع والشراء، ويقال -بضم اجليم وتكسر-واجلزاف 

 .بالشيء بال كيل، وال وزن، وهو بيع الشيء 
 .وهو الكيل يف املكيل، والوزن يف املوزون( 4)
أي ذلم املتعاقدان كيل الصربتني، وذلما تساويهما يف الكيل، صح البيع، للعلم ( 5)

 .بالتساوي
 أي تبايع املتعاقدان الصربتني مثال مبثل، ومها جيهالن كيلهما وكالمها ( 6)

مها يف اجمللس، أو تبايعامها مكايلة، وكيلتا فكانتا أو جيهالن كيل إحدامها، وكاال
سواء، صح البيع، للعلم بالتساوي، وإن مل يتساويا بأن زادت إحدامها ذلى 

 .األخرى، بطل البيع للتفاضل
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كرب  (فإن اختلف اجلنس) (1)وكرا زبرة حديد بأخرى من جنسها
أي الكيل، والوزن،  (جازت الثالثة) (2)بشعري، وحديد بنحاس

إذا اختلفت هذه األشياء فبيعوا  »لقوله ذليه السالم  (3)واجلزاف
 .(4)رواه مسلم، وأبو داود «كيف شئتم، إذا كان يدا بيد

                                         

أي ال يباع إحدامها باألخرى جزافا، ما مل يعلما تساويهما يف املعيار الشرذي، ( 1)
 .فإن ذلما صح

ب بفضة، وكأشنان مبلح، وكجص بنورة، وكخز بكتان وحنو وكتمر بزبيب، وذه( 2)
 .ذلك

أي جاز الكيل يف املوزون، والوزن يف املكيل، واجلزاف يف املكيل، واملوزون، وصح ( 3)
 .بيع بعضه ببعض، كيال، ووزنا، وجزافا، متفاضال إذا كان يدا بيد

تم يدا بيد، بيعوا الرهب بالفضة، كيف شئ»من حديث ذبادة وللرتمري وغريه ( 4)
 «وبيعوا الرب بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعري بالتمر، كيف شئتم يدا بيد

فأجاز بيع بعض هره األشياء ببعض، من غري تقييد بصفة من الصفات، إذاكان 
اتفقوا ذلى أنه جيوز الرهب بالفضة، وذكسه : يدا بيد، وقال الوزير وغريه

و الشعري، أو امللح، إذا كان يدا بيد ، وأنه ال بد متفاضلني، وكرا التمر باحلنطة، أ
 .يف بيع بعض الربويات ببعض من التقابض، وإال حرم، وبطل البيع
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فاجلنس هو الشامل  (1)(واجلنس ماله اسم خاص يشمل أنواذا)
وع هو الشامل ألشياء خمتلفة والن (2)ألشياء خمتلفة بأنواذها

واملراد هنا اجلنس  (4)وقد يكون النوع جنسا، وبالعكس (3)بأشخاصها
فكل نوذني اجتمعا يف اسم خاص فهو  (5)األخص، والنوع األخص

 .(7)من شعري، ومتر وملح (كرب وحنوه)وقد مثله بقوله  (6)جنس
                                         

 .فهو أذم من النوع، والنوع أخص منه( 1)
 .هو كل ضرب من الشيء، فاإلبل ضرب من البهائم: ويف القاموس( 2)
 .كل شيءوالنوع هو فرع اجلنس الري هو األصل، وكل صنف من  ( 3)
أي وقد يكون النوع الري هو فرع اجلنس جنسا، باذتبار ما حتته، إذا اشتمل ( 4)

ذلى أصناف، كالتمر وهو نوع جلنس احلالوة، وجنس ألنواذه من الربين، واملعقلي 
وحنومها، وبالعكس أن يكون اجلنس نوذا بالنسبة إىل ما فوقه كالرب جنس، وهو 

بوب، فهو بالنسبة إىل ما حتته جنس، وبالنسبة بالنسبة إىل احلب نوع ألنه من احل
 .إىل ما فوقه نوع، فالوصف باجلنسية والنوذية أمور نسبية

 .أي ال اجلنس العام، وال النوع العام( 5)
فاجلنس والنوع إما ذامان، كاإلنسان للجنس، واحليوان للنوع، وإما خاصان،  ( 6)

جلنس اخلاص، كالرب، ال العام كاحليوان للجنس، واإلنسان للنوع، فاملراد هنا ا
 .الري هو املكيل، والنوع اخلاص الري هو البحرياين مثال، ال العام الري هو الرب

 لشمول كل اسم من ذلك ألنواع، وهو نوع، ويسمى جنسا باذتبار ( 7)
ما حتته من األنواع، فالرب بأنواذه جنس، والشعري بأنواذه جنس، والتمر بأنواذه  

جنس، وامللح بأنواذه جنس، وكل شيئني فأكثر أصلهما واحد  كالربين واملعقلي
فهما جنس واحد، وإن اختلفت مقاصدمها، كدهن ورد، وزئبق ويامسني الحتاد 
أصلها، وقد يكون اجلنس الواحد مشتمال ذلى جنسني كالتمر يشتمل ذلى النوى 
= 
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ألن  (1)أجناس (واألدهان زوفروع األجناس كاألدقة واألخبا)
فلما كانت أصول هره أجناسا، وجب أن تكون  (2)الفرع يتبع األصل

ودقيق الررة جنس، وكرا  (4)فدقيق احلنطة جنس (3)هره أجناسا
 .(5)البواقي

                                     
= 

ا بيد، وكرا وغريه، ومها جنسان بعد النزع، فال يباع الرب بالرب إال مثال مبثل، يد
البقية، احتدت أنواع اجلنس أوال، فاختالف األنواع ال يبيح التفاضل يف اجلنس 

 .املركور، كما ال يبيح النساء
 .وكرا اخللول وحنوها، فدهن اإلبل جنس، ودهن البقر جنس، ودهن الغنم جنس( 1)
ذلك فالدقيق واخلبز فرع ذن أصله، والدهن فرع ذن أصله، واخلل وحنوه كل من ( 2)

 .فرع ذن أصله
 .إحلاقا للفروع بأصوهلا( 3)
 .وخبزها جنس وهكرا( 4)
أي من األدقة واألخباز، واألدهان واخللول، فدقيق الشعري جنس، وخبزه جنس، ( 5)

وخبز الررة جنس، ودهن السمسم جنس، ودهن الزيتون جنس، والسمن جنس، 
وزيت  فعسل النحل جنس، وذسل القصب جنس،. وخل العنب جنس، وهكرا

 .الزيتون جنس، وما أشبه ذلك كرلك
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ألنه فرع أصول هي  (1)(واللحم أجناس باختالف أصوله)
 (3)والضأن واملعز جنس واحد (2)أجناس، فكان أجناسا كاألخباز

وكرا ) (5)وحلم اإلبل جنس، وهكرا (4)نسوحلم البقر واجلواميس ج
 .(6)أجناس باختالف أصوله ملا تقدم (اللنب

                                         

 .من إبل، وبقر، وغنم، وخيل،ونعام وغريها( 1)
واألدهان، والزيوت ، وغري ذلك من فروع أصول أجناس، إحلاقا للفروع باألصول،  ( 2)

 .كما تقدم
ألن املعز نوع من الضأن، ولرلك اجتزي بإخراج الزكاة من أحدمها فلحم الضأن ( 3)

 .د، فال يباع بعضه ببعض متفاضالواملعز جنس واح
ألن اجلواميس نوع من البقر، والبقر الوحشية يشملها اسم البقر فلحمها جنس ( 4)

 .واحد
أي وحلم اإلبل العراب، والبخايت، جنس واحد، ال يباع حلم أحدمها باآلخر، إال ( 5)

ي حلم مثال مبثل، يدا بيد، وهكرا سائر احليوانات، وجيوز بيع رطل حلم ضأن برطل
 .بقر أو إبل

ملا كانت أصول هره أجناسا، وجب أن تكون هره أجناسا، فلنب : أي يف قوله( 6)
الضأن واملعز جنس، ولنب البقر واجلواميس جنس، ولنب اإلبل العراب والبخايت 
جنس، ال يباع بعضه ببعض متفاضال، ويباع لنب جنس، بلنب جنس آخر 

 .متفاضال، إذا كان يدا بيد
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لية، والطحال، والرئة والقلب، واألَ  (واللحم والشحم، والكبد)
فيجوز بيع  (2)ألهنا خمتلفة يف االسم واخللقة (1)(أجناس)واألكارع 

 .(3)جنس منها بآخر متفاضال

مالك، ذن زيد  ىملا رو  (4)(وال يصح بيع حلم حبيوان من جنسه)
 صلى اهلل ذليه وسلمزيد بن أسلم، ذن سعيد بن املسيب، أن النيب 

 .(5)«هنى ذن بيع اللحم باحليوان»

                                         

لرءوس، والدماغ، واملخ، والكال، والكرش، واملعي، واجللود، واألصواف، وكرا ا( 1)
 .والعظام وحنوها، أجناس والطحال لكل ذي كرش إال الفرس

 .فكانت أجناسا، كبهيمة األنعام( 2)
حنو أن يشرتي رطل شحم برطلي حلم، وبالعكس، ورطل مخ برطلي كرش، وحنو ( 3)

كالنقدين، وحيرم بيع جنس منها بعضه ذلك، إذا كان يدا بيد، ألهنما جنسان  
ببعض متفاضاًل، فال يصح بيع حلم مبثله من جنسه بعظامه، ويصح إذا نزع 
ذظمه، وتساويا وزنا، يدا بيد، وإن اختلف اجلنس جاز التفاضل كما تقدم، 
فلحم إبل بلحم غنم ال بأس به متفاوضاًل، إذا كان يدا بيد، وحلم الغنم جنس، 

بلحم معز، وإال وزنا بوزن، ويدل ذلى أهنما جنس واحد فال يباع حلم ضأن 
 .نصاب الزكاة

مقصود اللحم، وهو مرهب مالك والشافعي، وقاله الشيخ وغريه، كعضو شاة ( 4)
 .بطفل صغري مثال، أو ذنز

 : هرا أحسن أسانيده، وروي: ومحلوه ذلى جنسه، وقال ابن ذبد الرب( 5)
أن جزوًرا حنرت، فجاء رجل بعناق، هنى أن يباع حي مبيت، وروى ابن ذباس 

ال : ال يصلح هرا، قال الشافعي: أذطوين جزءا هبرا العناق؛ قال أبو بكر: فقال
= 
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كلحم ضأن   (1)(غري جنسه)حيوان من  (بـ)بيع اللحم  (ويصح)
كما لو بيع بغري   (2)ببقرة، ألنه ليس أصله، وال جنسه، فجاز

لتعرر  (4)(وال سويقه هبدقيق)كرب   (وال جيوز بيع حب) (3)مأكول
ألن أجزاء احلب تنتشر بالطحن، والنار قد أخرت من  (5)التساوي
 .(6)السويق

                                     
= 

كل من أدركت ينهى ذن بيع : أذلم خمالفا أليب بكر يف ذلك، وقال أبو الزناد
 .اللحم باحليوان

 .أي بغري حلم أصله( 1)
وحنوه، وال جنسه، فيدخل يف بيع أي ألن حلم الضأن وحنوه، ليس أصله البقر ( 2)

اجلنس جبنسه متفاضال، فجاز بيعه كرلك، لكن حيرم بيعه نسيئة، ذند مجهور 
الفقهاء، ذكره الشيخ وغريه، وقيده مبقصود اللحم، فالعلة بيع حلم بلحم، فيخرج 

 .بيع حلم حبيوان غري مقصود اللحم
 .، ذند مجهور الفقهاءأي كما جيوز بيع حلم حبيوان غري مأكول، كحمار وبغل( 3)
الدقيق هو الطحني، والسويق دقيق احلنطة، أو الشعري حيمص مث يبل بالسمن أو ( 4)

 .املاء
 .(إال مثال مبثل، سواء بسواء)وفوات املماثلة، املأمور هبا يف قوله ( 5)
فيزيد احلب بالطحن، وينقص بأخر النار، وكل منهما مكيل يشرتط فيه، ( 6)

 .هنا التساوي وهو متعرر
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وإن بيع احلب بدقيق أو سويق من غري جنسه صح، لعدم اذتبار 
أو  (2)كاحلنطة باهلريسة  (نيئة مبطبوخة)بيع ال  (و) (1)التساوي إذا
 (4)طبوخ، فال حيصل التساويألن النار تعقد أجزاء امل (3)اخلبز بالنشا

كزيتون بزيت، ومسسم بشريج، وذنب   (5)(أصله بعصري)ال بيع  (و)
 .(7)(خالصه مبشوبه)ال بيع  (و) (6)بعصريه

                                         

فإذا اختلفت »اتفاقا، كحب بدقيق شعري، لعدم جريان الربا بني أصلهما، لقوله ( 1)
 .«هره األجناس، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد

أي وال جيوز بيع ينء بر وذرة وشعري، وحنو ذلك، مبطبوخ بر وحنوه، من جنسه، ( 2)
بالعجني وحلم ينء مبطبوخ باهلريسة يعين وكاخلبز  -وهي الرب-كاحلنطة : ومن قوله

 .من جنسه، ألخر النار من أحدمها، فتفوت املماثلة
 .أو الفالوذج، أو السنبوسك، أو احلريرة وحنو ذلك( 3)
وملا يف ذلك أيضا من املاء، فال يتأتى العلم باملماثلة، وكرا ال جيوز بيع خبز ( 4)

 .اخلبز من املاءبدقيقه أو سويقه، كيال وال وزنا، للجهل بالتساوي، ملا يف 
 .أي ال يصح بيع أصل ربوي بعصريه، وهو ما حتلب منه( 5)
 .وكحب كتان بزيته، واذتصره استخرج ما فيه( 6)
أي وال جيوز بيع خالص الربوي مبشوبه، أو مشوبه مبشوبه، النتفاء التماثل ( 7)

 .املشرتط أو اجلهل به
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النتفاء  (2)ولنب مشوب خبالص (1)كحنطة فيها شعري خبالصة
وكرا بيع اللنب  (4)إال أن يكون اخللط يسريا (3)التساوي املشرتط

اهلريسة، واحلريرة، والفالوذج، والسنبوسك، بعضه  وال بيع (5)بالكشك
 .(6)بعضه ببعض

                                         

شعري، يقصد حتصيله، أو  أي حبنطة خالصة، أو حنطقة فيها شعري، حبنطة فيها( 1)
 .فيها تراب يظهر أثره

 .أي بلنب خالص، وكرا مشوبه مبشوبه( 2)
إذا كان من جنس واحد، « مثال مبثل، سواء بسواء» صلى اهلل ذليه وسلمبقوله ( 3)

 .وإال جاز التفاضل، إذا كان يدا بيد
فال مينع أي إذا كان الشعري وحنوه يسريا، ال يقصد حتصيله، وال يظهر أثره، ( 4)

 .الصحة ، ألنه ال خيل بالتماثل
ال جيوز، ألن اللنب فيه مقصود، فهو بيع لنب ومع أحدمها غريه، والكشك يعمل ( 5)

من اللنب والقمح، وكرا بيع حب جيد مبسوس، لعدم العلم بالتماثل، ويصح بيع 
جيد خبفيف وذتيق من جنسه، إذا تساويا كيال، ألهنما تساويا يف معيارمها 

 .ذي، فال يضر اختالفهما يف القيمةالشر 
دقيق يطبخ  -مبهملتني-أي وال جيوز بيع اهلريسة بعضها ببعض، وال بيع احلريرة ( 6)

بلنب أو دسم، بعضه ببعض، ألن فيها ماء ودهنا، وال بيع الفالوذج لباب الرب 
يلبك بالعسل، وال بيع السنبوسك، بر وماء ورد، حيكم ذجنه باألدهان، بالشريج 

سمن، مث يرق وحيشى حلما قد نعم قطعه، وفوه، وبزر، ممزوجا بالبصل والشريج، وال
ويطوى ويقلى يف الدهن أو خيبز، فال يباع بعضه ببعض، النتفاء التساوي 

 .املشرتط، وكرا الكعك، وخبز األبازير ألنه من مسألة مد ذجوة
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كبيع   (2)(رطبه بيابسه)ال بيع  (و) (1)وال بيع نوع منها بنوع آخر
مالك ، وأبو داود ذن  ىملا رو  (3)الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب
سئل ذن بيع  صلى اهلل ذليه وسلمسعد بن أيب وقاص، أن النيب 

 ىنعم، فنه: قالوا «ينقص الرطب إذا يبس؟أ»: الرطب بالتمر، قال
بدقيقه إذا استويا يف )أي دقيق الربوي  (وجيوز بيع دقيقه) (4)ذن ذلك
 .(5)(يف النعومة

                                         

لعكس النتفاء كبيع خبز هبريسة، أو هريسة حبريرة، أو سنبوسكة بفالوذج، وبا( 1)
 .التماثل املعترب شرذا، إذا كانا من جنس واحد

 .أي رطب شيء من الربوي بشيء من يابسه، وهرا مرهب مجهور العلماء( 2)
واحلنطة املبلولة أو الرطبة باليابسة، وكرا املشمش والتوت وغري ذلك من سائر ( 3)

 .الربويات
يبس، وهرا موجود يف كل  أي ذن بيع رطب شيء بيابسه، وذلل بالنقصان إذا( 4)

العمل ذليه ذند : رطب بيابسه، واحلديث صححه ابن املديين، والرتمري، وقال
هنى ذن بيع الثمر بالتمر كيال، وذن »أهل العلم، ويف الصحيحني ذن ابن ذمر 

والعلة يف ذلك هو الربا، « بيع العنب بالزبيب كيال، وذن بيع الزرع باحلنطة كيال
أحدمها أزيد من اآلخر قطعا بلينته فهو أزيد أجزاء من لعدم التساوي، ألن 

اآلخر، بزيادة ال ميكن فصلها ومتييزها وال ميكن أن جيعل يف مقابلة تلك األجزاء 
 .من الرطب ما يتساويان به

كدقيق بر أو ذرة بدقيق بر أو ذرة، مثال مبثل، كيال بكيل، بشرط أستوائهما يف ( 5)
 .حلب بالطحن، فيفوت التساويالنعومة، لئال ختتلف أجزاء ا
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ألهنما تساويا حال العقد، ذلى وجه ال ينفرد أحدمها 
 .(1)بالنقصان

كسمن بقري، بسمن بقري،   (2)(مطبوخه مبطبوخه)جيوز بيع  (و)
 .(3)مثال مبثل

فإن كان  (4)(خبزه خببزه، إذا استويا يف النشاف)بيع  جيوز (و)
ويعترب  (5)أحدمها أكثر رطوبة من اآلخر مل حيصل التساوي املشرتط

 (7)ألنه يقدر به ذادة، وال ميكن كيله (6)التماثل يف اخلبز بالوزن كالنشا
 .(8)لكن إن يبس ودق، وصار فتيتا، بيع مبثله كيال (7)كيله

                                         

فجاز ، كبيع التمر بالتمر، وهرا مرهب أيب حنيفة ومالك، وإن اختلف جنس ( 1)
 .الدقيقني، صح كيف تراضيا ذليه، يدا بيد

 .أي وجيوز بيع مطبوخ جنس ربوي مبطبوخ ذلك اجلنس الربوي، مثال مبثل( 2)
 .ر إذا مل يكثروال متنع زيادة أخر النار من أحدمها أكثر من اآلخ( 3)
 .أي وجيوز بيع خبز بر مثال خببز بر، مثال مبثل إذا استوى اخلبزان نشافا أو رطوبة( 4)
 «إال مثاًل مبثل»أي فلم جيز بيع أحدمها باآلخر لقوله ( 5)
 أي كما يعترب النشا بالوزن( 6)
التساوي خبزا، كما ال ميكن كيل النشا، فاذترب مبا يقدر به ذادة وهو الوزن، وكرا ( 7)

بني اجلنب واجلنب بالوزن، ألنه ال ميكن كيله، والعنب، والزبد والسمن، ألنه ال 
 .ميكن كيلها، صرح به يف اإلقناع وشرحه

 ألنه انتقل بالدق من الوزن، إىل الكيل، فإن كان يف اخلبز من غريه من ( 8)
سري غري فروع احلنطة مما هو مقصود، كاهلريسة، وخبز األبازير، مل جيز إال الي

