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 وهدى من وفقه إلى الصراط المستقيم أحمده على ما     ، الذي أظهر زبد دينه القويم     هللالحمد  
وم       وعلمأنعم   ى الصراط وق ار                    ، وسدد إل ه الواحد القه ه إال اهللا وحده ال شريك ل  وأشهد أن ال إل
 ى وعل وسلم صلى اهللا عليه ، عبده ورسوله ختام األنبياء األبرار وأشهد أن محمدًا، الستار الكريم

  . دائمين على ممر الليالي والنهارآله وأصحابه صالة وسالمًا
د الم   وبع ام الع شيخ اإلم ه لل ي الفق د ف إن صفوة الزب ةالع ف الى الم ي اهللا تع ن ( ول د ب أحم

 طلب مني ، على مقدار حجمه ألففيه وأجمع موضوع ،أبدع آتاب في الفقه صنفمن ) رسالن
سادة الفضالء ا ،بعض ال بالء أن أضع عليه اء الن اشرحًا واألذآي ا، يحل ألفاظه رز دقائقه  ، ويب

سائلها رر م ون   ،ويح ك بع ى ذل ه إل ا فأجبت ود دالئله ادر ويج ك ضالق د  ًااّم المال ن الفوائ ه م  إلي
ه       ومؤمالً ، اهللا جزيل الثواب   من  راجياً ، الرغبات يبه أعين أول   المستجادات ما تقرّ   ه أن يجعل  من
  .» شرح زبد ابن رسالن في غاية البيان « وسميته ،عمدة ألولي األلباب

  .م للفوز بجنات النعي موجبًا،الكريم لوجهه  وبنبيه أتوسل أن يجعله خالصًا، أسألواهللا
رحيم      (  :قال الناظم  سمو االسم مشتق من        )بسم اهللا الرحمن ال و    ،ال م لَ  عَ : واهللا . وهو العل

 رقة القلب  : والرحمة لغة.رحمسمان بنيا للمبالغة من     ا :والرحمن الرحيم . للذات الواجب الوجود  
ار الغ    تعالى اهللا وأسماء   . فالتفضل غايتها  ،وانعطاف يقتضي التفضل واإلحسان    ات  تؤخذ باعتب اي

رحيم   .انفعاالت التي تكون    ئدون المباد  غ من ال ادة      ؛ والرحمن أبل ى زي دل عل اء ت ادة البن  ألن زي
   .المعنى

 وشـــاِرِع الـــحـــراِم والـــحــــالِل الــحــمــُد لـــإللـــِه ذي الـــجـــالِل )١(
 عـلـى النَّـبـي الُمصطـفـى التِّـهـاِمـي  َمـــــْع ســالِمـــيثــــمَّ صـــــالةُ اِهللا )٢(
 وأفــضـــِل الـصَّــحــِب وخـــيـــِر آل مـحـمــِد الــهــادي مــــن الــضَّــالل )٣(
  
ز وعمالً    بالكتاب بدأ بالحمدلة بعد البسملة اقتداءً    ) ١( ر   العزي ه      « بخب دأ في ال ال يب ل أمر ذي ب آ

رحيم فهو     رحمن ال سم اهللا ال ة  »أقطع بب ي رواي د هللا بالح« وف د، )١(»م ة والحم اء :  لغ الثن
ل        باللسان اً   .  على الجميل على جهة التبجي د عرف نعم من            : والحم ئ عن تعظيم الم فعل ينب
  .   منعم على الحامد أنهحيث 

                                                 
، )٤٨٤٠(الرهاوي آذلك، وأبو دواد : ، والحمدلة»األربعين«روى البسملة الرُّهاوي في  )١(

) ٢(و ) ١(، وابن حبان )١٠٣٢٨(رى ، والنسائي في الكب)١٨٩٤(وابن ماجه           
وغيرهم، جميعهم من حديث أبي هريرة، وروي من حديث آعب بن مالك آما عند الطبراني 

وغيره، وحسن الحديث النووي في رياض الصالحين واألذآار وغيره، ) ١٩/٧٢(في الكبير
، »أبتر«، »أجذم«: ، وفي ألفاظ الحديث٨/٢٢٠وانظر آالم ابن حجر عليه في فتح الباري 

   .»بذآر اهللا«



  ٦

، مبينهما أي )وشارع الحرام والحالل(. العظمة:  أي)ذي الجالل(. المعبود بحق: واإلله
tí ®: قال تعالى uŸ° Νä3 s9 z⎯ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! ، وفيهما براعة االستهالل وشمل متعلقات ]١٣: الشورى[ 〉 #$

 الواجب والمندوب والمباح وخالف اَألولى فيتناولاألحكام آلها؛ إذ الحرام ضد الحالل 
  . والباطل بناًء على تناول الحكم لهما الحراموالمكروه وآذا الصحيح آما يتناول 

*************  

$ ®:  تعالىلقولهى بهما امتثاًال أت) ثم صالة اهللا مع سالمي) (٢( pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ = |¹ 

Ïµ ø‹n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ 〈 ]والصالة من اهللا رحمة مقرونة بتعظيم، ومن ]. ٥٦:األحزاب

وقرن بينها وبين السالم خروجًا من . ، ومن المكلفين تضرع ودعاءاستغفارالمالئكة 
  .عن اآلخر  أحدهماآراهة إفراد 

ي ( ى النب تعماًال،       : )عل ر اس ه أآث ول؛ ألن النبي دون الرس ر ب ي، وعب ن النب ول أخص م الرس
  . وملكوجن المختار، أفضل المخلوقين من إنس ):المصطفى(. والرسالة أفضل من النبوة 

  . نسبة إلى تهامة  ):التهامي(
**************  

ة،       به نبينا بإلهام من اهللا تعا      سمي): محمد) (٣( رة خصاله الجميل ه لكث لى بأنه يكثر حمد الخلق ل
ا      روآما   ه قبله : ي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع والدته لموت أبي
سماء        :  ابنك محمدًا وليس من أسماء آبائك وال قومك؟ قال         سميتلم   د في ال رجوت أن يحم

  . حقق اهللا رجاءه آما سبق في علمه وقد. واألرض
 وهو دين اإلسالم قال الهدىوالضالل نقيض .  أي الدال بلطف)ادي من الضاللاله(
y7 ®: تعالى ¯ΡÎ) uρ ü“ Ï‰öκtJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ uÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡•Β 〈 ]٥٢:الشورى[ .  

  
 أبيـاُتـهـا ألــٌف بـمـا قــــد ِزدُتــهــا هــــذي ُزَبــــٌد نـَظـمـُتـَهــا: وَبــعـــُد )٤(
 ُمــبــتــِدى الــــرِّجــــالنــافــعـــٌة لــ َيـسـُهـُل ِحفـُظـهـا عــلــى األطــفــال )٥(
 إن ُفـِهــَمـت وُأْتـِبــَعــت بـالـعـمــل تـكـِفـي مـــع الـتـوفـيـق للُمـشـَتـِغـل )٦(
 َتـخُرج بنـور العـلـِم مـن ُظـْلمـات فـاعـمـل ولـــو بـالـُعـْشـر آـالـزآــاة  )٧(
  

د             ):حبالص(  ومات   اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع مؤمنًا بمحم
اف                : فآله) وخير آل . (على ذلك  د من ي عب ي هاشم والمطلب ابن ون من بن ه . أقاربه المؤمن : وقول

ره                ) وأفضل الصحب وخير آل   ( عطف على النبي، وأفاد به أن أصحابه أفضل من أصحاب غي
  . غيره، وظاهر أن المفضل عليه فيهما غير األنبياء ، وأن آله أفضل من آلاألنبياءمن 

************  
د() ٤( الى      :)زب ده اهللا تع ارزي تغم ة الب د العالم و زب ن، وه ات الف ا مهم ى به دة وعن ع زب جم

ا    (. تقريبًا فإنها تزيد عليه نحو أربعين بيتاً      :  أي ) ألف أبياتها(. برحمته   د زدته اء   )بما ق  الب
  . وغيرهما والخاتمةدتها من المقدمة  أي مع ما قد زمعبمعنى 

************  



  ٧

م وصف ) ٥( دث االزب ا منه ا :  بأوصاف ترغب فيه ال(أنه ى األطف ا عل سهل حفظه  لحالوة )ي
دأ    :  بأن تبصره، والمبتدي   )نافعة لمبتدي الرجال  (أنها  : ومنهانظمها وبراعته،    هو الذي ابت

  .في ذلك العلم 
************  

خلق قدرة الطاعة في :  والتوفيق).للمشتغل( تعالى من اهللا )في مع التوفيقتك(أنها : ومنها) ٦(

θ#) ®: العبد، قال تعالى à)¨? $#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ ª!  اهللا تزداد فبتقوى،]٢٨٢:البقرة[ 〉 3 #$

  .المعارف 
************  

ل () ٧( دب:  أي..)فاعم شرع، ف   ين سنونات ال ن م ه م ا يعلم ل بم سان أن يعم ل  لإلن م يعم إن ل
ات المسقي               بالعشربجميعها فليعمل ولو     اة النب  منها تخفيفًا عليه، آما اآتفى الشارع في زآ
ذآور من           تطهيرًابغير مؤونة بعشره     سبب العمل الم م ب ور العل ه يخرج بن ة، وأن ه وتنمي  ل

  .ظلمات الجهل 
  
 ُمـَعــذٌَّب مـن قبــِل ُعـبَّــاِد الــَوَثــْن ِمــِه لــــــم يـعـَمــَلــْنفـعــالــٌم بـعـلـ )٨(
 أعــمــاُلــه َمـــــــردوَدٌة ال ُتــْقــَبـــُل وآـلُّ مـــن بـغـيــر عــلــم يـعـمــُل )٩(
 لـكي يـكـوَن ُمـوِجــَب الَخــالص واَهللا أرجــو الــَمـنَّ بــاإلخـــالِص )١٠(

  
رك         العالمأي أن   ) ٨( ًا                 إذا لم يعمل بعلمه، بأن ت ه، أو ارتكب محرم ه عمل ين علي ا تع يئًا مم  -ش

الم ارتكب المعصية                     اهللايعذبه   صنم؛ إذ الع وثن، وهو ال  إن لم يعف عنه قبل تعذيبه عابد ال
وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه   .  بتحريمها، وعابد الوثن غير عالم بتحريم عبادته       عالمًا
ان،       الزبانية أسرع إلى فسقة الق    «:  قال أنه  النبي   عن ون ّراء منهم إلى عبدة األوث : فيقول

م     ! ُيبدأ بنا قبل عبدة األوثان       ال له م          : فيق م آمن ال يعل يس من يعل و  الطبراني  رواه »ل  وأب
   .)١(نعيم

ال   ه ق رة رضي اهللا عن ي هري ن أب ول اهللا : وع ال رس وم  إن« : ق ذابا ي اس ع د الن  أش
   .)٢(والبيهقي »يرالصغ« رواه الطبراني في »القيامة عالم لم ينفعه علمه

دنيا فصانع        : أي الناس أطول ندامة؟ قال    : وقيل البن عيينة   ى من ال      المعروف أما في ال  إل
  .يشكره، وأما عند الموت وبعده فعالم مفرِّط 

****************  
و() ١٠( ل :  أي)واهللا أرج ن(أؤم ام : أي )الم اإلخالص(اإلنع ون موجب الخالص . ب ي يك  )لك

ا، وهو        واإلخالص في الطاعة   ا             سبب  ترك الرياء فيه ة لم وم القيام  الخالص من أهوال ي
                                                 

الحديث لم أجده في معاجم الطبراني الثالثة، لكن قال المنذري في الترغيب والترهيب   )١(
، والحديث منكر، وحكم ابن ٨/٢٨٦رواه الطبراني، ورواه أبو نعيم في الحلية ) ٢٠٨(

وروي . إلخ..ولهذا الحديث مع غرابته شواهد: الجوزي عليه بالوضع، وقال المنذري
  ).١٩٠٠(وه موقوفا على بكر خنيس آما في شعب اإليمان نح

بإسناد ضعيف آما ) ١٧٧٨(، والبيهقي في شعب اإليمان )٥٠٧( الطبراني في الصغير  )٢(
  .»المغني عن حمل األسفار«قال العراقي في 



  ٨

ي                   ه عن النب ك رضي اهللا عن ن مال ه  روي عن أنس ب ال  أن ى        «:  ق دنيا عل ارق ال من ف
ه راض          الصالة اإلخالص هللا وحده ال شريك له وأقام         ا واهللا عن اة فارقه ى الزآ رواه »  وآت

   .)١(ابن ماجة والحاآم
  

                                                 
  .وصححه) ٣٢٧٧(، والحاآم في المستدرك، )٧٠(ابن ماجه    )١(



  ٩

  

א 
  
 َمــعــِرَفـــُة اإللـــــــِه بـاسـِتــيــَقــان أوُل واجــــٍب عـــلــى اإلنـــســـان )١١(
 لـِصـحَّــة االيــمان ِمــمَّــن َقـــــَدَرا والـُنـطــُق بالشـهـاَدَتـْيـن اعـُتــِبــَرا )١٢(
 يـــكـوُن ذا َنـــْقــٍص وذا َآـــَمــال ـُب وبـاألعـمـالإْن َصــــدََّق الـقــل )١٣(

  
  .أي أصول الدين والفقه فإنه ذآر فيها شيئًا من آل منهما) األصولمقدمة في علم (

 )معرفة اإلله( البالغ العاقل ولو أنثى ولو رقيقًا ) اإلنسانعلى( مقصود لذاته )أول واجب() ١١(
óΟ ®: تعالىلقوله أي يقينا )باستيقان(تعالى  n= ÷æ $$ sù … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# 〈 ]١٩:محمد[ ،

 مبنى سائر الواجبات؛ إذ ال يصح بدونها واجب وال مندوب، والمراد بها معرفة وألنها
 البرهانيةمن إثبات أمور ونفي أمور، وهي المعرفة اإليمانية أو  تعالى وما يجب له وجوده

 الجازم الذهن حكم: واليقين. ال اإلدراك واإلحاطة بكنه الحقيقة المتناعه شرعًا وعقًال
  .وما ذآره من أن ذلك أول واجب هو األصح . المطابق للموجود

****************  
درا  (ة التكليف به    عهدأي أن النطق بالشهادتين معتبر لصحة اإليمان للخروج من          ) ١٢(  )ممن ق

  .أي من القادر عليه 
****************  

ان   )إن صدق القلب  () ١٣( ا تصديق القلب     :  إذ اإليم وة والبعث           بم د والنب م ضرورة آالتوحي ُعل
راض     صلوات والجزاء وافت ان        ال ا آ ا            تصديق  الخمس، ولم ًا ال اطالع لن رًا باطن  القلب أم

ؤمنين                   ام الم شهادتين شرط إلجراء أحك شهادتين، والنطق بال عليه جعله الشارع منوطًا بال
ه   ان، وعلي دنيا، داخل مسمى اإليم سان : في ال ر بل م يق ه ول ه من من صدق بقلب ع تمكن ه م

ال الجوارح             اهللاإلقرار فهو مؤمن عند      و أعم ا اإلسالم فه  وهذا أوفق باللغة والعرف، وأم
ا أجريت                 آالتلفظمن الطاعات    ر به ك، فمن أق ر ذل ه  بالشهادتين والصالة والزآاة وغي  علي

  .أحكام اإلسالم في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إال بظهور أمارات التكذيب 
  
 اِء الـقـلـِب ذا َتـجـديـدوفــي صفــ فـُكـن مــن اإليـمـان فــي َمــِزيــد )١٤(
 وَتــْرِك ما للنَّـفـس مــن َشـْهــَوات بــَكــْثـرة الــصـــالِة والــطــاعــاِت )١٥(
 ُمـوِجـَبــَتــان َقـــســـوَة الــقــلـــوب فَشـهـوُة الـنَّـفــس مـــع الــذُّنــوب )١٦(
  بِّـنــا الرِّحـيـِم قـلـٌب َقـاِســيمـن ر  وإنَّ أبـــعــــَد قـــلــــوِب الـــنــــاس  )١٧(
صُ    )١٨( اِل ال ُتَخلِّ اِئُر األعم  وس

  
ُص     ث ُتْخِل ِة حي ع النِّيَّ إال م

  
  
   . منهأي آن أيها المكلف المخاطب في نفيس عمرك من اإليمان في تحصيل مزيد ) ١٤(

*******************  



  ١٠

ات() ١٥( صالة والطاع رة ال ا)بكث ها ونفله هوات(.  فرض ة )ش سانية أو بهيمي ة نف  أو محرم
 اهللامكروهة، وإياك ثم إياك أن يقع منك نقص في إيمانك بارتكاب معصية من معاصي                 

دارآها فكلما تحرآت إلى شهوة     . تعالى فتقع في خسران عمرك       ا       فت ر منه  ببصيرتك وف
ستعينا تنصرا بربك على قلبك  بصدق التجائك إلى موالك وآن مس     سك بقلبك    وم ى نف  عل

  .فبدوام تصفيتك تحصل جمعيتك 
*******************  

  .ارتكاب المكلَّف لشهوات نفسه والذنوب الطالبة لها مقتضيات قسوة قلبه: أي) ١٦(
*******************  

د اهللا  عنرمذي أبعد الناس من رحمة  ربنا الرحيم صاحب القلب القاسي، لخبر الت       : أي) ١٧(  عب
ول  سمعت رسول اهللا     : بن عمر قال   رة             «: يق إن آث ر اهللا ف ر ذآ الم بغي روا الك ال تكث

ب، وإن             سوة للقل ر اهللا ق ر ذآ د الكالم بغي وفي   . )١(» الناس من اهللا القلب القاسي         أبع
  . ووصفه بالرحيم مبالغة في التعبد ربناذآر 

*******************  
ًا          األعم سائرأن  : أي) ١٨( ال ال يخلص فاعلها من عهدة تكليفه بها بأن تقع صحيحة مجزئة مثاب

ان           : واألعمال.  مع النية  إالعليها   ان واألرآ . جمع عمل، وهو يتناول عمل اللسان والجن
ى الطاعة،                  فينبغي وي عل ا التق أن يقصد به  استحضار النية عند األآل والشرب والنوم ب
د  اعوعن ه المعا   جم صد ب أن يق ه ب ا،      موطوءت رأة حقه صال الم المعروف، وإي رة ب ش

سه وإعفافها، وإعفاف    ة آالزراعة                  نف د عمل حرف د اهللا، وعن د صالح ليعب ، وتحصيل ول
 ونفع المسلمين، والضابط أنه متى قصد بالعمل امتثال         الكفايةبأن يقصد بها إقامة فرض      

  . أمر الشارع، وبترآه االنتهاء بنهي الشارع آان مثابًا عليه 
  
ـل    )١٩( ـَل العم ـَة قب َصحِِّح النِّيَّ  ف

 
ِت ب األولواْئ ًة ِب ا َمقُروَن  ه

 
 ُحْزَت الثـواَب آامـال في اآلِخــَرة وإْن َتـــُدْم حــتـى َبـَلـْغـَت آخـــَره )٢٠(
  

اً  أن إيجادها ِذْآرًا في أول العمل رآن، واستصحابها          والمرجح اف        - حكم أتي بمن أن ال ي  ب
ا  ا –له ه ظ ا أفهم رط، فم ه ش ة(: هر قول ع الني صحة  )م رط لل ا ش ن أنه ارج م ة خ ن الماهي  ع

  . مصاحب لها إنما هو باعتبار شرطها، حتى ال يخالف المشهور من أنها رآن 
ه مع اهللا            الثواب أي أنه ال بد في حصول        )حيث تخلص ( ة فاعل  على العمل من إخالص ني

ر   د ُعبِّ الى، وق نتع صف   ع ه ت ى أن ع إل تى ترج ارات ش ة   اإلخالص بعب ن المالحظ ل ع ية الفع
  .للمخلوق 

******************  
 منه آالوجه في واجبيجب على من أراد عمًال تصحيح نيته قبل عمله، وقرنها بأول : أي) ١٩(

ا                    ا، وال بم ات عنه و أول الواجب ده لخل ا بع ا بم ه الوضوء، فال يكفي قرنه ّنة   قبل ه س ؛ ألن
م يوجب ا ل صود، وإنم و المق ذي ه ة للواجب ال سر تابع صوم لع ي ال ة ف ة المقارن  مراقب

اة                  . الفجر   ر الصوم والزآ ه غي ة علي ديم الني ارة وليس لنا في العبادات ما يجوز تق  والكف
ا دخل               فيهوالضابط أن ما دخل     . واألضحية ة آالصالة، وم ه المقارن ه اشترطت في  بفعل

                                                 
، وروي أيضًا من قول سيدنا »حسن غريب«: وقال) ٢٤١١( رواه الترمزي في سننه )١(

  ).٣١٨٧٩( ابن أبي شيبة »مصنف« آما في عيسى 



  ١١

ائم صح صو              لوفيه ال بفعله ال تشترط آالصوم، فإنه         ع الفجر وهو ن د    نوى ثم طل مه فق
  .دخل فيه بدون فعله

******************  
ًا         إلىأي يندب استدامة نية العمل ِذْآرًا       ) ٢٠(  تدامتها حكم ا اس ة، أم ا حقيق و عنه  إتمامه لئال يخل

  .بأن ال يأتي بما ينافيها فواجب 
*******************  

 بـغــيـر َوْفـــــِق ُســنَّـــٍة ال َتـْكــُمــُل  والــقـــوُل ثـــــمَّ الــعــمــلوِنــيَّـــٌة  )٢١(
 َمـــن لم َيـِجــد ُمـَعـلِّـَمـا فـلـيـرَحـِل  َمـن لـم يـكــن يـعـلـُم ذا فلـيـسـأِل )٢٢(
 مـثـُل الِبـَنـاِء فـوَق َمــْوٍج ُيـْجـَعـُل  وطــاعــٌة مــمَّـن حرامـــًا يــأُآـــُل )٢٣(
  بـعــد الـــَعـــَدِم ِبــَحـــَدِث الـعـاَلــِم   فـاْقـَطع يـقـيـنـًا بـالـفــؤاد واْجــــِزِم  )٢٤(
  وَلــو أراَد َتــْرَآــُه َلــَمـــا ابــَتـــَداُه  أحـــَدَثــُه ال الحـِتَيــاِجــِه اإللـــــــُه  )٢٥(

  
ر وفق سنة رسول اهللا                 ) ٢١(  ال -عته  شري أي أي أن النية والقول والعمل إن وقعت على غي

  .تكمل 
******************  

 آان فليسأل أهل العلم وجوبًا إن آان واجبًا، وندبًا إن جهلهأي من لم يعلم ما مر بأن ) ٢٢(
þθ#) ® :مندوبًا لقوله تعالى è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì ø.Ïe%! $# β Î) óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗ s>÷è s? 〈  ]وهم ]٤٣:النحل 

 أمر دينه ومعاشه فليرحل وجوبًا من ما يحتاج إليه أهل العلم،  فمن لم يجد معلمًا يعلمه
  . من الخضر لالستفادةلتعلم الواجب وندبًا للمندوب، فقد رحل الكليم 

******************  
بس               وصوم أي أن فعل الطاعة من صالة           ) ٢٣(  شرب أو يل ك ممن يأآل أو ي ر ذل  وحج وغي

وق موج               اء ف ل واضع بن ه مث أن يج بحر حرامًا عالمًا ب ه ال       ب وم أن ه، ومعل ًا ل ه أساس عل
  . الناظم األآل؛ ألنه أغلب االنتفاعات وتخصيص. يثبت عليه 

******************  
  أي تجدده بعد أن لم يكن )واجزم بحدث( أي القلب )بالفؤاد( من غير تردد )فاقطع يقينًا() ٢٤(

د ( الم بع دمالع سان)الع ؤاده ويجزم بل يقن بف ى المكلف أن يت الم  أي يجب عل ون الع ه بك
  . اهللا تعالى، وقد أجمع على ذلك أهل الملل إال الفالسفةسوىما : حادثًا، وهو

******************  
ودل على انفراده .  جاء به السمع ودل عليه العقلآما للعالم هو اهللا تعالى دثالمِح أنأي ) ٢٥(

öθ ®: بذلك داللة التمانع المشار إليها في قوله تعالى  s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;#u™ ω Î) ª! $# 

$ s? y‰|¡ xs9 4 〈 ]لو جاز آونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئًا واآلخر إذ ]٢٢:األنبياء 
  . اجتماع الضدين المتناعضده، فيمتنع وقوع المرادين، وعدم وقوعهما 

، إذ الكل  فاعل باالختيار، إن أراد فعل، وإن أراد تركأنه أي )ولو أراد ترآه لما ابتداه (  
  .، فما شاء آان وما لم يشأ لم يكن ومشيئتهمتعلق بإرادته 

******************  
  
 ولـيــَس فـــي الـَخـْلـِق لــــه ِمــَثــاُل َفـــْهـــَو لـــمـــا يـــريـــُدُه َفـــعَّــــاُل )٢٦(
 وِعـلـُمــُه لـكـل َمـعــلــوٍم َشــِمـــْل  ــلِّ َمــقـُدوٍر ُجـِعـــْلُقــدَرُتـــُه ِلــُك )٢٧(



  ١٢

β¨ ®، وقد نطق القرآن العظيم بأنه يريدهأي أنه فعال لما ) ٢٦( Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑÏj9 ß‰ƒ Ì ãƒ 〈 
عام في الخير والشر خالفًا للمعتزلة : ، وهو آما قاله أهل السنة]١٦:،البروج١٠٧:هود[

وقد أشار إلى مذهبهم عبد الجبار . ر يريد الخير، فهو فعال له دون الشإنما: حيث قالوا
: فأجابه األستاذ بقوله! سبحان من تنـزه عن الفحشاء :  أبي إسحاق بقولهلألستاذمخاطبًا 

 أي أنه ليس )وليس في الخلق له مثال ( .  يجري في ملكه إال ما يشاءالسبحان من 
ل عقًال،  وجب لمثله، وآل ذلك محاللمثل مثال؛ ألن ما وجب لهفي الخلق بأسرهم 

  . ذاته القديمة جلتفليس آذاته ذات وال آفعله فعل وال آصفاته صفة، 
جمع أهل الحق جميع ما قيل في التوحيد في آلمتين : يسفرايناإلقال أبو إسحاق 

 في األوهام فاهللا تعالى بخالفه؛ ألن الذي يتصور في تصوراعتقاد أن آل ما : إحداهما
اعتقاد أن ذاته ليست مشبهة بذات : والثانية. الى خالقه تعواهللاألوهام مخلوق هللا تعالى 

öΝ ®:  أآد ذلك بقولهوقدوال معطلة عن الصفات،  s9 uρ ⎯ä3 tƒ … ã&©! #·θ àà2 7‰ym r& 〈 
  .]٤:اإلخالص[

**********************  
الجواهر واألعراض الحسنة :  من الممكناتمقدورأي أن قدرته تعالى شاملة لكل ) ٢٧(

 تتناهى وإن آان آل ما تعلقت به بالفعل العة والضارة، فتعلقات قدرته والقبيحة الناف
 متناهية، وهكذا القول في متعلقات علمه وبالفعلمتناهيًا، فمتعلقاتها بالقوة غير متناهية 

المستحيالت  أن متعلق القدرة الممكنات، أما إلى )لكل مقدور جعل(: وأشار بقوله. تعالى
 (ΡÎ̄$ ®:  محال لتعلق القدرة ال لَكالل فيها قال تعالىتكون تصلح أن فلعدم قابليتها للوجود لم

¨≅ä. >™ó©x« çµ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ 〈 ]أي أن علمه تعالى )وعلمه لكل معلوم شمل(.      ]٤٩:القمر 

 لكل معلوم مكانًا أو متمكنًا جوهرا أو َعَرضًا، وجودًا أو عدمًا، جزئيا أو آليًا، واجبًا، شامل
 وال المعلوماتئزًا أو محاًال، قديمًا أو حادثًا يعلم ذلك بعلم واحد قديم ال يتعدد بتعدد  جاأو

  !.يتجدد بتجددها، وأن علمه محيط بجميع األشياء جملة وتفصيًال، وآيف ال وهو خالقها 
**********************  

 َجــــلَّ عــــِن الـشَّـِبـيــِه والـنَّـِظـيــِر  بـالــَخــْلــِق والـتَّــدبــيــِرُمــْنــَفــِرٌد )٢٨(
 لـــه الـَبـَقــا والـســمــُع والــَكـــالُم َحــــــيٌّ ُمـــِريـــٌد قــــــاِدٌر َعـــــــلَّاُم )٢٩(
  
 حادث عن يخرجأي أنه تعالى منفرد باختراع األعيان واآلثار والجواهر واألعراض، ال ) ٢٨(

 وليس وحدهافعال العباد االختيارية واقعة بقدرة اهللا تعالى أن يكون مخلوقًا له، فأ
، فإذا لم واختيارًالقدرتهم تأثير فيها، بل اهللا تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة 
 هللا تعالى مخلوقًايكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنًا لهما، فيكون فعل العبد 

ã ®: عبد، قال تعالىإبداعًا وإحداثًا ومكسوبًا لل În/y‰ãƒ t øΒ F{$# 〈 ]ومن علم ]٥:السجدة ،

 منفرد بالتدبير ال يفكر في تدبير نفسه بل يكل تدبيره إلى خالقه، فمن ال أنه ]تعالى[
  . له تدبيرخلق له ال 

   .وأفعاله في ذاته وصفاته )جل عن الشبيه والنظير(
**********************  

د ( تقتضي صحة العلم لموصوفها     زليةأ والحياة صفة    ):حي() ٢٩( ة    : )مري واإلرادة صفة أزلي
شيء         الوقوع        من تخصص أحد طرفي ال رك ب ادر ( الفعل والت ة       : )ق درة صفة أزلي والق



  ١٣

ى وجه               : )عالم(تؤثر في الشيء عند تعلقها به        شيء عل ق بال ا تعل ة له والعلم صفة أزلي
ه   و علي ا ه ى م ه عل ة ب ه (اإلحاط تمرار )االبقل و اس ر        وه ه وال آخ ال أول ل ود ف الوج

سمع عن البصر، وهو           . بالمسموعات وهو صفة أزلية تحيط      )والسمع( ذآر ال واآتفى ب
الم (صفة أزلية تحيط بالمبصرات       النظم المعروف             وهو  )والك ا ب ر عنه ة عب  صفة أزلي

ا            . المسمى بكالم اهللا     ذات وليست عينه وم ال ى مفه دة عل صفات زائ ا،  والوهذه ال  غيره
م  أم ا اس ة ويجمعه اء واإلمات رزق واإلحي الخلق وال ال آ وينا صفات األفع ة التك  فحادث

رض   افات تع ا إض ددة؛ ألنه درةمتج ات   للق دورات ألوق ودات المق ا بوج ي تعلقاته ، وه
ة أسمائه                   الى باإلضافات، وأزلي اري سبحانه وتع وجوداتها، وال محذور في اتصاف الب

د بالخالق                من حيث رجو   األفعالالراجعة إلى صفات     إن أري ل، ف درة ال الفع ى الق ا إل عه
  .َمن صدر منه الخلق فليس صدوره أزليًا

***********************  
 لــم ُيْحــِدِث المـسـمـوَع للـَكـِلـيـِم  َآـــالُمـُه َآــَوصـــِفـــِه الــَقـــِديـــِم )٣٠(
 ُيــْقـَرا آـما ُيـْحــَفــُظ بــاألذهـــاِن  ُب فـي الَّــلــوِح وبـالـلـسـاِنُيـْكَتــ )٣١(
 ظـــاِهــــَرٍة لـلــَخــْلــِق بــــاِهــــَراِت َأرَســـــــَل ُرْســـَلــــُه ِبـُمــعــِجــَزاِت  )٣٢(
ا  ) ٣٠( ة بال حرف وال صوت؛ ألنهم ة صفاته القديم ة آبقي سي صفة قديم الى النف أي آالم اهللا تع

  .اف القديم بالحادث حادثان ويستحيل اتصعرضان
يم   لم( سالم        ) يحدث المسموع للكل ه ال يم موسى علي ذي سمعه الكل  اهللا آالم  أي الكالم ال

ه        يم بأن سموع للكل الم الم م يوصف الك دثًا، أي ل ون مح ال يك ازًا ف ة ال مج الى حقيق تع
الى مع               الصفةمحدث، بل هو قديم؛ ألنه       ه تع ذر رؤيت م تتع  األزلية الحقيقية، وألنه آما ل
  . ال يتعذر سماع آالمه آذلكأنه ليس جسمًا وال عرضًا 

*********************  
ا                  عليهأي أن القرآن العزيز يطلق      ) ٣١( وب في ألواحن ه مكت ًا أن ًا ال مجازي ًا حقيقي  شرعًا إطالق

ة      ه               وصور ومصاحفنا بأشكال الكتاب سنتنا بحروف روء بأل ه مق ه، وأن ة علي  الحروف الدال
ه                  المسموعةالملفوظة   ر، و أن ى ذي الحدث األآب رآن عل راءة الق بآذاننا، ولهذا حرمت ق

وق اتصاف              .  في صدورنا     بأذهاننا] محفوظ[ ر مخل ه غي ذه األوصاف وبأن صافه به وات
ة      القرآن            : باعتبار وجودات الموجودات األربع ة، ف ارة والكتاب ذهن والعب في الخارج وال

سنة،   ، وباعتباالصدورباعتبار الوجود الذهني محفوظ في    روء باألل ر الوجود اللساني مق
ي   وب ف اني مكت ود البي ار الوج صاحفوباعتب ارجي  الم ود الخ ار الوج و -، وباعتب  وه

  . في األلسنة وال في المصاحفوال ليس في الصدور -المعنى القائم بالذات المقدسة 
*********************  

شرين           آل مكلف اعتقاد أن اهللا تعالى أرسل الر        علىأي يجب   ) ٣٢( شر مب ى الب شر إل سل من الب
اب،              اإليمانألهل   ر والعصيان بالعق ذرين ألهل الكف الثواب، ومن دونهم  والطاعة ب  ال وب

ستقل         ل ال ي ه؛ ألن العق ق إلي لوك الطري صح س ى اهللا وال ي ول إل ن الوص إدراكيمك  ب
ة  وال القيام شرعية وأح ام ال المعجزات. األحك دهم ب زة. وأي ادة  : والمعج ارق للع ر خ أم

اء        للعادةمقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، والمراد بخرقه         ا آإحي ى خالفه  ظهوره عل
  .ميت وإعدام جبل وانفجار الماء من بين األصابع 

************************  
 فــلــيــس َبـــعـــَدُه َنـــِبـــيٌّ أَبـــــــَدا َوَخـــصَّ ِمـــن بـيـِنـِهــم مـحــمَّــدا )٣٣(
  ـَو الشـفـيـُع والَحـِبـيـُب لــإللــْهَفـُهـ َفضَّـَلـُه عـلـى جـميـِع َمـــن ِســـَواْه )٣٤(
  



  ١٤

دًا  بينأي أن اهللا تعالى خص من  ) ٣٣( اد تنحصر    بخصائص   الرسل نبينا محم رة ال تك  آثي
ده    (. ذآر األئمة غالبها في مؤلفاتهم المختصة بها       دا  نبي فليس بع ا خصه       ) أب  أي إن مم

الى اهللا ب ده، وأن اهللا تع ي بع ال نب ين ف اتم النبي ه خ هه أن ق من اإلنس بعث ة الخل ى آاف  إل
  .والجن 

*************************  
لين      )فضله على جميع من سواه       ( ) ٣٤( اء  من المرس و أفضل        واألنبي رهم، فه ة وغي  والمالئك

ق ضل م  الخل شر أف ة، فخواص الب م المالئك اء، ث ضيل األنبي ي التف ده ف ن خواص ، وبع
ة،  واصالمالئك ة   وخ ن عام ضل م شر أف ة الب شر، وعام وام الب ن ع ضل م ة أف  المالئك
  .المالئكة

و ( شفيع   ( ) فه ال  ) ال ة، ق وم القيام شفع  «:  ي افع وأول م ا أول ش ه )١(»أن ، ول
  :شفاعات

 حين يفزعون إليه بعد األنبياء، الموقف في تعجيل الحساب واإلراحة من هول :أعظمها
©# ®:  في قوله تعالىالمحموده باإلجماع، وهي المراد بالمقام وهي مختصة ب |¤ tã β r& y7 sWyè ö7tƒ 
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ة ساب    :الثاني ر ح ة بغي وم الجن ال ق ي إدخ ووي   وال ف اض والن ال القاضي عي اب، ق  عق
  .وغيرهما وهي مختصة به 

شرآه  :  يدخلونها، قال القاضي عياض وغيره استحقوا دخول النار فال    أناس في   :الثالثة وي
   .اهللافيها من يشاء 
ان، وهي               إخراج في   :الرابعة ال ذرة من إيم ه مثق ار من الموحدين وفي قلب  من أدخل الن
  . مختصة به

اء               في :الخامسة ا األنبي شارآه فيه ر هؤالء، وي ار من الموحدين غي  إخراج من أدخل الن
   .والمؤمنونوالمالئكة 

  . في زيادة الدرجات في الجنة ألهلها :السادسة
ي            :السابعة    ه التخفيف عن أب وم    لهب  في تخفيف العذاب عن بعض الكفار، ومن  في آل ي

  . ثويبة حين بشرته به وإعتاقه  اثنين لسروره بوالدة النبي
ه  (  ب لإلل ه) والحبي ب  أي أن رحبي ر  «:   اهللا لخب ب اهللا وال فخ ا حبي اهر . )٢(»أال وأن وظ

ا   علىاديث يدل   األح ا نبين ي أوتيه دل    أن المحبة أتم من الخلة؛ ألن سياق الفضائل الت ى  ي  عل
  .أن آل ما ذآر له أتم فضًال من آل ما ذآر لغيره 

*************************  
 واألفـَضــُل الـثـانـي لـه الــفــاروُق وَبـــعــَدُه فــاألفــَضــُل الــصِّــدِّيــُق )٣٥(
 ــتَّــُة الــَبــاُقــوَن فــالــَبــْدِريُّ فـالـسِّ ُعثــمــاُن بـــعـــَدُه آــــــذا عـــلـــيُّ )٣٦(
 وأحــمــُد بــُن حـنـبــٍل وُسـفــَيــان  والشـافـعـيُّ ومــاِلـــٌك والـنُّـعـمــان  )٣٧(
 ُهـَدًى واالْخـِتـالُف َرْحَمـْه َعـَلـى اِئــِر األئــمَّـــْه وغـيـُرُهــم مــــن ســ  )٣٨(
  

                                                 
  ).٢٢٧٨: ( أخرجه مسلم)١(
  ).٤٧(، والدارمي )٣٦١٦(أخرجه الترمزي ) ٢(



  ١٥

صديق؛  وسم )الصديق( أبو بكر    )فاألفضل( واألنبياء  أي بعد رسول اهللا      )وبعده() ٣٥( ي بال
ه         في ألنه صدق بالنبي   ر ب ا أخب ردد فيم راج بال ت  نبوته ورسالته، وصدقه في المع

ه  التالواألفضل  ( ن الخطاب        )ي ل اروق ( عمر ب ين الحق والب         ؛)الف رق ب ه ف اطل في     ألن
  .القضايا والخصومات 

************************  
د                )بعده آذا علي  ( بن عفان    )عثمان( ثم) ٣٦( ضليتهم عن ى أف سلف عل اق ال ي طالب إلطب  بن أب

ال » صحيح« على هذا الترتيب، وفي      اهللا قلت  : البخاري وغيره عن محمد ابن الحنفية ق
اس أي  : ألبي د رسول اهللا         الن ر بع ال  ؟    خي و   : فق ر، قلت   أب ال     : بك م من؟ ق ر،  : ث عم
ا إال رجل من          : وأنت؟ قال : قلتعثمان،  : ثم من؟ قال  : قلت ا أن سلمين م ستة  (. )١(الم فال

وام           :  من العشرة وهم   )الباقون ن الع ر ب ي وقاص       وسعد طلحة بن عبيد اهللا والزبي ن أب  ب
دري (. وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح            لفاألفض  أي   )فالب
ثم بعد البدريين أصحاب    . بعد العشرة من شهد وقعة بدر، وهم ثالث مئة وبضعة عشر            

  .ُأحد، ثم أهل بيعة الرضوان 
************************  

ة     )والشافعي() ٣٧( ك ( إمام األئم ام دار الهجرة           )ومال ن أنس إم ان (و.  ب ام   : )٢ ()النعم و اإلم  أب
  . الثوري )سفيان(ى و المتعمق في التقو)وأحمد بن حنبل(حنيفة 

************************  
م     ) غيرهم من سائر األئمه على هدى     (و) ٣٨( من ربهم  في العقائد وغيرها، وال اعتبار بمن تكل

ضائلهم مشهورة           همفيهم بما    أثورة وف ا     )واالختالف ( بريئون منه، ومناقبهم م نهم فيم  بي
اد   ه االجته ة(طريق ه )رحم تالف« :  لقول حابي اخ ة أص م  )٣(»رحم راد به ،  والم

  .المجتهدون وقيس بهم غيرهم 
************************  

 ومـا اْنَتـَهـوا ِلـَوَلـٍد ِمـن غـيِر َأْب  واَألوِلـَيـــا َذُوو َآـَرامـاٍت ُرَتـــــْب )٣٩(
 ُخـُروُجـنــا عـلــى َوِلـــــىِّ األمــِر  ولم َيُجْز في غـيـِر َمـْحـِض الُكـْفـِر )٤٠(
 عـنــه وأجـَر االجـِتـَهاِد ُنـْثــِبــُت َرى بيـن الصِّـَحـاِب َنْسـُكـُتَجوما   )٤١(
 ومـا عـلـى اإللـِه شـيٌء َيـِجــُب  فـرٌض علـى الـنَّـاس ِإَمــاٌم َيْنِصـُبـوا  )٤٢(
  
اعة،  باهللا تعالى حسبما يمكن، المواظبون على الطالعارفونأي أن األولياء، وهم ) ٣٩(

 أصحاب - االنهماك في اللذات والشهوات عنالمجتنبون للمعاصي، المعرضون 
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  ).٤٦٢٩(، وأبو داود )٣٦٧١(أخرجه البخاري  )١(
  ).٤٦٢٩(، وأبو داود )٣٦٧١(أخرجه البخاري  )٢(
) ١٥٣" (آشف الخفاء" ، وانظر )١٥٢" (المدخل إلى السنن الكبرى"ي  رواه البيهقي ف)٣(

  . للكالم عليه الزيادة في تخريجه



  ١٦

ر أب       انتهواوما  ( د من غي اء ال ين      ) لوال ر أب ونحوه        أي أن األولي د من غي ى وال تهون إل
ب  ادآقل ةجم ي   .  بهيم اء، وف ات لألولي ادات آرام وارق الع ة خ ويز جمل صحيح تج شرح «وال
  . أن الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختالف أنواعها)١( للنووي»مسلم

************************  
ك        أي يحرم الخروج على ولي األمر وقتاله بإجماع المسلمين          ) ٤٠( ى ذل تن   من لما يترتب عل  ف

ه     ي بقائ ا ف ر منه ه أآث ي عزل سدة ف ون المف ين، فتك ساد ذات الب دماء وف ة ال ال .وإراق ق
ي  ووي ف رح«الن سلمش سلمين وإن   : » م اع الم رام بإجم الهم ح يهم وقت روج عل إن الخ

  .  وهو محمول على الخروج عليهم بال عذر وال تأويل. اهـ. آانوا فسقة ظالمين 
************************  

نهم     ) ٤١( الى ع صحابة رضي اهللا تع ين ال رى ب ا ج كوتنا عم ه يجب س نأي أن ات م  المنازع
دينا                   ا أي اء طهر اهللا منه ك دم ا     فال والمحاربات التي قتل بسببها آثير منهم، فتل وث به  نل

  .ألسنتنا 
************************  

، آتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد      بمصالحهمأي أنه يجب على الناس نصب إمام يقوم         ) ٤٢(
دقاتهم إن      ذ ص هم، وأخ ز جيوش ورهم وتجهي اثغ صة   دفعوه ة والمتلص ر المتغلب ، وقه

سمة      ين الخصوم، وق ق، وقطع المنازعات ب ائم وقطاع الطري اع  الغن ك، إلجم ر ذل  وغي
ه                 على الصحابة بعد وفاته     ى دفن دموه عل ات وق م الواجب وه أه ى جعل ،  نصبه حت

وشرط اإلمام آونه بالغًا عاقًال مسلمًا عدًال حرًا . الناس في آل عصر على ذلك  تزل   ولم
ًا شجاعًا ذا رأي وآفاية قرشيًا سميعًا بصيرًا ناطقًا سليم األعضاء من نقص              مجتهدذآرًا  
ة وسرعة النهوض    استيفاءيمنع   الم الفاسق     والجاهل .  الحرآ ى من الع ادل أول وال .  الع

 أو علويًا وال آونه أفضل أهل زمانه،    هاشميًاعصومًا وال آونه    يشترط في اإلمام آونه م    
  .  بالفسق ينعزلبل يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل وال 

 أي ال يجب شيء على اهللا؛ ألنه خالق الخلق فكيف يجب )وما على اإلله شيء يجب(
 شيء، وأما عليه يجب للمخلوقين المملوآين له وأفعاُلهم أجر أو رعاية مصلحة؟ تعالى اهللا عن أن
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************************  
         

 اَقــَبــُه ِبــَعــْدِلــِهــوَمـــن َيــَشـــا عـ هـُيـِثـيــُب َمـــــن أطــاَعـــُه بـَفـضـِلــ )٤٣(
 ـــكِّــنـــاِر دوَن َشـــــُخــُلـــوُد الــ َيـْغـِفــُر مـا يشــاُء غـيـَرالشِّــْرِك بــه )٤٤(
 ُيِثـيـُب َمـن َعـَصى وُيـوِلـي ِنـَعـَمـا ـاـــُه َآــَمــن أطـاَعــــلُه ِعـَقاُب َم  )٤٥(
  

                                                 
  ).٢٥٥٠( عند الحديث ١٦/١٠٨ )١(
=| ®:  وفي نسخة )٢( tG x. öΝ ä3š/u‘ 4’n? tã Ïµ Å¡ øtΡ sπ yϑôm §9$# 〈  من األنعام) ٥٤(وبذا هي اآلية .  



  ١٧

يهم                          أنهأي  ) ٤٣( ضله، ويعاقب من عصاه من مكلف اده بف الى يثيب من أطاعه من عب  إن  - تع
ق الجزاء                ومعنى.  بعدله -شاء ى طري د عل ى العب ع إل واب إيصال النف ى    .  الث ة عل واإلثاب

ة       د المعتزل ضل، وعن سنة ف ل ال د أه ا عن ا، لكنه ع عليه ة مجم وبالطاع ى . وج ومعن
شرك، ومتوقف                  :العقاب تم في ال  إيصال األلم إلى المكلف على طريق الجزاء وهو متح

  .في غيره من المعاصي على انتفاء العفو 
************************  

ه  ) ٤٤( الى أي أن ات           تع ره، ومن م ا هو فال يغف شرك، أم ر ال شاء من المعاصي غي ا ي ر م  يغف
د        العذاب بالنص واإلجماع، وإن آ    فيمشرآًا فهو مخلد     ا فال يخل م يتب منه ائر ل انت آب

  . أحد ممن مات مؤمنًا في العذاب بها
************************  

رة       أ) ٤٥( ًا آثي ه نعم صاه ويولي ن ع ب م ه أن يثي ا ل ه آم ن أطاع ب م الى أن يعاق ه تع ي أن ل
ع                  ألنهعظيمة؛   ة المطي اره بإثاب ك إلخب  ملكه يتصرف فيه آيف يشاء، لكنه ال يقع منه ذل
واب،              : قال أصحابنا   . العاصي وتعذيب ة الث اب والطاعة عل ة العق وليست المعصية عل

ه                أمارتانوإنما هما    ي فإن يح العقل  عليهما وإنكار المعتزلة ذلك بناًء على أصلهم في التقب
 وأطفال المسلمين وغيرهم ممن يتفضل  العينوآذلك الحكم في الحور .  الظلم   إلىيؤدي  

  . مقيدة بمصالح العبودية الربوبيةسابق، وليست عليهم من غير إثابة على عمل 
 ووْصــُفـــُه بـالـظــاِلــِم اســَتــَحــاال آـذا َلــــُه أن ُيــؤِلـــَم اَألطــفـــاال )٤٦(
 والرِّزُق مــا َيْنـَفـُع ولـــو ُمـَحـرََّمـا َيـرُزُق من شاَء ومــن َشـا أحـَرَما )٤٧(
   
ه                  األطفالأي أنه له إيالم      ) ٤٦( شاهد من ال ذنب ل نحن ن دنيا ف ا في ال  والدواب في اآلخرة، أم

 وذلك عدل منه تعالى لتصرفه في ملكه بما يريد، وفي ذلك حكم ودوابيبتلى من أطفال 
ه  يردلكنه ال يقع إذ لم    ويتوقف  .  إيالم األطفال والدواب في غير قصاص واألصل عدم

  .يز فيقتص من طفل لطفل وغيره  يوم القيامة على التكليف والتميالقصاص
ل من                      د يتخي در، إذ ق ذيب وأنه تعالى يستحيل وصفه بالظالم وهذا جواب عن سؤال مق  تع

ًال        فصرحالمطيع وإيالم األطفال أن ذلك ظلم        ه، أي عق ه      وسمعاً  باستحالته علي الم َخْلق ، وألن الع
ه،    ي ملك ك ف صرف المال ي ت م ف ه وال ظل هوملك ر  وألن ي غي شيء ف ك  وضع ال موضعه، وذل

  .مستحيل على المحيط بكل شيء علمًا 
************************  

ه                   أ) ٤٧( رزق ومن شاء أحرم ا ي أنه يرزق من يشاء ما شاء من ال الى          م ه تع ه، أو أن  شاء من
الى                    يرزق ه تع ه؛ ألن ه في  من يشاء بأن يوسع عليه فيه، ومن يشاء حرمه بأن يضيق علي

ره    فال رازق غيره، وآل      الرازقهو   يستوفي رزق نفسه، وال يتصور أن يأآل رزق غي
  . رزقه غيرهوال أن يأآل 

 حرامًا بغصب آان ما ينتفع به حتى في التغذي وغيره ولو - بمعنى المرزوق -وأن الرزق 

 ö≅è% ΟçF÷ƒu™u‘r& !$̈Β tΑt“Ρr& ª!$# Νä3s9 ∅ÏiΒ 5−ø—Íh‘ ΟçFù=yèyfsù çµ÷ΖÏiΒ $YΒ#tym ®: أو غيره لقوله تعالى

Wξ≈n=ymuρ ö≅è% ª!!#u™ šχÏŒr& öΝä3s9 ( ôΘr& ’n?tã «!$# šχρçtIøs? 〈 ] لو لم نقل بذلك إذ، ]٥٩: يونس 

 ترزق؛ ألنها ال تملك، اللزم أن المتغذي بالحرام طول عمره لم يرزقه اهللا أصًال وأن الدواب 

$ ®: ويرده قوله تعالى tΒ uρ ⎯ ÏΒ 7π −/!#yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# ω Î) ’ n?tã «!$# $ yγ è% ø— Í‘ 〈 ]٦:هود[.  

************************  



  ١٨

  
 فـلـيـَس َيـشـَقـى بـــل يـكوُن آِمـَنــا  وِعـْلـُمـُه بــمــن يــمــوُت ُمـؤِمــَنــا )٤٨(
 عــنـــد إلــــــِه ِبــَحــاَلــِة الـــرَِّضـــا  لم َيَزِل الصِّـدِّيـُق فيـمـا َقـد َمـَضـى )٤٩(
 سَّـِعـيــُد َلـم ُيــَبـــدَِّلوَعـْكـُســُه الـ إنَّ الـشَّـــِقــــيَّ َلـــَشــــِقــــيُّ اَألَزِل  )٥٠(
 والنَّْفُس َتبَقـى ليس َتْفـَنى لألَبـْد َأَحـْد ولم َيـُمت َقبـَل انِقَضـا الُعْمِر  )٥١(
عذاب الكفار وإن  مؤمنًا فليس يشقى بل يكون سعيدًا آمنًا من موتهأي من علم اهللا تعالى ) ٤٨(

 علم موته آافرًا فيشقى وإن تقدم منه إيمان وقد حبط عمله، ومنتقدم منه آفر وقد ُغفر، 
الموت على اإليمان، ويترتب :  أنه لم يكن إيمانًا، فالسعادةتبينإنه : وقد قال األشعري

ار، الموت على الكفر، ويترتب عليها الخلود في الن: والشقاوة. عليها الخلود في الجنة

$ ®: وقال اهللا تعالى ¨Β r& uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ß‰Ïèß™ ’ Å∀ sù Ïπ ¨Ψ pgø: $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù 〈 ]وقال. ]١٠٨:هود 

$ ®: تعالى ¨Β r' sù t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ à)x© ’ Å∀sù Í‘$ ¨Ζ9$# öΝçλ m; $ pκ Ïù ×Ïùy— î,‹ Îγ x© uρ ∩⊇⊃∉∪ š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz 

$ pκ Ïù 〈 ]١٠٦:هود[.   

************************  
د مضى   (  )الصديق( أبو بكر ) يزلمل() ٤٩( ا ق ره   ) فيم د (من عم الى  ) إلهه عن ة  ( تع بحال

 لم يثبت عنه حالة آفر آما ألنه؛  وإن لم يتصف باإليمان قبل تصديقه النبي ) الرضا
                        .ثبتت عن غيره ممن آمن

************************  
ًا في سعيد في األزل ال في غيره، والسعيد من آتبه اهللا أي أن الشقي من آتبه اهللا شقيا) ٥٠(

 ينقلب أنآتبه في األزل شقيا يستحيل األزل ال في غيره وإن آال منهما ال يبدل؛ إذ من 
 آاللوح غيرهسعيدًا، وَمن آتبه في األزل سعيدًا يستحيل أن ينقلب شقيا بخالف المكتوب في 

 〉 θßsôϑtƒ ª!$# $tΒ â™!$t±o„ àMÎ6÷Vãƒuρ ( ÿ…çνy‰ΨÏãuρ ‘Πé& É=≈tGÅ6ø9$##) ®: المحفوظ، قال تعالى
أصله وهو العلم القديم الذي ال يغير منه شيء آما قاله ابن عباس وغيره : أي ]٣٩:الرعد[

 وغيرها أن السعيد قد يشقى بأن يرتد بعد اإليمان والعياذ باهللا "النسفيعقائد "وفي . 
بعد الكفر، والتغيير يكون على السعادة والشقاوة دون  يسعد بأن يؤمن قدتعالى، والشقي 

   .شقاءواإلاإلسعاد 
************************  

 شـهـيــٌد َبـاِلــَيــًا وال َنــِبـــي ومــا َعـْجِب الـذََّنــِب ى غيَرَلوالِجسـُم َيْبـ )٥٢(
 فـُنـْمـِسُك الـَمـَقـاَل عـنـها َأَدَبــا  عنـهـا الُمْجَتـَبـىوالـرُّوُح مـا أخـبـَر )٥٣(
 َوْهـُو دلـيـُل الخـيــِر واِإلفــَضـاِل والـعـلـُم َأسـَنــى ســاِئــِر اَألعــمــاِل  )٥٤(
  
، وهو الوقت الذي آتب اهللا في األزل انتهاء حياته أجلهأي أنه ال يموت أحد قبل انقضاء ) ٥١(

*sŒÎ# ®: تعالىفيه بقتل أو غيره، قال اهللا  sù u™ !% y` öΝßγ è= y_ r& Ÿω tβρ ãÅz ù' tG ó¡ o„ Zπ tã$y™ ( Ÿω uρ 
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šχθ ãΒ Ï‰ø)tG ó¡ o„ 〈 ]ومبنى هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى]٣٤:األعراف  :

® t, n= y{ |Nöθ yϑ ø9$# nο 4θ u‹ pt ø: $#uρ 〈 ]على أنه عدمي، ومعنى خلق الموت واألآثرون، ]٢:الملك 

$ ®: الىتعقدره، وأما نقص العمر المشار إليه بقوله  tΒ uρ ã £ϑ yè ãƒ ⎯ÏΒ 9£ϑ yè•Β Ÿω uρ ßÈ s)Ζãƒ 

ô⎯ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì ßϑãã ω Î) ’Îû A=≈ tF Ï. 4 〈 ]المراد به النقص من عمر ذلك المعمر، فليس ]١١: فاطر 

وما ينقص من عمر معمر آخر، وأن النفس وهي الروح تبقى بعد موت : بل المراد
 غيرها؛ ألن األصل في بقائها بعد  أو معذبة فال تفنى عند النفخة األولى والمنعمةالبدن 
tω ®: استمراره، وتكون من المستثنى بقولهالموت Î) ⎯ tΒ u™ !$ x© ª!$# 〈 ]٨٧: النمل[.  

************************  
   .)١( ال يبلىفإنهأي أن الجسم جميعه يفنى ويصير ترابًا إال َعْجب الذََّنب ) ٥٢(

ء تكريمًا لهم، فهم أحياء في قبورهم عند ربهم  لحم األنبياء وال الشهداآلأتوأن األرض ال 
، وللخبر ]١٦٩:آل عمران[ 〉 #$!» ™Ÿωuρ ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï%©!$# (#θè=ÏFè% ’Îû È≅‹Î6y ®:  تعالىلقولهيرزقون 

   .)٣(ويحجون؛ إذ هم أحياء في قبورهم يصلون )٢(أن األرض ال تأآل لحوم األنبياء: الصحيح
************************  

 سئل عنها لعدم نزول األمر وقد،  ما أخبر عنها - وهي النفس - أي أن حقيقة الروح )٥٣(
š ® :ببيانها، قال تعالى tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç⎯tã Çyρ ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ 〈 

، المفسرين، وإلى هذا ذهب أآثر  المقال عنها أدبًا معه فنمسك] ٨٥:اإلسراء[
 جسمإنها : " تلفوا على أآثر من ألف قول، فقال جمهور المتكلمين والخائضون فيها اخ

  .لطيف مشتبك بالبدن آاشتباك الماء بالعود األخضر 
************************  

 التي يتقرب بها إلى اهللا تعالى ألدلة أآثر من األعمال أرفع وأفضل من سائر العلمأي أن ) ٥٤(
$ ®:       لى تعاآقولهأن تحصر وأشهر من أن تذآر  yϑ ¯ΡÎ) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã 

(#àσ¯≈ yϑ n=ãè ø9$# 3 〈]إن المالئكة " : )٤("صحيحهما" وخبر ابن حبان والحاآم في ]٢٨:فاطر
، وألن أعمال الطاعة مفروضة ومندوبة، " لطالب العلم رضا بما يصنع أجنحتهالتضع 

                                                 
  ). ٢٩٥٥(، ومسلم )٤٩٣٥ (و) ٤٨١٤(   آما جاء في حديث البخاري )١(
عن ) ١٦٣٦(،  وابن ماجه )١٣٧٤(، والنسائي )١٥٣١(و ) ١٠٤٧(   روى ذلك أبو داود )٢(

  . عن شداد بن أوس ) ١٠٨٥(أوس بن أوس، وابن ماجه 
رواه أبو : " ٨/٣٨٦" مجمع الزوائد" قال في ) ٣٤٢٥" (مسنده"  روى ذلك أبو يعلى في )٣(

ولم ). ٤-١(للبيهقي " حياة األنبياء بعد وفاتهم" وانظر . "يعلى، ورجال أبي يعلى ثقات
  ".ويحجون"أجد في حديث حسب بحثي 

  .٢٤٠، ٤/٢٣٩، وأحمد )٣٤١(، والحاآم )١٣٢٥(، )١٣١٩( ابن حبان )٤(



  ٢٠

عين وإما فرض آفاية،  منه؛ ألنه إما فرض والعلموالمفروض أفضل من المندوب 
وقال الشافعي رضي اهللا تعالى عنه . العلمما أعلم عمًال أفضل من طلب : وقال سفيان

  .طلب العلم أفضل من صالة النافلة 
ة       )دليل الخير (وأن العلم    ام،    )واإلفضال ( أي الفوز بالسعادة األخروي ال  اإلنع من سلك   " :  ق

  .)١(" من طرق الجنة طريقًا يطلب فيه علمًا سلك اهللا به طريقًا
  
  
  
 َمْع ِعـْلِم مـا َيحـتـاُجـُه الـُمـَؤدِّي َفـَفـرُضــُه ِعــْلــُم ِصــَفــاِت الــَفـــْرِد )٥٥(
 آـالـطُّـْهــِر والــصالة والـصــياِم  ِمــن َفــرِض ديــِن اِهللا فـــي الـــدَّواِم )٥٦(
 وَظـاِهـِر اَألحـكاِم فـي الصَّـَنـاِئِع ِعـُمـْحــَتــاِج لـلـتَّـَبــاُيـــالــَبــْيــِع لـلـو  )٥٧(
  
ه أي أن من فروض العين علم صفات اهللا تعالى وما يجب له ويمتنع   ) ٥٥( ه موجودًا   علي ، آكون

ستقر                ى واحدًا قديمًا ليس بجسم وال جوهر وال َعَرض وال مختص بجهة وال م ان   عل  مك
ال         حّيًا قادرًا عليمًا مريدًا سميعًا ب      اد صيرًا باقيًا متكلمًا قديم الصفات خالقًا أفع ًا   العب  مّنزه

ل    (. الجازمعن حلول الحوادث، وال يعتبر فيها العلم بالدليل بل يكفي فيها االعتقاد              مع آ
  . أي المكلف بفرائض اهللا تعالى )ما يحتاجه المؤدي

************************  
 أو غسل أو  بوضوء  عن الحدث )آالطهر(علها إال به أي فرائض اهللا تعالى مما ال يتأتى ف     ) ٥٦(

 أرآان العبادة وشروطها ال يمكنه أداؤها، وإنما يعلم فإن من ال )والصالة والصيام(تيمم 
:  والمسائل التي ال تعم بها البلوى، وخرج بقولهالدقائقيتعين تعلم األحكام الظاهرة دون      

ام           مرة وه  إال ما ال يجب في العمر       "في الدوام   "  و الحج والعمرة، وما ال يجب في الع
  . إليه في أدائها إال على من وجبت عليه يحتاجإال مرة وهو الزآاة فال يتعين علم ما 

************************  
م                       ) ٥٧( صيرفي أن يعل ى ال ين عل ى يتع ا حت م أحكامهم شراء تعل ع وال اطي البي ى متع ويتعين عل

دم ضة ب ع ذهب والف ذهب بال ع ال واز بي ضة إال  ج ل  الف ة والقبض قب ول والمماثل ع الحل م
رق ة       . التف ام الغالب اهر األحك م ظ ه تعل ين علي صنائع (ويتع ي ال ادرة  ) ف روع الن دون الف
ه  الدقيقة، حتى يتعين على الخباز أن يعلم أنه ال يجوز بيع خبز البر بالبر وال     والمسائل  بدقيق

.  
  