= 
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ورطبه ) (2)كماء ذنب مباء ذنب (1)(ذصريه بعصريه)يباع  (و)
وال يصح بيع  (4)كالرطب والعنب مبثله، لتساويهما  (3)(برطبه

 .(6)وهي بيع احلب املشتد يف سنبله جبنسه (5)«احملاقلة»

                                     
= 

 .املقصود ألنه من مسألة م د ذجوة
 .أي يباع ذصري الربوي بعصريه، مثال مبثل، سواء بسواء، يدا بيد( 1)
 .وكزيت بزيت، وشريج بشريج، مدا مبد، مثال مبثل( 2)
أي جيوز بيع رطب الربوي برطبه، مثال مبثل، وجيوز بيع يابسه بيابسه، مثال مبثل، ( 3)

 .سواء بسواء، يدا بيد
أي تساوي الرطب بالرطب، والعنب بالعنب، وكرا التمر بالتمر، والزبيب ( 4)

بالزبيب، مثال مبثل، لتساويهما يبوسة، وقد يصري اجلنس الواحد مشتمال ذلى 
جنسني، كالتمر يشتمل ذلى النوى وغريه، ومها جنسان بعد النزع، وكاللنب 

كرلك فجنس واحد   يشتمل ذلى املخيض والزبد، متصلني اتصال خلقة، فما داما
الحتاد االسم، وإذا ميز أحدمها ذن اآلخر صارا جنسني، ولو خلطا جيوز التفاضل 

 .بينهما
ال ينبت البقلة إال احل قلة والزرع قد : من احلقل وهو القراح الطيب يزرع فيه، ومنه( 5)

تشعب ورقه، وظهر وكثر، وإذا استجمع خروج نباته، أو ما دام أخضر، كما يف 
 .وغريه القاموس

احملاقلة أن يبيع احلقل بكيل من الطعام »أي حبب من جنسه، ويف خرب زيد ( 6)
ذن بيع احملاقلة والعلة  صلى اهلل ذليه وسلمهنى النيب : ويف الصحيحني« معلوم

 .اجلهل بالتساوي
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وهي بيع الرطب  (2)«المزابنة»وال بيع  (1)ويصح بغري جنسه
ول بأن يبيعه خرصا، مبثل ما يئ (4)إال يف العرايا (3)ذلى النخل بالتمر
 .(5)إليه إذا جف كيال

                                         

من حب أو غريه، كبيع بر مشتد يف سنبلة بشعري أو فضة، لعدم اشرتاط ( 1)
 .التساوي

صح بيع املزابنة، ملا ثبت من النهي ذن بيعها، واملزابنة مفاذلة من الزبن، أي وال ي( 2)
وهو الدفع الشديد، ألن كل واحد من املتبايعني يدفع صاحبه ذن حقه، أو إذا 

 .وقف ذلى ما فيه من الغنب أراد دفع البيع لفسخه، واآلخر دفعه بإمضائه
ذلك هو الربا، لعدم التساوي، قال أي كيال، وبيع العنب بالزبيب كيال، والعلة يف ( 3)

والعمل ذليه ذند أهل العلم، كرهوا بيع احملاقلة، واملزابنة، وأحلق : الرتمري
الشافعي، وغريه برلك كل بيع جمهول مبعلوم من جنس جيري الربا يف نقده، وهو 
قول اجلمهور، وقد دلت األحاديث أنه ال يباع جنس جبنسه وأحدمها جمهول 

 .لعلم بالتساوي مع االتفاق يف اجلنس شرط، ال جيوز البيع بدونهاملقدار، ألن ا
أي يف بيع مثر العرايا، فيصح بيع الرطب بالتمر فيها بشروطه، والعرايا مجع ذرية، ( 4)

ذطية مثر النخلة، مسيت برلك ألهنا أذريت من : والعرية هي النخلة، ويف األصل
بنة بيع الثمر بالتمر، إال هنى ذن املزا: أن خترص يف الصدقة، ويف الصحيح

هنى ذن بيع الثمر بالتمر، ورخص »أصحاب العرايا، فإنه قد أذن هلم، ويف رواية 
 .«يف العرايا أن تشرتى خبرصها، يأكلها أهلها رطبا

أي العرايا بأن يبيع الرطب ذلى النخل خرصا، مبثل ما يئول إليه الرطب إذا يبس ( 5)
من # ثر، كيال، ألن األصل اذتبار الكيل وكان مترا يابسا، ال أقل، وال أك

 اجلانبني، وإمنا أقيم اخلرص مكان الكيل للحاجة، 
هرا : فيبقى اآلخر ذلى مقتضى األصل واخلرص هو التخمني واحلدس فيقول اخلارص

الرطب الري ذلى النخلة أو النخالت إذا يبس حيصل منه ثالثة أوسق مثال، 
 .فيبيعه بثالثة أوسق مترا
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بشرط  (3)وال مثن معه (2)حملتاج لرطب (1)فيما دون مخسة أوسق
 .(5)ففي خنل بتخليته، ويف متر بكيل (4)احللول والتقابض قبل التفرق

                                         

وهرا مرهب  «فيما دون خمسة أوسق»ويف رواية  «مخسة أوسق»ه يف لقول( 1)
االحتياط أن ال يزيد ذلى األربعة، وقال احلافظ يتعني : اجلمهور ، قال ابن حبان

 .املصري إليه
وإن مل يكن حمتاجا مل يصح، فإمنا أبيح للحاجة ال يباح ذند ذدمها كالزكاة ( 2)

 .للمساكني
أنه مسى رجاال : من ذهب أو فضة، ملا جاء يف رواية زيدأي وال مثن مع املشرتي ( 3)

وال نقد يف  صلى اهلل ذليه وسلمحمتاجني من األنصار، شكوا إىل رسول اهلل 
أيديهم يبتاذون به رطبا، ويأكلون مع الناس، وذندهم فضول قوهتم من التمر، 

 .فرخص هلم أن يبتاذوا العرايا خبرصها من التمر
ألنه بيع مكيل مبكيل من جنسه، فاذترب فيه شروطه، إال ما  أي من جملس العقد،( 4)

استثناه الشارع، مما مل ميكن اذتباره يف العرايا، فصارت الشروط مخسة، وزيد بأن 
يكون الرطب ذلى رءوس النخل، وإال مل جيز، ملا تقدم من النهي ذن بيع الرطب 

 .بالتمر
شرتي وبينه، ويف القبض يف متر أي فالقبض فيما ذلى خنل بتخلية بائع بني امل( 5)

بكيل أو نقل ملا ذلم كيله، وال يشرتط حضور متر ذند خنل فلو تبايعا، وسلم 
 .أحدمها، مث مشيا فسلم اآلخر قبل تفرق صح القبض
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أي مع  (وال يباع ربوي جبنسه، ومعه) (1)وال تصح يف بقية الثمار
درهم كمد ذجوة و   (2)(أو معهما من غري جنسهما)أحد العوضني 

  (5)أو مبد ودرهم (4)أو مبدي ذجوة (3)بدرمهني
 النيب  أيت: أبو داود ذن فضالة بن ذبيد، قال ىملا رو 

 تاذها رجل ــبقالدة فيها ذهب وخرز، اب صلى اهلل ذليه وسلم

                                         

للنهي ذن بيع الثمر بالتمر، وأنه ال يباع شيء منه إال بالدنانري والدراهم، وإمنا ( 1)
تقدمة، وغريها ال يساويها يف كثرة االقتيات، رخص ألصحاب العرايا بالشروط امل

وسهولة اخلرص، بل ال تصح الزيادة ذلى القدر املأذون فيه، إال أن القاضي اختار 
هو مقتضى اختيار : جوازها يف سائر الثمار، وهو قول مالك، ويف اإلنصاف

 .الشيخ
 .أي جنس الثمن واملثمن، لئال يتخر ذلك حيلة إىل الربا( 2)
فرض مساواة مد بدرهم، ودرهم بدرهم، ألن التقومي ظن وختمني، فال يتحقق ولو ( 3)

 .معه املساواة، واجلهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل، والعجوة متر باملدينة معروف
أي أو بيع مد ذجوة ودرهم، مبدي ذجوة، مل جيز، إذ لو صار املدان يساويان ( 4)

د، ويبقى مد يف مقابلة مد وثلث، ثالثة دراهم، كان الدرهم يف مقابلة ثلثي م
 .وذلك ربا

أي أو بيع مد ذجوة ودرهم، مبد ذجوة ودرهم، ولو كان املدان والدرمهان من ( 5)
نوع واحد، فال جيوز، نص ذليه، وكبيع حملى برهب برهب، أو حملى بعضه 

 .بفضة بفضة
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، ال» صلى اهلل ذليه وسلمفقال النيب  (1)بتسعة دنانري، أو سبعة دنانري
 .(3) ميز بينهمافرده حىت: قال (2)«حتى تميز بينهما

                                         

 .خرز معلق برهب: وفيها خرز وذهب، ويف رواية: قال( 1)
 .إمنا أردت احلجارة: وأليب داود قال -تفصلحىت -وملسلم ( 2)
الرهب »: أمر بالرهب الري يف القالدة فنزع وحده، مث قال هلم: وملسلم( 3)

فدل ذلى حترمي بيع الرهب مع غريه برهب، حىت يفصل من  «بالرهب وزنا بوزن
ذلك الغري، ومييز ذنه، ليعرف مقدار الرهب املتصل بغريه، ومثله الفضة مع غريها 

ة، وكرلك سائر األجناس الربوية، الحتادمها يف العلة، وهو حترمي بيع اجلنس بفض
جبنسه متفاضال، فإذا كان مع أحد العوضني شيء مل جيز، لعدم التمكن من 
معرفة التساوي ذلى التحقيق، كما تعرر الوقوف ذلى التساوي يف القالدة من 

 .غري فصل، وهرا مرهب مجهور العلماء، وهو املفىت به
جوز الشيخ بيع املصوغ من الرهب والفضة جبنسه، من غري اشرتاط التماثل، وجيعل و 

وظاهر مرهب . وذمل الناس ذليه اهـ: التماثل يف مقابلة الصنعة، ويف اإلنصاف
أمحد جواز بيع السيف احمللى جبنس حليته، ألن احللية ليست مبقصوده، واختاره 

جيوز التفاضل : ريعة، ويف اإلنصافالشيخ، واملرهب واملفىت به األول، سدا للر
فيما ال يوزن لصناذة، كاملعمول من الرهب، والفضة، والصفر، واحلديد 
والرصاص، والنحاس، وحنوه، وكاملعمول من املوزونات كاخلوامت واألسطال، واإلبر، 

 .والشيخ، وصوبه يف اإلنصاف: والسكاكني، واألكسية وحنو ذلك، اختاره املوفق
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فإن كان ما مع الربوي يسريا ال يقصد كخبز فيه ملح مبثله، 
 (2)(فيه نوى)أي بتمر  (متر بال نوع، مبا)يباع  (وال) (1)فوجوده كعدمه

وكرا لو نزع النوى، مث  (3)الشتمال أحدمها ذلى ما ليس من جنسه
 (.(5)ويباع النوى، بتمر فيه نوى) (4)باع التمر والنوى، بتمر ونوى

                                         

 اخلبز، وكاملاء يف خل التمر، وخل الزبيب، ودبس التمر، ألنه غري أي امللح يف( 1)
مقصود، وكرا كل ما ال يؤثر يف كيل أو وزن، فيما بيع جبنسه، لكونه يسريا غري 

 -اململوه سقفها برهب-مقصود، كرهب مموه به سقف دار، فيجوز بيع الدار 
غري مقصود،  برهب، وبدار مثلها، سقفها مموه برهب، ألن الرهب يف السقف

وال مقابل بشيء من الثمن، وإن كان كثريا كاللنب املشوب باملاء مبثله، واألمثان 
أذطين هبرا الدرهم نصفا : املغشوشة بغريها مل جيز، للعلم بالتفاضل، ويصح 

وفلوسا، أو حاجة، ألن قيمة النصف يف الدرهم كقيمة النصف مع الفلوس أو 
 .احلاجة

ذا بيع متر بال نوى، مبا فيه نوى، صار كمد ذجوة ودرهم، النوى ذجم التمر، فإ( 2)
 .الصحيح من املرهب حترميه: فلم يصح البيع، ويف اإلنصاف

أي أحد التمرين ذلى النوى دون اآلخر، فانتفى التساوي املشرتط شرذا، أو ( 3)
 .جهل، واجلهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل

د ذجوة ودرهم، فلم يصح البيع، ألن التبعية قد زالت، فصارت كمسألة م( 4)
 .للجهل بالتساوي

 .متساويا ومتفاضال، وإن باع مترا منزوع النوى بتمر منزوع النوى جاز، للتساوي( 5)
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ألن  (1)(صوف بشاة ذات لنب وصوف)يباع  (لنب و)يباع ( و
مموه -كدار   (2)النوى يف التمر، واللنب والصوف يف الشاة، غري مقصود

وكرا درهم فيه حناس مبثله، أو  (3)برهب صح -سقفها برهب
 .(5)وخنلة ذليها مثرة مبثلها، أو بثمر (4)بنحاس

                                         

أي ويباع لنب بشاة ذات لنب، ويباع صوف بشاة ذليها صوف، حية كانت ( 1)
 .النعجة أو مركاة

مللح يف الشريج، ويسري شعري أي فال أثر له، وال يقابله شيء من الثمن، أشبه ا( 2)
 .حبنطة، فيصح البيع

أي البيع يف النوى بالتمر، واللنب والصوف برات اللنب والصوف، كما يصح يف ( 3)
 .برهب ألنه غري مقصود بالبيع -املموه سقفها برهب-الدار 

أي وكرا يصح بيع درهم فيه حناس، بدرهم فيه حناس، متساو ما فيهما من ( 4)
، أو درهم بنحاس، ألن النحاس يف الدرهم غري مقصود، وإن زاد الفضة والنحاس

غش أحد الدرمهني بطل البيع، وكرا إن جهل، ويصح بيع تراب معدن، وصاغة، 
 .بغري جنسه

أي ويصح بيع خنلة أو خنل ذليها أو ذليه مثرة، مبثلها أي بنخلة أو مبثله، بنخل ( 5)
الربوي يف ذلك غري مقصود بالبيع،  ذليه مثر، أو بيع خنلة ذليها مثرة بثمر، ألن

فوجوده كعدمه، وكرا ذبد له مال إذا اشرتاه بثمن من جنس ماله، واشرتاطه إن مل 
 .يقصد املال
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كحنطة محراء   (1)ويصح بيع نوذي جنس، بنوذيه، أو نوذه
 (ومرد) (3)ومتر معقلي وبرين، بإبراهيمي وصيحاين (2)وسوداء ببيضاء

صلى اهلل ذليه ذلى ذهد رسول اهلل  (الكيل لعرف املدينة)أي مرجع 
صلى اهلل ذليه الوزن لعرف مكة زمن النيب )مرجع  (و) (4)وسلم
 سلمصلى اهلل ذليه و ذبد امللك بن ذمري ذن النيب  ىملا رو  (5)(وسلم

 .(6)«املكيال مكيال املدينة، وامليزان ميزان مكة»

                                         

 .إذا تساويا كيال، وال تعترب اجلودة، ألن الشارع إمنا اذترب املثلية( 1)
 .وكرا ذكسه كيال بكيل، مثال مبثل، يدا بيد، ملا تقدم( 2)
ل، وكرا لو باع دينارا ق راضة، أو فضة، بدينار صحيح، ألن املعترب املثلية مثال مبث( 3)

 .يف الوزن أو الكيل، ال القيمة واجلودة
 .وهو مرهب مجهور العلماء يف حنو الرب، والشعري، وسائر احلبوب( 4)
اتفقوا ذلى أن : وهو مرهب مالك، والشافعي، وغريمها، وقال الوزير وغريه( 5)

صوص ذليها، وهي الرب، والشعري، والتمر، وامللح، مكيلة أبدا ال جيوز املكيالت املن
بيع بعضها ببعض إال كيال، واملوزنات املنصوص ذليها، أبدا موزونة وما سواها 

 .صلى اهلل ذليه وسلمفاملرجع فيه إىل ذرف العادة باحلجاز، يف ذهد رسول اهلل 
انصرف التحرمي بتفاضل  ذليه وسلم صلى اهللأي فما كان مكيال باملدينة يف زمنه ( 6)

 .الكيل إليه، وهكرا املوزون
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اذترب ذرفة يف )أي باملدينة ومكة  (وما ال ذرف له هناك)
ألن ماله ذرف له يف الشرع يرجع فيه إىل العرف،   (1)(موضعه

فإن مل يكن  (3)فإن اختلفت البالد اذترب الغالب (2)كالقبض، واحلرز
 .(4)رد إىل أقرب ما يشبهه باحلجاز

                                         

فإن كان العرف فيه الكيل، بيع بعضه ببعض بالكيل، وإن كان بالوزن بيع ( 1)
 .بالوزن

يعين أنه يرجع فيهما إىل العرف، فكرا الكيل والوزن فيما ال ذرف له باملدينة وال ( 2)
أن ما : حكاه الوزير وغريه ذن اجلمهورمبكة، هرا املرهب وفيه وجه يف املرهب، و 

ليس له باحلجاز ذرف، احتمل أن يرد إىل أقرب األشياء شبها باحلجاز ، وذكره 
التمور بسواد العراق، وغريها من األراضي، اليت تغشى خنيلها املياه، أنه ال يتصور 

 ذليه صلى اهللوالري أرى أن رسول اهلل : فيها املماثلة، وال يتحرر إال بالوزن، قال
ملا ثبت ذنده كيل التمر باملدينة، وقال ما تقدم فإنه يستفاد منه تأصيل  وسلم

املماثلة، وأن ال يؤخر من ذلك شيء إال مبعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل، 
 .وفيما ال يتهيأ كيله الوزن، وألن األحكام الشرذية تتعلق باملمكن، دون املستحيل

يف معيار ما مل يكن له ذرف باحلجاز، اذترب الغالب  أي فإن اختلفت البالد( 3)
 .منها

أي فإن مل يكن للمبيع بعضه ببعض ذرف غالب، رد إىل أقرب األشياء به شبها ( 4)
 .باحلجاز، ألن احلوادث ترد إىل أشبه املنصوص ذليه هبا
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 .(2)وجيوز التعامل بكيل مل يعهد (1)وكل مائع مكيل

                                         

، كان يتوضأ باملد، وحنوه: أي وكل مائع كاللنب، والشريج، وسائر األدهان، خلرب( 1)
وما جتب فيه الزكاة من احلبوب والثمار، فهو مكيل، ومن املوزون الرهب، 
والفضة، والنحاس، واحلديد ، واحلرير، واللحم، والصوف، وحنو ذلك، ويف 

وما ال خيتلف فيه الكيل والوزن، مثل األدهان، جيوز بيع بعضه : االختيارات
كيل واملوزون احليوان، ببعض كيال ووزنا، وذن أمحد ما يدل ذليه اهـ، وغري امل

 .والثياب، والفواكه، واخلضر، وحنو ذلك
 .أي برلك املكان وغريه، لعدم املانع، إن مل يتعارف( 2)
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 (1)فصل

 
يف بيع  ) (3)من النساء باملد، وهو التأخري (2)(وحيرم ربا النسيئة)

 .(5)وهي الكيل والوزن (4)(كل جنسني اتفقا يف ذلة ربا الفضل

                                         

أي يف أحكام ربا النسيئة، ملا فرغ من أحكام ربا الفضل مفصال، شرع يف أحكام ( 1)
 .ربا النسيئة

خر مال من غري ذوض، بالكتاب، والسنة، واإلمجاع يف اجلملة، لكونه وسيلة أل( 2)
والوسائل هلا حكم الغايات، فإن الشريعة شاهدة بأن كل حرام، فالوسيلة إليه 

 .مثله، ألن ما أفضي إىل احلرام حرام
 .بعته بنسيئة بآخرة: نسأت الشيء، وأنسأته أخرته، و: يقال( 3)
 «ا بناجزوالتبيعوا منها غائب»: وكرا بيع شيئني من جنس كمد  بـ ر  جبنسه، لقوله( 4)

 .*«يدا بيد»: وقال «إال هاء وهاء»وقال يف الرهب 
أي ذلة ربا الفضل الكيل يف املكيل، والوزن يف املوزون، واختار املوفق، والشيخ، ( 5)

وغريمها أن العلة الطعم مع الكيل والوزن، فيحرم النساء يف بيع اجلنسني إذا اتفقا 
 .يف تلك العلة

ــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ
هي مبنزلة : نقود، وقيل: ذروض، وقيل: ناس يف األوراق ذلى ثالثة أقوال، قيلوال* 

وأقرب ما يكون ذندي أهنا نقود، ألهنا إسناد مىت شاء : الفلوس، قال شيخنا
صاحبها أخرا هبا نقودا ألهنا أوراق مؤمن ذليها يف البنك، فالزكاة جتب فيها إذا 

خرج منها جمزيا، وال يباع بعضها حال ذليها احلول، إالأنه ينبغي أن يكون امل
 .ببعض غائبا بل هو ربا
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فإن كان أحدمها  (1)(نقدا)أي أحد اجلنسني  (ليس أحدمها)
وإال النسد باب  (2)ضة جاز النساءأو ف -كحديد برهب-نقدا 

إال صرف فلوس نافقة بنقد، فيشرتط فيه  (3)السلم يف املوزونات غالبا
 (5)وتبعه يف اإلقناع ،ال :واختار ابن ذقيل وغريه (4)احللول والقبض

 .(6)ولو من جنسني (كاملكيلني، واملوزونني)

                                         

أي ذهبا أو فضة، بل كانت ذلة ربا الفضل فيهما واحدة، كمكيل مبكيل من ( 1)
كل شيئني جيري فيهما الربا : جنسه أو غريه، فال جيوز النساء فيهما، وقال املوفق

باملطعوم ذند من يعلل  بعلة واحدة، كاملكيل باملكيل، واملوزون باملوزون، واملطعوم
 .به، حيرم بيع أحدمها باآلخر نسيئة، بغري خالف نعلمه

بغري خالف، ألن الشرع أرخص يف السلم، واألصل يف رأس : قال املوفق وغريه( 2)
 .مال السلم الدراهم والدنانري

 .قيدوه باألغلبية ألنه ميكن السلم بغريه( 3)
هرا املرهب ذند أكثر األصحاب وجزم به إحلاقا هلا بالنقد، خبالف الكاسدة، و ( 4)

 .يف املنتهى
أي اختار ابن ذقيل وشيخ اإلسالم وغريمها أنه ال يشرتط احللول والتقابض يف ( 5)

صرف نقد بفلوس نافقة، يعين أنه يتعامل هبا، بل جوزوا فيه النساء، وتبع صاحب 
 .ولو يف صرف فلوس نافقة به: اإلقناع ابن ذقيل وغريه، ونصه

ال جيوز فيهما النساء، ألهنما ماالن من أموال الربا، ذلتهما متفقة، فحرم التفرق ( 6)
 فيهما قبل القبض كالصرف
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بض فإذا بيع بر بشعري، أو حديد بنحاس، اذترب احللول، والتقا
لقوله ذليه  (2)العقد (وإن تفرقا قبل القبض بطل) (1)قبل التفرق

 «إذا اختلفت هذه األصناف، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد»السالم 
جاز التفرق ) (4)أو ذكسه (وإن باع مكيال مبوزون) (3)واملراد به القبض

 .(5)(النساء)جاز  (التفرق قبل القبض و

                                         

 «وال تبيعوا منها غائبا بناجز»: بغري خالف نعلمه، ملا تقدم من قوله: قال املوفق( 1)
لو كان احلديد والنحاس، ربويا مل جيز بيعها إىل أجل : وغريه، وقال ابن القيم

راهم نقدا، والتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، وذكرا حنوا من ثالثني دليال ذلى بد
صحة هرا القول، واملكيالت خصته طائفة بالقوت وما يصلحه، وهو قول مالك، 

وهو الصواب، وإن احتد اجلنس اذترب التماثل، وإال جاز التفاضل  : قال ابن القيم
 .كما تقدم

القبض من اجلانبني، بطل العقد، وكرا إن تفرقا قبل  أي وإن تفرق املتعاقدان قبل( 2)
قبض الكل، بطل العقد فيما مل يقبض، وحيث اذترب القبض فهو شرط لبقاء 

 .الصحة، ال لصحة العقد، وإال مل يتقدم املشروط ذلى الشرط
إال هاء »وقوله  «وال تبيعوا منها غائبا بناجز»وكرا قوله  «يدا بيد»أي قوله ( 3)

 .خر وهات يف احلال: أي «وهاء
أي باع موزونا مبكيل مما تقدم أنه مكيل أو موزون، أو كان العرف فيه الكيل أو ( 4)

 .الوزن، ومل يعترب الطعم
 .أي التأجيل يف بيع مكيل مبوزون، أو موزون مبكيل، هرا املرهب( 5)
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فضل، أشبه الثياب ألهنما مل جيتمعا يف أحد وصفي ذلة ربا ال
 .(1)باحليوان

 (2)(وما ال كيل فيه وال وزن، كالثياب واحليوان جيوز فيه النساء)
أن يأخر ذلى »ذبد اهلل بن ذمرو  صلى اهلل ذليه وسلمألمر النيب 

رواه  (3)«قالئص الصدقة، فكان يأخر البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة
 .(4)أمحد، والدارقطين وصححه

                                         

ذن أي فهما من بيع غري الربوي بغري الربوي، وذلة ربا الفضل الكيل والوزن، و ( 1)
العلة يف املكيل الطعم، مع الكيل والوزن، اختاره الشيخ وغريه ومالك خص : أمحد

 .الربا بالقوت وما يصلحه، واختاره ابن القيم، وتقدم
 .سواء بيع جبنسه أو بغري جنسه، متساويا أو متفاضال، هرا مرهب اجلمهور( 2)
ىل أوان حصول إبل أي يأخر البعري ليجهز به بقية اجليش، بالبعريين مؤجال، إ( 3)

 .الصدقة
صريح يف جواز : إسناده ثقات، وقال ابن القيم:ورواه أبو داود، وقال احلافظ( 4)

التفاضل والنساء، وهو حديث حسن، فدل ذلى جواز بيع احليوان باحليوان 
ومن مل تطب نفسه، فله بكل فريضة ست فرائض، »نساء، ولقصة وفد هوازن 
اشرتى ابن ذمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة ذليه، و  «من أول ما يفيء اهلل ذلينا

: يوفيها صاحبها بالربرة، ورافع بن خديج بعريا ببعريين، وأذطاه أحدمها، وقال
 .آتيك باآلخر غدا

 ال ربا يف البعري بالبعريين والشاة بالشاتني إىل : وقال ابن املسيب وغريه
ذن بيع احليوان باحليوان أجل ومن منعه احتج مبا روى الرتمري وصححه، أنه هنى 

وذلل أمحد أحاديث املنع، وأنه ليس فيها حديث يعتمد ذليه، وقال أبو . نسيئة
= 
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وال جيوز بيع ) (1)اجلنس الواحد ففي اجلنسني أوىلوإذا جاز يف 
صلى اهلل هنى النيب »حلديث  (2)حكاه ابن املنرر إمجاذا (الدين بالدين

وهو بيع ما يف الرمة بثمن  (3)«ذن بيع الكالئ بالكالئ ذليه وسلم
 .(4)مؤجل ملن هو ذليه

                                     
= 

نظرنا إىل ما ذمل به  صلى اهلل ذليه وسلمإذا اختلفت األحاديث ذن النيب : داود
أصحابه من بعده، وذكر هو وغريه آثارا ذن الصحابة يف جواز ذلك متفاضال 

 .األصح جيوز للحاجة: مد بن ذبد الوهابوقال الشيخ حم. ونسيئة
أي فإذا جاز بيع حنو البعري بالبعريين نسيئة، مع أهنما من جنس واحد، فأوىل أن ( 1)

 .جيوز بيع حنو بعري بنحو شاة نسيئة، لكوهنما جنسني
اتفقوا ذلى أن بيع الكالئ : وحكاه أمحد وابن ذبد الرب وغريمها، وقال الوزير وغريه( 2)

مثل أن يعقد رجل بينه وبني آخر سلما يف  -وهو بيع الدين بالدين-بالكالئ 
ذشرة أثواب موصوفة يف ذمة املبتاع إىل أجل، بثمن مؤجل، وسواء اتفق األجالن 

 .أو اختلفا يف البيع، فهو باطل
 .هو بيع النسيئة بالنسيئة: هو بيع دين بدين مطلقا، وقال أبو ذبيد: باهلمز، قيل( 3)
: ذند زيد لعمرو ذشرة آصع قرضا أو مثن مبيع، فيقول زيد لعمروكأن يكون ( 4)

الكالئ هو : اشرتها مين بريال مثال، فيبيعها إياه بريال يف الرمة، وقال ابن القيم
املؤخر الري مل يقبض، كما لو أسلم شيئا يف شيء يف الرمة، وكالمها مؤخر، 

 .فهرا ال جيوز باالتفاق

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

511 

 .(2)وجعله رأس مال سلم (1)وكرا حبال مل يقبض قبل التفرق

                                         

 بثمن مؤجل ملن هو ذليه، بيع ما يف الرمة حبال يف أي وكبيع ما يف الرمة حاال( 1)
 .الرمة مل يقبض قبل التفرق

جعلت ما يف ذمتك رأس مال سلم : وذلك بأن يكون له دين ذلى آخر، فيقول( 2)
إما : ذلى كرا، وحيرم أن ميتنع من إنظار املعسر حىت يقلب ذليه الدين، ومىت قال

بسه لعدم ثبوت إذساره ذنده وهو أن تقلب أو تقوم ذند احلاكم، وخاف أن حي
معسر، كانت املعاملة حراما غري الزمة، باتفاق العلماء، ومن صور بيع الدين 
بالدين، لو كان ألحدمها ذلى آخر دينا من غري جنسه، كرهب وفضة، وتصارفا، 

 .ومل حيضرا شيئا
، وينقسم بيع الدين بالدين، ينقسم إىل بيع واجب بواجب، وهو ممتنع: وقال ابن القيم

إىل بيع ساقط بساقط، وساقط بواجب وواجب بساقط، فالساقط بالساقط يف 
صورة املقاصة، والساقط بالواجب كما لو باذه دينا له يف ذمته، بدين آخر من 
جنسه، فسقط الدين املبيع ووجب ذوضه، وهو بيع الدين ممن هو يف ذمته، وأما 

ر حنطة مما يف ذمته، وقد حكي بيع الواجب بالساقط، فكما لو أسلم إليه يف ك
 .اإلمجاع ذلى امتناذه وال إمجاع فيه، واختار الشيخ جوازه

وهو الصواب إذ ال حمرور فيه، وليس بيع كالئ بكالئ، فيتناوله النهي : قال ابن القيم
بلفظه، وال يف معناه، فيتناوله بعموم املعىن، فإن املنهي ذنه قد اشتغلت فيه 

أما ما ذداه من الثالث، فلكل منهما غرض صحيح، وذلك الرمتان بغري فائدة، و 
ظاهر يف مسألة التقاص، فإن ذمتهما تربأ من أسرها، وبراءة الرمة مطلوب هلما 
وللشارع، فأما يف الصورتني األخريتني فأحدمها يعجل براءة ذمته، واآلخر حيصل 

ال مبعىن لفظه، ذلى الربح، وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع ذنه، ال بلفظه و 
بل قواذد الشرع تقتضي جوازه اهـ، لكن القول باملنع هو قول اجلمهور، ال سيما 
االحتيال يف قلب الدين ذلى املعسر إىل معاملة أخرى بزيادة مال، وذكر الشيخ 

 .أنه حرام باتفاق املسلمني
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 (1)فصل

 
 (2)بأبداهنما كما تقدم يف خيار اجمللس (ومىت افرتق املتصارفان)

قبل  (أو) (3)أي كل العوض العقود ذليه يف اجلانبني (قبل قبض الكل)
سواء كان الكل أو  (4)(بطل العقد فيما مل يقبض)منه  (البعض)قبض 
 .(6)ألن القبض شرط لصحة العقد (5)البعض

                                         

 .أي يف الصرف، وهو بيع نقد بنقد، احتد اجلنس أو اختلف( 1)
تفرق هنا كالتفرق يف خيار اجمللس، وهو ما مل يتفرقا ذرفا بأبداهنما من يعين أن ال( 2)

 .مكان التبايع، وتقدم مفصال
أي جانب البائع، وجانب املشرتي يف اجمللس، بطل العقد، ألن القبض يف اجمللس ( 3)

 .شرط لصحة الصرف باإلمجاع
 .د شرطهأي من العوض املعقود ذليه، لفوات شرطه، وصح فيما قبض، لوجو ( 4)
أي سواء كان الري مل يقبض الكل فيبطل الكل، أو كان الري مل يقبض ( 5)

البعض، فيبطل العقد يف البعض الري مل يقبض، ويقوم االذتياض ذن أحد 
 .العوضني وسقوطه ذن ذمة أحدمها مقام قبضه

أي ألن القبض يف جملس العقد شرط لبقاء العقد، فما مل يقبض فيه بطل ذقدة ( 6)
 .رق منهبالتف
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بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم و » صلى اهلل ذليه وسلملقوله 
ولو مشيا إىل منزل  (2)وال يضر طول اجمللس مع تالزمهما (1)«يدا بيد

وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله اجمللس   (3)أحدمها  مصطحبني صح
 .(5)ولو مات أحدمها قبل القبض فسد العقد (4)كقبض موكله

                                         

وتقدم حنوه من غري وجه، وحكى ابن املنرر وغريه اإلمجاع ذلى أن القبض يف ( 1)
حرم التفريق يف الصرف، وبيع : اجمللس، شرط لصحة الصرف، وقال ابن القيم

الربوي مبثله قبل القبض، لئال يتخر ذريعة إىل التأجيل الري هو أصل باب الربا، 
يف احلال، مث أوجب ذليهم فيه التماثل، وأن فحماهم من قربانه باشرتاط التقابض 

 .ال يزيد أحد العوضني ذلى اآلخر، إذا كانا من جنس واحد
 .أي ال يضر يف صحة الصرف طول اجمللس قبل القبض، مع تالزم املتبايعني( 2)
أي ولو مشى املتعاقدان إىل منزل أحدمها مصطحبني مل يتفرقا فتقابضا، أو متاشيا ( 3)

قابضا ذنده صح الصرف، ألن اجمللس هنا كمجلس اخليار يف إىل الصراف فت
 .البيع، ومل يتفرقا قبل القبض، وهرا مرهب أيب حنيفة، والشافعي

ما دام موكله مبجلس العقد، لتعلقه به، سواء بقي الوكيل يف اجمللس إىل القبض، ( 4)
 .أو فارقه مث ذاد، ألنه كاآللة

قبض يف الكل أو البعض، فسد العقد فيما مل أي ولو مات أحد املتصارفني قبل ال( 5)
يقبض، لعدم متام القبض، ألن القبض هنا كالقبول يف البيع، ال إن مات أحدمها 

 .بعد التقابض وقبل التفرق، ألنه قد مت ونفر
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ا ذوض ألهن (1)(والدراهم والدنانري تتعني بالتعيني يف العقد)
 (2)(فال تبدل)مشار إليه يف العقد، فوجب أن تتعني كسائر األذواض 

وإن ) (3)بل يلزم تسليمها إذا طولب هبا، لوقوع العقد ذلى ذينها
وإن تلفت  (4)العقد، كاملبيع إذا ظهر مستحقا (وجدها مغصوبة بطل

 .(5)قبل القبض فمن مال بائع، إن مل حتتج لوزن أو ذد

                                         

هرا أظهر الرواتني، وهو مرهب مالك، والشافعي، وحيصل : فال تبدل قال املوفق( 1)
ليها االسم أو ال، كبعتك هرا الثوب هبره الدراهم، التعيني باإلشارة، سواء ضم إ

 .بعتك هرا هبره، من غري تسمية العوضني: أو هبره فقط من غري تعيني، أو
وألهنا أحد العوضني، فتتعني بالتعيني كاآلخر، ومتلك بالتعيني حال العقد، فال ( 2)

 .نهايصح وال جيوز للمشرتي وحنوه إبداهلا إذا وقع العقد ذلى ذينها لتعي
كهرا الدينار هبره الدراهم، ذكرا وزهنما أم ال، ولو بوزن متقدم ذلى جملس ( 3)

 .صرف، وإن ذني أحدمها دون اآلخر، فلكل حكم نفسه
ألنه باع ماال ميلكه، وإن ظهر الغصب يف البعض بطل العقد فيه فقط، واملراد ( 4)

ه ذن دم أو ذقد البيع وما مبعناه، ال كصداق وذوض ذتق وخلع، وما صوحل ب
فال بيع بينهما، وذلك ألن القبض فيه مبنزلة القبول، فال يتم : غريه، وذبارة اخلرقي

 .العقد إال به
 #أي وإن تلفت تلك الدراهم أو الدنانري املعينة بعقد قبل القبض فمن مال ( 5)

بائع وحنوه ممن صارت إليه، إن مل حتتج لوزن أو ذد، كاملبيع املعني، فإن كان كرلك 
 .من ضمان باذل، إذا كان الثمن حاضرا معيناف
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كالوضوح يف الرهب،   (1)(بة من جنسهامعي)إن وجدها  (و)
إن تعاقدا ذلى مثلني، كدرهم  (2)بال أرش (أمسك)والسواد يف الفضة 

 (5)وكرا بعده من غري اجلنس (4)وإال فله أخره يف اجمللس (3)فضة مبثله
 .(6)العقد للعيب (أو رد) (5)اجلنس

                                         

 .أي وإن وجد الدراهم أو الدنانري معيبة من جنس املعيبة، ال من جنس السليمة( 1)
أي كالبياض يف الرهب، وكالسواد يف الفضة، واخلشونة فيها، وكوهنا تنفطر ذند ( 2)

سواء  الضرب، أو لكون سكتها خمالفة لسكة السلطان، أمسكها بال أرش مطلقا،
 .كان من جنسه أو ال، وسواء تفرقا أو ال

 .أي درهم فضة، وكدينار بدينار، هرا إذا كانت معيبة من جنسها( 3)
أي وإال يتعاقدان ذلى مثلني فله أخر األرش يف اجمللس، ال من جنس السليم لئال ( 4)

 .يصري من مسألة مد ذجوة
جنس العوضني، كأخر بر،  أي وكرا جيوز أخر األرش بعد اجمللس، لكن من غري( 5)

أو شعري، أو غريمها، لعدم اشرتاط التقابض يف ذلك، وكرا سائر أموال الربا، إذا 
 .بيعت بغري جنسها مما القبض شرط فيه

ألن ملن صار إليه املعيب اخليار بني الرد واإلمساك، ومىت رده بطل العقد وليس له ( 6)
 .أخر بدله لوقوع العقد ذلى ذينه
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كما لو وجد الدراهم - (1)وإن وجدها معيبة من غري جنسها
 .(3)له ىألنه باذه غري ما مس (2)بطل العقد -حناسا

بأن يأخر املسلم زيادة من  (4)(وحيرم الربا بني املسلم واحلريب)
 .(6)لعموم ما تقدم من األدلة (5)احلريب

                                         

وجد الدراهم أو الدنانري معيبة بطل ذقد البيع، ولو كان العيب يسريا إذا  أي وإن ( 1)
 .كان من غري جنسها

وكرا لو وجدها رصاصا، أو وجد مسا يف الرهب، مل يصح العقد كبعتك هرا ( 2)
 .الفرس؛ فتبني أنه بغل

فلم يصح البيع، وكرا إن ظهر العيب يف بعض العوض، بأن صارفه دينارين ( 3)
مها، فوجد أحد الدينارين معيبا من غري جنسه، بطل العقد فيه فقط، بعشرين در 

مبا قابله، وصح يف السليم مبا قابله، ومىت صارفه كان له الشراء منه من جنس ما 
أخر منه، بال مواطأة ، ولو اشرتى فضة بدينار ونصف، ودفع إىل البائع دينارين، 

 .يدهليأخر قدر حقه منه فأخره صح، والزائد أمانة يف 
الصحيح : يف دار اإلسالم ودار احلرب، ولو مل يكن بينهما أمان، ويف اإلنصاف( 4)

من املرهب أن الربا حمرم بني احلريب واملسلم مطلقا، وذليه أكثر األصحاب، 
 .وقطع به كثري منهم، ونص ذليه