 آالـُعـْجِب والِكـْبِر وداِء الَحـَسِد ـْلـــُم َداٍء لـلـقــلــوِب ُمــْفــِســـِدوِعــ )٥٨(
 َفــْرُض ِآـَفـاَيــٍة عـلــى اَألَنـــــاِم ومـــا ِســـَوى هـــذا مـــن اَألحـكــاِم )٥٩(
 ِمــْن َغـيِر َأن َيعَتـِبـُروا َمـن َفَعـَلـْه ُآــــلُّ ُمــِهـــمٍّ َقــَصـــُدوا َتـَحـصُّـَلــْه  )٦٠(
  َيـُظــنَّ الـنَّـهــَي لــم ُيــَؤثِّـــِروِان آـَأمــِر مـعــروٍف وَنــْهــِي الـُمـْنـَكـِر  )٦١(
  
سد  () ٥٨( وب مف م داء للقل ا )وعل رز له م   ليحت و عل ه، وه ها عن ن   أمراض ا ع ي تخرجه  الت

ره          )آالعجب( حدها وسببها وعالجها     فيعلمالصحة،   ى غي سه عل  وهو استعظام اآلدمي نف

                                                 
  ). ٢٢٥(، وابن ماجه )٢٩٤٥(و ) ٢٦٤٦(، والترمذي )٢٦٩٩( رواه مسلم )١(



  ٢١

ر( ق     )والكب و ُخل دره، وه وره وق شخص ط دى ال و أن يتع ي وه ن  ف ال م نفس وأفع  ال
  . زوالها عنهومحبتك وهو آراهتك نعمة اهللا على غيرك )وداء الحسد(الجوارح 

************************  
تمكن من      في أي ما سوى فرض العين من علوم أحكام اهللا، آالتوغل     ) ٥٩( م الكالم بحيث ي  عل

  . فرض آفاية - الشبه إقامة األدلة وإزالة
ام في  ال اإلم ه  : "المحصول"ق م أن التكليف في ى -ة الكفاي أي في فرض -واعل  موقوف عل

ذلك سقط                        وم ب إن غلب على ظن جماعة أن غيرها يق ا حصول الظن الغالب، ف ، وإن غلب على      عنه
  ...ظنهم أن غيرهم ال يقوم به وجب عليهم 

************************  
روا    بأنهرض الكفاية يعرف   أي أن ف  ) ٦٠( ر أن يعتب  آل مهم قصدوا في الشرع تحصيله من غي

اول  ه، فيتن ن يفعل ين م اع المعروف والنهي عن  م ر ب ازة واألم ي آصالة الجن و دين  ه
صنائع  الحرف وال وي آ ر، ودني رازًا عن  . المنك الجزم احت اظم التحصل ب د الن م يقي ول

  . ض العين  فرض الكفاية عن فرتمييزالسنة؛ ألن الغرض 
************************  

المجمع عليه إذ هو من أعظم ) آأمر معروف ونهي المنكر: ( لفرض الكفاية بقوله    مثلثم  ) ٦١(
شرع        قواعد ات ال ام      .  اإلسالم، والمراد به األمر بواجب إن نصب اإلم ذلك ف ين   ل ًال تع  رج

وق اهللا   ق بحق ك تعل ي ذل واء ف سب، وس و المحت ة، وه م الوالي ه بحك ا علي األمر جميع  آ
  بإقامة الجمعة    

  
 ــرَُّمـــَالـفـرُض والـَمـنــُدوُب والـُمــح َأحـكــاُم َشـــرِع اِهللا َســبــٌع ُتـْقـَســُم )٦٢(
 اِطـُل واْخِتـم بالصَِّحيْح بوالساِدُس ال ْحــوالـرَّاِبـُع الَمـكـروهُ ثـــمَّ مـــا ُأِبـيــ )٦٣(

  
ا أو أفرادًا آمن أخر الصالة المكتوبة عن        إذا توفرت شروطها،     ًا مع         وقته ًال واقف ، وإذا رأى رج

ه، أو خال          م ينكر علي اس ل ه الن ه    فمحل امرأة في شارع يطرق ول ل ره ويق ة فينك إن آانت  :  ريب
  . محرمك فصنها عن مواقف الريبة

ه أن      يسقط أي ال )وإن يظن النهي لم يؤثر   ( المعروف والنهي عن المنكر بظن ه ال  األمر ب
  .  عليه األمر والنهي فإن الذآرى تنفع المؤمنين يجبيفيد أو بعلمه ذلك بالعادة، بل 

ه            ياء،           وينهى وإنما يأمر وينهى من آان عالمًا بما يأمر ب ك يختلف بحسب األش ه، وذل  عن
ات    اهرة أو المحرم ات الظ ن الواجب ان م إن آ شهورةف ر  الم ا والخم صيام والزن صالة وال ، آال

م          دقائقالمسلمين علماء بها، وإن آان من       ونحوها؛ فكل    اد ل ق باالجته  األقوال واألفعال وما يتعل
ه      المختلف  بها، أما   مينلللعايكن للعوام االبتداء بإنكاره بل ذلك        د تحريم ه من ال يعتق ه إذا فعل  في

ن ، بل إ  بالظنونوليس لآلمر والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام الدور         . فال ينكره عليه    
  .رأى شيئا غّيره 

************************  
ضاء جمع حكم، وهو خطاب اهللا تعالى المتعلق بفعل المكلف    : )أحكام شرع اهللا  ()  ٦٢(  أو باالقت

التخيير فالخطاب توجيه الكالم نحو الغير لإلفهام، وبإضافته إلى اهللا تعالى خرج خطاب          
واه إذ  ن س ف  الم ل المكل رج بفع ه، وخ م إال حكم اب حك ه خط ق بذات الى المتعل  اهللا تع

ر وال     ال المكلفينوصفاته وأفعاله وذوات المكلفين وبالجمادات وبفعل         باالقتضاء والتخيي
ا وجب                  خطاب أداء م ون مخاطب ب  يتعلق بفعل غير البالغ العاقل، وولي الصبي والمجن
ا أت            لهمافي ما  ة بضمان م ه   منه آالزآاة وضمان المتلف، آما يخاطب صاحب البهيم لفت

ا ، وصحة عبادة الصبي آصالته وصومه المثاب        حفظهاحيث فرط في     ه     عليه يس ألن ، ل
  . مأمور بها آما في البالغ بل ليعتادها فال يترآها بعد بلوغه



  ٢٢

************************  
ا   على، فهو إما طلب أو إذن في الفعل والترك بالمعامالتفالحكم إن تعلق  ) ٦٣(  السواء، والطلب إم

 اإليجاب، وغير الجازمل أو ترك، وآل منهما إما جازم أو غير جازم، فطلب الفعل طلب فع
ة،              الجازم الندب، وطلب   ر الجازم الكراه رك الجازم التحريم، وغي  في الفعل     واإلذن الت

   آانإن : والترك على السواء اإلباحة، وزاد جمع متأخرون خالف األولى فقالوا
 ــَقــاُبآــذا عـلــى تــاِرِآـــِه الــِع فالـفـرُض مــا فـــي ِفـعـِلـِه الـثَّــَواُب )٦٤(
 َآــَردِّ َتـسـلـيـٍم ِمـــــَن الـَجـَمـاَعــِة ومـنــه َمـفــروٌض عـلــى الـِكـَفـايـِة )٦٥(

  
دمون          ا المتق ى، وأم الف األول ة، وإال فخ صوص فكراه ي مخ ازم بنه ر الج رك الغي ب الت طل

  .ذي النهي المخصوص وغيره  المكروه على فيطلقون
م ا ال   وعل ا متعلقاته وز؛ ألنه ه تج سبعة في ذه ال ام ه ل المصنف األحك اه أن جع ا قررن  مم

  .، إذ اإليجاب هو الحكم والوجوب أثره والواجب متعلقه وآذا البقية أنفسها
 الفرض أثبت   أنإلى  ويسمى الفرض واجبًا ومحتومًا ومكتوبًا خالفًا ألبي حنيفة حيث ذهب           

د ي    ب دليل ظن ت ب ا ثب ب م ي والواج ورًا   . ليل قطع ًا ومحظ رم حرام سمى المح ًاوي صية وذنب  ومع
ًا                     اح حالًال وطلق شرع، ويسمى المب ه، أي من ال دًا علي م   . ومزجورًا عنه ومتوعَّ  إن  الشرعي والحك

ر من الحرمة إلى                      لعذر مع   اإلباحة تغير تعلقه من صعوبة على المكلف إلى سهولة عليه، آأن تغي
ه              قيا ر إلي الحكم المتغي سهل م السبب للحكم األصلي المتخلف عنه للعذر؛ ف  المذآور يسمى رخصة       ال

م فعزيمة وبعضهم                 ر الحك م يتغي واجبًا آان آأآل الميتة للمضطر أو مندوبًا آالقصر للمسافر، وإن ل
  .خص العزيمة بالواجب 

************************  
  .ما يثاب فاعله على فعله ويعاقب على ترآه : ة من حيث وصفه بالفرضيالفرضأي أن ) ٦٤(

************************  
بعض                فرض أي أن الفرض المذآور يشمل      ) ٦٥( ه بفعل ال سقوط الفرض في ة ل ين والكفاي .  الع

ه             : وفرض الكفاية قسمان؛ أحدهما    ام المقصود من ه تم ا يحصل بفعل ادة،    والم ل الزي  يقب
رار  مصلحتهتتجدد : والثاني. يسقط بفعل البعضآغسل الميت وتكفينه فهذا هو الذي     بتك

  .الفاعلين له، آاالشتغال بالعلم وحفظ القرآن وصالة الجنازة 
ى    :  أي )آرد تسليم من الجماعة   (:  فرض الكفاية بقوله   لمّثثم      آرّد تسليم المسلِّم الواحد عل

ان   فيكفي في جوابه رد مكلف واحد منهم في إسقاط اإلثم عنهم، بخال        الجماعة سالم ف ما إذا آ  ال
  .على واحد فقط فإن رده فرض عين، فإذا ترآه أثم هو وحده 

************************  
  

 وَلــم ُيـَعـاَقـِب امـُرٌؤ ِإن َأهـَمـَلــه هـوالسُّـنَّـُة الـُمـثـاُب َمـــن َقـــد َفـَعـَلـ )٦٦(
 آالـَبـْدِء بالسَّـالِم ِمـن َجـَمـاَعــِة ـِةــ َمـسـنــوٌن عــلــى الـِكـَفـايوِمـنــُه )٦٧(
 لـتـاِرٍك وآِثــــــٌم َمــــــن َيــفــَعــُل َأمَّـــا الــَحــَراُم فـالـثــواُب َيـْحـُصــُل  )٦٨(
 َبـل ِإن َيـُكـفَّ المـِتـَثــاٍل ُيــَثـِب وفــاِعــُل الـَمـكــُروِه َلــــم ُيــَعــذَِّب  )٦٩(
  والـتَّـرِك عـلى الـسِّــَواِءالـِفـعـِل ـَواِءـــوُخــــصَّ مــــا ُيــَبــاُح بـاسـِتـ  )٧٠(

  
  . يعاقب على ترآه والما يثاب فاعله عليه : أي أن السنة من حيث وصفها بها) ٦٦(

************************  
ى سنة آفا                ) ٦٧( دين، وإل د     أي أن السنة تنقسم إلى سنة عين آالوتر وصالة العي ة، وق ل ي ا   مث  له

  .بابتداء السالم من جماعة 
************************  



  ٢٣

 تارآه إذا ترآه    يثابما  : أي أن الحرام ولو باعتبار ظن المكلف من حيث وصفه بالحرمة          ) ٦٨(
ارك  "  يحصل  فالثواب": وتناول قوله . امتثاًال ويأثم فاعله إذا أقدم عليه عالمًا بتحريمه        لت

واع الحرام، و      ه             سائر أن اح، وخرج بقول دوب والمب ه الواجب والمن م ": خرج ب  من   وآث
ره          "يفعل ول غي ا عن ق ل            :  المكروه، وعدل هن ى التأوي ه؛ الحتياجه إل ى فعل ويعاقب عل
  . يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد بأنه

************************  
ه ا          أي) ٦٩( ه إن ترآ ى ترآ اب عل ه ويث ا     أن فاعل المكروه ال يعذب على فعل اًال، وخرج بم متث

  . والواجب والمندوب والمباح الحرامذآره 
************************  

ه أي أن المباح من حيث وصفه باإلباحة خص باستواء            ) ٧٠( أن أذن          فعل سواء ب ى ال ه عل  وترآ
ضاء مدح         أحدهماالشارع في فعله وترآه على السواء من غير ترجيح           ى اآلخر باقت  عل

  .أو ذم 
***********************  

  
 َوىــِلـَطـاَعـِة اِهللا َلـُه َمـا قـــد َنــــ ـَوىـلـِكــْن إذا َنــــَوى بـأْآـِلــِه الــُقـ )٧١(
 واَفـــَق َشـْرَع اِهللا فـيَمـا َحـَكـَمـا أمـا الصحـيـُح فــي الِعـَبـاداِت فـمـا )٧٢(
 ْتـعلـيــِه آثـــــاٌر ِبــَعــقــٍد َثــَبــَتــ ْتـــَرتَّـَبــــَفـــي الُمـَعـاَمـالِت مــــا تو  )٧٣(
 َوْهُو الذي َبعـُض ُشـُروِطـِه ُفِقـْد والبـاِطـُل الفـاِسـُد للصحـيـِح ِضـــْد  )٧٤(

  
ه،                 المباحأي أن المكلف إذا نوى بفعل       ) ٧١( اب علي وى فيث د ن ا ق ه م الى ل  التقوِّي لطاعة اهللا تع

ه                 قوالتآأن نوى بأآله المباح      ه إذا فعل أثم ب ذلك ي ا، وآ ي على العبادة أو بنومه النشاط له
  .للتقوي على المعصية 

ادات   ) ٧٢( ه       : أي أن الصحيح في العب ر في ا يعتب أن استجمع م ي وقوعه ب ا وافق شرع اهللا ف م
سقط القضاء   شرعاً  م ي ه، وإن ل ي ظن فاعل و ف ان وشروط، ول ل.  من أرآ ا : وقي هو م

ه        صلى مح  فمنأسقط القضاء،    ه حدث ين ل م تب ه ث ى    : دثًا ظاّنًا طهارت صالته صحيحة عل
شرع  ا ال ادًااألول لموافقته د اعتم الة فاق ذلك ص اني، وآ ى الث ة عل ه، باطل ى ظن  عل

  . حسب طاقته فهي موافقة للشرع علىالطهورين لوجوبها عليه حينئذ 
************************  

ك      ما ترتبت علي  :  الصحيح في المعامالت   أنأي  ) ٧٣( ه آالمل د ل ه آثاره، وهي ما شرع ذلك العق
، وحل الوطء في النكاح، وحل االنتفاع في اإلجارة، وعدم الضمان، واستحقاق             البيعفي  

ة الفعل       الربح منالمشروط    ذي في القراض، وبينونة الزوجة في الخلع، فالصحة موافق
  . الوجهين في وقوعه الشرَع عبادة آان أو معاملة 

************************  
 مرادة بالشروط، وهيأي أن الباطل هو الفاسد، وهو ضد الصحيح ما فقد بعض معتبراته   ) ٧٤(

ين الفاسد         . فهما اسمان مترادفان لمسمى واحد خالفًا للحنفية         رق أصحابنا ب  والباطل وف
ة مواضع ي أربع دين  : ف ن ال شيخ زي ة، وزاد ال ع والكتاب ة والخل انالحج والعاري ي الكتن

ال . الوآالة واإلجارة والجزية والعتق   : خر وهي أربعة أ  ا     : ق ل بعضهم وال ينحصر فيه  ب
ل ال       : يجري في سائر العقود، ومن صوره      ما لو نكح بال ولي فهو فاسد يوجب مهر المث

   .الحد
************************  

 ا ـَآـــَواِجـــِد الــَمـاِء إذا َتـَيــمَّـَمـ ا َلــو ُعـِدَمـاواْسَتْثـِن َمْوُجـودا َآـَمـ  )٧٥(
 َآِدَيٍة ُتـوَرُث َعن َشخـٍص ُقـِتـْل  وِمـنــُه َمـعــُدوٌم آـمـوُجـوٍد ُمــِثــْل  )٧٦(

  



  ٢٤

ام                         أشار) ٧٥( ى األصوليين في األحك ره عل ا زاده القرافي وغي ى م دها إل ا بع ذه وم  باستثناء ه
عية دهما     الوض ربان؛ أح ي ض شرعية، وه ديرات ال و التق اء ا:  وه م  إعط ود حك لموج

ى نفس أو عضو أو          الموجودالمعدوم، آالماء    تعماله عل ه من اس  مع مريض يخاف علي
  .، ويقدر أن هذا الماء الموجود معدوم لوجود العذر التيمممنفعته فإنه ينتقل إلى 

************************  
ه         ) ٧٦( ل فإن ن قتي ة ع ة الموروث ود، آالدي م الموج ى حك دوم يعط درأي أن المع ا  يق وجوده

ا                 ه ودخولها في ملك الموروث في آخر جزء من حياته في األصح حتى يقضي منه  ديون
ذآور   دير الم ال التق ة ح ا معدوم ع أنه ابط   . م ن ض صورتين م اتين ال تثناء ه ه اس ووج

  . أنهما فقدتا بعض شروطهما ومع ذلك فهما صحيحتان باعتبار التقدير الباطل



  ٢٥



  ٢٦

  

FאE 
 

 سـَتـعـَمـٍل وال ِبـَمـــاُأطـِلــَق ال ُم وإنَّــَمــا َيــِصـــحُّ َتـطـهـيــٌر ِبــَمـــا  )٧٧(
 َتـَغـيُّــَرا ِإطــالَق اِالســــم َغــيَّــَرا بــطــاِهـــٍر ُمــَخـــاِلـــٍط َتــَغـــيَّـــَرا  )٧٨(
  وُيـمـِكـُن اسـِتـغـَنــاُؤُه ِبـَصــوِنــِه    ريـِحــِه أو َلـوِنــِهفـــي َطـعـِمـِه أو  )٧٩(

  

FאE 
  

،  النظافة والخلوص من األدناس حسية آانت:اللغة وهي في ،والطهارة مصدر طهر
بث أو الفعل خ المترتب على الحدث أو الالمنع زوال : وشرعا. آالعيوب، أو معنوية،آاألنجاس

 ولهذا ، يفيد جواز الصالة، فهي قسمان فإنهآالتيمم ،الموضوع إلفادة ذلك أو إلفادة بعض آثاره
 رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في :بأنها –باعتبار القسم الثاني  - وغيرهعرفها النووي 
   صورتهمامعناهما وعلى 

 والتيمم بالماء االستحالةأي إنما يصح التطهير في غير )  تطهير بما أطلقيصحوإنما ( )٧٧(
:  أي"صبوا عليه " وأما في النجس فلخبر . طلق المالماءحصر التطهير في ف ،المطلق

 الطهر به تعبدًا، أو الختصاص، وال يقاس به غيره )١("َذنوبًا من ماء" بول األعرابي 
 دائم "تطهير" : عبارتهودخل في . لما حوى من الرقة واللطافة التي ال توجد في غيره

 "الماء"وتناول . المسنونةالحدث والغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد واألغسال 
ما يقع عليه اسم : والمطلق... جميع أنواعه من ثلج أو َبَرد ومتصاعد من غليان الماء 

، آماء بئر وثلج وبرد، فدخل فيه المتغير آثيرًا بما ال الواقعماء بال قيد وإن قيد لموافقة 
ماء دافق  بإضافة نحوية آماء الورد، وبصفه آالمقيديؤثر آطين وطحلب، وخرج به 

 من رفع حدث فرض أي ال يصح التطهير بماء مستعمل قليل في )ال مستعمل(مّني : أي
  .وإزالة نجس 

************************  
 الماءأي ال يصح التطهير بماء تغير بطاهر مخالط له تغيرًا آثيرًا يمنع إطالق اسم ) ٧٩-٧٨(

  . أم لونهعليه ويحدث له اسمًا آخر سواء أآان في طعمه أم ريحه
************************  

  
  
 أو َوَرٍق أو ُطْحـُلـٍب أو ُتــــْرِب واسـَتـْثـِن َتغـيـيـرًا بـُعــوٍد ُصــْلــِب  )٨٠(
 َنـَجـاَسـٍة َوْهـَو ِبــُدوِن الُقـلَّـَتـْيـْن وال ِبـمــاٍء ُمـْطـَلـٍق َحـلَّـْتـُه َعــْيــْن  )٨١(

  

                                                 
، )٥٦(، والنسائي )١٤٧(، والترمذي )٣٨٠(، وأبو داود )٦١٢٨(، )٢٢٠( رواه البخاري )١(

  ).٥٢٩(،       وابن ماجه )٣٣٠(
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 أم تقديريًا، آما لو وقع فيه موافق له في صفاته، آماء مستعمل حسيًاوسواء أآان التغير 
 أو تغير ال بأحد األوصاف الثالثة، يتغير يغيره، وخرج به مالم فلمأو ماء شجر أو عرق 

آالمسخن والمبرد أو بأحدها، أو بما يخالطه وال غنى للماء عنه، آالمتغير بطين أو طحلب 
  . عليه الماء أو ممره لبقاء إطالق اسم  بمقر الماءزرنيخمتفتت أو نورة أو 

 فإنه يصح )بعود صلب( تغيرًا آثيرًا بمجاور )تغييرًا( أيها الناظر مما تقدم )واستثن() ٨٠(
 من شجر )أو ورق( اسم الماء عليه إطالقالتطهير به؛ ألن تغيره بذلك تروح ال يمنع 
 التطهير به لعسر االحتراز  فإنه يصحالماءتناثر وتفتت ولو آان ربيعيًا أو بعيدًا عن 

 وآل ما في مقر الماء وممره فإنه يصح التطهير به لتعذر صون الماء )أو طحلب(عنه 
 ولو مستعمًال ما لم يسم طينًا فإنه يصح التطهير به؛ ألن التغير به مجرد )تربأو (عنه 

 فإنهح  ال تسلب الطهورية، ومما يستثنى أيضًا المتغير بملح مائي وإن طروهيُآُدورة 
 الماء آالجمد بخالف الملح الجبلي إذا لم يكن في مقر منيصح التطهير به النعقاده 

  .الماء وممره 
************************  

 ولم جاريًاأي ال يصح التطهير بماء مطلق حلَّت فيه عين نجاسة والحال أنه قليل ولو ) ٨١(
 )١( بلغ ما تنجس بالمالقاة قلتينيتغير لتنجسه بها، وخرج بالماء غيره من المائع، فإن

 فطهور، ووصف الناظم الماء باإلطالق قبل حلولها فيه أفاد متنجسًابماء ولو طاهرًا أو 
  .  الطهور بحلولها فيه باألولى غيربه تنجس الماء الطاهر 

************************  
 أو الُيــَرى بالـطَّـْرِف َلـمَّـا َيحـُصـِل َتـًا َدُمـــُه َلـــم َيـِســْلواسَتـْثـِن َمـْيـ )٨٢(
 َفــــوَق َثـَمـانـيـن َقــِريــَب ِرْطـــــِل أو ُقـلَّـَتـْيــِن بـالـرَُّطـْيــِل الـرَّْمــِلــي )٨٣(
 َثـَمــاُن َأرطـــاٍل َأَتـــت َبـعــَد ِمـَيــْه أو ُقـلَّـَتـْيــِن بـالـدَِّمـشـِقــيِّ ِهـــَيـــْه  )٨٤(
  
 عند شق عضو منه في حياته، آذباب ونمل )ميتًا دمه لم يسل( الواقف أيها )واستثن() ٨٢(

 وبرغوث ووزغ؛ فال ينجس ماًء قليًال ولو مائعًا مالم يطرح لوقّمونحٍل وعقرب وبق 
إذا وقع الذباب في شراب أحدآم فليغمسه آله فإن في : " البخاريفيه ميتًا أو غيره لخبر 

، وقيس بالذباب ما في معناه مما ال يسيل دمه، )٢( "شفاًءوفي اآلخر أحد جناحيه داء 
 وضفدع، فلو شككنا في سيل دمه امتحن بجنسه فيجرح للحاجة، ولو حيةبخالف نحو 

 يسيل دمه لكن ال دم فيه أو فيه دم ال يسيل لصغره فله حكم ما يسيل دمه آما مماآان 
نجسه لندرته إذ ال : ولو آان مما نشؤه منه أبو الطيب، فإن طرح فيه ميتًا القاضيذآره 
 لقلته )لما يحصل( أي البصر )أو ال يرى بالطرف( عنه، وآذا إن غيره االحترازيشق 

 أو خمر فال ينجس ما حل فيه لمشقة االحتراز عنه، ولو رأى قوي البصر بولآرشاش 
الحيوان : ئل منهاويستثنى أيضًا مسا.  فالظاهر العفو آما قاله الزرآشي غيرهما ال يراه 

 ماء قليل وعلى منفذه نجاسة وخرج منه حّيًا فإنه ال ينجسه، فيغير اآلدمي إذا وقع 
ومنها اليسير عرفًا من دخان النجاسة ومن شعر نجس . ينجسهبخالف المستجمر فإنه 

   .)٣(جينالسرِّمن غير آلب وخنزير، ومن غبار 

                                                 
  .  آغم ٩٥٫٦٢٥ القلة تساوي )١(
  ).٥٧٨٢(و ) ٣٣٢٠( الحديث )٢(
  .الزبل:  ابن السرجين )٣(
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 وزنه ثمان مائة الذيأي ) ثمانين قريب رطلبالرطيل الرملي فوق ( وقدرهما )قلتينأو () ٨٣(
   .)١(درهم، قريب أحد وثمانين رطًال

************************  
والرطل على هذا في مرجح  )٢()ونحو أرطال أتت ثمانيه . والقلتان بالدمشقي ميه() ٨٤(

 مئة رطل وثمانية أرطال فيكون ،)٤(مئة وثالثون درهمًا )٣(الرافعي في رطل بغداد
 درهمًا وأربعة وعشرونث رطل، وعلى ما صححه النووي من أنه مئة وثمانية وثل

  . في المربع ذراع وربع طوًال وعرضًا وعمقًا وبالمساحةأسباع درهم، 
************************  

  
 واخـِتـيـَر فـــي ُمـَشـمَّـٍس ال ُيـْكــَرُه والـنَّـَجــُس الــَواِقــُع َقــــد َغــيَّــَرُه  )٨٥(
  
 بماء مطلق حلت فيه عين نجاسة، وهو دون القلتين، وإن آان جاريًا التطهيرأي ال يصح ) ٨٥(

إذا استيقظ أحدآم من نومه فال يغمس يده في " :  بها لخبر مسلملتنجسهولم تغيره 
 تغير الومعلوم أنها إذا خفيت  . )٥(" فإنه ال يدري أين باتت يدهثالثااإلناء حتى يغسلها 

 تعقب جرية النجس الجاري التيوالجرية .  فلوال أنها تنجسه بوصولها لم ينههالماء،
 فال بد من سبع جريات مغلظةتغسل المحل فلها حكم الُغسالة حتى لو آانت النجاسة 

 ما سّخنته الشمس بحّدتها وإن آراهةاستعماله، والمذهب )واختير في مشمس ال يكره(
 فضة، في ُقْطر حار أومنطرق غير ذهب : لم يكن بفعل أحد حيث آان بمنطبع، أي

 آان في وسواءآمكة ولو في ميت أو أبرص مالم يبرد ووجد غيره، والكراهة شرعية، 
 لعائشة وقد قال أنه : طهارة أم شرب أم طعام مائع واألصل فيه ما رواه البيهقي

ى ، ورو)٦("يا حميراء ال تفعلي هذا فإنه يورث البرص " : سخنت ماءًا بالشمس 
 )٧(إنه يورث البرص: أنه آان يكره االغتسال بالماء المشمس وقال:  عن عمرالشافعي

 زهومة تعلو الماء، فإذا القت البدن المنطبعوالمعنى أن الشمس بحدتها تفصل من .
ًا لذهاب الزهومة بها، والعلة تقتضي ابتداءخيف عليه البرص، بخالف المسخن بالنار 

 لمنعهشديد الحرارة والبرودة : ومما يكره استعماله.الماء أن غير الماء من المائعات آ
حرم، آما نبه عليه : وجب، أو خاف منه ضررًا: اإلسباغ، فإن فقد غيره وضاق الوقت

، وآل ماء مغضوب عليه آمياه ثمود إال بئر الناقة وماء ديار قوم لوط الطبريالمحب 
، وماء بئر ذي أروان )٨("ملعونةإنها أرض " :  ديار بابل لخبر أبي داودوماءلخسفها، 

 مائها حتى صار آُنقاعة الحّناء، وماء بئر لمسخ  للنبي السحرالتي وضع فيها 
  .)٩( "برهوتشر بئر في األرض " : برهوت لخبر ابن حبان 

                                                 
  . غرامًا١٧٨٥=  الرطل الشامي )١(
  . آذا أثبت الشارح، وهذا االختالف عائد الختالف النسخ)٢(
  .  غرام٣٨٢٫٥ =  الرطل البغدادي)٣(
  .  غرام٢٫٩٧٥=  الدرهم )٤(
  ). ١٦٢(، والبخاي )٢٧٨( مسلم )٥(
. غريب جدًا: " ١/٣٨، والدارقطني "وهذا ال يصح : " وقال ) ١٥" (الكبرى"   البيهقي )٦(

  ". خالد بن إسماعيل متروك
  ). ١٣" (سنن البيهقي الكبرى  " )٧(
  ). ٤٩٠( أبو داود  )٨(
" األوسط"  و ١١/٩٨" الكبير"وروي الطبراني نحوه في . ن حبان  لم أجده عند اب)٩(

شر ماء على وجه األرض بوادي : " عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ ) ٨١٢٩(و ) ٣٩١٢(
  ... ". برهوت
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ـرُ   )٨٦( ـى الـتَّـَغــيُّـ ِســِه انـَتــَفـ  وِإْن بـَنـْفـ

 
 والــمــاُء ال آـَزعــَفــَراٍن َيـْطــُهــُر

ـِر      )٨٧( ـي َتطـهـي ـَل فــ ـا اسُتـعـِم ـلُّ مـ وُآـ
 

 َفـــْرٍض وَقـــلَّ لــيــس بـالـطَّـُهـوِر

  
 لم يدرك بنفسه ال بعين آطول مكث وهبوب بأنأي إذا انتفى تغير الماء الكثير بالنجس ) ٨٦(

وهي طهر النتفاء علة التنجس : متنجسًاريح، أو بماء نبع فيه، أو صب عليه ولو 
وإذا زال التغير ظاهرًا بعين . التغير، وال يضر عود تغيره إذا خال عن نجس جامد 

 زال تغير لونه بزعفران أو ريحه بمسك أو أوساترة له آأن زال بنحو جص أو تراب، 
 أو استتر، بل الظاهر االستتار، وقضية زال لم يطهر للشك في أن تغيره بخلطعمه 

  . طهر: يبق به تغيرالعلة أنه لو صفا الماء ولم 
 إزالة نجس ولو معفوًا عنه إذ هو أوفرض من رفع حدث . وآل ما استعمل في تطهير) (٨٧(

النتقال المنع إليه، وألن ) بالطهورليس (بأن آان دون القلتين ) وقّل(فرض أصالة 
 إليه وعدم استقذاره في حتياجهمالسلف لم يجمعوه في أسفارهم الستعماله ثانيًا مع ا

 منه أثم تارآه أم ال، فشمل ما بدارة، بل عدلوا إلى التيمم، والمراد بالفرض ما ال الطه
اغتسلت به الكتابية من حيض أو نفاس ليحل وطؤها، وتطهير الوجه قبل بطالن التيمم، 

ولو انغمس ذو .  آالماء المستعمل في نفل آالغسلة الثانيةبالفرضوخرج . وغسل الميت
 ال بالنسبة لغيرهارتفع حدثه وصار مستعمًال بالنسبة : ثم نوىحدث أآبر في ماء دونهما 

 االستعمال، والماء حال استعماله باق على طهوريته، ولو صورةله حتى يخرج منه لبقاء 
 حدثه عن الجزء المالقي، ولو انغمس فيه ُجُنبان ونويا معًا بعد ارتفع: نوى قبل تمام انغماسه

   . جنابتهماارتفعت: تمام انغماسهما
  

א 
 

 والـكـلـُب مـــع َفْرَعْيِهـَمـا والـسُّـوُر الـُمـْسـِكــُر الـمــاِئــُع والـِخـْنــِزيــُر )٨٨(
  

ي هو نقيض الطهارة، وثانيهما على الذالنجاسة لها إطالقان؛ أحدهما على الحكم الشرعي 
عين حرم تناولها على اإلطالق آل : وشرعاالمستقذر، : العين النجسة، وهي بهذا اإلطالق لغة

 وال لضررها في بدن أو عقل، الستقذارهاحالة االختيار مع سهولة تمييزها ال لحرمتها وال 
، وبحالة االختيار حالة الضرورة فيباح يةالسمِّفخرج باإلطالق ما يباح قليله آبعض النباتات 

اح تناوله معها، وهذان القيدان  ونحوها فيبالفاآهةفيها تناول النجاسة، وبسهولة تمييزها دود 
 والمخاط ونحوه والحشيشة المسكرة والسم الذي يضر اآلدمي: لإلدخال ال لإلخراج، وبالبقية

 لم يحرم لنجاستها بل لحرمة اآلدمي واستقذار المخاط ونحوه تناولهاآثيره وقليله والتراب فإن 
  .وضرر البقية 

$ ®:  عنها لقوله تعالىوزجرًار فتغليظًا ، أما الخموخمرآنبيذ ) المسكر المائع) (٨٨( yϑ ¯ΡÎ) 

ãôϑ sƒ ø: $# ç Å£øŠyϑ ø9$# uρ Ü>$ |ÁΡF{$# uρ ãΝ≈ s9 ø—F{$# uρ Ó§ ô_ Í‘ 〈 ]شرعًا هووالرجس،  ]٩٠: المائدة  :

 النبيذ فقياسًا على الخمر بجامع اإلسكار بمائع، وخرج بالمائع الَبْنج وأماالنجس، 
ها وطهارتها، وال يرد عليه الخمر المنعقدة  فإنها حرام مع إسكارونحوهماوالحشيشة 
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؛ ألنه أسوأ حاًال من الكلب )والخنزير( نظرًا إلى األصل فيهما المذابةوال الحشيشة 
 إناء أحدآم فليرقه ثم فيإذا ولغ الكلب " ": الصحيحين"ولو معلَّمًا لخبر ) والكلب(

بأنه " المهذب"ه في ، وعللوالخنزيرالكلب : أي) مع فرعيهما (")١(ليغسله سبع مرات
وال ينتقض بالدود المولد منها؛ ألنا ": شرحه" من نجاسة فكان مثلها، قال في مخلوق

 من نفسها، وإنما تولد فيها آدود الخل ال يخلق من نفس الخل بل يتولد مخلوقنمنع أنه 
بقية الكلب والخنزير وفرعهما، آعظم : البقية، أي:  وتبدل واوًابالهمزة) والسور(فيه 

 وسائر فضالتها إذا ما انفصل من نجس العين فهو قَروَعوشعر ودم وبول ودمع 
  . فضلة الشراب : السؤر: نجس، وقيل

  
شَّـَعــْر  )٨٩( ـاِم والـ ـَع الـِعـَظـ ـٌة َمــ وَمـْيـَت

 
 والـصُّــوِف ال َمـأُآـوَلـٌة وال َبـَشــْر

  
ôM ®: وإن لم يسل دمها لقوله تعالى) وميتة) (٨٩( tΒ Ìhãm ãΝä3 ø‹n= tæ èπ tGøŠ yϑ ø9$# 〈 ]وتحريم، ]٣:المائدة 

ما زالت حياتها ال : ما ليس بمحترم وال مستقذر وال ضرر فيه يدل على نجاسته، وهي
جميع ذلك نجس؛ ألن آال منها تحله : أي) والصوف. مع العظام والشعر( شرعية بذآاة

الحيوان اتصال خلقه  العظم جزء النجس، والشعر والصوف متصالن بوألنالحياة، 
 سمك وجراد وجنين مذّآاة مات بتذآية أمِّه وصيد لم من) ال مأآولة(فكانا آاألعضاء 

غزونا مع رسول اهللا : عن عبد اهللا بن أبي أوفى قال" الصحيحين "لخبرتدرك ذآاته 
أحل لنا ميتتان ودمان  ":وصح عن ابن عمر. )٢( سبع غزوات نأآل معه الجراد

إذا أرسلت آلبك وسميت " ": الصحيحين"، وفي )٣(" والطحالوالكبدالسمك والجراد 
أي ميتة ) وال بشر. ()٤( فكل وإن أآل فال تأآل فإنما أمسك على نفسهوقتلوأمسك 

ال تنجسوا  ": ، لخبر الحاآم وصححه على شرط الشيخينطاهرةالبشر ولو آافرًا 
‰ô ®: له تعالى ولقو،)٥(" وال ميتًا احيموتاآم فإن المؤمن ال ينجس  s)s9 uρ $ oΨøΒ § x. û© Í_ t/ 

tΠ yŠ# u™ 〈 ] تكريمهم عدم تنجيسهم بموتهم، وأما قوله تعالىوقضية، ]٧٠: اإلسراء  :® 
$ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ä.Îô³ßϑ ø9$# Ó§ pgwΥ 〈 ]به نجاسة االعتقاد أو اجتنابهم فالمراد، ]٢٨: التوبة 

، وقد أباح فر في المسجد الكااألسير ربط النبي آالنجس ال نجاسة األبدان، ولهذا 
ماله مقر :  فضلة الحيوان قسمان؛ أحدهماأنواعلم . اهللا تعالى طعام أهل الكتاب

ثانيهما .  وغيره، إال ما استثنياللحمواستحالة في الباطن، آالدم، وهو نجس من مأآول 
                                                 

  ). ٢٧٩(، ومسلم "فليرقه" وليس عنده ) ١٧٢( البخاري )١(
  ).١٩٥٢(، ومسلم )٥٤٩٥( البخاري )٢(
ورواه ". إسناد صحيح: " موقوفًا على ابن عم وقال ) ١١٢٨ ("الكبرى"   رواه البيهقي )٣(

و ) ٣٢١٨(، وابن ماجه ٤/٢٧١، والدار قطني )١٥٦٩" (مسنده" مرفوعًا الشافعي      
  .  بسند ضعيف) ٣٣١٤

  ). ١٩٢٩(، ومسلم )٥٤٨٤(، )٥٤٨٣(، )٥٤٧٧(، )٥٤٧٥(، )١٧٥(  البخاري )٤(
" الكبرى" ، والبيهقي في "لى شرط الشيخينصحيح ع: " وقال ) ١٤٢٢" (المستدرك  " )٥(

  ". والمعروف موقوف:    " وقال ) ١٣٦٠(



  ٣١

، وهو طاهر من آل والمخاطما ليس آذلك بل يرشح رشحًا، آالَعَرق والدمع واللعاب 
  .ن طاهر، نجس من النجس حيوا

  
 ِمـَن السَِّبيَلْيـِن ِسـَوى َأصـل الَبـَشـْر  والــدَُّم والـَقـْيُء وُآــلُّ مـــا َظـَهــْر )٩٠(
  َآـَمـْيــِتــِه الَشـــَعــــُر الــمــأُآـــوِل  وُجــــْزُء َحــــيٍّ َآــَيــٍد مـفــصــوِل  )٩١(
  ـمَّ َفــأَرُتــْهوَعـــَرٌق والـِمـْســُك ُثـــ  وُصــوُفـــُه وريـــُشـــُه وِريــَقــُتــْه  )٩٢(

 ®:  نجس ولو من سمك أو جراد أو متحلبًا من آبد وطحال لقوله تعالىالمسفوح) والدم) (٩٠(
÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àó¡¨Β 〈 ]سائًال، ولقوله : يأ ]١٤٥: األنعام دم االستحاضةفي   : "

 في المحبوس، وأما الكبد والطحال والدم )١(واه الشيخان ر"فاغسلي عنك الدم وصلي
 الدم، والدم هيئةوالجراد والجنين فطاهرة، وآذلك المنُّي واللبن إذا خرجا على ميتة السمك 

 لقلته يسلالباقي على اللحم وعظامه نجس معفو عنه؛ ألنه من الدم المسفوح وإن لم 
القبل والدبر، : أي) من السبيلين. ل ما ظهروآ(وإن لم يتغير؛ ألنه من الفضالت ) والقيء(

ي وودي ونجاسة بعضها بالنص وبعضها باإلجماع وبعضها بالقياس ومذآبول وروث 
 ومضغته فإنه طاهر تكرمًة له؛ ألنه مبدأ خلقه وعلقتهمن منيِّه ) سوى أصل البشر(

.  فيهىفيصل  المني من ثوب رسول اهللا أفركآنت :  عن عائشة)٢(آالتراب، وفي مسلم
وما ورد من أنها آانت . وهو يصلي: )٣("صحيحيهما"وفي رواية البني خزيمة وحبان في 

  .  محمول على الندب تغسله
 وإن فطاهرالجزء المنفصل من الحيوان حال حياته حكمه آحكم ميتته إن طاهرة ) ٩٢ - ٩١(

نجسة فنجس، آاليد المنفصلة من الحيوان فهي طاهرة من اآلدمي ولو 
رواه " ما قطع من حي فهو ميت " ، نجسة من غيره لخبر سرقة في مقطوعة

 البشر والسمك والجراد طاهر فجزء، )٤(الحاآم وصححه على شرط الشيخين
أي شعر المأآول ) وصوفه وريشه. ال شعر المأآول(دون جزء غيرها 

 وريشه ووبره المنفصالت حال حياته ليست آميتته في النجاسة، بل وصوفه
⎯ô ®:      إليها، ولقوله تعالىالحاجةعموم هي طاهرة ل ÏΒ uρ $ yγ Ïù# uθ ô¹ r& 

$ yδ Í‘$ t/÷ρ r& uρ 〈  ] ٨٠:النحل[ .   

  
 بَنـفـِسـَهـا وِإن َغــَلــْت أو ُنـِقــَلــْت  وَتـْطــُهــُر الـَخــمــُر إذا َتـَخـلَّــَلــْت )٩٣(
ــْر  َمْيـَتـٍة ِســَوى ِخـْنـِزيـِر َبـــْروِجـْلـُد   )٩٤( ِب ِاْن يُـْدبَـْغ ِبحِـرِّيـٍف طَـَه ــل   والك
  

أي ما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن ) وعرق. وريقته(وهي مخصصة للخبر المار 
 آالريق والعرق والدمع والمخاط طاهر من آل حيوان طاهر نجٌس من غيره رشحًابل يرشح 

                                                 
  ).٣٣٣(، ومسلم )٢٢٨( البخاري )١(
  ). ٢٢٨( الحديث )٢(
  ). ١٣٨٠(، ابن حبان )٢٩٠( ابن خزيمة )٣(
من حديث أبي ) ٧٥٩٧(، )٧١٥٠(من حديث أبي سعيد، و ) ٧٥٩٨(، )٧١٥١" (المستدرك " )٤(

   .واقد الليثي



  ٣٢

 إذا انفصال حال حياة الظبية أو المسك وفأرته طاهران: بالهمز وترآه، أي) فأرتهوالمسك ثم (
أن وبيص المسك آان يرى : )٢("الصحيحين"، وفي )١("المسك أطيب الطيب: " لخبرذآاتهابعد 

 ذآرهوعلم من حصره النجاسة فيما . أما إذا انفصال بعد الموت فنجسان آاللبن . من مفرقة 
، نعم "المجموع" صوبها في  آما)٣(ادَبالزَّ، وطهارة "األم" عليها في نصطهارة العنبر آما 

  .يحترز عن شعره؛ ألنه شعر سنَّور بّري 
 بنفسها، تخللتالخمر ولو غير محترمة إذا : أي نجس العين يطهر في صورتين؛ أحدهما) ٩٣(

 ال يحل خل من خمر ُأفسدْت حتى يبدأ فقال أنه خطب عمر  عن )٤(وروى البيهقي
فارتفعت إلى رأس الّدّن ) وإن غلت (لقتهاخ لزوال الشدة من غير نجاسة .اهللا إفسادها

) أو نقلت( أسفل وتخللت حكم بطهارة ما ارتفعت إليه من الدن للضرورة إلىثم عادت 
  .من ظل إلى شمس وعكسه، أو بفتح رأس الدن استعجاًال للحموضة فإنها تطهر 

اطنه بالدباغ،  ظاهره وبفاعلأي الجلد الذي تنجَّس بالموت يطهر باندباغه ولو بال فعل ) ٩٤(
وهو نزع الفضالت آالدم واللحم بحيث لو نقع الجلد في ماء لم يعد له النتن والفساد 

 بإسناده حسن أنه )٦(، وخبر أبي داود وغيره" فقد طهراإلهابإذا دبغ : ")٥(لخبر مسلم
 يطهرها الماء : " إنها ميتة، فقال: قالوا" لو أخذتم إهابها : "  في شاة ميتةقال
 والخنزير الكلبأي أن جلد ) وآلب ان يدبغ بحريف طهر. سوى خنزير بر" (ظ والَقَر

 وإذاأما خنزير البحر الذي ال يعيش إال فيه . وفرعهما وفرع أحدهما ال يطهر بالدبغ 
  .خرج منه صار عيشه عيش مذبوح فطاهر 

 ُتـْغـَســُل َسـْبــَعــا َمـــــرًَّة ِبــُتـــْرِب ِر مـثــُل الـَكـلــِبنـجـاَسـُة الِخـنـزيـ )٩٥(
  والـَحـتُّ والَتْثـليـُث فـيــه أفـَضــُل  ومــا ِســَوى َذْيــِن َفـَفــْرَدا ُيـْغـَسـُل  )٩٦(

إما نجاسة :  ثالثة أقسامعلىولما أنهى الكالم على نجس العين ذآر المتنجس، وهو 
  :مغلظة أو متوسطة أو مخففه، وبدأ باألولى فقال 

ممزوج بماء لخبر ) تغسل سبعا مرة بترب. الكلب(نجاسة  )   مثلالخنزيرسة نجا)  (٩٥(
 أحدآم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن إناءطهور ": )٧(مسلم

ولو ولغ آلب في إناء فيه ماء آثير لم . ، وقيس بالكلب الخنزير وفروعهما "بالتراب
أصاب ِجْرمه المستور بالماء، وتكون  بولوغه لم ينجس الماء وال اإلناء، وإن ينقص
.  مانعة من تنجسه بخالف ما لو آان به ماء قليل فإنه ينجس الماء واإلناءالماءآثرة 

  : وهي غالب النجاسات فقال المتوسطةثم ذآر النجاسة 
  . بالماء ) يغسل(أي مرة ) ففردًا(نجاسة الكلب والخنزير وفرعهما : أي) وما سوى ذين) (٩٦(

                                                 
  ). ٢٢٥٢( رواه مسلم )١(
  ).١١٩٠(، ومسلم )١٥٣٨(، )٢٧١( البخاري )٢(
دابة ُيجلب منها : الزباد: وغلط الفقهاء واللغويون في قولهم): زبد" (القاموس"   قال في )٣(

  . الطيب: الطيب، وإنما الدابة السنور، والزباد
  ). ١٧١١٠" (همصنف"، وهو عند عبد الرزاق )١٠٩ ٨٣" (الكبرى"   بنحوه في )٤(
  ). ٣٣٦(  الحديث )٥(
، )١٤٩٢(البخاري " : الصحيحين" وأصله في ). ٤٢٤٨(، والنسائي )٤١٢٦(  أبو داود )٦(

  ). ٣٦٥(–) ٣٦٣(، ومسلم )٥٥٣٢(، )٥٥٣١(،           )٢٢٢١(
  ". أوالدهن بالتراب" بال ) ١٧٢، وهو عند البخاري )٢٧٩( الحديث )٧(



  ٣٣

، أو عينية وهي ما تحس، تحسة إما حكمية وهي التي يتقين وجودها وال ثم النجاس
 أمر زائد، اشتراطفاُألولى يكفي فيها جري الماء على المحل مرة واحدة من غير 

 وريح، ولونوالثانية يجب فيها مع جري الماء زوال عينها وزوال أوصافها من طعم 
 منو ريح عسر زواله للمشقة ولو فال تطهر مع بقاء شيء منها، وال يضر بقاء لون أ

 بقاء العين، وإن بقي الطعم وحده ضر وإن على معًا ضر لقوة داللتهما بقيامغلطة، فإن 
  .، وألن بقاءه يدل على بقاء العيننادرهاعسرت إزالته لسهولتها غالبا، فألحق بها 

با، و  أفضل حيث لم تتوقف إزالتها على ذلك وإال وجالنجاسةوالقرص لمحل ) والحت(
   نحوهمثلهما االستعانة بأشنان أو 

  
 وَأْن ُتـــَزاَل الـَعـيـُن ِمـــن َعـْيـِنـيَّـْه  َيكفيـَك َجْرُي الَما عـلى الُحكِمـيَّـْه )٩٧(
  َيْكِفيه َرشٌّ ِإْن ُيِصـْب ُآـلَّ الَمَحـْل   وَبـــْوُل ِطـفــٍل َغـيــَرَدرِّ مـــا َأَآـــْل  )٩٨(
  يُّـٌر بـــه حــيــَن انـَفـَصــْل ِإْذ ال َتـَغـ  ومــاُء َمغـسـوٍل له ُحـْكـُم الَمـَحـْل  )٩٩(
  ِمـــــْن َبــْثـــَرٍة وُدمَّـــــٍل وَقــــــْرِح   وْلـُيـْعـَف عــــن َنــــْزِر َدٍم َوَقــْيــِح  )١٠٠(

 المغلظة النجاسةأما . ةأي يندب بعد طهر محل النجاسة غسله ثانية وثالث) والتثليث فيه أفضل(
   .يصغرفال يندب تثليثها على األصح؛ ألن المكبر ال يكبر آما أن المصغر ال 

  :  المخففة فقال النجاسةثم ذآر 
 على وجه التغذي وإن آان اللبن ذآرما ) ما أآل(أي لبن )  غير در(ذآر ) وبول طفل) (٩٨(

بأن يعمه ويغمره، )  آل المحليصبإن (الماء وإن لم يسل ) يكفيه رش(المأآول نجسًا 
، ويحصل بالسيالن مع األصلبخالف األنثى والخنثى ال بد في بولهما من الغسل على 

 رواه . الغالمبولُيغسل من بول الجارية وُيرش من : الغمر، واألصل في ذلك خبر
  .وخرج ببول الصبي غائطه فيجب غسله على األصل. )١(الترمذي وحسنه

إذ ال تغير به حتى . وماء مغسول له حكم المحل: (لة النجاسة فقال حكم غساذآرثم ) ٩٩(
ي أن حكم الماء الذي غسل به نجاسة ولو معفوًا عنها وانفصل عن محلها أ) انفصل

وال زائد الوزن إن طاهرًا فطاهر وإن نجسًا :  عنه غير متغير، أيانفصالهحكمه عند 
وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ . هور، آالتثليث؛ فهو طالمندوبأما ماء ُغسالة .فنجس 

 الظاهر وال يبتلع طعامًا وال شرابًا قبل غسله لئال حدفي الغرغرة يغسل آل ما في 
  .يصير آآًال للنجاسة 

) و(خراج صغير ) من بثرة. قيح(قليل ) و(غير مغلظ ) دم(أي قليل ) رزنوليعف عن ) (١٠٠(
 من نفسه وحجامة، ومن فصد الجرح: بفتح القاف وضمها) قرح(من ) دمل و(من 

 وفرعهماوغيره، أي من غير آلب ونحوه لمشقة االحتراز عنه، أما الكلب والخنزير 
 والبق والبعوض ونحوها وَوِنيم البراغيثفال يعفى عن شيء منه، ويعفى عن دم 

الذباب وبول الخفاش وروثه، ويعفى عن قليل طين الشارع النجس ولو بمغلظ، وهو 
 وإال فنجس عنه غالبًا، وأما ماء القروح والنَّفَّاطات فإن تغير رازاالحتما يتعذر 

  .فطاهر 

                                                 
  ). ٥٢٥(جه ، وابن ما)٦١٠( الترمذي )١(



  ٣٤

  

א 
 

 أو َغــيـــِرِه الِفـــضَّـــٍة أو َذَهــــــِب  ُيـَبـاُح ِمنـهـا طـاهـٌر ِمـــن َخـَشــِب )١٠١(
  المــــَرَأٍة وَجــــاَز ِمــــن َزَبــْرَجـــِد  ـمـاُلــُه َآـــِمـــْرَوِدفـَيــْحــُرُم اسـتـع  )١٠٢(
  

 FאE 
آخزف ونحاس وحديد )  وغيره.طاهر من خشب ( واستعماًالًاتخاذايباح منها  () ١٠١(

 من إناء توضأ أنه  : ففي الصحيح، طاهرًاًاإناءورصاص وجلود من حيث آونه 
: هَبوالشَّالنحاس : فروالصُّ. )٣( ومن َتْور من حجارة)٢( ومن إناء من َشَبه)١(من ُصفر

 يرد تحريم استعمال جلد أو غيره من فالالنحاس األحمر الذي يشبه الذهب في لونه 
 المذآورة، بل من الحيثيةآدمي وال مغصوب أو مسروق؛ ألن تحريمها ليس من 

  .حيث حرمة اآلدمي واالستيالء على حق الغير بغير إذنه 
ور واإلناث والصبيان حتى يحرم على  على الذآاستعمالهفيحرم ) ال فضة أو ذهب(

 إناء منهما أو من أحدهما، وسواء أآان االستعمال في فيالمكلف سقي نحو طفل 
ال تشربوا في آنية الذهب والفضة وال :   " )٤("الصحيحين"طهارة أو غيرها لخبر 

؛ ألن علة التحريم وجود عين عليهماوقيس غير األآل والشرب  " تأآلوا في صحافها
  . ب والفضةالذه

وملعقة لألآل أو الشرب وٍخالل األسنان، نعم لو احتاج إلى االآتحال ) المرأة. آمرود) (١٠٢(
 أو من أحدهما لجالء العين جاز ومحل التحريم إذا وجد غيره وإال جاز، منهمابميل 

ويحل إناء ذهب أو فضة موه بنحاس أو غيره إن حصل منه شيء . استعماله 
إال حرم ويحل إناء نحاس أو نحوه موِّه بذهب أو فضة إن لم  على النار وبالعرض

وفيروزج ) وجاز من زبرجد( بالعرض على النار وإال حرم، ءيشيحصل منه 
 جوهر ولو من ِطْيب مرتفع آمسك وعنبر وآافور، بناًء على أن وآلوياقوت وبّلور 

الخواص فال ، مع أن الجوهر النفيس ال يعرفه إال العينعلة تحريم إناء النقدين 
ي نفاسته لصنعته ال لذاته آزجاج وخشب الذخيالء، وآما يجوز استعمال اإلناء 

  .محكم الخرط 
  

 ِبـِكــَبــٍر ُعــْرَفـــًا َمـــــَع الــتَّــَزيُّــِن وَتــْحــُرُم الـضَّـَبــُة ِمــــن َهــِذيـــِن )١٠٣(
  والحـاَجـُة الـتـي ُتـسـاوي َآـْســَرُه   ــِقــَدا َحــلَّْت وَفــْرَدا ُيــْكــَرُهِإْن ُف  )١٠٤(
  ولــو ِبـُعــوٍد ُحـــطَّ فـــوق اآلِنـَيــْه   وُيْسَتـَحـبُّ في األوانــي التَّْغِطـَيـْه  )١٠٥(

                                                 
  ). ١٩٧(  البخاري )١(
، )٣١٩(، ومسلم )...٢٥٠(البخاري " : الصحيحين" ، وأصله في )٩٨(  أبو داود )٢(

  .  ، وفي الحديث ذآر االغتسال، وهو يشمل الوضوء آما ُعلم من آيفية صالته )٣٢١(
  )... ١٩٥(  البخاري )٣(
  ). ٢٠٦٧(، ومسلم )٥٤٢٦(  البخاري )٤(



  ٣٥

العين : لوجود المعنيين) بكبر عرفًا مع التزين( أو فضة ذهبمن ) وتحرم الضبة) (١٠٣(
  .والخيالء 

 الضبة آانتوإن . بال آراهة) حلت( صغيرة لحاجة آانتالكبر والزينة بأن ) إن فقدا) (١٠٤(
آره استعمالها والتزيين بها، ولم تحرم للحاجة، : آبيرة لحاجة أو صغيرة فوق الحاجة

 يشرب فيه آان الذي  أن قدحه: "  عن أنس)١(البخاريواألصل في ذلك خبر 
  .أي مشعبًا بخيط فضة النشقاقه . مسلسًال بفضة 

مع تسمية اهللا تعالى ليًال آان ) ولو بعود حط فوق اآلنيه.  األواني التغطيهفيويستحب ) (١٠٥(
أن رسول اهللا :  عن جابر)٢("الصحيحين" سواء أآان فيها ماء أو غيره لخبر نهارًاأو 
 ما ثبت : ، وفائدة ذلك من ثالثة أوجه؛ أحدها "غطوا اإلناء وَأوآوا السقاء: "قال
فإن الشيطان ال يحل سقاء وال : " قالأنه  اهللا رسول عن )٣("نالصحيحي"في 

في السنة ليلة ينزل فيها : "قال  أنه )٤(ثانيها ما جاء في رواية لمسلم" يكشف إناًء
 ليس عليه وآاء إال نزل فيه من ذلك سقاءوباء ال يمر بإناء ليس عليه غطاء أو 

 وقد عمل بعضهم بالسّنة في التغطية  من النجاسة ونحوها،صيانتها: ، ثالثها"الوباء 
ولكن ال يعرض العود على .  العود ولم تنزل في اإلناءعلىبعود فأصبح وأفعى ملتفة 

ويسن .  السر الدافع هو اسم اهللا تعالى مع صدق النيةفإناإلناء إال مع ذآر اسم اهللا 
وجمع الصبيان  عند النوم وإغالق الباب بعد المغرب النارأيضًا إيكاء السقاء وإطفاء 

  .والمواشي 
 بـَنـِجــٍس ولــــو ألعــمــى قـــــاِدِر  وُيــَتــَحــرَّى الشــِتــَبــاِه َطـــاِهـــِر )١٠٦(
  َوْرٍد وَحــْمــٍر َدرِّ ُأْتــــٍن َمـْحــَرَمـا  ال اْلـَكــمِّ والـبــوِل وَمـْيـَتــٍة ومــــا  )١٠٧(
  
بذل : االجتهاد والتحري والتآخي)  بنجس ولو ألعمى قادر.ويتحرى الشتباه طاهر) (١٠٦(

فيجتهد الشتباه طاهر من ماء أو ثوب أو طعام أو شراب .  طلب المقصودفيالمجهود 
 بأن يبحث عما يبين النجس باألمارات المغلبة على الظن، نجسأو غيرها بآخر 

ه باالجتهاد فجاز  للمطلوب يمكن التوصل إليشرطويستعمل ما ظن طهارته؛ ألن الِحّل 
 القادر على االجتهاد على األصح آما في األعمىوآما يجتهد البصير يجتهد . آالِقبلة 

 والذوق، وفارق منعه في الِقبلة بأن واللمسالوقت، وألن له طريقًا غير البصر آالشم 
  . ي يقلد مجتهدًاآالعامأدلتها بصرية فإن تخير قلَّد بصيرًا ثقة 

 عليه أحد آمَّي ثوب متنجس باآلخر فال اجتهاد فيه، بل يجب غسلهما شتبهالو ) ال الكم) (١٠٧(
؛ ألنه ثوب واحد تيقن نجاسته فال تزول بالشك، آما لو خفي محل فيهمعًا لتصح صالته 

لو اشتبه ) ورد وخمر در ُأتن. البول وميتة وما( في محل منه، تنحصرالنجاسة فيه ولم 
 بمذّآاة، أو ماء ورد بماء، أو خمر بخّل، أو لبن بدّر، ماء وبول منقطع الرائحة، أو ميتة

فال اجتهاد؛ إذ ال أصل للخمسة في : األنثى من الُحُمر األهلية : جمع َأتان: لبن ُأُتن: أي 
يتوضأ بكل : يريقهما ثم يتيمم، وفي مسألة ماء الورد: حل المطلوب، في مسألة البول

لد أو إناء بول بأواني بلد فل أخذ بعضها بال منهما مرة، ولو اشبتهْت ميتة بمذآَّيات ب

                                                 
  ).  ٥٦٣٨(و ) ٣١٠٩( الحديث  )١(
  ).  ٢٠١٤(، )٢٠١٢(، مسلم )..٣٢٨٠( البخاري  )٢(
  . ، وليس عند البخاري بهذا اللفظ)٢٠١٢( مسلم  )٣(
  ).  ٢٠١٤(  الحديث )٤(



  ٣٦

ال يتحرى فيها لو اشتبهت ) ومحرما(اجتهاد بعضها بال اجتهاد إلى أن يبقى واحد 
 عن غيرها، فإن ادعى امتيازها المحرمبأجنبيات محصورات، إذ ال عالمة تمتاز بها 
حل، واألصل في  الظن بأصل الاعتضادبعالمة فال اجتهاد أيضا؛ ألنها إنما تعتمد عند 

 اشتبهت زوجته بأجنبيات ولواألبضاع الحرمة، وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب، 
  .حرم عليه أن يطأ منهن مطلقًا؛ ألن الوطء ال يباح إال بالعقد 

  



  ٣٧

 
אא 

 
 وأآَّـــــــُدوُه النــتــبـــاِه الــنَّـــاِئـــِم  ـاِئــِمُيــَســـنُّ ال َبــعــد زواِل الـصـ )١٠٨(
  ُوُســــــنَّ بـالـُيـْمــَنــى اَألَراُك َأْوالْه   ـالْهـوِلـَتــَغــيُّــِر الـــَفــــِم ولــلــصــ  )١٠٩(
  

FאאE 
    

  .استعمال عود أو نحوه آأشنان في األسنان وما حولها: وشرعًا. الدلك وآلته: لغة
 رواه ابنا خزيمة " للربك مطهرة للفم مرضاة السوا"  لخبر  السواك مطلقًا)يسن( )١٠٨(

بعد (يسن ) ال( لكنه ،)١( بصيغة الجزم ورواه البخاري تعليقًا"صحيحيهما"وحبان في 
لخلوف فم ": )٢("الصحيحين" بل يكره لخبر ، زوال شمس يومهيأ) زوال الصائم

راد  والم، تغير رائحة الفم:وفُلوالُخ " أطيب عند اهللا من ريح المسك الصائم
، بسبب آخر غير الخلوف آنوم أو الزوالولو تغير فمه بعد  بعد الزوال الخلوف

 آما قاله المحب الطبري في يكرهوصول شيء آريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك لم 
 النتباه النائم من نومه السواكأي يتأآد طلب ) وأآدوه النتباه النائم" (شرح التنبيه"

 إذا قام من النوم يشوص فاه آان أنه : )٣("لصحيحينا"ليًال آان أو نهارًا لخبر 
   .التغير بجامعأي يدلكه، وقيس بالنوم المذآور غيره . بالسواك

بنوم أو أآل أو آالم أو ترآه أو غيره، لما روى الطبراني في ) فم(رائحة ) ولتغير) (١٠٩(
خلون على آانوا يد:  بن عبد المطلب أنه قالالعباس عن )٤(وغيره" معجمه الكبير"

أي عند ) وللصاله  ("استاآوا ! تدخلون علّي قلحًا: " يستاآوا فقالولم رسول اهللا 
لوال أن أشق على  ": )٥("الصحيحين" آانت فرضًا أو نفًال لخبر سواءإرادة القيام لها 

 وللطواف بأنواعه، ولسجدة "أمتي أو على الناس ألمرتهم بالسواك عند آل صالة 
وعند االحتضار آما دل عليه خبر  السََّحر، وفي وبعد الوتر،  الشكر،أوالتالوة 

وإن آان ) باليمنى(االستياك ) وسن(إنه يسهل خروج الروح : ويقال ،"الصحيحين"
 يحب آان وألنه  قلح، والبداءة بالجانب األيمن من فمه لشرف األيمن، إلزالة

                                                 
من ) ١٠٧٠(من حديث عائشة، وابن حبان ) ١٠٦٧(، وابن حبان )١٣٥(  ابن خزيمة )١(

  .  الرطب واليابس للصائمباب السواك/ وعلقه البخاري ك الصوم. حديث أبي هريرة
  ). ١١٥١(، مسلم )..١٨٩٤( البخاري  )٢(
  ). ٢٥٥(، مسلم )..٢٤٦( البخاري )٣(
، )١٥٠(السنن الكبرى " ، والبيهقي ٣/٤٤٢، ١/٢١٤، وأحمد ٢/٦٤" الكبير"الطبراني  )٤(
)١٥١  .(  
  ).٢٥٢(، مسلم )٧٢٤٠(، )٨٨٧(البخاري  )٥(



  ٣٨

األراك ( و. )١(واآهالتيامن ما استطاع في شأنه آله في طهوره وترجله وتنعله وس
 ثم مطلق العود، واليابس المندَّى بماء أول،ى الطيبثم النخل ثم العود ذو الريح ) أواله

  .ويحصل بكل مزيل للوسخ طاهر ولو خرقة 
 وِغــبَّـــا ادَِّهـــــْن وَقــلِّـــْم ُظــْفـــَرا  وُيـسـَتـحــبُّ االآــِتــَحــاُل ِوْتــــــَرا )١١٠(
  َنـَة احـِلـْق والِخـَتـاُن َواِجـــُب والَعـا  واْنـِتـْف ِإلْبــٍط وُيـَقــصُّ الـشَّــاِرُب  )١١١(
  واِالْسـَم ِمـن ُأنـَثـى وُيـْكـَرُه الـَقـَزْع   لـَبــاِلــٍغ ســاِتـــَر َآــْمـــَرٍة َقــَطـــْع  )١١٢(
  
اآتحلوا ": قال ن عباس أنه  عن اب)٢( لخبر الترمذيباإلثمد) ويستحب االآتحال) (١١٠(

لخبر أبي داود ) وترا(، ويستحب آونه "باإلثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر
وقتًا بعد وقت بحسب : أي) وغبا ادهن. ("من اآتحل فليوتر ":  بإسناد جيد)٣(وغيره

عن  نهى رسول اهللا : الحاجة لخبر الترمذي وصححه عن عبداهللا بن مغفل قال
قصها بمقص أو نحوه، : يسن تقليم األظافر، أي: أي) وقلم ظفرا (.غبًااالدهان إال

ومحل ندب إزالة الظفر والشعر اآلتي في غير عشر ذي الحجة لمريد التضحية، 
أنه يبدأ في اليدين " اإلحياء" قصها عند طولها، ويوم الجمعة أولى، وفي ووقت
اليمنى ويختم بخنصر اليسرى  اليمنى ويختم بإبهامها، وفي الرِّجلين بخنصر حةبمسّب

ويسن . ال بأس به إال تأخير إبهام اليمنى فإن السّنة إآمال اليمنى أوًال: قال النووي
إن الحك باألظفار قبل غسلها يضر :  األصابع بعد قص أظفارها فقد قيلوسؤرغسل 

  .بالجسد 
حيث يظهر طرف ب) ويقص الشارب(أي يندب ذلك إن اعتاده وإال فيحلقه ) ف إلبطوانت) (١١١(

من الرجل أما األنثى فالمستحب لها نتفها لخبر ) والعانة احلق(الشفة وال يحفيه من أصله 
الختان :  من الفطرةخمس" :قال رسول اهللا :  عن أبي هريرة قال)٤("الصحيحين"

حلق العانة، : هو، واالستحداد )٥("واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط
وشعر العانة إذا طال يعشش فيه الشيطان ويذهب قوة :  النظافة، قال الجيليوالمقصود
  على الذآر واألنثى) والختان واجب . (الجماع

أنه : )٦(وهي الغلفة من الذآر لخبر أبي داود) ساتر آمرة قطع(عاقل محتمل له ) لبالغ) (١١٢(
 يجب قطع انالختوآما يجب . "ألق عنك شعر الكفر واختتن: "  لرجل أسلمقال 

: في مذهب أحمد" الرعاية"السرة؛ ألنه ال يتأتى ثبوت الطعام إال به وربطها، وفي 
   .الصبييجوز تثقيب آذان الصبية للزينة ويكره ثقب آذان 

  
 َعـْنـَفــَقــٍة وِلــْحــيــٍة وَحـــاِجــــِب  َتـَنـزَُّهـا واَألْخـــُذ ِمـــن َجــَواِنــِب )١١٣(
  ـَحـاٍن على َمـن ُيـْهِدي ِطيٍب وَرْي  وَحـــلـــُق َشـــعـــِر امـــــــرأٍة َوَردِّ  )١١٤(
  اْد ـِلــَرُجـــٍل وامــــَرأٍة ال لـلـِجــَهــ  وَحرَُّمـوا ِخَضـاَب َشـعـٍر ِبـَســَواْد  )١١٥(

                                                 
  ). ٤١٤٠(فعند أبي داود ) وسواآه" إال ) ٢٦٨(، ومسلم )..١٦٨(رواه البخاري  )١(
  ). ٣٨٧٨(، ورواه أبو داود )١٧٥٧( الحديث )٢(
من حديث أبي هريرة، ) ٦٦٢(، والدارمي ٣٧١، ٣٥٦، ٢/٣٥١، وأحمد )٣٥( أبو داود )٣(

  .  ٤/١٥٦ورواه من حديث عقبة بن عامر أحمد 
  ). ٢٥٧(، مسلم )٦٢٩٧(، )٥٨٩١(، )٥٨٨٩( البخاري )٤(
  .جلدة الذَآر: ُغْلفة والُقْلفة واحدة ال)٥(
  ).  ٣٥٦( الحديث )٦(



  ٣٩

  
اهللا سمعت رسول : عن ابن عمر قال" الصحيحين " لخبر ) تنزهًا. ويكره القزع() ١١٣، ١١٢(

 واحد أم موضعوهو حلق بعض الرأس سواء آان من .  عن القزعينهى 
 في النهي عنه أنه والحكمة: قال العلماء. متفرقًا،  إال أن يكون لمداواة أو نحوها