 .وهرا مرهب اجلمهور، فيشرتط يف احَلْضر أن تكون الزيادة للمسلم( 5)
نهي ذن الربا، والوذيد الشديد، فيتناول النهي املسلم مع احلريب، كاملسلم أي يف ال( 6)

 . مع الرمي وألن دار احلريب كدار الرمي، يف أنه ال يد لإلمام ذليهما
خرب جمهول، ال يرتك له حترمي ما دل  «ال ربا بين المسلم وأهل الحرب»وما روي 

= 
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ملا  (بدار إسالم أو حرب (1)بني املسلمني مطلقا)حيرم الربا  (و)
وإذا كان له ذلى آخر دنانري، فقضاه  (3)سيد ورقيقه إال بني (2)تقدم

فإن كان يعطيه كل درهم حبسابه من الدينار  (4)راهم شيئا فشيئاد
وإن مل يفعل ذلك مث حتاسبا بعد، فصارفه هبا وقت احملاسبة مل  (5)صح

 .(6)جيز، ألنه بيع دين بدين

                                     
= 

 .ذليه الكتاب والسنة
 .سه أوالسواء تفرقا أو ال، من جن( 1)
حيرم بني املسلمني، يف دار اإلسالم : أي من الدليل ذلى التحرمي، ويف اإلنصاف( 2)

 .واحلرب بال نزاع
ولو كان الرقيق مدبرا، أو أم ولد، ألن املال كله للسيد، وكرا مكاتب يف صورة ما ( 3)

ة أريد أن أقدم لك ذن العشر : إذا كاتبه، وكان يف آخر جنم ذليه ذشرة مثال، قال 
 .تسعة

 .أي قضاه دراهم متفرقة، ليس دفعة واحدة( 4)
هره الدراهم مثال ذن ذشرة، وهران الدرمهان ذن دينار، كل شيء : بأن يقول( 5)

 .منها مبا يقابله، صح الصرف
أي وإن أذطاه الدراهم مع السكوت، مث حاسبه بعد ذلك، فصارفه هبا، وقت ( 6)

 .يث تبايعاه يف الرمماحملاسبة مل يصح، ألنه بيع دين بدين، ح
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وإن قبض أحدمها من األخر ماله ذليه، مث صارفه بعني وذمة 
 .(1)صح

                                         

أي معني،   «بعني»أي وإن قبض أحد املتصارفني من اآلخر ماله ذليه، مث صارفه ( 1)
وهو ما ليس مبعني، كعشرة دراهم يف الرمة،  (وذمة)كهرا الدينار فهو معني 

صح، وكأن يكون لزيد ذلى ذمرو دينار، فيقضيه ذمرو دراهم شيئا فشيئا، ومل 
به من الدينار، فلما متت مقابلة الدينار من الدرهم، حيسب ذليه كل درهم حبسا

هره ذما يف ذمتك من الدينار، فيكون : أخر ذمرو من زيد الدراهم، فقال
 .مصارفا له بعني وذمة

ظن بعض الفقهاء أن الوفاء حيصل باستيفاء الدين، بسبب أن الغرمي : وقال ابن القيم
إنه يقاص مبا ذليه، وهرا تكلف، إذا قبض الوفاء، صار يف ذمة املدين مثله، مث 

بل نفس املال الري قبضه حيصل به، الوفاء، وال : أنكره مجهور الفقهاء، وقالوا
حاجة أن يقدر يف ذمة املستويف دينا، فمن ثبت يف ذمته دين مطلق كلي، 
فاملقصود منه هو األذيان املوجودة، وأي معني استوفاه، حصل به املقصود من 

 .ذلك الدين املطلق
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 (1)باب بيع األصول والثمار

 

واملراد هنا الدور  (2)وهو ما يتفرع ذنه غريه األصول مجع أصل،
وواحد الثمر  (4)والثمار مجع مثر، كجبل وجبال (3)واألرض والشجر

 .(5)مثرة

أو وهبها، أو رهنها، أو وقفها، أو أقر أو أوصى  (إذا باع دارا)
 .(6)(أرضها)العقد  (مشل)هبا 

                                         

 .أي هرا باب يركر فيه حكم بيع األصول، وبيع الثمار، وما يتعلق برلك( 1)
أسفل الشيء، ومجعه أصول وأصل، وفرع يتفرع تفريعا احندر : ويف القاموس( 2)

 .األغصان كثرت: وصعد، ومنه
أي واملراد باألصول يف هرا الباب الدور واألرض والشجر، وهو من النبات ما قام ( 3)

 .ا بنفسه، دق أو جلذلى ساق، أو مس
 .ومجعه مثر، ومجع اجلمع أمثار، وهو محل الشجر( 4)
بالفتح والضم، والثمرة أيضا الشجرة، ومثر الشجر، وأمثر صار فيه الثمر، وهو أذم ( 5)

 .مما يؤكل فيشمل القرظ وحنوه
 حبقوقها، أووهب دارا، أو رهن دارا، أو وقف دارا،: أي إذا باع دارا، وقال املوفق( 6)

. ومرافقها: أو أقر بدار، أو أوصى بدار مشل العقد أرض الدار، وقال املوفق
يثبت له حق االختصاص، من غري ملك، وصرح يف اإلقناع : والوجه الثاين

اتفقوا ذلى أنه إذا باع دارا مل يكن : واملنتهى بدخول الفناء يف امللك، وقال الوزير
 . الفناءله أن يبيع فناءها، فإن باذه فالبيع باطل يف
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 فإن مل جيز كسواد العراق (1)أي إذا كانت األرض يصح بيعها
 (3)ألهنما داخالن يف مسمى الدار (بناءها وسقفها)مشل  (و) (2)فال

 (5)والسلم والرف املسمورين) (4)وحلقته (الباب املنصوب)مشل  (و)
 .(7)والرحى املنصوبة (6)(واخلابية املدفونة

                                         

 .وذلك بأن مل تكن موقوفة وحنوه( 1)
أي فال يشمل العقد أرض الدار املبيعة وحنوه، وذكر ذلك بعض األصحاب، ( 2)

وتقدم صحة بيع املساكن مما فتح ذنوة، كأرض الشام، ومصر، والعراق، وصرح 
ما : املوافق وغريه أنه ال بأس حبيازهتا، وبيعها، وشرائها وسكناها، وقال أبو ذبيد

ذلمنا أحدا كره ذلك، واقتسمت خطط بالكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، 
 .وغريها من البلدان، فما ذاب ذلك أحد، وال أنكره

أي ومشل العقد بناء الدار، ومشل سقفها، من خشب أو أحجار أو غري ذلك، ( 3)
 .ومشل درجها وحنوه، لدخوله يف مسماها

تها، واتصال احللقة به، فأخرج امللقى فيها التصال الباب بالدار، وكونه ملصلح( 4)
 .بغري نصب

املرقاة، مأخوذ من السالمة تفاؤال، والرف شبه  -بضم السني وفتح الالم-السلم ( 5)
 .الطاق، جيعل ذليه طرائف البيت، فإذا كانا مسمرين مشلهما العقد، وإال فال

، إذا كانت مدفونة، ( 6) لالنتفاع هبا، وكرا األجرنة أي ومشل العقد اخلابية يعين احِلبَّ
 .املبنية، فإن مل تكن اخلابية مدفونة، وال األجرنة مبنية مل يتناوهلا العقد

 ا.أي ومشل العقد حجر الرحى السفالين، إذا كانت منصوبة وإال فل( 7)
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وكرا املعدن  (1)ألنه متصل هبا ملصلحتها، أشبه احليطان
ن ما هو مودع فيها من  دو ) (3)وما فيها من شجر وذرش (2)اجلامد

ومنفصل منها كحبل ) (5)مدفون (وحجر) (4)وهو املال املدفون (كنز
 .(6)كحبل ، ودلو، وبكرة

                                         

أي ألن ما ذكر وحنوه متصل بالدار ملصلحتها، فشمله العقد، أشبه مشول العقد ( 1)
هنا العرف، ألن القصود يف العقود معتربة، وماكان يف األرض  للحيطان، واملعترب

من احلجارة املخلوقة فيها، أو مبنيا فيها، كأساسات احليطان املتهدمة، واآلجر 
املتصل باألرض، يشمله العقد، ألنه من أجزائها، فهو كرتاهبا، وإن كان املتصل 

 .يضر هبا كالصخر فعيب
أو غريمها، يشمله العقد، وميلك مبلك الدار سواء كان معدن ذهب، أو فضة، ( 2)

اليت هو فيها، ألنه كأجزاء الدار، وإن مل يعلم به البائع فله اخليار، وكرا ما ظهر 
 .فيها من بئر، أو ذني ماء، ويلزم املشرتي إذالمه به

أي وكرا ما يف الدار من شجر، له ساق أوال، وما فيها من ذرش مجع ذريش، ( 3)
ا حيل ذليه العنب، أو خيمة من خشب ومثام، يشمله العقد، وهو الظلة، أو م

 .فهو للمشرتي التصاله بالدار
أي دون ما هو مودع يف الدار للنقل، من كنز وهو املال املدفون يف األرض من ( 4)

 .ذهب، أو فضة أو غريمها
 .أي ودون حجر مدفون ألنه مودع فيها للنقل، أشبه السرت والفرش( 5)
خشبة مستديرة يف وسطها حمز، يستقى ذليها املاء، أو احملَّالة أي  وهي بالفتح( 6)

 .فهي للبائع، النفصاهلا من الدار، وال يتناوهلا البيع، أشبهت الثياب والطعام
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وحجر  (2)ومعدن جار، وماء نبع (1)(وقفل ، وفرش، ومفتاح
ولو كانت  (3)رحى فوقاين، ألنه غري متصل هبا، واللفظ ال يتناوله

 (4)ل الفوقاين كالتحتاينالصيغة املتلفظ هبا الطاحونة، أو املعصرة، دخ
 (5)أو وهبها، أو وقفها أو رهنها، أو أقر أو أوصى هبا (وإن باع أرضا)

ألهنما من  (غرسها، وبناءها)العقد  (حبقوقها مشل: ولو مل يقل) (5)هبا
 .(6)من حقوقها

                                         

احلديد الري يغلق به الباب، والفرش ما تفرش به الدار من أي : القفل بالضم( 1)
، لعدم اتصاهلا، وألن اللفظ ال نوع كان، واملفتاح آلة الفتح، وكرا رفوف موضوذة

يشملها، واملعترب العرف، وتقدم يف قبض الدار أن يسلم له مفتاحها، ومفتاحها 
 .ما ال خيتص مبصلحتها: من مصاحلها، وظاهر كالم املوفق وغريه

أي خارج من العني ألنه جيري من حتت األرض إىل ملكه، أشبه ما جيري من املاء ( 2)
نه ال ميلك إال باحليازة، وأما نفس البئر، وأرض العني وحنوها يف هنر إىل ملكه، وأل

 .مما يتصل هبا، فلمالك األرض، وينتقل بانتقاهلا، التصاله هبا
 .وال يدخل يف مسمى الدار، فهو للبائع( 3)
 .بعتك هره الطاحونة، أو املعصرة لتناول اللفظ له: كأن يقول( 4)
و ذتق، أو جعالة أو تصدق هبا وحنو أو جعلها صداقا، أو ذوضا يف خلع، أ( 5)

 .ذلك
ويتخران للبقاء فيها، وليس النتهائه مدة معلومة، استظهره غري واحد، وما كان  ( 6)

حبقوقها، دخل الغرس والبناء يف البيع، : كرلك يدخل فيها باإلطالق، وإن قال
 .بال نزاع: قال يف اإلنصاف
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 (1)وكرا إن باع وحنوه بستانا ألنه اسم لألرض، والشجر، واحلائط
 (2)وحنوه (كرب ، وشعري، فلبائع)ال حيصد إال مرة  (وإن كان فيها زرع)
وإن  ) (3)مشرت هإىل أول وقت أخره، بال أجرة، ما مل يشرتط (مبقى)

 .(4)مرارا، كرطبة وبقول (زُّ جي  )الزرع  (كان

                                         

وهب، أو وقف، أو رهن بستانا،  أي ومثل إن باع أرضا يف احلكم، إن باع، أو( 1)
أو أقر أو أوصى وحنو ذلك ببستان، دخل الغراس والبناء، ألن البستان اسم 
لألرض، والشجر واحلائط، بدليل أن األرض املكشوفة ال تسمى به، وكرا لو باع 
وحنوه ملكه أو خنله حبقوقه، واملتعارف مشول البيع لألرض والشجر واحلوائط، 

دخلت، ألهنا من  -واملتعارف دخول املنازل-كان فيها منازل مشلها العقد، وإن  
 .آكد احلقوق، فإن ما كان مقصودا بالعقد اذترب يف احلكم

كرب وشعري، -أي وإن كان يف األرض املبيعة زرع، من أي نوع ال حيصد إال مرة ( 2)
فلبائع وحنوه كواهب وواقف، وراهن،  -وأرز ودخن وذرة، وقطنيات وحنوها يبقيانه

ومقر، وموص، وحنوهم إذا أطلق البيع وحنوه، ألنه مودع يف األرض، فهو كالكنز، 
 .وهرا مرهب أيب حنيفة، والشافعي

أي الزرع وحنوه، مبقى يف األرض املبيعة، إىل أول وقت أخره املعتاد، كالثمرة بال ( 3)
عتاد أجرة، ألن املنفعة مسستثناة له، وذلم منه أنه ال يبقى بعد أول وقت أخره امل

إال برضى مشرت، وذلك ما مل يشرتط الزرع مشرت أو  -وإن كان بقاؤه أنفع له-
متهب وحنوه، فإن اشرتطه كان له، وال يضر جهله يف بيع، وال ذدم كماله، 

 .لدخوله تبعا
 أي وإن كان يف األرض املبيعة الزرع جير مرة بعد أخرى كرطبة ( 4)

إذا يبست فهي وقت، وكبقول،  : قيلو  «القت»بفتح الراء، وهي الفصفصة، يعين 
 .كالنعناع والكراث
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فأصوله ) (2)وكرا حنو ورد (1)كقثاء وباذجنان  (أو يلقط مرارا)
واجلزة واللقطة ) (3)ألهنا تراد للبقاء، فهي كالشجرة (للمشرتي

 .(5)وكرا زهر تفتح، ألنه كالثمر املؤبر (4)(اهرتان ذند البيع للبائعالظ

                                         

واحدة القثاء قثاءه، وهو اسم ملا يسميه بعض الناس اخليار، والعجور والفقوس، ( 1)
وبعضهم يطلقه ذلى ما يشبه اخليار، وكدباء فأصوله للمشرتي إذا أريد به البقاء، 

طبة وكرا إن كان سواء كان مما يبقى يف األرض سنة، كاهلندباء، أو أكثر كالر 
 .املقصود منه مسترتا باألرض، كالفجل، والثوم

 .مما يتكرر زهره كيامسني وبنفسج ونرجس( 2)
أي فأصول مجيع هره للمشرتي، وكرا غصونه وأوراقه، ألنه من أجزائه، وهو مقيد ( 3)

مبا إذا أريد هبا البقاء، والدوام يف األرض، فتكون كالشجر، وإن مل يرد هبا الدوام، 
بل النقل إىل موضع آخر، ويسمى الشتل، وكان أصلها ال يبقى يف األرض، 

 .فحكمها حكم الزرع
اجلزة بالفتح اسم للمرة الواحدة، وهي بالكسر اسم ملا يتهيأ للجز، كما يف املطلع ( 4)

وغريه، فاجلزة من الرطبة والبقول وحنوها، واللقطة من القثاء، والباذجنان، والزهور 
 .البيع للبائع، ألنه مما تكرر الثمرة فيه، أشبه الشجر وحنو ذلك، ذند

أي وكما يلقظ مرارا، زهر تفتح ذند البيع، فهو للبائع، ألنه كالثمر املؤبر فأذطي ( 5)
 .حكمه
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 (وإن اشرتط املشرتي ذلك صح) (1)وذلى البائع قطعها يف احلال
ويثبت  (3)وكان له، كالثمر املؤبر، إذا اشرتطه مشرتي الشجر (2)الشرط

كما لو جهل   (4)اخليار ملشرت ظن دخول ما ليس له من زرع ومثر
 .(6)وال يشمل بيع قرية مزارذها بال نص أو قرينة (5)وجودمها

                                         

أي وذلى البائع وحنوه، قطع اجلزة الظاهرة، واللقطة األوىل، وحنومها يف احلال فورا، ( 1)
 .وشعريإن كان ينتفع به، وإال فيبقى كرب 

 .«املسلمون ذلى شروطهم»حلديث ( 2)
قصيال كان أو ذا حب مسترت، أو كان ظاهرا، معلوما أو جمهوال، ألنه دخل يف ( 3)

 .البيع تبعا لألرض فال يضر جهله، وذدم كماله، كما تقدم
 .إذا كان ممن جيهل ذلك( 4)
العام، والقول أي الزرع والثمر لبائع، لتضرره بفوات منفعة األرض والشجر ذلك ( 5)

قوله بيمينه يف جهل ذلك، إن جهله مثله كالعامي، ألن الظاهر معه، وإال مل يقبل 
 .قوله

فالنص كبعتك القرية مبزارذها، والقرينة مثل املساومة ذلى أرضها، أو ذكر الزرع ( 6)
والغرس فيها، وذكر حدودها، أو برل مثن ال يصلح إال فيها ويف مزارذها، وال 

له البيع، فيما إذا باذه دارا، كما تقدم، بل يشمل بيعها الدور يدخل ما يشم
واحلصون والسور، ألن ذلك هو مسمى القرية، وأما الغراس الري بني بنياهنا، 

 .فحكمه حكم الغراس يف األرض، فيدخل تبعا لألرض
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 (1)فصل
 

ولو مل  (2)(خنال تشقق طلعه)أو وهب أو رهن  (ومن باع)
 (إال أن يشرتطه مشرت (4)إىل اجلراذ ىلبائع مبق)الثمـ  (فـ) (3)يؤبر

 .(5)وحنوه

                                         

 .يف بيع الثمار وما يتعلق به( 1)
بكسر الطاء وفتحها ذلى  أي من باع خنال أو وهب، أو رهن خنال تشقق طلعه،( 2)

املشهور، وهو ظاهر القاموس وغريه، وذاء ذنقوده، سواء تشقق الطلع بنفسه، أو 
أيهما كان فهو التأبري ههنا، واحلكم متعلق : شققه الصعاد فيظهر، قال القاضي

 .بالظهور من الغالف، دون نفس التلقيح، بغري خالف بني العلماء
ال يف طلع النخل، وتأبري بعض النخل، جيعل أي يلقح ، وهو وضع طلع الفح( 3)

 .مجيعها للبائع
وذلك حني تتناهى حالوة مثرهتا، ويف غري النخل يتناهى إدراكه، وال فرق بني ( 4)

استحقاقها بالظهور، بأن باع وحنوه بعد التشقق وحنوه، وبني استحقاقها بالشرط، 
ذادته بأخره بسرا، أو  بأن باع وحنوه قبل التشقق والظهور واشرتطها، ما مل تكن

 .بسره خري من رطبه، أو يشرتط قطعة، وحنو ذلك
أي إال أن يشرتط الثمر مشرت وحنوه، كمتهب ومرهتن ومصاحل به، ومن آل إليه ( 5)

أجرة أو صداقا، أو ذوض خلع، وحنو ذلك، أو يشرتط بعضه أو خنلة بعينها وكرا 
اء كان ذلك قبل أن تتشقق أو بائع وحنوه، فمن اشرتط الثمرة منهما، فهي له، سو 

بعده، ذمال بالشرط، ال قبل ظهورها، لشبهها باملعدوم، واستثىن بعضهم الوقف 
 .والوصية، فإن الثمرة تدخل فيها، كفسخ لعيب، ورجوع أب يف هبة
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من ابتاع نخال بعد أن تؤبر » صلى اهلل ذليه وسلملقوله 
والتأبري  (1)متفق ذليه «ال أن يشترطه المبتاعفثمرتها للذي باعها إ

واحلكم منوط بالتشقق ملالزمته له  (3)وإمنا نص ذليه (2)التلقيح
 .(4)غالبا

                                         

أي من اشرتى خنال بعد أن تؤبر، أي تشقق وتلقح، والتأبري التشقيق والتلقيح، ( 1)
األنثى، ليرر فيها شيء من طلع النخلة، الركر،  وذلك أنه يشق طلع النخلة

اشرتيت الشجرة : فالثمرة للبائع، إال أن يشرتطها املشرتي، وذلك كأن يقول
بثمرهتا، فدل احلديث ذلى أن من باع خنلة وذليها مثرة مؤبرة، مل تدخل الثمرة يف 

دل مبفهومه البيع، بل تستمر ذلى ملك البائع، إال أن يشرتطها املبتاع فتكون له، و 
ذلى أهنا إن كانت غري مؤبرة تدخل يف البيع، وتكون للمشرتي، والبيع صحيح 
باتفاق أهل العلم، والنهي ذن بيع الثمرة قبل بدو صالحها، املراد هبا املستقلة، 

 .وهنا الثمرة تابعة للنخل، فتدخل تبعا
يخ، أن احلكم وقال أمحد الري قد أبر للبائع، والري مل يؤبر للمشرتي، واختار الش

منوط بالتأبري، وهو ظاهر النص، وأحلق بالبيع باقي ذقود املعاوضات، ألهنا يف 
معناه، وكرا اهلبة، والرهن، وترتك إىل اجلراذ، ألن تفريغ املبيع حبسب العرف 

 .والعادة
: أبر النخل يأبره، أصلحه كأبره، ويف النهاية، املأبورة امللقحة، يقال: ويف القاموس( 2)

 .النخلة وأبرهتا فهي مأبورة ومؤبرة، واالسم اإلبار أبرت
 .أي وإمنا نص يف احلديث ذلى التأبري، الري هو التلقيح( 3)
أي واحلكم ذند بعض العلماء معلق بالتشقق، ملالزمة التشقق للتأبري يف الغالب، ( 4)

 إنه منوط بالتأبري، اختاره الشيخ وغريه،: وتقدم أنه قول اجلمهور، وقول أمحد
 .أخرا بظاهر النص
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أو صداقا، أو ذوض  (2)أو جعله أجرة (1)وكرا لو صاحل بالنخل
خبالف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، أبرت أو مل  (3)خلع
شجر العنب، )أي كالنخل  (وكرلك) (5)كفسخ لعيب وحنوه  (4)تؤبر

 .(6)كجميز  (والتوت، والرمان وغريه

                                         

أي ومثل من باع يف احلكم، لو صاحل بنخل تشقق طلعه، ولو مل يؤبر، فثمرته ( 1)
 .ملعط، ما مل يشرتطه آخر

 .ومثله لو جعله جعال، أو أخره تبعا لألرض بشفعة( 2)
أي جعل النخل وحنوه صداقا، أو جعله ذوض خلع، أو ذوض طالق أو ذتق، ( 3)

إىل اجلراذ، ما مل يشرتطه آخر وما قبل التشقق  فثمرة خنل تشقق طلعه ملعط
 .ملشرت

ألن املقصود من وقف ذلك االنتفاع به، فدخلت مطلقا ومثله الوصية، واقتصاره ( 4)
 .ذليهما يفهم أن اإلقرار ليس كرلك، كما هو مفهوم شرح اإلقناع

 أي كفسخ بيع، وكرا نكاح قبل دخوله لعيب، ومقايلة يف بيع، ورجوع أب يف( 5)
هبة وهبها لوالده، حيث ال مانع منه، فتدخل الثمرة يف هره الصور وحنوها، ألهنا 

 .مناء متصل، أشبهت الثمر يف املبيع
بضم اجليم، وفتح امليم املشددة، التني احللو، وكرا اجلوز وغريه مما فيه مثر باد، ( 6)

بل هو مبنزلة  وجعله العنب مما تظهر مثرته بارزة، ال قشر ذليها وال نور، فيه نظر،
ما يظهر نوره مث يتناثر، فتظهر قطوفه كحب الدخن، مث يتفتح ويتناثر كتناثر النور، 

 .فيلحق بالتفاح وحنوه
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فإذا بيع وحنوه بعد ظهور  (1)من كل شجر ال قشر ذلى مثرته
ما ظهر من نوره كاملشمش )كرا   (و) (2)الثمرة كانت للبائع وحنوه

 (كالورد) (4)مجع كم وهو الغالف (وما خرج من أكمامه (3)والتفاح
 .(6)الري حيمل يف كل سنة (5)(والقطن)والبنفسج 

                                         

 .أو بدا يف قشره وبقي فيه إىل أكله كالرمان واملوز، أو يف قشريه كاجلوز( 1)
يف كمرهتن ومتهب وغريمها ممن تقدم، ألن ظهورها من شجرها مبنزلة ظهور ما ( 2)

 .الطلع
 .بفتح النون زهره« نوره»والسفرجل واللوز، واخلوخ وحنوه، و( 3)
 .وذاء الطلع، وغطاء النور، والغالف الغطاء: كما يف النهاية وغريها ويف القاموس( 4)

ما خرج من أكمامه  : فإنه تظهر أكمامه مث تفتح، فهو كالطلع، قال يف اإلنصاف( 5)
اهـ، وكرا اليامسني والبنفسج والنرجس وحنوه، فإن . كالورد والقطن للبائع بال نزاع

الشجر ذلى مخسة أضرب، ما تكون مثرته يف أكمام، مث تفتح فتظهر كالنخل 
ومنه القطن، وما يقصد نوره كالورد،واليامسني والنرجس، والبنفسج، وهو بفتح 

 قشره، ما يظهر يف: ما تظهر مثرته بارزة، كالتني، واجلميز، والثالث: الباء، والثاين
يف قشريه كاجلوز واللوز، ألن قشره : مث يبقى فيه إىل حني األكل كالرمان، والرابع

 .ال يزول ذنه غالبا، واخلامس ما يظهر نوره مث يتناثر، فنظهر الثمرة كالتفاح
قيده برلك، ألن قطن الشام وحنوه الري حيصد يف كل سنة خبالفه فحكمه حكم ( 6)

 .الزرع
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أي قبل  (وما قبل ذلك) (1)ألن ذلك كله مبثابة تشقق الطلع
 (3)والظهور، يف حنو العنب، والتوت واملشمش (2)التشقق يف الطلع

 (والورق فلمشرت) (4)واخلروج من األكمام يف حنو الورد، والقطن
 .(6)ملفهوم احلديث السابق يف ا لنخل (5)وحنوه

                                         

 .تشقق طلع النخل هو األصل، وما سواه مقيس ذليه فأذطي حكمه، فإن( 1)
وهو : قضى أن مثرة النخل ملن أبرها: فلمشرت ملفهوم اخلرب املتقدم ومفهومه قوله( 2)

 .مرهب مالك والشافعي
 .والرمان، واجلميز، والتفاح، والسفرجل، وحنو ذلك مما تقدم ملشرت( 3)
 .الطلع والبنفسج واليامسني وحنوه ملشرت، قياسا ذلى( 4)
وكرا األغصان وسائر أجزاء الشجر، ملشرت، ومتهب، وحنومها ألن ذلك من ( 5)

أجزائها، خلق ملصلحتها، فهو كأجزاء سائر املبيع، وحيتمل أن يكون ورق التوت 
املقصود أخره لدود القز للبائع، إذا تفتح، ألنه مبنزلة ما يظهر نوره من الورد 

 .لورق، ألن القصود يف ذلك وحنوه معتربةوغريه، وذلك إذا كان ذادهتم أخر ا
« من ابتاع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للري باذها، إال أن يشرتطها املبتاع»ولفظه ( 6)

إن كان غري مؤبر فقال مالك، : وهو مرهب مجهور العلماء، قال الوزير وغريه
 .ه املبتاعالثمرة للمشرتي، وإن كان مؤبرا فللبائع، إال أن يشرتط: والشافعي، وأمحد
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وإن تشقق أو ظهر بعض مثره، ولو  (1)بالقياس ذليهوما ذداه ف
إال يف شجرة، فالكل لبائع  (3)وغريه ملشرت (2)من نوع واحد، فهو لبائع

 .(5)ولكل السقي ملصلحة، ولو تضرر اآلخر (4)وحنوه

                                         

أي وما ذدا مثرة النخل الري وضح الشارع حكمه كما تقدم مقيس ذليه، فإن ( 1)
قدره ذلى : وقاس الشيء بالشيء، وقاسه ذليه: حكم مثر النخل هو األصل

 .محل فرع ذلى أصل يف حكم، جيامع بينهما: مثاله، والقياس يف الشرع
، فما ظهر للبائع وحنوه، أي وإن تشقق طلع النخل، أو ظهر بعض مثر الشجر( 2)

ولو كان ما تشقق أو ظهر بعضه من نوع واحد، إحلاقا ملا يتشقق مبتشقق ألنا إذا 
هرا : مل جنعل الكل للبائع أدى إىل اإلضرار باشرتاك األيدي، وقال املوفق وغريه

يف النوع الواحد، ألن الظاهر أنه يتقارب ويتالحق فيختلط وإال مل يتبعه النوع 
 .يفرق أبو اخلطاب وغريه اآلخر ومل

 .أي وغري ما تشقق وظهر كله أو بعضه فلمشرت ملا تقدم( 3)
أي وإال أن يكون ما ظهر يف شجرة، كثمرة النخلة الواحدة إذا تشقق بعضه، فإن ( 4)

باالتفاق، ومثل بائع من انتقل إليه بعقد معاوضة  : اجلميع للبائع، قال املوفق
هل بدت الثمرة، أو تشقق الطلع : ن اختلفاكصداق، أوال كهبة كما تقدم، فإ

 .بال نزاع: قال يف اإلنصاف: قبل بيع وحنوه أو بعده؟ فقول بائع
أي ولبائع سقي مثرته ملصلحة، وملشرت سقي ماله إن كان فيه مصلحة، حلاجة ( 5)

وغريها، ولو تضرر اآلخر بالسقي، فال مينعان وال أحدمها من السقي، ألهنما 
لى ذلك، ويرجع يف ذلك إىل أهل اخلربة، ومن اشرتى شجرة أو دخال يف العقد ذ

خنلةفأكثر، مل تتبعها أرضها، وإن مل يشرتط قطعها أبقاها يف أرض بائع ، كثمر 
ذلى شجر، بال أجرة، وال يغرس مكاهنا لو بادت، ألنه مل ميلكه وله الدخول 

 .ملصلحتها، لثبوت حق االجتياز له، وال يدخل لتفرج وحنوه
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ألنه ذليه السالم هنى ذن بيع  (1)(وال يباع مثر قبل بدو صالحه)
والنهي  (2)املبتاع، متفق ذليهالثمار حىت يبدو صالحها، هنى البائع و 

 .(4)(زرع قبل اشتداد حبه)يباع  (وال) (3)يقتضي الفساد

                                         

بغري مهز أي ظهور  «بدو»لثمر مجع مثرة، وهي أذم من الرطب وغريه، وا( 1)
صالحه، محرته، أو صفرته، وبدوه إذا ظهر، ولو يف شجرة إذا احتد البستان، 
والعقد، واجلنس فيتبع ما مل يبد صالحه ما بدا صالحه، ألن اهلل جعل الثمار ال 

يب اجلميع، ألدى إىل أن تطيب دفعة واحدة، إطالة لزمن التفكه، ولو اذترب يف ط
 .ال يباع شيء قبل كمال صالحه، أو احلبة بعد احلبة، ويف كل منهما ضرر

أما البائع فإنه يريد أكل املال بالباطل، وأما املشرتي فإنه يوافقه ذلى حرام، قال ( 2)
هنى : أمجع أهل العلم ذلى القول جبملة هرا احلديث، وهلما ذن أنس: ابن املنرر

قال  «حتمار أو تصفار»وما زهوها؟ قال : ار حىت تزهو، قيلذن بيع الثم
: أراد محرة أو صفرة بكمودة، ومل يرد اللون اخلالص، وقال ابن التني: اخلطايب

كان الناس يتبايعون الثمار، فإذا : ظهور أوائل احلمرة، ويف حديث زيد بن خالد
مان، وهو فساد إنه أصاب الثمرة الد: جر الناس، وحضر تقاضيهم، قال املبتاع

مراض، قشام، أي تساقط، ذاهات حيتجون هبا، : الطلع، وسواده وقال بعضهم
 «ال تبتاذوا حىت يبدو صالح الثمرة» صلى اهلل ذليه وسلمفقال رسول اهلل 

 .فالضابط أن يطيب أكله، ويظهر نضجه
لثمرة أي فساد املنهي ذنه، هلره األخبار وغريها، فإهنا دالة ذلى املنع من بيع ا( 3)

 .قبل بدو صالحها، وأن وقوذه يف تلك احلال باطل، كما هو مقتضى النهي
 أي قوته وصالبته، واملراد بدو صالحه، وهرا إجراء للحكم ذلى الغالب ( 4)

ألن تطرق التلف إىل البادي صالحه ممكن، وذدمه إىل غري ما بدا صالحه 
 .ممكن، فأنيط احلكم بالغالب
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صلى اهلل ذليه -مسلم ذن ابن ذمر أن رسول اهلل   ىملا رو 
وذن بيع السنبل حىت  (1)هنى ذن بيع النخل حىت يزهو -وسلم
رطبة )تباع  (وال) (4)هنى البائع واملشرتي (3)ويأمن العاهة (2)يبيض

 (6)وال قثاء وحنوه كباذجنان (5)لوبق

                                         

وهو دليل ذلى خالص  «حتمار وتصفار»وفسره بقوله  وذلك إذا ظهرت محرته،( 1)
 .«أرأيت إذا منع اهلل الثمرة، مب يأخر أحدكم مال أخيه؟»الثمر من اآلفة، وفيه 

 .ويف الصحيحني، هنى ذن بيع الثمرة حىت تطيب« حىت يشتد»ويف لفظ ( 2)
 يعين اآلفة تصيبه فيفسد، فدل احلديث ذلى أن الصالح يف السنبل أن يشتد( 3)

ويبيض، ويأمن اآلفة، فاشتداد احلب هو الغاية لصحة بيعه، كبدو الصالح يف 
 .الثمرة

أما البائع فلئال يأكل مال أخيه بالباطل، وأما املشرتي فلئال يضيع ماله، ويساذد ( 4)
ال أذلم أحدا يعدل ذن القول هبرا احلديث، : البائع ذلى الباطل، قال ابن املنرر

 .ينة، وأهل البصرة، وأصحاب احلديث وأصحاب الرأيوهو قول مالك وأهل املد
: الفصفصة، وهي الرطبة من ذلف الدواب، والبقل: الرطبة القت، ويف النهاية( 5)

 .كل نبات، اخضرت به األرض: الكراث، وقيل
 .وكبطيخ وباميا والقثاء هو اخليار، والواحدة قثاءة، ويسمى الطروح( 6)
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ألن ما يف األرض مستور  (1)أي منفردة ذن أصوهلا (دون األصل
وما حيدث منه معدوم، فلم جيز بيعه كالري حيدث من  (2)مغيب
 .(4)فإن أبيع الثمر قبل بدو صالحه بأصوله (3)الثمرة

                                         

زرع دون أرض، أو قثاء وحنوه دون ذروقه، فلم  كثمر دون خنل، وسائر شجر، أو( 1)
 .يصح البيع، ملا تقدم

 .كاملقاثي، أي فال جيوز بيعها بدون أصوهلا( 2)
: أي كما ال جيوز بيع ما حيدث من الثمرة، لوقوع العقد ذلى معدوم، وقال الشيخ( 3)

بل يصح العقد  صلى اهلل ذليه وسلمالصحيح أن هره مل تدخل يف هني النيب 
اللقطة املوجودة، واللقطة املعدومة إىل أن تيبس املقثاة، ألن احلاجة داذية إىل  ذلى

 .ذلك، فيجوز بيع املقاثي دون أصوهلا
وال ذن  صلى اهلل ذليه وسلمليس يف كتاب اهلل، وال سنة رسول اهلل : وقال ابن القيم

بل  أحد من الصحابة أن بيع املعدوم ال جيوز، ال بلفظ ذام، وال مبعىن خاص،
صحح الشارع يف بعض املواضع بيع الثمر، وإمنا هنى ذن بيع الثمار اليت ميكن 

وإمنا هنى ذن : تأخري بيعها، حىت يبدو صالحها، فلم تدخل املقاثي يف هنيه، وقال
 .بيع الغرر، وال يسمى هرا البيع غررا ال لغة، وال ذرفا، وال شرذا اهـ

لى املغيب يف األرض، واملرجع يف ذلك وأهل اخلربة يستدلون مبا ظهر من الورق، ذ
إليهم، وأيضا العلم يف املبيع شرط، يف كل شيء حبسبه، وما احتيج إىل بيع يسوغ 
فيه ما ال يسوغ يف غريه، فيجيزه الشارع للحاجة مع قيام السبب، كما أقام 

 .اخلرص يف العرايا مقام الكيل، وغري ذلك
باإلمجاع ألنه : يع، قال املوفق وغريهوذلك بأن يبيع الثمر مع الشجر صح الب( 4)

 .دخل تبعا هلا
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أو أبيع  (2)أو أبيعا ملالك أصلهما (1)أو الزرع األخضر بأرضه
ألن الثمر إذا أبيع مع الشجر،  (3)ء وحنوه مع أصله، صح البيعقثا

والزرع إذا أبيع مع األرض، دخال تبعا يف البيع، فلم يضر احتمال 
وإذا أبيعا ملالك األصل فقد حصل التسليم للمشرتي ذلى  (4)الغرر

 .(5)الكمال

                                         

 .صح البيع، كالثمر مع الشجر( 1)
أي أو أبيع الثمر والزرع ملالك أصل الشجر واألرض، صح البيع، وهو املشهور ( 2)

ذن مالك، وأحد الوجهني للشافعية، واختاره أبو اخلطاب وغريه، وذلك أن يبيع 
يشرتط املبتاع تلك الثمرة، فيبيعها بائع األصل األصل بعد أن أبرت الثمرة، ومل 

 .ذلى املشرتي
أي وإال أبيع قثاء وحنوه كباذجنان مع أصله صح البيع، ولو مل تبع معه أرضه، ألنه ( 3)

أصل تتكرر مثرته، أشبه الشجر، وذكر الشيخ وغريه أنه جيوز بيع املقاثي بعروقها، 
شجر، وتقدم أن املأخر الثاين، سواء بدا صالحها أوال، وأن العروق كأصول ال

وهو الصحيح أهنا مل تدخل يف النهي، بل يصح العقد ذلى اللقطة املوجودة 
 .واملعدومة، وأنه جيوز بيعها دون أصوهلا

كما احتملت اجلهالة يف بيع اللنب يف الضرع مع الشاة، والنوى يف التمر مع ( 4)
 .التمر، وال نزاع يف صحته

ملالك الشجر، والزرع ملالك األرض، فقد حصل برلك تسليم  أي وإذا أبيع الثمر( 5)
اجلميع للمشرتي ذلى الكمال، مللكه األصل والقرار، فصح البيع، كصحة بيعها 

كبيعه لغري مالكه، النفراد العقد، وهو قول اجلمهور ، : معهما، هرا املرهب وذنه
 .لعموم اخلرب
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أو الزرع قبل اشتداد  (1)إذا باع الثمرة قبل بدو صالحها (إال)
ألن املنع من  (2)فيصح إن انتفع هبما (شرط القطع يف احلالب)حبه 

 .(3)البيع خلوف التلف، وحدوث العاهة، وهرا مأمون فيما يقطع

 (4)فيصح (جزة)فـموجودة  (جزة)إال إذا باع الرطبة والبقول  (أو)
 .(5)ألنه معلوم ال جهالة فيه وال غرر

                                         

 .باإلمجاع: يعين بشرط القطع يف احلال فيصح، قال املوفق( 1)
أي بالثمر والزرع، قاله الشيخ وغريه، وذلك ألنه إذا مل ينتفع هبما فهو فساد، ( 2)

ذن إضاذة املال، وإن أراد برلك  صلى اهلل ذليه وسلموإضاذة املال، وهنى النيب 
نفي الضمان مل ينتف إلثبات الشارع له، وال جيوز اختاذ ذلك حيلة إلبطال ما 

، وإن اشرتى قصيال من شعري وحنوه، فقطعه مث نبت، أمر اهلل به، وهنى ذنه
فلصاحب األرض، كما لو سقط سنابل من حاصد زرع، مث نبت من العام املقبل 
نص ذليه، وما ال ينتفع به كثمر اجلوز، وزرع الرتمس، ال يصح بشرط القطع، 