 أخذ الشعر من جوانب عنفقته ومن لحيته للرجلويكره ) ١١٣.   (تشويه للخلقة
  .  التنميص المنهي عنه معنىوحاجبيه، ألنه في 

؛  ألن بقاءه يزينها، ونتف لحيتها وشاربها )امرأة(رأس ) حلق شعر(يكره ) و) (١١٤(
: أي )  وريحان على من يهديطيب. و رّد. (مستحب؛ ألن بقاء آل منهما يشينها

. مجرور بالمضاف" رّد"و . يكره تعاطي رد الطيب أو الريحان على من أهداه إليه
  . الذي قّدرناه

عر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد لخبر أبي  شخضابأي يحرم ) ١١٥(
 عن ابن عباس قال قال رسول اهللا )١(والحاآم" صحيحه" حبان في وابنداود والنسائي 

 :"قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد آحواصل الحمام ال يريحون رائحة يكون 
جهاد لما فيه من إرهاب  الشعر األبيض بالسواد ألجل الخضبلكن يجوز   . "الجنة
  . آالحناء فال يحرم بل هو سّنة للذَآر واألنثى بغيرهوخرج بالسواد خضبه . العدو

                                                 
  ".  المستدرك" ابن حبان و " صحيح"، ولم أجده في )٥٠٧٥(، النسائي )٤٢١٢( أبو داود )١(



  ٤٠

א 
  

 َمـِنــيٍّ ُمــوِجـــِب الـتَّـغـسـيـِل  َغـيَر ُمـوِجـُبـُه الــخــارُج ِمــــن سـبـيــِل )١١٦(
   ُمـَمـكٍِّن وَلــْمــُس َمــــرَأٍة َرُجـــــْل  آــذا زواُل الـعـقِل ال ِبَنــوِم ُآـْل  )١١٧(
  

FאE 
  

استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا : وفي الشرع. الُحسن: الوضوء من الوضاءة
  . بالنية

 آان أو بًال الخارج من سبيل معتاد ُق: أحدها؛ أربعة– أي أسبابه -موجب الوضوء ) ١١٦(
 آان أو  نجسًا، آان أو معتادًا نادرًا،أو عينًا -بل ولو من ُق - الخارج آان  ريحًا،دبرًا

 فبالنص ي أما الغائط والبول والريح والمذ. ثم رجعْترأسها أخرجت ة ولو دودطاهرًا
 بخروج الخارج من الوضوء وشمل آالم الناظم إيجاب .عليهاوأما ما عداها فبالقياس 

 خلق مسدود المخرج األصلي أو انفتحت  أو تحتها وقدفوقها انفتحت في معدة أو ةثقب
 نيغير م( ال يخرج منه شيء وإن لم يلتحم فصار ،تحت المعدة وقد انسد األصلي

 الموجب المنياستثنى الناظم من إيجاب الوضوء بخروج الخارج ) موجب التغسيل
 احتالمي الشخص نفسه الخارج منه أول مرة آأن أمنى بمجرد نظر أو  وهو مّن،للغسل
 ألنه أوجب أعظم األمرين وهو الغسل بخصوصه ؛ مقعدته فإنه ال يوجب الوضوءًانممّك
  . يوجب أدونهما فلم

 بها فإن فسر بآلة التمييز أو أنه صفة يميز ،التمييز:  أي،ثانيها وهو )زوال العقلآذا ( ) ١١٧(
أو  إما بارتفاعه بالجنون ، وهو التمييز،بين الحسن وبين القبيح فالمراد زوال تصرفه

ال : أي...) ال بنوم . ( أو استتاره بالنوم ونحوه،ر ونحوهْك باإلغماء أو السُّانغماره
 آل شخص ممكن مقعدته من مقره ولو مستندًا إلى ما لو زال بنوميجب الوضوء 

غيرهما  ألييه رافعًا رآبتيه محتويًا عليهما بيديه أو علىلسقط، أو محتبيًا بأن يجلس 
.  ثم يصلون وال يتوضؤونينامون  رسول اهللا أصحابآان : ال عن أنس ق)١(لخبر مسلم

ولو زالت . الحديث... ينتظرون العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم: )٢(ولفظ أبي داود
 نام على قفاه ملصقًا مقعده بمقره، وال لمن انتباهه انتقض وضوؤه، وال تمكين قبلإحدى ألييه 

  . ومقره تجاف مقعده لمن نام قاعدًا وهو هزيل بحيث يكون بين
   

 وَمــسُّ َفــْرِج َبـَشـٍر بَبطـِن َآـْف ال َمـْحَرٌم وحـاِئـٌل للنَّـْقـِض َآْف )١١٨(
  وَمــْع َيـقـيــِن َحــــَدٍث أو ُطــْهــْر   واختـيـَر ِمـن َأْآـٍل ِلَلحِم الـُجــُزْر  )١١٩(

  
ناعس يسمع آالم الحاضرين وإن لم أن ال: النومِسَنة، والفرق بينه وبين : ويقال للنعاس

فلو شك في أنه متمكن أو ال، أو في أنه نام أو . الرؤيايفهمه بخالف النائم، ومن عالمة النوم 
  . انتقض:  هل نام أو نعسوشكلم ينتقض وضوؤه، أو رأى رؤيا : نعس

                                                 
  ).٣٧٦( الحديث )١(
  ). ٢٠٠( الحديث )٢(



  ٤١

 آبيرين ببشرتهما، وهي ما سوى أجنبيينلمس ذآر أنثى : أي) ولمس مرأة رجل(ثالثها 
 أو غيرها، سواء في ذلك الالمس بشهوةلسن والشعر والظفر أو ما في معناها، عمدًا أو سهوًا ا

والمعنى في إيجابه ] ٦:، المائدة٤٣: النساء[ 〉 ρr& ãΜçGó¡yϑ≈s9 u™!$|¡ÏiΨ9$#÷ ®:  تعالىلقولهوالملموس 

   .للشهوةالوضوء أنه مظنة االلتذاذ المثير 
، وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح ]محرم [لمسال : أي) ال محرم) (١١٨(

 مصاهرة، ولو بشهوة، فال يوجب الوضوء أولحرمتها، سواء آانت من نسب أو رضاع 
 نقض مع وجود حائل بين بشرتي الأي ) وحائل للنقض آف(النتفاء المظنة بينهما 
 آان قبًال) ببطن آف(آدمي ) فرجمس (ينقض الوضوء ) و. (الذآر واألنثى ولو رقيقًا

من " : )١(، لخبرمقطوعًاأو دبرًا، من نفسه أو غيره، عمدًا أو سهوًا، متصًال أو ذَآرًا 
، ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتك حرمة غيره، "مس ذآره فليتوضأ 

 المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ، وبمس الدبر ملتقى المنفذ، وببطن قبلوالمراد بمس 
  .إحدى الكفين على األخرى  وضع عندالكف ما استتر 

أي المختار عند النووي وجماعة وجوب الوضوء على من أآل لحم الجزر، ) واختير) (١١٩(
 وإن شذ مذهبا فهو قوي دليًال لصحة -وهو : قال النووي. ، نيئًا أو مطبوخًااإلبل: أي

   . )٢(حديثين فيه
  
  

 َيـِقـيــُنــُه وســاِبـــٌق إذا ُجـــِهــــْل  ــَرا َشــــكٌّ بــِضــدِّه َعــِمـــْلإذا َط )١٢٠(
  ُيْعـَلـْم بـشـيٍء فـالـُوُضـوُء ُمـْلـَتـَزْم   ُخـْذ ِضـدَّ مـا قبـَل يقـيٍن حيُث َلـْم  )١٢١(
  وَغْسـُلـَك اليـديـِن َمــْع ِمـْرَفـِقـَكـا  ُفـُروضـه النِّـيَّـُة واغِسـل َوْجـَهـَكـا  )١٢٢(
  
يقينه أي إذا تيقن حدثًا أو . إذا طرأ شك بضده عمل.  يقين حدث أو طهرومع ) (١٢٠، ١١٩(

 لخبربيقينه، استصحابًا له، : طهرًا ثم طرأ عليه شك عمل بضده، أي
إذا وجد أحدآم في بطنه شيئًا فأشكل عليه َأخرج منه شيء ": )٣(مسلم

   ." حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا المسجدأو ال فال يخرجن من 
وإذا جهل السابق من الحدث والطهر ) خذ ضد ما قبل يقين. وسابق إذا جهل) (١٢١، ١٢٠(

يعلم بشيء . حيث لم(و  . طهرأخذ بضد ما تيقنه قبلهما من حدث أو 
 االحتمالين لتعارضإذا لم يعلم ما قبلهما فالوضوء الزم له ) فالضوء ملتزم

طهر، وهذا من غير مرجح، وال سبيل إلى الصالة مع التردد المحض في ال
  . بمن يعتاد التجديد فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقًا خاص

 بأول جزء من الوجه آأن ينوي رفع قرنهاالنية، ويجب : فروض الوضوء ستة؛ أحدها) ١٢٢(
غسل الوجه، : ثانيها.  إال بالوضوء يباحالحدث أو استباحة الصالة أو غيرها مما ال 

                                                 
 ، وابن)١٦٣(، والنسائي "حسن صحيح : " وقال ) ٨٢(، والترمذي )١٨١( رواه أبو داود )١(

  ).  ٤٧٩(ماجه 
حديث البراء بن عازب، رواه : والثاني). ٠٣٦٠حديث جابر بن سمرة رواه مسلم :  األول )٢(

  ).  ٤٩٤(، وابن ماجه )٨١(، والترمذي )١٨٤(أبو داود       
  ).  ٣٦٢( الحديث )٣(



  ٤٢

θ#) ®: قال تعالى è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθã_ ãρ 〈 ]انغساله، وآذا في بقية والمراد ]٦:المائدة 

 واألنف وحده والفماألعضاء، والمراد ظاهر الوجه إذ ال يجب غسل داخل العين 
 ما وعرضًاطوًال، ما بين منابت شعر رأسه غالبًا وأسفل طرف المقبل من اللحَيْين، 
 ماار، وهو بين أذنيه وشعر الوجه إن لم تخرج عن حده وآانت نادرة الكثافة آعذ

öΝ ®: ثالثها غسل اليدين مع المرفقين، قال تعالى. حاذى األذنين  ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n< Î) 

È,Ïù# t yϑ ø9$# 〈 ]على دخولهما في الغسل اآلية واإلجماع وفعله ودل ]٦:المائدة  المبين 

 من المرفق وجب قطعتللوضوء المأمور به، فإن لم يكن له مرفق اعتبر قدره، فإن 
  .لعضد غسل رأس ا

  
  

 ِرْجَليَك َمـَع َآعَبيَك والتَّرتيُب ُثــْم  وَمْسُح بعِض الرأِس ُثمَّ اغِسْل َوُعْم )١٢٣(
  وَآـــوُنـــُه ُمــَمــيِّـــَزًا وُمـســلــمــا   لــه ُشــُروٌط خمـسـٌة َطـُهــوُر مـــا  )١٢٤(
  مــــاٍء إلــــى َبــَشــَرِة الـَمـغـُســوِل    الـمـاِنــِع ِمــــن ُوصــــوِلوَعــــَدُم  )١٢٥(
  وَعـدَّ منها الرَّاِفـِعـي َرْفـَع الَخـَبـْث   وَيـدُخـُل الوقُت لـداِئـِم الـَحـَدْث  )١٢٦(
  

 فرق بين وال، ]٦:المائدة[ 〉 /θßs|¡øΒ$#uρ öΝä3Å™ρâ™ãÎ#) ®:مسح بعض رأسه لقوله تعالى: رابعها) ١٢٣(

 شعرة عليها بحيث يطلق عليه اسم المسح، ولو بعض مسح بشرة الرأس والشعر الذي
 بشرط آون الشعر الممسوح لو مد واحدة بيد وغيرها، ولو من صاحب رأسين أصليين

،  توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامتهأنه  )١( عن حد الرأس، وفي مسلميخرجلم 
  . على االآتفاء بمسح البعض فدل

وهما العظمان الناتئان من الجانبين  من آل رجل، آعبيهغسل رجليه مع : خامسها

=öΝà6n ®:            تعالىعند مفصل الساق والقدم، قال  ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷è s3ø9$# 4 〈 
  .]٦:المائدة[

  .  للوضوء المأمور به المبين  أفعاله لفعله فيسادسها الترتيب 
أو يظن المتوضئ آونه  يعلم أنأي ) طهور ما: (أولها) شروط خمسة(الوضوء ) له(ثم ) ١٢٤(

: ثالثها) و. (آون المتوضىء مميزًا: ثانيها) و(مطلقًا؛ ألن ما عداه ال يرفع الحدث 
 إسالم شرطها صحيح لعدم صحة نيته إذ غير غيرهما وضوء؛ ألن )مسلما(آونه 

  .الناوي وتمييزه 
) لمغسولمن وصول ماء إلى بشرة ا(الحسي آدهن جامد وشمع ) عدم المانع: (رابعهاو) ١٢٥(

 جري الماء على العضو المغسول شرط لصحة تطهيره، ويقاس بالمانع الحسي إذ
  . حيض أو نفاس منالمانع الشرعي 

                                                 
  ). ٢٧٤( الحديث )١(



  ٤٣

 وسلس بول أو مذي؛ ألن آمستحاضةدخول الوقت في وضوء دائم الحدث : خامسها) ١٢٦(
 الصارف، عدم: ومن شروطه. طهارته طهارة ضرورة وال ضرورة قبل الوقت

  وام النية، فلو قطعها في أثناء الوضوء احتاج إلى نية جديدة، ويعبر عنه بد
  
  

 وأغـِسـْل َيـَديـَك قبـَل أن ُتـَدخِّـال والسُّـَنـُن الـسِّــَواُك ُثــــم َبـسـِمــال )١٢٧(
  الــــرأَس وابــــدأُه مــــن الـُمـَقــدَِّم  ِإَنــا وَمضـِمـض وانَتـِشـق وَعـمِّــِم  )١٢٨(
 الذي يزول بالغسلة الواحدة عن الخبثعد الرافعي من شروط الوضوء رفع : أي. ) .وعد( 

 الماء يصير مستعمًال في الخبث فال ألنأعضاء وضوئه إن آان، فال يكفي لهما غسلة واحدة؛ 
 تكفي لهما آما في الحيض والجنابة؛ أنهايستعمل في الحدث، والمعتمد ما صححه النووي من 

 العضو ال يحكم عليه باالستعمال، علىواحد، والماء ما دام مترددًا ألن مقتضى الطهرين 
 يزل الخبث بالغسلة الواحدة فالحدث أيضًا باق، ويؤخذ لموسواء أآانت عينية أم حكمية، أما إذا 

  . لم يرتفع حدثه إال بتمام الغسالت السبع بمغلظمنه أيضًا أن عضوه لو تنجس 
" : )١(أي بعده عند غسل الكفين لخبر) ثم بسمال (بابهمر في أوله لما ) السواك: والسنن) (١٢٧(

 طلب بعض أصحاب النبي :  عن أنس قال)٢(يالنسائ، ولخبر "آل أمر ذي بال 
فأتي بماء فوضع يده " هل مع أحد منكم ماء؟ " :       فلم يجدوا فقال وضوءًا

: بسم اهللا، وأآملها: هاوأقل. " اهللا باسمتوضؤوا " : في اإلناء الذي فيه الماء ثم قال
وحكى المحب الطبري عن بعضهم التعوذ قبلها، ويسن أن . الرحيمبسم اهللا الرحمن 

فإن ترك البسملة أوله استحب أن .  الذي جعل الماء طهورًاهللالحمد : يقول بعدها
  . وآخرهأولهبسم اهللا : يقول في أثنائه

 تيقنًا قبل المضمضة وإن إنا ويسن غسل آفيه ثالث. واغسل يديك قبل أن تدخال(
 أن قبلطهرهما أو لم يرد غمسهما لالتباع، ثم إن شك في طهرهما سن غسلهما 

  .يدخلهما إناًء فيه ماء قليل أو مائع، بل يكره غمسهما فيه قبل غسلهما ثالثًا
أي يسن أوله المضمضة ثم االستنشاق لالتباع، ويحصالن ) ومضمض وانتشق ) (١٢٨(

لفم واألنف وإن ابتلعه أو لم يدره، وتقديم المضمضة على  إلى االماءبوصول 
  . مستحب، فلو قدم االستنشاق عليها حسب وفاتتالاالستنشاق مستحق 

  
 ولـلـصِّـَمـاَخـيـِن بـــمـــاٍء آَخــــــَرا وَمــســُح ُأذٍن بـاِطــنــا وظــاِهـــرا )١٢٩(
  يــِنوالِّـلـحـَيــَة الـَكــثَّــَة والـرِّْجـَلــ  وَخــلِّــَلـــن أصـــاِبــــَع الــَيــَديـــِن  )١٣٠(
  

 المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك فيوتسن المبالغة فيهما للمفطر، والمبالغة 
أن يصعِّد الماء بالنَفس  الماء، وفي االستنشاق ومجواللثات، ويسن إمرار أصبعه اليسرى عليها 

 من ماء وأذى، ويسن آونه بيده أنفه يخرج بعد االستنشاق ما في بأن االستنثارإلى الخيشوم، ويسن 
 أنندبًا بالمسح لالتباع، ويسن ) الرأس. وعمم( فتكره له المبالغة - ولو نفًال -اليسرى، أما الصائم 

 صدغيه على وإبهاميه يبدأ بالمسح من مقدمه بأن يضع يديه على المقدم ويلصق مسّبحته باألخرى
 له شعر ينقلب بالذهاب والرد لمن إلى قفاه ثم يردهما إلى المبدأ لالتباع، وهذا ثم يذهب بهما

  . ينقلب لم يسن له الرد لعدم فائدتهشعرليصل البلل إلى جميعه وذلك مرة واحدة، فإن لم يكن له 

                                                 
  .  ٢ص) ١( انظر التعليق رقم )١(
  ).  ٢٢٧٩(، ومسلم )...٠١٦٩البخاري ":  الصحيحين"وأصله في ). ٧٨(، )٧٦( الحديث )٢(



  ٤٤

بماء غير بلل الرأس ) باطنًا وظاهرا(بعد مسح الرأس ) مسح أذن(يسن ) و) (١٢٩(
أي جديد غير الماءين لالتباع، وألن ) بماء آخرا( خرقيهما أي مسح) وللصماخين(

  .الصماخ من األذن آالفم واألنف من الوجه 
واللحية . ( بينهمابالتشبيكإذ هو من سنن الوضوء، ويحصل ) وخللن أصابع اليدين) (١٣٠(

 يكن محرمًا لالتباع، وذلك بأن يخللها لمأي الكثيفة يسن للرجل تخليلها ما ) الكثة
.  ال يجب إيصال الماء إلى منبتهآثيفصابع من أسفلها، ومثل اللحية آل شعر باأل

يسن تخليلهما واألحب أن يخللهما بخنصر اليسرى من أسفل األصابع ) والرجلين(
  . بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى يبدأ

  
 وابــَدأ بُيمـَنـاَك ِســَوى اُألْذَنـْيــِن الَث بالـيـقـيـِنواْسـَتـكـِمـِل الــثــ )١٣١(
  آِخـــِرِه وَدْلـــِك ُعـضــٍو والـــِوال   واسَتْصِحِب النِّيَّـَة مـن َبـْدٍء إلـى  )١٣٢(
  صـاٌع وُطــوُل الـُغـرِّ والتَّحِجـيـِل   ولـلــُوُضــو ُمـــــدٌّ وللـتَّـغـسـيـِل  )١٣٣(
  
 غسل ومسح منليث أفعال الوضوء أي يسن للمتوضئ تث)  واستكمل الثالث باليقين) (١٣١(

ئ للمتوضويندب ) وابدأ بيمناك. (وتخليل وغيرها، فاُألولى واجبة والثنتان سنتان
 في رواه ابنا خزيمة وحبان "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" :البداءة بيمناه لخبر 

 آان رسول اهللا :  عن عائشة قالت)٢("الصحيحين"، ولخبر )١("صحيحيهما"
أي .  وطهوره وفي شأنه آله-تسريح شعره:  أي–يامن في تنعله وترجله  التيعجبه

 التكريم آاآتحال ونتف إبط وحلق رأس واليسرى بضد ذلك آامتخاط بابمما هو من 
أي أن العضوين إذا سهل إمرار الماء ) سوى األذنين.(ملبوسودخول خالء ونزع 

  . ًا، واألقطع يقدم اليمنى مطلقًاعليهما معًا آاألذنين والخدين والكفين؛ ُسن غسلهما مع
ئ استصحاب النية ِذْآرًا من ابتداء سنن الوضوء ليحصل ثوابها إلى للمتوضأي يندب ) ١٣٢(

 مغسول من عضوويندب َدْلك آل .  يخلو جزء منه عنها حقيقة ولئالآخره آالصالة، 
 ظافةللنأعضاء الوضوء بأن يمر يده عليه بعد إفاضة الماء احتياطًا وتحصيًال 

والوالء بين أعضاء وضوئه ندبًا في وضوء . وخروجًا من خالف من أوجبه 
  . يغسل العضو الثاني قبل أن يجف األول مع اعتدال الهواء والزمان بأنالرفاهية 

و توضأ أو ، )٤(، ويغتسل بصاع آذلك وهو أربعة أمداد)٣(أي يسن أن يتوضأ بمد تقريبًا) ١٣٣(
 الواجبإطالة الغرة بغسل زائد على :  سنن الوضوءومن.  بأقل من ذلك آفىغتسلا

من الوجه من جميع جوانبه، وإطالة التحجيل بغسل زائد على الواجب من اليدين 
إن أمتي يدعون يوم القيامة " : )٥("الصحيحين" من جميع الجوانب لخبر والرجلين

  ." الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل آثارغرا محجلين من 
 ــَرِبــلَنـوِمـِه أو ِإْن َيـَطــا أو َيـش ِبـــثـــم الـُوضــوُء ُسـنَّــٌة لـلـُجـُنـ )١٣٤(
  ـًة أو ســنَّـــًة أو َنــْفـــال ـــــفـريـَضـ  آـذاَك تجديـُد الـُوُضـو ِإْن َصـلَّـى  )١٣٥(
   ِمـْن َبـعـِدِه فــي أيِّ وقــٍت َوَقـَعـا  ـاـــ والــدَُّعـورآـعـتـان لـلـوضـوِء  )١٣٦(
  

                                                 
  .  ٢/٣٥٤، وأحمد )٤١٤١(، وأبو داود )١٠٩٠(، ابن حبان )١٧٨( ابن خزيمة )١(
  ).  ٢٦٨(، ومسلم )..١٦٨( البخاري )٢(
  .   غرام٥١٠:  المد)٣(
  .   غرام ٢٫٠٥:  الصاع)٤(
  ).  ٢٤٦(، مسلم )١٣٦( البخاري )٥(



  ٤٥

أو (أي لوطئه ) لنومه أو إن يطأ(أي يسن للجنب الوضوء مع غسله الفرج قبله ) ١٣٤(
وضوءه  توضأ إذا آان جنبا فأراد أن يأآل أو ينام آان ؛ ألنه )يشرب
إذا أتى أحدآم أهله ثم أراد أن يعود " :  الشرب، وقالباألآل، وقيس )١(للصالة

  .، فلو فعل شيئًا من هذه األمور من غير وضوء آره)٢("ضوءًا فليتوضأ بينهما و
بخالف الغسل :  به فريضة أو سنة أو نفًال مطلقًا، أيصلىأي يسن تجديد الوضوء إذا ) ١٣٥(

، واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون وقوعًاوالتيمم؛ ألن موجب الوضوء أغلب 
 على طهر آتب له عشر توضأ من"  )٣(االحتياط به أهم، ولخبر أبي داود وغيره

   ."حسنات
ويسن الدعاء بعد .  بأن يصليهما عقبه ينوي بهما سنتهرآعتانأي يسن للوضوء ) ١٣٦(

 اهللا وحده الشريك له وأشهد أن محمدًا عبده إالأشهد أن ال إله : الوضوء بأن يقول
بحمدك ي من المتطهرين، سبحانك اللهم وواجعلنورسوله، اللهم اجعلني من التوابين 

من توضأ فقال أشهد " : )٤(لخبر مسلم. إليكأشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب 
 عبده ورسوله فتحت له أبواب محمدًاأن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن 

 وأنويسن أن يقول ذلك متوجهًا إلى القبلة، . "الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 
عائد على رآعتي ) وقعا ( على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصلى اهللا : يقول معه
  .الوضوء 

  
  

 َيجلـُس حيـث لـم َيَنـْلـُه َرشُّ َمــا  ـاــآداُبـــُه استـقـبـاُل ِقـبـَلــٍة َآــَمـ )١٣٧(
  ـِن ـــــوبـأصــابــٍع مـــــن الـرِّْجـَلــْيـ  ِنــوَيـبـَتــِدي الـيــَديــِن بـالـَكـفَّـْيـ  )١٣٨(
  ـا ــــوَلـــو ِمـــَن البحِرالكبيِراغـَتـَرَف  اــمكروُهُه في المـاِء حيـُث أْسَرَفـ  )١٣٩(
  ِن ـــأو جــــاَوَز الــثــالَث بـالـيـقـيـ  أو َقــدََّم الُيـْسـَرى عـلـى اليمـيـِن  )١٤٠(
  

  :ثم شرع الناظم يتكلم على بعض آداب الوضوء 
 بحيث ال مرتفعال القبلة في وضوئه، يندب له جلوسه على مكان يندب للمتوضئ استقب) ١٣٧(

  .يناله رشاش ماء الوضوء تحرزًا عنه 
 لكونه محل السجود، وفي غسل أشرفأي يندب له أن يبتدئ غسل وجهه بأعاله؛ ألنه ) ١٣٨(

 أو صب عليه نفسهاليدين بالكفين، وفي غسل الرجلين بأصابعهما إن صب على 
  .غيره 

  .ما يكره إسراف المتوضئ  والمغتسل في مائه أي م) ١٣٩(
، وتكره الزيادة ابن حبان" صحيح"ويكره له تقديم اليسرى على اليمين للنهي عنه في ) ١٤٠(

ومحل الكراهة إذا علم زيادته، فإذا شك أخذ باألقل؛ ألنه . على الثالث والنقص عنها
  . اليقين

  
  

                                                 
  ).   ٢٨٨(، )٢٨٦(واه البخاري بدون ذآر األآل ، ور)٣٠٥( رواه مسلم )١(
  ).   ٣٠٨( رواه مسلم )٢(
، ومدار "إسناد ضعيف: " وقال) ٥٩(، والترمذي )٥١٢(، وابن ماجه )٦٢( أبو داود )٣(

  .   ضعيف: الحديث على عبد الرحمن بن زياد اإلفريقي
 إال اهللا وأن محمدًا عبد أشهد أن ال إله: " من حديث عقبة بن عامر وعنده ) ٢٣٤( الحديث )٤(

  .   من حديث عمر) ٥٥(، وما أثبت المصنف رواية الترمذي "اهللا ورسوله



  ٤٦

אא 
 

  ولـيـلـةولـلـُمـَسـاِفــِر يــــومـــــا ُرخِّـَص فـي ُوُضـوِء ُآـلِّ حاِضـِر )١٤١(
  َمـــَع لياِلـيـهـا ِمــــَن اِإلحــــَداِث   فــي َسـَفـِر الَقـصـِر إلــى ثـــالِث  )١٤٢(
  وَشـْرُطـُه الُّلـْبـُس ِبُطـهـٍر َآـُمــال   فـاْن َيُشـكَّ فـي انقـضـاٍء َغـَسـال  )١٤٣(
  

FאאE 
) حاضر(شخص  ) في وضوء آل  ( عن غسل الرجلين      المسح على الخفين بدالً    )رخص) (١٤١(

  . ) وليلةيومًا( بسفره لم يمسح إال مسح مقيم   حتى لو آان عاصيًا،عزيمةرخصة ال 
 الواقع الحدث) اإلحداثمع لياليها من  ( أي من األيام     ) إلى ثالث  القصر في سفر    .وللمسافر() ١٤٢(

 لخبر  والعبرة ألول الحدث،بعد اللبس فما دام بطهر الغسل لم يحسب عليه شيء من مدته
ين،                  :  عن شريح بن هانئ قال     )١(مسلم سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخف
: وأفاد قوله.  أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيمثالثة جعل رسول اهللا : فقال

اء      .  غسل الرجلين أفضل منه    آون جوازه مع    أن األصل " رخص" د الم ر فق يمم لغي والمت
 خفيه لفرض ونوافل فقط إن أحدث قبل أن يصلي بطهره    علىآمرض أو جراحة يمسح    

  . أآان تيممه مكمًال لوضوئه أو غسل أو مستقال سواءفرضًا وإال استباح النوافل فقط، 
ان  ) ١٤٣( أن آ يم ب دة المق ضاء م ي انق رغأي إذا شك ف ي  ي واء أشك ف صر، س فر ق سافر س  م

م االبتداء، آما إذا شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر، أو       ردد هل     ل أن ت شك، آ  ي
سافرًا سح حاضرًا أو م ا : م شروط؛ منه سح رخصة ب ًا؛ ألن الم ه وجوب : غسل رجلي

فرًا          - وهو الغسل    -، فإذا شك فيها رجع إلى األصل        المدة  فلو شك مسافر هل مسح س
دة الحضر   اقتصرأو حضرًا ؟   ى م ى وشرط المسح   .  عل ى    عل سهما عل ين أن يلب  الخف

ا     ": )٢("الصحيحين  " طهر آامل من الحدثين لخبر       ، "طاهرتين دعهما فإني أدخلتهم
م       دم ث ن موضع الق ا م سح إال أن ينزعهم ز الم م يج ه ل سل رجلي ل غ سهما قب و لب فل

 وأدخلها لم يجز المسح     ثم غسل األخرى  ] غسلها[ فيه، ولو أدخل إحداهما بعد       يدخلهما
  . ينزع األولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه أنإال 

 والسَّتـُر للرِّْجَليـن َمـْع َآعَبْيِهـَمـا  ُيمـِكـُن َمـشـُي حـاجــٍة عليـهـمـا )١٤٤(
  للُخفِّ َمْسُح السُّْفِل ِمنُه والَعِقْب   والَفرُض َمْسُح بعِض ُعْلٍو وُنِدْب  )١٤٥(
   للـُخـفِّ وَمـْسـٌح َآـــرََّرْه الُغـْسـُل  َرْهــــوَعـــــَدُم اسـتـيـعـاِبـِه وُيــْكـــ  )١٤٦(

ين       " بطهر آمال   : " ويؤخذ من قوله   ى         طاهرين اشتراط آون الخف ، فال يجزئ المسح عل
ان    .  من المسح   األصلي نجس وال متنجس لعدم صحة الصالة فيه التي هي المقصود      و آ م ل نع

  .  عنها مسح منه ما ال نجاسة عليه معفواسة بأسفل الخف نج
د بحيث يمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته     )  عليهما حاجةيمكن مشي   ) (١٤٤(  عن

ا ال يمكن                     ادة، بخالف م ه الع ا جرت ب ا مم ه الحط والترحال وغيرهم ك لغلظه     في  ذل

                                                 
  ). ٢٧٦( الحديث )١(
  ). ٢٧٤(، مسلم )٥٧٩٩(، )٢٠٦( البخاري )٢(



  ٤٧

 أو  لسعتهف، أو   آالخشبة العظيمة، أو رقته آجورب الصوفية أو المتخذ من جلد ضعي          
ه عن قرب               سع بالمشي في ويؤخذ  . ضيقه فال يكفي المسح عليه إال أن يكون ضيقًا يت

ا            يشترطمن آالمه أنه     ر آون    .  آونهما يمنعان نفوذ ماء الغسل لو صب عليهم ويعتب
ا من آل  ع آعبيهم رجلين م اترين لل ين س بالخف ن الجوان رض، ال م و محل الف ، وه

اتر      الرؤيةالحائل ال مانع    والمراد بالساتر   . األعلى   ، فيكفي الشفاف آالزجاج عكس س
   . الرؤيةالعورة، ألن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع 

ة   ) والفرض مسح بعض علو ) (١٤٥( ا آل خف لتعرض النصوص المطلق رأس    آم  في مسح ال
رض   ل الف ي مح ف، أي  . ف فل الخ سح أس سن م عوي ؤخر  م و م ه، وه اله، وعقب  أع

  .  غالبًايرى على أسفله بل أولى؛ ألنه بارز يرى، واألسفل ال الرِّجل قياسًا
ا                : أي) وعدم استيعابه ) (١٤٦( ًا لم أن يمسحه خطوط تيعاب الخف بالمسح ب سن عدم اس  رواهي

ره ه وغي ن ماج ه : )١(اب سح أن اء م ن الم ًا م ه خطوط ى خفي ره ( عل سل . ويك الغ
رره   (؛ ألنه يعيبه من غير فائدة       )للخف ه  )ومسح آ ب،      ؛ ألن ه  يعرضه للتعيي دل   وألن  ب
  .آالتيمم

  
  

  فَقَدَميَك اْغِسْل وُموِجُب اغِتَسـاِل  ُمْبـِطـُلـُه َخـلــٌع وُمـــدَُّة الـَكَماِل )١٤٧(
 

دة المسح بانقضاء       . أو أحدهما وهو بطهر المسح       الخفينأي يبطل المسح خلع     ) ١٤٧( وتنتهي م
دمين المدة فيجب غسل      الخلع      الق ا ب بطالن طهرهم اء وخرج بطهر المسح           ل  أو االنته

ه في الخف                  بعدطهر الغسل بأن لم يحدث        الغسل أو أحدث لكن توضأ وغسل رجلي
ذه             ولهفصارت طهارته آاملة وال يلزمه شيء،        ة به بس الخف في الثاني  أن يستأنف ل

ارة  سال(الطه ن  ) وموجب اغت سال م ةأي موجب اغت اس ووالدة جناب يض ونف  وح
أن ينزعه             جاف يوجب نزع الخف وتج     سه إن أراد المسح ب د لب سه،    ويتطهر دي م يلب  ث

زع واللبس األول انقطعت مدة المسح فيه بالجنابة ونحوها ألمر الشارع             الخف من     بن
  . أي وآداب قاضي الحاجة )٢(أجلها في خبر صفوان بن عسال

                                                 
فهو قريب ) ١٩٥٧ابن أبي شيبة " مصنف"وانظر . وقد تفرد به بقية ) ٥٥١( ابن ماجه )١(

  .   منه
) ١٢٧(، والنسائي )٣٥٣٦(و ) ٣٥٣٥(، و "حسن صحيح : " وقال ) ٩٦( رواه الترمذي )٢(

  ).   ٤٧٨(، وابن ماجه )١٥٩(و)        ١٥٨(و 



  ٤٨

א 
  

 وُســـنَّ بـاألحـجـاِر ثـــم الـمــاِء  ـُب اسِتنـَجـاِءتلويـُث َفـْرٍج ُمـوِج )١٤٨(
  ُيْنِقـي بهـا َعْيَنـا وُســنَّ اإليـتـاْر   ُيْجـِزيُء مــاٌء أو ثــالُث أحـجـاْر  )١٤٩(
  

FאE 
 ما خرج من القبل والدبر وهو ملوث -آما يأتي- أو حجر بماءأي يوجب االستنجاء ) ١٤٧(

، أم نادرًا آالدم آالبولأآان معتادًا إزالة للنجاسة ال على الفور، وسواء في الملوِّث 
 جاّف لفوات بعروالقيح والمذي والودي، فال يجب االستنجاء بخروج ريح وال نحو 

 بينهمابأن يجمع ) وسن باألحجار ثم الماء. (مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفها 
اسة، وال بد مقدمًا األحجار إلزالة العين والماء يزيل األثر من غير مخامرة لعين النج

 طهارة األحجار وجمعها، أما بالنسبة ألصلها فتحصل بدون ذلك، منلكمال السنة 
  . فالماء أفضل حدهمافإن أراد االقتصار على أ

؛ ألن ) ثالث أحجارأو(على األصل في إزالة النجاسة ) ماء(في االستنجاء ) يجزئ(و) ١٤٩(
 فيما رواه بقوله، وأمر بفعله )١(جوز االستنجاء بها حيث فعله رواه البخاريالشارع 

 من )٣(وغيرهرواه مسلم  الموافق لما "ليستنج بثالثة أحجار": )٢(الشافعي وغير
: أفاد به أن الشرط أمران) ينقي بها ( االستنجاء بأقل من ثالثة أحجارعن نهيه 
نى،  وإنقاء المحل بها، فال يكفي اإلنقاء بدونها وإال لم يكن الشتراطها معأحجارثالثة 

أي يجب إنقاء المحل ) عينًا( اإلنقاء بها وجبت الزيادة إلى حصوله يحصلفإن لم 
في االستنجاء بعد اإلنقاء المذآور إن لم ) وسن اإليتار (النجاسةباألحجار من عين 

 استجمر أحدآم إذا" : ، قال بخامسيحصل بوتر آأن حصل برابع فيأتي 
  .)٤( متفق عليه"فليوتر

 َحـٍة لـسـاِئـِر الـَمـَحـْل بـُكــلِّ َمـْسـ ــْلــٍة َحـَصـوَلــو بـأطــراٍف ثـالثــ )١٥٠(
  ال ــــَتـِقــــَيـطــَرُأ َغــيــُرُه وَلــــن َيـن  والشـرُط ال َيـِجــفُّ خـــارٌج وال  )١٥١(
  ال ـأو ُمـدِبـَرا وَحـرَُّمـوُه فــي الـَفــ  ِبـالوالنَّـدُب فـي الِبـَنـاِء ال ُمسَتقـ  )١٥٢(
  وَتـحـَت ُمثـِمـٍر وَثـقـٍب وَســـَرْب   وال بــمــاٍء راِآــــٍد وال َمــَهـــْب  )١٥٣(
  
؛ ألن المقصود عدد نقاءاإل) حصل(من حجر واحد حيث ) ولو بأطراف ثالثة) (١٥٠(

المسحات بخالف رمي الجمار، فيجزئ ثالثة أحجار أو ثالثة أطراف حجر ينقي بها 
  . مسح سائر المحل منهاة حصل بكل عين النجاس

                                                 
  ).   ١٥٦( انظر الحديث )١(
واألحاديث في هذا ). ٨(، وأبو داود )١٤٤٠(، وابن حبان )٣٨ (١١٣الشافعي " مسند  " )٢(

  .   آثيرة
  ).   ٣١٦(، وابن ماجه )٧(، وأبو داود )٤١ (، والنسائي)١٦(، والترمذي )٢٦٢( مسلم )٣(
  ).  ٢٣٧(، مسلم )١٦٢(، )١٦١( البخاري )٤(



  ٤٩

عليه، فإن طرأ ) غيرهيطرأ . وال(، فإن جف تعين الماء، )والشرط ال يجف خارج) (١٥١(
تعين الماء، ولن ينتقال عن الموضع الذي أصابه عند : عليه غيره ولو بلًال بالحجر

النادر وعلم من آالمه جزاء الحجر في . تعين الماء:  واستقر فيه، فإن انتقلالخروج
 المنتشر حول المخرج فوق عادة الناس إن اتصل ولم يجاوز الحشفة في الخارجوفي 

 في الغائط، وهو آذلك، فإن تقطع تعين الماء في المنفصل عن والصفحتينالبول 
  .المخرج 

 لها إآرامًاأي الّسنة لقاضي الحاجة في البناء أن ال يستقبل القبلة وال يستدبرها ) ١٥٢(
م، إال أن التحريوحملوا عليه األحاديث الدالة على ) في الفال(األئمة أي ) وحرموه(

  . مهيأ لقضاء الحاجة بناءيكون في 
 ال يقضيها سواء أآانت بوًال أم غائطًا بماء راآد، أنأي من آداب قضاء الحاجة ) ١٥٣(

 أن يبال في الماء نهى أنه : )١(مسلمأي فيه، قليًال آان أم آثيرًا لخبر 
، ويحرم عليه وعلى ما القبرويكره البول بقرب .  والنهي فيه للكراهة.الراآد

 البول ويكرهيمتنع االستنجاء به لحرمته آعظم، ومثله التغوط بل َأولى، 
 يستقبلهاالريح، فيكره أن ) مهب(يقضيها في ) وال. (والتغوط بقرب الماء

) وتحت(ة،  المشترآبالبول بأن تكون هابة لئال يترشش منه، ومنه المراحيض
مأآوًال أو مشمومًا ولو مباحًا، وفي غير وقت الثمرة صيانة لها عن ) مثمر(شجر 
  التلويث

   
  َيحـمُل ِذْآــَر اِهللا أو َمــن َأرَســال   والـظِّـلِّ والـطـريـِق ولَيـْبـُعـْد وال  )١٥٤(
  ويستـعـيـُذ وِبـعـكـِس الـَمـسـجـِد   ـِدــلـيوَمــن َسـَهـا َضــمَّ علـيـه با  )١٥٥(
  َمغِفَرًة واْحَمـْد وبالُيسـرى ادُخـِل   َفـَقـدِِّم الُيمـنـى ُخـُروجـا واْســَأِل  )١٥٦(

  
، )٢(للنهي عنه في خبر أبي داود وغيرهفال يقضيها فيه، وهو ما استدار ) وثقب(

 ربما يكون مسكن حيوان قوي فيثب عليه أو ضعيف فيتأذى به، أو فإنهومثله الجحر 
 بالثقب، لهالشق، إلحاقًا : وهو ما استطال، ويقال له) بَروَس(ون مسكنًا للجن يك

   .للكراهةوالنهي فيهما 
، الصيفأي من اآلداب أن ال يقضي حاجته في الظل، وهو موضع اجتماع الناس في ) ١٥٤(

اتقوا ": )٣(لخبر مسلم) والطريق(ومثله الشمس، وهو موضع اجتماعهم في الشتاء 
" الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم:    "وما اللعانان؟ قال:  قالوا"نْياللعاَن

عند إرادة قضائها عن الناس إلى حيث ال ) وليبعد( لعن الناس لهما فيتسببًا بذلك 
يحمل ذآر . وال ()٤(رواه أبو داود تباعالليسمع للخارج منه صوت وال يشم له ريح 

                                                 
  ).   ٢٨١( الحديث )١(
، ٥/٨٢، وأحمد )٣٤(والنسائي . باب النهي عن البول في الحجر/ الطهارة ) ٢٩( أبو داود )٢(

  " .  على شرطهما: " وقال الذهبي ) ٦٦٦(والحاآم        
  .   )٢٦٩( الحديث )٣(
" سنن" وانظر أيضًا ). ٣٣١(، وابن ماجه )١٧(، والنسائي )٢٠(، والترمذي )١( الحديث )٤(

  ).   ٣٣٥(، وابن ماجه )٢(أبي داود 



  ٥٠

وألنه  لذلك، إآرامًاوآل اسم معظم ) ن أرسالأو م(مكتوَب ِذْآره : تعالى، أي) اهللا
 ١( إذا دخل الخالء نزع خاتمهآان(.  

أو وضعه ) ضم عليه باليد( حتى قعد لقضاء الحاجة عمدًاعن ذلك، أي ترآه ولو ) ومن سها) (١٥٥(
اللهم إني أعوذ بك من الخبث ": باهللا بأن يقول عند دخوله) ويستعيذ(في عمامته أو غيرها 

  . لالتباع )٢("والخبائث
، ويقدم اليسرى عند دخوله، الخالءمن ) فقدم اليمنى خروجًا. وبعكس المسجد) (١٥٦، ١٥٥(

 اليمنى أو بدلها خروجًا تقديموفي معنى محل قضاء الحاجة فيما ذآر من 
 المكوس أخذواليسرى أو بدلها دخوًال عند دخوله آل مكان خسيس آمكان 

ويندب له أن يقول عند .  واليمنى لغيرهوالصاغة، وذلك؛ ألن اليسرى لألذى
   .تباعلال )٣("غفرانك، الحمد هللا الذي أذهب عني األذى وعافاني:"خروجه

  
  شيـئـا فشيـئـا سـاِآـَتـًا ُمسـَتـِتـَرا   واعَتِمـِد الُيسـرى وَثْوَبـًا َأْحِسـَرا  )١٥٧(
  َيسَتْنـِج بالـمـاِء عـلـى مــا َنــَزال   وِل َيسَتـبـِري والوِمـن بقايـا الَبـ  )١٥٨(
  
 له أن يعتمد على يساره حال جلوسه لقضائها دون يمناه فينصبها؛ ألن ذلك يندبأي ) ١٥٧(

  . الخارج، ولو بال قائمًا فرج بينهما واعتمدهمالخروجأسهل 
حتى يدنو من األرض، فإن خاف تنجيسه ) شيئًا فشيئًا( يكشفه أدبًا بأنوثوبًا أحسرا (

 أسبله قبل انتصابه تحرزًا من الكشف بقدر اإلمكان، فلو فرغجته، فإذا آشفه بقدر حا
عن الكالم من ذآر وغيره إذ يكره ) ساآتًا( بال خالف يحرمرفع ثوبه دفعة واحدة لم 

 أو عقربًا تقصد حيوانًا حيًة إال لضرورة آأن رأى أعمى يقع في بئر أو الكالم
روى اهللا بقلبه وال يحرك لسانه، وقد  فال يكره بل قد يجب، فإن عطس حمد محترمًا

لألمر به عن العيون ) مستترا( الغائط  النهي عن التحدث على)٤(وغيرهابن حبان 
 ويحصل بمرتفع ثلثي ذراع فأآثر، بينه وبينه ثالثة ،)٥( خبر أبي داود وغيرهفي

  . بفضاء أو بناء ال يمكن تسقيفه آانأذرع فأقل إن 
 ونترعند انقطاعه أدبًا لئال يقطر عليه، ويحصل بالتنحنح ) ريومن بقايا البول يستب) (١٥٨(

الذآر ثالثًا بأن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذآره وبنتره بلطف فيخرج ما بقي 
أي نزل منه من بول أو غائط، بل ينتقل عنه لئال ) يستنج بالماء على ما نزال. وال(

   .بهيترشش 
  

  ـَمـْر الَقـَصـٍب وذي احـِتـَراٍم آالـثَّ  ال مـاَلــُه ُبـِنــي بـجـاِمـٍد َطــَهــْر  )١٥٩(

                                                 
، وابن )٥٢١٣(، والنسائي "حسن غريب: " وقال ) ١٧٤٦(، والترمذي )١٩( رواه أبو داود )١(

  ).   ٣٠٣(ماجه 
  ).  ٣٧٥(، ومسلم )٦٣٢٢(، )١٤٢( رواه البخاري )٢(
، "حسن غريب: " وقال) ٧(، والترمذي )٣٠(رواه أبو داود " غفرانك: "  هما حديثان قوله )٣(

: وفيه إسماعيل بن مسلم ) ٣٠١(وصحِّح، واألخير رواه ابن ماجه ) ٣٠٠(وابن ماجه     
  .   متفق على تضعيفه

  ).   ٥٦٠(و) ٥٥٩(، والحاآم )٧١(، وابن خزيمة )١٥(، وأبو داود )١٤٢٢( ابن حبان )٤(
  .   من الصفحة السابقة). ٣(، وانظر التعليق "لالتباع: "  اَألولى قول )٥(



  ٥١

 انتقاله فيأي وهذا في غير األخلية المتخذة لذلك النتفاء العلة فيها، وألن ) ال ماله بني) (١٥٩(
وال . إلى غيرها مشقة، ومثلها المكان المرتفع ونحوه مما يؤمن فيه عود الرشاش

فال يكفي المائع غير الماء ) طهر(؛ ألنه في معناه )بجامد(يتعين الماء بل أما به أو 
أي يعتبر آونه قالعًا فخرج غيره آالقصب األملس ) ال قصب(والنجس والمتنجس 

 مختص بنا أو غالب أو مساو، ومنه مطعوموآل ) وذي احترام آالثمر(والزجاج 
مثل ذلك  أو الغالب فيها، وبالبهائمالعظم وجلد المذآى ما لم يدبغ، بخالف المختص 

، فال يجزي االستنجاء بهما ُآتب عليه ِعْلم محترم وجلد وحيوان وجزؤه المتصل 
 الحجر علىوعلم مما تقرر أن التنصيص . بواحد مما ذآر، ويعصي به في المحتَرم

، أي )١( عن االستنجاء بالروث والرمةنهى في الخبر جرى على الغالب؛ ألنه 
 الحجر، في رمي الجمار تعينغير حجر وإنما العظم، وعلل منع االستنجاء بكونها 

، والتراب فيه االستنجاءوالتراب في التيمم؛ ألن الرمي ال يعقل معناه بخالف 
  .الطاهرية والطهورية وال يوجدان في غيره 

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
، وابن ماجه )٨(وأبي داود " سنن"، و)٤٠(، والنسائي )٣٨٦٠(، )١٥٥( انظر البخاري )١(
)٣١٣   .(  



  ٥٢

א 
  

  والمـوُت والَكْمـَرُة حـيـُث ُتـوَلـُج   ُموِجـُبـُه الَمـِنـيُّ حـيــن َيـخــُرُج  )١٦٠(
  ُض والنِّـفـاُس والـــِوالَدْه ـوالَحـْيـ  َفـْرَجـا ولــو َمْيـَتـا بـــال إعـــاَدْه  )١٦١(
  

FאE 
 مرة رجل أول الشخص نفسه يأي يوجب الغسل خروج منموجبه المني حين يخرج () ١٦٠(

، " الماءمنإنما الماء " )١(أو امرأة ولو بعد أن بال ثم اغتسل من الجنابة لخبر مسلم
إن : فقالت ليم إلى النبي  جاءت أم ُس: عن أم سلمة قالت)٢("الصحيحين"ولخبر 

نعم إذا : " اهللا ال يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال
 سواء أخرج من محله المعتاد أم من صلب الرجل أم أسفل منه أم من ،" الماءرأت
وجبه أيضًا في حق المسلم غير الشهيد، والسقط إذا ي) والموت( المرأة ترائببين 

) والكمرة( خلق آدمي يجب غسله وإن لم تظهر فيه أمارة الحياة مبدأظهر فيه 
  .الحشفة

 بال قصد وإن آان الذآر أشل أو غير منتشر أو ولوولو دبرًا ) فرجًا. حيث تولج) (١٦١(
 والفرج من آدمي أم من  آل من الذآرأآانملفوفًا عليه خرقة ولو غليظة، وسواء 

، ]٦:المائدة[ 〉 βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ (#ρã£γ©Û$$sù 4 ®:    غيره صغيرًا أو آبيرًا لقوله تعالى

: )٤( وفي رواية لمسلم،"وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل : ")٣("الصحيحين" ولخبر
  ".وإن لم ينزل"
ًا بأن استدخل الحي حشفته أو  الفرج ميتأوأي ولو آان صاحب الكمرة ) ولو ميتًا(

لغسل الميت النقطاع تكليفه، )  إعادهبال(أولج في فرجه فإنه يوجب الغسل على الحي 

θ#) ®آلية ) والحيض(وإنما غسله بالموت تنظيفًا وإآرامًا له  ä9Í” tIôã $$ sù u™!$ |¡ÏiΨ9$# ’ Îû 

ÇÙŠÅs yϑ ø9 فاطمة بنت أبي  لقال أنه " : )٥("الصحيحين" ولخبر ،]٢٢٢:البقرة[ 〉 ) #$

  "وصليإذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم : " حبيش

                                                 
  ).    ٣٤٣( الحديث )١(
  ).    ٣١٣(، مسلم )٦١٢١، ٦٠٩١، ٣٣٢٨، ٢٨٢، ١٣٠( البخاري )٢(
": " الصحيحين" وغيره موقوفًا ومرفوعًا، والذي في ٦/٢٣٩  هذا لفظ حديث رواه أحمد )٣(

، ومسلم )٢٩١(البخاري " : إذا جلس بين شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل
)٣٤٨    .(  

  ).    ٣٤٨( الحديث )٤(
  ).   ٣٣٣(، مسلم )٣٣١، ٣٢٥، ٣٢٠، )٣٠٦، ٢٢٨( البخاري )٥(



  ٥٣

؛ ألنه دم حيض مجتمع، )والنفاس ("فاغتسلي وصلي: " )١(وفي رواية للبخاري
 الغسل بخروج ما ذآر انقطاعه والقيام إلى الصالة أو نحوها إيجابويعتبر في 

؛ ألنه مني منعقد، وألنه ال يخلو عن بلل وإن خفي،  آان الولد جافاوإن) والوالدة(
  . األصح، ويلحق بالوالدة إلقاء العلقة أو المضغة علىوتفطر بها المرأة 

                                                 
  .    )٣٢٠( الحديث )١(



  ٥٤

  
  خروِجـِه وِريـِح َطْلـٍع أو َعِجـيـْن   ــْنــوُيـْعـَرُف الَمـِنـيُّ بـالـلَّـذِة حـي  )١٦٢(
  أو ُهــو َمــْذٌي بـيـن َذْيــِن ُخـيِّـَرا   وَمــن َيـُشـكُّ هــل َمـِنـيٌّ َظـَهــَرا  )١٦٣(
  ـَرا ــــَشـعـَرا وُظـْفـَرا َمْنـَبـَتـا وَبـَشـ  والفـرُض تعميـٌم لِجـسـٍمٍ َظـَهـَرا  )١٦٤(
  آالـحـيـِض أو َجـَنـابـٍة َتـَعـيَّـَنـْت  ْتــوِنــيَّـــٌة بـاِالبــتــداِء اقــَتــَرَنــ  )١٦٥(

  
 خروجه. حين(وجود اللذة : بثالث آل واحدة منها آافية في معرفته؛ أحدها)  المنيويعرف) (١٦٢(

 t⎯ÏΒ ®: تدفقه بأن يخرج على دفعات، قال تعالى: وثالثها) ريح طلع أو عجين: (ثانيها) و

&™!$̈Β 9,Ïù#yŠ 〈 ]٦:الطارق[  .  

بينهما فيجعله خير :  هل هو مني أو مذي الشتباههما عليهمنهأي من يشك في الخارج ) ١٦٣(
 منه مرتبًا، ويغسل ما أصابه؛ ألنه إذا أتى ويتوضأمنيا ويغتسل منه، أو مذًيا 

  .بمقتضى أحدهما برئ منه يقينًا 
 البدن شعرًا ظاهرأي أن الفرض في الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو والدة تعميم ) ١٦٤(

اخ وشق وموضع شعرة وإن آثف، وظفرًا ومنبتًا بين شعر وبشرة، ومنه تعميم صم
 غير المختون؛ ألنها مستحقة اإلزالة، ولهذا لو قلفةلم يغسلها ثم نتفها، وما تحت 

 للتطهير المأمور به في المبين  فعله ذلكأزالها إنسان لم يضمنها، واألصل في 

β ®:قوله تعالى Î) uρ öΝ çGΖä. $ Y6 ãΖã_ (#ρ ã £γ ©Û$$ sù 4 〈  ]٦:المائدة[ .  

 مقترنة بأول مغسول من البدن نيةأي أن الفرض في الغسل ) اء اقترنتوفيه باالبتد) (١٦٥(
أو ( تنوي الحائض رفع حكم الحيض، أو النفساء رفع حكم النفاس بأن) آالحيض(

 قدمه من حصولها بخروج المني أو تغييب الحشفة بأن ينوي فيماأي ) جنابة تعينت
ع البدن أو رفع الحدث  ينوي آل رفع الحدث عن جميأوالجنب رفع حكم الجنابة، 

  .مطلقًا أو استباحة الصالة أو غيرها 
  
  وُآـلُّ َشـْرٍط فـي الُوُضـوِء ُقـدَِّمـا   والشُّـرُط َرْفـُع َنِجـٍس قــد ُعِلـَمـا  )١٦٦(
  ثـم الُوُضـو والرِّْجـَل َلـن ُتَؤخِّـَرا   وُســنَّ بـاسـِم اِهللا وارَفــْع َقـــَذَرا  )١٦٧(
  ــلٍّ ِمــثــَلــُه َتــَحــصَّــال أو َفـِبــُك  وِإن َنـَوى َفْرَضـا وَنـْفـال َحـَصـال  )١٦٨(
  
 رفع نجس، أي إزالته إذا آان ال يزول بالغسلة الواحدة قد علم الغسلأي إن الشرط في ) ١٦٦(

، أما إذا آان النجس يزول بالغسلة الواحدة فال يكفي لهما آانوجوده عن بدنه إن 
   .الوضوءويشترط في الغسل أيضًا آل شرط تقدم ذآره في . غسلة واحدة 

أي من سنن الغسل التسمية بأن يقولها أوله غير قاصد بها قرآنًا ) وسن باسم اهللا) (١٦٧(
لالتباع، وإنما لم ) ثم الوضو(أي الطاهر آمني وبصاق قبل الغسل )  قذراوارفع(

وء، ولألخبار الصحيحة  بالتطهير من غير ذآر الوضأمريجب؛ ألن اهللا تعالى 



  ٥٥

. )١("يكفيك أن تفيضي عليك الماء: " سلمةألم آقوله الدالة على عدم وجوبه 
وسواء : نقًال عن األصحاب" المجموع "فيواألفضل تقديم الوضوء آامًال فقد قال 

 الغسل فهو محصل للسنة، لكن أثناءأقدَّم الوضوء آله أم بعضه أم أخره أم فعله في 
  .األفضل تقديمه 

 والعيد آالجمعة) ونفًال(آالجنابة والحيض، ) فرضًا(المغتسل بغسله ) وإن نوى) (١٦٨(
 مبنىعمًال بنيته، وال يضر التشريك بخالف نحو الظهر مع سنته، إذ ) حصال(

الطهارة على التداخل دون الصالة، أما إذا نوى الفرض لم يحصل النفل آعكسه، 
ويحصل بكل . عجزه عن الماء عنده يتيمم وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أن

 أو النفلية فيما إذا نوى فرضًا أو نفًال، الفرضيةمن الفرض والنفل مثله في 
، وبنية الجمعة مثًال آل غسل مسنون مفروضفيحصل بنية الجنابة مثًال آل غسل 

.  
  ُجــرَِّد عــن ِضــدٍّ وإال اَألصـَغــَرا  آـَبــَراوُسـنَّـَة الـُغـْسـِل نـــوى َأل  )١٦٩(
  وادُلـْك وَثـلِّـْث وبُيمـنـاَك ابـَتـِدي   وَشــَعـــَرا وِمـعـَطــَفــا َتــَعــهَّــِد  )١٧٠(
   َمسُنـوُنـُه ُحـُضـوُر ُجْمـَعـٍة ِآـــال  وُتْتِبـُع الحيـَض بِمـسـٍك والــِوال  )١٧١(

  
 أآبر جرد عن ضده، وهو أي ينوي لحدث) جرد عن ضد. وسنة الغسل نوى ألآبرا) (١٦٩(

أي رفع الحدث ) ا األصغر( بأن اجتمع عليه الحدثان ينوي ) وإال(الحدث األصغر 
  . األصغر 

  :ثم شرع يأمر المغتسل بشيء من سنن الغسل 
 شعر رأسه ولحيته بأن يخلله بالماء قبل إفاضته عليه ليكون أبعد عن تعهدأي يسن له ) ١٧٠(

اطف بدنه، أي أمكنة االلتواء، بالغسل خوفًا من عدم  ،ويتعهد معالماءاإلسراف في 
 الماء إليها، فيأخذ آفا من الماء ويضع األذن برفق عليه ليصل إلى وصول

 البدن آالوضوء جميع، ويدلك من بدنه ما تصل إليه يده، وتثليث غسل ]معاطفها[
 في ماء جار اغتسلفيغسل رأسه ثالثًا ثم شقه األيمن ثالثًا ثم األيسر ثالثًا، فإن 

 فيه نغماسهابحصل التثليث بجريان الماء عليه ثالث جريات، أو في ماء راآد حصل 
ثالثًا بأن يرفع رأسه وينقل قدميه أو يتحرك فيه ثالثًا، وأن يبتدئ بشق رأسه األيمن 

   .األيسرقبل األيسر، ثم بشق بدنه األيمن قبل 
 غسلها بأن بعد) بمسك(ي أثره ومثله النفاس أ) الحيض(المرأة ولو بكرًا وخلية ) وتتبع) (١٧١(

 تطييبًاتجعله على قطنة أو نحوها وتدخله في ُقبلها إلى المحل الذي يجب غسله 
 من حديث عائشة وتفسيرها قوله )٢("الصحيحين"للمحل ولألمر بما يؤدي ذلك في 

 بقولها  "خذي ِفْرصة من مسك فتطهري بها : "  عن الغسل من الحيضلسائلته
 والمسك أولى من غيره، فإن لم تفعل فطيبًا، فإن لم تفعل . الدمأثرتتبعي بها : اله

 آاف عن رفع الحدث، وهذه سنة مؤآدة يكره ترآها من فالماءفطينًا، فإن لم تفعل 
أي يسن الوالء ) و الوال. ( شيئًا من الطيبتستعملغير عذر، وتستثنى المحرمة فال 

   من خالف من أوجبه، ومن سننه الترتيب خروجًابين أفعاله آما في الوضوء 

                                                 
، وابن ماجه )٢٥١(، وأبو داود )٢٤١(، والنسائي )١٠٥(، والترمذي )٣٣٠( رواه مسلم )١(
)٦٠٣    .(  
  ). ٣٣٢(، مسلم )٧٣٥٧، ٣١٥، ٣١٤( البخاري )٢(



  ٥٦

  والَخْسـُف اِالسِتْسَقـاُء واِإلحـَراُم   عـيـَدْيــِن واِإلفــاَقـــُة اإلســـــالُم  )١٧٢(
  ْه ــــوالـرَّْمـُي والَمـِبـيـُتُ ُبالُمـْزَدِلـَفـ  ُدُخـــوُل َمـكَّــَة ُوقـــوُف َعــَرَفــْه  )١٧٣(

  
 خاليًا وبحضرة من يجوز له نظره إليها، والستر أفضل، أما العورة ويجوز له الغسل مكشوف

  . نظرة إليها فحرام يحرمغسله مكشوفها بحضرة من 
فيسن الغسل لمريد ) مسنونة حضور جمعة: ( المسنونة فقالاألغسالثم ذآر جملة من 

  ". من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل  " )١(لخبرحضور الجمعة 
 لعيد الفطر وغسل لألضحى وإن لم يحضر غسلأي يسن لكل أحد ) عيدين. آال) (١٧٢(

و ( غسلهما بنصف الليل، وقتصالتهما الجتماع الناس لهما آالجمعة، ويدخل 
 اإلغماء، وقيس به الجنون، فييسن الغسل لها من جنون أو إغماء لالتباع ) اإلفاقة

أي يسن الغسل للكافر إذا أسلم ) اإلسالم(زل قلما جن إنسان إال وأن: وقال الشافعي
 ندب؛ ألن أمر، وهو )٢( قيس بن عاصم وثمامة بن أثال لما أسلمابالغسل  ألمره

 القمرويسن الغسل لصالة خسوف الشمس أو . جماعة أسلموا ولم يأمرهم بالغسل
 غسلالأي يسن ) االستسقاء(الجتماع الناس لهما آالجمعة ويدخل وقت غسله بأوله، و 

 في ذلك اإلحرام بحج أم بعمرة وسواء، تباعلالأي يسن الغسل له ) واإلحرام(لصالته 
.  

أي يسن الغسل لدخول مكة سواء أآان محرمًا بحج أم بعمرة أم بهما، ) دخول مكة) (١٧٣(
 للوقوفأي يسن الغسل ) وقوف عرفه( لدخول الحرم أيضا ولدخول المدينة، و ويسن

، وال يسن الثالثة، ويسن الغسل للرمي في أيام التشريق بها، ويدخل وقته بالفجر
 يسن الغسل أي) والمبيت بالمزدلفة(الغسل لرمي جمرة العقبة لقربها من غسل العيد، 

  .لها؛ ألنها مواطن تجتمع لها الناس فسن الغسل لها قطعًا للروائح الكريهة 
  لـداِخـِل الَحـمَّـاِم أو َمــن ُحـِجـَمـا   ــن َغـسَّـَل َميِّـَتـا َآـَمـاوُغـْسـُل َم  )١٧٤(
  ْر ـــَمـْع َسْتـِر َعـْوَرٍة وَغـضٍّ للَبَصـ  والُغْسُل فـي الَحمَّـاِم جـاَز للذََّآـْر  )١٧٥(
  ــا ــاال ِلــُعــْذِر َمـــــَرٍض أو ُنـَفــَس  ـاــَوُيـْكــَرُه الـدُُّخــوُل فـيــه للـنِّـس  )١٧٦(
   اغِتَسـاٍل حاَجَتـه ولم ُيَجاِوْز فـي  وَقبـَل أن يـدُخـَل ُيعـِطـي ُأجـَرَتـْه  )١٧٧(

  
من غسل " : )٣( غسل ميتًا يسن له الغسل سواء أآان الميت مسلمًا أم آافرًا لخبرمنو) ١٧٤(

عبد  عن صحيح بسند )٤(، آما يسن الغسل لمن ُحِجم لما روى البيهقي "فليغتسلميتًا 
 اإلبطنا نغتسل من خمس من الحجامة والحمام ونتف آ: اهللا بن عمرو بن العاص

 أن ذلك يغير الجسد - آما أشار إليه الشافعي-وحكمته ومن الجنابة ويوم الجمعة 
  .، والغسل يشده وينعشه ويضعفه

                                                 
، وأبو داود )١٣٨٠(وحسنه، والنسائي )٤٩٧( رواه من حديث سمرة  بن جندب الترمذي )١(

)٣٥٤    .(  
واغتسال ). ٣٥٥(، وأبو داود )١٨٨(وحسنه، والنسائي ) ٦٠٥(ي رواه الترمذ:  أمره قيسًا)٢(

 إياه، وجاء وليس فيه التصريح بأمره ) ١٧٦٤(، ومسلم )..٤٦٢(رواه البخاري : ثمامة
  .    ضعيف:  وفي سنديهما عبد اهللا بن عمر بن حفص٤٨٣، ٢/٣٠٤صريحًا عند أحمد 

  ). ١٤٦٣(ابن ماجه وحسنه، و) ٩٩٣(، والترمذي )٣١٦١(رواه أبو داود  )٣(
  ).    ١١٤١(، )٧٠٢(عبد الرزاق " مصنف"، و)١٣٣١" (السنن الكبرى " )٤(



  ٥٧

 يحرم نظره عمنله ) مع ستر عورة ( أي يباح له ) والغسل في الحمام جاز للذآر ) (١٧٥(
عن عورة من يحرم نظره إليها وعدم )  للبصر وغض (إليها إذ آشفها حينئذ حرام 

  .مسه لها 
 أو نفاس أو حيضأي آمرض أو ) إال لعذر مرض أو نفسا . ويكره الدخول فيه للنسا) ( ١٧٦(

 مسهاخوف ضرر فيباح لهن حينئذ مع ستر عورتهن عمن يحرم نظره إليها وعدم 
  . ممن يحرم مسه لها 

  : فقالم ثم ذآر أول آداب داخل الحما) ١٧٧(
؛ ألن ما يستوفيه مجهول وآذا ما ينتظره الحمامي، )وقبل أن يدخل يعطي أجرته(

 لنفسه، ومن ذلك أيضًا وتطييب األجرة حينئذ دفع للجهالة من أحد العوضين فإعطاء
بسم اهللا الرحمن :  التنظف والتطهير والتسمية لدخوله ثم التعوذ، آأن يقولقصد

النجس الخبيث المخبث، وتقديم يساره لدخوله ويمينه  باهللا من الرجس أعوذالرحيم 
 يجب على المغتسل فيه أن يقتصر في أي) ولم يجاوز في اغتسال حاجته(لخروجه 

   .عليهصب الماء على قدر حاجته فال يجوز له أن يزيد 
           



  ٥٨

  

 א 
 

  ُيـَبـاُح فــي حــاٍل وحــاٍل َوَجـبــا    أو مـــن أْجـَنـَبـاَتَيـمُّـُم الُمـحـِدِث  )١٧٨(
  ما أو َفقُد ماٍء فاِضـٍل عـِن الظَّـَما   تعمـاِلـــــوَشْرُطُه َخوٌف مـن اس  )١٧٩(
  ــاِء تــــراٌب َطــاِهــُر ـــلـفـاِقـِد الـم  دخــوُل وقــٍت وســـؤاٌل ظـاِهــُر  )١٨٠(

  
FאE 

 حال  فييباح (حيض أو نفاس أو والدة أو الجنب    من   أآبرتيمم المحدث حدثًا أصغر أو      ) ١٧٨(
 استعمال علىأي يباح في حال وهو وجود عذر يسوغه مع قدرة المتيمم         ) وحال وجبا 

يمم أول                الوقت الماء آقادر على شراء الماء، وحده يباع بأآثر من ثمن مثله، وآمن ت
يمم عن ا                      ستعمال  وقد علم أو ظن وجود الماء آخره، ويجب في حال وهو عجز المت

  .الماء 
ة                ) وشرطه خوف من استعمال ما    ) (١٧٩( رد أو تلف نفس أو عضو أو منفع آمرض أو شدة ب

أ        أومرضًا مخوفًا    اء فاضل عن الظم د م ضًا فق يمم أي  أو احس  زيادة التألم، وشرط الت
وق        ه ف وق حد الغوث، أو يتيقن ه ف أن يتوهم ه   حد شرعًا ب رب، أو يخاف من طلب  الق

وت  سف اء   أو عضو أنف د م ة، أو وج ًا عن رفق ال أو وقت أو انقطاع ه أو م و منفعت
  . بأآثر من ثمن مثله يباعمسبًَّال للشرب، أو 

 طهارة التيممأي وشرطه دخول وقت ما تيمم له سواء آان فرضًا ولو نذرًا أو نفًال؛ ألن ) ١٨٠(
 فقد الماء بأن يطلبه في الوقت بنفسه أووشرطه .ضرورة وال ضرورة قبل الوقت 

öΝ ®: إذا لم يتيقن عدمه لقوله تعالىمأذونه n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [™ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù 〈 
لم يجد إال بعد الطلب، أما إذا تيقن عدمه فال طلب؛ ألنه :  يقالوال ،]٤٣:النساء[

ولو لم يجد إال ثلجًا .  وجب استعماله ثم تيمم للباقي يكفيهولو وجد ماًء ال . عبث 
 يجد إال ترابًا ال يكفيه لملى إذابته لم يلزمه استعماله، ولو أو َبَردًا ال يقدر ع

 ®: لقوله تعالىأي شرط التيمم آونه بتراب طاهر)  طاهربوتْر(وجب استعماله 
(#θßϑ£ϑu‹tFsù #Y‰‹Ïè|¹ $Y7ÍhŠsÛ 〈 ]ترابًا طاهرًا أي ،]٤٣:النساء .  

  
  
  ـال ـُملَتِصـَقـا بالُعـضـِو أو منـَفـِص  لـرَّمـِل ال ُمسَتعـَمـالوَلـو ُغـَبـاَر ا  )١٨١(
  من وجِهِه لليِد أو بالعكـس َحـْل   وفـرُضـُه َنـْقـُل تــراٍب لــو َنـَقـْل  )١٨٢(
  َفــرٍض أو الـصــالِة و انـِمـَسـاِح   اِحــوَقــْصـــُدُه وِنـــيَّـــُة اســتــبــ  )١٨٣(
   نـــَمــْع ِمـرَفـٍق وَرتِّــِب الَمسـَحـْيـ  جــِه ال الـَمـْنـَبـِت والـيـديــِنالـَو  )١٨٤(

  



  ٥٩

ه وخرج           )غبار الرمل    ( الترابآان  ) ولو) (١٨١(  ؛ ألنه من طبقات األرض والتراب جنس ل
ستعمال أي ال إن  ( خزف ولو قليل مختلطًا بالتراب  وسحاقةبالتراب غيره آمعدن     ال م

ستعمًال    ) آان صًال بالعضو   . (التراب م د إصابته     ) صال منف  أو(الممسوح   ) مت ه بع عن
  . المنع إليهفال يصح التيمم به آالماء؛ ألنه قد تأدى به فرض فانتقل 

راب  )  نقل لو(بنفسه أو مأذونه ولو بال عذر، و      ) نقل التراب  (:أولهاستة ستة؛   ) وفرضه() ١٨٢( الت
العكس  (بأن حدث عليه بعد مسحه أي الوجه          ) من وجهه لليد  ( ه أي  ) أو ب ده إلى       نقل  من ي

 من العضو    أخذهأي جاز وصح، آما لو نقله من غير عضو التيمم، وآذا لو             ) حل (وجهه
  .ثم رده إليه أو نقله من إحدى يديه إلى األخرى يكفي في األصح 

راب      ) قصده (:ثانيها) و) (١٨٣( يمم الت ا ) و. (أي المت تباح    (:ثالثه ة اس من صالة    ) فرض . ني
واف تباحة ) أو (وط صالة(اس سنونة أو غي) ال س      الم يمم آم ى الت ر إل ا يفتق ا مم ره
 ما لو نوى رفع الحدث أو فرض التيمم، ثم إن نوى به فرضًا أو نفًال بخالفمصحف 

ده       استباحأو فروضًا    ل الفرض وبع ل قب ا ) و( الفرض والنف ) الوجه . انمساح  (:رابعه
  .، ولو بغير يدهالوجهأي وجه المتيمم وظاهر لحيته، وإن خرج عن حد 

ت) (١٨٤( ن    ) ال المنب ه م ا في دب لم شعر وال ين ت لل ى المنب راب إل صال الت ب إي وال يج
   .المشقة

د        ) مع مرفق . اليدين( انمساح   :خامسها) و( يمم، وق ه   أي مرفقيه آلية الت  صح عن
ة          :  قال الشافعي  .)١( وذراعيه وجههأنه مسح    هذا الخبر هو الذي منعنا أن نأخذ برواي

  .)٢(واليدينعمار في الوجه 
  

   الُيـمـنـى وَخـلِّــْل والـــِوال وَقــدِِّم  ِمـالــوُســـنَّ َتـفـريــٌج وأن ُيـَبـسـ  )١٨٥(
  ُب ـــــــِأمَّـــا لـثـانـي ضــربــٍة فـَيـج  وَنــْزُع خـاَتـٍم ُألوَلـــى ُتـْضــَرُب  )١٨٦(
  مكروُهُه التُّـْرُب الكثيـُر اسُتعِمـال   ـالـــِـَتـْقـبآداُبــــُه الـِقـبـَلــَة أن َيـْس  )١٨٧(

   .التمعكمسحي الوجه واليدين ولو في :  ترتيب المسحين، أي:وسادسها
  :  ثم شرع في ذآر بعض مسنوناته فقال

 إثارة الغبار فال يحتاج فيألصابعه أول آل ضربة؛ ألنه أبلغ ) تفريج(للمتيمم ) وسن) (١٨٥(
 ال يمنع صحة األصابع بين إلى الزيادة على الضربتين، والغبار الحاصل في األولى

أول التيمم ولو جنبًا أو حائضًا أو نفساء آما في ) أن يبسمال(سن له ) و(التيمم، 
) وقدم اليمنى. ( وجهه على أسفلهوأعلىوسن له تقديم اليمنى على اليسار . الوضوء

أي ويسن ) والوال. (أي ويسن له أن يخلل بين أصابع يديه بالتشبيك آما في الوضوء
 آما في الوضوء بتقدير التراب ماًء، وبين التيمم والصالة المسحتينلوالء بين له ا

   .أوجبهخروجًا من خالف من 
 مسح جميع الوجه بجميع اليد اتباعا ليكونأي يسن ذلك ) ونزع خاتم ألولى يضرب) (١٨٦(

  . نزعه ليصل التراب إلى محّله، وال يكفي تحريكه) أما لثاني ضربة فيجب. (للسنة
 ألنه؛  )الترب الكثير استعمال:  مكروهه. ( المتيمم لشرفها آالوضوءأي) آدابه القبلة أن يستقبال() ١٨٧(

 بأن ينفضه إن آان آثيرا أو ينفخه بحيث ال يبقى إال قدر الغبار الخلقة إذ السنة تخفيف يشوه
  . يدين ، ويكره له الزيادة على مسحة واحدة للوجه وواحدة للالمسحالحاجة، وأن ال يكرر 

                                                 
  .    مسلم تعليقًا). ٣٦٩(، ومسلم )٣٣٧( آما عند البخاري )١(
  ).    ٣٦٨(، ومسلم )٣٤٧ (–) ٣٤٥(، )٣٤٣ –) ٣٣٨( حديث عمار رواه البخاري )٢(



  ٦٠

  
  ـاـفي الشرِع االستعماُل منه َحُرَم  ــاـحـراُمــُه تـــراُب مـسـجـٍد ومــ  )١٨٨(
  ْعـــَتـَوهُّـِم الـمـاِء بــال شــيٍء َمـَنـ  ـْعـــُمبِطُلـه مـا َأبَطـَل الـُوُضـوَء َمـ  )١٨٩(
  ـاـفـَمـْن عـلـيـه واجـــٌب يقِضـيـَه  ـاــــا فـيـهقـبـَل ابـِتـَدا الـصـالِة َأمَّ  )١٩٠(
  ُلـإبطاُلـَهـا َآــْي بالـوضـوِء ُتْفـَعـ  َأبــِطــل وإالَّ ال ولــكــن أفــَضــُل  )١٩١(

  
، وهو الداخل في وقفه، تعظيمًا له، ال مسجديحرم التيمم بتراب ) حرامه تراب مسجد) (١٨٨(

 آمغصوب ) منه حرما االستعمالفي الشرع . وما( لمجتمع فيه من ريح ونحوه 
 آالمه صحة التيمم منومسروق لما فيه من استعمال ملك غيره بغير إذنه، ويؤخذ 

  .بالتراب المذآور وإن حرم استعماله
بأن وقع في وهم ) توهم الماء . مع(  على ذلك أنه يبطل ويزيد، )مبطله ما أبطل الوضوء) (١٨٩(

م يكفه الماء آأن سمع قائًال  جوزه وإن زال سريعًا، أو لبأن وجوده - أي ذهنه -المتيمم 
عندي : أو ماء نجس أو ماء ورد، بخالف ما لو قال: فالنعندي ماء أودعنيه : يقول

  . مانع حسي أو شرعيبالأي ) بال شيء منع ( لفالن ماء، وهو يعلم غيبته 
  تكبيرة اإلحرام لوجوبمنوأن يكون قبل ابتداء الصالة بأن لم يفرغ ) قبل ابتدا الصالة() ١٩٠(

) أما فيها( أثناء تيممه فيالطلب حينئذ، وألنه لم يشرع في المقصود فصار آما لو توهمه 
 في الصالة فرضًا آانت أو نفًال بأن تيقن وجوده الماءيعني إن تيقن القدرة على استعمال 

يبطل التيمم إن وجب عليه :  لمرض أو نحوهتيمم إن إن تيمم لفقده أو حصل الشفاء
  ) . يقضيهاواجبفمن عليه (فاده بقوله قضاء فرضها آما أ

بأن لم يجب عليه قضاء ) وإال ال( تيمم المتيقن الماءأي أبطل تيقن القدرة على استعمال ) ١٩١(
إبطالها آي . ولكن أفضل( فيه فقد الماء آالسفر يكثرفرضها بأن تيمم األول بموضع 

ا فرضًا آانت أو نفًال،  ويصلي بدلها إلتمامهليتوضأأي األفضل قطعها ) بالوضوء تفعل
، وللخروج من خالف من حرم إتمامها، ويحرم قطع الصوم المكفر الرقبة في أثناء آوجود

  . عنه مع إمكان أدائها فيهبعضهافريضة ضاق وقتها لئال يخرجها أو 
   
  َجــــدِّْد َتـَيـمُّـَمـا لــكــل َفـــــْرِض  ــيــــــِطـــُل ال الــتَّـــَوضِّــوِردٌَّة ُتــبـ  )١٩٢(
  ْعــَتـَيـمُّـٍم ولـــم ُيـِعــْدُه ِإن َوَضــــ  ْعــــَيمـَسـُح ذو جبـيـرٍة بالـمـاء َمــ  )١٩٣(
  ُعــْضــِو َتـَيـمُّــٍم ُلـُصـوَقــًا َجــَعــال  عـلـى طـهـارٍة ولـكـْن َمـــن عـلــى  )١٩٤(
، وال لإلباحة تبطلهما؛ ألن التيمم والغسل فال)  ال التوضي(التيمم ) ورّدة تبطل) (١٩٢(

تيممًا (أنت وجوبًا ) جدد(إباحة مع الردة، والوضوء والغسل يرفعان الحدث 

# ®:صالة أو طوافًا أو نذرًا لقوله تعالى)  فرضلكل sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# 

™] قوله تعالى إلى !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù 〈 ]صالة  وجوب الطهر لكلفاقتضى ]٦: المائدة 

 بإسناد )١(البيهقيخرج الوضوء بالسنة فبقي التيمم على مقتضاه لما رواه 
 وألنه طهارة لكل صالة وإن لم يحدث،] تيمم: [ أنه قال)٢(صحيح عن عمر

  . بقدرها فيتقدرضرورة 
                                                 

  .    إسناد صحيح: وقال) ٩٩٤" (السنن الكبرى ")١(
  .    بل عن ابن عمر)٢(



  ٦١

 جميعها بالماء إذا آانت أعضاء الطهر، يمسحهاأي أن صاحب الجبيرة ) على طهارة) (١٩٣(
إنما : "  مشجوج احتلم واغتسل فدخل الماء شجته وماتفي ه فلقولأما مسحها 

 ،)١(" ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده بخرقةآان يكفيه أن يتيمم ويعصب رأسه 
  . للضرورة آالتيمم يمسحوأما تعميمها به فألنه 

 ومسح الساتر وصلى ال يعيد ما صاله بذلك إن وضع الساتر على الصحيحأي إن غسل ) ١٩٤(
أي إن من وضع الجبيرة أو )  لصوقا جعالتيممعضو . ولكن من على(امل طهر آ

 وصلى يجب عليه مر آما وتيمماللصوق على عضو تيمم ومسحه وغسل الصحيح 
  . لنقصان البدل والمبدل صالهإعادة ما 
ما آان على جرح من قطنة أو : ألواح تهيأ للكسر أو االنخالع، واللَّصوق: والجبيرة

   .خرقة أو نحوهما
  

  الــُغــْســَل أو ُيـــَقـــدَِّم الـتَّـَيـمُّــَمــا  ـاـــوُجــُنــَبــا َخـــيِّــــْرُه َأن ُيــَقــدَِّمــ  )١٩٥(
  َعـلـيـَلـُه ثــــمَّ الــُوُضــوَء َآــمَّـــال  وْلـَيـَتـَيـمَّـْم ُمــْحـــِدٌث إْذ َغـــَســـال  )١٩٦(
   ِإن َتـَيـمَّــَمــا أحــَدَث َفـْلـُيــَصــلِّ  وِإْن ُيــِرد ِمــن بـعـده فـرضـا ومــا  )١٩٧(
  ـل ـُيعـيُد ُمـحـِدٌث لما بـعد العـلـي  عن َحـَدٍث أو عـن جنـاَبـٍة وقـيـل  )١٩٨(
   الَفـْرَض َصـلَّى ثم مهما َوَجـدا  وَمــــن لــمـــاٍء وُتـــــراٍب َفــَقـــدا  )١٩٩(
غسل الصحيح والتيمم، ثم إن :  يكن عليه ساتر فالواجب حينئذ أمرانلم إذا أي أن العليل) ١٩٥(

  .  أن يقدم الغسل على التيمم أو يقدم التيمم بينآان حدثه أآبر خيره 
 إن آان حدثه أصغر وجب عليه التيمم وقت غسل العليل رعاية لترتيب الوضوء أنهأي ) ١٩٦(

م التيمم ليزيل الماء أثر التراب، وأفهم ، واَألولى في القسمين تقديالوضوءثم يكمل 
 العلة على أآثر من عضو في الوضوء وجب لكل عضو عليل آانتآالمه أنه لو 
  .تيمم وقت غسله

أي ) عن حدث أو جنابة. أحدث فليصل إن تيمما. وإن ترد من بعده فرضًا وما) (١٩٨، ١٩٧(
خر ولم  آفرضًاإن يرد من غسل الصحيح وتيمم آما مر وصلى به فريضة 

وخرج بالفرض النفل فال يعيد له شيئًا، .يحدث صالة إن أعاد التيمم وحده 
  .ما إذا أحدث فإنه يعيد الطهر آله" وما أحدث: "وبقوله 

 وجب إعادة تطهير عضو خرج ذلك العضو عن لمافإنه ) يعيد محدث لما بعد العليل. وقيل) (١٩٨(
 آما لو أغفل لمعة من وجهه مثًال، بخالف بعدهآونه تام الطهر، فإذا أتمه وجب إعادة ما 

  .الغسل إذ ال ترتيب فيه 
آأن حبس بمحل لم يجد فيه واحدًا منهما، أو وجد التراب نديا  ) فقداومن لماء وتراب ) ( ١٩٩(

وجوبًا لحرمة الوقت حيث لم ) الفرض صلى (  بنار ونحوها تجفيفهولم يقدر على 
ستطاعة فعله آالعاجز عن السترة وإزالة  وقته والخروجيرج وجود أحدهما قبل 

، ولهذا تبطل ولو بسبق الحدث وآذا صحيحةالنجاسة واالستقبال، وتكون صالته 
وخرج بفرض الوقت الفائتة والنافلة ومس . برؤية أحد الطهورين في أثنائها 

  ..المصحف وحمله
  بــــِه فـتـجـديــٌد عـلــيــه ُفــِرَضـــا   حيـُث يسُقـُط الَقَضـاِمن َذْيـِن َفرَدا   )٢٠٠(

  

                                                 
، وابن ماجه )٣٣٧(ورواه من حديث ابن عباس . من حديث جابر) ٣٣٦( رواه أبو داود )١(

  ).    ٦٣١(، و"على شرطهما: " قال الذهبي ) ٦٣٠(، والحاآم ١/٣٣٠، وأحمد )٥٧٢(
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حيث يسقط ( أي واحدًا منهما  ) فردًا( أي الماء والتراب )  ذين من. ثم مهما وجدا) (٢٠٠(
بخالف ما إذا وجد )  فرضا عليه( أي إعادة ) فتجديد ( أي بالتيمم ) به . القضا

  .التراب بمحل ال يسقط به القضاء فال تجوز له اإلعادة 
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א 

 
  يــــوٌم ولـيـلــٌة وأآــَثـــُر اَألَجـــــْل   إمكـاُنـُه ِمــن بـعـِد ِتـســٍع واألَقـــْل  )٢٠١(
  ِســــــتٌّ وإال ََّســبــعــٌة ُتـــَقـــاِرُب   َخـْمــٌس إلـــى َعـَشــَرٍة والـغـاِلــُب  )٢٠٢(
   اـأقــصـــاه والــغــاِلــُب أرَبــُعــونــ  ـاـَأدَنـــى الـنِّـَفـاِس لـحـظـٌة ِسـتُّـونـ  )٢٠٣(
  فُمْسـَتـَحـاَضـٌةٌ َحـــَوْت أقـَســاَمــا  ــاـإْن َعــَبـــَر األآــثـــَر واْســَتــَدام  )٢٠٤(

  
FאE 

. السيالن: وهو لغة. والنفاس واالستحاضة، وترجم الباب بالحيض؛ ألن أحكامه أغلب
دم علة : واالستحاضة. مخصوصةّلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات دم جب: وشرعًا

  .يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى بالعاذل 
 تقريبًا لالستقراء؛ ألن ما ال ضابط له في الشرع قمريةسنوات ) إمكانه من بعد تسع) (٢٠١(

ل من سمعت أعج:  قال الشافعي رضي اهللا عنهوقدوال في اللغة يرجع فيه للوجود، 
فلو رأت الدم قبل استكمال التسع . سنينمن النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع 

 حية فحيضها ممكن، آما قاله المرأةبما ال يسع حيضًا وطهرًا آان حيضًا، وما دامت 
أي قدر ذلك )  وليلة يوم. واألقل( آخره ستون سنة : الماوردي، وقال المحاملي

 تدخل أنساعة، وال يشترط انسحاب الدم، بل يكفي متصًال، وهو أربع وعشرون 
  .المرأة القطنة فرجها فتخرج ملوثة 

(  عشر يوما بلياليها وإن تقطع خمسةأي أآثره ) خمس إلى عشرة. وأآثر األجل) (٢٠٢(
  .لالستقراء فيها ) ست وإال سبعة تقارب . والغالب

) اأربعونأقصاه والغالب ( يومًا أي )ستونا(أي أقله لحظة، وأآثره ) أدنى النفاس لحظة) (٢٠٣(
  . يومًا لالستقراء

أي جاوزها أو جاوز أآثر النفاس ) واستداما( يومًا عشروهو خمسة ) إن عبر األآثر) (٢٠٤(
 منها أنه حدث دائم تصلي معه وتصوم وتوطأ والدم آثيرة) فمستحاضة حوت أقساما(

نة إن آانت مفطرة ولم  وتحشوه بنحو قطاألحجاريجري وتغسل فرجها أو تستعمل 
 تتأذ به، فتتوضأ في الوقت وتستبيح فرضًا لمتتأذ به، فإن احتاجت إلى الشد فعلْته إن 

  ونوافل آالمتيمم،
  
  
  أمَّـــــا أَقــلُّـــُه فـِنــصــُف َشـــهـــِر   َلــَم ينَحـِصـْر أآـثـُر وقــِت الطُّـْهـِر  )٢٠٤(
  ـَثــِر وَأرَبــُع األعـواِم أقـَصـى األآ  ُثـــمَّ أقـــلُّ الـَحـْمـِل ِســـتُّ أشـُهــٍر  )٢٠٥(

  
 لم تزل العصابة، آما لو انتقض طهرها، وتبادر ولووتجدد االحتياط لكل فرض 
 على الحائض إال القراءة في الصالة، ولها صالة يحرمبالصالة، ويحرم عليها ما 

ي وقته، وال يبطل الغسل  لكل فرض فتغتسلالنافلة وصومها وطوافها، ويجب أن 
 وإن نقص ال إن علمت أنه يومانبتأخير، وتصوم رمضان ثالثين يومًا فيبقى عليها 

 تصومها بزيادة يوم دونهاآان ينقطع ليًال، والضابط أن من عليها سبعة أيام فما 
 سابع عشرة، يوممتفرقة في خمسة عشر يومًا، ثم تعيد صوم آل يوم غير الزيادة 
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 والًءإلى خامس عشر ثانية، ومن عليها أربعة عشر فما دونها تصومه ولها تأخيره 
  .مرتين، والثانية من السابع عشر وتزيد يومين بينهما 

 المرأة قد ال ألنأي ال حد ألآثر الطهر باإلجماع؛ ) لم ينحصر أآثر وقت الطهر) (٢٠٥(
 هرالطأي أقل ) أما أقله فنصف الشهر(تحيض أصال أو تحيض في عمرها مرة 

 خمسة عشر يومًا، وهي نصف الشهر الكامل؛ - وهو الذي بين الحيضتين -المعهود 
 أآثر الحيض خمسة عشر يومًا لزم أن يكون أقل الطهر خمسة عشر آانألنه إذا 

  .يومًا
 أشهر فشاور القوم لستةألن عثمان ُأتي بامرأة قد ولدت ، )ثم أقل الحمل ست أشهر) (٢٠٦(
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 لحظةوسكت الناظم عن فرجعوا إلى له فصار إجماعًا، ، )١(عامين والحمل في ستة أشهر
هذه :  مالكقاللالستقراء فقد ) وأربع األعوام أقصى األآثر(العلوق ولحظة الوضع للعلم بهما 

 أبطن ثالثةجارتنا امرأة محمد بن عجالن امرأة صدق وزوجها أيضًا رجل صدق وحملت 
  .في اثنتي عشرة سنة آل بطن أربع سنين 

  
  وغـاِلـُب الـكـاِمـِل ِتـْســُع أشــُهــِر   ـوُِّرـــــوُثـْلــُث عــــاٍم غــاَيــُة الـتَّـَصـ  )٢٠٧(
  َحــرِّْم وللباِلِغ َحـْمــَل الُمـْصـَحـِف   بـالـَحـَدِث الـصــالَة َمـــْع َتـَطــوُِّف  )٢٠٨(
  ــِة ــلـلـُجـُنـِب اقــِتــَراَء َبــعــِض آيــ  ــِةـــوَمــسَّـــُه وَمــــــَع ذي األربـــعـ  )٢٠٩(
  ِم وبالـَمـِحـيـِض والـنِّـَفــاِس َحــــرِّ  َقـْصــَدا وُلـْبــَث َمـسـِجـٍد للُمـسـِلـِم  )٢١٠(

 أربعة أشهر، أي مئة - أي نهايته - الجنين تصورأي غاية ) وثلث عام غاية التصور ) (٢٠٧( 
 في بطن أمه أربعين خلقهإن أحدآم يجمع ": )٢("الصحيحين"وعشرون يومًا لخبر 

 الملك فينفخ يرسلة مثل ذلك ثم يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغ
  ). أشهرتسعالكامل (مدة حمل الولد ) وغالب" (فيه الروح

 حرمها به لإلجماع سواء أآانت فرضًا أم نفًال، وصالة الجنازة أي) بالحدث الصالة ) (٢٠٨(
 ألنه أي حرم به الطواف بالبيت بأنواعه؛ ) حرم. مع تطوف. وخطبة الجمعة

الطواف بمنزلة ": ، ولخبر)٣( رواه مسلم" عني مناسككملتأخذوا: " له وقالتوضأ
  رواه الحاآم " إال أن اهللا قد أحل فيه النطق فمن نطق فال ينطق إال بخيرالصالة

فال يمنع من ذلك ) ومسه. وللبالغ حمل المصحف ()٤( شرط مسلمعلىوصححه 
  .لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرًا 

 على الجنب قراءة يحرمأي ) قصدًا. للجنب اقتراء بعض آية. ومع ذي األربعة) (٢١٠، ٢٠٩(
 القراءةشيء من القرآن ولو بعض آية آحرف قاصدًا، أي في حال آونه قاصدًا 

                                                 
  .   ٣/٢١٩" تلخيص الحبير" انظر لتخريجه )١(
  ). ٢٦٤٣(، مسلم )٧٤٥٤، ٦٥٩٤، ٣٣٣٢، ٣٢٠٨( البخاري )٢(
  ).    ١٢٩٧( الحديث )٣(
  ).    ٩٦٠(، والترمذي )٣٠٥٨" (المستدرك ")٤(
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ال يقرأ الجنب وال الحائض شيئًا من " : )١(لإلخالل بالتعظيم، ولخبر الترمذي وغيره
   " .القرآن

إني ال أحل المسجد ": لخبرلم ويحرم اللبث في المسجد للمس) ولبث مسجد للمسلم(
  . )٣( العبور فإنه جائز لآليةباللبثوخرج  . )٢( رواه أبو داود"لحائض وال جنب

  
  والــَمــسَّ بــيــن ُســــرٍَّة وُرْآــَبــِة   الــسِّــتَّ َمـــــْع َتـَمــتُّــٍع ِبــُرؤَيـــِة  )٢١١(
  َقِطْع ـالُق حتى ينــــَّالصَّْوُم والط  ِنـْعــٍَل يمتـــــــغِتَساٍل أو َبِديإلى ا  )٢١٢(
مع تمتع برؤية والمس بين سرة (الست المتقدمة . وبالمحيض والنفاس حرم) (٢١١، ٢١٠(

 زيادة تحريم تمتع معأي يحرم بالحيض والنفاس هذه األمور التي تقدمت ) ورآبة

θ#) ®بوطء أو غيره آلمس بال حائل بين سرة ورآبة آلية  ä9Í” tIôã $$ sù u™ !$ |¡ ÏiΨ9$# ’ Îû 
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 ٤("ما فوق اإلزار: "  عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقالسئل(، 
 أما التمتع بما ،"اصنعوا آل شيء إال النكاح: ")٥(مسلمخبر وخص بمفهومه عموم 
 فيهما بال حائل أو بما بينهما بحائل بغير وطء بوطءلرآبة ولو عدا ما بين السرة وا

  .في الفرج فجائز 
عنه وهو التيمم، أي يستمر تحريم ما مر بالجنابة والحيض ) بديلإلى اغتسال أو ) (٢١٢(

 أو التيمم عند العجز عنه، أما في غير التمتع فألن بالماءوالنفاس إلى االغتسال 

Ÿω ®، وأما فيه فآلية الطهر تحريمه للحدث وهو باق إلى uρ £⎯èδθ ç/t ø)s? 4© ®L ym tβ ößγ ôÜ tƒ 

حتى ينقطع أي يمتنع الصوم لإلجماع على ) الصوم والطالق. يمتنع( ]٢٢٢:البقرة[ 〉 )

 بخالف الصالة، ويمتنع بهما أيضًا الطالق من قضاؤهمنعه وعدم صحته، ويجب 

sŒÎ) ÞΟ# ®: الزوج لقوله تعالى  çFø)¯= sÛ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯èδθà) Ïk= sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰Ïè Ï9 〈 ]١: الطالق[ 

 في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة، وبقية الحيض والنفاس ال تحسب من العدة، أي
 تضررها بطول مدة التربص، ويستمر المنع من الصوم والطالق حتى فيهوالمعنى 

عدة وقد  من الصوم للحيض والنفاس ومن الطالق لتطويل الالمنعينقطع الدم؛ ألن 
  . ال يمنع ذلك آالجنابةالغسلزال ذلك باالنقطاع، وبقاء 

                                                 
  ).    ٥٩٦(، وابن ماجه )١٣١( الترمذي )١(
  ).   ٤١٢١" (الكبرى" ، والبيهقي )١٣٢٧(، وابن خزيمة )٢٣٢( الحديث )٢(
)٣( ® ωÎ) “Ì Î/$ tã @≅‹Î6y™ 〈 ]٤٣: النساء[   .  

، ومن )١٣٩٤" (الكبرى" ، والبيهقي )٢١٢بد اهللا بن سعد أبو داود  رواه من حديث ع)٤(
  ).    ٢١٣(حديث معاذ بن جبل أبو داود 

  ).    ٣٠٢( الحديث )٥(



  ٦٦

  

 א 
 

  َفاٍس َسِلَمـا ـــٍِض ونــيــوَعن َمِح  اـــد أسَلَمـــــَفرٌض على ُمَكلٍَّف قـ  )٢١٣(
  َأن يـأُمــَر الـطـفــَل بــهــا لـَسـْبــِع   وواِجــٌب عـلـى الـَوِلـيِّ الـشَّـرِعـي  )٢١٤(

  
öΝä.÷ ®:  قال تعالىر، بخيالدعاء :لغة هي ÝÇΖtƒ uρ óΟ Îγ øŠn= tæ 〈 ]ادع لهم: أي ]١٣:التوبة .

 آل يوم وليلة خمس، وهي منهاوالمفروض . أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم: وشرعًا
 ®: لى اإلجماع آيات آقوله تعاقبلأحد أرآان اإلسالم من جحد وجوبها فقد آفر، واألصل فيها 

(#θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# 〈  ]حافظوا عليها دائمًا بإآمال واجباتها وسننها، وقوله تعالى: أي ]١١٠:البقرة :® ¨βÎ) 

nο4θn=¢Á9$# ôMtΡ%x. ’n?tã š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# $Y7≈tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β 〈 ]محتمة مؤقتةأي ]١٠٣:النساء  .  

ن حيض ونفاس وإن لم يغتسل بالغ عاقل لمسلم، وقد سلم ع) فرض على مكلف) (٢١٣(
 من زال عقله بسبب محرم آشرب دواء مزيل للعقل بال حاجة المكلفلإلجماع ومثل 

 بالمكلف الصبي والمجنون فال تجب عليهما لعدم فخرجأو مسكر وقد علم حالها، 
، )١(" حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيقالصبيرفع القلم عن ": تكليفهما، ولخبر
.  بها في الدنيا لعدم صحتها منهمطالبةي فال تجب عليه وجوب أما الكافر األصل

 والسكر لعدم صحتهما منهما، الردةالحائض والنفساء ال تجب عليهما ولو في زمن 
 عليه؛ ألنه التزمها فتجبالمرتد " وقد أسلما: "وشمل قوله. وإسقاطها عنهما عزيمة

  . ى الصالة علعائد" فرض: "وقوله. باإلسالم فال تسقط عنه بالردة
أن يأمر ( أو وصّيًا أو قيمًا ومالك الرقيق ًاجّدأبًا آان أو ) وواجب على الولي الشرعي) (٢١٤(

سنين أي لتمامها بشرط تمييزه بأن يصير ) لسبع(ذآرًا آان أو أنثى بالصالة ) الطفل
وال يقتصر في األمر : ، قال الطبريوحدهبحيث يأآل وحده ويشرب وحده ويستنجي 

  .د صيغة بل ال بد معه من التهديد على مجر
  
  َأْجــَزْت ولم ُتـَعـْد إذا منـهـا َفــَرْغ   وفيهـا ِإن َبَلـْغِ والضَّرُب فـي الَعْشر  )٢١٥(
  أو َنـْوٍم أو للـَجـْمـِع أو ِلــالْآــَراْه   ال ُعــْذَر فــي تأخـيـِرَهـا إال ِلـَســاْه  )٢١٦(

  
 بالصالة أوالدآممروا ": سنين لخبر أبي داود بإسناد حسنمن ال)  في العشروالضرب) (٢١٥(

 "المضاجعوهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في 
 بالعشر أنه مظنة الضرب، وحكمة اختصاص )٢(رواه الحاآم وصححه وآذا الترمذي

                                                 
) ٢٠٤١(، وابن ماجه )٤٣٩٨(، وأبو داود )٣٤٣٢(النسائي :  رواه من حديث عائشة)١(

  .     وروي من حديث علي
جميعهم سبرة بن معيد، ورواه من )٤٠٧(مذي ، التر)٩٤٨(، الحاآم )٤٩٤( أبو داود )٢(

  ).     ٧٠٨(، والحاآم )٤٩٥(حديث عبداهللا بن عمرو أبو داود 



  ٦٧

اجبات  الووتعليمهاحتمال البلوغ، ويجب على الولي أيضًا نهيه عن المحرمات 
 أن واألصحآالطهارة، وأجرة تعليم الفرائض من ماله ثم على األب ثم على األم، 

للولي أن يصرف من مال الطفل أجرة ما سوى الفرض آالقرآن والحديث واألدب؛ 
 أوولو بلغ بعد فراغه من الصالة بالسن أو االحتالم .  يستمر معه وينتفع بهألنه

جب إعادتها؛ ألنه أداها صحيحة مع مراعاة الحيض أجزأته ولو عن الجمعة، وال ت
 آأَمة صلَّت مكشوفة الرأس ثم عتقْت في الوقت بخالف نظيره من الحج؛ معتبراتها
، فاعتبر وقوعه حال الكمال، وتستحب له اإلعادة في الصورتين يتكررألنه ال 

  .ليؤديها حال الكمال 
) إال لساه ( قتها لئال تفوت فائدة التأقيت  عذر في تأخير الصالة ألحد من أهل فرضها عن وال)  ٢١٦(

 أن رسول اهللا :  عن ابن عباس)١("صحيحيهما"أي ناس لخبر ابن حبان والحاآم في 
صحيح : الحاآم، وقال "أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهتجاوز اهللا عن ": قال

 وقتها خروجقبل استغرق الوقت به أو عليه أو ظن تيقظه ) أو نوم. (على شرط الشيخين
 في النوم تفريط إنما ليس": قال رسول اهللا :  عن أبي قتادة قال)٢(بزمن يسعها لخبر مسلم

 بعد دخول وقتها وقد نومه أما ،"التفريط على من لم يصل الصالة حتى يجيء وقت األخرى
أن بالسفر ب) أو للجمع( فيه فحرام أوشك قبل خروجه بزمن ال يسعها أوظن عدم تيقظه فيه 

على ) أو لإلآراه( جمعها مع العشاء بنيةأخر الظهر بنية جمعها مع العصر، أو المغرَب 
 األفعال الظاهرة يمكنه تركتأخيرها للخبر المار، واستشكل تصويره إذ من أآره على 

 بما ينافي الصالة، وأما التلبسعلى اإلآراه على " المجموع"إجراؤها على قلبه، وحمله في 
 ما دام عقله ثابتًا؛ فإن الدهشة مانعة من ثبوت عقله في تلك الحالة، الصالةك ال يتر: قولهم

   عن وقتها أيضًا للجهل بوجوبها عليه من غير تفريط في تأخيرهاويعذر في 
  
  َأن َزاَد َعــن ِمـثـٍل لـَشــْيٍء َظـلَّـال   وَوقــُت ُظـْهـٍر ِمــن َزَواِلـَهــا إلـــى  )٢١٧(

 وتعذرت هجرته، أو نشأ منفردًا ببادية ونحوها، الحربم في دار التعلم، آمن أسل
 يجب عليه، ولالشتغال بإنقاذ غريق بلولخوف فوات الوقوف بعرفة على األصح 

  . ودفع صائل عن نفس أو مال 
 أي) من زوالها(وبدأ بالظهر؛ ألنها أول صالة ظهرت، وتأسيًا بإمامة جبريل اآلتية  ) ٢١٧(

 ®: ير إليها وإن لم يتقدم لها ذآر للعلم بها آما في قوله تعالىالشمس، وأعاد الضم
4© ®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ 〈 ]أي زاد ظل الشيء ) أن زاد عن مثل. إلى (]٣٢:ص

ي على الغالب من وجود ظل جروهو ) لشيء ظلال(عن ظله حالة االستواء، مثله 
 بقامتك أو ذلكاعتبر أي صار ذا ظل عند االستواء، ف" ظلال"عند االستواء و

≈⎯z ®: شاخص تقيمه في أرض مستوية، واألصل فيها قوله تعالى ys ö6 Ý¡ sù «!$# 

t⎦⎫Ïm šχθ Ý¡ôϑ è? t⎦⎫Ïn uρ tβθ ßs Î6 óÁ è? ã& s! uρ ß‰ôϑ ys ø9 $# ’ Îû ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 

                                                 
  .     ووافقه الذهبي) ٢٨٠١(، الحاآم )٧٢١٩( ابن حبان )١(
  ).     ٦٨١( الحديث )٢(



  ٦٨

$ |‹Ï± tã uρ t⎦⎫Ïn uρ tβρ ãÎγ ôà è? 〈 ]أراد بحين تمسون صالة :  ابن عباسقال ،]١٧:الروم

 العصر، وبحين صالةب والعشاء، وبحين تصبحون صالة الصبح، وبعشيا المغر
أّمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر "وخبر . تظهرون صالة الظهر

 زالت الشمس وآان الفيء قدر الشراك، والعصر حين صار ظل الشيء حين
 غاب  والعشاَء حين- أي دخل وقت إفطاره- الصائم أفطرمثله، والمغرب حين 

على الصائم، فلما آان الغد صلى بي  والشرابالشفق، والفجر حين حرم الطعام 
 آان ظله مثليه، والمغرب حين مثله، والعصَر – أي الشيء -الظهر حين آان ظله 

هذا وقت األنبياء : وقالحين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر فأسفر، 
  . )١( رواه أبو داود وغيره ".تينمن قبلك، والوقت ما بين هذين الوق

  
  واخـِتـيـَر ِمـثال ِظــلِّ ذاَك الــَقــْدِر   ـِرــُثـــمَّ ِبـــِه َيـدُخــُل َوقـــُت الـَعـصـ  )٢١٨(
  وَوقـُت َمـغِرٍب بـهـا َقــْد َدَخـــال   ــالـــَجـــاَز إلـــى ُغـروِبـَهـا َأن ُتـْفـع  )٢١٩(
  ـيـِب اَألْحــَمــِر إلـى الـِعـَشـاِء بَمـِغ  والَوْقـُت يبَقـى فـي الَقِديـِم األْظَهـِر  )٢٢٠(

  
 العصر، وهي الوسطى، ووقت اختيارها إلى وقتثم بمصير ظل الشيء مثله يدخل ) ٢١٨(

  .االستواءمصير ظل الشيء مثليه بعد ظل 
 مع خبر )٢(جبريلأي يبقى وقت جوازها إلى غروب جميع الشمس لخبر ) ٢١٩(

من أدرك رآعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ": )٣("صحيحينال"
، " رآعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرأدركالصبح، ومن 

ظاهره يقتضي امتداد "  لم تغرب الشمسماوقت العصر ": )٤(وخبر ابن أبي شيبة
ة  من الخمس، أي في غير وقت صالاألخرىوقت آل صالة إلى دخول وقت 

من أول الوقت : وقت فضيلة: وللعصر خمسة أوقات": المجموع"الصبح، قال في 
 الشيء مثله ونصف مثله، ووقت اختيار إلى أن يصير مثليه، ظلإلى أن يصير 

 الشمس ووقت جواز بكراهة إلى الغروب، اصفرارووقت جواز بال آراهة إلى 
ب الشمس، أي أي بغرو) هابووقت مغرب (وقت الظهر لمن يجمع : ووقت عذر

 وإقبال الظالم الشعاعوإن بقي الشعاع، ويعرف في العمران بزوال ) دخال(بتكامله 
  . من المشرق 

) العشاء بمغيب(دخول وقت ) إلى. القديم األظهر( يبقى في القول المغربأي وقت ) ٢٢٠(
  ) .األحمر(الشفق 

  
  ــُق ــُمـعـَتـِرٌض ُيـِضــيُء ِمـنــُه اُألُفـ  ُدُقــــالـِعـَشـاِء َفـجــٌر َيـصــوغـاَيــُة   )٢٢١(
  ــال ــصـاِدِق َفـجـٍر وبــه َقـــد َدَخـ  ِث وَجــــوِّْزُه إلــــىــواْخـِتـيـَر للـثُّـْلـ  )٢٢٢(
  جــــواُزُه َيـبـَقــى إلــــى اِإلدَبـــــاِر   ــاِرـــَالصُّـْبـُح واْخـِتـيـَر إلـــى اِالْسـف  )٢٢٣(

                                                 
  ).     ١٤٩(، والترمذي )٣٩٣( أبو داود )١(
  .      انظر التعليق السابق)٢(
  ).     ٦٠٨(و) ٦٠٧(، مسلم )٥٨٠، ٥٧٩، ٥٥٦ ( البخاري)٣(
  ).     ٣٢٢٢( بلفظ قريب )٤(



  ٦٩

  َل الوقِت باالسَباِب اْشـَتـَغـْل َأوَّ إذ  ُيْنـَدُب َتعجيـُل الـصَّـالِة فــي اُألَوْل  )٢٢٤(
  
 وقت العشاء بمغيب الشفق األحمر، وغايته الفجر الصادق، واالختيار إلى يدخلأي ) ٢٢١(

 إلى الفجر الصادق، وفي بالد المشرق نواح تقصر لياليهم فال والجوازثلث الليل، 
 العشاء في حقهم أن يمضي بعد غروب الشمس قدر وقتندهم، فأول يغيب الشفق ع

  . إليهم البالدما يغيب الشفق في مثله في أقرب 
  ) .الصبح( الصادق وبالفجر الصادق قد دخل الفجرطلوع ) واختير للثلث وجوزه إلى) (٢٢٢(
 الشمس لما عطلوبأول ) جوازه يبقى إلى اإلدبار ( أي اإلضاءة ) واختير إلى اإلسفار) (٢٢٣(

، "الشمس طلوع الفجر ما لم تطلع منوقت صالة الصبح ": )١(مر مع خبر مسلم
أول الوقت، ووقت اختيار إلى اإلسفار، ووقت جواز : وقت فضيلة: وله أربعة أوقات

 إلى الحمرة التي قبل طلوع الشمس، ووقت جواز بكراهة إلى الطلوع، آراهةبال 
  .وهي نهارية 

أي اشتغل ) إذ أول الوقت باالسباب اشتغل(ولو عشاًء أول وقتها ) لصالة تعجيل ايندب)(٢٢٤(
θ#) ®: بأسبابها أول وقتها آالطهارة والستر واألذان لقوله تعالى Ýà Ï≈ ym ’n? tã 

ÏN≡uθ n= ¢Á9$# 〈 ]المحافظة عليها تعجيلها، وقوله تعالى ومن ]٢٣٨:البقرة:® (#θà)Î7tFó™$$sù 

ÏN≡uöy‚ø9$# 〈 ]سألت النبي :  ابن مسعودولخبر ،]١٤٨:البقرة: األعمال أفضل؟ أي 

 عجلة زائدة على ، وال يكلف)٢( رواه الدارقطني وغيره"الصالة ألول وقتها:"فقال
 قصير وتحقيق الوقت وتحصيل الماء وآالمالعادة، وال يضر التأخير ألآل لقم 

  .ًا  متوانيًا وال مقصريعدوإخراج خبث يدافعه ونحو ذلك؛ ألنه حينئذ ال 
  

                                                 
  ).   ٦١٢( الحديث )١(
  ).     ٨٥(، ومسلم )٥٩٧٠، ٢٧٨٢، ٥٢٧(، والبخاري ١/٢٤٧ الدارقطني )٢(



  ٧٠

  
  لــِشــدَِّة الــَحـــِر بـُقــْطــِر الــَحـــرِّ   ِرــــوُســـنَّ اِإلبــــَراُد بـِفـْعــِل الـظُّـْهــ  )٢٢٥(
  إلـيـه ِمـن ُبـْعـٍد ِخـــالَف الُجـْمـَعـِة   لـطـاِلـِب الـَجـْمـِع بـمـسـِجـٍد ُأِتــــي  )٢٢٦(
  ـَعـا َبعـَد صالِة الصُّـْبـِح حـتـى َتْطُل  ـاــصـــالَة مـاالَسـَبــٌب َلــَهــا امـَنـَعـ  )٢٢٧(
  وِعـنـدَمـا َتـْطـُلـُع حتـى ارَتـَفـَعـْت   وَبعـَد ِفـْعـِل الَعـصـِر حـتـى َغـَرَبـْت  )٢٢٨(

  
إلى أن يصير ) لشدة الحر ( أي تأخيره )  الظهربفعلاالبراد (لمريد الصالة ) وسن) (٢٢٥(

 ) الحربقطر (  يجاوز به نصف الوقت وال فيه قاصد الجماعة للحيطان ظل يمشي
  .فال يسن في غير شدة الحر ولو بقطر حار وال في قطر بارد 

 وجماعة ببيت منفردًاالجماعة إمامًا آان أو مأمومًا خرج به من يصلي ): لطالب الجمع) (٢٢٦(
 فيه، واألصل لناسالكثرة ) إليه من بعد. ُأتي(أو نحوه من أمكنة الجماعة ) بمسجد(

: )٢( للبخارييةارو، وفي "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة": )١("الصحيحين"فيه خبر 
خالف ( مشقة تسلب الخشوع أو آماله الحرفي التعجيل في شدة ، وألن "بالظهر"

آنا نجمِّع مع رسول اهللا : سلمة عن )٣("الصحيحين"فال يسن اإلبراد بها لخبر ) الجمعة
 ولشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل لكون .الشمس زالت إذا 

 ال يدرآها بعضهم، وألن الناس مأمورون بالتبكير  في صحتها، وقدشرطًاالجماعة 
   .بالحرإليها فال يتأذون 

بعد أداء صالة :  بعد فعلين، وفي ثالثة أوقات صالة ما ال سبب لهاتنعقدأي يحرم وال ) ٢٢٧(
  .تطلع الشمس الصبح حتى 

الشمس للنهي عن )  غربتحتى(ولو في وقت الظهر لجمع التقديم ) وبعد فعل العصر) (٢٢٨(
 فال سنتهما، وخرج بفرض الصبح والعصر "الصحيحين"الصالة فيهما في خبر 
  .تقريبًاقدر رمح ) حتى ارتفعت) (وعندما تطلع الشمس(تحرم الصالة بعد فعلها، 

  
  ِب ِذي َآـَمـاْل واالْصـِفَراِر ِبـُغـُرو  واالْسـِتـَوا ال ُجْمـَعـٍة إلــى الــزََّواْل  )٢٢٩(
  ـرَِّم ـآالـنَّــْذِر والـفـاِئــِت َلـم ُتــَحـ  ــدَِّمـــأمَّـــــا الــتـــي لـســبــٍب ُمـــَق  )٢٣٠(
  والـشُّـْكـِر والُكُسـوِف والـَجـَنـاَزِة   تَّـِحــيَّــِةَرْآـَعــَتــى الــطَّـــَواِف والـ  )٢٣١(
  اِم ـــوُتـكــَرُه الــصالُة فـي الـَحـمَّـ  وَحـــــَرِم الـَكـعــبــِة ال اِإلْحــــــَراِم  )٢٣٢(
  مـــا ُنـِبـَشـْت وُطـــُرٍق وَمــْجــَزَرْه   ــَرْهــَمـــْع َمـْسـَلـٍخ وَعــَطــٍن وَمـْقـَب  )٢٣٣(

  
صير في وسط السماء إلى الزوال، وعند  االصفرار لغروب  تبأنوعند استواء الشمس ) ٢٢٩(

  .أي لكمال غروبها) لغروب ذي آمال (الشمس
ولو نفًال اتخذه وردًا لم ) آالنذر والفائت( التي لها سبب مقدم أو مقارن الصالةأما ) ٢٣٠(

  ) .تحرم
تكاف أو  آاعغيرهاأي بأن دخل المسجد بنية ) والتحية(والوضوء ) ورآعتا الطواف) (٢٣١(

 أو للقمر للشمسبنيتهما أو بال نية شيء، وسجدة التالوة والشكر وصالة الكسوف  
 فال المسجدإذا دخل أحدآم ": )٤("الصحيحين"أما التحية فلخبر . وصالة الجنازة 

                                                 
  ).     ٦١٧(، )٦١٥(، مسلم )٥٣٧، ٥٣٤( البخاري )١(
  ).    ٥٣٨( الحديث )٢(
  .     واللفظ له) ٨٦٠(، ومسلم )٤١٦٨( البخاري )٣(
  ).    ٧١٤(، مسلم )١١٦٧، ٤٤٤( البخاري )٤(



  ٧١

 وخبر "فليصلها إذا ذآرها": )١(، وأما الفائتة فلخبر"حتى يصلي رآعتينيجلس 
 ،"هما اللتان بعد الظهر: "صالة العصر رآعتين وقال بعد صلى أنه : )٢("الصحيحين"

   .للحديثوأحاديث النهي دخلها التخصيص بالفائتة 
يا بني عبد مناف ال تمنعوا أحدًا ":  فيه بحال لخبرالصالةأي الحرم المكي ال تحرم )  ٢٣٢(

:  وقال)٣( رواه الترمذي" من ليل أو نهارشاءطاف بهذا البيت وصلى أية ساعة 
 المدينة فهو حرمولما فيه من زيادة فضل الصالة، وخرج بحرم مكة . يححسن صح

  ).في الحمام(تنزيهًا ) وتكره الصالة . (اإلحرامآرآعتي ) ال اإلحرام(آغيره في ذلك 
ما نبشت . ومقبره(وتكره في مسلخ ومعطن لإلبل، أي الموضع الذي تنحى إليه اإلبل ) ٢٣٣(

أي موضع جزر الحيوان، أي ذبحه، للنهي ) همجزرو(أي في البنيان دون البرية ) وطرق
   ونحوهما آالمزبلةوالمجزرةعن الصالة في المذآورات والمعنى في الكراهة في المقبرة 

  
  وِعـنــد َمـأُآــوٍل َصـــالُة الـتَّـاِئــِق   َمـــْع ِصــحَّــٍة آـَحـاِقــٍن وحــــاِزِق  )٢٣٤(
  وُف آـذاك االسِتـْسـَقـاُء والُخـُســ  َمسُنـوُنـهـا الـعـيـداَن والـُكـُســوُف  )٢٣٥(

 األنبياء صلى اهللا مقابرنجاستها فيما يحاذي المصلى، ومن هنا يعلم أنها ال تكره في 
  . الخشوععليهم وسلم، وفي الطرق اشتغال القلب بمرور الناس فيها وقطع 

وجعل لي األرض ": )٤("الصحيحين" في األمكنة المكروهة لخبر الصالةأي وتصح ) ٢٣٣(
أي مدافع للبول فإن صالته تكره آراهة تنزيه مع صحتها ) آحاقن ("مسجدًا

هو الحازق خفه على رجليه لضيقه، وفي معناه :  للريح، وقيلالمدافعوهو ) وحازق(
 للغائط، وآراهة الصالة مع ما ذآر إلذهاب الخشوع، فيندب أن المدافع: الحاقب وهو

) وعند مأآول صالة التائق( ثم يصلي وإن فاتته الجماعة شياءاأليفرغ نفسه من هذه 
 المأآول أو المشروب وقد حضره أو قرب حضوره، ومحل الكراهة إلىأي المشتاق 

 أن يصلي مدافعًا وجائعًا وعطشانًا عليهعند اتساع الوقت، فإن ضاق الوقت وجب 
  .لحرمة الوقت وال آراهة 

أي صالة عيد الفطر ) العيدانمسنونها : ( فقالونةالمسنثم شرع في بيان الصالة ) ٢٣٥(
وصالة عيد األضحى لشبههما بالفرض في الجماعة، ثم صالة آسوف الشمس ثم 

 لداللة بالزمانصالة خسوف القمر واالستسقاء لخوف فوتهما باالنجالء آالمؤقت 

Ÿω (#ρ ®:القرآن عليهما؛ قال اهللا تعالى ß‰àf ó¡ n@ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ì yϑ s)ù= Ï9 〈 ]٣٧:فصلت[، 

 يترك الصالة لهما بخالف االستسقاء فإنه ترآه أحيانًا، وأما تقديم لم  وألنه يةاآل
 فلتقديم الشمس على القمر في القرآن واألخبار، ثم صالة الخسوفالكسوف على 

  .االستسقاء لطلب الجماعة فيها آالفريضة 
  َبـيــِن َصــــالٍة لـلـِعـَشـا والـَفـْجــِر   ــِرـْتــُر رآـعــٌة ِإلحـــَدى َعــْشوالـِو  )٢٣٦(
  وَبــعــَدُه وَمــْغــِرٍب ُثــــم الـِعــَشــا   ِثْنَتـاِن قبـَل الصُّـْبـح والظُّـْهـِر َآــَذا  )٢٣٧(
  ُتــــَزاُد آــاَألرَبــِع قــبــَل الـَعـْصــِر   ــِرـــوُســـنَّ رآـعـتــاِن قــبــَل الـظُّـْه  )٢٣٨(
  ثم الضُّـَحـى وْهـَي َثـَمـاٌن أْفَضـُل   ـُلـــثــــم الـتَّـَراويــُح فـَنــْدَبــًا ُتـْفــَع  )٢٣٩(

                                                 
  .     من حديث أبي هريرة) ٦٨٠(من حديث أنس، ومسلم ) ٦٨٤(، ومسلم )٥٩٧( البخاري )١(
  ).     ٨٣٤(، مسلم )٤٣٧٠، ١٢٣٣( البخاري )٢(
    ).   ١٢٥٤(، وابن ماجه )١٨٩٤(، وأبو داود )٢٩٢٤(، والنسائي )٨٦٨( الترمذي )٣(
  ).    ٥٢١(، مسلم )٤٣٨، ٣٣٥( البخاري )٤(



  ٧٢

  
 آل مسلم، فمن أحب أن يوتر علىالوتر حق ": لخبر) والوتر رآعة إلحدى عشر) (٢٣٦(

 بإسناد صحيح، )١( داودأبو رواه "بخمس فليفعل أو بثالث فليفعل أو بواحدة فليفعل
إن اهللا قد أمدآم " : ولخبرلإلجماع ) الفجر(طلوع ) صالة للعشا و(فعل ) بين(وقته و

 إلى طلوع العشاءبصالة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من 
 الوتر أفضل لمن آان له تهجد ووثق وتأخير، )٢( رواه أبو داود والترمذي"الفجر

  ." الليل وترًا منآخر صالتكم اجعلوا " : )٣("الصحيحين"بيقظته لخبر 
 بعده، ورآعتان بعد فرض المغرب، ثم رآعتان ورآعتانأي رآعتان قبل فرض الظهر ) ٢٣٧(

  .بعد فرض العشاء لالتباع 
من حافظ على أربع رآعات ": ورآعتان بعده لخبر) تزاد. وسن رآعتان قبل الظهر) (٢٣٨(

 وصححوه، )٤(ه الترمذي وغيره روا" الظهر وأربع بعدها حرمه اهللا على النارقبل
 "أربعًارحم اهللا امرأ صلى قبل العصر ": ، وأربع قبل العصر لخبرآالظهروالجمعة 

 وصححه، ويسن أيضًا رآعتان خفيفتان قبل )٥(رواه الترمذي وحسنه وابن حبان
  . المغرب 

آدًا، وهي تأ) فندبًا تفعل( الجماعة فيها لسنة) التراويح(األفضل بعد الرواتب ) ثم) (٢٣٩(
 آل ترويحة أربع رآعات ترويحاتعشرون رآعة بعشر تسليمات، وذلك خمس 

 ليالي صالها أنه : عائشةعن  )٦("الصحيحين"بتسليمتين، واألصل فيها خبر 
خشيت أن تفرض عليكم : "فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال

ما :  وأما خبر.)٧(هر رمضانعمر جمع الناس على قيام ش وألن ،" عنهافتعجزوا
.  فمحمول على الوتر؛)٨( عشرة رآعةحدىآان يزيد في رمضان وال غيره على إ

  والسر في آونها عشرين أن
    
  ِمَن ارِتَفاِع الشمِس حتى االسِتَوا   ــَواــــِثـْنـَتـاِن َأدنــاهــا ووقـُتـَهــا ُهــ  )٢٤٠(
  ــِد ـســجوَنـــَدُبـــوا َتــِحــيَّـــًة لـلـمـ  والنَّـْفـُل فــي اللـيـِل ِمــَن الـُمـَؤآَّـِد  )٢٤١(
   َتْحـُصـُل بالـَفـْرِض وَنـْفــٍل آَخـــَرا  ـَراــِثـْنـَتـاِن فـــي َتسـلـيـَمـٍة ال أْآــَثـ  )٢٤٢(
   

 في غير رمضان عشر رآعات فضوعفت فيه بأنه وقت جد وتشمير المؤآدةالرواتب 
أي أن ) وهي ثمان أفضل(؛ ألنها مؤقتة بزمان )الضحى( التراويح األفضل بعد) ثم(

                                                 
  ).     ١٤٢٢( الحديث )١(
  .     حديث غريب: وقال ) ٤٥٢(، الترمذي )١٤١( أبو داود )٢(
  ).     ٧٥١، ٧٤٩(، مسلم )١١٣٧، ٩٩٣، ٩٩١، ٤٧٣، ٤٧٢( البخاري )٣(
 وأبو ،"حسن صحيح غريب: " وقال ) ٤٢٨(، و "حسن غريب: " وقال ) ٤٢٧( الترمذي )٤(

، ١١٩(، وابن خزيمة )١٨١٧-١٨١٢(والنسائي ) ١١٦٠(، وابن ماجه )١٢٦٩(داود 
  ).     ١١٧٥(، والحاآم )١١٩١

  ).    ٢٤٥٣(، ابن حبان )٤٣٠( الترمذي )٥(
  ). ٧٦١(، مسلم )..٧٢٩( البخاري )٦(
  ).     ٢٠١٠( البخاري )٧(
  ).     ٧٣٨(ومسلم ) ٣٥٦٩، ٢٠١٣، ١١٤٧( البخاري )٨(



  ٧٣

 صالها أن النبي  عن أم هانئ )١("الصحيحين"أآثرها ثمان وهو المعتمد لخبر 
  .ثمان رآعات

 الشمس حتى االستواء أي إلى استوائها، ارتفاعأي أقلها رآعتان، ووقتها المختار من ) ٢٤٠(
  . الزوال إلىوالتحقيق 

فهو ) المؤآد(المسنون ) في الليل من(المطلق وهو غير المؤقت وذي السبب ) النفلو) (٢٤١(
أفضل الصالة بعد " :         )٢( من النفل المطلق في النهار لخبر مسلمأفضل

الصالة خير موضوع استكثر " :      ذرألبي  ولقوله ،"الفريضة صالة الليل 
، واألفضل أن يسلم من )٣("حيحيهماص "في رواه ابن حبان والحاآم "منها أو أقل 

وندبوا  (البخاري )٤("صالة الليل والنهار مثنى مثنى صححه": آل رآعتين لخبر
 اإلحرام وإن مكةأي غير المسجد الحرام، أي لداخله، آما يسن لداخل ) المسجدتحية 

 حتىإذا دخل أحدآم المسجد فال يجلس ": )٥("الصحيحين"لم يرد اإلقامة بها لخبر 
   ".ي رآعتينيصل

 سواء) ونفل آخرا(ولو قضاًء أو نذرًا ) تحصل بالفرض. ثنتان في تسليمة  ال أآثرا ) (٢٤٢(
  .نواها مع ذلك أم أطلق؛ ألن القصد بها أن ال تنتهك حرمة المسجد بال صالة

  الوِة ـوَســْجـــَدٍة لـلـشُّــْكــِر أو ِتـــ  ــاَزِةــال َفــــــْرِد َرآـــَعـــٍة وال َجـــَن  )٢٤٣(
  ورآـعـتـاِن ِإْثــَر شـمــٍس َتــْغــُرُب   ـُرُبـَآـــرِّْر بـتـكـريـِر ُدُخــــوٍل َيــْقـ  )٢٤٤(
  قــضـــاَءُه ال فــاِئــَتــا ذا َســـَبـــِب   وفـاِئــُت الـنَّـْفـِل الـُمـَؤقَّـِت اْنــــُدِب  )٢٤٥(
  َواَتـا َأوَلــى ِلـَمـن لــم يخَتـِشـي الَفـ  اــوالـَفــْوُر والتـرتـيـُب فـيـمـا فــاَتــ  )٢٤٦(
  ولــم َيـُجــْز ِلـَمــا ُيـَؤخَّــُر ابــِتــَدا   ـدٍَّم َأَداــوجـــــــاَز تــأخــيـــُر ُمـــَقـــ  )٢٤٧(

  
وتحصل برآعتين ولو من ) وسجدة للشكر أو تالوة .جنازة(صالة ) ال فرد رآعة وال) (٢٤٣(

  .س فيهما جلو
أي ويكرر التحية بتكرر الدخول وتفوت بجلوسه قبل فعلها، ) آرر بتكرير دخول يقرب) (٢٤٤(

 أو في إقامة أو وقد قربت مكتوبةوتكره تحية المسجد في صور؛آأن دخل واإلمام في 
بين ":)٦("الصحيحين"بحيث تفوته تكبيرة اإلحرام، وتسن رآعتان قبل المغرب لخبر 

  ..والمراد باألذان واإلقامة "آل أذانين صالة
) ال فائتًا ذا سبب( من غير تقييد بوقت مطلقًا) قضاءه. وفائت النفل المؤقت اندب) (٢٤٥(

  . واستخارة وتحية فال تقضىواستسقاءآكسوف 
أي فاته من ) والترتيب فيما فاتا(أولى في قضاء ما فاته من الصلوات بعذر ) والفور) (٢٤٦(

 حين أخر الظهر والعصر والمغرب )٧( الخندقفوائت ه لترتيب) أولى(الصلوات 
 فاتهأي أن أولوية فورية قضاء ما ) لمن لم يختش الفواتا(والعشاء إلى هوي الليل 

وأولوية ترتيبه آالهما لمن لم يخف فوات الصالة الحاضرة بأن اتسع وقتها، فإن 
  . قدمها على الفائتة وجوبًا لئال تصير فائتةفوتهاخاف 

                                                 
  ).     ٣٣٦(، مسلم )..٣٥٧(لبخاري  ا)١(
  ).     ١١٦٣(الحديث  )٢(
  ).     ٤١٦٦(، الحاآم )٣٦١(ابن حبان  )٣(
  ).     ٧٤٩(، ومسلم  ..)٩٩١، ٤٧٣، ٤٧٢(البخاري  )٤(
   ). ٧١٤(مسلم ) ١١٦٧، ٤٤٤( البخاري )٥(
  ).     ٨٣٨(، مسلم )٦٢٧، ٦٢٤( البخاري )٦(
  ).     ٦٣١(سلم ، وم)..٥٩٦( آما في البخاري )٧(



  ٧٤

أي جاز تأخير راتب مقدم على الفرض عن فعله حال آونه أداًء ) وجاز تأخير مقدم أوا() ٢٤٧(
 )١("إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة":  وقت فرضه لخبربامتدادالمتداد وقته 

 االبتداء بالراتب المؤخر عن الفرض قبل يجوزأي ال ) ولم يجز لما يؤخر ابتدا(
  .بفعله فعله؛ ألن وقته إنما يدخل 

  
  ما َوقَّـَت الـشَّـرُع ِلـَمـا َقد ُفـِرَضـا   وَيخـُرُج الّنوعـاِن َجْمـَعـا بانِقـَضـا  )٢٤٨(
  لغيـِر ُعــذٍر وْهـَو نصـُف الَفْضـِل   ثــم الُجـُلـوُس جـائـٌز فـــي الـنَّـْفـِل  )٢٤٩(
  في الَفْرِض َقْصَد الِفْعِل والَفْرِضيَّْه   الَث َعــْشــَر الـنِّـيَّــْهأرآـاُنـَهـا ثــــ  )٢٥٠(

  
ويخرج الراتب المقدم والراتب المؤخر جمعًا بانقضاء وقت الفرض المقدر له شرعًا؛ ) ٢٤٨(

  .ألنهما تابعان له
لغير  (استسقاءولو آانت عيدين أو آسوفين أو ) النفل(صالة ) ثم القعود جائز في) (٢٤٩(

 قاعدًا فعلهأي فضل ) وهو(ير مشقة شديدة أي من قادر على القيام فيها من غ) عذر
أي نصف فضله قائمًا، آما أن فضل فعله مضطجعًا نصف فضله ) نصف الفضل(

من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف ": )٢( البخاريلخبرقاعدًا 
، وهو وارد " فله نصف أجر القاعد- أي مضطجعًا - نائمًاأجر القائم، ومن صلى 

 " عذرلغير : " وخرج بقوله.  أو القعودالقيام النفل آذلك مع قدرته على فيمن صلى
ما إذا فعله قاعدًا أو مضطجعًا لعذر فإنه ال ينقص أجره آالفرض بل أولى، ولو 

 القدرة عشرة من قيام وعشرين من قعود اتجه تفضيل العشرة؛ ألنها أشق معصلى 
لصبي القادر في المكتوبة وال  التساوي، وال يجوز قعود االحديثوإن آان ظاهر 

  . على األصح فيهما المعادةالقعود في الفريضة 
 إلى أبعاض تنقسمولما آانت الصالة تشتمل على فروض وتسمى أرآانًا، وعلى سنن ) ٢٥٠(

 والشرط في أنه الرآنومن المعلوم اشتراط ) أرآانها: (وهيئات بدأ بذآر أرآانها فقال
 يقارن آل بحيثهما أن الشرط ما اعتبر في الصالة ال بد منهما، ولكن الفرق بين

 وغيره، للرآوعمعتبر سواه آالطهر والستر واستقبال القبلة فإنهما تعتبر مقارنتها 
) ثالث عشر(والرآن ما اعتبر فيها ال بهذا الوجه آالقيام والرآوع وغيرهما فأرآانها 

لهيئة التابعة، والتحقيق سبعة  آابعدهالرآوع وما بجعل الطمأنينة في محالها األربعة من 
  ؛ ألنها واجبة في بعض)النية: (األول.  أرآانًااألربعةعشر بجعل الطمأنينة في محالها 

   
  والوْقـِت فالَقـْصُد وَتعييٌن َوَجـْب   َأوِجـْب َمـَع التَّعييـِن أمـا ذو َسـَبـْب  )٢٥١(
  فـفــيــِه َتـْكــِفــي ِنــيَّـــٌة ِلـِفـْعـِلـَهـا   اــآالـِوْتـِر أمَّــا ُمْطـَلـٍق ِمـــن َنْفـِلـَهـ  )٢٥٢(
  َوَعـــَدِد الـرَّْآـَعــاِت واسـِتـْقـَبــاِل   دوَن إضــافـــٍة لــــــِذي الـــَجـــالِل  )٢٥٣(

  
 أنت في الفرض ولو أوجبأي ) في الفرض( أولها فكانت رآنًا آالتكبير وهوالصالة 

، وهي هنا ما عدا األفعالأي فعل الصالة لتمتاز عن بقية ) فعلقصد ال(آفاية أو نذرًا 

                                                 
  ).     ٧١٠( رواه مسلم )١(
  ). ١١١٧-١١١٥( األحاديث )٢(



  ٧٥

 الفعل؛ ألنه عنالنية؛ ألنها ال تنوى فال يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة 
   .الصبيأي إن آان المصلي بالغًا تمييزًا لها عن صالة ) والفرضية(المطلوب 

 بنيةعة مثًال فال تصح الجمعة له من آونه ظهرًا أو عصرًا أو جم) أوجب مع التعيين) (٢٥١(
آالعيدين والرواتب ) والوقت(آالكسوف واالستسقاء ) ذو سبب (النفل) أما(الظهر 

 للنفلوال تجب نية النفلية ألنها مالزمة ) وجب(له ) وتعيين(أي قصد فعله ) فالقصد(
.  