 .لعدم النفع باملبيع، وكرا ما كان مشاذا، لتعرر قطعه بدون قطع ما ال ميلكه
 .فيصح بيعه، كما لو بدا صالحه( 3)
 .قطعه: أي البيع إذا، واجلزة بالكسر ما جز منه واملرة، وجز احلشيش وحنوه جزا( 4)
وهرا مرهب الشافعي، ورخص مالك وغريه يف شراء جزتني وثالث، وتقدم قول ( 5)

ع أنه مل يرد أن بيع املعدوم ال جيوز، وأنه ليست العلة يف املن: الشيخ وابن القيم
العدم، وال الوجود، وأنه وإن كان معدوما، فليس فيه غرر، ألنه يقدر ذلى 

 . تسليمه، فال غرر فيه، وأما اخلشب وحنوه إذا اشرتاه من غري شرط القطع
فالبيع صحيح، والكل للمشرتي إىل وقت قطعه املعترب ذند أهله، جزم به الشيخ 

رطه فنما، فالبيع الزم، إن أخر قطع خشب مع ش: سليمان بن ذلي، ويف اإلقناع
= 
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موجودة  (لقطة)فـ  موجودة (ةطَ قْ لَ )إال إذا باع القثاء وحنوها  (أو)
لزرع، واجلراذ  (واحلصاد) (2)وما مل خيلق مل جيز بيعه (1)ملا تقدم

 .(4)(ذلى املشرتي)لقثاء وحنوها  (واللقاط) (3)لثمر

                                     
= 

 .ويشرتكان يف الزيادة
 .املرة: أي من أنه معلوم، ال جهالة فيه وال غرر، فيصح البيع، واللقطة بفتح الالم( 1)
مل جعلوا املعدوم منزال منزلة : وهرا مرهب الشافعي وغريه، وقال ابن القيم( 2)

ل وجه ألنه املوجود يف منافع اإلجارة، للحاجة إىل ذلك، وهرا مثله من ك
يستخلف كما تستخلف املنافع، وقد جوزوا بيع الثمرة إذا بدا الصالح يف واحدة 

واللقطة ال ضابط هلا، : منها، ومعلوم أن بقية األجزاء معدومة، فجاز بيعها، قال
فإنه يكون يف املقثاة الكبار والصغار وبني ذلك، فاملشرتي يريد استقصاءها والبائع 

فيقع التنازع، فأين هرا من جعل ما مل يوجد تبعا ملا وجد،  مينعه من أخر الصغار،
ملا فيه من املصلحة، وقد اذتربها الشارع، ومل يأت ذنه أنه هنى ذن بيع املعدوم، 
وإمنا هنى ذن بيع الغرر، والغرر شيء، وهرا شيء، وال يسمى هرا البيع غررا، ال 

 .لغة، وال ذرفا، وال شرذا
ذلى املشرتي، ما مل يكن ذرفا مطرد، أو شرط وكرا  -حيث صح-يعين إذا بيع ( 3)

 .جز رطبة، ونعناع وحنوه
بال : إذا بيع حيث صح البيع، ومل يكن هناك شرط، وال ذرف، قال يف اإلنصاف( 4)

 .نزاع، وإن شرطه ذلى البائع صح، وتقدم أن القثاء هو اخليار وحنوه الباذجنان
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 (1)ألنه نقل مللكه، وتفريغ مللك البائع ذنه فهو كنقل الطعام
 (2)أي الثمر قبل بدو صالحه، أو الزرع قبل اشتداد حبه (وإن باذه)

أي من غري ذكر قطع وال تبقية، مل يصح  (مطلقا)قثاء وحنوه أو ال
 .(3)البيع ملا تقدم

أو )(4)مل يصح البيع ملا تقدم (بشرط البقاء)باذه ذلك  (أو)
، صالحه  (اشرتى مثرا مل يبد صالحه بشرط القطع، وتركه حىت بدا

 .(5)بطل البيع بزيادته
                                         

ف كيل ، ووزن فعلى بائع، ألهنا من أي من دار بائع ذلى املشرتي، وهرا خبال( 1)
مؤنة تسليم املبيع، وهو ذلى البائع، وهنا حصل التسليم بالتخلية بدون القطع 

 .ال نعلم فيه خالفا: جلواز بيعها، والتصرف فيها، قال املوفق
إذا باذها مطلقا، ومل : أي من غري ذكر قطع وال تبقية، مل يصح البيع، قال املوفق( 2)

والشافعي، وذكره ابن القيم : ال تبقية، فالبيع باطل، وبه قال مالكيشرتط قطعا و 
 .من احليل الباطلة وأنه نفس ما هنى ذنه الشارع

أي من األدلة ذلى اشرتاط بدو الصالح يف الثمرة، واشتداد احلب يف الزرع ( 3)
 .ملا فيه من الغرر، وتقدم بيانه: وحنوه، فكرا القثاء وحنوه، وقالوا

اذه الثمر، أو الزرع، أو القثاء وحنوه بشرط البقاء، مل يصح البيع، ملا تقدم أي أو ب( 4)
من األدلة ذلى ذلك، وتقدم حكاية املوفق اإلمجاع ذلى ذدم جواز بيع الثمرة قبل 
بدو صالحها بشرط التبقية، للنهي ذن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، وكرا الزرع 

لم أحد يعدل ذن القول به، وبيع القثاء ال أذ: األخضر للخرب، وقول ابن املنرر
وحنوه هرا املرهب، وتقدم ما ذهب إليه الشيخ، وابن القيم، وهو مرهب مالك، 

 .ومقتضى األصول الشرذية
 هي أصح : هرا املرهب واختاره اخلرقي، وقال القاضي والشارح( 5)

= 
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الحها، وتركها لئال جيعل ذلك ذريعة إىل شراء الثمرة قبل بدو ص
وكرا زرع أخضر بيع بشرط القطع، مث ترك  (1)حىت يبدو صالحها

 (3)ظاهرة من بقل، أو رطبة (جزة)اشرتى  (أو) (2)حىت اشتد حبه
بطل  (فنمتا)ظاهرة، من قثاء وحنوها، مث تركهما  (لقطة)اشرتى  (أو)

 .(4)البيع

                                     
= 

مل يصح حبال،  يرد املشرتي الثمرة إىل البائع، ويأخر الثمن، وإن أراد احليلة: وذليه
وهو قول أكثر الفقهاء، : فعن أمحد صحته ذلى من مل يرد حيلة، قال املوفق وغريه

ألن أكثر ما فيه أن املبيع اختلط بغريه، فأشبه ما لو اشرتى مثرة فحدثت أخرى 
 .وحنو ذلك

إذا باذها بشرط، القطع يف : ووسائل احلرام حرام، كبيع العينة، قال ابن القيم( 1)
 اتفقا ذلى بقائها إىل حني الكمال، فهو ذني ما هنى اهلل ذنه، ملا يفضي احلال، مث

إىل التشاجر، والتشاحن، فإن الثمار تصيبها العاهات كثريا، فيفضي بيعها قبل 
 .إكماهلا إىل أكل مال املشرتي بالباطل، كما ذلل به الشارع

وإن أريد به احليلة مل  أي يبطل بزيادته، لئال جيعل ذريعة إىل ما هنى ذنه الشارع،( 2)
يصح حبال، وإذا بطل البيع فاألصل والزيادة للبائع، إال أنه يعفى ذن يسري الزيادة 

 .ذرفا
 .الشرتاطهم بيعه جزة جزة( 3)
وذلك بأن طالت جزة الرطبة، وحنوها، وكربت اللقطة من القثاء وحنوها، وتقدم أن ( 4)

 .مرهب مالك واختيار الشيخ وتلميره الصحة
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بغري  -والقثاء وحنوها-لئال يتخر حيلة ذلى بيع الرطبة وحنوها 
معه  (وحصل)من مثر  (أو اشرتى ما بدا صالحه) (1)شرط القطع

والصحيح أن البيع  (2)بطل البيع، قدمه يف املقنع وغريه (آخر واشتبها)
وإن ذلم قدر الثمرة احلادثة دفع للبائع، والباقي للمشرتي،  (3)صحيح

وال يبطل البيع، ألن املبيع اختلط بغريه، ومل يتعرر  (4)وإال اصطلحا
 .(5)سليمهت

                                         

هرا ذلى ما ذهب إليه متأخروا الفقهاء، من أنه ال جيوز بيعه إال جزة، أو لقطة ( 1)
يف احلال، وجوز الشيخ وتلميره وغريمها بيعه وإن كان معدوما، وذكروا أنه ال غرر 

أو خشبا بشرط القطع، فأخر قطعه فزاد، فالبيع الزم والزيادة : فيه، ويف اإلنصاف
 .لزيادة هلما، وذكروا أنه املنصوصا: للبائع، قدمه يف الفائق، وقيل

 .شبهه حبنطة انثالت ذليها أخرى، أو ثوبا اختلط بغريه: ويف املغىن( 2)
أي والصحيح فيما إذا اشرتى ما بدا صالحه، وحصل آخر واشتبها أن البيع ( 3)

مها شريكان : صحيح، وصوبه الزركشي، وقال الشارح فيما إذا حدثت مثرة أخرى
رته، وال يبطل العقد يف ظاهر املرهب، ألن املبيع مل يتعرر فيهما، كل بقدر مث

 .تسليمه وإمنا اختلط بغريه
أي وإال يعلم قدرها اصطلحا ذلى الثمرة، لدذاء احلاجة لرلك، إذ ال طريق ( 4)

 .ملعرفة كل منهما
 .فيصح، أشبه ما لو اشرتى صربة واختلطت بغريها، ومل يعرف قدر كل منهما( 5)
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والفرق بني هره واليت قبلها ختاذه حيلة ذلى شراء الثمرة قبل بدو 
وتقدمت صورهتا يف  (ذرية)اشرتى رطبا  (أو) (1)صالحها كما تقدم

ألنه إمنا جاز  (3)البيع (بطل)أي صارت مترا  (فأمترت)فرتكها  (2)الربا
ان الرتك للحاجة، إىل أكل الرطب، فإذا أمتر تبينا ذدم احلاجة، سواء ك

أي الثمرة وما حدث معها ذلى ما سبق  (والكل) (4)لعرر أو ال
ما له صالح يف الثمرة، )أي ظهر  (وإذا بدا) (5)لفساد البيع (للبائع)

 .(6)واشتد احلب

                                         

نه إذا كان حيلة ذلى شراء الثمرة قبل بدو صالحها، ويفارق أيضا أي يف بطال( 1)
 .مسألة العرية

 .أي يف باب الربا، يف كالم الشارح، مستوفاة، بشروطها( 2)
 .«يأكلها رطبا» صلى اهلل ذليه وسلمهرا املرهب، واختاره اخلرقي وغريه، لقوله ( 3)
حاجته إليها، وإن أخرها رطبا أي ال فرق بني كون تركه هلا لغناه ذنها، أو مع ( 4)

 .فرتكها ذنده فأمترت، أو مشسها حىت صارت مترا جاز، ألنه قد أخرها
 .وتقدم مفصال. وحصل معه آخر واشتبها: مبجرد الزيادة، والري سبق هو قوله( 5)
تقدم أن بدو الصالح يف الثمر أن حيمار ويصفار، واشتداد احلب أن يبيض ( 6)

 .ويصلب
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أي من  (مطلقا)أي بيع ما ذكر من الثمرة واحلب ( جاز بيعه 
ىل اجلراذ، أي تبقية الثمر إ (بشرط التبقية)جاز بيعه  (و) (1)غري شرط

وللمشرتي تبقيته ) (2)والزرع إىل احلصاد، ألمن العاهة ببدو الصالح
 (5)وله بيعه قبل جره (4)وله قطعه يف احلال (3)(إىل احلصاد واجلراذ

إن احتاج إىل )بسقي الشجرة الري هو ذليها  (ويلزم البائع سقيه)
 .(6)أي إىل السقي (ذلك

                                         

أو تبقية، ألن النهي ذن بيع الثمر حىت يبدو صالحه، والزرع حىت أي شرط قطع ( 1)
يشتد، غاية للمنع من بيعه، فيدل ذلى اجلواز بعده، وهو يف الثمر إمجاع ألن 
ظاهر النصوص أن البيع بعد ظهور الصالح صحيح، ويف الزرع إذا اشتد هو قول 

 .اجلمهور
ة، ألن ما يقطع يف احلال ال ختاف فإن تعليل الشارع بأمن العاهة يدل ذلى التبقي( 2)

العاهة ذليه، وإذا بدا الصالح فقد أمنت العاهة، فيجب أن جيوز بيعه، لزوال ذلة 
 .املنع، وكرا الزرع إذا اشتد احلب جيوز كالثمرة

 .القتضاء العرف ذلك( 3)
 .أي وملشرت قطع الثمر والزرع املبيع يف احلال( 4)
صالحه، والزرع الري اشتد حبه قبل جره، وهو  أي وملشرت بيع الثمر الري بدا( 5)

مرهب أيب حنيفة، والشافعي، ألنه مقبوض بالتخلية، فجاز التصرف فيه كسائر 
 .املبيعات

 .وذليه حراسته ليستلم املشرتي الثمرة كاملة( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الرابع

 

555 

تسليمه كامال، فلزمه  وكرا لو مل حيتج إليه، ألنه جيب ذليه
خبالف  (3)وجيرب ذليه إن أىب (2)بالسقي (وإن تضرر األصل) (1)سقيه

ألن  (4)ما إذا باع األصل وذليه مثر للبائع، فإنه ال يلزم املشرتي سقيها
مثرة أبيعت بعد بدو  (وإن تلفت) (5)ألن البائع مل ميلكها من جهته

وهي ما ال  (ويةبآفة مسا) (6)ا، قبل أوان جراذهاهصالحها دون أصل
 .(7)صنع آلدمي فيها، كالريح واحلر، والعطش

                                         

 .وال ميكن التسليم كامال بدون السقي( 1)
 .عفيلزم البائع سقي الشجرة اليت ذليها الثمر املبي( 2)
 .أي وجيرب بائع ذلى سقي الثمر بسقي الشجر إن أىب السقي، لدخوله ذليه( 3)
وال جيب ذليه تسليم الثمرة، بل خيتص بالبائع، لكن لو قال البائع، ال تسق ( 4)

 .مثري، مل يلزمه للمشرتي شيء، لسقيه األصل، وانتفاع الثمرة به
لها، فإن أبيعت معه فمن بل ملكه باق ذليه، وهرا ما مل تبع الثمرة مع أص( 5)

ضمان مشرت، وكرا لو أبيعت ملالك أصلها، لتسلمها التسلم التام، وكرا لو 
 .يؤخرها ذن وقت أخرها املعتاد

 «ثمرة»متعلق بأبيعت، أو قبل بدو صالحها بشرط القطع، قبل التمكن منه، و( 6)
ر محله،  نكرة تعم كل مثر ذلى أصوله، تلف قبل أوان جراذه، وكرا ما أصله يتكر 

 .تثبت أيضا يف الزرع: كقثاء وخيار، ويف الكايف وغريه
 وكمطر ، وثلج وبرد ، وجليد، وصاذقة، وجراد وحنوه، ويف ( 7)

االختيارات ولو من جراد، أو جيش ال ميكن تضمينه، فمن ضمان بائعه، إن مل 
 .يفرط املشرتي
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حلديث جابر، أن النيب  (1)(ذلى البائع)ولو بعد القبض  (رجع)
وألن التخلية  (2)أمر بوضع اجلوائح، رواه مسلم صلى اهلل ذليه وسلم

 .(3)يف ذلك ليست بقبض تام

                                         

د القبض، وهو هنا أي رجع مشرتي الثمرة بعد بدو صالحها ذلى البائع، ولو بع( 1)
التخلية يتعلق هبا جواز : إشارة إىل خالف أيب حنيفة وغريه، قالوا (لو)بالتخلية، فـ 

التصرف، فتعلق هبا الضمان، والقول بضمان الثمرة ذلى البائع مرهب اجلمهور، 
 .واملراد ما مل تبع الثمرة مع أصلها، أو يؤخر أخرها ذن ذادته

فة تصيب الثمار فتهلكها، من اجلوح، وهو اجلوائح مجع جائحة، وهي اآل( 2)
االستئصال، وال خالف أن الربد، والعطش جائحة، وكرا كل آفة مساوية وأن 
تلفها من مال البائع، وأنه ال يستحق ذلى املشرتي يف ذلك شيئا، واجلمهور من 
غري فرق بني القليل والكثري، وبني البيع قبل بدو الصالح وبعده، ذمال بظاهر 

وغريه، وألن مؤونته ذلى البائع  «مب تأخر مال أخيك بغري حق؟»، ولقوله احلديث
 .إىل تتمة صالحه، فوجب كونه من ضمان

: واختار الشيخ ثبوت اجلائحة يف زرع مستأجر، وحانوت نقص نفعه ذن العادة، وقال
قياس نصوص أمحد وأصوله إذا ذطل نفع أرض بآفة، انفسخت فيما بقي،  

ه ال جائحة فيما تلف من زرذه، ألن املؤجر مل يبعه إياه، وال كاهندام الدار، وألن
 .ينازع يف هرا من فهمه

أي فوجب كونه ذلى بائع، كما لو مل يقبض، ويرجع ذلى بائع الثمرة بثمنها إن ( 3)
تلفت كلها، أو ببعض الثمن إن تلف البعض، وهو مرهب اجلمهور، ويقبل قول 

 .بائع يف قدر تالف ألنه غارم
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ن وإ) (1)وإن كان التالف يسريا ال ينضبط، فات ذلى املشرتي
خري مشرت )ولو البائع  (آدمي)أي الثمر املبيع ذلى ما تقدم  (أتلفه

أي البقاء  (واإلمضاء) (2)ومطالبة البائع مبا دفع من الثمن (بني الفسخ
الشجرة )مثرة  (وصالح بعض) (3)بالبدل (ومطالبة املتلف)ذلى البيع 

 .(4)(صالح هلا ولسائر النوع الري يف البستان

                                         

ال جائحة فيما دون ثلث :  يرجع بقسطه من الثمن لقلته، قال حيىي بن سعيدفال( 1)
وألنه ال يؤثر يف العادة وال يسمى . رأس املال، وذلك يف سنة املسلمني اهـ

جائحة، وال ميكن التحرز منه، كما لو أكل منه الطري، أو تساقط يف األرض، 
 .وحنو ذلك

أبيعت بعد بدو صالحها إخل : قدم يف قولهذلى ما ت-أي وإن أتلف الثمر املبيع ( 2)
آدمي معني، ولو كان املتلف البائع، بنحو حرق، خري مشرت بني الفسخ للبيع، -

 .ومطالبة متلف بائع أو غريه مبا دفع من الثمن، ويرجع بائع ذلى متلف
من غري مال غريه، حبيث : كاملكيل إذا أتلفه آدمي قبل القبض، وقال ابن القيم( 3)

قصوده ذليه، خيري املالك بني أخره وتضمني النقص، واملطالبة بالبدل، يفوت م
وأصل ما يتكرر محله، من قثاء وحنوه كشجر، . وهرا أذدل األقوال، وأقواها، اهـ

 .ومثره كثمر يف جائحة وحنوها
أي وصالح بعض مثرة الشجرة صالح جلميعها، فيباح بيع مجيعها برلك، قال ( 4)

خالفا، ولسائر النوع الري يف البستان، فيجوز بيعه ، وهو ال نعلم فيه : املوفق
 .مرهب الشافعي وغريه
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وبدو الصالح يف مثر ) (1)يف اجلميع يشقألن اذتبار الصالح 
ألنه ذليه السالم هنى ذن بيع الثمرة  (2)(النخل أن حتمر أو تصفر

 .(3)حتمار أو تصفار: وما زهوها؟ قال :حىت تزهو، قيل ألنس

                                         

فيؤدي إىل االشرتاك، واختالف األيدي، وكرا اشتداد بعض حب، فيصح بيع ( 1)
األنواع املتقاربة : الكل تبعا، ال إفراد ما مل يبد صالحه بالبيع، قال ابن رشد