 آماالوتر  - وإن آانتا شفعًا-وإن زاد على رآعة وفصله فينوي في الرآعتين) آالوتر) (٢٥٢(
ينوي في جميع رآعات التراويح، ويميز عيد الفطر عن األضحى أو سنة الظهر التي 

 يؤخرها، وال يجب التعيين في تحية المسجد ورآعتي لمقبلها عن التي بعدها وإن 
وهو ما ال ) أما مطلق من نفلها( ونحوها االستخارةالوضوء والطواف واإلحرام و 

؛ ألنه أدنى درجات الصالة، فإذا نواها وجب )لفعلهاية ففيه تكفي ن(وقت له وال سبب 
  .أن يحصل له 

) وعدد الرآعات(فال تجب؛ ألن العبادة ال تكون إال له تعالى ) دون إضافة لذي الجالل) (٢٥٣(
؛ ألنه قد نوى غير الواقع، وألن ما يجب التعرض له تنعقدلكن لو عين وأخطأ لم 

  .للقبلة ) ستقبالوا(جملة أو تفصيًال يضر الخطأ فيه 
  
  ــــَراِم ـوثـــاِلـــٌث تـكـبــيــَرُة اِالحـــ  ـاِمـــــــثـــــاٍن قــيـــاُم قــــــاِدِر الــقــيـ  )٢٥٤(
  ــِر ــــوقـــــــاِرِن الــنِّــيَّـــَة بـالـتـكـبـي  يـِرــــكــــوَلــــْو ُمـَعـرََّفــا َعـــــن الـتَّـْنـ  )٢٥٥(
  ـــَووي وُحــجَّـــِة اِإلســــــالْم والــنَّ  فــي ُآـلِّـِه َحْتـَمـا وُمخـَتـاُر اإلمــاْم  )٢٥٦(

  
 لخبرفي الفرض وإن آان معادًا أو الفاعل له صبيًا ) قيام قادر القيام(ٍن األرآان ثا) ٢٥٤(

 عن آانت بي بواسير فسألت النبي : عن عمران بن حصين قال )١(البخاري
، زاد "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب: "لالصالة فقا
 وشرطه ،" لم تستطع فمستلقيًا، ال يكلف اهللا نفسًا إال وسعهافإن: ")٢(النسائي

 وإن آان بحيث يرفع عليهنصب فقار الظهر، فلو استند إلى شيء أجزأ ولو تحامل 
:  ال يسمى قائمًابحيث أحد جنبيه قدميه أو انحنى قريبًا من حد الرآوع أو مائًال على

 أو قدر على شيءلم يصح، ولو قدر العاجز عن القيام مستقال على القيام متكئًا على 
 عن فاضلةالقيام على رآبتيه أو قدر على النهوض بمعين ولو بأجرة مثل وجدها 

) اماإلحرتكبيرة (من األرآان ) وثالث. (لزمه ذلك : مؤنته ومؤنة ممّون يومه وليلته
 تيسرإذا قمت إلى صالة فكبر ثم اقرأ ما ": في القيام أو بدله لخبر المسيء صالته

معك من القرآن، ثم ارآع حتى تطمئن راآعًا، ثم ارفع حتى َتعِدل قائمًا، ثم اسجد 
 رواه " ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك في صالتك آلهاتطمئنحتى 

  .)٣(الشيخان
  . اهللا أآبر واهللا األآبر منكرًا ومعرفًا: أي آيفية التكبير) عرفًا عن التنكيرولو م ) (٢٥٥(

                                                 
  ).    ١١١-١١١٥( األحاديث )١(
، ولكن لم أجد عنده هذا )١٣٦٢" (الكبرى"، )١٦٦٠" (المجتبى" الحديث رواه النائي )٢(

  !.    اللفظ
  ).     ٣٩٧(ز، مسلم ).٧٥٧( البخاري )٣(



  ٧٦

 وجوبًا؛ ألنه أول األرآان بأن يستحضر أي) وقارن النية بالتكبير في آله حتمًا) (٢٥٦، ٢٥٥(
واختار إمام الحرمين .  آخره إلىجميع ما أوجبناه عند أوله ويستمر ذاآرًا له 

  . الغزالي االآتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام  اإلسالموالنووي وحجة 
  
  ِل ــمسَتـْحـِضـَر الـنِّـيَّـِة غـيــَر غــاِفــ  َيكـِفـي بــَأْن يـكـوَن قـلـُب الفـاِعـِل  )٢٥٧(
  َمن َلم ُيِطـْق َيْقـُعـْد آيفما ُيـِحْب   ْبـثــم اْنَحـَنـى لـَعـْجـِزِه َأْن َيْنـَتـِصـ  )٢٥٨(
  ى ـــيــِن َأوَلــــــــــــِبــِه وبـالـيـمِلـَجـْن  وِد َصـلَّــىــــــوعـاِجــٌز َعـــِن الـُقـُعـ  )٢٥٩(
  ــآْه ـــوبـالـرُُّآـوِع والـسـجـوِد َأْوَم  لـى َقـَفـاْهـــــثــم ُيَصـلِّـي عـاِجـٌز عـ  )٢٦٠(
  للَعْجـِز أْجـَرى الَقـْلَب بـاألرآاِن   ـاِنـــَِجـْز فبـاألْجـفبـالـرأِس ِإن َيـعـ  )٢٦١(

  
  ).غير غافل(للصالة عرفًا ) مستحضر النية.  الفاعلقلبيكفي بأن يكون ) (٢٥٧(
من (و. قائمًا) ينتصبأن (عن ) لعجزه(مصلي الفرض ولو آانحناء الراآع ) ثم انحنى) (٢٥٨(

ض  مشقة شديدة آخوف هالك أو زيادة مرعليهالقيام في الفرض بأن يشق ) لم يطق
لكن افتراشه أفضل من تربعه ) بحييقعد آيفما (أو غرق أو دوران رأس في ذلك 

 قاعدًا انحنى لرآوعه بحيث يحاذي جبهته ما صلىوغيره؛ ألنه قعود للعبادة، ومن 
، ولو جلس الغزاة أو رقيبهم في سجودهقدام رآبتيه، واألآمل أن يحاذي موضع 
  . وأعادوا لندرة العذر قعودًاصلوا : رمكمن ولو قاموا لرآهم العدو أو فسد التدبي

 توجهًامنبه على ج القعود في الفرض بما مر في العجز عن القيام صلى عنعجز من و) ٢٥٩(
لينال  أولى البدن القبلة لخبر عمران السابق، والصالة على الجنب اليمين بمقدمة

  ".المجموع" بل تكره على اليسار بال عذر آما في ،فضيلة التيامن
 ويجعل ، للخبر المار)على قفاه(االضطجاع الجنب ب عن )عاجز( الفرض )يثم يصل( )٢٦٠(

  . قليًالرأسهرجليه إلى القبلة ويرفع 
أومأ المضطجع والمستلقي بالرآوع أي ) بالرأس. بالرآوع والسجود أوماه) (٢٦١، ٢٦٠(

 بأن يقرب جبهته من األرض ما أمكنه ويكون ، إن عجز عن إتمامهماوالسجود
  . بينهما  تمييزًارآوعهوده أخفض من سج

أجرى ( عن اإليماء بها ) للعجز(يومئ ) فباألجفان(عن اإليماء بالرأس ) إن يعجز) (٢٦١(
 لسانه اعتقلبأن يمثل نفسه قائمًا ثم راآعًا وهكذا؛ ألنه الممكن، فإن )  باألرآان القلب

  . فسنة أجرى القرآن واألذآار على قلبه، وأما إجراء سننها على قلبه
  
  ـْل ــوبعـَد َعْجـٍز ِإن ُيِطـْق شيئـا َفَع  ـْلــــوال يـجـوُز َتْرُآـَهـا لـَمــن َعـَقـ  )٢٦٢(
  ـِطـْق ــُسِم والُحـُروِف والشَّـدِّ نـِبــِب  ـْقــِبـوالَحْمُد ال فـي َرآَعـٍة ِلَمـن ُس  )٢٦٣(
  ــِوال ـــوواِجــٌب ترتيـُبـَهـا َمـــَع الـ  الـــَل الَحـرَف بحـرٍف أْبـَطـلـو أبـَد  )٢٦٤(

  
والمصلي .أي ما دام عقله باقيًا آاإليمان) لمن عقل(أي الصالة ) ترآها) (يجوزوال ) (٢٦٢(

 فعله وجوبًا وبنى على صالته وال يلزمه شيئًاعلى هيئة من الهيئات السابقة إذا أطاق 
  .القعود أتى بالمقدور أو القياماستئنافها، فإذا قدر في أثناء القراءة على 

 أو بدله للمنفرد القيامالحمد، أي قراءة سورة الفاتحة في : أي رآنها الرابع) والحمد) (٢٦٣(
وال صالة ": )١("الصحيحين"وغيره في السرية والجهرية فرضًا آانت أو نفًال لخبر 

ال  (مر رآعة، وهي رآن في آل رآعة آما آل أي في "لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

                                                 
  .    )٣٩٤(، مسلم )٧٥٦( البخاري )١(
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 رآنًابها بأن لم يدرك بعد تحرمه مع اإلمام زمنًا يسعها فليست ) في رآعة لمن سبق
الفاتحة فيجب أي البسملة آية آاملة من ) ببسم(فيها؛ ألنه يدرآها بإدراآه رآوع اإلمام 

ويجب النطق بحروفها وهي مئة وأحد وأربعون حرفا .  آية منهاياها إلعدِّه  بهاالنطق 
 منألف، بالتشديدات وهي أربع عشرة شدة، فلو خفف حرفًا مشددًا  بال) ملك(بقراءة 

  .الفاتحة بطلت قراءته

$!t⎦⎫Ïj9 ® من الفاتحة أو بدلها بحرف آإبدال ضاد حرفًاأي لو أبدل مع سالمة لسانه ) ٢٦٤( Ò9$# 

أبطل قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم، ولو نطق بالقاف :  بالظاء]٧: الفاتحة[ 〉

ويجب ترتيب .  آما تنطق بها العرب صح مع الكراهة الكافنها وبين مترددة بي
   .لالتباعي بها على نظمها المعروف  مع الوالء  بين آلمات الفاتحة يأتالفاتحة بأن 

  
  أو َقـلَّ َمـْع َقْصـٍد ِلَقْطـِع مــا َقــَرا   وبالسُّـُكـوِت انَقَطـَعـْت ِإْن َآـُثــَرا  )٢٦٤(
  ال ـــــــَمـــا ِإَمــاُمـــُه َتـــــُســَؤاِلــِه ِل  ــٍن والـــــال بــســُجـــوِدِه وتــأمــيـ  )٢٦٥(
   م الـذِّْآـُر الـِمـَن التَّفريِق ث َأْوَلى  ـِوالـــــِمـــَن اآليــــاِت َســْبــٌع واْلـــ  )٢٦٦(

  
أي طال سكوته )  آثرانإ(قراءتها ) انقطعت(عمدًا في أثنائها ولو لعائق ) وبالسكوت) (٢٦٥(

 آحمده عند العطاس وإن بالصالةعرفًا، وإن لم يقصد قطعها أو أتى بذآر ال يتعلق 
) مع قصد(سكوته )  قلَّأو(آان مندوبًا في الصالة أيضًا إلشعاره باإلعراض عنها، 

 بقصد التعدي فإن لم الوديعةبه القتران الفعل بنية القطع آنقل ) منه لقطع ما قرا
 تعّد، وألن ذلك قد قصدقطع ولم يطل السكوت لم يؤثر آنقل الوديعة بال يقصد ال

 إن قصد بذلكيكون لتنفس أو سعال، أو طال سكوته لتذآر آية نسيها أو لإلعياء وعلم 
 قطع قصدالقطع بال سكوت ال يؤثر؛ ألن القراءة باللسان ولم يقطعها، بخالف ما لو 

 وقراءةا حكمًا وال يمكن ذلك مع نية القطع، الصالة؛ ألن النية رآن فيها تجب إدامته
  .الفاتحة ال تفتقر إلى نية خاصة فال تتأثر بنية القطع

) لما إمامه تال(الرحمة ) سؤاله.وال(منه ) وتأمين(لتالوة ) بسجوده(ينقطع الوالء ) ال(و) ٢٦٦(
 مامهإلكونه مطلوبًا في الصالة لمصلحتها، أما إذا فعل شيئًا من ذلك لما تاله غير 

  .فينقطع به الوالء 
من غيرها، ) من اآليات سبع( عجز عن الفاتحة التي هي رآن فالرآن بدلها إن) ثم) (٢٦٧(

فإن عجز عن القراءة .  بالفاتحة أشبه؛ ألنها )أولى من التفريق(في اآليات ) والوال(
اهللا إذا قمت إلى الصالة فتوضأ آما أمرك  ":وحسنه )١(لخبر الترمذي) الذآر(فالرآن 

  ".إال فاحمد اهللا وهلله وآبرهوثم تشهد وأقم، فإن آان معك قرآن فاقرأ 
  
   
  بَقْدِرَهـا واْرَآْع بأْن تـنـاَل َآــْف   َينُقـُص عـن ُحُروِفَهـا ثــم َوَقــْف  )٢٦٨(
  َعـْوٌد إلـى مــا آــاَن قبـَلـُه َفــَزاْل   ِلـُرْآـَبـٍة بـاِالنـِحـَنـا واالعــِتــَداْل  )٢٦٩(
  شيٍء من الَجْبَهِة مكشوفا َيَضـْع  والساِبـُع السـجـوُد َمرَّتـيـِن َمــْع  )٢٧٠(

                                                 
  ).    ٣٠٢( الحديث )١(
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  ِّ ويْطـَمـِئـنُّ لـحـظـًة فــــي الــُكــل  َوَقـــْعـــَدٌة بـيـنـُهـَمــا لـلـَفــْصــِل  )٢٧١(
  نقص حروف البدل من قرآن أو غيره عنيجوزأي ال ) ينقص عن حروفها. ال) (٢٦٨(

وجوبًا بقدر ) وقف(إن عجز عن الذآر بترجمة وغيرها ) ثم(حروف الفاتحة، 
θ#) ®: لقوله تعالىالرآوعالرآن الخامس ) وارآع. (الفاتحة ãèŸ2 ö‘   .]٧٧:الحج[  〉 #$

 بظهره) باالنحنا( رآبتيه راحتيهيعنى ) لرآبة. بأن تنال آف(وأقله في حق القائم ) ٢٦٨،٢٦٩(
) إلى ما آان) (عود( في نفل وهو ولووهو الرآن السادس ) واالعتدال(ال باالنخناس 

عنه بالرآوع من قيام أو غيره ويشترط فيه وفي سائر األرآان عدم ) قبله فزال(عليه 
 رفع من رآوعه فزعًا من شيء لم يكف بل يعود للرآوع لوصرفه إلى غيره، حتى 

  .ثم يعتدل منه 
 مكشوفًا الجبهةشيء من . مع(ي آل رآعة ف) السجود مرتين (األرآانمن ) والسابع) (٢٦٩(

رواه ابن " إذا سجدت فمكِّن جبهتك وال تنقر نقرًا": على مسجده لخبر) يضع
 آفى السجود عليه بال الساتر، نعم إن سترها لعذر آجراحة وشق عليه إزالة )١(حبان

  .إعادة، ويجزئ السجود على شعر بجبهته وإن لم يستوعبها
أي بين )  بينهماوقعدة(ان الجلوس بين السجدتين آما أشار لذلك بقوله والثامن من األرآ) ٢٧٠(

أي في ) لحظة في الكل(وجوبًا ) ويطمئن(بينهما ) للفصل(السجدتين في آل رآعة 
:  والجلوس بينهما للخبر المذآور، والطمأنينةمرتينالرآوع واالعتدال والسجود 

  .سكون بعد حرآة 
  ـِد ــُمـَحـمَّـفـيـهـا ُمَصـلِّـَيـا عــلــى   ـــمَّ التَّـَشـهُّـُد األخــيــُر فـاْقـُعــِدـــُث  )٢٧١(
  واآلِخـُر الترتـيـُب فــي األرآــاِن   ــــمَّ الــسَّـــالُم أوًال ال الـثَّــاِنــيـــُث  )٢٧٢(

  
 في آخر الصالة آتشهد الصبح والجمعة والمقصورة الذييعني ) ثم التشهد األخير) (٢٧١(

أما التشهد فلخبر الدارقطنى ) على محمد (عقبه) مصليًا(في حال آونك ) فيه. اقعدف(
 قبل أن يفرض علينا نقولآنا : عن ابن مسعود قال بسند صحيح )٢(والبيهقي
 ميكائيل، علىالسالم على اهللا قبل عباده، السالم على جبريل، السالم : التشهد

الم على اهللا؛ فإن اهللا هو السالم، ولكن الس:  تقولواال " :السالم على فالن، فقال 
: )٣("الصحيحين" فرضه آخر الصالة لخبر والمراد .إلى آخره..." التحيات هللا: قولوا
 من رآعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صالته آبر وهو جالس، قام أنه 

وسمي التشهد . دل عدم تدارآه على عدم وجوبه.  ثم سلمالسالمفسجد سجدتين قبل 
التحيات : ( لما فيه من الشهادتين من باب تسمية الكل باسم الجزء مجازًا، وأقلهتشهدًا
 عليك أيها النبي ورحمة اهللا وبرآاته، سالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين، سالمهللا، 

وأما القعود فألن من أوجب التشهد ).  ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللاأنأشهد 
 " عليه صلوا " تعالى فلقوله وأما الصالة على محمد . ه فيالقعودأوجب 

أجمع العلماء على أنها ال تجب في غير الصالة، فتعين :  أئمتناقال، ]٥٦:األجزاب[
 مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله، وفي بوجوبهاوجوبها فيها، والقائل 

قد عرفنا آيف : فقلنا  اهللا رسولخرج علينا : عن آعب بن عجرة )٤("الصحيحين"
                                                 

  ).    ١٨٨٧( الحديث )١(
  ).     ٣٧٧٧، ٣٧٧٥، ٢٦٩٧،  ٢٦٤٣" (الكبرى" ، البيهقي ١/٣٥٠ الدارقطني )٢(
  ).    ٥٧٠(، ومسلم )..٨٢٩( البخاري )٣(
، ولفظ الحديث هنا ناقص فانظره ٤٠٦(، مسلم )٦٣٥٧، ٤٧٩٧، ٣٣٧٠( البخاري )٤(

  .     عندهما
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد : قولوا: "  نصلي عليك؟ قالفكيفنسلم عليك 
  ". مجيدحميدآما صليت على إبراهيم إنك 

السالم، أي التسليم األول ال التسليم الثاني :  عشرالثانيالرآن ) ثم السالم أوًال ال الثاني) (٢٧٢(
السالم : ، وأقله)١("ر وتحليلها التسليم التكبيتحريمها": فإنه سنة آما سيأتي لخبر

.  عليكملْمالسِّ: سالم اهللا عليكم، وال: عليك، وال: سالم عليكم، وال:  يكفيوالعليكم، 
أي بينها آما مر في عدها، ودليل ) األرآانالترتيب في (الثالث عشر ) واآلخر(

   .)٢("يصلوا آما رأيتموني أصل":  في األخبار الصحيحة مع خبرتباعاالوجوبه 
  
  ـوُد وَصـــالُة اِهللا فـيــْه ــــثــم الـُقـُع  بـَتـِديـْهـــهُّــٌد إذ تـــــَأبـعـاُضـَهـا َتـش  )٢٧٣(
  ـــم الـُقـُنـوُت وِقــَيــاُم الــقــاِدِر ــــث  ـيِّ وآِلــِه فــي اآلِخــِرـــِـبــَّعـلـى الن  )٢٧٤(
  ِف وفي ِوْتٍرلَشـهِرالصوِم إذ َينـَتـِص  ن ُصْبٍحـــــِاِن مــــَّفي االعِتَداِل الث  )٢٧٥(

 فرغ من أرآان الصالة شرع في ذآر سننها، وهي أبعاض وهيئات، وبدأ باألول ولما
  : فقال 

 من قام   أنهوجوبهماوصرفهما عن ) ثم القعود. تشهد إذ يبتديه: (ستة) بعاضهاأ) (٢٧٣(
ه آبر وهو جالس فسجد سجدتين رآعتين من الظهر ولم يجلس، فلما قضى صالت

  أي التشهد ) وصالة اهللا فيه ()٣( ثم سلمالسالمقبل 
في الصبح ) ثم القنوت(لألخبار الصحيحة فيهما ) اآلخر(التشهد )  فيآلهعلى النبي و) (٢٧٤(

  . األخير من رمضان وقيام القادرالنصفوفي وتر 
رواه لالتباع فيهما، ) ذ ينتصفوتر لشهر الصوم إ. في االعتدال الثان من صبح وفي) ٢٧٥(

علمني رسول :  عليبنالحسن  وقال  في األولى والبيهقي في الثانية،)٤(الشيخان
رواه الترمذي، وقد .  إلى آخره.."اللهم اهدني : "  أقولهن في الوترآلمات اهللا 

 أيضًا، لكن رواة القنوت بعده أآثر وأحفظ فهو أولى، )٥( قبل الرآوعقنت صح أنه 
 الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأآثرها، فلو قنت قبله لم الخلفاءى هذا درج وعل

 قنت بنيته؛ ألنه عمل من أعمال الصالة أوقعه في غير محله، آما إنيجزه ويسجد للسهو 
 ظهرهماويسن رفع يديه في القنوت وآذا في آل دعاء، وجعل . لو قرأ في غير محلها

وعكسه إن دعا لتحصيل شيء، وال يندب مسح وجهه  إن دعا برفع بالء، إلى السماء
  . دون المنفرد بالقنوت أن ال يفعله في الصالة، ويجهر اإلمام واألولى

  
  َقــْع ـــإقـاَمــٍة وَلـــو بـصـحـراَء َيــ  ـْعــــُسنَُّتـَهـا ِمــن َقبِلـهـا األذاُن َمــ  )٢٧٦(
  ْر ــــوفــــي ُمــــؤذٍِّن ُمـَمـيِّــٍز َذَآــ  ْرـــَشرُطُهَمـا الـِوال وترتـيـٌب َظـَهـ  )٢٧٧(
  معـِرَفـُة األوقــاِت ال الُمْحـَتـِسـِب   ــِبـــَّأســَلـــَم والــُمـــؤذِِّن الـُمــَرت  )٢٧٨(
  والَخـْفـُض فـــي إقـاَمــٍة بـــَدْرِج   ــه ِبــــَعــــجِّــــــوُســـنَّــــٌة َتـْرتــيــُل  )٢٧٩(

  
                                                 

، ومن )٢٧٥(، وابن ماجه )٠٣والترمذي ) ٦١٨، ٦١( حديث علي أبو داود  رواه  من)١(
وحديث علي أجود إسنادًا : " وحسنه وقال ) ٢٣٨(الترمذي : حديث أبي سعيد الحذري

  ).    ٢٧٦(، وابن ماجه "وأصح
  ).    ٧٢٤٦، ٦٠٠٨، ٦٣١( رواه البخاري )٢(
  ).  ٥٧٠(، ومسلم )..٨٢٩( رواه البخاري )٣(
  ).     ٦٧٧(، مسلم )٦٣٩٤، ٤٠٩٥، ٤٠٩١، ٤٠٩٠، ٤٠٨٨، ١٠٠١(ري  البخا)٤(
  ).     ٦٧٧(، ومسلم )٣١٧٠، ١٠٠٢( آما عند البخاري )٥(
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آفاية في المكتوبة ولو فهما سنتا ) إقامة. معمن قبلها األذان (سننها أي الصالة المكتوبة ) ٢٧٦(

 sŒÎ) š”ÏŠθçΡ# ®:  قبل اإلجماع قوله تعالىمشروعيتهمافائتة دون النافلة، واألصل في 

Íο4θn=¢Á=Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑàfø9$# 〈 ]ن في  أن ينتشر األذاالسنةوأقل ما تحصل به  ،]٩:الجمعة

 أذن  في جميعهم، فإنلينتشرجميع أهل ذلك المكان حتى إذا آبر أذن في آل جانب واحد 
 واإلقامة األذانواحد فقط حصلت السنة في جانب السامعية دون غيرهم، وآما أن 

سنتان للجماعة فهما سنتان للمنفرد  ولو آان بصحراء أو بلغه أذان غيره على 
  .األصح، ويسن رفع صوته به 

خبر لهما لمجيئهما آذلك في ) وترتيب(ء بين آلماتها الوال: وشرط األذان واإلقامة ) ٢٧٧(
 ترك آل منهما يوهم اللعب ويخل باإلعالم، فلو ترك الترتيب لم وألن، مسلم وغيره

، واالستئناف أولى إذ الوالء لم يصح، وال يضر سكوت المنتظميصح ويبني على 
فال يصح أذان غير مميز ) وفي مؤذن مميز (ةواالستراحيسير لوقوع مثله للتنفس 
  .فال يصح أذان أنثى ) ذآر( لعدم أهليته للعبادة السكرمن صبي ومجنون وطافح 

أي ) معرفة األوقات. المرتبوالمؤذن  (للعبادةفال يصح أذان آافر لعدم أهليته ) أسلم) (٢٧٨(
ز نصب مؤذن  معرفة األوقات، والحاصل أن شرط جواوالمرتبوالشرط في المؤذن 

فال يشترط فيه ذلك بل إذا علم دخول الوقت ) ال المحتسب(راتب معرفته بالمواقيت 
  .صح أذانه

إذا أذنت ":  فيه بأن يأتي بكلماته مبينة بال تمطط لخبرالتأنيوسن ترتيل األذان وهو )  ٢٧٩(
 "المستدرك"أسرع، رواه الحاآم في :  ومعناه"ردفاح في أذانك وإذا أقمت )١(فرتل

والخفض في  (أمكنهأي مع رفع صوت المؤذن ما ) بعج(، )٢(وأبو داود والترمذي
  . من المقيم بكلماتها إسراعأي مع ) إقامة بدرج

  وَأْن يـكــوَن طـاِهــَرا ُمْسـَتـْقـِبـال   وااللـِتـَفـاُت فـيـِهـَمـا إذ َحـْيـَعــال  )٢٨٠(
  ـا لـَفــْجــِرِه ُمـَرجِّــَعــا ُمـحـَتـِسـَبـ  اـــَعـــْدال َأمـيـنــا َصـيِّـَتــا ُمـَثـوَِّبــ  )٢٨٢(
   ُمسـَتـِمـٌع وَلـــْو َمـــَع الـجـنـاَبـْه  ـــْهــُمـرَتـِفــَعــا آــَقــْوِلــِه َأَجـــاَبـ  )٢٨٣(
أي وقت حيعلتيه يمينًا في ) إذ حيعال(أي األذان واإلقامة ) االلتفات فيهما(سن ) و) (٢٨٠(

من الحدث ولو ) أن يكون طاهرًا(السنة في المؤذن ) و(لى وشماًال في الثانية األو
 وأن يكون ،)٣("آرهت أن أذآر اهللا إال على طهر": أصغر ومن الخبث لخبر

  .للقبلة؛ ألنه المنقول سلفًا وخلفًا وألنها أشرف الجهات ) مستقبال(
يؤمن نظره إلى العورات، فيكره أذان ليقبل خبره عن األوقات و) عدًال أمينًا(وأن يكون ) ٢٨١(

؛ ألنه ال يؤمن أن يؤذن في غير الوقت وال أن ينظر إلى العورات، والفاسقالصبي 
أي عالي ) صيتًا( وإن لم يقبل خبره في الوقت، وأن يكون بأذانهلكن تحصل السنة 

ألقه على بالل فإنه أندى : " خبر عبد اهللا بن زيد بن عبد ربهفي الصوت لقوله 

                                                 
  ".     فترسَّل: "  آذا في النسخ المطبوعة، والصواب)١(
  !.     ، وليس عند أبي داود)١٩٥(، والترمذي )٧٣٢( الحاآم )٢(
  ).     ٣٥٠(، وابن ماجه )١٧( رواه أبو داود )٣(



  ٨١

أحسن صوتًا، ولهذا يسن آونه حسن الصوت، : وقيل أي أبعد مدى، )١("صوتًا منك
الصالة خير من النوم : بأن يقول بعد الحيعالت في أذانه) لفجره. مثوبا(وأن يكون 

بأن يخفض صوته ) مرجعًا(مرتين، ويكره التثويب في غير الصبح وأن يكون 
به أو أهل المسجد قبل رفعت بهما، بكلمات الشهادتين، وهن أربع، بأن يسمع من بقر

تدبر آلمتي الشهادتين، واإلخالص فيهما، وتذآر خفائهما أول اإلسالم ثم : وحكمته
 عليه أجرًا يأخذبأذانه أجرًا عند اهللا تعالى بأن ال ) محتسبا(وأن يكون . ظهورهما

 "نارالمن أذن سبع سنين محتسبًا آتب اهللا له براءة من ": )٢(لخبر الترمذي وغيره
 إن آان من بيت المال لم يشترط بيان المدة بل يكفي آل ثمويجوز االستئجار عليه، 

  .شهر بكذا 
آقوله أجابه ندبًا .  لزيادة اإلعالم وسطحعلى شيء عال آمنارة ) مرتفعًا(وأن يكون ) ٢٨٢(

  . أو الحيض أو النفاس) ولو مع الجنابة (عقبهابأنه يجيب آل آلمة ) مستمع(
  
  ــى أذاَنـــــُه بـالـَحـْوَقـَلـْه إذا َحــَك  ـْهـــلـكـنَّـُه ُيــْبــِدُل َلــْفــَظ الَحـْيـَعـَل  )٢٨٣(
  بحيُث االبهاُم ِحَذا َشـْحِم اُألُذْن   والرَّْفُع لليدين فـي اإلحـراِم ُسـْن  )٢٨٤(
  وَيْبـَتـِدي التكبـيـَر حـيــَن َرَفـَعــا   ـاــصـاِبـَعـمـكـشـوَفـًة وَفــــرِِّق األ  )٢٨٥(

  
أي بال حول وال قوة إال )  بالحوقلة(أو إقامته ) إذا حكى أذانه. لكنه يبدل لفظ الحيعله) (٢٨٣(

ال حول لي عن :  ومرتين في إجابة المقيم، والمعنىالمؤذنباهللا أربعًا في إجابة 
أقامها :  إليه إال بك، ويقول في آلمتي اإلقامةدعوتنيالمعصية وال قوة لي على ما 

وشمل . صدقت وبررت: ، ويقول في التثويبأهلهااهللا وأدامها وجعلني من صالحي 
 له اإلجابة في يكرهآالمه القارئ فيقطع قراءته ويجيب بخالف المصلي ولو نفًال 

 أو بصدقت النومصالته بل تبطل بإتيانه بشيء من الحيعلتين أو بالصالة خير من 
ويسن لكل من . دب له اإلجابة عقب فراغه منهاوبررت؛ ألنه آالم آدمي، نعم تن

اللهم رب هذا : " األذان، ثم يقولبعد  النبيالمؤذن والسامع أن يصلي ويسلم على 
 الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي محمدًاالدعوة التامة والصالة القائمة آت 

 إقبال ليلك وإدبار اللهم هذا: " المغربأذان، وأن يقول عقب الفراغ من "وعدته
اللهم هذا إقبال نهارك : "الصبح، ومن أذان "نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي

  . إلى آخره.." وإدبار ليلك
مستقبًال بكفيه لخبر ) يكون إبهام حذا شحم األذن) بحيث.  سنلإلحراموالرفع لليدين ) (٢٨٤(

، )٣( متفق عليه. إذا افتتح الصالة يرفع يديه حذو منكبيهآان أنه : ابن عمر
أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، : منكبيهومعنى حذو 
  . وراحتاه منكبيه

ويبتدي (تفريقًا وسطًا ) وفرق األصابعا( الرفع عندأي يسن آشف الكفين ) مكشوفة) (٢٨٥(
  .ع انتهائه أي يديه بأن يبتدئه مع ابتداء تحرمه وينهيه م) حين رفعا(ندبًا ) التكبير

                                                 
، وابن ماجه "حسن صحيح: " وقال) ١٨٩(، والترمذي )٥١٢، ٤٩٩( رواه أبو داود )١(

  ).     ١١٨٧(، والدارمي    )٧٠٦(
  ).     ٧٢٧(، وابن ماجه )٢٠٦( الترمذي )٢(
  ).     ٣٩٠(، مسلم )٧٣٩، ٧٣٨، ٧٣٦، ٧٣٥( البخاري )٣(



  ٨٢

  
  وَوْضع ُيمناُه علـى ُآـوِع اليسـاْر   وِلــُرآــوٍع واعــتــداٍل بـالـَفـَقـاْر  )٢٨٦(
  ُسجوِدِه َوجَّـْهـُت وجهي الـُكـال   أسـَفــَل َصـــدٍر نــاِظــَرا َمــَحــال  )٢٨٧(
   ــَن َجــَهــْرــــوَمـــْع إمــاِمــِه بـآمـي  ـَعــوٌُّذ ُيــَســـْروُآــــلَّ رآــعــٍة َتـ  )٢٨٨(
  
، فإذا حاذى آفاه التكبيرأي يسن رفع يديه للرآوع بأن يبتدئ الرفع مع ابتداء ) ولرآوع) (٢٨٦(

 مع ابتداء رفع رأسه من الرفعأي بنصبه بأن يبتدئ ) واعتدال بالفقار(منكبيه انحنى 
ن للمصلي في القيام أو بدله أي يس) ووضع يمناه(أرسلهما إرساًال خفيفًا الرآوع فإذا استوى 

  .وبعض ساعده ورسغه باسطًا أصابعها ) على آوع اليسار (يمناهوضع 
 يديه حين دخل في الصالة ثم وضع يده اليمنى على يده رفع ألنه ؛ )أسفل الصدر) (٢٨٧(

 إدامة نظره في جميع صالته إلى محل يسنأي ) ناظرًا محالَّ سجوده ()١(اليسرى
 أن ال يجاوز بصره مسبحته، وشمل ذلك المصلي في فالسنةتشهد سجوده، إال في ال

ويسن للمصلي بعد تحرمه ولو . ي على جنازةوالمصلالمسجد الحرام إلى الكعبة 
وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفًا مسلمًا وما أنا : ( أن يقول بالنفل

ن ال شريك له  ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالميصالتيمن المشرآين، إن 
 فرق في التعبير بذلك بين الرجل والمرأة، وقد وال، )وبذلك أمرت وأنا من المسلمين
اللهم باعد بيني وبين خطاياي ( منها ما ذآر ومنها أخرصح في دعاء االفتتاح أخبار 

 نقني من خطاياي آما ينقى الثوب األبيض اللهمآما باعدت بين المشرق والمغرب، 
الحمد هللا حمدًا : (، ومنها) والثلج والبردبالماءاغسلني من خطاياي من الدنس، اللهم 

 والحمد هللا آثيرًا وسبحان اهللا بكرة آبيرًااهللا أآبر : (، ومنها)آثيرًا طيبًا مبارآًا فيه
  ).وأصيًال
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بها في الصالة ) جهر(اسم فعل بمعنى استجب ) ومع إمامه بآمين(الجهرية آاالفتتاح 

 فأمنواإذا أمن اإلمام " : )٢("الصحيحين"الجهرية موافقة له، أما ندب التأمين فلخبر 
  ".مينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبهفإنه من وافق تأ

  
  وعـنــد أجـَنـِبـيِّ اُألنـَثــى ُتـْســر   ــْرــوســوَرٌة والَجـْهـُر أو ِســرٌّ ُأِثـ  )٢٨٩(
  لـكـنَّـَمــا الـَتـسـمـيـُع العــِتـــَداِل  ـاِلـــوَآـــبِّـــَرْن لــســاِئــِر انــتــقـ  )٢٩٠(
الفاتحة قراءة سورة، ويتأدى أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، لكن  بعد يسنو) ٢٨٩(

 طوال للصبح أفضل، ويسن لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل السورة
 منها، وللعصر والعشاء أوساطه، وللمغرب قصاره، ولصبح قريبالمفصل وللظهر 

 الوقت أتى منهما بكمالهما، فإن ضاق) أتىهل ( و]السجدة]آية[ ) الم تنزيل(الجمعة 
ويسن أن يقرأ على ترتيب المصحف، فلو خالف فخالف اَألولى، . بقدر ما أمكنه

 بأآثر من رآعتين إن اقتصر على تشهد له يسن له السورة في آل رآعة والمتنقل
) أو سر(ويسن الجهر بالقراءة .  ففيه خالف األخيرتين في الفرض بتشهدينوإن أتى 

ي ولوُأن السنة، فيسن الجهر بها في الصبح والجمعة أي نقل ع) أثر( حيث فيها
                                                 

  ).     ٩٥٧، ٧٢٦، ٧٢٣(داود ،  وأبي )٨٨٩(، والنسائي )٤٠١( آما عند مسلم )١(
  ).     ٤١٠(، مسلم )..٧٨٠( البخاري )٢(



  ٨٣

المغرب والعشاء، وفي المقضية يعتبر فيها وقت القضاء، وفي العيدين وخسوف 
 والتراويح والوتر بعدها ورآعتي الطواف وقت الجهر، ويسن واالستسقاءالقمر 

رة  مطلقًا ولغيره في الظهر والعصر وأخيرتي العشاء وأخيللمأموماإلسرار بها 
 اإلسرار والجنازة وفي الراتبة ولو ليلية، ويتوسط في وقتالمغرب، والمقضية في 

، ويعرف بالمقايسة بهما آما أشار إليه قوله واإلسراربقية نوافل الليل بين الجهر 
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 وتسر المرأة عند األجنبي؛ ألن صوتها وإن لم يكن عورة على األصح ]١١٠:اإلسراء[
  . يخشى منه الفتنة -

من الرآوع بأن ) لكنما التسميع العتدال( لسائر انتقاالت الصالة لالتباع التكبيرويسن ) ٢٩٠(
مع رفع رأسه، ثم إن آان إمامًا أو مبلِّغًا جهر به وإال "  لمن حمدهاهللاسمع : "يقول
ربنا : فإذا اعتدل سن له أن يقول سرا. تقبله منه":  لمن حمدهاهللاسمع "ومعنى . أسر

  .ولك الحمد
  
  
  ْه ــَآـَمــا ُيـَســوِّي َظـْهــَرُه وُعـُنـَقـ  ـْهــوالرَُّجـُل الـراِآـُع جـاَفـى ِمْرَفـَق  )٢٩١(
  ِة ـــمـنـشـوَرًة مضـمـوَمـًة للـكـعـَبـ  ِةـــعـَد الرآـَبـوالـَوْضـُع لليـدْيـِن بـ  )٢٩٢(
  ـْه ــُمـَفـرَِّقـا آالـشِّـبـِر بـيــن َقـَدَمـْي  وَرْفـُع َبطـِن ساِجـٍد عـن َفِخـَذْيـْه  )٢٩٣(
  فــي ُآــلِّ رآـَعــٍة تـقــوُم عـنـَهـا   اـــوَجـْلـَســُة الــرَّاَحـــِة َخـفِّـَفـْنـَهـ  )٢٩٤(

  
، أما المرأة فيسن لها تباعلالفي مرفقه وبطنه عن فخذيه ويسن للرجل الراآع أن يجا) ٢٩١(

الراآع ) آما يسوي( وإلصاق بطنها بفخذيها؛ ألنه أستر لها بعضضم بعضها إلى 
ندبًا بحيث يصيران آالصفيحة، ويسن له جعل آفيه على رآبتيه ) وعنقهظهره (

  .سطًا للقبلة تفريقًا وأصابعهويأخذهما بهما منصوبتي الساقين والفخذين، وتفرقة 
أي يسن للمصلي إذا هوى لسجوده أن يضع رآبتيه أوًال ) والوضع لليدين بعد الرآبة ) (٢٩٢( 

: وائل بن حجر في سجوده حذو منكبيه لخبر األرضثم يضع يديه، أي آفيه على 
 . سجد وضع رآبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل رآبتيهإذا آان النبي 

 أن تكون أصابعه منشورة سجودهأي يسن له في ) منشورة(نه  وحس)١(رواه الترمذي
  .  فيهماتباعلالأي القبلة ) للكعبة(ال متفرقة ) مضمومة(ال مقبوضة 

 للذََّآر الساجد رفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه يسنأي ) ورفع بطن ساجد عن فخذيه ) (٢٩٣( 
ن يفرق بين قدميه في أي يسن للمصلي أ) قدميهمفرقًا آالشبر بين (عن جنبيه لما مر 

 بأن يكون بينهما قدر شبر، فيكون وسطًاقيامه ورآوعه واعتداله وسجوده تفريقًا 
  . تفريق رآبتيه في سجوده بقدر شبر

أي يندب تخفيف جلسة االستراحة بأن تكون بقدر الجلوس بين ) وجلسة الراحة خففنها) (٢٩٤(
آالمه ما لو صلى أربع وشمل ) في آل رآعة تقوم عنها(السجدتين واجعل ذلك 

  . يقوم عنهارآعةرآعات بتشهد فإنه يجلس لالستراحة في آل 
  

                                                 
  ).    ٢٦٨( الحديث )١(
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  َوَضْع على الَفخَذْيِن فـي التََّشهُّـِد   وَسبِّـِح اْن َرَآـْعـَت أو إن َتسـُجـِد  )٢٩٥(
  ا ــــواقِبـْض ِســَوى َسبَّـاَبـٍة ُيْمَنـاَآـ  َيـَديـَك واْضـُمـْم نـاِشـَرا ُيسـَراَآـا  )٢٩٦(
  إرَفـْع لتوحيـِد الـذي َصلَّـيـَت َلــْه   ــْهــــَوعــــنــــَد إال اُهللا فـالـُمـَهــلِّــل  )٢٩٧(
  ِه ــــوِنـيَّـُة الـُخــروِج ِمـــن َصـالِتــ  ـِهــــِوالـثَّـاِن ِمــن تسلـيـَمـِة الِتـَفـات  )٢٩٨(

  
 رآوعه وسجوده بأن فيصلي التسبيح أي يندب للم) وسبح أن رآعت أو إن تسجد) (٢٩٥(

، تباعالل" سبحان ربي األعلى: "وفي سجوده" سبحان ربي العظيم: "يقول في رآوعه
  .على الفخذين في التشهد( ندبًا ) وضع(ويسبح في آل منهما ثالثًا 

) واضمم ناشرًا (اليسرىيديك قريبًا من رآبتيه اليمنى على اليمنى واليسرى على ) ٢٩٧(
وهي التي تلي )  سبابةسوىواقبض (ليتوجه جميعها للقبلة ال متفرقة ) رآايس(أصابع 
 والوسطى وترسل والبنصر تقبض من يمناك الخنصر بأنوذلك ) يمناآا(اإلبهام 

  . السبابة وتضع اإلبهام على حرف راحته
 في لتجمع) ارفع لتوحيد الذي صليت له (مسبحةال) إال اهللا فالمهللة(بلوغ همزة ) وعند) (٢٩٧(

  . منحنية قليًال؛ ألنه أبلغ في الخضوعوتكونتوحيده بين القول والفعل واالعتقاد، 
أي يسن التفات المصلي في ) التفاته(أي تسن لألخبار بذلك ) والثان من تسليمة) (٢٩٨(

، ويسن أن تباعلالتسليمتيه في األولى حتى يرى خده األيمن وفي الثانية األيسر 
 االلتفات، تمام القبلة ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها مع يبتدئ بالتسليمة مستقبل

 بالتسليمة) نية الخروج من صالته(يسن لكل مصل ) و(واالبتداء باليمين مستحب 
  .األولى مقارنة لها آتكبيرة التحرم  

  
  
  وُهـم َنـَوْوا َردًَّا علـى هـذا اإلمـاْم   الْمــينـوي اإلمـاُم حاِضِريـِه بالسـ  )٢٩٩(
  يـُز ـــــْبـِع فــي الغـاِلـِب والتَّمـيـللسَّ  ُزــــشـروُطـَهـا اإلســـالُم والتَّمـيـيـ  )٣٠٠(
  ـفُّـُل ـَنــَّوالـَفـرُض ال ُيـنـَوى بــه الت  ـُلـِللفـرِض ِمـن َنْفـٍل ِلـَمـن َيشَتـغ  )٣٠١(
  َثـْوَبـًا مكـانـًا َبـَدَنـًا وِمـن َحـَدْث    عنه من َخَبـْثوُطْهُر ما لم ُيْعَف  )٣٠٢(

  
 إليه من مالئكة ومسلمي إنس التفتعلى من ) حاضريه بالسالم(ندبًا ) ينوي اإلمام) (٢٩٩(

 على من عن يساره، اليساروجن، بأن ينويه بمرة اليمين على من عن يمينه، وبمرة 
 والمنفرد المأموموبأيتهما شاء على من خلفه، وباألولى أفضل، وآاإلمام في ذلك 

  ) .ردا على هذا اإلمام(ندبًا ) نووا(أي المأمومون ) وهم(
  :        ولما فرغ من سننها ذآر شروطها 

ما يلزم من عدمه :  واصطالحهاالعالمة: جمع شرط، وهو لغة: الشروط) شروطها) (٣٠٠(
 على ما ذآره المصنف؛ عشروهي اثنا . العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم

) للسبع. التمييز: (ثانيها) و(فال تصح من آافر آغيرها من العبادات ) ماإلسال: (أولها
: وثالثها.  للعبادةأهليتهفال تصح من غير مميز آمجنون لعدم ) في الغالب(من السنية 

  )التمييز(
 أن جميع أفعالها سنة اعتقد وهو غير العامي، فلو بالفقه)  من نفل لمن يشتغلللفرض) (٣٠١(

 ال ينوي والفرض(لم تصح صالته قطعًا : ضها سنة ولم يميزأو بعضها فرض وبع
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 أن جميع يعتقدأي من العامي الذي ال يميز فرائض الصالة من سننها بأن ) به التنفل
  .أفعالها فرض 

أي نجس مغلظًا آان أو متوسطًا أو مخففًا )  خبثمنطهر مالم يعف عنه : (رابعها) و) (٣٠٢(

y7 ®:أي بدنه لقوله تعالى) بدنًا( مكانه أي) مكانًا(أي ثوب المصلي ) ثوبًا( t/$ u‹ ÏO uρ 

öÎdγ sÜsù 〈 ]أآبر أو أصغر فتبطل، ) من حدث(الطهارة : خامسها) و. (]٤: المدثر

  ".ال يقبل اهللا صالة بغير طهور": )١( مسلمخبرواألصل في ذلك 
   
  ـرَّْه ــــــلــَعــوَرٍة ِمــــن ُرآــَبــٍة ِلــُسـ  ـَرْهــــــٍة علـيـهـا الـسُّـتوغـيـُر ُحـــرَّ  )٣٠٣(
  ال َيِصـُف الَّلـوَن وَلـو ُآــْدَرَة َمــا   وُحــرٌَّة ال الـَوْجـِه والـَكـفِّ ِبـَمــا  )٣٠٤(
  ـَلـْن ال فــي ِقـَتــاٍل ُحـلِّــال ـِواسَتْقب  وِعـلــٌم أو َظـــنٌّ ِلـَوقــٍت َدَخـــال  )٣٠٥(
  ًا َآـالَمــًا للـَبـَشـْر وَتـْرُآــُه َعـمــَد  أو نـاِفــالِت َســَفــٍر وإْن َقــَصــْر  )٣٠٦(
  
 أو رقيقًا بالغًا أو صبيا آانمن رجل حرا ) وغير حرة: (ستر العورة آما قال: سادسها) ٣٠٣(

ولو آان المصلي في خلوة وظلمة، ويجب سترها ) لعورة. هالستر(وجوبًا ) عليها(
، وآذا في خلوة وظلمه؛ ألن اهللا أحق أن ُيستحيا منه، الناس بين خارج الصالة أيضًا

ويؤخذ من آالمه أن الرآبة والسرة ليستا من العورة، لكن ) من رآبة لسره(وهي 
  .يجب ستر بعضهما ليحصل سترها

ظهرًا وبطنًا إلى ) ال الوجه والكف (وجوبًاولو صغيرة عليها ستر جميع بدنها ) وحرة) (٣٠٤(
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للبشرة للرائي بمجلس ) ال يصف اللون. بما. (وجهها وآفيها:  ابن عباس وغيرهقال
  .لحصول الستر بذلك) آدرة ما(آان ) ولو(التخاطب وإن وصف الحجم 

صالة ذلك الوقت، فلو صالها بدون ذلك لم ليصح تحريمه ب) وعلم او ظن لوقت دخال) (٣٠٥(
استقبال الكعبة للقادر عليه فال تصح : وثامنها) واستقبلن. ( وقعت في وقتهاوإنتصح 
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 الطريقأبيح في شدة الخوف آقتال المسلمين للكفار وأهل العدل للبغاة والرفقة لقطاع 
  .فال يشترط االستقبال فيه في الفرض وال في النفل للضرورة 

له ولو عيدًا واستسقاًء فال يشترط االستقبال فيها ف) وإن قصر(مباح ) أو نافالت سفر) (٣٠٦(
 يصلي على راحلته في آان ألنه  صوب مقصده المعين راآبا أو ماشيا يصليهاأن 

                                                 
  ).     ٢٢٤( مسلم )١(
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: )٢(، وفي رواية لهما)١( رواه الشيخانالسفر حيثما توجهت به، أي في جهة مقصده،
فإذا أراد أن يصلي : )٣(وفي رواية للبخاري. غير أنه ال يصلي عليها المكتوبة

 الماشي والسفر القصير، ويستثنى منه مالح وقيس بالراآب.  نزل فاستقبلالمكتوبة
 بدونه فال يشترط استقباله، ومن رآب على سرج أو نحوه سيرهاالسفينة الذي يختل 

وتره عمدًا . ( سفرهجهة إحرامه ،فإن سار أتم صالته إلى عندال يلزمه االستقبال إال 
  )آالمًا للبشر

  
  أو ُمفِهَمـًا ولو ِبِضـْحـٍك أو ُبـَكـا   ـاــــَـِن أو َحـرفـا ِبـَمـدٍّ َصوَتـكحرَفـْي  )٣٠٧(
  ـِو شيـئـًا َأَبـــَداـــْللَفـْهـِم أو لــم َيـن  ـــراءٍة َتــَجـــرََّداـــــــأو ِذْآـــــٍر أو قــ  )٣٠٨(
  ِم ـأو َردَّ تسلـيـمـًا عـلــى الـُمـَسـلِّـ  ـِمـــُّأو خـاَطـَب الـعـاِطـَس بالـتَّـَرح  )٣٠٩(
  ُدون َذْيِن لم ُيِطْق ِذْآَرا َوَجْب أو   ْحـُنـٍح َغـَلـْبــَـنــَاٍل أو تــــُسعــِال ب  )٣١٠(
 عن الكالم عامدًا بما يصلح لخطاب البشر وإن لم يقصد اإلمساك: تاسعها) ٣٠٨، ٣٠٧(

 على يقعفأآثر ولو بغير إفهام؛ ألن ذلك من جنس آالمهم، والكالم ) حرفين(خطابهم 
 )٤(أو حرفًا(ره مما هو حرفان فأآثر، وتخصيصه بالمفهم اصطالح للنحاة المفهم وغي

 ونحومن الوقاية " ِق"نحو ) مفهمًا(حرفًا ) أو ( وإن لم يفهم نحو آو )  صوتكابمد
أي تبطل بكل ما ذآر ولو ) ولو بضحك أو بكا(من الوعي؛ ألنه آالم تام لغة " ِع"

  .نحنح أو نفخ أو أنين ولو من األنف  خشية اهللا، أو ضحك أو تمنآان ببكاء ولو 
عن غيره بأن قصد المصلي به ) للفهم. تجردا( لم ينسخ لفظه لشيء) أو ذآر أو قراءة) (٣٠٨(

:  من آالم البشر آقوله لعاطسحينئذ؛ ألنه )شيئًا أبدا(به ) أو لم ينو(تفهيم الغير فقط 
  .  اهللانسبحا: الحمد هللا، أو لتنبيه إمامه: يرحمك اهللا، أو لبشارة

يرحمك اهللا، أو رّده السالم على من : آقوله له) العاطس بالترحم(المصلي ) أو خاطب) (٣٠٩(
  .سلم عليه 

فلم ) غلب( أو عطاس أنينوال تبطل بسعال أو تنحنح أو ضحك أو بكاء أو نفخ أو ) ٣١٠(
 حينئذ وال تبطل صالة من لم بهيستطع رده ألنه معذور إال أن يكثر عرفا فتبطل 

  . أو بدلها من قرآن أو ذآر آالفاتحةطق ذآرا واجبا أي إتيانه به ي
  
  ــَدا ـَحـْرَفـاِن فـاَألْوَلــى دواُم االْقـِت  َداـــوإن َتـَنـْحـَنــَح اإلمـــــاُم َفـــَبـــ  )٣١١(
  ِو ـِمـثــُل ُمــــَواالِة ثــــالِث َخــْطــ  ــِوـــــوِفـْعـُلـُه الـكـثـيـُر َلــــو ِبـَسـه  )٣١٢(
  ــُر ــــــوِنـــيَّـــُة الـــصـــالِة إذ ُتــَغــيَّ  ُرـــــَوَوْثــَبــٌة َتـْفــُحــُش والـُمـَفـطِّـ  )٣١٣(
  َوْهـــَي ِبـَظـْهـِر َآـفِّـَهـا ُتـَصـفِّــُح  ُحــــَنــْدَبــا ِلــَمــا َيـُنــوُبــُه ُيـَســبِّــ  )٣١٤(

                                                 
: ، ومن حديث عام بن ربيعة )٧٠٠(، ومسلم )..١٠٠٠(البخاري :  من حديث ابن عمر)١(

 ومسلم ،)..٤٠٠(البخاري : ، ومن حديث جابر)٧٠١(، ومسلم )..١٠٩٣(البخاري           
)٥٤٠     .(  

  ).     ٧٠٠) (٣٩(، ومسلم )١٠٩٨، ١٠٠٠( آما عند البخاري )٢(
  ).     ١٠٩٩( الحديث )٣(
  .      غير منصوبات– النسخ المطبوعة – الكلمات الثالث في األصل )٤(
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م دوا(للمأموم ) فاألولى(فأآثر ) حرفان(منه ) فبدا(في صالته ) اإلمام تنحنح وإن) (٣١١(
به في تلك الصالة ال مفارقته إذ األصل بقاء العبادة على صحتها وعدم ) االقتدا
  . حتى يتحقق، والظاهر أنه معذورالمبطل

ة مثل مواال. لو بسهو( الصالة و جنسالذي ليس من ) فعله الكثير(ترك : عاشرها) و) (٣١٢(
 سواء آانت الفعالت متواليةولو بقدر خطوة واحدة أو ثالث ضربات ) ثالث خطو

، فإن لم يترك نعلمن جنس واحد آما مر أم جنسين أم أجناس آضربة وخطوة وخلع 
  . المصلي ذلك بطلت صالته إلشعاره باإلعراض عن الصالة والسهو

تصدر للعب ولو غير وثبة، فإن بل ال تكون إال فاحشة، أي أو ) وثبة تفحش(ترك ) و) (٣١٣(
) المفطر: (حادي عشرها) و. ( ذلك بطلت صالته لمنافاة آل منهما للصالةيتركلم 

ثاني ) و( قل، والفعل الكثير يقطع نظمها بخالف الصوم فإنه آف وإنللصائم 
فتبطل بتغييره لها، فإن لم يترك ذلك آأن نوى )  إذ تغيرالصالةنية : (عشرها

  .بطلت لمنافاة نيته قصده :  أخرىرآعة في الخروج منها ولو
أي األنثى ) وهي( أعمى نذارهإوالذََّآر آتنبيه إمامه وإذنه لداخل ) ندبًا لما ينوبه يسبح) (٣١٤(

 بضرب ظهر آفها اليمنى على بطن ندبًاأي تصفق لذلك ) بظهر آفها تصفح(
مغروزة  آجدار أو سارية أو عصا سترةويندب أن يصلي الشخص إلى . اليسرى

 فيحرم وحينئذ خط خطا، يجدويميلها عن وجهه، فإن لم يجد افترش مصلى، فإن لم 
 الدفعالمرور بين المصلي وسترته وإن لم يجد المار سبيًال، وللمصلي وغيره حينئذ 

 تبطل صالته بمرور والبل يندب، نعم لو رأى فرجة أمامه خرق الصفوف ليصلها، 
  .شيء بين يديه

   ِمن ُشُروط َقد َمَضْوا َفَواُت َشْرٍط  وُيْبـِطـُل الـصـالَة َتــْرُك ُرآــٍن أْو  )٣١٥(
  ـْرــــــََوَرْفـُعـُه إلــى السـمـاِء بالـَبـص  َمكُروُهَهـا ِبَكفِّ َثــْوٍب أو َشـَعـْر  )٣١٦(
  وَمْسُح ُتْرٍب َوَحَصًى َعن َجْبَهِتـْه  ْهــــَوَوْضـُعـُه َيــَدا عـلـى خـاِصـَرِتـ  )٣١٧(
  فــي حـاَلـِة السـجـوِد واِإلحـــَراِم  وَحـطُّــُه الـيـَدْيـِن فـــي األآـَمــاِم  )٣١٨(

  
 أرآانها آاالعتدال والجلوس بين السجدتين ولو في من) ويبطل الصالة ترك الرآن) (٣١٥(

 من أجزائها، ويبطلها أيضًا فوات شرط من جزءالنافلة؛ ألن الماهية تنتفي بنفي 
  .  قد مضت لهاط شرو

  : شروطها ذآر مكروهاتها فقال ذآرولما فرغ من 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وال أآف ثوبًا  " :لخبر) مكروهها بكف ثوب او شعر) (٣١٦(

 معه، والنهي لكل من صلى آذلك يسجد والمعنى في النهي عن آفه أنه )١("وال شعرًا
، ومن ذلك أن يصلي حالهى على سواء أتعمده للصالة أم آان قبلها لمعنى وصل

) ورفعه إلى السماء بالبصر(وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته، أو آمه مشمر 
لينتهن عن ذلك أو !  أبصارهم إلى السماء في صالتهميرفعونما بال أقوام ": لخبر

  . )٢("لتخطفن أبصارهم

                                                 
  ).    ٤٩٠(، ومسلم )٨١٦، ٨١٥، ٨١٢، ٨١٠، ٨٠٩( رواه البخاري )١(
) ٤٢٩(من حديث جابر بن سمرة، و) ٤٢٨( أنس، ومسلم من حديث) ٧٥٠( رواه البخاري )٢(

  .     من حديث أبي هريرة



  ٨٨

. )١(لرجل مختصرًاأن يصلي ا نهى رسول اهللا : لخبر ) ووضعه يدًا على خاصرته) (٣١٧(
 قال أن النبي : لخبر) جبهتهومسح ترب وحصا عن . (والمرأة في ذلك آالرجل

   .)٢("إن آنت فاعال فواحدة: "في الرجل يسوي التراب حيث يسجد
 آشفهما أنشط ألن؛ )في حالة السجود واإلحرام.  في األآماماليدين(أي المصلي ) وحطه)(٣١٨(

 إطالقهم أنه ال فرق بين البرد والحر وغيرهما، قال هروظا وأبعد عن التكبر، للعبادة
  . األرض في الحر والبردبراحتيهأحب أن يباشر ": األم"في 

   
  وَجـْلـَســُة اِإلْقــَعــاِء آـالــِكــالِب  والنَّْقـُر فــي السـجـوِد آالـُغـَراِب  )٣١٩(
  ـِهـــبــاألرِض لـِكـْن ناِصـَبـًا سـاَقـْي  ــِهـــــْلـَيـَتــاُه َمـــــْع َيــَدْيـَتــُكــوُن َأ  )٣٢٠(
  ـْهــــَوالـَبـْصـُق لليـمـيـِن أو ِلْلـِقـْبـل  وااللـِتــَفــاُت ال لـحــاَجــٍة َلـــــْه  )٣٢١(
 التقاطه، والمراد آراهة يريدأي آما ينقر بمنقاره فيما ) والنقر في السجود آالغراب) (٣١٩(

 نقر الغراب وافتراش عن نهى رسول اهللا : خبرتخفيف المصلي سجوده ل
  ) وجلسة اإلقعاء آالكالب (.)٣(السبع

  . باألرض لكن ناصبًا ساقيه للنهي عنه. تكون إليتاه مع يديه(بحيث ) ٣٢٠(
 عن )٤(البخارييمينًا أو شماًال من غير تحويل صدره عن القبلة لخبر ) وااللتفات) (٣٢١(

هو اختالس : "  االلتفات في الصالة فقالعن سألت رسول اهللا : عائشة قالت
فال يكره والبصق لليمين أو ) ال الحاجة له. ("يختلسه الشيطان من صالة العبد 

، يبصقن بين يديه وال فالإذا آان أحدآم في الصالة فإنه يناجي ربه : "لخبر) للقبله
ه على فمه وضع يد: ومما يكره أيضًا. )٥("عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه

 في خفض الرأس في رآوعه، والمبالغةبال حاجة، والقيام على ِرْجل من غير حاجة، 
 غير موضعه، واإلسرار فيواإلشارة بما يفهم ال لحاجة آرّد سالم ونحوه، والجهر 

  .في غير موضعه، والجهر خلف اإلمام 

                                                 
  ).     ٥٤٥(، ومسلم )١٢٢٠، ١٢١٩( رواه البخاري )١(
  ).     ٥٤٦(، ومسلم )١٢٠٧( رواه البخاري )٢(
  ).     ١٤٢٩(، وابن ماجه )١١١٢(والنسائي ) ٨٦٢( رواه أبو داود )٣(
  ).  ٣٢٩١(و ) ٧٥١( الحديث )٤(
  ).      ٥٥١(، ومسلم )..٤٠٥( رواه البخاري )٥(



  ٨٩

  

א 
 

  ِلَسْهـِو مـا ُيْبِطـُل َعْمـُدُه الـصَّـالْه  ُقَبـْيـَل َتسـلـيـٍم ُتـَســنُّ َسـْجـَدَتـاْه  )٣٢٢(
  ال ُسنَّـٍة َبــْل َنـْقـِل ُرْآــٍن َقـْوِلـي  وَتــْرِك َبـعـٍض َعـْمـَدا أو ِلـُذْهـِل  )٣٢٣(

 
FאE 

إذا شك أحدآم فلم يدر أصلى " : لخبر)هتسن سجدتا( من الصالة ولو نافلة )قبيل تسليم( )٣٢٢(
 فإن آانت ، سجدتين قبل السالموليسجد فليلق الشك وليبن على اليقين  أم أربعًاالثًاث

  ناقصة آانت الرآعة تمامًاآانت وإن ، لهةصالته تامة آانت الرآعة والسجدتان نافل
 ثبت به ،)١( رواه أبو داود ومسلم بمعناه"للصالة والسجدتان ترغمان أنف الشيطان

 يتخلل بينهما شيء من ال أي بحيث ،أنه قبل السالمسنية السجود وأنه سجدتان و
 قبل السالم، آما لو نسي سجدة منها، وال فرق فكانوألنه لمصلحة الصالة،  ،الصالة

أنه : )٢("الصحيحين" أولهما، وأما خبر زيادةفي آونه قبل السالم بين آونه لنقص أو 
 نا بأنه تدارك  فأجاب عنه أئمت الظهر خمسًا وسجد للسهو بعد السالم؛صلى

 سهوًا لما في خبر أبي سعيد اآلمر بالسجود قبل السالم من السالمللمتروك قبل 
 السهو آسجدتي الصالة في واجباتهما ومندوباتهما، وحكى وسجدتا. التعرض للزيادة

 من ال ينام وال يسهو، وهو الئق بالحال، فإن ترآهما سبحان: بعضهم أنه يقول فيهما
 وآذا إن آان ساهيًا وطال الفصل، وإن تذآر عن إليهما لم يعد وسلم فإن آان عامدًا

 قيل له ذلك، )٣( الظهر خمسًا فلما انفتلصلى أنه " : قرب فله الَعْود ثم يسلم لخبر
 أودون سهوه آزيادة رآوع ) لسهو ما يبطل عمده الصاله(.)٤(فسجد سجدتين ثم سلم

ألنه ليس في صالة، وبخالف سهو سجود بخالف ما يبطلها سهوه أيضًا آكالم آثير؛ 
  .  الفعل القليل فيها ورخص فيهفعل  عمده آالتفات وخطوتين؛ ألنه يبطلهاما ال 

عمدًا أو (أنه يسجد لترك بعض من أبعاض الصالة المتقدمة : أي ثانيهما) وترك بعض) (٣٢٣(
 أن  ناسيا وسجد قبلترآه  فألنهأي لذهول وهو السهو، أما التشهد األول ) لذهل
، أما ما هو سنة األخيربالتشهد األول اللفظ الواجب في ، والمراد )٥(رواه الشيخان. يسلم

  فيه فال سجود له، فلو صلى نفًال أربعًا بتشهد سجد للسهو لترك التشهد األول
  

                                                 
  ).     ٥٧١(مسلم ) ١٠٢٩، ١٠٢٦، ١٠٢٤( أبو داود )١(
  ).٥٧٢(، ومسلم )٧٢٤٩، ٦٦٧١، ١٢٢٦، ٤٠٤، ٤٠١( البخاري )٢(
  .     السابق )٣(
  .      وهو تحريف" انتقل:" في النسخ المطبوعة )٤(
  ).٥٧٠(، ومسلم )..٨٢٩( البخاري )٥(



  ٩٠

  
  مــا َبـعـَدُه َلـْغـٌو إلــى َأْن َتـْأِتـَيـا  وُآلُّ ُرآــٍن قــد َتـَرآـَت ساِهـَيـا  )٣٢٤(
  وَلـــْو ِبـَقـْصـِد الـنَّـْفـِل َتْفَعـَلـْنـُه  ـُهـــــــِبِمـثـِلـِه َفــْهــَو َيــُنــوُب َعــْنـ  )٣٢٥(

 فألنها ِذْآر يجب اإلتيان به في الجلوس األخير فيسجد فيه وأما الصالة على النبي 
ة على النبي  آله في جلوس التشهد األخير فكالصالعلىلترآه في األول، وأما الصالة 

 القنوت وقيامه في اعتدال الثانية ماأو تيقن ترك إمامه، لها بعد أن سلم إمامه بأن 
.  فقياسًا لهما على ما مرالثانيمن الصبح والرآعة األخيرة من وتر نصف رمضان 

 غير أبعاضها عمدًا أو سهوًا الصالةأي ال يسن السجود لترك سنة من سنن ) ال سنة(
أي بل يسن السجود لنقل رآن قولي ال يبطل عمد نقله الصالة ) يبل نقل رآن قول(

 أو التشهد أو بعضهما في غير محلهما من رآن طويل أو الفاتحةعن محله آقراءة 
 عمدًا أم سهوًا لترآه التحفظ المأمور به في الصالة آانقصير لم يبطل بذلك، وسواء أ

ما يبطل : "له آالسالم فداخل في قوله يبطلها تعمد نقمامؤآدًا آترك التشهد األول، أما 
  ". عمده الصاله

  .إلى أن تأتيا(لوقوعه في غير محله ) ما بعده لغو.  ترآت ساهياقدوآل رآن ) (٣٢٤(
من رآعة أخرى، وتأتي بمجرد التذآر بما ترآته وإن لم تتذآر حتى فعلت مثله ) مثلهب) ٣٢٦(

 بقصد ولو(ك لوقوعه في محله المترو: أي) فهو ينوب عنه( نية الصالة شملتهمما 
 يجزئ فإنهآأن جلست للتشهد األخير وأنت تظنه األول ثم تذآرت عقبه ) النقل تفعلنه

عن الفرض، هذا إذا عرف عين الرآن وموضعه، فإن لم يعرف أخذ باليقين وأتى 
 على الترتيب وسجد للسهو، وإن آان المتروك النية أو تكبيرة اإلحرام أو بالباقي

استأنف الصالة، والشك في ترك الرآن قبل السالم آتيقن :  أحدهماكونيجوز أن 
  . من الرآعة األخيرة سجدها وأعاد تشهده سجدةترآه، فلو تيقن ترك 

  
  وَعــاَد َبـعـَد االنِتـَصـاِب َحـُرَمـا  اــــــوَمــْن َنـِسـي التََّشـهُّـَد الُمَقـدََّمـ  )٣٢٦(
  الـــــ أْبــَطـُيـْبـِطــُل َعـــــْوُدُه وإال  الــوَجاِهـُل التَّحِريـِم أو َنــاٍس َفــ  )٣٢٧(
  إلــى الـُجـُلـوِس لـِإلمــاِم َيـْتـَبـُع  ـُعــِلِكْن على المأمـوِم َحتَمـًا َيْرج  )٣٢٨(
  ُســُجــوُدُه ِإذ ِلـْلـِقـَيــاِم َأْقـــــَرُب  ـَدُبـوعـاِئـٌد َقـبـَل انـِتـَصـاٍب ُيـْنـ  )٣٢٩(
  َلِكْن ِلَسْهِو َمـن ِبـِه قـد اقـَتـَدى  ـَداـوُمْقـَتـٍد ِلـَسـْهـِوِه َلـــن َيـْسـُج  )٣٣٠(
) حرما(قائمًا )  االنتصاببعد(له ) وعاد(مع جلوسه أو دونه ) من نسي التشهد المقدما) (٣٢٦(

يم حرم  عالمًا بالتحرعامدًافال يعود له لتلبسه بفرض فال يقطعه لسّنة، فإن عاد له 
  . عوده لزيادة قعوده

، عنهالصالة، أما الناسي فلرفع القلم ) يبطل عوده. فال(له )  التحريم أو ناسوجاهل) (٣٢٧( 
بأن آان عالمًا بالتحريم عامدًا ) وإال(وأما الجاهل فألنه مما يخفى على العوام 

  . ند تذآرهعوده الصالة لما مر، وعلى الجاهل أن يقوم عند تعلمه والناسي ع) أبطال(
، ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق بالفرضأي ألن متابعته فرض آآد من التلبس ) ٣٢٨(

   . صالتهبطلتإذا أدرك اإلمام راآعًا، فإن لم يعد 
ألنه لم يتلبس  إذا نسي التشهد األول وذآره قبل انتصابه عاد له؛ المصلييعني أن ) ٣٢٩(

م أقرب منه إلى القعود سجد للسهو؛ ألنه لو فعل ذلك عامدًا  إلى القياوهوبفرض، فإن عاد 
 إذا آان إلى القعود أقرب أو آانت نسبته إليهما على السواء فال يسجد لقلة أمابطلت صالته، 

   .فعلهما 



  ٩١

لتحمل إمامه عنه ذلك آما يتحمل عنه القنوت ) يسجدالن (حال قدوته ) ومقتد لسهوه) (٣٣٠(
سلم معه وال :  ظن سالم إمامه فسلم فبان خالفهفلو والجهر والسورة وغيرها،

 أن المأموم يلحقه أي) لكن لسهو من به قد اقتدى(سجود؛ ألن سهوه في حال قدوته 
 ترآها عامدًا فإنسهو إمامه آما يحمل اإلمام سهوه، فإن سجد إمامه لزمه متابعته 

  .عالمًا بالتحريم بطلت صالته
  
  
  ـوِل َأَحـْدَلـم َيْعَتِمْد فيـِه علـى َق  وَشكُّـُه قبـَل الـسَّـالِم فــي َعــَدْد  )٣٣١(
  وْلَيْأِت بالباِقـي وَيسُجـْد ِلْلَخَلْل  لِكـْن عـلـى يِقيـِنـِه َوْهــَو اَألَقــْل  )٣٣٢(

 سهوه وال يتحمل اإلمام سهوه، وما لو يلحقهويستثنى ما لو تبين له حدث إمامه فال 
 يتابعه فيه، فلو لم يتيقن تابعه، فالجود مقتض للسجود تيقن غلط اإلمام في ظنه و

 رآنًا؛ ألنه وإن تحقق ترآه ترآهبخالف ما لو قام إلى خامسة ال يتابعه حمًال على 
 المأموم رآعة لم يتبعه علىلم تجز متابعته إلتمامه الصالة يقينًا، بل لو آان -رآنًا 
 ثم يسجد آخر متابعة يسجد معه وشمل آالمه ما لو سها قبل اقتدائه به فإنه. فيها

   .آخرصالته إذ هو محل سجود السهو، وما لو اقتدى به بعد انفراده مسبوق 
أي لم ) لم يعتمد فيه(من رآعاته أو سجداته ) قبل السالم في عدد(أي المصلي ) وشكه) (٣٣١(

آم  في فعله آالحاولترددهوإن آان جمعًا آثيرًا وراقبوه ) على قول أحد(يجز له ذلك 
  . الناسي لحكمه

) للخلل(ندبًا سجود السهو )  ويسجدبالباقيوليأت . على يقينه وهو األقل(يعتمد ) لكن) (٣٣٢(
 فالمتردد في أصالته يضعف النية ويحوج وإالوهو أن المأتي به إن آان زائدًا فذاك 

  .إلى الجبر 



  ٩٢

  

 א 
  
  وِفي التَّراويِح وفـي الِوْتـِر َمَعـْه  َسـنُّ فــي َمكُتـوَبـٍة ال ُجـُمـَعـْهُتـ  )٣٣٣(

 
FאE 

# ®:  ومأموم، واألصل فيها قبل اإلجماع قوله تعالىإمامأقلها في غير الجمعة  sŒÎ) uρ |MΖä. 

öΝÍκ Ïù |M ôϑ s% r' sù ãΝßγ s9 nο 4θ n= ¢Á9$# 〈 ]صالة الجماعة : ")١("الصحيحين"، وألخبار آخبر ]١٠٢:النساء

  .  )٢("بخمس وعشرين درجة"وفي رواية "  بسبع وعشرين درجةالفذ صالة أفضل من
 فرض عين     فيها؛ ألنها   )ال جمعه (باألصالة، وهي الصلوات الخمس     ) تسن في مكتوبة  ) (٣٣٣(

" باألصالة : "آما يأتي في بابها، وأقل الجماعة فيما عداها إمام ومأموم، وخرج بقولي     
ا      المنذورة ضية            وا. الجماعة  فال تسن فيه ؤداة والمقضية خلف مق ة الم راد بالمكتوب لم

ام   وت اإلم أن يف ا، آ ن نوعه أمومم ر   والم ة لخب ا الجماع سن فيه ر أو عصر فت  ظه
الوادي       صلى أنه  : )٣("الصحيحين" ره .   بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم ب  فيك

ه الرافعي لكن األصح                         ع في ا سنة تب ره من آونه ا ذآ ساء، وم  ترآها للرجال دون الن
دو           " :  آما قاله النووي أنها فرض آفاية لخبر       المنصوص ة أو ب ة في قري ما من ثالث

شيطان     فيهمال تقام    يهم ال ره   .أي غلب "  الجماعة إال استحوذ عل و داود وغي  رواه أب
صالة الجماعة أفضل من       ": ، وليست فرض عين لخبر    )٤(وغيرهوصححه ابن حبان    

راد ا فإن المفاضلة تقتضي جواز        )٥("صالة الفذ  ة في           النف ا فرض آفاي ، ومحل آونه
ضية وال              حق  المؤداة للرجال المكلفين األحرار المقيمين المستورين، فال تجب في مق

ى  ىعل ات أنث د الجماع سافر، وآآ د وال م م  بع ا، ث م صبح غيره ة صبحها، ث  الجمع
ا             الين، وأم  في الظهر والمغرب؛       الجماعة العشاء ثم العصر ثم الظهر في أوجه احتم

راويح  (تسن الجماعة  ) و. (يحتمل التسوية بينهما : الزرآشيقال   اع لال) في الت ا  تب  فيه
 أم ال، إال عقبهاأي مع فعل التراويح جماعة أو فرادى فعله         ) وفي الوتر معه  (آما مر   

  .إذا آان له تهجد فالسنة تأخير الوتر عنه 
  

                                                 
  .      من حديث ابن عمر) ٦٥٠(، ومسلم )٦٤٥(اري  البخ)١(
، ومسلم )٤٧١٧، ٦٤٩، ٦٤٧، ٤٧٧(ي سعيد، و [من حديث أ) ٦٤٦( عند البخاري )٢(

  .     من حديث أبي هريرة) ٦٤٩(
، )٣٥٧١، ٣٤٤(من حديث أبي قتادة، والبخاي ) ٦٨١(، ومسلم )٧٤٧١، ٥٩٥( البخاري )٣(

  .     من حديث أبي هريرة) ٦٨٠(ن بن حصين، ومن حديث عمرا) ٦٨٢(ومسلم         
  ).     ٣٧٩٦، ٩٠٠، ٧٦٥(، الحاآم )٢١٠١(، ابن حبان )٨٤٧(، النسائي )٥٤٧( أبو داود )٤(
  . ١١٥من الصفحة ) ٢(و) ١( انظر التعليقين )٥(



  ٩٣

  الجماعة اعتقد نفليته مع    نيتهينوى يعيد الفرض آأن) ٣٣٤(
  منه مسجد تعطال بالقرب الجمع استحبت حيث ال وآثرة) ٣٣٥(
  يدرآها برآعة وجمعة             فسق اإلمام أو ذو بدعةأو) ٣٣٦(
  عقب اإلمام باالشتغال          في تكبيرة اإلحراموالفضل) ٣٣٧(

------------------------------------  
د الفرض) (٣٣٤(  أن يعي رة وا) آ ة م ي جماع و ف ؤدى ول ا الم ان إمامه و آ ي الوقت ول دة ف ح

ضوًال ة؛ مف ت آراه ه  والوقت وق ه صلى ألن صليا مع م ي ين ل رأى رجل صبح ف  ال
إذا صليتما في  : " ، فقالرحالناا صلينا في :قال" ما منعكما أن تصليا معنا؟    : " فقال

ا    ا لكم م فإنه صلياها معه ة ف سجد جماع ا م م أتيتم ا ث ةرحالكم  رواه داود "نافل
ره هين ()١(وغي ة . وي نيت ع الجماع ا   أي) م ه إنم رض؛ ألن ادة الف د بالمع وي المعي  ين

وى الفرض         وإنماأعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وقته،         ك إذا ن ال ذل د  ( ين اعتق
  . أي أن المعادة تقع نفال للخبر المار ولسقوط الخطاب باألولى) نفليته

تحبت( )٣٣٥( ع اس رة الجم ر) وآث ه لخب ى قلت ع صالة": عل ن  الرجل م ى م الرجل أزآ
ان                  ا آ ر صالته وحده، وصالته مع الرجلين أزآى من صالته مع الرجل، وم  أآث

ه مسجد تعطال       . حيث ال  ( )٢("فهو أحب إلى اهللا تعالى     القرب من ه    ) ب سبب غيبت ب
  .  أو يحضر الناس بحضورهإمامًالكونه 

ن أو الشروط فإن آرافضي أو آان مخالفًا في بعض األرآا) أو فسق اإلمام أو ذو بدعة) (٣٣٦(
ي     ل ف ع القلي ي الجم ة ف سجدالجماع ضل     الم ر أف ا ذآ ه عم الي إمام ب أو الخ  القري

ة  ": ال بما دونها لخبر ) برآعة (اإلماممع  ) وجمعة يدرآها ( من أدرك من الجمعة رآع
أن              هذا وعلى   )٣("فليصل إليها أخرى   ام واطم ة المحسوب لإلم و أدرك رآوع الثاني  ل

ا      ل م رأسه عن      معه قبل أن يرفع اإلم ة أخرى            أق ة فيصلي رآع  الرآوع أدرك الجمع
 .  تبعًا لإلمام وأتمها ظهرًاالجمعةجهرًا، وإن أدرك اإلمام بعد رآوعها نوى 

رام )  (٣٣٧( رة اإلح ي تكبي ضل ف صل ) والف تغال(يح التحرم ) باالش ب(ب رم ) عق ام(تح ) اإلم
من غير تعقب إحرامه  عن تحرمه والشاهد له الغائب حضوره تكبيرة اإلمام إذ بشرط

  .له ال يسميان مدرآين له
  وشدة البرد وحر ووحل     ترآها وجمعة مطر وعذر) ٣٣٨(
  ظهرا أو غلب الهجوع قد       وعطش وجوع ومرض) ٣٣٩(
  يذي ريح آريه ن وأآلي         اتساع وقتها وعر مع) ٣٤٠(
   تصح قدوة بمقتديوال       لم يزل في بيته فليقعد إن) ٣٤١(
   بمن قام إلى زيادةوال           بمن تلزمه إعادة وال) ٣٤٢(

---------------------------------  
ارًا،                ) ٣٣٨( يًال أو نه اب ل ل الثي ه بحيث يب شقة ب وعذر ترك الجماعة والجمعة مطر  بشرط الم

ًا أو    ان خفيف إن آ ذر   وجد ف م يع ه ل ًا يمشي في اب وإال فال   .  آّن ّل الثي ثلج عذر إن ب وال
  . ليًال أو نهارًا للمشقة بخالف الخفيف منهما)  البرد والحروشدةووحل (

                                                 
  ).      ٨٥٨(، والنسائي "حسن صحيح: " وقال ) ٢١٩(، والترمذي )٥٧٥( أبو داود )١(
  ).      ٨٤٣(، والنسائي )٥٥٤و داود  رواه أب)٢(
  ).      ١٠٧٩، ١٠٧٨(، والحاآم )١٨١٥(، وابن خزيمة )١١٢١( رواه ابن ماجه )٣(



  ٩٤

 إن لم يبلغ حّدًا يسقط القيام في الفريضة للحرج بخالف           المطرمشقته آمشقة   )  ومرض) (٣٣٩(
ذر            يس بع ًا فل ان خفيف را   . وعطش وجوع   (ما لو آ د ظه ر ) ق ال صالة بحضرة     ": لخب

  .  معناه غلبة النعاسوفيوهو النوم، ) أو غلب الهجوع  ( )١("طعام
إن  ) مع اتساع وقتها  ( وإنما يعذر المكلف في تأخير الصالة       ) ٣٤٠( ا؛ ألن    ضاق ف دأ به ا ب  عنه

اًء أو   وجد بأن ال يجد ثوبًا يليق به آأن     ) وعري  ( إخراج بعضها عنه حرام      ه قب  الفقي
ه    في   يلبسهلم يجد ما يستر به رأسه وإن وجد ساتر العورة، وآذا لو لم يجد ما                 ( رجل

  ين(الرائحة آثوم وبصل وفجل وهو ) وأآل ذي الريح الكريه 
ذ أي حيث لم يمكنه زواله بغسل ومعالجة فليقعد في بيته           ) إن لم يزل في بيته فليقعد     ) ٣٤١(  حينئ

ر سجدنا     : "لخب ربن م ال يق ًا ف ًا أو آّراث صًال أو ثوم ل ب ن أآ دوة   ()٢("م صح ق وال ت
  . آونه مقتديًافيحال اقتدائه، وال بمن شك ) بمقتدي

اده    ) (٣٤٢( ه إع ه     ) وال بمن تلزم دوة بمن تلزم ادة أي ال تصح ق د الطهورين    إع  لصالته آفاق
اده   (تصح قدوة   ) وال(والمتيمم للبرد    الم      ) بمن قام إلى زي ى صالته آخامسة من ع عل

  . بسهوه
   أو سمع تابع اإلمامبرؤية       علمه بأفعال اإلمام والشرط) ٣٤٣(
   حائل إذا لم يزدودون       منه بغير المسجد ربوليقت) ٣٤٤(
   يحل نهر وطرق وتالعولم        ثلثمائة من الذراع على) ٣٤٥(
  لكن سواهم أفضل وفاسق       عبد وصبي يعقل يؤم) ٣٤٦(

------------------------------------  
 بالعلم والمرادابعته، ليتمكن من مت) بأفعال اإلمام  ( أي المأموم   ) علمه  ( وشرط القدوة   ) ٣٤٣( 

ه أو         ) برؤية  ( ويحصل علمه   . ما يشمل الظن   ساره أو    عن له من أمامه أو عن يمين  ي
بعض صف        ه، أو ل دين ب صفوف المقت د ال ه، أو ألح ذي خلف صف ال مع ( لل ) أو س

  .وهو المبلِّغ الثقة خلفه) تابع اإلمام (  أو صوت اإلمامصوت 
  .يزدن حائل إذا لم ودو. وليقترب منه بغير المسجد) (٣٤٤(
ذراع        ) ٣٤٦( ة من ال ًا أو                   ) على ثالث مئ و محوط ر مسجد اشترط في الفضاء ول ا بغي إن آان ف

ه                        مسقفًا ام ومن خلف ين اإلم ا ب د م  أو مملوآًا أو مواتًا أو وقفًا أو مختلفًا فيها أن ال يزي
ى        ه عل ه أو بجانب من على أحد جانبيه وال بين آل صفين أو شخصين ممن يصلي خلف

اء              مع ذراع اآلدمي، ويشترط     مئة ثثال  ذلك فيما إذا آانا في بناءين أو أحدهما في بن
ا            ل واآلخر في فضاء أن ال يحول بينهم ام أو     حائ شاهدة لإلم ع االستطراق أو الم  يمن

  . لمن خلفه آشباك أو باب مردود
أموم       ) يحل ولم  ( ام والم ين اإلم باحة       ) نهر (ب ى س ابره إل اج ع وإن ) وطرق (وإن احت

  . لم تعد للحيلولةألنها؛ )وتالع(آثر طروقها 
ًا     ) وصبي يعقل (حّرًا وإن لم يأذن له سيده       ) يؤم عبد (ويجوز أن   ) ٣٤٦( ) وفاسق (أي مميز بالغ

، وأن عمرو بن    )٣(أن عائشة آان يؤمها عبدها ذآوان     :  بصالتهم لخبر  لالعتدادعدًال  

                                                 
  ).      ٥٦٠( رواه مسلم )١(
  .      بدون ذآر الكراث، آالهما من حديث جابر).. ٨٥٥(، والبخاري )٥٦٤( رواه مسلم )٢(
ورواه موصوًال عبد . باب إمامة العبد والمولى/ ن  آتاب األذا–البخاري تعليقًا " صحيح ")٣(

  ).      ٧٢١٧(، ومن طريق أخرى ابن أبي شيبة )٣٨٢٥" (المصنف"الررزاق 



  ٩٥

لمة  انس ده آ ي عه ه ف ؤم قوم و  ي نينوه ن ست أو سبع س واهم  ()١( اب ن س لك
ى من           منأي فالحر أولى من العبد، والبالغ أولى        ) أفضل دل أول ز، والع  الصبي الممي

إن سرَّآم أن " : لهم ولخبرلكماالفاسق، وإن اختص الصبي والفاسق بكونه أفقه وأقرأ 
  .)٢(" فليؤمَّكم خيارآم فإنهم وفدآم فيما بينكم وبين ربكمصالتكمُتقبل 

  من فاتحة بالمكتمل بالحرف      ال المخلامرأة بذآر و ال) ٣٤٧(
  الفعلين ثم علما برآنى          تأخر عنه أو تقدما وإن) ٣٤٨(
  واألقوال آاألفعال للعذر       تمت من الطوال وأربع) ٣٤٩(

------------------------------------  
 قوم ولَّوا أمرهم لن يفلح" :  ذآرًا أو صبّيًا لخبرامرأةأي ال تؤم ) ال امرأة بذآر  ) ٣٤٧( 

شامل " رجًال: "، فقوله"ال يؤمّن امرأة رجًال " : )٤( ابن ماجهخبر مع )٣("امرأة 
أي ال يؤم ) بالحرف من فاتحة بالمكتمل. لخالموال (للصبي؛ ألنه في مقابلة المرأة 

 حرفًا أو شدة آأرّت يدغم في غير موضع ولومن ال يحسن الفاتحة أو بعضها 
 من يصلي بسبع آيات غير وآذايبدل حرفًا بحرف بمن يحسنها، اإلدغام، وألثَغ 

  .الفاتحة ال يقتدي بمن يصلي بالذِّْآر
 عليه برآنين فعليين ثم علم  بأن فرغ إمامه منهما قدموإن تأخر المأموم عن إمامه أو ت) ٣٤٨(

 ال  أو جاهًال ثم تذآر أو علم؛ فإن صالته ال تبطل ولكنناسيًاوهو فيما قبلهما وعكسه 
ما إذا تأخر " ثم علما: " وخرج بقوله.  سبق إمامه بهمااللذانيحسب للمأموم الرآنان 

 يكونا طويلين بغير عذر، أو تقدم عليه بهما عامدًا لمعن إمامه برآنين فعليين وإن 
 في الفعل المأموم آما مر، وتقدم المخالفة لفحشعالمًا بالتحريم؛ فإن صالته تبطل 

 أنم يبطل آأن تقدم برآن أو بعضه، وتقدمه بالسالم يبطل إال بال عذر حرام وإن ل
  . ينوي المفارقة

 المأموم عن إمامه بأربعة من األرآان تامة طويلة للعذر لم تبطل صالته تأخرأي وإن ) ٣٤٩(
 والرآوع والسجدتين فيجب بالفاتحةبأن يسبقه اإلمام )  آاألفعال واألقوال( لعذره 

  . اعليه متابعة إمامه بعده
  وضع جبهة ونسيان وزحم   )٥(م القرآْنآوالبطء في  آشكه) ٣٥٠(
  غير جمعة ندب ولإلمام           المأموم أوال تجب ونية) ٣٥١(

---------------------------------  
) في آم القرآن( إمامه دونمنه ) والبطء ( آشك المأموم في قراءته الواجبة قبل رآوعه ) ٣٥٠(

للمأموم بأن منعته ) وزحم وضع جبهة (  رآوع إمامه بعداءته أو بدلها فيختلف لقر
 إنسان أو قدمه أو نحوها، وذآر الزحمة ظهرالزحمة من سجود على األرض، أو 

 آثير فيها لكثرة الزحام فيها ذآرهاهنا إشارة إلى عدم اختصاصها بالجمعة وإنما 
 المأموم بأن ينسى نم) ونسيان(غالبًا والختصاصها بأمور أخر آالتردد في حصولها 

                                                 
  ).      ٤٣٠٢( رواه البخاري )١(
  .      ٢٠/٣٢٨" الكبير"، والطبراني )٤٩٨١(، والحاآم ٢/٨٨ رواه الدار قطني )٢(
  ).      ٧٠٩٩، ٤٤٢٥( رواه البخاري )٣(
  ).       ١٠٨١( الحديث )٤(
  .       للوزن على حسب الشطر التالي" في آم القرآْن"، وضبطناها "أم الُقَران" ضبطها الشارح )٥(



  ٩٦

 فهو عقبهاآونه في الصالة فتخلف، ولو انتظر سكتة إمامه ليقرأ الفاتحة فرآع 
  .آالناسي

االقتداء أو االئتمام أو ) ونية المأموم: (ثم أشار إلى السابع من شروط القدوة فقال) ٣٥١(
لمرء إال  نية إذ ليس لإلىالجماعة باإلمام ولو في الجمعة؛ ألن التبعية عمل فافتقرت 

 بتكبيرة اإلحرام آسائر يقرنهاأي إن أراد االقتداء به ابتداًء بأن ) أوًال تجب(ما نوى 
 في خالل صالته جاز، القدوةما ينويه من صفات الصالة، ولو أحرم منفردًا ثم نوى 

 أصًال إذ ال تكون تنعقدفإن لم ينو ذلك انعقدت صالته منفردًا إال في الجمعة فال 
ولإلمام غير جمعة (ابعه من غير نية أو وهو شاك فيها بطلت صالته فرادى، فإن ت

ة أو الجماعة، وال تجب؛ ألن أفعاله غير مربوطة بغيره بخالف ماماإلله نية ) ندب
 لم يربطها بصالة إمامه آان موقفًا صالته على صالة من ليس إذاأفعال المأموم فإنه 

  .عة يحز فضيلة الجمالمإمامًا له، لكن لو ترآها 
  
  

  



  ٩٧

א 
  فائت في سفر إن قصدا أو    قصر أربع فرض أدا رخص) ٣٥٢(
  اآبالسفر المباح حتى  في            ذهابا عشر فرسخا ستة) ٣٥٣(

------------------------------------   

FאE 
، وذآر  والجمعقصر ال: وهي نوعان . أي آيفيتها، شرعت تخفيفًا لما يلحقه من تعب السفر        

  : فيه الجمع بالمطر للمقيم، وأهمها القصر، ولهذا بدأ المصنف به آغيره فقال
صلوات الخمس           ) رخص قصر ) (٣٥٣( ة  من ال ؤد أي ) أدا  ( الصالة الرباعي إدراك   م و ب ى ول

سفر أم في              ) وفائت في سفر    ( رآعة منه في وقته      ك ال ضاه في ذل  آخر   سفر سواء ق
ة اآل " ضربتم في األرض وإذا "، وقال تعالى   إلى رآعتين باإلجماع   ساء  [ي ، ]١٠١:الن

ر     ين     ": وأما خب سفر  أي في     )١("فرضت الصالة رآعت اه ال لمن أراد االقتصار   :  فمعن
 بلغ السفر ثالث مراحل    إذاعليهما، جمعًا بين األخبار، لكن القصر أفضل من اإلتمام          
ة،    لالتباع، وللخروج من خالف من يوجب القصر حينئذ آأب         سافر    إالي حنيف  المالح ي

 لهما اإلتمام   فضلفاألفي البحر ومعه أهله وأوالده ومن ال وطن له وعادته السير أبدًا             
.  

سافة        ) ذهابا  ( )٢ ()ستة عشر فرسخاً   (بالفراسخومسافة القصر   ) ٣٥٣( ر الم ا تعتب اً أي إنم ، ذهاب
م يترخص و                 ة ل ر إقام ود من غي زم الع ة بع شقة   فلو قصد مكانًا على مرحل ه م إن نالت

ه           سفر (  مرحلتين، ثم إن سافر من بلد لها سور في جهة مقصده فابتداء سفره مجاوزت
سفر  ي ال اأي ) ف سفر إنم ي ال سافر ف رخص الم اح (  يت ائز وإن عصى ) المب أي الج

ة   ان آحج ًا آ ه، واجب المفي ره  اإلس ارة قب دوبًا آزي اد، أو من ًا أو ، والجه  مباح
سفر من تلزمه الجمعة ليلتها، أو خالف اَألولى، فال يترخص            آالتجارة، أو مكروهًا آ   

ه             :  بسفره العاصي آرقيق هرب من سيده وزوجة من زوجها وغريم موسر من غريم
ان شرط               ) حتى آبا ( ى مك ى يرجع إل ه أي يترخص بالقصر ونحوه حت داًء   مجاوزت  ابت

قامة أربعة من سور أو عمران أو غير ذلك، فينقطع ترخصه بعوده إلى وطنه وبنيته إ 
ه         ا دخول ان    وخروجه أيام صحاح وإن لم يصلح لها، وال يحسب منها يوم ام بمك و أق  ل

  .  صحاحًايومًابنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها آل وقت ترخص ثمانية عشر 
  ما خالف في الدوام وترك      النية في اإلحرام وشرطه) ٣٥٤(
   ذين آالعشاءينوقت إحدى في    أن يجمع بين العصرين وجاز) ٣٥٥(
  لكن مع التقديم لمطر           يجوز الجمع للمقيم آما) ٣٥٦(
  وفي ابتداء الثانية وختمها    ء الباديةاأمطرت عند ابتد إن) ٣٥٧(

------------------------------------  
رك  (  اإلتمام   وهولئال تنعقد صالته على األصل      ) النية في اإلحرام    ( وشرط القصر   ) ٣٥٤( وت

 بمن صالته    قتداءللصالة آنية اإلتمام أو اال    ) في الدوام   ( حكم نية القصر    )  خالف   ما
  . تامة

                                                 
  ).       ٦٨٥(، ومسلم )٣٩٣٥، ١٠٩٠، ٣٥٠( رواه البخاري )١(
  .         مترًا١١١٣٠=  الفرسخ)٢(
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ًا         ) ٣٥٥( فرًا طويًال مباح ين العصرين        ( ويجوز للمسافر س ة الظهر والعصر      ) أن يجمع ب تثني
( تقديمًا أو تأخيرًا    ) في وقت إحدى ذين     ( تغليبًا، وغلِّبت العصر لخفة لفظها وشرفها       

 لما مر، تقديمًا أو تأخيرًا، وخرج  العشاءتثنية المغرب والعشاء، وغلِّبت ) ءين  آالعشا
ان بما ذآره الصبح مع غيرها والعصر مع المغرب فال            رْد، ويجوز         يجمع م ي ه ل ؛ ألن

  .جمع الجمعة والعصر بالسفر تقديمًا
ولو ضعيفًا  ) ر لمط. للمقيم ( والعشاءبين الظهر والعصر وبين المغرب      ) آما يجوز الجمع  ) (٣٥٦(

ه      ديم       ( إن بل ثياب ديم ال       ) لكن مع التق أخير أي جمع تق ه بخالف          ت  إذ استدامته ليست إلي
رد إذا   ثلج والب ذا ال شَّفَّان وآ ل المطر ال سفر، ومث اال ل  ذاب ن ب يح م در المب ضمنهما الق  لت

  . الثوب
ي  ) عند ابتداء الباديه   (وجودهأي شرط الجمع بالمطر تقديمًا      ) ٣٥٧( ا      أي الت دأ به د   ) و  (  ب ( عن

ا  المها ) ختمه ا لمحلالأي س ه   (  منه داء الثاني ي ابت د   ) وف وده عن تراط وج ا اش أم
أول               العذرالتحرمين فليقارن الجمع     ا ب ى فليتحقق اتصال آخره ل األول ، وأما عند تحل

  . ال يضر انقطاعه في أثناء األولى أو الثانية أو بعدهاأنهالثانية مقرونًا بالعذر، وعلم 
  من بعيد مسجدا نال األذى جا  يصلى مع جماعة إذا لمن) ٣٥٨(
   وإن تيمماوالوال رتب      النية في األولى وما وشرطه) ٣٥٩(

---------------------------------  
المطر ) ٣٥٨( ع ب وز الجم ا يج ديمًاوإنم ا  (تق ة إذا ج ع جماع صلي م ن ي سجدًا. لم د م ن بعي )  م

ماعة بيته أو بمسجد قريب فال يجمع النتفاء المشقة  أو مع جمنفردًابخالف من يصلي 
ال   ( آغيره عنه    ه            ) األذىن ا جمع ه، وأم المطر في طريق وت أزواجه      مع  ب  أن بي

ه   بعيدةآانت بجنب المسجد فأجيب عنه بأن بيوتهن آانت مختلفة وأآثرها آانت             ، فلعل
م              أمومين وإن ل أذ    حين جمع لم يكن بالقريب، وبأن لإلمام أن يجمع بالم المطر يت ا  ب  آم

 وجودولمن خرج إلى المسجد قبل : صرح به ابن أبي هريرة وغيره، قال المحب الطبري
ى صالة    اج إل ع الحت م يجم و ل ه ل ع؛ ألن ي المسجد أن يجم و ف اتفق وجوده وه المطر ف

.  أيضًا في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده، أو في إقامته بالمسجدالعصر
  . انتهى

ى   ( الصالة   ) في  ( للجمع  ) النية  ( أي الجمع بالسفر أو المطر تقديمًا       ) وشرطه) (٣٥٩( ) األول
د              تمييزًا واه عن ل    للتقديم المشروع عن التقديم سهوًا أو عبثًا سواء أن  أمالتحرم أم التحل
ديم الظهر على            يشترطأي  ) رتب. وما(بينهما   ين الصالتين وهو تق  في ذلك الترتيب ب

و          وألن، المأثور عنه    ألنهرب على العشاء؛    العصر والمغ  ع، فل ة تب ا والثاني  الوقت له
م تصح، أو            ى ل ى صلى الثانية قبل األول ة    األول ل الثاني ان  قب ة    وب سدت الثاني سادها ف  ف

ب اء الترتي ضًا النتف وال. (أي شترطأي ) وال ع  ي ا؛ ألن الجم واالة بينهم ضًا الم ذلك أي  ل
والء     ب ال دة فوج صالة واح ا آ ات يجعلهم صالةآرآع ه ، ال ا وألن ين  لم ع ب  جم

ا             ام الصالة بينهم وال  ،)١(الصالتين بنمرة والى بينهما وترك الرواتب وأق  اشتراط  ول
ة أو          ) وإن تيمما   ( الوالء لما ترك الرواتب      ه للثاني ام أي ال يمنع الوالء تيمم ا أو    أق  له

  .صالها بعد أن طلب من الماء ولم يطل الفصل عرفًا
   األرفق للمعذوربحسب      بالتقديم والتأخير والجمع) ٣٦٠(
   حمد ويحيى النووياختاره    ي وقويمرض قول جل في) ٣٦١(

---------------------------------  

                                                 
  ).        ١٢٨٨(، ومسلم )١٦٧٣( رواه البخاري )١(
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ى  األولىأي المسافر إن آان سائرًا وقت     ) ٣٦٠(  فتأخيرها أفضل، وإن لم يكن سائرًا وقت األول
  .  فيهما فجمع التأخير أفضل أو نازًالفيهمافتقديمها أفضل، فإن آان سائرًا 

سلم " صحيح "لما في    ) قول جلي وقوي  (تقديمًا وتأخيرًا   ) في مرض   (الجمعيجوز  ) ٣٦١(  )١(م
وفي  .  بالمدينة من غير خوف وال مطر     جمع  أنه: عن ابن عباس رضي اهللا عنه       

ووي   (الخطابي   )  َحْمد اختاره (.من غير خوف وال سفر    : )٢(رواية ى الن ه  ) ويحي وعلي
ان يحم       األرفقدب أن يراعى    فين  للمريض واألسهل عليه في مرضه آالمسافر، فإن آ

  . بالشروط المارة األولىفي وقت الثانية قدمها إلى 
  
  
  
  

 א 
  في غير قبلة فسن عدونا    ثالثة فإن يكن أنواعها) ٣٦٢(
  الرآعة األولى وتتم بالفرقة       فرقة وصلى من يؤم تحرس) ٣٦٣(
  األخرى ولو في جمعة بالفرقةة  رآعيثم يصل حرستو) ٣٦٤(
   يكن في قبلة صفهموإن        أتمت وبهم يسلم ثم) ٣٦٥(

-----------------------------------  

FאE 
م           فيأي  ) عدونا في غير قبلة   . أنواعها ثالثة فإن يكن   ) (٣٦٢( ا وحال دونه ا أو فيه  غير وجهته

  فسن(حائل يمنع رؤيتهم 
  بالفرقة الرآعة األولى وتتم . تحرس فرقة وصلى من يؤم) (٣٦٤(
 في وجه العدو وتحرس، وينحاز       فرقةأي يسن أن يفرقهم اإلمام فرقتين تقف        ) وحرست) ٣٦٥(

صلي   دو في هام الع بلغهم س ث ال ي ة األخرى بحي مبالفرق ام به إذا ق ى، ف ة األول  الرآع
ه      وجههبت إلى   للثانية فارقته بنية المفارقة وأتمت لنفسها وذ        العدو لتحرس، ولو فارقت

  .عند رفع رأسه من السجدة الثانيه جاز 
راءة     فيأي تأتي الفرقة األخرى التي آانت  ) ٣٦٦( ل الق ة، ويطي  وجه العدو فاقتدوا به في الثاني

لم               جلس ليلحقوا، ويصلي بهم الثانية، فإذا       وه س إذا لحق انيتهم، ف وا ث اموا وأتم شهد ق  للت
 مع اإلمام والثانية فضيلة التسليم معه، ويقرأ        التحرمرقة األولى فضيلة    بهم، فتحوز الف  

و       الثانياإلمام في انتظاره الفرقة    ه ل وس، ألن ا في الجل ة في القيام ويتشهد في انتظاره
ا أن   شهد فإم م يت رأ ول م يق سكتل ك خالف  ي ل ذل شهد وآ راءة والت ر الق أتي بغي  أو ي

انيتهم  م تخفيف ث دب له سنة، وين ئالال ذه ل ار، وه  صالة رسول اهللا  يطول االنتظ
ذات اعب شيخان.  الرق ا ال ا .)٣(رواه أن وأم ة ب ي جمع ت ف و آان اع ل  صالة ذات الرق

                                                 
  ).        ٧٠٥) (٥٤( الحديث )١(
  ).        ٧٠٥) (٥٠، ٤٩( مسلم )٢(
، ٩٤٢(البخاري : ، ومن حديث ابن عمر)٨٤٢(، ومسلم )٤١٣٠(البخاري :  عن مبهم )٣(

، ومسلم )٤١٣١(البخاري : ، ومن حديث سهل بن أبي حثمة)٨٣٩(، ومسلم )٤٥٣٥، ٤١٣٤
  ).        ٨٤٣(، ومسلم )٤١٣٧(البخاري : ، ومن حديث جابر)٨٤١(



  ١٠٠

نقص   يخطبيكون الخوف ببلدة فإنها تجوز بشرط أن   رقتين ال ت  بجميعهم ثم يفرقهم ف
ة   آل فرقة أربعين، فلو خطب بف معآل منهما عن أربعين، أو بفرقة ثم يجعل منها    رق

م                ى ل ا أو في األول د وصلى بأخرى أو نقص العدد فيهم م         تنعق ة ل ة أو في الثاني  الجمع
) صفهم ( جهة القبلة وال حائل دونهم وفي المسلمين آثرة          فيعدونا  ) وإن يكن . (يضر

  اإلمام 
   يسجد صف منهماومعه         ثم بالجميع أحرما صفين) ٣٦٦(
  اني وليلحق اإلمام الثفيسجد    اآلخر ثم حيث قام وحرس) ٣٦٧(
   رآبانا أو باإليماأمكنهم   التحام الحرب صلوا مهما وفي) ٣٦٨(

-----------------------------------  
  ومعه يسجد صف منهما (، ويقرأ ويرآع ويعتدل بهم ) أحرمابالجميعصفين ثم ) (٣٦٦(
رس) (٣٦٧( صف ) وح ام  (ال ث ق م حي ر ث ام  . اآلخ ق اإلم اني ويلح سجد الث ع فيق) فلي رأ ويرآ

م ويعتدل   اموا                       به إذا ق ه صف سجدتيه وحرس الصف اآلخر، ف إذا سجد سجد مع ، ف
ه من حرس أوًال                  وقرأسجد من حرس ولحقوه      إذا سجد سجد مع الجميع، ف دل ب  واعت

ن   جد م إذا جلس س رون، ف لم، حرسوحرس اآلخ الجميع وس شهد ب ذه صالة  وت وه
ول اهللا  سفان رس سلم بع ا م جود    رواه ا س رًا فيه ة    ذاآ ي الرآع صف األول ف ال

 في الرآعة الثانية الصف     يتقدم، ويجوز فيه أيضًا أن      الثانيةاألولى والثاني في الرآعة     
  .الثاني ويتأخر األول إذا تكثر أفعالهم

 إلى حيث ال يتمكن أحد من ترك القتال بأن التحم الخوفإذا انتهى ) وفي التحام الحرب  ) (٣٦٨(
ا ( ولم يؤمن هجومه لو انقسمنا  خوفالالقتال والعدو آثير أو اشتد       نهم  . صلوا مهم أمك

د العجز        ) او باإليما(رآبانا ومشاة    ة عن رك القبل و ت ت، ول وال تؤخر الصالة عن الوق
  . آان لجماح دابة وطال بطلتفإنبسبب العدو، 

   والتمويه ال حال الصدابالنسج على الرجال العسجدا وحرموا) ٣٦٩(
   إال على الصغيروغالبا           القز أو الحرير وخالص) ٣٧٠(

-------------------------------------  
: أي استعمال حلي الذهب واتخاذه ليستعمله لخبر      )  على الرجال العسجدا  (وحرم العلماء   ) ٣٦٩(

ى      : "  في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال         أخذ نه  أ ذان حرام عل ه
ة تحر   ،)١("إلناثهمذآور أمتي حل     شرط        وعل ين ب ه الع ه اتخاذ      يم الخيالء، واستثني من

ذهب       ) بالنسج  ( األنف لمن ُقطع أنفه      وا على الرجال لبس المنسوج بال  أو أيأي وحرم
ار        ) والتمويه  ( بالفضة   العرض على الن ( أي المطلي بواحد منهما إن حصل منه شيء ب

ذهب أو الفضة لغلب                 ) ال حال الصدا      ون ال ه   الصدأ ة  أي إن صدئ بحيث ال يظهر ل  علي
ال . جاز استعماله   ا نقول   : ال يق ذهب ال يصدأ؛ ألن ا     : ال ردًا، أم ه إذا آان منف  آان إذامحل

  .مشوبًا بغيره فيصدأ
صًا   ) الحريرخالص القز أو (يحرم على الرجل استعمال     ) و) (٣٧٠( ان خال اً (إذا آ أي ) أو غالب

ا ر مم ر لخب ز والحري ن الق ه م د: "  غالب ر وال سوا الحري ولي، ويحل )٢("يباجال تلب  لل
                                                 

جميعهم من ) ٣٥٩٥(، وابن ماجه )٥١٤٧-٥١٤٤(، والنسائي )٤٠٥٧( رواه أبو داود )١(
حل "من حديث عبداهللا بن عمرو، وعنده دونهما ) ٣٥٩٧(حديث علي، ورواه ابن ماجه 

  ".       إلناثهم
  ). ٢٠٦٧(، ومسلم ..)٥٦٣٣، ٥٦٣٢، ٥٤٢٦( رواه البخاري )٢(
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و في                   ذهب والفضة ول ي ال ه بحل ر وتزيين ر والمزعف زًا الحري و ممي إلباس الصبي ول
  . العيد إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة ذلك، وألنه غير مكلفيومغير 



  ١٠٢

 א 
   حر ذآر مستوطنآلف     فرضها لمؤمن ورآعتان) ٣٧١(
  ن وهيةــبأربعي جماعة      صحة وشرطها في أبنية ذي) ٣٧٢(
  يصلوا الظهر بالبنا ومن يخرج    فإنوالوقت الوجوب بصفة) ٣٧٣(

---------------------------------  

FאE 
ا  ي آغيره نوه ا    م ي لزومه ور ف تراط أم شروط،وتختص باش ان وال ي األرآ س ف  الخم

الى       لذلك،مع آداب تشرع فيها، واألصل في      معقودوأمور في صحتها،والباب     ه تع ا  "ها قول ا  ي  أيه
ة            وم الجمع ودي للصالة من ي ع    فاسعوا الذين آمنوا إذا ن ى ذآر اهللا وذروا البي ة  [" إل ، ]٩:الجمع

ال م   ":  وق وبهم ث ى قل تمن اهللا عل ات أو ليخ م الجمع وام عن ودعه ين أق وننلينته ن ليك  م
  .)١("المنافقين 

ا          والجمعة ) ٣٧١( ل     رآعتان، وهي فرض عين على آل مؤمن ب )  ذآر مستوطن   حر ( لغ عاق
  .أي مقيم إقامة تمنع حكم السفر بمحل الجمعة وإن لم يتوطن بها

صلوات، والمغمى             ) ذي صحة   ) ( ٣٧٣( فال جمعة على آافر وال صبي ومجنون آغيرها من ال
  .  بخالف السكرانآالمجنونعليه 

ين سواء أآانت من ح              ) في أبنية (آونها  ) وشرطها( جر أم   من خطة أوطان المجتمع
دار            سعفطين أم خشب أم قصب أم         أو غيرها، وسواء في ذلك المسجد والفضاء وال

ة (  ي عصره ) جماع ل ف م تفع ا ل ة؛ ألنه ي جماع ا ف اء أي وشرطها آونه  والخلف
 بانتقاالتومن بعدهم إال آذلك، وشرطها فيها آشرطها في غيرها آنية االقتداء والعلم 

ك        ر ذل ام      اإلمام وعدم التقدم عليه وغي ادة أن تق ر، وزي ا م أربعين  (  مم ًال  ) ب و رج  ول
  أي الجماعة األربعون) وهيه ( باإلمام 

 آل منهم مسلمًا مكلفًا حرا ذآرًا مستوطنًا بمحل الجمعة، أي           يكونبأن  ) بصفة الوجوب ) (٣٧٣(
أن       ) الوقت   ( شرطها) و. ( إال لحاجة  صيفًاال يظعن عنه شتاًء وال       أي وقت الظهر ب

ه   : طبتها آلها فيه لخبر     تفعل مع خ   ان  أن ل الشمس      آ ة حين تمي  .)٢( يصلي الجمع
و   ) يصلوا الظهر بالبنا  (وقتها  ) يخرج. فإن( و           شرعوا ول ع بعض الصالة ول ه ووق  في

ده         البتسليمة المسبوق خارجه صلوا الظهر وجوبًا؛ ألنها عبادة          ا بع داء به  يجوز االبت
  ومن(

  
  قعد بين تينأن ي يجب     تقديم خطبتينشروطها) ٣٧٤(
  صل على محمد وبعده         القيام واهللا احمدرآنهما) ٣٧٥(

--------------------------------  
ين ) ٣٧٤( ديم خطبت روطها تق د ) ش اويجب أن يقع ة  بينهم ة الجمع اع، وألن خطب ًا لالتب  مطمئن

درآها    إنماشرط والشرط مقدم على المشروط، وألن الجمعة        أخرت لي  تؤدى جماعة ف
م يضطجع   لعجزهأخر، وللتمييز بين الفرض والنفل، ولو خطب قاعدًا    المت  عن القيام ل

                                                 
  ".        من الغافلين: " الذي في الحديث ، و)٨٦٥( رواه مسلم )١(
  ).        ٩٠٤( رواه البخاري )٢(
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ه   وعلم. بينهما للفصل بل يفصل بينهما بسكتة قدر الطمأنينة للجلوس         " ومن : " من قول
دتها عدم استيفاء الشروط؛ إذ منها أن ال يسبقها وال يقارنها جمعة في              رت     بل  إال إذا آب

ي موضع  ا ف اعهم فيه دد بحسب الحاجة، وعسر اجتم د فيجوز التع ثواح ع وحي  من
  .التعدد فسبقت جمعة فهي الصحيحة

ا                   ذلك م راده ب ياء وم ه وإال      الثم شرع في ذآر أرآان الخطبتين وعد عشرة أش د من  ب
سة وهي ا خم ى رسول اهللا : فأرآانهم د اهللا، والصالة عل التقوى، والوصية ،حم  ب

ال   شروطهما  في الثانية، وما عداها من        وقراءة آية في إحداهما، والدعاء للمؤمنين       فق
:  

ام) (٣٧٦( ا القي ن  ) رآنهم يس م صالة، ول ر يختص بال ه ِذْآ اع، وألن ادر لالتب ا للق  شرطهفيهم
إن عجز             دًا، ف ه خطب قاع القعود فيشترط فيه القيام آالقراءة والتكبيرة، فإن عجز عن

ه         فمضطجعًا داء ب ال     آالصالة، واَألولى أن يستنيب، ويجوز االقت ال أستطيع   :  سواء ق
ام لعجزه             سكتالقيام أم    رك القي ا ت د    ( ؛ ألن الظاهر أنه إنم د هللا، أو    ) واهللا احم آالحم

د اهللا،  د هللا     أوأحم ا حام دت اهللا، أو أن د، أو حم دًا هللا، أو هللا الحم د اهللا، أو حم (  نحم
  .فيهما آأصلي أو نصلي على الرسول أو محمد) محمدوبعده صلِّ على 

  
  أطيعوا اهللا في آلتيهما نحو    بالتقوى أو المعنى آماوليوص) ٣٧٦(
  ما صلى وبالطهرين وبين          والوالء بين تين والستر) ٣٧٧(
  اآلية في إحداهما ويقرأ         قاعدا بينهما ويطمئن) ٣٧٨(
  تخصيصه بالسامعين وحسن       الدعا ثانية للمؤمنين واسم) ٣٧٩(

------------------------------------  
 مقصود الخطبة الوصية وذلك إما بلفظها معظمفيهما لالتباع، وألن ) وليوص بالتقوى) (٣٧٦(

 أمره واجتنبوا نهيه؛ ألن غرضها امتثلواأو ) نحو أطيعوا اهللا. أو بالمعنى آما(
 بالتقوى في آل والوصية  على رسول اهللا والصالةالوعظ، ويجب القيام وحمد اهللا 

  .تين واحد من الخطب
ا              )  ٣٧٧( ين وآلماتهم ين الخطبت والء ب ين آالصالة، وال ين  (ويشترط الستر للعورة في الخطبت ب

ين ين . ت اوب لىم ف     )  ص سلف والخل ه ال رى علي ا ج صالة آم ين ال ا وب ( أي بينهم
 الحدث األصغر واألآبر وطهر الخبث في البدن طهرفي الخطبتين، أي ) وبالطهرين 

  . والثوب والمكان
  .لالتباع ) أ اآلية في إحداهماويقر( الخطبتين بين) يطمئن قاعدًاو) (٣٧٨(
ات إذ  ) للمؤمنين ( وما يقع عليه اسم الدعاء في الثانية     ) ٣٧٩( راد والمؤمن م الجنس؛ ألن   الم  به

ى أوطار       غيرالدعاء يليق بالخواتيم وال بد من آونه متعلقًا بأمور اآلخرة             مقتصر عل
دنيا  سامع (ال صه بال سن تخصي ول) ينوح أن يق م اهللا: آ ا . رحمك دعاءأم سلطان ال  لل

ستحب    ستحب، وي ال ي صوصه ف اقبخ ورهم   باالتف سلمين ووالة أم ة الم دعاء ألئم  ال
ام         دل بالصالح واإلعانة على الحق والقي م             . بالع إن ل ة، ف ا عربي ومن شروطها آونه

   . أحدهم بلسانه، ويجب على آل منهم تعلم العربيةخطبيكن من يحسن العربية 
  
  أبيض وطيب إن وجد ولبس  الغسل وتنظيف الجسد سننها) ٣٨٠(
  من قراءة وذآر وازداد       لها من فجريالمش وبكر) ٣٨١(

---------------------------------  
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ر               ) الغسل: (الجمعةوسنن  ) ٣٨٠( ه لخب ره ترآ ل يك ه، ب : لمن أراد حضورها، وإن لم تجب علي
وم " ةمن توضأ ي ا ونعمت ومالجمع ضل فبه سل أف سل فالغ ه. )١("ن اغت ن ووقت  م

روائح        ) وتنظيف الجسد    ( الفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل       ر وال شعر والظف ة ال بإزال
ة  صنانالكريه وه    آال اء ونح زال بالم ه في أذى ب ه يت يض  ( ؛ ألن بس أب ر) ول " : لخب

اآم        منالبسوا  ( ا موت وا فيه ابكم وآفن ستحب أ )٢(" ثيابكم البياض فإنها خيار ثي ن ، وي
تعمم          ة وال ام في حسن الهيئ ر ) إن وجد  ( أي تطيب  ) وطيب  ( يزيد اإلم من  ": لخب

ة      بس اغتسل يوم الجمع ى                      ول م أت ده ث ان عن ه ومس من طيب إن آ  من أحسن ثياب
م           اق الناس ث ه               صلى الجمعة فلم يتخط أعن م أنصت إذا خرج إمام ه ث ا آتب اهللا ل  م

ان  "جمعته التي قبلها   وبينحتى يفرغ من صالته آانت آفارة لما بينها           رواه ابن حب
  . )٣(والحاآم

اب على آل   " :)٤("الصحيحين"أي يسن التبكير إليها لخبر      ) ٣٨١( ة         ب واب المسجد مالئك  من أب
ة            سلها  أي -يكتبون األول فاألول، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجناب م راح    - آغ  ث

ى - ساعة األول ي ال ة - أي ف رَّب بدن ا ق دًا م- فكأنم ل أي واح ي ومن راح -ن اإلب  ف
شًا             ا قرب آب ة فكأنم ساعة الثالث رة، ومن راح في ال ا قرب بق ة فكأنم ساعة الثاني ال

رن،  نأق ساعة    وم ي ال ن راح ف ة، وم رب دجاج ا ق ة فكأنم ساعة الرابع ي ال  راح ف
ا قرب     ضةالخامسة فكأنم ذآر     بي ستمعون ال ة ي ام حضرت المالئك إذا خرج اإلم  "، ف

ى    .ضل السابق على من يليه     ترتيب الدرجات وف   المراد أخير إل ه الت أما اإلمام فيندب ل
ه   له اتباعًاوقت الخطبة   ا من فجر    (و . وخلفائ ل     ) المشي له ا ب سن المشي له أي ي

ادة     ادات آعي ك       المريض ولغيرها من العب ى ذل ذر للحث عل وازداد ( فال يرآب إال لع
ر  راءة وذآ ن ق رأي ) م ول اهللا  يكث ى رس صالة عل ك، أي وال ن ذل ي   م ه ف  طريق

ى رسول اهللا             سالم عل ر من الصالة وال سن ان يكث ة، وي  في  وحضوره قبل الخطب
  . يومها وليلتها وأن يقرأ سورة الكهف فيهما

  في تحية الصالة والخف        الخطبة باإلنصات وسنة) ٣٨٢(
---------------------------------  

 " قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا ": لقوله تعالى) وسنة الخطبة باإلنصات) (٣٨٢(
خبر  آثيرون بالخطبة، وسميت قرآنًا الشتمالها عليه، وأما فسره] ٢٠٤:األعراف[

:  فمعناه" واإلمام يخطب فقد لغوتالجمعةأنصت يوم : إذا قلت لصاحبك:")٥(مسلم
  لسماعها،ليتفرغلداخل المسجد حال الخطبة ) والخف في تحية الصالة(ترآت األدب 

 يكن صلى الراتبة صالها وحصلت التحية، أما غير التحية من الصلوات لمفإن 
  . جلس الخطيب على المنبرإذافيحرم ابتداؤها 

                                                 
  ).        ١٣٨٠(وحسنه، وأبو داود، والنسائي ) ٤٩٧( رواه الترمذي )١(
، وابن ماجه )٣٨٧٨، ٤٠٦١(، وأبو داود "حسن صحيح: " وقال) ٩٩٤( رواه الترمذي )٢(

) ٢٨١٠(الترمذي : ديث سمرة من حديث ابن عباس، ورواه من ح) ٣٥٦٦، ١٤٧٢(
  ).        ٥٣٢٢، ١٨٩٦(وحسنه، والنسائي 

من ) ١٠٧٤(من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، ورواه الحاآم ) ٢٧٨٠، ٢٧٧٨( ابن حبان )٣(
  .        حديث أبي ذر

  ).        ٨٥٠(، مسلم )٣٢١١، ٩٢٩، ٨٨١( البخاري )٤(
  ). ٩٣٤(، ورواه البخاري )٨٥١( مسلم )٥(



  ١٠٥
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א 
  طلوع وزوالها أدا بين            رآعتان لو منفردا تسن) ٣٨٣(
  في ثانية من بعد أن والخمس    سبع أول األولى يسن تكبير) ٣٨٤(
  بعدها آجمعته وخطبتان      في إحرامه وقومته برآ) ٣٨٥(

---------------------------------   

FאE 
 لربك فصل ": ، واألصل فيهما قبل اإلجماع قوله تعالىاألضحىأي عيد الفطر وعيد 

 أي صل صالة العيد، والمشهور في التفسير أن المراد به صالة األضحى، ]٢:الكوثر"[وانحر 
  .  من الهجرةالثانية الفطر في السنة عيد  النبيل عيد صاله وأو

، أما هو بمنى، وتسن جماعة لغير الحاج عليها مؤآدتان لمواظبته ) رآعتانتسن ) (٣٨٣(
آسائر النوافل والمنفرد ال يخطب، ) لو منفردا(فتسن له فرادى وفي المسجد إن اتسع 

 صالة دخل وقت على أنه إذا خرج بين طلوع الشمس وزوالها؛ ألن مبنى المواقيت
  . وقت غيرها وبالعكس، إال أنه يسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس آرمح

  والخمس في الثانية من بعد أن . األولى يسن(الرآعة )  سبع أولكبيرت) (٣٨٤(
في الثانية قبل القراءة، ويندب وقوفه بين آل ) وقومته (األولىفي ) آبر في إحرامه) ٣٨٦(

سبحان اهللا والحمد هللا وال إله :  ويكبر ويمجد، وَيحُسن في ذلكيهللآية معتدلة ثنتين آ
سبح اسم ربك (أو ) ق(ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة في األولى . إال اهللا واهللا أآبر

 جهرًابكمالها ) هل أتاك حديث الغاشية(آية أو )اقتربت الساعة(وفي الثانية ) األعلى
ي الجمعة في أرآانهما، فلو قدمت على الصالة لم بعد الصالة آخطبت) وخطبتان(

 األضحية في وأحكام بها، ويندب له تعليمهم أحكام زآاة الفطر في عيد الفطر يعتّد
  .األضحى

  في ثانية أي أوال والسبع      في األولى منهما تسعا وال آبر) ٣٨٦(
  آذا اإلمساك حتى النحر فطر       من قبل صالة الفطر وسن) ٣٨٧(
  والتزيين والتطييب والمشي      الخروج ال الخطيب وبكر )٣٨٨(
   لما تالآذا بهما تحرم              ليلتي العيد إلى وآبروا) ٣٨٩(

------------------------------------  
، وسبعًا في الثانية في أول الخطبة األولى وأول الثانية، تسعًاويكبر في الخطبة األولى ) ٣٨٦(

  .حمد والتهليل والثناء جاز بالبينهماولو فصل 
لالتباع، والحكمة امتياز ) فطر آذا اإلمساك حتى النحر.  صالة الفطرقبلوسن من ) (٣٨٧(

  . بالمبادرة باألآل أو تأخيرهقبلهيوم العيد عما 
) ال الخطيب( بعد صالة الصبح ليأخذوا مجالسهم العيدويسن التبكير في الخروج لصالة ) ٣٨٨(

في الذهاب لصالة العيد بسكينة فال يرآب ) والمشي (لالتباعالة فيتأخر إلى وقت الص
 آخر اليوم ويخرج إلىبالغسل، ويدخل وقته بنصف الليل ويبقى ) والتزيين(إال لعذر 

) يبيوالتط(بالغروب، ولبِس أحسن ثيابه وإزالة شعره وظفره ورائحته الكريهة 
 والهيئة الجمالفيكره لذوات بأجود ما عنده من الطيب، هذا حكم الرجال أما النساء 

  .الحضور
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 والطرقويسن التكبير ليلتي العيد فطرًا أو نحرًا من غروب الشمس في المنازل ) ٣٨٩(
 رفع صوته به، ويسمى للذآروالمساجد واألسواق ليًال ونهارًا لصالة العيدين، ويندب 
لة األضحى بل  ليالحاج يكبرهذا التكبير مرسًال ومطلقًا؛ ألنه ال يتقيد بحال، وال 

  . التكبير المقيد فيسن عقب الصلوات ولو فائتة أو نافلة أو جنازةوأمايلبي، 
   انتهاء عصر يوم الرابعإلى          بعد صبح التاسع الصلوات) ٣٩٠(

------------------------------------  
الحاج فيكبر ويسن التكبير من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وأما ) ٣٩٠(

 ظهر يوم النحر؛ ألنها أول صالته بعد انتهاء وقت التلبية، ويختم بصبح آخر أيام من
  .؛ ألنها آخر صالته بمنىالتشريق

  
  
  



  ١٠٨

 אא 
   رآوعين وقومتينحوت    رآعتان وآال هاتين ذي) ٣٩١(
   الرآعات والسجداتوسبحة  تطويل اقترا القومات وسن) ٣٩٢(

---------------------------------  

FאFאE 
 الظهر وال ينافي هذا ما يأتي من أنه آسنةأي هذه الصالة رآعتان فأقلها ) ذي رآعتان) (٣٩١(

 بالرآوعين، وأدنى الكمال ما فعلهايمتنع نقص رآوع منها؛ ألنه بالنسبة لمن قصد 
ي في آل رآعة بقيامين فيأت) رآوعين وقومتينحوت . وآال هاتين: (تضمنه قوله

 ويقرأ الكسوفورآوعين وسجودين لالتباع، فهي سنة مؤآدة، يحرم بنية صالة 
 ويأتي السجدتينالفاتحة ثم يرآع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يرآع ثم يعتدل ثم يسجد 

 رآوعبالطمأنينة في محالها فهذه رآعة، ثم يصلي ثانية آذلك، وال يجوز زيادة 
لتمادي الكسوف وال نقصه لالنجالء، وال إعادة الصالة إذا تأخر االنجالء ومن أدرك 

 في الرآوع األول من الرآعة أدرآها وإال فال، ولو صالها ووجد جماعة اإلمام
 معهم ندبًا، وتفوت صالة آسوف الشمس باالنجالء؛ ألنه المقصود بها أعادهاتفعلها 

  .وقد حصل
 الرآعات والسجدات، فيقرأ في القيام األول بعد تسبيحاءة القومات ويسن تطويل قر) ٣٩٢(

 والتعوذ البقرة، أو قدرها إن لم يحسنها، وفي االفتتاحالفاتحة وما يتقدمها من دعاء 
 وخمسين منها، والرابع مئة منها تقريبًا، ويسبح مئةالثاني آمئتي آية منها، والثالث 

 والثالث ثمانين مائة آية من البقرة والثاني في آل من الرآوع والسجود األول قدر
 حمدهسمع اهللا لمن : سبعين، والرابع خمسين تقريبًا، ويقول في الرفع من آل رآوع

  .  الجماعة فيها، وتندب للمنفرد والمرأة والمسافروتسنربنا ولك الحمد، لالتباع، 
  والسر في الكسوف لقمر     في قراءة الخسوف والجهر) ٣٩٣(
  ةعلى فرض بوقت وسع قدم       بعدها آالجمعة طبتانوخ) ٣٩٤(

---------------------------------  
) والسر في الكسوف(؛ ألنها صالة ليلية )لقمر. الجهر في قراءة الخسوف(يسن ) و) (٣٩٣(

  .للشمس؛ ألنها صالة نهارية
. والخيرالتوبة ويندب له حث الناس على ) آالجمعه(لالتباع ) خطبتان بعدها(يسن ) و) (٣٩٤(

 آسوف وفرض عيني من جمعة أو غيرها واتسع وقته لفعله قدم عليه اجتمعولو 
  . فوته باالنجالء لخوفالكسوف ندبًا 

  



  ١٠٩

א 
  والرد للمظالم بتوبة       آعيد بعد أمر الحاآم صل) ٣٩٥(
  ورابع األيام ثالثة        واإلعتاق والصيام والبر) ٣٩٦(
  رضع ورتع ورآع مع    ببذلة التخشعوا جفليخر) ٣٩٧(

---------------------------------  

FאE 
ة  و لغ رعا  : ه سقيا، وش ب ال ب: طل ا      طل اجتهم إليه د ح الى عن ن اهللا تع اد م قيا العب .  س

صحيحة،   ار ال ة باألخب واع ثابت ة أن سقاء ثالث اواالست طها  أدناه أتي، وأوس ا ي ًا عم دعاء خالي  بال
ذا           وأفضلهاعاء بعد صالة أو في خطبة جمعة أو نحوها،          بالد اظم ه د ذآر الن  بصالة وخطبة، وق

  :النوع فقال 
رد يندب لإلمام أمر الناس بالتوبة من المعاصي          ) ٣٩٥( ال،            وال  للمظالم من دم أو عرض أو م

الى      سماء        فقلت  ": ألنه أقرب لإلجابة قال تع ارا يرسل ال ان غف ه آ م إن تغفروا ربك  اس
  ].١١-١٠:نوح" [مدرارا عليكم 

ر         : البر)  ٣٩٦( اق   (اسم جامع لكل خي صيام واإلعت ا،          ) وال ة صرح بهم ا أرجى لإلجاب لكونهم
اب؛ ألن المعاصي سبب للجدب،       ال     والطاعات وباإلعتاق للرق ا ق  سبب للبرآات آم

الى  و ": تع سماء واألرض      ول ات من ال يهم برآ ا عل وا لفتحن وا واتق رى آمن  أن أهل الق
ى           ) ثالثة ورابع األيام  . والصيام (]٩٦:األعراف"[ ين عل ه مع وم خروجهم؛ ألن وهو ي

  .  وخشوع القلبالنفسرياضة 
 ثياب ِبَذلة وتخشع في مشيهم وجلوسهم فيأي يخرجون إلى الصحراء في الرابع صيامًا ) ٣٩٧(

ة   اب الِبْذل ا، وثي شغل    : وغيرهم ال ال بس ح ي ُتل ي الت رةه صرُّف  ومباش ة وت  الخدم
ي  سان ف ون   اإلن ل يتنظف ون ب ون وال يتطيب م ال يتزين م أنه ه، فعل اءبيت سواك بالم  وال

ة    سألة              . وقطع الروائح الكريه وم م ذا ي ة وه وم زين ه ي د بأن ارق العي تكانة وف مع   (واس
ًا،       )رضع ورتع ورآع   شيخ أرق قلب ة؛ إذ ال ى اإلجاب ل ؛ ألن دعاءهم أقرب إل  ال والطف

ذاب            رآع وصبية   ] هللا[لوال عباد   ": ذنب له لخبر   يكم الع ع لصب عل ائم رت رضع وبه
٢ (!"هل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم":  ولخبر ،)١("اصب(.             