الثمرة اليت تنجو فيه يف الغالب من الطيب، جيوز بيع بعضها بطيب البعض، ألن 
العاهات، هو إذا بدا الطيب يف الثمرة ابتداء متناسقا، غري منقطع وقال ابن 

إذا بدا الصالح يف بعض الشجر جاز بيعها مجيعها، وكرلك جيوز بيع : القيم
 .ذلك النوع كله يف البستان

ء كان من نوذه أو مل جيوز بيع البستان كله، تبعا ملا بدا صالحه، سوا: وقال شيخنا
يكن، تقارب إدراكه وتالحقه، أو تباذد اهـ، وهو مرهب مالك، ألهنما يتقاربان 
يف الصالح، وألن املقصود األمن من العاهة، وقد وجد، وذكره املوفق احتماال، 
ويف االختيارات، إذا بدا صالح بعض الشجرة جاز بيعها، وبيع ذلك اجلنس، 

صالح جنس من : األجناس الري بان محله، وقالوهو رواية ذن أمحد، وبقية 
احلائط صالح لسائر أجناسه، فيتبع اجلوز التوت، والعلة ذدم اختالف األيدي 
ذلى الثمرة، ويف الفروع، واختار شيخنا بقية األجناس اليت تباع ذادة كالتفاح، إال 

 .أن يشرتطه املبتاع، بال نزاع يف اجلملة
احلمرة أو الصفرة، بكمودة، أو أوائل ذلك، وليس  أي يظهر يف بلح النخل لون( 2)

 .املراد اللون اخلالص كما تقدم
باملد فيهما للمبالغة، واحلمرة والصفرة مها بدو الصالح يف مثر النخل، وبرلك ( 3)

 .«حىت يطيب أكله»يطيب األكل منه، لقوله 
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صلى اهلل هنى النيب : لقول أنس (1)(ويف العنب أن يتموه حلوا)
ورواته ثقات، قاله ذن بيع العنب حىت يسود، رواه أمحد،  ذليه وسلم
أن يبدوا فيه ) (3)كالتفاح والبطيخ  (ويف بقية الثمر) (2)يف املبدع

ألنه ذليه السالم هنى ذن بيع الثمرة حىت  (4)(النضج، ويطيب أكله
 .(6)والصالح يف حنو قثاء أن يؤكل ذادة (5)تطيب، متفق ذليه

                                         

أبيض أي يصفر لونه، ويظهر ماؤه، وترهب ذفوصته، من احلالوة، فإن كان ( 1)
 .حسن قشره، وضرب إىل البياض، وإن كان أسود فحني يظهر فيه السواد

دليل لبدو الصالح فيه، وغاية جلواز بيعه، وذلك بأن يبدو « حىت يسود»فقوله ( 2)
 .فيه املاء احللو، ويلني، ويصفر لونه، وألنه برلك يطيب أكله

فًما واحدا، وغري ذلك  وكالرمان، واملشمش، واخلوخ، واجلوز، وحنو ذلك مما يظهر( 3)
 .من سائر الثمار

وكرا قال مجاذة يف بدو الصالح يف الثمر، أن يطيب أكله، ويظهر نضجه، ويف ( 4)
أن هرا الضابط أوىل، والظاهر أن مراد غريهم، وما ذكروه ذالمة ذلى : اإلنصاف

 .هرا
ل هنى ذن بيع النخ: وهلما من حديث ابن ذباس «حىت يطيب أكله»: ويف لفظ( 5)

 .حىت يؤكل منه، واألحاديث يف ذلك كثرية، تدل ذلى هرا املعىن
أي والصالح فيما ال يتغري لونه ويؤكل طيبا، يف حنو قثاء كخيار، فصالحه بلوغه ( 6)

 .أن يؤكل ذادة كالثمر
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له مال، )أو أمة  (ومن باع ذبدا) (1)ويف حب أن يشتد أو يبيض
حلديث ابن ذمر مرفوذا  (2)(فماله لبائعه، إال أن يشرتطه املشرتي

رواه  «من باع عبدا وله مال، فماله لبائعه، إال أن يشترطه المبتاع»
 (4)الري مع العبد (املال)أي املشرتي  (فإن كان قصده) (3)مسلم

 .(5)(وسائر شروط البيع)أي العلم باملال  (اشرتط ذلمه)

                                         

 صلى اهلل ذليه وسلمأي والصالح يف حب أن يصلب ويقوى، كما تقدم، ألنه ( 1)
 .يعه، كبدو الصالح يف الثمرةجعل اشتداد احلب غاية لصحة ب

أي ومن باع ذبدا أو أمة، له مال ملكه سيده إياه، أو خصه به، فماله للبائع، ( 2)
 .إال أن يشرتطه املبتاع أو بعضه يف العقد، وهرا مرهب مالك، والشافعي

ورواه البخاري وغريه، وذن ذبادة قضى أن مال اململوك ملن باذه، إال أن يشرتطه ( 3)
فدل ذلى أن مال العبد ال يدخل يف املبيع، حىت ثياب اجلمال، ونسبه  املبتاع،

املاوردي جلميع الفقهاء، وصححه النووي، والختصاص البيع بالعبد دون غريه،  
كما لو كان له ذبدان، فباع أحدمها، وألن العبد وماله للبائع، فإذا باع العبد بقي 

اململوك ظاهر يف التسوية : ، وقولهالعبد ميلك بالتمليك، أوال: املال، وسواء قلنا
 .بني العبد واألمة فهو يف الداللة أمشل

 .وذلك بأن مل يقصد تركه للرقيق، وذدم القصد تركه يف يده له( 4)
من العلم به، وأن ال يشارك الثمن يف ذلة ربا الفضل، وحنوه، كما يعترب يف العينني ( 5)

 .املبيعتني
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 (وإال) (1)شبه ما لو ضم إليه ذينا أخرىألنه مبيع مقصود، أ
وصح شرطه ولو   (2)يشرتط له شروط البيع (فال)يكن قصده املال 

وسواء كان  (4)ألنه دخل تبعا، أشبه أساسات احليطان (3)كان جمهوال
 .(5)مثل الثمن، أو فوقه، أو دونه

                                         

هبما، وسائر شروط البيع، فكرلك املال مع العبد  وباذهما، أي فإنه يشرتط ذلمه( 1)
 .إذا كان مقصودا

أي وإال يكن قصد املبتاع القن باملال، أو ثياب مجاله أو حليه، وقصد ترك ذلك ( 2)
 .للرقيق لينتفع به وحده، مل يشرتط ذلمه باملال، وال غريه من شروط البيع

يع، وهو مرهب الشافعي أي وصح شرط مال العبد، ولو كان جمهوال وقت الب( 3)
 .وغريه، وسواء كان املال من جنس الثمن، أو من غري جنسه، ذينا كان أو دينا

أي ألن مال العبد دخل يف البيع تبعا غري مقصود، فأشبه أساسات احليطان ( 4)
املستورة ذن املشرتي، يف دخوهلا يف البيع تبعا، وأشبه التمويه بالرهب يف 

إن املال ليس مببيع هنا، : ، وأشباه ذلك، حىت قيلالسقوف، واحلمل يف البطن
 .وإمنا استبقاه املشرتي ذلى ملك العبد، اليزول ذنه إىل البائع

كأن باع ذبدا   -غري املقصود للمشرتي مثل الثمن-أي سواء كان املال مع العبد ( 5)
اع بألف درهم، ومعه ألف درهم، أو أقل أو أكثر، فالبيع جائز، إذا كان رغبة املبت

 يف العبد، ال يف الدراهم، وذلك ألنه دخل يف املبيع تبعا غري 
قصد املشرتي  -الري خيتلف احلكم به-مقصود، ونص أمحد ذلى أن الشرط 

 .هو أصح: دون غريه، وقال املوفق
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وثياب ) (1)وإذا شرط مال العبد مث رده بإقالة أو غريها، رده معه
ألهنا زيادة ذلى العادة، وال  (2)(للبائع)اليت ذلى العبد املبيع  (لاجلما

 .(4)(العادة للمشرتي)ثياب لبس  (و) (3)يتعلق هبا حاجة العبد

                                         

كخيار، أو -أي وإذا شرط املشرتي مال العبد، مث رد الرقيق بإقالة أو غريها ( 1)
رد ماله مع الرقيق، ألنه ذني مال أخره املشرتي  -ذيب، أو تدليس، وحنو ذلك

به، فريده بالفسخ كالعبد، وألن قيمته تكثر به وتنقص مع أخره فال ميلك رده 
حىت يدفع ما يزيل نقصه، فإن تلف ماله، مث أراد رده، فكعيب حدث ذند مشرت، 

 .يرد قيمته، وال يفرق بني العبد املبيع وبني امرأته ببيعه، بل النكاح باق
 .وكرا شيء يزينه به، إال أن يشرتطه املبتاع، أو يطرد ذرف( 2)
وإمنا يلبسها إياه لينفقه هبا، وهره حاجة السيد، ال حاجة العبد، قال املوفق ( 3)

وغريه، ومل جتر العادة باملساحمة هبا، فجرت جمرى الستور يف الدار، والدابة اليت 
ال جرت العادة ببيعها معه، أشبه سائر يركب ذليها، وألنه مل يتناوهلا لفظ البيع، و 

 .مال البائع
أي وثياب ذبد مبيع، أو أمة مبيعة مما هو لبس العادة للمشرتي، إذ ال غناء له ( 4)

ألنه مما تعلق به حاجة . ما كان يلبسه ذند البائع للمشرتي، اهـ: ذنها، قال أمحد
 .املبيع أو مصلحته
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ويشمل بيع دابة كفرس جلاما،  (1)جلريان العادة ببيعها معه
 .(2)ومقودا ونعال

                                         

 .سها ذادة للخدمة والبرلة تدخل يف املبيعالثياب اليت يلب: قال املوفق وغريه( 1)
اللجام بكسر الالم ما جيعل يف فم الدابة، واملقود بكسر امليم الرسن، وكل أمساء ( 2)

اآلالت، بكسر أوله، والنعل للدابة ما وقيت به األرض، وجيعل من حديد وغريه، 
ب بالعرف فيدخل ذلك وحنوه يف مطلق البيع، جلريان العادة به، فالعمل يف الغال

 .يف ذلك وحنوه
 .وصلى اهلل ذلى حممد وذلى آله وصحبه وسلم

 
 
 

 « الروض المربع»آخر المجلد الرابع من حاشية 
 «باب المسلم»ويليه المجلد الخامس وأوله 
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 فهرس المجلد الرابع 
 من حاشية الروض المربع

 الصفحة الموضوع
 1 باب حمظورات اإلحرام وهي تسعة باالستقراء

 4 تقليم األظفار، وحلق الشعر
 6 غسل احملرم وتسريح شعره، ونوع الفدية ومقدارها

 3 تغطية الرأس للرجل مبالمس ممنوع باالتفاق واختلف يف االستظالل
 33 ليس املخيط ذلى قدر البدن أو بعضه والطرح ذليه

 31 ميان ولبس اخلفني بال قطعالعقد للرداء واإلزار واهل
 35 الطيب وحكمه، واستعماله واإلدهان مبطيب، والبخور

 37 مسك، وكافور ، وذنرب إخل: من أنواع الطيب
 33 قتل صيد الرب املأكول، واصطياده وما تولد منه

 13 إتالف الصيد مبباشرة أو سبب
 11 يف ذلكما حيرم أكله من الصيد ذلى احملرم، وما حيل، والتفصيل 

 14 يضمن احملرم البيض واحلليب وال ميلك الصيد ابتداء
 15 ال حيرم احليوان اإلنسي وال صيد البحر

 16 ثالثة أقسام: ال  حيرم قتل حمرم األكل وهو
 17 قتل الصائل، واملؤذي، وما فيه ترفه
 11 نكاح احملرم ، وخطبته وذدم الفداء

 11 الرجعة ، وشراء األمة، والوطء
 14 ميضي احملرم يف فاسده، ويقضي فيما بعد
 16 يسن تفرقهما يف قضاء من موضع الوطء

 17 املباشرة دون الفرج ال تفسد احلج وذليه بدنة إن أنزل واملرأة كرلك
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 41 إحرام املرأة وما جيوز هلا مع التحقيق
 44 للحاج إجتار وصنعة بشرطه، وجيتب الرفث والفسوق واجلدال

 46 وهي ذلى ضربني باب الفدية
 47 مقدار اإلطعام، وكونه مأدوما

 48 جزاء الصيد املثلي،وما ال مثل له
 51 دم املتعة والقران، والصوم ملن ذدم اهلدي

 54 ما جيب بالوطء يف احلج أو العمرة
 56 فصل فيمن كرر حمظورا، وما يسقط بالنسيان وغري ذلك

 57 من فعل حمظورا من أجناس فدى لكل جنس
 61 كل هدي أو إطعام، يتعلق حبرم أو إحرام ، يلزم ذحبه يف احلرام

 61 فدية األذى ودم اإلحصار، حيث وجد السبب
 61 شاة، وجيزئ ذن البدنة بقرة أو سبع شياه: الدم املطلق

 65 باب جزاء الصيد ، وهو ضربان
 66 يعمل مبا قضت فيه الصحابة فهم أذدل األمة

 68 وجزائه ذكر أنواع من الصيد،
 73 من الطيور احلمامة، ففيها شاة، وكرا كل طري يعب املاء

 71 ما مل تقض فيه الصحابة يرجع فيه إىل ذدلني خبريين
 71 ما ال مثل له، فيضمن بالقيمة: الضرب الثاين

 74 إذا اشرتك مجاذة يف قتل صيد فعليهم جزاء واحد
 75 وغري ذلك باب حكم صيد احلرم، وما جيب فيه، وحكم نباته

 75 حدود حرم مكة، وذكر من نصبها
 76 صيد احلرم، وقطع شجره وحشيشه

 83 كره إخراج تراب احلرم وحجارته
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حيرم صيد حرم املدينة وكرا شجرها وحشيشها ويباح للعلف، وآلة 
 حرث، وحنوه وال جزاء فيما حرم

83 

 81 حرم املدينة بريد يف بريد وهو ما بني ذري إىل ثور
 85 م اجملاورة مبكة واملدينة حك

 87 باب ذكر دخول مكة، وصفة الطواف والسعي، وما يتعلق برلك
 87 املبيت بري طوى، واالغتسال

 83 جد ورؤية البيتذند دخول املس هما يقول
 31 حكم اإلضطباع، وحكمته وتعريفه

 31 واملفرد بطواف القدوم يبتدئ املعتمر بطواف العمرة والقارن
 34 الطواف وكيفيتهمبدأ 

 36 إستالم احلجر سنة، وترك اإليراء واجب
 37 ال يستحب للنساء تقبيل، وال استالم، إال ذند خلو املطاف

 38 ما يقوله ذند استالم احلجر، واحلكمة يف جعل البيت ذن يساره
 33 يطوف سبعا، يرمل األفقي ثالثة أشواط
 313 الرمل سببه إغاظة املشركني مث صار سنة

 311 الركن اليماين ال يقبل، وال يشار إليه
 314 ما يدذو به فيما بني الركنني ويف بقية طوافه وما يستلم ويقبل

 316 القراءة والكالم يف الطواف
 317 إكمال الطواف مع املواالة والنية

طوافه ذلى جدار احلجر اللباس والظهارة مع التحقيق يف طواف 
 احلائض وشرط الطهارة

313 

 333 صالة الركعتني بعد الطواف خلف املقام
 331 صفة املقام وحاصل كالم الشارح يف شروط الطواف وسننه
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 334 فصل يف السعي بني الصفا واملروة، والتحلل من العمرة
اإلكثار من الطواف بالبيت كلما بدا له، واستالم احلجر قبل 

 السعي
334 

 335 صفة السعي، وما ورد فيه وسبب مشروذيته
 313 .تشرتط النية للسعي واملواالة، وتسن الطهارة والستارة

 311 .املعتمر ال يتحلل إال بالطواف والسعي، واحللق أو التقصري
 314 من طاف وسعى ممن ال هدي معه فقد حل

 315 يقطع التلبية إذا شرع يف الطواف
 316 باب صفة احلج والعمرة وما شرع فيهما من أقوال وأفعال

رم احمللون باحلج يوم الرتوية قبل الزوال من منازهلم، ال من حتت حي
 امليزاب

316 

 318 املتمتع إذا ذدم اهلدي وأراد الصوم حيرم يوم السابع
السنة أن يبيت مبىن، ويصلي هبا الفروض اخلمسة قصرا بال مجع، مث 

 يسري إذا طلعت الشمس إىل ذرفات ملبيا
318 

 313 وخيطب اإلمام بعرنة خطبة نسكيقيم بنمرة إىل الزوال، 
 311 حدود ذرفة ،ومساحتها

 313 يسن القصر واجلمع بعرفة ومزدلفة جلميع احلاج
 311 وقت الوقوف، وكيفيته وبيان األفضل

 311 ال يشرع صعود جبل الرمحة
 314 اإلكثار من الدذاء واالستغفار يف املشاذر وبيان أفضله

 316 ال لهوقت الوقوف بعرفة، وكونه أه
 318 حكم من دفع قبل الغروب ومل يعد

 313 من وقف بعرفة ساذة من ليل أو هنار فقد مت حجه
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 313 الدفع من ذرفة بعد الغروب ذلى طريق املأزمني
 341 حدود مزدلفة، وكيفية سريه إليها، واجلمع بني العشاءين

 341 إخل..يتأكد املبيت والوقوف مبزدلفة بأمور 
من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، ورميهم بعد طلوع  دفع الضعفة

 الشمس
341 

 344 يصلي الصبح يف أول الوقت، مث يقف ذند املشعر احلرام ويدذو
 346 اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس

 347 يلتقط مثل حصى اخلرف من حيث شاء ال ما يفعله العوام اليوم
 348 الرمي حتية مىن، يبدأ به قبل كل شيء

 343 وادي حمسر، ومجرة العقبة ليسا من مىن
 351 .كيفية الرمي جلمرة العقبة، وسببه وما ال جيزئ الرمي به

ال يشرتط بقاء احلجر يف املرمى، ويقطع التلبية ذند الشروع يف 
 الرمي

351 

 355 وقت الرمي للضعفة، والقادرين
ن وقت النحر ، وموضعه، واحللق أو التقصري، وكيفيتهما وبيا

 .األفضل
356 

 353 املرأة تقصر قدر أمنلة للنهي ذن احللق،وألنه مثلة يف حقهن
 361 يقصر العبد وال حيلق إال بإذن سيده

 361 أخر ظفر وشارب وذانة: من قضاء التفث
 361 إذا رمى وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء إال النساء

 361 من قدم شيئا قبل شيء فال حرج
 361 مث ينحر، مث حيلق مث يطوف أن يرمي: السنة

 361 خيطب اإلمام مبىن يوم النحر
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 365 إخل... فصل يف طواف اإلفاضة والسعي 
 366 األطوفة ثالثة، وال يستحب أن يطوف للقدوم بعد التعريف

 368 دخول البيت والصالة فيه ويف احلجر
 363 له تأخري الطواف، وينبغي أن يكون يف أيام التشريق

املفرد واملتمتع سعي واحد، مع التحقيق يف ذلك، وجيوز جيزئ 
 تقدميه ذلى طواف الزيادة

363 

 373 التحلل الثاين يبيح احملظورات حىت النساء
 373 الشرب من ماء زمزم، ونية شربه وما ورد فيه

يبيت احلاج مبىن ثالث ليال إن مل يتعجل إال السقاة والرذاة ويرمي 
 .اجلمرات الثالث

371 

يفية الرمي ووقته وترتيبه وصفة املشي بني اجلمرات والتكبري ك
 والدذاء

374 

 375 تضمن حجة ست وقفات للدذاء
 377 حكم ترك حصاة، وشرط سقوطها

 378 تأخري الرمي إىل اليوم الثالث وترتيبه واستنابة من يرمي
 373 من له مال خياف ضياذه حكمه حكم الرذاة

 381 اين وخروج من تعجل قبل الغربخطبة اإلمام يف اليوم الث
 383 السنة أن يقيم اإلمام إىل اليوم الثالث، واختلف يف التحصيب

 381 جيب طواف الوداع ذند العزم ذلى اخلروج وخفف ذن احلائض
 384 من ترك طواف الوداع ومل يرجع قريبا فعليه دم ذند أكثر العلماء

 385 إن أخر طواف الزيارة أجزأه ذن الوداع
 386 الوقوف بامللتزم والدذاء مبا ورد من خريي الدنيا واآلخرة