  
  التكبير باستغفار وأبدل    آما في العيد باستدبار واخطب) ٣٩٨(

------------------------------------  
ًا      وصالة االستسقاء سنة، وهي رآعتان عند الحاجة النقطاع ماء ال          زرع أو قلته، وتعاد ثاني

ا             وثالثًا ُسقوا قبله أهبوا للصالة ف إن ت وا  وأآثر؛ ألن اهللا يحب الملحِّين في الدعاء، ف شكر  اجتمع  لل
  .والدعاء ويصلون شكرًا

ا            ) واخطب) (٣٩٨( ان وغيره د في األرآ تدبار  ( بعدها خطبتين آخطبتي العي ا  ) باس ة بهم  للقبل
سقاء    ) وأبدل. (الة جازلالتباع، ولو قدم الخطبة على الص     ر  ( في خطبتك لالست التكبي

                                                 
عن مالك بن عبيدة الدؤلي، عن ) ٦٥٣٩" (األوسط"، ٢٢/٣٠٩" الكبير"واه الطبراني  ر)١(

  .       من حديث أبي هريرة) ٧٠٨٥" (األوسط"ورواه في . أبيه، عن جده
  ).        ٢٨٩٦( رواه البخاري )٢(



  ١١٠

أستغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو         : فيقول) استغفارب(المشروع في خطبتي العيد     ) 
ه الحي القيوم وأتوب إليه؛      ه                  ألن تغفار ومن قول ا من االس ر فيهم "  أليق بالحال، ويكث

تغفروا درار اس يكم م سماء عل ل ال ارا يرس ان غف ه آ م إن وح"[ا  ربك ن] ١١-١٠:ن  وم
ه إال اهللا رب العرش العظيم       ": دعاء الكرب وهو  يم ال إل ه إال اهللا العظيم الحل  الال إل

ريم    رش الك سموات األرض ورب الع ه إال اهللا رب ال ق    )١("إل ا يتعل ضًا م دل أي  ويب
اللهم اسقنا غيثًا ":  بما يتعلق باالستسقاء ويدعو في الخطبة األولى      واألضحيةبالفطر  

اً ثًا  مغي ا من                        هنيئ م اسقنا الغيث وال تجعلن ا، الله ًا دائم ًال سحا طبق دقًا مجل ًا غ  مريئ
 ويستقبل  ،" إنا نستغفرك إنك آنت غفارًا فأرسل السماء علينا مدراراً         اللهمالقانطين،  

رًا،      الخطبةالقبلة بعد صدر    ّرًا وجه دعاء س ذ في ال  الثانية وهو نحو ثلثها، ويبالغ حينئ
شيرين     ًاسّر الناس  فإذا أسر دعا   دعاء م ديهم في ال ، وإذا جهر أمَّنوا، ويرفعون آلهم أي

بالء بخالف قاصد حصول                والحكمةبظهور أآفهم إلى السماء،      ع ال ه أن القصد دف  في
سماء،         ساره            ويحول شيء فيجعل بطن آفيه إلى ال ه ي تقباله فيجعل يمين د اس  رداءه عن

سه،    فله وعك اله أس ل أع سه فيجع سه، وينك صلويوعك ل  ح يس بجع ل والتنك  التحوي
 األسفل الذي على والطرفالطرف األسفل الذي على شقه األيسر على عاتقه األيمن،     

و تضرروا                 ه، ول اس مثل رة شقه األيمن على عاتقه األيسر، ويفعل الن  المطر سن     بكث
  .)٢("علينااللهم حوالينا وال ": يقولوالهم أن 

א 
  ثم الدفن مفروضات عليه     ةوالتكفين والصال الغسل) ٣٩٩(
  معرآة الكفار ال يغسل في       ومن شهيدا يقتل آفاية) ٤٠٠(

------------------------------------  

FאE 
  ). مفروضاتالدفنعليه ثم . والصالة(له ) والتكفين(للميت ) الغسل(يجب ) ٣٩٩(
 ذميًا أو معاهدًا أو أوأما الكافر حربيا في حق الميت المسلم باإلجماع، )  آفاية(فرض ) ٤٠١(

 تصل على أحد منهم مات أبدا وال ": مؤّمنًا أو مرتّدًا فتحرم الصالة عليه لقوله تعالى
 يجب غسله علينا وال على غيرنا ذمّيًا آان أو حربّيًا، نعم يجوز وال ،]٨٤:التوبة"[

لصالة على الدفن، لكن لو إلى وجوب تقديم ا" ثم"وأشار بـ. ودفنهويجب تكفين الذمي 
 بدنه قبره ويسقط الفرض بها وأقل الغسل تعميم علىدفن قبلها لم ينبش بل يصلى 

بالماء مرة، وال يجب على الغاسل نية فيكفي غسل الكافر ونحوه، والمخاطب بهذه 
 آل من علم بموته قريبًا آان أو أجنبّيًا، ويندب المبادرة بها إذا علم موته األمور

 بأن موته مع وجود العلة آأن تسترخي قدماه فال ينتصبا، فإن شك في ماراتهأبظهور 
احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره وجب التأخير إلى العلم بموته 

أي قتال الحربيين بسبب ) في معرك الكفار. ومن شهيد يقتل. ( الرائحة أو غيرهبتغير
 أو مجنونًا، آأن قتله آافر، أو أصابه سالح  ولو امرأة أو رقيقًا أو صبّيًاأسبابهمن 

 عاد إليه سالحه، أو تردَّى في حملته في وهدة، أو سقط عن فرسه، أو أومسلم خطأ، 
 أو بعده إذا انقضى ولم تبق فيه حياة مستقرة، أو وجد قتيًال فيهرمحته دابته فمات 

                                                 
  ).        ٢٧٣٠(، ومسلم )٧٤٣١، ٧٤٢٦، ٦٣٤٦، ٦٣٤٥( رواه البخاري )١(
  ). ٨٩٧(، ومسلم )..٩٣٣(خاري  آما في حديث الب)٢(



  ١١١

ألن الظاهر أن  سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم؛ علمُيعند انكشاف الحرب وال 
  ال يغسل(موته بسببه 

 في قتلى أمر ألنه عليه أي يحرَّمان وإن آان جنبًا أو حائضًا أو نفساء؛ ) وال يصلى) ٤٠٢(
 يصلَّولم يغسلوا ولم :  وفي لفظ،)١(أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصلِّ عليهم

 آل جرح أو آلم أو ال تغسلوهم فإن: " قال أنه :  بفتح الالم، ولخبر.)٢(عليهم
 إبقاء أثر الشهادة ذلكوحكمة . )٤(، ولم يصل عليهم" يفوح مسكًا يوم القيامة)٣(دم

  ، وإنما عليهمعليهم، وتعظيمهم باستغنائهم عن دعاء القوم لهم مع التخفيف 
  
  والمبطون والحريق والهدم        على الغريقبل يصلى وال) ٤٠١(
  نفخ الروح باغتسال وبعد     السقط بكل حالوآفن) ٤٠٢(
  ستره ووترا يغسل وسن         يصح فكالكبير يجعلفإن) ٤٠٣(
  خيرواآلآد في األ الصلب      وبالكافور في األولى بالسدر) ٤٠٤(

---------------------------------  
  يغسله ولمسقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة؛ ألن حنظلة بن الراهب ُقتل يوم ُأحد وهو جنب 

أما الغريق والمهدوم والمبطون والحريق والمطعون والميت . )٥("رأيت المالئكة تغسله ":وقال
فيجب غسلهم :  أو في دار الحرب، والميتة طلقًا أو نحو ذلكغربةعشقًا وقد عفَّ وآتم، أو في 

  . والصالة عليهم
فإن لم يظهر من أحواله، ) بكل حال ( وهو الولد النازل قبل تمام أشهره ) وآفن السقط) (٤٠٢(

أي ) وبعد نفخ الروح باغتسال (  مبدأ خلق آدمي ُسنَّ مواراته بخرقة ودفنه فيه
  . يجب مع تكفينه غسله ودفنه وال يصلى عليهآدميظهور خلق 

 أماراتها آاختالج أو تحرك فيجب ظهرتوإن تيقنت حياته بأن يصيح أو يبكي أو ) ٤٠٣(
واألآمل في .  لتيقن حياته وموته بعدها آالكبيرودفنهغسله وتكفينه والصالة عليه 

 وضعه بموضع خال من الناس مستور عنهم ال يدخله إال الغاسل وُمعينه الميتغسل 
 الوالولي على لوح أو سرير على قفاه وأخمصاه إلى القبلة، ويكره للغاسل النظر لما 

  . رحاجة له في نظره، ويسن التثليث فإن لم ُينِق وجب اإلنقاء، و يسن اإليتا
، ثم يصب عليه ماًء قراحًا من فرقه إلى ميْطَخ في اُألولى بسدر أو يستعانويسن أن ) ٤٠٤(

أي يسن أن يجعل في الماء القراح ) الصلب. وبالكافور(قدميه بعد زوال السدر 
ويتعهد مسح بطنه في آل مرة ) واآلآد في األخير( صلبًا بهآافورًا ال يفحش التغير 
 بليغًا، ولو خرج آخر غسله أو بعدها نجس وجبت تنشيفًانشفه بأرفق مما قبلها ثم ي

  . إزالته فقط
                                                 

  )....       ١٣٤٨( روى ذلك البخاري )١(
  ).        ١٣٤٣( البخاري )٢(
  ".    فإن آل جرح أو آل دم: "   الذي في الحديث )٣(
  .          ٣/٢٩٩رواه أحمد  )٤(
 من ١١/٣٩١" الكبير" قصته مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره، وروى الطبراني في )٥(

: قال ابن حجر. يعني حمزة وحنظلة" رأيت المالئكة تغسلهما: " بن عباس مرفوعًاحديث ا
. إسناده حسن: ، وقال الهيثمي٣/٢١٢" الفتح"اهـ. غريب في ذآر حمزة.. إسناد ال بأس به

  .        ٣/٢٣" مجمع الزوائد."اهـ



  ١١٢

  
  ثالثة بياض لفائف            آفن في عراضوذآر) ٤٠٥(
  القميص البيض والخمار ثم         لفافتان واإلزارلها) ٤٠٦(
   الحمد وآبر ثانياأاقر ثم     للصالة آبر ناوياوالفرض) ٤٠٧(
  تدعو لمن توفى وثالثا             صل على المقفىوبعده) ٤٠٨(

------------------------------------  
لفائف ثالثة . في عراض( فيه المغاالةالمراد أنه يكفن بما لبسه حّيًا، وتكره ) وذآر آفن) (٤٠٥(

أثواب يمانية بيض ليس ] ثالثة [في آفِّن رسول اهللا :  قالتعائشةلخبر ) بياض
 للمرأة واألفضلجوز رابع وخامس بال آراهة،  وي.)١(فيها قميص وال عمامة

 الذََّآر فيوالخنثى خمسة رعاية لزيادة الستر فيهما، والزيادة على الخمسة مكروهة 
  .وغيره

 تستر به العورة، ما: فاإلزار والمئزر) ثم القميص البيض والخمار. لها لفافتان واإلزار) (٤٠٦(
 والثالثة فوقهافائف وأوسعها والثانية ما يغطى به الرأس، وتبسط أحسن الل: والخمار

  . فوق الثانية، ويذر على آل واحدة حنوط وآافور
آغيرها ) ناويا( وثالث تكبيرات بعدها اإلحرامأن يكبر تكبيرة ) والفرض للصالة) (٤٠٧(

غني مطلق الفرض عن الفرض الكفاية، وال وي، )٢(" األعمال بالنياتإنما": لخبر
 من صلى عليه اإلمام جاز، ولو عيَّنه علىرفته، بل لو نوى يجب تعيين الميت وال مع

 واآلخر حاضرًا صح إذ غائبًاوأخطأ لم يصح إال مع اإلشارة، ولو نوى أحدهما 
آغيرها من ) وآبر ثانيا(الفاتحة ) ثم اقرأ(توافق النيات ليس بشرط آما مر، 

  . الصلوات
ة، والدعاء بعد الثالثة للميت  التكبيرة الثانيعقب النبي ) وبعدها صل على) (٤٠٨(

 ارحمه، اللهم اغفر له، وال يجب عقب اللهم:  يقع عليه اسم الدعاء نحوبمابخصوصه 
  : إآثار الدعاء للميت بعد الثالثة فيقول ويندبالرابعة ذْآر، 

  يلزمه القيام وقادر        بعده التكبير والسالم من) ٤٠٩(
  د بأرض تصلبفي لح وسن   لقبلة قد أوجبوا ودفنه) ٤١٠(

---------------------------------  
 وصغيرنا وآبيرنا وَذَآرنا وأنثانا، اللهم من وغائبنااللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا " 

 منا فتوفه على اإليمان، اللهم هذا عبدك وابن عبديك توفيتهأحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن 
أحباؤه فيها، إلى ظلمة القبر وما هو القيه، آان يشهد  وهومحبوُبخرج من روح الدنيا وسعتها، 

 ال شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل وحدكأن ال إله إال أنت 
 به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين منزولبك وأنت خير 
 في إحسانه، وإن آان مسيئًا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك  إن آان محسنًا فزداللهمإليك شفعاء له، 

 القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاِف األرض عن جنبيه، ولقِّه برحمتك فتنةرضاك، وقه 
، وفي المرأة يؤنث، " حتى تبعثه آمنًا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمينعذابكاألمن من 

اللهم اجعله فرطًا : "ويقول في الطفل بعد األولويثني إن آان مثنى، ويجمع إن آان جمعًا، 

                                                 
  ).        ٩٤١(، ومسلم )..١٢٦٤( رواه البخاري )١(
  ).        ١٩٠٧( ومسم ،)..١( رواه البخاري)٢(



  ١١٣

 وشفيعًا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، واعتبارًاألبويه وسلفًا وذخرًا وعظة 
  ".  أجرهتحرمهماوال تفتنهما بعده، وال 

ه  في آيفيته وتعدده ونية الخروج معالصلواتوبعد التكبيرة الرابعة السالم آغيرها من ) ٤٠٩(
ويصلي "  تحرمنا أجره وال تفتنا بعدهالاللهم : "وغير ذلك ويقول ندبًا بعد الرابعة

آغيرها من ) وقادر يلزمه القيام (  للمؤمنين والمؤمنات ويدعو ،ويسلم على النبي 
  .الصلواتالفرائض ويشترط شروط 

بع، ويجب وضعه ويكون بقبر، وأقله حفرة تمنع الرائحة والس) ودفنه لقبلة قد أوجبوا) (٤١٠(
 يحفر ويسن دفنه في لحد بأرض صلبة بأن ،آما ُفعل برسول اهللا  للقبلة بوجهه فيه

في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت، فإن آانت األرض 
 فالشق أفضل بأن يحفر في وسط القبر آالنهر ويبني الجانبان باللَِّبن أو غيره، رخوة

نهما، ويسقف عليه باللَِّبن أو غيره، ويرفع السقف قليًال بحيث ال  بيالميتويوضع 
 القبر قبل بالء المدفون، ويعرف بقول أهل الخبرة، ويحرم نبشويحرم . يمس الميت

 منع وحيثنقل الميت إلى بلد آخر إال أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، 
 للرجال، وتكره للنساء، القبوريارة  األقارب بموضع وزجمعلم تنفذ وصيته، ويندب 

  .والدفن في المقبرة أفضل، ويكره المبيت بها
  أيام توالى دفنه ثالث         المصاب فيها السنة تعزية) ٤١١(
  وال نوح وشق ثوب وجه    البكا بغير ضرب وجوزوا) ٤١٢(

---------------------------------  
:  ما يحصل له عليه تأسف وجزع، ومعناها لغةبالميت ويلحق بها آل) المصابتعزية ) (٤١١(

األمر بالصبر والحمل عليه بوعد األجر : صطالحًاالتسلية عمن يعز عليه، ومعناها ا
 بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة للميتوالتحذير من الوزر بالجزع والدعاء 

يها  وزوجها ومن يباح نظره إلمحارمهالالتباع، وال يعزي الشابة من الرجال إال 
 التعزية ثالثة أيام تقريبًا؛ ألن الحزن موجود فيها، وتكره بعدها؛ ألنها تمتدآعبدها، و

  .األحزانتجدِّد 
وجه وال نوح وشق . بغير ضرب (وبعده قبل الدفن - هو الدمع - البكاوجوز العلماء ) ٤١٢(

 ولده وإبراهيم  اهللا رسولدخلنا على : عن أنس قالأي ونحوها لما روي ) ثوب
أما ضرب الوجوه والندب .  أي يسيل دمعهما- )١(جود بنفسه فجعلْت عيناه تذرفاني

 الصوت بالندب، والجزع بشق الثوب ونشر الشعر رفع وهو -بتعديد شمائله، والنوح 
 من ضرب الخدود وشق الجيوب مناليس ": فيحرم آل منها لخبر: وضرب الصدر

 أوالهم بالصالة عليه، لكن الزوج وُيدخل الميت القبر. )٢("ودعا بدعوى الجاهلية
  . األقرب ثم األقرب فاألقرب من المحارم علىأحق ثم األفقه القريب 

                                                 
  ).        ٢٣١٥(، ومسلم )١٣٣٠( رواه البخاري )١(
  ).        ١٠٣(، ومسلم )٣٥١٩، ١٢٩٨، ١٢٩٧، ١٢٩٤( رواه البخاري )٢(



  ١١٤

  
  

א 
  معين وملكا تمما حر           الفرض على من أسلما وإنما) ٤١٣(

------------------------------------   

FאE 
ى وجه     عن  اسم لما يخرج    :رعًا وش . التطهير واإلصالح والنماء   : لغة هي دن عل ال أو ب  م
الى           .مخصوص ه تع ات آقول وا " : واألصل في وجوبها قبل اإلجماع آي اة  وآت رة " [ الزآ  ،]٤٣:البق

ه الىوقول ذ ":  تع دقة   خ والهم ص ن أم ة"[ م ار ،]١٠٣:التوب ر وأخب ى   " آخب الم عل ي اإلس بن
  .)١("خمس

زآاة تتعلق بالقيمة،   : ضرباني  زآاة بدن، وهي الفطرة؛ وزآاة مال، وه      : وهي نوعان 
زآاة اإلبل  :  األموال وهي  أجناسوهي زآاة التجارة، وزآاة تتعلق بالعين في ثمانية أصناف من           

 وجبت لثمانية أصناف من طبقات      ولذلكوالبقر والغنم والذهب والفضة والزرع والنخل والكرم،        
  . الناس

ى م         الزآاةإنما فرض   : أي) ٤١٣( ة عل وال اآلتي ان              في األم ا أو آ د وجوبه د بع لم وإن ارت ن أس
ه             علىغير مكلف، فال تجب       آافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا، لكن تجب علي

رة   ي اآلخ ا ف اب عليه اوجوب عق ا  آم الم م ه باإلس سقط عن ي األصول، وي رر ف  تق
 عاد إلى اإلسالم لزمته لتبين بقاء ملكه، فإنمضى ترغيبًا فيه، أما المرتد قبل وجوبها 

ى        حال ويجزئه اإلخراج في  . وإن هلك مرتّدًا فال   ا نظرًا إل ذه والتي قبله ردة في ه  ال
ق      تجبفال  ) حر. (جهة المال  ه من حين عت دأ حول ين ( على الرقيق وإن عتق ابت ) مع

يهم ضيعة                       حتى الفقراء الموقوف عل ره آ ى غي ه، فال تجب عل ا وقف علي  في ريع م
ا ال       زآاةمثًال، فال    ا، آم ال           عليهم في ريعه ره وم يء وغي ال من ف اة في بيت الم  زآ

ربط    لالمساجد وال ر       وآالحم ين وغي ر مع ه غي ه؛ ألن ال الموقوف ل ي الم اة ف  فال زآ
ام، فتجب في         )  تمما وملك( موثوق بوجوده وحياته    أتي ت ا ي ك من ذآر لم أي أن مل

ل قبضه          والمجحودالضال والمغصوب والمسروق      والمرهون والغائب وما اشتراه قب
ا إال  أو   د حبس دونه، لكن ال يجب إخراجه د        عن ن الزم من نق ه وفي آل َدْي ه من  تمكن

ة          ملوعرض تجارة ال ماشية ونحوها، فإن آان حاال على           ه بين اذل أو جاحد علي يء ب
  .لزمه إخراجها في الحال

  حول ونصاب واستيام بشرط           إبل وبقر وأغنام في) ٤١٤(
------------------------------------  

ا  وإنما اختصت    )٢(وهي النعم ) في إبل وبقر وأغنام   (وتجب  ) ٤١٤( ا تتخذ        به وان؛ ألنه  من الحي
ا                اع، فال تجب في غيره ل للماء غالبًا لكثرة منافعها ولإلجم نم       آالخي د من غ  والمتول

                                                 
  ).      ١٦(،  ومسلم )٨( رواه البخاري )١(
  .      النعيم:  في النسخ المطبوعة)٢(



  ١١٥

ده وال فرسه صدقة            ": وظباء لخبر  شرط حول   ( )١("ليس على المسلم في عب أي ) ب
تج من       )٢(" يحول عليه الحول   حتىال زآاة في مال     ": مضيه في ملكه لخبر    لكن ما ين

اة       نصاب يزآى بحوله آمئة شاة نتج منها إحدى وعشرون فتجب شاتان، وآأربعين ش
ا روي عن عمر                  ثمولدت أربعين    ك م اج، واألصل في ذل ى النت  ماتت وتم حولها عل
ه أن     وهو اسم يقع على الذ    . )٣( بالسخلة عليهماعتدَّ  : أنه قال لساعيه   آر واألنثى، ويوافق

تيام   ) ( ونصاب   (  النماء والنتاج    يحصلالمعنى في اشتراط الحول أن       ا من    ) واس له
ن   ه أو مم همالك اة       يخلف صت الزآ ه، واخت أتي بيان ا ي ى م ي عل ل وول رعًا آوآي  ش
سائمة إن                نتهاومؤبالسائمة لتوفر    وك ف  بالرعي في آأل مباح، فلو أسيمت في آأل ممل

ة،   آانتة أو  لم تكن له قيم    ا وإال فمعلوف  قيمته يسيرة ال يعد مثلها آلفة في مقابلة نمائه
ا         . ولو أسامها في أرضه الخراجية وجبت الزآاة       ولو آان له غنم فاشترى آأل ورعاه

ا  زَّه وأطعمه و ج سائمة، فل ه ف اهفي ًا إي ا ورق ة،ولو رعاه د فمعلوف ي المرعى أو البل  ف
ارًا فال            . فمعلوفةا  تناثر فسائمة، فلو جمعه وقدَّمه له      يًال ونه فإن علفت معظم الحول ل

اة، وإال فاألصح   ه قطع   إنزآ صد ب م يق ّين ول ال ضرر ب ه ب درًا تعيش بدون  علفت ق
  .تجبالسوم وجبت زآاتها، وإال فال 

  
  ولو أوجر للمستعمل جاز        يوفضة غير حل وذهب) ٤١٥(
  حول ونصاب آمال بشرط     متجر وربح حصال وعرض) ٤١٦(

------------------------------------  
 والقراضة والسبائك فال     آالتبروتجب في ذهب وفضة  مضروبًا آان أو غير مضروب           ) ٤١٥(

ا تجب في غيرهما من سائر الجواهر آاللؤلؤ والياقوت لعدم    ر  وروده ا لخب ا  " :  فيه م
وم                     ان ي ا إال إذا آ ا حقه ؤدي منه ة من صاحب ذهب وال فضة ال ي ه    صفح  القيام ت ل

اه         ه وجنب ا جبهت نم فتكوى به ره صفائح من نار فأحمي عليها في نار جه ا  وظه  آلم
اد    رى بردت أعيدت له في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العب  في

ار          ى الن ا إل سلم   "سبيله إما إلى الجنة وإم ي    ()٤( رواه م ر حل تعماله فال    ) جاز . غي اس
ه، و     زآاة ل          فيه لحاجة االنتفاع بعين اح فأشبه العوامل من اإلب تعماله مب ّد الس ه مع ألن
عن  ؛ ألن زآاة النقدين تناط باالستغناء عن االنتفاع بهما ال بجوهرهما، وصح            والبقر

ه          : ابن عمر  ذهب وال يخرج زآات ه بال ه وجواري ي بنات ان يحل  نحوه  وصح  ،)٥(أنه آ
شة ن عائ ا )٦(ع ه  . وغيره رم لعين ي المح ا الحل األواني -أم صد  أو - آ ي -بالق  آحل

ساء  العكس    - الن سه وب ة    - اتخذه الرجل ليلب سيف والمنطق ا في ال ه  - آم   فتجب زآات
                                                 

     ).  ٩٨٢(، ومسلم )١٤٦٤، ١٤٦٣( رواه البخاري )١(
موقوفًا عليه، ومن حديث ) ٦٣٢(مرفوعًا و ) ٦٣١(الترمذي : من حديث ابن عمر رواه )٢(

ابن :  موقوفًا عليه، ومن حديث عائشة١/١٤٨مرفوعًا، وأحمد ) ١٥٧٣(أبو داود    : علي
  .      ٣/٣١٠أحمد : ، ومن حديث جابر)١٧٩٢(ماجه 

، -بترتيب السندي ) ٦٥١ (–) ٤٠١(" مسنده " ، والشافعي )٦٠١" (الموطأ" واه مالك )٣(
  .     ٧/٦٨" الكبير"والطبراني 

  ).      ٩٨٧( مسلم )٤(
  ...     باب ما ال زآاة فيه من الحلي/ ك الزآاة " الموطأ" أخرجه مالك في )٥(
  .      السابق)٦(



  ١١٦

 يحل له استعماله بال لمن) ولو أوجر للمستعمل (  منه آالمعدوم الممنوعإجماعًا؛ ألن 
ه       وآراهة فإنه ال زآاة فيه سواء اتخذه بال قصد أو بقصد إجارته أ              إعارته لمن يحل ل

ا                     استعماله؛   ام، وإنم ر ن د غي اٍم والنق ال ن ا تجب في م ا إنم ه     التحق ألنه امي لتهيئ  بالن
  .لإلخراج، وبالصياغة بطل تهيؤه

ال     ( المال بالمعاوضة لغرض الربح      تقليب: وتجب في تجارة، وهي   ) ٤١٦( ح حصال من م ورب
ز                صدقتهافي اإلبل   : "المتجر لخبر  نم صدقتها وفي الب ر صدقتها وفي الغ  وفي البق

ع ،)١("صدقته دة للبي اب المع ى الثي ق عل شترط لوجوب .  ويعل اةوي ذهب الزآ ي ال  ف
ال ال زآاة في ": والفضة وعرض المتجر وربحه حول ونصاب آامل آغيرها لخبر        م

  .)٢("حتى يحول عليه الحول 
  
  عنب ورطب وزرع من         قوت باختيار طبع وجنس) ٤١٧(

-----------------------------------  
ا    سيأتة التجارة يعتبر فيها النصاب بآخر الحول آما   نعم زآا  ي؛ ألنه وقت الوجوب دون م

ًا وانخفاضًا،          ومراعاتها المعتبر فيها القيمة     ألنعدا؛    آل وقت عسر الضطراب األسعار ارتفاع
 الحول بالنقد واشتري به سلعة انقطع الحول وابتدئ حوله من حين  أثناءفلو بيع مال التجارة في    

ه من                  الحوللو تم   شرائها، و  ان مع و آ  وقيمة العرض دون نصاب بطل األول وابتدئ حول، ول
ه أول الحول ما يكمل       ا                     ب ا؛ ألنه ة بنيته ه آخره ويصير عرض التجارة للقني ا ب  النصاب زآاهم
صير   ا ي رضأصل، وإنم ان    الع واء أآ شراء، س سبه بمعاوضة آ ا بك ت نيته ارة إذا اقترن  للتج

م يحتج في آل                .مؤجلبعرض أم نقد حاّل أو       ة  وإذا ثبت حكم التجارة ل دة،       معامل ة جدي ى ني  ال
 دينار أو  مئتي درهم فحول        عشرينوإذا ملك عرض التجارة بعين نقد نصاب آأن اشتراه بعين           

و اشترى            نض، فل م ي ى األصل في الحول إن ل ربح إل  عرضاً من حين ملك ذلك النقد، ويضم ال
ا آخره ال إ    بمئتى درهم فصارت قيمته في الحول ولو ق       ة زآاه  صار  نبل آخره بلحظة ثالث مئ

ى آخر          ذي هو نصاب وأمسكه ال ال ال  أو الحول الكل ناضا دراهم أو دنانير من جنس رأس الم
 بعد ستة وباعهاشترى به عرضًا قبل تمامه فيفرد الربح بحوله، فإذا اشترى عرضًا بمئتي درهم 

ام الحول فيخرج                 ى تم ة وأمسكها إل ثالث مئ إذا مضت ستة أشهر           أشهر ب ين، ف اة عن مئت الزآ
صابًا             . أخرى أخرج عن المئة    غ بأحدهما ن سواء وبل ه،       دونفإن غلب نقدان على ال وم ب  اآلخر ق

  . فإن بلغ نصابًا بهما تخير المالك، فيقوم بما شاء منهما
آباقالء وحنطة وشعير وأرز وعدس وحمص ودخن وذرة            ) جنس قوت (تجب في   ) و) (٤١٧(

اقي، فال                  وماش ولوبيا ا الب ة، وألحق به  وجلبان لورودها في بعضها في األخبار اآلتي
 السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح، وال في الزيتون والزعفران        فيتجب  

بخالف  ) من رطب وعنب وزرع     (اآلدمي  ) باختيار طبع ( والعسل   والقرطموالورس  
  .  آحب الحنظل والغاسولالضرورةما يقتات في حال 

  وزهو في الثمار يبدو حب      النصاب إذ يشتد وشرطه) ٤١٨(
------------------------------------  

                                                 
ويروى . ١٠٢-٢/١٠٠، والدارقطني )١٤٣٢، ١٤٣١(، والحاآم ٥/١٧٩ رواه أحمد )١(
  ".      ُبرال"و" البز"
  .       انظر تخريجه في الصفحة السابقة)٢(
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ال ] َأِسيد[عتاب بن    عن   )١(لما روى أبو داود والترمذي وابن حبان        أمر رسول اهللا      : ق
راً         أن ا روى  . يخرص العنب آما يخرص النخل وتؤخذ زآاته زبيبًا آما تؤخذ زآاة النخل تم  وم
ه   : عن أبي موسى األشعري     -إسناده صحيح   : وقال)٢(لحاآما ال  أن ا         ق اذ حين بعثهم ه ولمع  ل

شعير   : ال تأخذوا الصدقة إال من هذه األربعة      : "إلى اليمن  ذا   ،" والتمر والزبيب    والحنطة ال  وه
ال  أنه  : معاذعن   -صحيح اإلسناد   :  وقال )٣(الحصر إضافي لما روى الحاآم     ا سقت    : "ق فيم

ك في التمر         ،"العشرلسيل والبعل العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف        السماء وا   وإنما يكون ذل
  . رسول اهللا عنه فعفو عفا والقضبوالحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان 

سة أوسق) وشرطه النصاب)  (٤١٨( و خم تداد )٤(وه ذآور النصاب وقت اش ات الم ي المقت  ف
وزهو في الثمار ( حينئذ طعام وقبل ذلك بقل ألنه؛ )حب. إذ يشتد(الحب وزهو الثمار    

دو ذ ) يب ه حينئ دو صالحها؛ ألن رةأي يب ح وحصرم، وال  ثم ك بل ل ذل و قب ة وه  آامل
ام  شترط تم ا ال ي تداد آم ام االش شترط تم تداد بعض الحب الصالحي ر، فاش ي الثم  ف

ه   دو آل ر آب ض الثم الح بع دو ص ه، وب تداد آل   .آاش
  :، وبدأ باإلبل لشرفها وألنها أآثر أموال العرب فقال الحيوانزآاةثم شرع في 

  
  لها شاة وآل خمس خمس              إبل أدنى نصاب األس في) ٤١٩(
  لها عام وعنز عامان تم                 ألربع مع العشرين ضان منها) ٤٢٠(
  الثالثين وست افتراض وفي  الخمس والعشرين بنت للمخاض في) ٤٢١(
  وأربعون حقة ثبت ست         سنتين استكملتلبون  بنت) ٤٢٢(

------------------------------------   
ا   ) شاة ( أقل نصاب اإلبل خمس وفيها  ) ٤١٩( اة فيم ا فال زآ و      دونه ى ل دل حت  وهي أصل ال ب

  .آانت إبله مراضًا وجبت صحيحة
ع وعشرين           ) ٤٢٠( أي  ) ضان ( وفي عشر شاتان وخمسة عشر ثالث وعشرين أربع، إلى أرب

ه     ) تم له عام    (  المالك بين إخراج ضأن      يتخير ـز (أو أجذع قبل ه     ) وعن م ل ان   (ت ) عام
صدق وال ّي المعز ل ضأن، أو ثن ذآر، أي جذع ال د، ويجزئ ال نم البل ين غالب غ  يتع

ى    شاة عل ذآر ال ر          ال و وجب بعي ه ل الفريقين؛ ألن ًا ب ا ذآر رفق شاة فيم ا وجب ال ، وإنم
  .بهم والمستحقين بالتشقيص  ألضر جزء أوألضر بالمالك 

ا    ) في الخمس والعشرين بنت للمخاض       ) (٤٢١( ر عنه ا     ببعي ويعب ا دونه اة، وتجزئ عم ر الزآ
ى              ق عل ر يطل ذآر باألولى، ولو أخرجه وقع آله فرضًا، والبعي ه      ال راد ب ى والم  واألنث

 أن تكون من ذوات لهابنت المخاض فما فوقها وسنها سنة، سميت بذلك؛ ألن أمها آن    
  وفي الثالثين وست افتراض(لمخاض، أي الحوامل ا

ًا           بذلكسميت  )  بنت لبون ) ٤٢٢( دًا فتكون لبون د ول ا أن تل ا آن له نتين استكملت  (؛ ألن أمه ، )س
ة،         ين حق ا الفحل             سميت وفي ست وأربع ا استحقت أن يطرقه ذلك؛ ألنه ا  ) ثبت ( ب له

  .ثالث سنين
  

                                                 
  ).      ٣٢٧٩(وحسنه، ابن حبان ) ٦٤٤(، الترمذي )١٦٠٣( أبو داود )١(
  ).      ١٤٥٩" (المستدرك ")٢(
  ).      ١٤٥٨" (المستدرك ")٣(
  .       آغم١٢٢٫٥=  الوسق )٤(
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  ا لبونوسبعون ابنت ست       للفرد مع ستين وجذعة) ٤٢٣(
  مع عشرين بعد المائة والفرد  الفرد والتسعين ضعف الحقة في) ٤٢٤(
  اللبون آل أربعين بنت          البنات من لبون ثالثة) ٤٢٥(
   عن األوقاص بين النصبواعف    لكل خمسين احسب وحقة) ٤٢٦(

---------------------------------  
مقدم أسنانها، ولها أربع سنين، وفي ست          أسقطت   ألنهاوفي ستين جذعة، سميت بذلك؛      ) ٤٢٣(

  .وسبعين ابنتا لبون 
  والفرد مع عشرين بعد المئة( اإلحدى والتسعين حقتان فيويجب ) ٤٢٤(
  .أي وفي مئة وإحدى وعشرين ثالث بنات لبون ) ثالثة البنات من لبون) ٤٢٦(
 في   واألصل  ة،حق ثم في األآثر من ذلك في آل أربعين بنت لبون وآل خمسين              ) ٤٢٧،  ٤٢٦(

، وخبر البخاري " فيما دون خمس ذود من اإلبل صدقة     ليس" : )١(ذلك خبر الشيخين  
ل خمس               : )٢(وغيره ل في آ ا من اإلب ا دونه ع وعشرين فم إذا بلغت   شاة في أرب ، ف

ا                    م يكن فيه إن ل ى، ف  بنت خمسًا وعشرين إلى خمس وثالثين ففيها بنت مخاض أنث
ون       مخاض فابن لبون ذآر فإذا بلغت سّتاً       ا بنت لب ين ففيه  وثالثين إلى خمس وأربع

إذا بلغت واحدة    فإذاأنثى،    بلغت سّتًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، ف
ا                خمسوستين إلى    سعين ففيه ى ت ّتًا وسبعين إل  وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت س

ا        إحدىبنتا لبون، فإذا بلغت      ل،    وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقت  الجم
ة                ففي فإذا زادت على عشرين ومئة       ل خمسين حق ون، وفي آ ين بنت لب ل أربع  " آ

و اتفق فرضان          بهفال يتعلق   ) واعف عن األوقاص بين النصب    (  شيء من الزآاة، ول
  . آمئتي بعير فواجبها أربع حقاق أو خمس بنات لبون

  
  
   ثالثين تبيع يقتفيآل         يأبقار ثالثون وف نصاب) ٤٢٨(
   ذات ثنتين من السنينأي       في آل أربعين مسنة )٤٢٩(
  لها آشاة إبل النعم شاة     عشرين نصاب الغنم وضعف) ٤٣٠(
  واإلحدى وضعف المائة شاتان     ستين إلى واحدة وضعف) ٤٣١(
  لكل مية اجعل حتما شاة            من الشياه ثما ثالثة) ٤٣٢(
   يتحدمشرع ومسرح إن      الخليطين آمال مفرد مال) ٤٣٣(

------------------------------------  
ذلك؛                 ) ٤٢٦( ة، وسمي ب ه أول نصاب البقر ثالثون وفيها تبيع ابن سنة وطعن في الثاني ع   ألن  يتب

  .أمه في المرعى 
  .وطعنت في الثالثة)  ثنتين من السنينذاتأي (وفي آل أربعين مسنة ) ٤٢٧( 
اة ) ٤٢٨( ا ش نم أربعون وفيه شا(وأول نصاب الغ نعمآ ل ال ي) ة إب ة ف ا جذعة ضأن أو ثني  أنه

  . معز
                                                 

، مسلم )١٤٨٤، ١٤٥٩، ١٤٤٧، ١٤٠٥(البخاري :  من حديث أبي سعيد الخدري )١(
  ).     ٩٨٠(مسلم : ، ومن حديث جابر)٩٧٩(

، )١٥٦٧(، وأبو داود )٢٤٥٥، ٢٤٤٧(، والنسائي )١٤٥٤، ١٤٥٣، ١٤٤٨( البخاري )٢(
  ).      ١٨٠٠(وابن ماجه         
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   شاتان، وفي مئتين وواحدة وعشرينوفي مئة وإحدى ) ٤٢٩(
  . ثالث شياه ثم في آل مئة شاة ) ٤٣٢(

  : ثم شرع في الخلطة
ال اآلخر               شيوعمال الخليطين خلطة    ) ٤٣٣( ال أحد الخليطين عن م ا م ز فيه ا ال يتمي ، وهي م

قيها،             : والمشرع. إن اتحد المشرع والمسرح      د س ه إذا أري ذي تجمع في هو الموضع ال
ه          :  شربت ليشرب غيرها والمسرح     إذاوالذي تنحى إليه     سرح إلي ذي ت هو الموضع ال

  . عن اآلخر في ذلك فال تؤثر آلبخالف ما لو انفرد . لتجتمع وتساق إلى المرعى 
  مراح ليلها والمشرب وفي  والراعي وأرض الحلب والفحل) ٤٣٤(
  درهم فضة وجب ومائتا   مثقاال نصاب للذهب عشرون )٤٣٥(
  يزيد بالحساب البين وما   ذين ربع العشر لو من معدن في) ٤٣٦(
  حاال آالزآاة قسما الخمس     رآاز جاهلي منهما وفي) ٤٣٧(

------------------------------------  
ذلك   ) ٤٣٤( شترآًا، وآ ًا ألحدهما أم م ان مملوآ اد الفحل سواء آ أن ال يختص  واتح  الراعي  ب

يًال،       ا ل اد مأواه ب، واتح اد أرض الحل اة، واتح دد الرع أس بتع راع، وال ب دهما ب أح
  . عينوموضع شربها بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو 

  :ثم شرع في زآاة النقد فقال
   نصاب الفضة )٢ ()ومئتا درهم. لذهب نصاب ا)١(عشرون مثقاًال) (٤٣٥(
ذهب و    ) ٤٣٦( دن النصاب ال الحول                 ويجب في ال شترط في المع ع العشر، وي و  . الفضة  رب ول

اة نقص عن النصاب حبة أو بعضها فال        دين ، وال يكمل نصاب أحد    زآ اآلخر،  النق  ب
رج      ه أخ إذا بلغ صابًا ف صه ن غ خال ى يبل ا حت شوش منهم ي المغ يء ف بوال ش  الواج

  .ر الواجبخالصًا أو أخرج من المغشوش منهما ما يعلم اشتماله على خالص بقد
ذهب ) ٤٣٥( ن ال ز م ي الكن ضةوف نهم أو والف ك م م مل ه اس ون علي أن يك ضرب، آ اهلي ال  الج

سمًا، أي يصرف            -صورة   اة ق  يجب الخمس حاًال، فال يشترط الحول فيه، وهو آالزآ
  .  فأشبه الواجباألرضمصرفها؛ ألنه حق واجب في المستفاد من 

  خمسة وربع ألف رطل قل   يالتمر والزرع النصاب الرمل في) ٤٣٨(
  إذ بال مئونة سقى العشر       جف ومن غير نقى وزائد) ٤٣٩(
  بهما وزع بحسب النفع أو     مع مؤن للزرع ونصفه) ٤٤٠(

------------------------------------  
شيخين  جنسهسواء أوجده في مكان أحياه أم أقطعه وبلغ ذلك نصابًا ولو بما عنده من    ر ال : )٣( لخب

  "آاز الخمسوفي الر"
ا وأقل النصاب في التمر والزرع بالرطل القدسي والرملي         ) ٤٣٨(  رطل وخمسة وخمسون       مئت

وزن،        )٥( وهو خمسة أوسق   )٤(رطًال ل ال ال دير ، فالعبرة بالكي د    والتق ذلك تحدي در  .  ب وق
  . )١( المصريبالكيلالنصاب ستة أرادب وربع أردب 

                                                 
  .      غرام٤٫٢٥=  المثقال)١(
  .       غرام٢٫٩٧٥=  الدرهم )٢(
  ).     ١٧١٠(، مسلم )٦٩١٣، ٦٩١٢، ٢٣٥٥، ١٤٩٩( البخاري )٣(
  .       آغم٤٥٥٫١٧٥=  غرامًا، فنصاب التمر ١٧٨٥=  الرطل )٤(
  .       آغم٦١٢٫٥=  آغم، فالنصاب ١٢٢٫٥=  الوسق )٥(
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ه، والنصاب ي          ) ٤٣٩( ه    وما زاد بحسابه فال وقص في ة جفاف ر حال راً عتب ًا إن   تم  إن تتمر وزبيب
 منقى من تبن ونحوه،  ويجب فيه     مصفىتزبب جيدًا وإال فُرطبًا وعنبًا، ويعتبر الحب        

  .العشر إذا سقي بالمطر
زرع    (ويجب فيه نصف العشر     ) ٤٣٨( ا  . مع مؤن لل ه               ) أو بهم ا في ه بم ة في ا سقي بال مؤن أن م

ة  ار) وزع(مؤن ه باعتب زرع ونمائ شو ال اع      ن ة أرب ب ثالث واء وج ا س قي بهم إن س ، ف
ى              العشر، وال يكمل في النصاب جنس بجنس؛ فال يضم التمر إلى الزبيب وال الحنطة إل

ا              الشعير واع الزبيب وغيرهم أنواع التمر وأن و أثمر في      . ، ويضم النوع إلى النوع آ ول
ه،   ويسن خرص التمر الذي تجب فيه الزآاة ع       . العام مرتين فهما آثمرة عامين       ى مالك ل

  .  ما عليها رطبًا ثم تمرًاويقدرفيطوف الخارص بكل نخلة 
  مع ربح بنقد أصله قومه    متجر أخير حوله وعرض) ٤٤١(

------------------------------------  
د   ( يقوم عرض التجارة مع ربحه آخر الحول        ) ٤٣٩( د أمر          ) أصله بنق سلطان وق ه ال وإن أبطل

ه من     أنه إن ملكه بدون نصاب أو     داء حول د نصاب    حين بعرض فابت شراء، أو بنق  ال
ر           شمل التب د ضد العرض ف د، والنق ك النق ه من حين مل سبائك فحول ي  وال ي الت  والحل

  .تجب فيها الزآاة 
  
  
  
  
  

א 
  إلى غروب يوم الفطر تجب    غربت شمس تمام الشهر إن) ٤٤٢(
   رطلأرطال وثلث خمسة      مثل صاع خير الرسل أداء) ٤٤٣(
  بغداد، قدر الصاع باألحفاِف         قريب أربع يدي إنساِن ) ٤٤٤(
   قوت بلد المطهرغالب         القوت من المعشر وجنسه) ٤٤٥(

------------------------------------  

FאE 
ا   . الفطرسميت بذلك؛ ألنها تجب بدخول       ال له اة الفطرة، أي    : ويق ة، والمشهور    : زآ الخلق

اع                   نهاأ ل اإلجم ا قب  فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان، واألصل فيه
اة  فرض رسول اهللا     :( ابن عمر  خبر ى الناس صاعًا من تمر أو                  زآ  الفطر من رمضان عل

  .)٢( أنثى من المسلمينوصاعًا من شعير على آل حر أو عبد ذآرًا أ
إدراك آخر جزء من رمض             ) ٤٤٠( ى           وأولان  أي تجب الفطرة ب  جزء من شوال إلضافتها إل

د         ل     . الغروب الفطرة، فتخرج عمن مات أو ارتد أو بيع أو بانت بع ا قب ويجب أداؤه
د،                فيحرمغروب الشمس يوم العيد      وم العي ا ي دب إخراجه ه بال عذر، وين  تأخيرها عن

  . ، ويجوز تعجيلها من أول رمضانصالتهقبل 

                                                                                                                        
  .       آغم٣٠٦٫٢٥=  آغم، فالنصاب ٤٩=  األردب )١(
  ).      ٩٨٤(، ومسلم )١٥١٢، ١٥١١، ١٥٠٧، ١٥٠٤، ١٥٠٣( رواه البخاري )٢(
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راق)  ٤٤٤، ٤٤٣( ون : رطل الع ة وثالث ة  مئ ة وثماني ي، ومئ د الرافع ى األصح عن ًا عل درهم
ا   ": الروضة"قال في   . وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم عند النووي       والصواب م

ه  رج[قال و الف ان    ] أب ذي آ صاع ال صاعمعاير بال ل ب ى الكي اد عل دارمي أن االعتم ال
ه           ومن،  يخرج به في عصر رسول اهللا        يقن أن در يت  ال   لم يجده وجب عليه إخراج ق

ب   ث تقري ال وثل سة أرط دير بخم ذا فالتق ى ه ه، وعل نقص عن ـ[ي ه ] اه ار إلي ا أش آم
  .معتدلين)قريب أربع يدي إنسان. باألحفان: (بقوله

وت ) (٤٤٥( سه الق ذي  ) وجن صفه من   يجبال ه العشر أو ن د ( في وت بل ه، ) غالب ق المؤدى عن
وتخالف . ع ال للتخييرلبيان األنوا" صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير      : "فأوفى خبر   

ى            ا زآاة المال حيث ال يجزئ جنس أعل ات ال          لتعلقه ادة االقتي ار بزي ال، واالعتب  بالم
  .القيمة

   الذي عليه مؤنتهوفطرة    الحر عليه فطرته والمسلم) ٤٤٦(
  وخادم ومنزل قوته        يفضلمهما من يكفر واستثن) ٤٤٧(
   وليلتهيوم عيده يحمل       وقوت من مؤونتهودينه)  ٤٤٨(

----------------------------------  
ى و) ٤٤٦( اة الفطر عل سلمتجب زآ افر  الم سلم الك ه، وخرج بالم ه مؤنت ن علي ى م  الحر وعل

اد                  األصل ه إن ع ة آملك ه موقوف د ففطرت ا المرت ه، أم ه فطرت ى ي فال تلزم  اإلسالم،  إل
  . وخرج بالحر الرقيق فال فطرة عليه

ار،                    المؤ  إسالم أي يشترط    ) ٤٤٧( ه الكف ه وزوجت ه وقريب سلم فطرة رقيق زم الم ه فال يل دى عن
ستثنى  ا ي ضًاومم ه  أي ده وإن لزمت ة األصل وال أم ول رة زوج رع فط زم الف ه ال يل  أن

ه             ا يفضل عن قوت مؤنتهما، وال فطرة على معسر، ويشترط يسار المؤدي بأن وجد م
  .  ومنزل يحتاجهما ويليقان به، وعن دست ثوب يليق بهخادمو

 يقتضي - مقدمة على الديون مالهفلو مات بعد أن هلَّ شوال فالفطرة في ) دينه(عن ) و) (٤٤٨(
ضًا عن قوت من                    ه أن الدين ال يمنع وجوبها، وال بد من آونها فاضلة أي ه  تلزم  مؤنت

  .  وآسوته
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٢

 א 
   يفقد اردد سهمه للباقيةمن      إن وجدت ثمانيةأصنافه) ٤٤٩(
   يقع المواقع دون تكملهما       العادم والمسكين له فقير) ٤٥٠(
   يضعف في اإلسالممؤلف      آحاشر األنعام وعامل) ٤٥١(

---------------------------------  
FאE 

   ].٦٠:التوبة"[...  الصدقات للفقراء إنما " : واألصل في الباب آية، على مستحقيهاأي
د وجودهم              األصناف ا ) ٤٤٩( ى لتي تصرف لهم الزآاة ثمانية لآلية، فيجب استيعابهم بها عن  حت

الالم و          يهم ب ا        " في "في زآاة المال إلضافة الصدقات إل إن فرقه اإلقرار والوصية، ف آ
ك ه أن         المال ام لزم سم اإلم بعة، وإذا ق ى س سمة عل ل فالق ام وال عام سه أو اإلم  بنف

صنف لقدرته عليه ال من زآاة آل واحد،  الزآاة الحاصلة عنده آحاد آل  منيستوعب  
د      ستحقون في البل تيعابهم إن انحصر الم ك اس زم المال ذا يل ال، وإال ووف وآ م الم ى به

ومن يفقد من .  واحدًايكونفيجب إعطاء ثالثة من آل صنف إال العامل فإنه يجوز أن 
ه                      م يوجد من أن ل اد صنف ب ر العامل أو من آح ان       إالاألصناف غي اردد  واحد أو اثن

اة سهمه وجوبًا لبقية األصناف، ولهذا لو لم يوجد المستحقون لم تسقط             ل توقف     الزآ  ب
  . حتى يوجدوا

ى                   : أولهم ) ٤٥٠( اج إل ه، آمن يحت ًا من حاجت الفقير، وهو العادم للمال والكسب الذي يقع موقع
ة، والمسكين            والعشرة   ين أو ثالث اح         :  يملك أو يكتسب إال درهم ال أو آسب مب ه م ل

ك ئق يقع موقعًا من آفايته وال يكفيه، آمن          ال ه         يمل ة وال يكفي  أو يكسب سبعة أو ثماني
ان إال عشرة، فهو أحسن حاًال من الفقير، وسواء           ر،        أآ ل أم أآث صابًا أم أق ه ن ا يملك  م

  . والمسكنوالملبسوالمعتبر فيما يقع موقعًا من حاجته المطعم 
اة ساع وآاتب وقاسم وح        ) ٤٥١( ة ممن     ذواشر بجمع   والعامل في الزآ م المؤلف وال،  ث ي األم

  .أسلم ونيته ضعيفة، أو له شرف يرجى بإعطائه إسالم غيره
   للمباح ادان وهو عادممن    مكاتب والغارم رقابهم) ٤٥٢ (
  السبيل ذو افتقار اغترب وابن     سبيل اهللا غاز احتسب وفي) ٤٥٣(
   وليس يكفي                  في غير عاملأقل آل صنف ثالثة) ٤٥٤(
  نصيبين بوصفي مستحق وال       ممسوس رقوال لكافر دفع) ٤٥٥(

------------------------------------  
سه    : والغارم. ، فيدفع لهم ما ُيعينهم على العتق      بونالمكاَتأي الرقاب، هم    ) ٤٥٢( الذي استدان لنف

ه  - أي غير معصية -لمباح   ة  من مؤنت زوج     ومؤن ه آأآل وشرب وت ادم    عيال وهو ع
، فإن لم يعجز عن وفائه بما يزيد        آفايتهللمال، أي عاجز عن وفاء َدْينه بما يزيد على          

  .عليها لم يعط
ي             ) ٤٥٣( يء، فيعطى مع الغن يئًا من الف أن ال يأخذ ش زوه ب أي في سبيل اهللا غاز محتسب بغ

ا يصرف ل       لعموم م يوجد م ه من   اآلية، أما المرتزق فال يعطى شيئًا من الزآاة وإن ل
يء،  بالف ذ  وتج ه حينئ سلمين إعانت اء الم ى أغني ن .  عل سبيلواب ا  ال سر بم و مع  وه

ًا،      فره مباح ان س اة إذا آ ل الزآ از بمح ب مجت ه غري صده أو موضع مال له مق يوص
  .وتقسم الزآاة على بقية األصناف



  ١٢٣

في  أقل ما يجزئ من الزآاة إعطاء ثالثة من آل صنف إن وجدهم عمًال بأقل الجمع                 أي) ٤٥٤(
دًا إذا حصلت       ) في غير عامل    (  في اآلية    األخيرينغير   أما هو فيجوز أن يكون واح

ام وال              الكفايةبه   ك أو اإلم  لحصول المقصود به، ويجوز االستغناء عنه بأن يقسم المال
  وليس يكفي. ( حمل أصحاب األموال زآاة أموالهم إلى اإلمامبأنعامل 

ع) ٤٥٥( ن ) دف اةشيء م افر وال  (الزآ سوس رقلك ب، ) مم ضًا إال المكات و مبّع ع ) وال(ول دف
صيبين( ن ) ن اةم دة زآ ستحق( واح تحقاق ) بوصفي م ن أوصاف االس ه م ا في اجتمع

ايرة، ومحل            بماآفقير غاز بل يدفع إليه       ة المغ  يختاره منهما القتضاء العطف في اآلي
 بهما  من الروضة عن الشيخ نصر المقدسي إذا أعطىيؤخذمنع إعطائه بوصفين آما 

  . أخذه أوًالفيمادفعة واحدة أو مرتبًا ولم يتصرف 
   بمال أو تكسبيالغن وال     بني هاشم والمطلبوال) ٤٥٦(
   المؤنيمن القريب مكف حتما     بإنفاق من الزوج ومنومن) ٤٥٧(
  فطرة والمال مما زآى في     من موضع رب الملكوالنقل) ٤٥٨(
  اإليصاء والمنذورو يسقط   يسقط الفرض وفي التكفيرال) ٤٥٩(

------------------------------------  
ـ          ) وال) (٤٥٦( ا ل ع شيء منه ي هاشم و    (يكفي دف ي   ) بن ا خمس      ) المطلب (بن و انقطع عنهم ول

ذه  ":  عليهما لخبرالظلمةالخمس لخلو بيت المال عن الفيء والغنيمة أو استيالء     إن ه
سلم " محمدمد وال آلل الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها ال تحل لمح   . )١(رواه م

ال او تكسبوال( ي بم هم  )  الغن ن س ه م ا ل ع شيء منه ي دف ال يكف ه، ف ق ب حالل الئ
  . الفقراء أو المساآين

زوج             ) ٤٥٧( و آانت ناشزة لتقصيرها، ولل ا ول ة زوجه ة بنفق ا أي ال تعطى المكفي  من  إعطاؤه
سبيل إن س                ن ال ة ال من سهم اب ارم أو مؤلف ه  سهم مكاتب أو غ وال يعطى  . افرت مع

  .ي بنفقة قريب تلزمه نفقته ال يعطيه غيره من سهم الفقراء والمساآين المكف
ال        حال أي نقل الزآاة من موضع رب الملك في الفطرة            ) ٤٥٨( ا ومن موضع رب الم  وجوبه

ه حال وجوبها فيما زآى منه مع وجود األصناف أو بعضهم            ره وإن قربت        في ى غي  إل
  المسافة

وحش  ،)٢(لخبر معاذفرضها؛ ألنه حرام ) سقطال ي ) ٤٥٩( داد    أصناف  وألن نقلها ي د امت د بع  البل
د             ه؛ ألن الوجوب   المؤدى أطماعهم إليها، ولو آان له من تلزمه فطرته فالعبرة ببل  عن

ال         ) و. (بسببه د الم ل من بل ر   (النق سقط . في التكفي ذا في     ) و(الفرض   ) ي صاء  (آ اإلي
  . الزآاة وآذا الوقف على صنفإلىإليها امتدادها إذ األطماع ال تمتد ) والمنذور

  : ثم شرع في صدقة التطوع 
  وللقريب ثم الجار أولى          النقل في اإلسرار وصدقات) ٤٦٠(
  بما احتاج عياله حرام وهو    حاجة وفي شهر الصيام ووقت) ٤٦١(

---------------------------------  
رة "[ ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا           من ": تعالىوصدقات النفل سنة لقوله     ) ٤٦٠( ] ٢٤٥:البق

ر ي    :" ولخب ا يرب ا آم ه فيربيه ذها اهللا بيمين ب إال أخ سب طي ن آ د م صدق أح ا ت م
                                                 

  ).     ١٠٧٢(ث  الحدي)١(
رواه البخاري ". تؤخذ من أغنيائهم وترّد على فقرائهم: " ..  له لما بعثه إلى اليمن قوله )٢(

  ).     ١٩(، ومسلم )..١٣٩٥(



  ١٢٤

ا في    السر وهي في  ،)١(" فلوَّه أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل        أحدآم ى منه  أول
الى  ه تع ر لقول صدقات  : " الجه دوا ال رة" [إن تب صدقة ]. ٢٧١:البق ه وال  وإن -لقريب

ر       -لزمته نفقته    ره لخب صدقة : " أولى منها في غي ى ذي         ال ى المسكين صدقة وعل  عل
ان   اآم         "صدقة وصلة   : الرحم ثنت صدقة  . )٢(وصححه  رواه الترمذي وحسنه والح وال

ر البخاري         شة    )٣(للجار أولى منها في غيره لخب ا   : قلت :  عن عائ ي     رسول ي  اهللا إن ل
  ". إلى أقربهما منك بابًا : "جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال

ره             وقتوالصدقة  ) ٤٦١( ا في غي ر البخاري    الحاجة، وفي شهر رمضان أولى منه ه   :)٤(لخب أن
 ة وفي              .  أجود ما يكون في رمضان       آان د األمور المهم ضًا عن صدقة أي د ال وتتأآ

، وسائِر األوقات الفاضلة آعشر ذي الحجة        والسفرالغزو والحج والكسوف والمرض     
ذي   والمدينةعيد، وفي األماآن الشريفة آمكة     وأيام ال  دأ ب  وبيت المقدس، واَألولى أن يب

أوالد       الزوجاترحم محرم األقرب فاألقرب، وألحق بهم        ر محرم آ ، ثم بذي رحم غي
س، وأن                   دفعها بطيب نف سن أن ي م المصاهرة، وي م بمحرم الرضاع، ث العم والخال ث

ني التنزه عنها، ويكره له التعرض لها، ، ويندب للغبهايتصدق بما يحبه، ويحرم المن    
صفّ  في الذي مات من أهل          عليه أخذها مظهرًا للفاقة، وعليه ُحمل قوله         ويحرم  ةال

ار      " : فوجدوا له دينارين   ه من              ،)٥("آيتان من ن شيء أن يتملك ره لمن تصدق ب  ويك
اج   بما   التصدقو.  له بمعاوضة أو هبة، وال بأس بملكه منه باإلرث           المدفوعجهة   احت

َدْين ال        التصدق وآذا يحرم عليه    ) حرام(إليه عياله  الذين تلزمه مؤنتهم        ا يحتاجه ل  بم
  . يرجو له وفاًء؛ ألن آال منهما حق واجب فال ُيترك لسّنة

  له على اضطرار صبر بمن      الحاجة فيه أجر وفاضل) ٤٦٢(
-----------------------------------  

ة ) (٤٦٢( ل الحاج ه      لَد) وفاض صدق ب ي الت ه ف سه وممون ة نف ه ومؤن ر(ين ى   . أج ه عل ن ل لم
ول رسول                بال مشقة   ) صبراضطرار   ه وقب ع مال صدِّيق في التصدق بجمي لقضية ال

  . )٦( منهذلك اهللا 
  
  
  
  
  
  

                                                 
باب قوله اهللا / ، وعلقه البخاري في ك التوحيد )١٠١٤(، ومسلم )١٤١٠( رواه البخاري )١(

   .     آية)تعرج المالئكة والروح إليه: (تعالى
  ). ١٤٧٦(، الحاآم )٦٥٨( الترمذي )٢(
  ).      ٦٠٢٠، ٢٥٩٥، ٢٢٥٩( األحاديث )٣(
  ).     ٢٣٠٨(، ومسلم )..٦( البخاري )٤(
، ١/٤٠٥: ، ومن حديث ابن مسعود١٣٨، ١٣٧، ١/١٠١:  رواه أحمد من حديث علي)٥(

، ومن حديث أبي ٤٩٣، ٢/٤٢٩: ، ومن حديث أبي هريرة ٤٥٧، ٤٢١، ٤١٥، ٤١٢
  .      ٢٥٨، ٢٥٣، ٥/٢٥٢: أمامة

  )..     ١٦٧٨(، وأبي داود )٣٦٧٥( انظر ذلك عند الترمذي )٦(



  ١٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٦

  

א 
  باستكمال شعبان العدد أمرين   صوم رمضان بأحد يجب) ٤٦٣(
  حق من دون مسير القصر في    رؤية العدل هالل الشهر أو) ٤٦٤(
  مسلم مكلف طهر عليه   الفرض على شخص قدر وإنما) ٤٦٥(

---------------------------------  

FאE 
 

ولي  ": ، قال تعالى  اإلمساك: هو في اللغة   رحمن صوما        فق ذرت لل ي ن ريم "[ إن : أي ]٢٦:م
الم ساآًا عن الك شرع. إم ي ال ز عن : وف ل ممي سلم عاق ساك م الم عن الحيض إم المفطرات س