 383 احلجر، وذند أكثر أهل اللغة، ما بني الباب وزمزم: احلطيم
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 331 املشي قهقرى بعد وداذه بدذة
وقربي صاحبيه، والتحقيق يف  صلى اهلل ذليه وسلمزيارة قرب النيب 

 ذلك
331 

 333 تفاق أهل العلمضعيف با« ..من حج فزار قربي»حديث 
 331 وصاحبيه صلى اهلل ذليه وسلمكيفية السالم ذلى النيب 

الدذاء ذند القرب لنفسه بدذة، وحيرم الطواف باحلجرة، والتمسح 
 هبا، وتقبيلها

331 

صلى اهلل رفع الصوت يف املساجد منهي ذنه، ويف مسجد النيب 
 أشد ذليه وسلم

334 

فيه، وأما املساجد اليت بنيت  يستحب أن يأيت مسجد قباء ويصلي
ذلى آثار النيب وأصحابه، وجبل حراء، وقبة الفداء، وحنو ذلك 

 فليس من السنة زيارة شيء منها بل بدذة

334 

دذاء من توجه إىل بلده، وإخبار أهله بقدومه، وما يقال له إذا 
 قدم من احلج

335 

 336 صفة العمرة وهي نوذان
 336  احلل مل تشرعذمرة اخلارج من مكة إىل أدىن

 338 تباح العمرة كل وقت وأوىل األزمنة هبا أشهر احلج
 111 أركان احلج ثالثة باالتفاق واختلف يف الرابع وهو السعي

 113 واجباته سبعة، جيب برتكها دم
 111 حكم الباقي من أفعاله وأقواله 

 111 أركان العمرة ثالثة ، إحرام وطواف وسعي
 114 سننها وما ختالف به احلجواجبات العمرة و 

 115 من ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فال شيء ذليه من احلج أو العمرة
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 116 باب الفوات واإلحصار، وما يتعلق برلك
من فاته الوقوف فاته احلج، وحتلل بعمرة ويقضي الفائت ويهدي 

 إن مل يشرتط
116 

 113 مإن أخطأ الناس فوقفوا يف الثامن أو العاشر أجزأه
 113 ما يفعله احملصر إذا أراد التحلل مع التفصيل

 131 حتلل احملصر سواء كان مبكة أو غريها، وإن اشرتط كان جمانا
 135 باب اهلدي، واألضحية والعقيقة، وما يتعلق برلك

 135 مشروذية اهلدي واألضحية وبيان أفضلها
ملن جتزئ جرع ضأن وثين سواه، مع التفصيل : اجملزئ يف األضحية

 ذنه
138 

 111 التشريك يف سبع، وبيان األفضل
 113 ما ال جيزئ مما به ذيب، وما جيزئ بدون كراهة، أو مع الكراهة

 115 كيفية حنر اإلبل، وذبح غريها، وما يقوله ذند ذلك
 118 يتوالها صاحبها، أو يوكل ويشهدها

 113 وما يكره وقت الربح، واستمراره وبيان األفضل،
وما لعرر فله ذحبه فات وقت الربح قضى الواجب من حينه، إن 
 قبله

113 

 111 فصل يف أحكام تعيني اهلدي واألضحية واملنع من البيع وغري ذلك
االنتفاع هبا ومنها بال ضرر وذدم إذطاء اجلزار شيئا منها واختلف 

 يف بيع اجللد
114 

 116 حكمها إن تعيبت بفعله أو تفريطه
 118 يان فضلها وتقسيمهاحكم األضحية وب

 143 حكم أخر الشعر والتقليم ملن أراد أن يضحي ذن نفسه أو غريه
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 141 فصل يف العقيقة
 141 تسن ذن الغالم شاتان، وذن اجلارية شاة
 145 تربح يوم سابعه، وحيلق رأسه ويسمى  

 146 حتسني االسم، وحترمي أن يعبد لغري اهلل، فاألمساء قوالب للمعاين
 148 ذان يف أذنيه وحتنيكه واالذتناء بهاأل

إذا فات الربح يف اليوم السابع ففي أربعة ذشر، أو إحدى 
 وذشرين

143 

جتزئ العقيقة ذن األضحية إذا اتفقت كتحية املسجد وسنة 
 املكتوبة

143 

 151 حكم العقيقة حكم األضحية إال الشرك يف الدم
 153 حكم الفرذة والعترية

 151 كتاب اجلهاد
مناسبته بالعبادات وتعريفه لغة وشرذا، وحكمه وبيان فضله، 

 والنفقة فيه
151 

 156 ذكر من جيب ذليه اجلهاد ووقته
 157 قتال الدفع متعني ذلى كل أحد ، حبسب اإلمكان

جيب النفري مع كل أمري بشرط أن حيفظ املسلمني وال غىن لويل 
 األمر من املشاورة

158 

 153 وبيان أقله، ووجوب اهلجرة ذن ديار الكفر متام الرباط، وفضله
 163 يعترب إذن والدية يف التطوع وكرا املدين

يتفقد اإلمام جيشه، ومينع املخرل واملرجف، ومعروفا بنفاق ومينع 
 املعاصي والفساد

161 

 164 يعرف األمري العرفاء، ويعقد األلوية
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 165 يتخري هلم املنازل، ويبعث العيون وينفل من يغري
 167 طاذة اجليش ويل األمر، والصرب معه، والغزو بإذنه، وشرط احلرب
 163 تبييت الكفار ورميهم وإتالف ما تدذو احلاجة إليه والنكاية هبم

 173 ال جيوز قتل من ال رأي له، ومل يقاتل، أو حيرض ويكون رقيقا
 171 اإلمام خمري يف األسرى، بني القتل، واالسرتقاق واملن والفداء

 171 جيب هدم األوثان، والقباب اليت ذلى القبور
 171 املسيب غري البالغ مسلم، خبالف من مات أو أسلم أحد أبويه

 171 ما متلك به الغنيمة، وحكم قسمتها بدار احلرب
 174 تعريف الغنيمة، وبيان من يستحقها

خيرج اإلمام اخلمس، بعد دفع سلب وأجرة مجع، وغري ذلك مما هو 
 تحق وجيعله مخسة أسهممس

176 

للراجل سهم، وللفارس يقسم األربعة األمخاس الباقية ذلى الغامنني 
 ثالثة أسهم

178 

 183 يشارك اجليش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه
 181 الغال مرتكب كبرية، حيرق رحله، وقيل يعزر مبا يراه اإلمام

ليت جلوا ذنها أو أرض العنوة خيري اإلمام بني قسمها ووقفها وكرا ا
 صوحلوا ذليها

184 

املرجع يف مقدار اخلراج واجلزية إىل اإلمام، وليس ألحد تغيريه، وإمنا 
 التغيري ملا استؤنف

186 

 188 من ذجز ذن ذمارهتا أجرب ذلى إجارهتا، وجيري فيها املرياث
 183 ال خراج ذلى مزارع مكة، ورجح الشيخ جواز البيع فقط

فر حبق بال قتال، أو مال ال وارث له ومخس ما أخر من مال كا
 اخلمس ففيء

183 
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 131 أصل الفيء وامسه ذند اإلطالق ، ومصرفه 
 131 ال تتم رذاية اخللق إال باحلق والنجدة

أمناء : ال خيتص الفيء باملقاتلة ويبدأ باألهم فاألهم، ووالة األمور
 ، ونواب ووكالء

131 

 134 يقسم فاضل بني أحرار املسلمني
 136 يصح األمان ذشر سنني منجزا، ومعلقا: فصل

يكون األمان من إمام جلميع املشركني وغريهم، ألن واليته ذامة، 
 وحيرم به قتل ورق، وأسر

138 

 133 من طلب األمان ليسمع القرآن ويعرف الشريعة، لزم إجابته
 133 يعقد اهلدنة اإلمام أو نائبه

 111 علق برلكباب ذقد الرمة وأحكامها وما يت
 111 معىن ذقدها واألصل فيه، ومن تعقد له

 114 أخر اجلزية من مجيع الكفار
 115 ال يعقد الرمة إال اإلمام أو نائبه

 115 ذكر من ال جزية ذليه، ووقت أخرها
 117 من برل الواجب منهم وجب قبوله، وحرم قتاله، وأخر ماله

 118 كيفية أخر اجلزية منهم
 113 م أهل الرمةفصل يف أحكا

يلزم اإلمام أخرهم حبكم اإلسالم، وإقامة احلدود ذليهم فيما 
 يعتقدون حترميه

113 

يلزمهم التميز ذن املسلمني، وذدم التشبه هبم، وال جيوز تصديرهم 
يف اجملالس، وال بداءهتم بالسالم وال هتنئتهم وال تعزيتهم، ويلجئون 

 إىل أضيق الطرق

131 
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كنائس وبيع، ومن جتديدها، وتعلية بنيان، ومن مينعون من إحداث  
 إظهار شيء من شعائر الكفر

131 

مينعون من إظهار مخر، وخنزير وناقوس، وأكل وشرب برمضان، إال 
 يف بالدهم إن صوحلوا ذليها

136 

 137 ليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم
 138 بشريعتنا إن حتاكموا إلينا فلنا احلكم أو الرتك، وقيل يلزم احلكم

 138 إن اجتر إلينا حريب أخر منه العشر، وذمي نصفه، مرة يف السنة
ال تعشر أموال املسلمني، وإذا هتود نصراين أو ذكسه مل يقر، فإن 

 أيب هدد، وحبس، وضرب ومل يقتل
133 

 111 حكم الزنديق من أهل الرمة
 113 فصل فيما ينقض العهد، وما يتعلق بنقضه

.... اإلسالم ي برل اجلزية، أو الصغار، أو التزام حكمإن أىب الرم
 إخل انتقض ذهده دون نسائه وأوالده

113 

 114 خيري اإلمام فيمن نقض ذهده بني قتل ورق، ومن فداء وماله يفء
 115 كتاب البيع

مناسبة ذكره بعد أركان اإلسالم، وتقدميه ذلى األنكحة وما 
 رذابعدها، ودليل جوازه وتعريفه لغة وش

115 

 117 تناول التعريف تسع صور للبيع
 118 ينعقد البيع بإجياب وقبول، فإن تشاغال مبا يقطعه بطل

 111 القولية والفعلية؛ وهلا صور: الصيغة للبيع
 113 يشتمل ذلى صور العقد: لفظ اإلجياب والقبول

 113 الرتاضي من املتعاقدين: للبيع سبعة شروط، أحدها
 111 العاقد جائز التصرف أن يكون: الثاين
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 114 النفع أن تكون العني مباحة: الثالث
 115 بيع الكلب، واخلنزير، والقرد، وآلة اللهو، واخلمر، واحلشرات

 116 بيع املصحف، واملعاوضة ذلى املنافع الدينية
 118 املتنجسةو س واألدهان النجسة، جبيع امليتة والسرجني الن

 141 مالك أو من يقوم مقامه أن يكون العقد من: الرابع
 143 لغريه يف ذمته بال إذنه صح باإلجازة إن اشرتى

بيع املساكن وغريها مما فتح ذنوة، وما صوحلوا ذليه، وبقاء اخلراج، 
 واإلجارة

141 

 145 بيع رباع مكة، وإجارهتا، والتحقيق يف ذلك
 146 يةالعيون، وما ينبت يف أرضه، ومعادن جار  ءبيع نقع البئر، وما

 148 جيوز دخول األرض اململوكة ألخر املاء والكأل
 148 أن يكون املعقود ذليه مقدورا ذلى تسليمه: اخلامس

 143 بيع اآلبق، والشارد والطري يف اهلواء والسمك يف املاء، واملغصوب
 151 كل بيع كان املقصود منه جمهوال أو معجوزا ذنه غرر

 153 ا برؤية أو صفةأن يكون املبيع معلوم: السادس
 151 بيع األذمى وشراؤه ومامل يره ومحل يف بطن ولنب يف ضرع

بيع املسك يف فأرته، ونوى يف متره، وصوف ذلى ظهر، وفجل 
 .وحنوه قبل قلعه

154 

 155 ال يصح بيع املالمسة واملنابرة، وذبد من ذبيده، للجهالة والغرر
الرأس، واجللد، والشحم  استثناء ما ال يصح بيعه منفردا، واستثناء

 واحلمل
157 

 153 بيع ما مأكوله يف جوفه، والباقال يف قشره، واحلب يف سنبله
 161 أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين: السابع
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بيعه برقمه، أو بألف درهم ذهبا وفضة، ومبا ينقطع به السعر، ومبا 
 باع به زيد، مع التحقيق يف ذلك

163 

 161 القفيز، أو البعض بكرابيع كل الصربة، أو 
 165 االستثناء من غري اجلنس، وبيع معلوم وجمهول مل حيدد مثنه

 167 تعريف الصفقة، ومسائل تفريقها الثالث
ملشرت اخليار إن جهل احلال، بني إمساك ما يصح فيه البيع ورد 

 املبيع
163 

 173 فصل فيما هني ذنه من البيوع وحنوها
اجلمعة بعد ندائها الثاين، وحترم املساومة،  زمهال يصح البيع ممن تل

 والصناذات أيضا، وكرا لو تضايق وقت مكتوبة
173 

 171 ال يصح بيع ما قصد به احلرام، أو اإلذانة ذلى املعصية
ال يصح بيع ذبد مسلم لكافر، وإن أسلم يف يده أجرب ذلى إزالة 

 ملكه
175 

ذلك، صح البيع، وما  إن مجع بني بيع وكتابة، أو بيع وصرف وحنو
 مجع إليه يف غري الكتابة، ويقسط العوض

177 

حيرم بيعه ذلى بيع أخيه املسلم وكرا شراؤه ذلى شرائه، وسومه 
 ذلى سومه، وكرا سائر العقود

178 

 183 حيرم بيع حاضر لباد، ويبطل بشروط مخسة
 181 وصورها مع التحقيق يف ذلك مسألة العينة وذكسها

 186 ه من املبيع يف مسألة العينة إذا مل يكن حيلةما جيوز شراؤ 
مسألة »إن احتاج إىل نقد فاشرتى ما يساوي مائة بأكثر، وتسمى 

 «التورق
188 

 183 التسعري واالحتكار واإلشهاد ذلى البيع
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 131 صحيح وفاسد: وهي ضربانباب الشروط يف البيع 
 131 النوع األول، والثاين، من الصحيح وأمثلتهما

 135 وأمثلته: النوع الثالث
 133 اجلمع بني الشرطني يف البيع، والتحقيق يف ذلك

الفاسد وهو ما ينايف مقتضى العقد، : الضرب الثاين من الشروط
 وهو ثالثة أنواع

411 

 413 يبطل العقد من أصله: األول 
 413 البيعتان يف بيعة هو الشرطان يف البيعة

 411 ما يصح معه البيع: الثاين
 411 إلغاء كل شرط خالف حكم اهلل، واذتبار ما مل حيرمه ومل مينع منه

 415 ما ال ينعقد معه بيع مع بيان الفرق بينه وبني األول والثاين: الثالث
 417 تعليق البيع بالشرط احلق جوازه

 418 إن باذه وشرط الرباءة من كل ذيب مل يربأ ألنه غرر وغش
يررع، وما ال ضرر فيه، إذا تبني أنه  حكم بيع الدار وحنوها مما

 أكثر أو أقل
431 

 431 باب اخليار ، وقبض املبيع، واإلقالة
 431 مثانية أقسام، باذتبار أسبابه: اخليار

االول خيار اجمللس، أثبته الشارع يف البيع حكمة ومصلحة 
 وكرا ما هو يف معىن البيع، وما قبضه شرط لصحتهللمتعاقدين 

431 

 437 به التفرق ذرفا ما حيصل
 433 إن نفيا اخليار أو أسقطاه سقط، وحترم الفرقة خشية الفسخ

 411 ينقطع مبوت أحدمها ال جبنونه وإذا مضت املدة لزم البيع
 411 الثاين خيار الشرط، وابتداؤه من العقد
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 411 يثبت خيار الشرط يف البيع، وما مبعناه، وقال الشيخ يف كل العقود
 415 للمتعاقدين وألحدمهايصح شرطه 

 416 الفسخ: جيوز ملن له اخليار
 417 امللك مدة اخليارين للمشرتي، وله مناؤه املنفصل وكسبه

 413 حكم تصرف أحدمها يف مدة اخليارين
يسقط اخليار مبا يقتضي لزوم البيع، وما يدل ذلى الرضا ويبطل 

 بإتالف وموت
413 

 411 ث صور، أحدها تلقي الركبانالقسم الثالث خيار الغنب، وله ثال
 415 ذكر الصورة الثانية، والثالثة

 417 الرابع خيار التدليس
اخلراج »حديث ال تصروا اإلبل، أوىل وأصح من حديث 

 «بالضمان
413 

 441 خيار التدليس ذلى الرتاخي إال يف املصراة
 443 خيار العيب: اخلامس

 444 ما هو مبعىن العيب، وما يتسامح فيه
 445 .ذلم املشرتي العيب، وختيريه باإلمساك مع األرش، أو الرد

 451 ما مل يعلم ذيبه بدون كسره
 451 القول املعترب يف حدوث العيب ذند االختالف

 457 السادس خيار يف البيع بتخيري الثمن ويثبت يف صور أربع
 461 إذا كتم البائع الثمن فللمشرتي اخليار بشرطه

 465 ار الختالف املتبايعني يف اجلملةخي: السابع
 466 اختالفهما يف الثمن، والتلف واألجل ، وحنو ذلك

 473كيفية تسليم املبيع والثمن، وحكم ما إذا كان الثمن دينا حاال أو 
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 مؤجال
 474 اخللف يف الصفة، ويتضمن أربع صور: الثامن من أقسام اخليار

 475 ما زيد ذلى األقسام الثمانية
ل يف التصرف يف املبيع قبل قبضه، وما حيصل به قبضه، وحكم فص

 اإلقالة، وغري ذلك
476 

 476 تصرف املشرتي يف املكيل، قبل قبضه، وحكم التالف مع التفصيل
حكم التصرف يف غري املكيل، وبيان ما يضمنه وما حيصل به 

 القبض من مكيل وغريه
481 

 486 اإلقالة فسخ ال خيار فيه وال شفعة
 431 باب الربا والصرف، واحليل، وما يتعلق برلك

 431 ربا الفضل: الربا نوذان، أحدمها
 431 قاذدة فيما اتفق ذليه من الربا وما اختلف فيه

 434 العلة يف ربا الرهب والفضة الثمنية
 435 احللول والقبض -بيع جبنسه-يشرتط يف مكيل أو موزون 

 433 ذكر اجلنس والنوع وفروع األجناس
 511 ما ال يصح بيعه، وما جيوز مع التمثيل

 513 العرايا ومقدارها وشروطها 
 533 ما جهل فيه التساوي من الربوي

ثبوت املكيالت املنصوص ذليها، وكرا املوزونات وما سواها فيعترب 
 العرف

535 

 538 فصل يف أحكام ربا النسيئة
 533 إن كان أحد اجلنسني نقدا جاز النساء

 513  كيل فيه وال وزن جيوز فيه النساء مطلقاما ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

581 

 511 تعريف بيع الدين بالدين، وأقسامه
 514 بيع نقد بنقد: فصل يف الصرف، وهو

 518 حيرم الربا بني املسلم واحلريب وبني املسلمني مطلقا
 513 باب بيع األصول والثمار

 513 ما يشمله بيع الدار وحنوه وما ال يشمله
أو هبتها، وحنو ذلك، وحكم الزرع املوجود فيها، بيع األرض، 
 واجلزة واللقطة

514 

 518 فصل يف بيع الثمار، وما يتعلق به
 518 حكم مثر النخل والشجر املبيع وكرا ما له نور أو كم مع التوضيح

 544 ما هنى ذن بيعه من الثمر والزرع، وحكم بيع الرطبة واملقاثي
 546 ع مع األرضبيع الثمرة مع أصوهلا، والزر 

 543 احلصاد واللقاط ذلى املشرتي
 551 بيع ما بدا صالحه، وسقيه

 555 تلف املبيع بآفة، أو بآدمي وضمانه
 557 صالح بعض الشجرة صالح هلا ولسائر النوع يف البستان

 561 مال العبد املبيع لبائعه، وكرا ثياب اجلمال
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