واألصل في وجوبه قبل اإلجماع  .  والنفاس في جميعه، وعن اإلغماء والسكر في بعضه   والوالدة
صيام      آتب  "آية   يكم ال رة "[ عل ر  ]١٨٣:البق ى خمس         "  وخب  وفرض في     .)١("بني اإلسالم عل

  . شعبان في السنة الثانية من الهجرة
رين  ) ٤٦٣( د أم ضان بأح وم رم ب ص ت: يج ر   باس ًا لخب ون يوم و ثالث دد، وه عبان الع كمال ش

أآملوا  :" يكم ف م عل إن غ ه، ف روا لرؤيت ه وأفط وموا لرؤيت دةص ين ع عبان ثالث  ش
  . )٢("يومًا

ي رأيت  أن  أخبرت النبي عمرابن أو برؤية العدل الواحد  هالل شهر رمضان  لقول     ) ٤٦٤(
صيامه اس ب ر الن صام وأم ه بوا. )٣(الهالل ف ي ثبوت ى ف صوم، والمعن اط لل د االحتي ح

راد ظ    والم ن لف د القاضي وم ن األداء عن د م ة، وال ب شهادة ال الرواي دل ال دل ع  بالع
دونها        مسافتهأي  ) في حق من دون مسير القصر      (الشهادة  من محل الرؤية؛ ألن من ب

، فيثبت حكمه في حق من       فوقهآالحاضر بدليل القصر والفطر وغيرهما بخالف من        
اده فال وجوب؛           اتحد مطلعه بم   بمكان إن شك في اتح ره، ف طلع مكان الرؤية دون غي

ل  هألن األص   . عدم
  : من يجب عليه صوم رمضان ذآرثم شرع في 

ادر              ) ٤٦٥( ى آل شخص ق ه أي فرض صوم رمضان  عل سلم مكلف      علي الغ     - م ل   - أي ب  عاق
ر أو مرض ال               رؤه فال       يرجى طاهر من حيض ونفاس، بخالف العاجز عنه لكب ه ب  ل

  .، وتجب عليه الفديةيجب عليه
  زوالها لكل يوم قبل          نفل نية للصوم وشرط) ٤٦٦(
  عينت من ليلة مبيته قد           يكن فرضا شرطنا نيته وإن) ٤٦٧(
  نفاس ردة اإلسالم حيض       مفطر الصيام وبانتفاء) ٤٦٨(
  يومه فصحح الصيام جميعآل اليوم لكن من ينام جنون) ٤٦٩(

                                                 
  ).     ١٦(، ومسلم )٨( رواه البخاري )١(
: ، ومن حديث ابن عمر)١٠٨١(، ومسلم )١٩٠٩(رواه البخاري :  من حديث أبي هريرة)٢(

  ).     ١٠٨٠(، ومسلم )١٩٠٧، ١٩٠٦، ١٩٠٠(البخاري           
  ).     ١٥٤١(، والحاآم )٣٤٤٧(، وابن حبان )١٦٩١(، والدارمي )٢٣٤٢( رواه أبو داود )٣(



  ١٢٧

---------------------------------  
 قبل )١("إنما األعمال بالنيات" :  ولخبرآالصالةويشترط لصوم النفل نية الصوم بالقلب   ) ٤٦٦(

ه          يًال؛ ألن ال  زوال الشمس لكل يوم  وإن لم ينو ل ا     ق الى عنه شة رضي اهللا تع  لعائ
 وقال لي يومًا: قالت". فإني إذًا أصوم: "ال، قال: قالت" هل عندآم من غدا؟   : "يومًا
ال   : قلت" أعندآم شيء؟ : "آخر م، ق صوم         : "نع  رواه  "إذًا أفطر وإن آنت فرضت ال

دارقطني ل    )٢(ال وى قب و ن ل، وإال فل د صوم النف ن يري ب مم ى الغال ري عل ذا ج ، وه
  . وقد مضى معظم النهار صح صومهالزوال

ه             )  فرضًا(صومه    ) وإن يكن ) (٤٦٧( ين آقول ة الفرض والتعي شترط ني ره في : آرمضان أو غي
وآمال التعيين فيه أن ينوي صوم غد عن أداء فرض              . من رمضان، آما في الصالة    

و      رمضان ق  هذه السََّنة هللا تعالى، فل م          أطل د ل ة صوم الغ ى ني و اقتصر عل ا ل ة آم  الني
وى في               ين فن أ في التعي ارة     رمضان يصح، وآذا لو أخط ضاًء أو آف ة   رطتشوي .  ق  لني

ر        الفرض أن تكون مبيتة من ليلة آل يوم          اوي صبيا لخب ان الن م يبيِّت      :" وإن آ من ل
  .)٣(ي وغيرهالدارقطنرواه "  قبل الفجر فال صيام لهالصيام

  )حيض نفاس ردة اإلسالم(أي وشرط الصوم آائن بانتفاء مفطر الصيام من  ) ٤٦٨(
وم   ) (٤٦٩( اس                   ) جنون آل الي اء عن الحيض والنف م أن شرط الصوم من حيث الفاعل النق فعل

ساء، واإلسالُم فال يصح صوم                  بللولو بال   والوالدة   ، فال يصح صوم الحائض والنف
ز     - مرتّدًا، والعقل    أوالكافر أصليا آان     ز من             - أي التميي ر الممي  فال يصح صوم غي

ام    لكن . (اليومصبي ومجنون جنون آل      ه   .  من ين ع يوم صيامه صحيح       ) جمي اء ف  لبق
 الصالة يتنبه إذا ُنبِّه ولهذا يجب قضاء         أهليته للخطاب بخالف المغمى عليه؛ إذ النائم        

  .الفائتة به
  
  لحيظة يصح منه صوم ولو   يفق مغمى عليه بعض يوم وإن) ٤٧٠(
  بمنفذ وذآر صوما جوف       مسمىوصلت  عين وآل) ٤٧١(
  وباطن من أذن ودبر       والدماغ ثم المثنآالبطن) ٤٧٢(

------------------------------------  
وم       وإن يفق ) (٤٧٠( ه بعض ي و   .  مغمى علي ه صوم   لحيظة ول م يصح      )  يصح من ق ل م يف إن ل ف

 دواًء ليًال فزال عقله نهارًا لم يصح صومه؛ ألنه بفعله، ولو شرب     شربصومه، ولو   
  .صح آاإلغماء:  النهار ولم يزل عقلهبعضالمسكر ليًال وصحا في 

اء آل     منوشرط الصوم   ) ٤٧١( م ظاهر وإن   وصلت من ال  عين  حيث الفعل آائن بانتف  تؤآل  ل
ى  مفتوحعادة آحصاة، وإن لم يحل الغذاء أو الدواء  بمنفذ      فال يضر وصول الدهن إل

اء        آماالجوف بتشرب المسام،     ساله بالم ا ال يضر اغت ه، آم ه ب  لو طلى رأسه أو بطن
ه ال        والوإن وجد له أثرًا في باطنه،        ه؛ ألن م الكحل بحلق  يضر االآتحال وإن وجد طع

يًا وإن       .  إليه من المسام     الواصلن إلى الحلق وإنما     منفذ من العي   وال يفطر باألآل ناس
ه، فال                آونهآثر، ويشترط أيضًا     ًا علي ارًا فال يبطل باألآل مكره  وصول  يضر  مخت

                                                 
  ).     ١٩٠٧(، ومسلم )..١( رواه البخاري )١(
  .      هذا إسناد حسن صحيح: ، وقال٢/١٧٥" سننه" في )٢(
، والنسائي ٢/١٧٢ من حديث عائشة، ورواه من حديث حفصة ٢/١٧١ الدارقطني )٣(

  ).     ١٧٠٠(، وابن ماجه )٢٤٥٤(، وأبو داود )٧٣٠(، والترمذي )٢٣٤٣-٢٣٣١(



  ١٢٨

ستحاضة          ر الم ل طه ا ال يبط ا آم سر تجنبه ق لع ار طري ق وغب ة دقي اب وغربل ذب
  . بخروج الدم

ذآور    ) ٤٧٢( البطن (والجوف الم دما  آ ثن   وال م الم ة، وهي مجمع     ): غ ث و جمع مثان ر  (ل الب ودب
ن أذن اطن م ى  ) وب ة، وإل ل أو شرب أو جائف ى األول يحصل بأآ ين إل ووصول الع

اني اوز الث م يج ل وإن ل ي إحلي ر ف ى الثالث بتقطي ة، وإل ة أو دامغ تعاط أو مأموم  باس
ر، وال ب    الحشفة ضًا من   ، وإلى الرابع بحقنة أو نحوها، وإلى الخامس بنحو التقطي د أي
شئه                    عالمًاآونه   ده باإلسالم أو ن ه لقرب عه  بالتحريم فال يفطر بأآل مع جهل تحريم
  . عن العلماء بعيدةببادية 

  
  خرج المنى باستمناءإ أو     للوطء وباستيقاءوالعمد) ٤٧٣(
  وعكسه التسحر بسرعة       مع علم الغروب بفطر وسن) ٤٧٤(

---------------------------------  
زال، فال يفطر               فيفطرأي وشرط الصوم انتفاء الوطء عمدًا،       ) ٤٧٣( ر إن و بغي دًا ول الوطء عم  ب

ده  .  الماربشرطهبالوطء ناسيًا أو مكرهًا أو جاهًال تحريمه       وبتكلف القيء، فيفطر بعم
م يفطر؛       اقتلعبخالف سهوه آاألآل سهوًا، وبخالف غلبة القيء، ولو          ا ل  نخامة ولفظه

ه م  ة إلي ه  ألن الحاج رخص في رر في ا يتك تمناء . (م ي باس رج المن د  ) أو أخ و تعم وه
ان            ه إذا آ اراً إخراج المني بغير جماع فيفطر ب ان           مخت و آ دًا، ول ه عام ًا بتحريم  عالم

اإلنزال        إذابنحو قبلة ولمس ومباشرة فيما دون الفرج؛ ألنه          زال فب  أفطر بالوطء بال إن
ى    بنظري بمباشرة فيها نوع شهوة َأولى، بخالف خروج المن      رأة إل  أو فكر أو ضم الم

رة      شهوة؛ إذ ال مباش ة ب ررت الثالث ل، وإن تك سه بحائ االحتالمنف رم   آ ه يح ع أن ، م
  .تكريرها

  إذا علم غروب الشمس  أن يفطر بسرعة بتناول المأآول أو             نفًالوسن لصائم فرضًا أو     ) ٤٧٤(
ه     خرج بع،)١(" بخير ما عجلوا الفطرالناسال يزال   :"المشروب لخبر  م الغروب ظن ل

ه يجوز،             ه ولكن أخير               وفي فال يسن إسراع الفطر ب ه ت سن ل ه، وي ه فيحرم ب شك في  ال
ل السحور مع علمه ببقاء    ر  اللي وا الفطر وأخروا        ":  لخب ا عجل ر م زال أمتي بخي ال ت

سحور سحور ،)٢("ال صائم ال سن لل ر وي ة": لخب سحور برآ ي ال إن ف سحروا ف  ،)٣("ت
  .صل بقليل المطعوم وآثيرهويدخل وقته بنصف الليل، ويح

  
  
  
  
  من اجنب قبل الفجر وغسل      بالماء لفقد التمر والفطر) ٤٧٥(
  ماء عند فطر من صيام ومج  العلك وذوق واحتجام ويكره) ٤٧٦(
  لم يكره ويحرم الوصال فاختير   استياك صائم بعد الزوال اما) ٤٧٧(

-----------------------------------  
                                                 

  ).      ١٠٩٨(، ومسلم )١٩٥٧( رواه البخاري )١(
  .     ١٧٢، ٥/١٤٧ رواه أحمد من حديث أبي ذر )٢(
  ). ١٠٩٥(، ومسلم )١٩٢٣( رواه البخاري )٣(



  ١٢٩

ا    أيضًاه  أي يسن ل  ) ٤٧٥(  الفطر بالتمر ويقدم عليه الرطب، ويحصل أصل السنة بتمرة، وآماله
ار       ذلكبجمع، فإن لم يجد      سته الن ا م ه أوًال م .  فبالماء، والقصد بذلك أن ال يدخل جوف
 أو انقطع حيضها أو نفاسها قبل الفجر ليًال ليؤدي العبادة من     أجنبويسن اغتسال من    

د فطره      . تأخيره الصوم    وال يفسد ب   الطهارةأولها على    ك    ": ويسن أن يقول عن م ل الله
رت   ك أفط ى رزق مت وعل ة     وأن ،)١("ص ة والنميم ذب والغيب ن الك سانه ع صون ل  ي

ا        تبطلوالمشاتمة ونحوها، وترك الشهوات التي ال         الصوم آشم الرياحين والنظر إليه
ذي ال يناسب             ة ولمسها لما في ذلك من الترفه ال رز عن       حكم صوم، وأن يحت ة    ال  القبل

رام، وأن   ي صوم الفرض ح ي ف هوته وإال فه م تحرك ش رإن ل الوة يكث صدقة وت  ال
  .القرآن في رمضان واالعتكاف فيه ال سيما في العشر األخير منه

ره) ٤٧٦( ي وجه ضعيف، وإن ويك ه أفطر ف إن ابتلع ق، ف ع الري ه يجم ك؛ ألن اه مضغ العل  ألق
 دعت له حاجة لنحو طفل ليس له من        عطَّشه، ويكره أيضًا مضغ الخبز وغيره إال إن       

ه،                   بهيقوم   ى جوف ره خوف وصوله إل ام أو غي ، أو يمضغ التمر لتحنيكه، وذوق للطع
ام  صدواحتج ره أن  وف ضعفانه، ويك ا ي م؛ ألنهم ه أن  يحج ره ل ضًا، ويك ره أي  غي
  . بماء ويمجه عند فطره وأن يشربه ويتقايأه إال لضرورةيتمضمض

تياك صائم)  (٤٧٧( ا اس ًال ف) أم ًا أو نف زوال(رض د ال ووي ) بع ي والن شافعي والمزن ار ال فاخت
 فرضًا، وهو أوفي الصوم نفًال آان     ) ويحرم الوصال . (وابن عبد السالم عدم الكراهة    

  .أن يصوم يومين أو أآثر 
  
   لمن في الحج حيث أضعفهإال            صيام يوم عرفهوسنة) ٤٧٨(
  عاشوراء وتاسوعاء وأولى        شوال وبالوالء وست) ٤٧٩(
   بيض وأجز لمن شرعأيام   األثنين آذا الخميس مع وصوم) ٤٨٠(

-----------------------------------  
ة    ":  لغير الحاج وهو التاسع من ذي الحجة لخبر عرفةويسن صيام يوم    ) ٤٧٨( وم عرف صيام ي

ر أحتسب على اهللا أن     ده      يكف سنة التي بع ه وال سنة التي قبل سلم "  ال ه  )٢(رواه م ، وفي
ر     : تأويالن؛ أحدهما   ه أن اهللا يغف نتين،      ل وب س ا  ذن اتين أن اهللا يعصمه في      : وثانيهم  ه

ى                      . السنتين عن المعصية   وى عل ه فطره ليق سن ل ل ي ه صيامه ب سن ل أما الحاج فال ي
ل               . الدعاء، فصومه له خالف اَألولى     ة، ب ًا لعرف امن ذي الحجة احتياط سن صوم ث وي

  .ر العيد صوم عشر ذي الحجة غييسن
ر         ) ٤٧٩( م         ": ويسن صوم ست من شوال بعد يوم العيد لخب ه من صام رمضان ث ّتًا من     أتبع  س

دهر    صيام ال ان آ وال آ سلم"ش ن     )٣( رواه م ى م و أول صيامها وه والء ب سن ال ، وي
ادة             العيدتفريقها، ومتصلة بيوم     ادرة للعب ه مب صلة ب ر مت سن  .  أولى من صومها غي وي

رصوم عاشوراء، وهو عاشر المح وم " (: رم، وتاسوعاء وهو تاسعه لخب صيام ي

                                                 
بن عباس وهو مرسل، وواه موصوًال مرفوعًا من حديث ا) ٢٣٥٨(رواه أبو داود  )١(

" الصغير" و) ٧٥٤٩" (األوسط"، ومن حديث أنس في ١٢/١٤٦" الكبير"الطبراني في 
  .           وآال الحديثين ضعيف) ٩١٢(

  ).     ١١٦٢( مسلم )٢(
  ).     ١١٦٤( مسلم )٣(



  ١٣٠

ه        أحتسبعاشوراء   ال  ،" على اهللا أن يكفر السنة التي قبل ل        : " وق ى قاب ئن بقيت إل ل
  .)١( رواهما مسلم.قبلهفمات " ألصومّن التاسع

تعرض : "وقال )٢( يتحرى صومهما  آان ويسن صوم يوم االثنين ويوم الخميس؛ ألنه        ) ٤٨٠(
ين  وم االثن ال ي يس، فأحب أن األعم ائم يعرض والخم ا ص ي وأن راد ،)٣(" عمل  والم

رة     الليلعرضها على اهللا تعالى، وأما رفع المالئكة لها فإنه ب          ار م سن  .   مرة وبالنه وي
 الحجة وتالياه، أما منه فيصوم بدله ذيصوم األيام البيض وهي الثالث عشر من غير   

ا             ّم         افصومه السادس عشر، والمعنى أن الحسنة بعشرة أمثاله شهر، ومن َث  آصوم ال
  .ُسن صوم ثالثة أيام من آل شهر ولو غير أيام البيض

   يجز قطع لما قد فرضاولم        النفل أن يقطعه بال قضا في) ٤٨١(
  تشريق وال ترديد مووي     يصح صوم يوم العيد وال) ٤٨٢(
  وصل الصوم بصوم مرا أو      إن يوافق عادة أو نذرا ال) ٤٨٣(

------------------------------------  
ه              النفلأي يجوز لمن شرع في صوم       ) ٤٨١( م المشروع في ر حك ئال يغي   أن يقطعه بال قضاء ل

ر ر    ": ولخب اء أفط ام وإن ش اء ص سه إن ش ر نف وع أمي صائم المتط اس .)٤("ال  ويق
ره       ره، ويك ه بالصوم غي ا مضى                   ل ى م ه أثيب عل ك بال عذر، وإذا قطع وال .  قطع ذل

  . عذر له في الخروج منه وال فرضليجوز قطع صوم ا
وم        نهى ألنه  وال يصح صوم يوم عيد الفطر أو األضحى؛         )  ٤٨٢( وم الفطر وي  عن صيام ي

حى و   األض ة ول شريق الثالث ام الت ع، وال أي دي؛  للمتمت ادم لله ه  الع ى ألن ن نه  ع
ه  في  وال يصح صوم يوم شك     .صيامها وألنها أيام أآل وشرب وذآر اهللا عز وجل          أن

ول               م ل للصوم بال سبب لق ن ياسر     ن رمضان؛ ألنه غير قاب ار ب وم من صام     : عم  ي
 أصحاب السنن األربعة وصححه الترمذي وابن       رواه .الشك فقد عصى أبا القاسم      

 من شعبان إذا تحدث الناس برؤية       الثالثين، وهو يوم    )٥(حبان والحاآم وعلقه البخاري   
  .الهالل ليلته ولم يثبت 

ا   إال أن يو)  ٤٨٣( ًا معين صوم يوم صوم، أو ي سرد ال ن ي ه آم ادة  ل ق ع االثنيناف يس آ  والخم
ر          ادة ولخب دموا رمضان بصوم        : "فوافق أحدهما فيصح صومه نظرًا للع وم ال تق  أو  ي

ان يصوم صومًا فليصمه           أن صامه عن             )٦("يومين، إال رجل آ ذرًا ب ، أو أن يوافق ن
ارة نذر، أي أو قضاء أو       اً        آف ه يصح صومه قياس ر     ، فإن شكل الخب ِوْرد، وال ي ى ال  عل

ر  ي     )٧("تصوموا إذا انتصف شعبان فال    ": بخب ى الظاهر، وسواء ف دم النص عل  لتق
                                                 

  ).      ١١٣٤(، الثاني )١١٦٢( األول )١(
  ).      ١٧٣٩(ن ماجه ، واب)٢٣٦٤ -٢٣٦١(وحسنه، والنسائي ) ٧٤٥( رواه الترمذي )٢(
  .       وحسنه) ٧٤٧( رواه الترمذي )٣(
، ٣٣٠٢" (الكبرى"، والنسائي ٤٢٤، ٣٤٣، ٦/٣٤١، وأحمد )٧٣٢( رواه الترمذي )٤(

٣٣٠٩      .(  
، وابن )١٦٤٥(، وابن ماجه )٢٣٣٤(، وأبو داود )٢١٨٨(، والنسائي )٦٨٦( الترمذي )٥(

باب / ، وعلقه البخاري في ك الصوم )١٥٤٢(، والحاآم )٣٥٩٦، ٣٥٩٥، ٣٥٨٥(حبان 
  ..".     إذا أيتم الهالل فصوموا: "قول النبي 

  ).      ١٠٨٢(، ومسلم )١٩١٤( رواه البخاري )٦(
  ).     ١٦٥١(وحسنه، وابن ماجه ) ٧٣٨(، والترمذي )٢٣٣٧( رواه أبو داود )٧(



  ١٣١

ا            . القضاء الفرض والنفل     ويصح صومه إذا وصله بما قبل نصف شعبان، بخالف م
 فال يصح صومه؛ ألنه إذا انتصف شعبان حرم الصوم بال سبب                  بعدهإذا وصله بما    

و في سفر أو                  يصحله، وال   إن لم يصله بما قب     ره ول  صوم شيء من رمضان عن غي
ة            ه مرض لتعين الوقت له، فلو لم يبيِّت الني م أراد أن يصومه نفالً        في ل      :  ث م يصح ب ل

  .يلزمه اإلمساك والقضاء 
  
  رمضان إن يطأ مع إثم من        المفسد صوم يوم يكفر) ٤٨٤(
  لفساد آررهإن ا وآررت      من ظاهر ال على المرة آمثل) ٤٨٥(

-----------------------------------  
ر)  (٤٨٤( ًا ) يكفِّ وم (وجوب سد صوم ي ضان. المف ن رم ه  ) م ة هالل رد برؤي أإن(وإن انف )  يط

سبب     ه ب م ب زل، وأث م ين ة وإن ل ر أو بهيم ل أو دب ي قب ل ف و بحائ شفة ول ال الح بإدخ
ال  جاء رجل إلى رسول اهللا   ": الصوم لخبر  ا رسول اهللا  : فق ال !  هلكت ي ا  : "ق وم

ال "  رقبة ؟  تعتقهل تجد ما    : "واقعت امرأتي في رمضان، قال    : قال" أهلكك؟ ال، : ق
ا        : "قال" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟      : " قال م ال قال فهل تجد م  تطع

أتي النبي          : قال" ستين مسكينًا ؟   م جلس، ف ال      بعرق  ال، ث ه تمر فق تصدق  : " في
ا رسول اهللا     مناعلى أفقر   : فقال" بهذا ا،                !  ي ه من وا اهللا ال أجد أهل بيت أحوج إلي ف

  .)١("اذهب فأطعمه أهلك: " بدت أنيابه ثم قالحتى فضحك النبي 
ق ) ٤٨٥( ار، وهي عت ارة الظه ل آف ةآمث م  رقب إن ل ابعين، ف هرين متت صيام ش د ف م يج إن ل ، ف

رأة      علىوالكفارة  . يستطع فإطعام ستين مسكيناً    وإن آانت صائمة    الواطئ ال على الم
ؤمر      م ي ا وبطل صومها؛ إذ ل اع        به ق بالجم الي يتعل ع، وهي غرم م  إال الرجل المواق

ى الرجل الموطوء             فيختص  بالرجل الواطئ آالمهر، فال تجب على الموطوءة وال عل
 لم  وإنوُتكرَّر الكفارة إن آرره بأن جامع في يومين ولو من رمضان واحد             . في دبره 

  .  يوم عبادة برأسها فال تتداخل آفارتهمايكفر عن األول؛ إذ آل
  
  
  تمكن لكل يوم بعد             بالموت دون صوم وواجب) ٤٨٦(
   الفطر لخوف موتوجوز      طعام غالب في القوت مد) ٤٨٧(
   مرضع وذات حملوخوف       وسفر إن يطل ومرض) ٤٨٨(
   القضاء دون االفتداويوجب        على نفسها ضرا بدا منه) ٤٨٩(

------------------------------------  
ل القضاء   رمضانوبعد التمكن من قضاء   ) ٤٨٦(  أو صوم الكفارة أو النذر ولم يصم أو مات قب

  .)٢(وجبت الكفارة عنه لكل يوم
وت) ٤٨٧( ي الق ام غالب ف رك األداء من) طع سه جنس الفطرة، سواء أت ه وجن  أرض، وجوب

ر  ره لخب ذر أم بغي ه   ": بع ات وعلي ن م يامم وم     ص ل ي ان آ ه مك يطعم عن هر فل  ش
سكينًا ه     . )٣("م د؛ ألن و الجدي ه وه صوم عن دم ال ه ع م آالم ادةوأفه ال  عب ة، وق  بدني

                                                 
  ).      ١١١١(، ومسلم .. )، ١٩٣٦( رواه البخاري )١(
  .      غرامات٥١٠ = المد)٢(
  ).     ١٧٥٧(، وابن ماجه )٧١٨( رواه الترمذي )٣(



  ١٣٢

رأة قالت    : )١(بل يسن له ذلك لخبر مسلم     : النووي ا   : أن ام  اهللا إن أمي ماتت       رسول ي
ويجوز الفطر من الصوم    . "صومي عن أمك  : "وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال     

ًا ال  الواجب لخ أن رأى غريق ره آ سه أو غي ى نف وت عل تمكنوف م اذه إال ي ن إنق  م
  .بفطره

رة "[ آان منكم مريضا أو على سفر        فمن ": لقوله تعالى ) مرض(خوف  ) أو) (٤٨٨(  ]١٨٤:البق
 أخرى  وينقطع فأفطر، ثم إن أطبق المرض آان له ترك النية، وإن آان يجن تارة  أي

ا            ه ترآه شروع فل اج           فإن آان ذلك وقت ال إن احت وي، ف ه أن ين ى وإال فعلي  اإلفطار  إل
م المريض             ضًا       . أفطر، ومن غلبه الجوع أو العطش فحكمه حك  من ويجوز الفطر أي

الفطر                الصوم الواجب لسفر طويل، وهو سفر القصر، وآان مباحًا، ثم إن تضرر به ف
ضل الى أف ه تع ضل لقول صوم أف م  وأن ": ، وإال فال ر لك صوموا خي رة"[ ت ] ١٨٥:البق

  ). وذات حمل(على الرضيع وإن لم يكن ولدها، ) وخوف مرضع(
منه على نفسهما أو على ولدهما يبيح الفطر من الصوم الواجب إن     ( حمل   ذاتخوف  و) ٤٨٩(

  . ويوجب فطرهما القضاء عليهما دون الفدية . ظهر ضرر 
  
   آما مر بال قضاء صوممد      لهرم لكل يوم ومفطر) ٤٩٠(
   مرضع إن خافتا للطفلأو      ذات الحملوالقضا ل والمد) ٤٩١(

------------------------------------  
شقة شديدة              ) ومفطر لهرم ) (٤٩٠( ه    يجب أي آبر ال يطيق معه الصوم أو تلحقه به م لكل  ( علي

رؤه           ) مد. يوم ه لمرض ال يرجى ب ذا من ال يطيق ام وآ د  ) صوم بال قضاء   (طع والم
د الصوم           در بع و ق داًء، فل صوم، و       واجب ابت ذره ال د ن ضاء، وال ينعق ه الق م يلزم و ل  ل

  .عسر بالفدية استقرت في ذمته
ا           لذاتوالُمد والقضاء  الزم     ) ٤٩١(  الحمل والمرضع إن خافتا على الطفل، والضر المخوف هن

ال            ا الحتم ة عليه رة ال فدي م المتحيِّ ا معلوم من المرض، نع ضاً آونه ويؤخذ من   .  حائ
 فيلزمها الفداء عن عليهاتة عشر يومًا فأقل، أما إذا زادت العلة أن محله إذا أفطرت س 

ا من                      ه ال يصح له دليل أن ا ب ه طهره يقن في ه المت ام إال     رمضان الزائد؛ ألن ة  الت  أربع
  .عشر يومًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).      ١٩٥٣(واللفظ له، ورواه البخاري ) ١١٤٨( مسلم )١(



  ١٣٣

א 
  المسلم بعد أن ثوى بالمسجد      وإنما يصح إن نوى سن) ٤٩٢(

------------------------------------  

FאE 
ّرًا     اللبث: هو لغة  ان أو ش لبث شخص   : وشرعاً .  والحبس والمالزمة على الشيء خيرًا آ

ه      واألصل. مخصوص في مسجد بنّية    ة، وأرآان شرائع القديم :  فيه اإلجماع واألخبار، وهو من ال
  .  فيه آما يعلم من آالمهفومعتَكلبث ونية ومعتِكف 

ت،     ) ٤٩٢( سن االعتكاف آل وق ذر، وهو في    ي رة من رمضان   العشر وال يجب إال بالن  األخي
ل أفضل منه في غيره طلبًا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر،         ى   ومي شافعي إل  ال

ة             ى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين، وتلزم ليلة بعينها، وهي باقي ة،   إل وم القيام  ي
اردة، وت         : وعالماتها ة ال حارة وال ب شمس صبيحتها    أنها ليلة طلق ع ال ضاء طل يس  بي  ل

ول           ا من ق ر فيه ا وأن يكث ا آتُمه سن لمن رآه ا شعاع، وي و تحب    ": له ك عف م إن الله
وأن يجتهد في يومها آليلتها، ويحصل أصل فضلها لمن صلى ، )١(" فاعف عنيالعفو

صبح  شاء وال يالع ا ف م يعلمه ة وإن ل ه  .  جماع ي ابتدائ وى ف اف إن ن صح االعتك وي
از       نذره تميز العبادة عن العادة، ويتعرض في        هاألنآالصالة؛     ذر ليمت  للفرضية أو الن

ضاء   ر ق إن خرج لغي ه ف ال مكث ه، وإن ط ْت نيت اف آف ق االعتك ل، وإذا أطل عن النف
اع ويصح االعتكاف في المسجد         . الحاجة لزمه استئناف النية    ه   لالتب اع ولقول  ولإلجم

الى ساج وال ": تع ي الم اآفون ف تم ع روهن وأن رة" [د  تباش ا ، ]١٨٧:البق ين آونه فتع
اف،   صحة االعتك رطًا ل يسش ة     ول سجد إال التحي ى م حتها عل ف ص ادة تتوق ا عب  لن

 في نذره االعتكاف تعيَّن، وآذا مسجد       الحرامواالعتكاف والطواف، ولو عيَّن المسجد      
ذره              ا في ن ا تعيَّالمدينة والمسجد األقصى إذا عيَّنهم د          ن ا لمزي ا مقامه وم غيره  ، فال يق

ة مساجد         :" فضلها فقد قال     ى ثالث شد الرحال إال إل ذا والمسجد    :  ال ت مسجدي ه
  .)٢("الحرام والمسجد األقصى

  بالصيام أفضل وجامع       لحظة وسن يوما يكمللو) ٤٩٣(
  واللمس مع اإلنزال بالوطء     إن نذر التواليوأبطلوا) ٤٩٤(

------------------------------------  
ام           )٣(الحرام مقامهما  المسجد   ويقوم  وال عكس لمزيد فضله عليهما، ويقوم مسجد المدينة مق
 صالة  : " وال عكس؛ ألن مسجد المدينة أفضل من المسجد األقصى؛ قال رسول اهللا        األقصى

 الحرام في مسجدى هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال المسجد الحرام، وصالة في المسجد                 
وى "فاعل  ) المسلم ()٤(رواه أحمد "  هذا أفضل من مئة صالة في مسجدي      شرط المعتكف   : أي" ن

                                                 
  ).      ٣٨٥٠(وحسنه، وابن ماجه ) ٣٥١٣( رواه الترمذي )١(
  ).      ٨٢٧(، ومسلم )١٩٩٦، ١٨٦٤، ١١٩٧، ١١٨٩( رواه البخاري )٢(
  .     مقامها: وعة في النسخ المطب)٣(
من حديث جابر، وروي من حديث غيره، ) ١٤٠٦(، وابن ماجة ٣٩٧، ٣/٣٤٣" المسند ")٤(

  ".      الصحيحين"والجزء األول منه في 



  ١٣٤

و        : اإلسالم، أي  ة ول اس وجناب اء عن حيض ونف ًا وزوجة، لكن يحرم     ًاصبيّ والعقل والنق  ورقيق
  .  بغير إذن السيد والزوج 

ا وال بد لصحة االعتكاف من لبث في مسجد ولو لحظة قدر            ) ٤٩٣( ة،        م ًا، أي إقام سمى عكوف  ي
ة الصالة، فال         إلشعار لفظه  در طمأنين وره   يكف  به، وذلك بأن يزيد على ق ي مجرد عب

امًال، وأن يكون في جامع        . وال أقل ما يكفي في طمأنينة الصالة        ًا آ ه يوم سن آون وي
رة           ة المساجد للخالف ولكث ة    الجماعة أفضل من بقي تغناء عن الخروج للجمع .  ولالس

 وإذا نذر مدة متتابعة لزمه التتابع؛       منه بدونه لما مر،   ) أفضلبالصيام  (االعتكاف  ) و(
  .  الليالي المتخللة بينهااعتكافألنه وصف مقصود، ويلزمه 

ه               لموأبطل العلماء االعتكاف بالوطء وإن      )  ٤٩٤( اع في ًا بتحريم الجم رًا عالم ان َذَآ  ينزل إن آ
م           الخروج مختارًا، سواء أجامع في المسجد أم عند         سحاب حك ضاء الحاجة الن ه لق  من

الوطء         اال شهوة آ ا عتكاف عليه حينئذ، وبالمباشرة ب ة        فيم اللمس أوالقبل رج أوب  دون الف
إن    صوم، ف ة بمحرم آال زوال األهلي زال ل ممع اإلن زل بنظر أو فكر أو  ل زل أو أن  ين

  . لمس بال شهوة أو احتالم لم يبطل اعتكافه
  لقضاء حاجة اإلنسان أو           بخروج منه بالنسيانال) ٤٩٥(
  والغسل من االحتالم والحيض    مرض شق مع المقام أو) ٤٩٦(
  راتب والخوف من سلطان من    والشرب أو األذان واألآل) ٤٩٧(

------------------------------------  
ل ) ال(و) ٤٩٥( سيان (يبط ه بالن روج من ضر    ) بخ راه، وال ي ه، أو اإلآ ن خروج ال زم وإن ط

ا؛            آرأسه أو يده أو إحدى رج      أعضائهإخراج بعض    اّد لهم ليه أو آلتيهما وهو قاعد م
ه،       )  اإلنسانحاجةأو لقضاء   (،  خارجًاألنه ال يسمى     د من ه ال ب ائط؛ ألن ول أو غ من ب

و   عنفهو آالمستثنى أوًال، وال يضر ُبعد داره     ه، ول اد  المسجد مالم يفحش بعدها من  ع
  . مريضًا أو صلى على جنازة في طريقه لقضاء الحاجة لم ينقطع

 لمرض شق معه المقام، أي اإلقامة في المسجد، سواء أآان       للخروجال ينقطع التتابع    أي  ) ٤٩٦(
راش  ى الف ة إل ك للحاج ادمذل ه والخ سجد من ث الم وف تلوي ب أم لخ ردُّد الطبي  وت

  . والصداع ونحوهماالخفيفةآاإلسهال وإدرار البول، بخالف الحمى 
دة ا        أن   وال ينقطع التتابع بخروج المرأة لحيض وقد طالت م و  آانت العتكاف ب  ال تخل

دة الماضية إذا طهرت               ى الم ي عل ذورة فتبن ا مع  ينقطع وال . عنه غالبًا آشهر، لكونه
ث؛ ألن            التتابع بخروجه للغسل من االحتالم وإن أمكن اغتساله في المسجد من غير لب

  . أقرب إلى المروءة والصيانة للمسجد لحرمته الخروج
شرب (آل؛ ألنه يستحيا منه في المسجد،        وال ينقطع أيضًا بخروجه لأل    ) ٤٩٧( د العطش    ) وال عن

ه،                شرب في ه ال م يمكن اء في المسجد أو ل ارة  )  من راتب  . أو األذان(ولم يجد الم بمن
ا  ة منهم ه قريب ه وعن رحبت صلة عن هللمسجد منف اس إللف ألذان وإلف الن  صعودها ل

الم أو نح                 . صوته الخروج للخوف من سلطان ظ وه وإن طال    وال ينقطع االعتكاف ب
  .استتاره 

  
  



  ١٣٥

  

אא 
  ةبا في العمر غير مرجي لم        العمرةوآذاك فرض الحج) ٤٩٨(
  ذا استطاعة لكل ما آلف      يلزم حرا مسلماوإنما) ٤٩٩(
  رجوعه ومن مرآوب إلى    من مأآول أو مشروبيحتاج) ٥٠٠(

------------------------------------  

FאאE 
ة   .  بيانه اآلتيقصد الكعبة للنسك    : القصد، وشرعاً : هو لغة  رة لغ ارة، وشرعاً   : والعم : الزي

  . قصد الكعبة للنسك اآلتي بيانه
اس حج البيت من       وهللا ":  المستطيع لإلجماع ولقوله تعالى    على)  الحج فرض ) (٤٩٨(  على الن

بيال    ه س تطاع إلي ران ["اس ه، ]٩٧:آل عم الىولقول وا ":  تع رة هللا  وأتم ج والعم  الح
رة"[ ر  أي ]١٩٦:البق امَّين، ولخب ا ت وا بهم س  :  ائت ى خم الم عل ي اإلس ر )١("بن ، وخب

رة     )٢(مسلم ي هري ي     :  عن أب ا النب ال  خطبن يكم             : "فق د فرض اهللا عل اس ق ا الن ا أيه ي
وا ج فحج ل"الح ال رج ول : ، فق ا رس ال   اهللاي ًا، فق ا ثالث ى قاله سكت حت ام؟ ف لَّ ع  أآ
ول اهللا  و: "رس تطعتم  ل ا اس ْت ولم ك لوجب ُت ذل ى  ".  قل رض عل رة ف ذلك العم وآ

الى    وا  ": المستطيع لقوله تع رة هللا       وأتم ي          أي " الحج والعم امَّين، وال يغن ا ت وا بهم  ائت
رة واحدة،             ا عنها الحج وإن اشتمل عليها، وال يجبان في العمر غير م ر  ووجوبهم  أآث

  . خيمن مرة بنذر أو قضاء عارض، ووجوبهما على الترا
ى المكلف فال                  ) ٤٩٩( افر، وعل ى آ ويجبان على الحر دون الرقيق، وعلى المسلم فال يجبان عل

الى        القلميجبان على صبي لرفع       من  ":  عنه، ويعتبر في لزومهما االستطاعة لقوله تع
تطاع بيال اس ه س ران"[ إلي انوهي ].٩٧:آل عم تطاعة :  نوع رة، واس تطاعة مباش اس

   مالكل(ن مستطيعًا وأن يكو. تحصيلهما بغيره
ى   ) يحتاج من مأآول ٌاو مشروب   ) ٥٠٠( ا حت سفرة أو ملبوس وأوعيتهم ا في     ال ي يأآل عليه  الت

  ويشترط توفر مرآوب. ذهابه وإيابه إلى رجوعه إلى وطنه
  
  يالمسير في وقت بق ويمكن      أمن الطرقبشرط به الق) ٥٠١(
   تعرفزوال التسع إذ بعد     قف اإلحرام بالنية أرآانه) ٥٠٢(

------------------------------------  
ه،             ) ٥٠١( ه، ويثبت علي أن يصلح لمثل أجرة            ويكون الئق به ب تئجاره ب ه أو اس ثمن مثل  شراؤه ب

ا   د فيم ه، وال ب رمثل ه،  م ه وإياب دة ذهاب ه م ة ممون ه ومؤون ه فاضًال عن َدْين  من آون
اال أم  دَّين ح ان ال واء أآ ؤجًالوس اجزم اء األول ن ا  إذ وف ى التراخي، وأم  والحج عل

ه  فقدالثاني فألنه إذا صرف ما معه للحج     ال يجد ما يقتضيه منه بعد حلوله، وقد تدرآ
ه تحصيله في الحال      مالهولو آان   . المنية فتبقى ذّمته مرتهنة     في ذمة إنسان فإن أمكن

 قيالطر فاضًال عن مسكنه، ويشترط أمن       آونهفكالحاصل وإال فكالمعدوم، وال بد من       
                                                 

  ).     ١٦(، ومسلم )٨( رواه البخاري )١(
  ).      ١٣٣٧( مسلم )٢(
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ُبعًا أو عدوا وال               ه َس سه أو مال ى نف ه عل و خاف في طريق ه، فل ا يليق ب ظّنًا بحسب م
ه الحج      : طريق له سواه   رأة         . لم يجب علي شترط في حق الم ا أو    خروج وي  زوج معه

شترط                سها، وال ي  محرم أو    وجود محرم أو نسوة ثقات أو عبدها األمين لتأمن على نف
م            زوج إلحداهن؛ ألن األطماع تنقطع ب      ا أجرة المحرم إن ل اعتهن، وتلزمه  يخرج جم

ه                       ى أجرت درتها عل ا ق شترط في وجوب الحج عليه . إال بها؛ ألنه من أهبة سفرها، في
رأة       آالمحرم وجود قائد له، وهو      - مع ما مر   -ويشترط في حق األعمى      .  في حق الم

ى الحج             السيرويشترط إمكان    سيَر   بأن يبقى بعد االستطاعة زمن يمكن فيه السير إل ال
و ا ود، فل اجالمعه م  حت ة ل ر من مرحل ام أآث ي بعض األي وم أو ف ى أن يقطع آل ي  إل

  . لوجوب الحجشرطيلزمه، فإمكان السير 
تلفظ  ) بالنية (  في النسك   الدخولوهو  ) اإلحرام  : ( أرآان الحج خمسة  ) ٥٠٢( بالقلب، ويندب ال

م         نويت الحج وأحرم  : ولسانهبما نواه، وأن يلبي فيقول بقلبه        الى، لبيك الله ت به هللا تع
 الحرم أو تحريم األنواع اآلتية، وينعقد     دخولإلى آخره، وسمي بذلك القتضائه      .. لبيك

ا،            رة أو آليهم ى نفس        أومعينًا بأن ينوي حجة أو عم ة عل د في الني أن ال يزي ًا ب  مطلق
فه  أحرم مطلقًا في أشهر الحج صر فإناإلحرام، والتعين أفضل ليعرف ما يدخل فيه،   
ة،        باألعمالبالنية لما شاء من النسكين أو آليهما ثم اشتغل           ل الني ، وال يجزئه العمل قب

  . الحج في أشهرهإلىوإن أطلق في غير أشهره انعقد عمرة، فال يصرفه 
رة   ج والعم ن الح ل م انولك ج : ميقات ي الح اني ف اني، فالزم اني ومك وال وذو : زم ش

ر،         مأحرالقعدة وعشر ليال من ذي الحجة، فإن         ا م رة آم د عم  به في غير أشهره انعق
ة أو     صف حج رتين أو بن ين أو عم رم بحجت رةأو أح ه   عم دة وال تلزم دت واح  انعق

.  بمنى للمبيت والرمي   عاآفووقت العمرة جميع السنة إال لمحرم بالحج أو         . األخرى
  .الحجويندب اإلآثار منها، وال تكره في وقت، ويكره تأخيرها عن سنة 

اب داره أفضل،                   والميقات الم  ة، ومن ب ة نفس مك كاني للحج في حق من بمك
د، أو في                    محرمًاويأتي المسجد    م َيُع ه دم إن ل ان وأحرم أساء وعلي ، ولو جاوز البني

ه دم    سيء وعلي ل فم ات      إالالح ره فميق ا غي ة، وأم ى مك وف إل ل الوق ود قب  أن يع
ة    ال:  الشام ومصر والمغرب ومنذو الحليفة،   : المتوجه من المدينة   ة، ومن تهام جحف

ذات عرق، ومن     : ، ومن المشرق    قرن: يلملم، ومن نجد الحجاز ونجد اليمن     : اليمن
ة        . العقيق أفضل، والعبرة بمواضعها    ين مك سكنه ب ات وَمن م سكنه،   والميق ه م  فميقات

اً واألفضل أن يحرم من أوله ويجوز من آخره، ومن سلك البحر أو               ات    طريق  ال ميق
تبه تحرى، وال يخفى               به فإن حاذى ميقاتًا أحر     إن اش ه، ف اط م من محاذات ، أو  االحتي

 في   تساوياميقاتين أحرم من محاذاتهما إن تساوت مسافتهما إلى مكة، وإن تفاوتا أو             
ة               ى مك ى المسافة إلى طريقه أحرم من محاذاة أبعدهما، وإن تفاوتا في المسافة إل  وإل

يس     طريقه فالعبرة بالقرب إليه، وإن لم يحاذ ميقاتًا أحر         م على مرحلتين من مكة إذ ل
م              ش سكًا ث د ن ر مري ات غي در، ومن مر بميق ذا الق يء من المواقيت أقل مسافة من ه

ر إحرام، واألفضل أن يحرم                فميقاتهأراده    موضعه، أو مريده لم تجز مجاوزته بغي
ات الحج،             .  دويرة أهله  منمن الميقات ال     وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميق

ى م يلزمه الخروج    وَمن بالحر  اء، وأفضل            إل ة ش سيرًا من أي جه و ي ى الحل ول  أدن
  .الحديبية ثم التنعيم ثم الجعرانةبقاع الحل 

  الصفا لمروة مسبعا من      وسعى بالكعبة سبعاوطاف) ٥٠٣ (
---------------------------------  
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ان            الوقوف: والثاني من األرآان   اّرًا في    بعرفة بأن يحضر بجزء من أرضها وإن آ م
ا،               زوالطلب آبق أو نحوه، وأول وقته بعد         وم التاسع حين يعّرف به  الشمس يوم عرفة وهو الي

ان        ويشترطويمتد وقته إلى فجر يوم النحر،         أهليته للعبادة، فلو حضرها ولم يعلم أنها عرفة أو آ
ى خرج الوقت      ونامنائمًا أو قبل الزوال      يالً           :  حت ى الوقوف ل و اقتصر عل ى     أجزأه، ول  صح عل

ًا،                قبلالمذهب، أو نهارًا وأفاض      ًا استحبابًا ال وجوب  الغروب صح قطعًا، نعم إن لم َيُعد أراق دم
ولو غلطوا فوقفوا اليوم العاشر أجزأهم إال أن يقلُّوا على          .  فال دم  الغروبوإن عاد فكان بها عند      

يس       أوخالف العادة    ة فيقضون، ول ه عرف ى ظن أن راد     تأتي شرذمة يوم النحر عل ط الم  من الغل
  .  ذلك بسبب الحساب أو وقفوا الحادي عشر أو في غير عرفة فال يجزئهموقعلهم ما إذا 

ات المنهي عن                : الثالث من األرآان  ) ٥٠٣( ة وفي األوق و متفرق الطواف بالكعبة سبع مرات ول
د   النحر ب  ليلة ماشيًا آان أو راآبًا بعذر أو غيره، ويدخل وقته بانتصاف            فيهاالصالة   ع
وف تر    . الوق شترط س ات في ا الواجب نن، أم ات وس ه واجب واف بأنواع م للط ورةُث  الع

اقي                    سعي والوقوف وب وطهارة الحدث والنجس حتى ما يطؤه في المطاف بخالف ال
ّو                  األعمال ر معف ، فلو طاف عاريًا مع القدرة أو محدثًا أو على بدنه أو ثوبه نجاسة غي
ان يط        لم: عنها و عّمت النجاسة                يصح طوافه، وآذا لو آ م ل ه النجاسة، نع أ في مطاف

ة         حترازاالالمطاف وشّق    ا وال رطوب و      :  عنها ولم يتعمد المشي عليه ه، ول صح طواف
ى   ر وبن ه تطّه صالة   بخالفأحدث في ي ال ل ف ا ال يحتم ه م ل في ه يحتم صالة؛ ألن  ال

دئًا ف          البيتآالفعل الكثير والسالم، وأن يجعل       ه مبت ك    عن يساره ويمر تلقاء وجه ي ذل
ه بالحجر األسود محاذيًا له في مروره         دم جزءًا من                علي أن ال يق ه ب ع بدن داًء بجمي  ابت

ع          ويجوزبدنه على جزء من الحجر، ويندب استقباله         راد بجمي ساره، والم  جعله عن ي
  .، فإذا انتهى إليه ابتدأ منهيحسببدنه جميع الشق األيسر، فلو بدأ بغير الحجر لم 

أن يطوف        يًا إال    وأما السنن ف ذر ماش ستفتي،            لع وره لي اج لظه  آمرض ونحوه، أو يحت
ستلم الحجر  ره، وأن ي م يك ال عذر ل إن رآب ب ده األسودف ه بي ضع جبهت ه وي ه ويقبل  أول طواف

ده ال      ه بي ار إلي ز أش إن عج تلمه، ف ز اس إن عج ه، ف هعلي شاميين وال  بفم رآنين ال ل ال ، وال يقب
ى استالم الحجر األسود              يدهم يقبل   يستلمهما، وال يقبل اليماني بل يستلمه ث       ذا إذا اقتصر عل ، وآ

و    د خل ل إال عن تالم وال تقبي ساء اس سن للن ز، وال ي شبة للعج تلم بخ ة أو اس افلزحم ، وأن المط
ه  ول أول طواف صديقًا بكتابك     : "يق ًا بك وت م إيمان ر، الله سم اهللا واهللا أآب اًءب ًا  ووف  بعهدك واّتباع
دنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة                : "لرآنين اليمانيين  ا وبين" )١(لسنة نبيك محمد     ا في ال م آتن الله
ر                    ويدعو،  )٢("وقنا عذاب النار   راءة وهي أفضل من غي دعاء أفضل من الق  بما شاء، ومأثور ال

ل               األشواطالمأثور، وأن يرمل في      ارب خطاه وليق شيه مع تق سرع م م  : " الثالثة األول بأن ي الله
، وأن يقرب من البيت، فلو تعذر الرمل مع          )٣(" وسعيًا مشكوراً  فورًامغاجعله حّجًا مبرورًا وذنبا     

ة   ا فرج إن رج ة ف رب لزحم فالق اف صدم  وق ضل إال أن يخ د أف ع الُبع ل م ل وإال فالرم  ليرم
  . النساء فالقرب بال رمل أولى 

رآنو ع ال ن  :  الراب ه م ة، ذهاب و متفرق بعًا ول روة س صفا للم ن ال سعي م صفاال ى ال  إل
رة روة م ن أو  الم د طواف رآ سعى بع شترط أن ي رى، وي ه أخ ا إلي وده منه دوم وع ث ال ق  بحي

                                                 
، ٨٨٩٥، ٨٨٩٤(عبدالرزاق " مصنف" ، و٢/٢٤٧" تلخيص الحبير" انظر لتخريجه )١(

٨٨٩٩ -٨٨٩٧       .(  
  ).       ١٨٩٢( رواه أبو داود )٢(
  .       ٢/٢٥٠" تلخيص الحبير"من آالم الشافعي، وانظر ) ٩٠٧٠" (الكبرى" رواه البيهقي )٣(
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سع يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد قدوم لم ُيعده، ولو شك فى عدد                  ي أو الطواف   ال
تقبل البيت         ويندبأخذ باألقل، ويسن      أن يرقى الذََّآر على الصفا والمروة قدر قامة، فإذا رقى اس

   اهللا أآبر اهللا أآبر برأآاهللا : " وقال
  
  سوى الوقوف رآن العمرة وما    أزل شعرا ثالثا نزره ثم) ٥٠٤(

------------------------------------  
ه      أوالناوهللا الحمد، اهللا أآبر على ما هدانا والحمد هللا على ما      ه ل ه إال اهللا وحده ال شريك ل ، ال إل

ه إال اهللا وحده، صدق       وهوالملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير       دير، ال إل  على آل شيء ق
ه وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ال          و                 إل دين ول ه ال صين ل اه مخل د إال إي  إال اهللا وال نعب

ًا، وأن يمشي أول      ينًا، ثم يدعو بما أحب د    "آره الكافرون  ًا وثالث دعاء ثاني ذِّآر وال  ودنيا، ويعيد ال
ين            ، وم الوسطالسعي وآخره ويعدو في      ه وب وضع النوعين معروف هناك، فيمشي حتى يبقى بين

ين    المسجدالميل األخضر المعلق برآن       على يساره قدر ست أذرع، فيعدو حتى يتوسط بين الميل
ن  ي رآ دهما ف سجداألخضرين أح ى  الم ي إل ى ينته شي حت اس فيم دار العب صل بج  واآلخر مت

ى  ا إل اد منه روة، وإذا ع صفاالم شيه ال ي موضع م عيه أوًال، وال  مشى ف ي موضع س وسعى ف
صفا         ى ال روة ترقى المرأة  عل ول في سعيه                   والم ا في وسط المسعى، ويق دو آل منهم : ، وال يع

ا  " اوز عم م وتج ر وارح مرب اغف رم تعل ز األآ ت األع ك أن سعى )١(" إن يًا، وأن ي وز ماش  ويج
  .يل لم يضر  مرات السعي، وبين الطواف والسعي فلو تخلل فصل طوبينراآبًا، وأن يوالي 

ًا                    ) ٥٠٤( صيرًا أو نتف ًا أو تق ا يجزئ حلق الرآن الخامس إزالة ثالث من شعر الرأس وهو أقل م
در أ           رأة بق ة أو قّصًا، والحلق للذََّآر أفضل، وتقّصر الم رأس،         نمل ع جوانب ال  من جمي

ة               ستقبل القبل سر، وأن ي دفن شعره، ومن ال        وأنويندب أن يبدأ بالشق األيمن ثم األي  ي
ى رأسه، وإن أخذ من                   شعر  أو  شاربه  برأسه ال شيء عليه ويسن إمرار الموسى عل

ان أحب يئًا آ ه ش ن . (شعر لحيت وف رآ ا سوى الوق روم ا، ) هالعم ة له شمول األدل ل
اً وينبغي عّد ترتيب األرآان      دم اإلحرام والوقوف               رآن ا، فيق ر في معظمه ه معتب ؛ ألن

  . الطوافعلى الطواف والحلق، ويؤخر السعي عن 
  
  اإلحرام من ميقات أولها      جابر لواجبات والدم) ٥٠٥(
  والرمي للجمار بعرفة       بين الليل والنهار والجمع) ٥٠٦(

-----------------------------------  
اإلحرام من الميقات؛ ألن من بلغه مريدًا       : وأول الواجبات . ويجبر ترك الواجبات بالدم     )  ٥٠٥(

ْود ليحرم          بغيرللنسك لم تجز مجاوزته      ه الَع اهًال لزم  إحرام، فإن فعل ولو ناسيًا أو ج
المتمتع منه، فإن لم َيُعد لزمه دم وهو شاة أضحية، فإن عجز فهو              ام       آ ة أي  يصوم ثالث

  .في أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 
. وهو قول مرجوح، واألظهر أن الجمع بينهما سنة        ) بعرفْه.  والنهار الليلوالجمع بين   )  (٥٠٦(

ات           بسبعثالثها رمي جمرة العقبة       حصيات، ورمي الجمار الثالث إذا عاد إلى منى وب
                                                 

من حديث ابن مسعود مرفوعًا وفيه ليث بن أبي ) ٢٧٥٧" (األوسط" رواه الطبراني في )١(
هذا أصح الروايات في ذلك عن : " موقوفًا عليه ـــوقال) ٩١٣٤" (الكبرى"سليم، والبيهقي 

/ ابن أبي شيبة ك الحج" مصنف"موقوفًا على ابن عمر، وانظر ) ٩١٣٥(، و"ابن مسعود
  .       باب ما يقول الرجل في المسعى
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ي   ثالث، وه شريق ال الي الت ا لي اد: به صيات   الح سبع ح رة ب ل جم اه آ شر وتالي ي ع
رة       رة         . فمجموع الرمي سبعون جم دخل وقت رمي جم ة وي ة النحر       العقب  بنصف ليل

ى        طلوعلمن وقف قبل ذلك، واألفضل أن يرمي بعد          ار إل الشمس، ويبقى وقت االختي
شمس،         زوال ال شريق ب ي الت دخل رم ر، وي وم النح ر ي رجآخ ار  ويخ ت االختي  وق

اقي        ام بغروبها، وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمدًا أو سهوًا تدارآه في ب  وال دم، األي
أن        .  لم يتدارك وجب الدم    فإن ويشترط رمي السبع واحدة واحدة، وترتيب الجمرات ب

ي مسجد الخيف ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة، وآون           تل الجمرة التي    يرمي أوالً 
 وال بمقالع، وأن يقصد  المرمىالمرمي حجرًا، وأن يسمى رميًا فال يكفي الوضع في    

م المنصوب       رمىالمرمى فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يكف ولو             ى الَعَل  إل
 حصى الخذف،     بقدرين، والسّنة أن يرمى     ثم سقط في المرمى أجزأه في أوجه احتمال       

ي الراموال يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو تدحرج وخرج منه لم يضر، وال آون           
ومن عجز عن    .  اآلخر جاز الطرفخارجًا عن الجمرة فلو وقف بطرفها ورمى إلى         

الرمي لعّلة ال يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي استناب، وال يصح رمي النائب                 
  . رمي جميع ما عليه عن نفسهحتى ي

  
  
  الست طواف الودع خرآو      المبيت بمنى والجمع ثم) ٥٠٧(
  محرم وينزر وليتجرد       بدء الحج ثم يعتمر وسن) ٥٠٨(

---------------------------------   
ة لمن                 )  المبيت بمنى  ثم) (٥٠٧( ة الثالث زم مبيت الليل ا يل في لياليها، ويحصل بمعظم الليل، وإنم

تغر رك  ب ث، فمن ت وم الثال ه رمي الي ذ يلزم ى، وحينئ يم بمن و مق شمس وه ه ال  علي
ي   ت ف اليالمبي وز     اللي م يج ّدان، نع ين فُم ّد، أو ليلت ة فُم ي ليل ه دم، أو ف ثالث لزم  ال

ه وال  ذور ترآ ث    دمللمع وم الثال ى الي أخر إل سقاية، والت ل ال ل وأه اة اإلب ه آرع  علي
اد       لب قلفة لالتباع، ومن دفع منها      والمبيت بالمزد . أفضل ولإلمام آآد   ل وع  نصف اللي

ه دم،               ا أن  وشرط قبل الفجر فال دم عليه، وإن لم يعد أو ترك المبيت أصًال لزم  مبيته
لمن أراد  ) الست طواف الودع  (الواجبات  ) وآخر. (يكون بها ساعة من النصف الثاني     

ى   سواء أآان حاّجًا أم آفاقيّ  منىالخروج من مكة أو االنصراف من        ًا يقصد الرجوع إل
ر       وسواءوطنه أو مكّيًا يسافر لحاجة ثم يعود،         صيرًا لخب ا أم ق ان سفره طويًل ُأمر  :  أآ

فمن  . )١( أنه خفف عن المرأة الحائض   إالالناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف        
سافة القصر وطاف                 ل م اد قب دم، أو    سقط : ترآه لزمه دم، ومن خرج بال وداع وع  ال

  .بعدها فال
 باإلفراد، وهو أفضل من       المسمىويسن أن يبتدئ بالحج ثم يعتمر بعد فراغه، وهذا هو           ) ٥٠٨(

 فكالهما أفضل منه؛ ألن     سنتهالتمتع والِقران إن اعتمر في سنته، أما إذا لم يعتمر في            
شئ       بالعمرةتأخير العمرة عن سنة الحج مكروه، والتمتع آأن يحرم           م ين  ويفرغ منها ث

 عمل الحج فيحصالن،  ويعمللِقران آأن يحرم بهما معًا من الميقات        حّجًا من مكة، وا   
  .أو يحرم بعمرة ثم يحج قبل الطواف وال يصح عكسه

  
                                                 

  ).       ١٣٢٨(، ومسلم )..١٧٥٥( رواه البخاري )١(



  ١٤٠

  طوف قادم واألدعيةي وأن     التلبيةثم البياض ويرتد) ٥٠٩(
------------------------------------  

املين   على جواز هذه الكيفيات الثالث، والتمتع أفض اإلجماعوقد قام    ل من الِقران؛ ألنه بعملين آ
ران بخالف اب  .  الق يط الثي ه عن مخ ًا إلحرام ذآر وجوب رم ال رد المح افخوالويتج ال ف  والنع

  .استحبابًالينتفي عنه لبسها في اإلحرام الذي هو محرم عليه، آما يتزر 
دين           ) ٥٠٩( بس إزارًا ورداًء أبيضين جدي ين، ويصلي      فمغسولين  وإالويسن أن يل ي   ونعل رآعت

راما وز     إلح ه، ويج ه إلحرام ب بدن سن أن يطي ة، وي ضة والنافل ا الفري ي عنهم  ويغن
ًا               والتطييب ثوبه    ديها تعميم رأة خضب ي سن للم ى  بأس باستدامته بعد اإلحرام، وي  إل

اء،              شيء من الحن ا ب ة   (الكوع وأن تمسح وجهه م التلبي ع     ) ث ا، وأن يرف دب إآثاره وين
د     يضر نفالالرجل صوته بها بحيث      ه خصوصًا عن سه ما دام محرمًا في جميع أحوال

 واختالط رفقة وفراغ صالة وإقبال ليل وهبوطتغاير أحواله آرآوب ونزول وصعود      
د،           ك متأآ ا ونهار ووقت سحر فاالستحباب في ذل ا      أم ال، ولفظه رأة ف م لبيك   : " الم  الله

ك        ك ال شريك ل ك والمل ة ل  وإذا رأى )١("لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن الحمد والنعم
، وإذا فرغ من تلبيته صلى  )٢("لبيك إن العيش عيش اآلخرة: " يعجبه أو يكرهه قال  ما

ادم   . )٣( اهللا تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار       وسأل على النبي    وطواف ق
و          م ل اس  دخل دخل مكة قبل الوقوف، ويبدأ به قبل اآتراء منزله وتغيير ثيابه، نع  والن

ة صال   ي مكتوب دَّم       ف واف ق اء الط ي أثن و ف ة وه ت الجماع و أقيم م أوًال، ول ها معه
دة، الصالة ّنة مؤآ ضة أو س وت فري و خاف ف ذا ل ا، وآ وف أم د الوق ة بع داخل مك  ال

 فال يصح    عليهماوالمعتمر فال يطلب منهما طواف قدوم لدخول وقت طواف الفرض           
دخول المسجد والطواف     المأثورة ل ) األدعيه  ( تسن  ) و. (تطوعهما بطواف قبل أدائه   

  بالبيت وغير ذلك،
  
  باق سبعة تمهال يوالمش         في ثالثة مهرواليرمل) ٥١٠(
   يهرولبه  وفي سعي فيه      في طواف يرملواالضطباع) ٥١١(

------------------------------------  
ول  هأولفيق ا: " طواف ك ووف صديقًا بكتاب ك وت ًا ب م إيمان ر الله سم اهللا واهللا أآب ا ب دك واتباع ًء بعه
ة            ،  )٤(" نبيك محمد    لسنة اب الكعب ل ب ي تقاب م : "ويقول إذا وصل إلى الجهة الت  البيت بيتك     الله

ار             شير بلفظ   " والحرم حرمك واألمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من الن ذا وي راهيم    ه ام إب ى مق  إل
رآن العراقي           ى ال ي     : "عليه السالم، ويقول عند االنتهاء إل م إن شرك         أعوذ الله شك وال  بك من ال

، وعند االنتهاء إلى   )١("والولد وسوء المنظر في األهل والمال       )٥(والنفاق والشقاق وسوء األخالق   
                                                 

، والبخاري )١١٨٤(، ومسلم )٥٩١٥، ١٥٤٩( آما عند البخاري من حديث ابن عمر )١(
  .       من حديث عائشة) ١٥٥٠(

تلخيص "انظر .  وهو منقطع ٢/١٥٦" األم"، و١٢٢ص " مسنده" رواه الشافعي في )٢(
  .       ٢/٢٤٠" الحبير

  ).       ٨٨٢٠(، والبيهقي ٢/٢٣٨، والدار قطني ٢/١٥٧" األم"  روى ذلك الشافعي)٣(
        . ١٨٢ص ) ١( راجع التعليق )٤(
أخرجه البزار من حديث أبي هريرة مرفوعًا، لكن لم يقيده بما عند :  إلى هنا، قال ابن حجر)٥(

  .       ٢/٢٤٧" تلخيص الحبير"اهـ . الرآن وال بالطواف



  ١٤١

د  بكأساللهم أظلني في ظلك يوم ال ظل إال ظلك واسقني          : " تحت الميزاب  ًا  شراباً   محم  هنيئ
رام  الل واإلآ ا ذا الج دًا ي ده أب أ بع شامي و"ال أظم رآن ال ين ال اني، وب م: "اليم ًا الله ه حّج  اجعل

ا                       ور ي ن تب وًال وتجارة ل ًال مقب ورًا وسعيا مشكورًا وعم ًا مغف ز مبرورًا وذنب ور    عزي ا غف ، )٢(" ي
انين          : والمناسب للمعتمر أن يقول    رآنين اليم ين ال ول ب رورة، ويق دنيا        : "عمرة مب ا في ال ا آتن ربن

  . اء في جميع طوافه  ويدعو بما ش)٣(" وقنا عذاب النارحسنةحسنة وفي اآلخرة 
ة أي يسن للذََّآر أن يرمل في األشواط        ) ٥١١( شيه مع         ) مهروال ( اُألول   الثالث أي مسرعًا في م

  .تقارب خطاه ويسمى الخبب، ويمشي في األربعة الباقية على الهينة
ه      يرملويسن االضطباع في طواف  )  ٥١٢( ه تحت منكب  فيه، وفي سعي بأن يجعل وسط ردائ

  . األيمن، ويسن أن يهرول لالتباع ويكشف على عاتقه األيسر األيمن وطرفيه
  

                      
   فالمسجد إن يكن زحامفالحجر  الطواف من ورا المقام ورآعتا) ٥١٢(
   بها وبالمزدلفةوجمعه        ةفي منى بليل عرف وبات) ٥١٣(
   وأسرع وادي المحسرتدعو   وارتحل فجرا وقف بالمشعر بت) ٥١٣(

---------------------------------  
ان بالفريضة                 ) ٥١٣( راهيم، ويتأدي ام إب ده من وراء مق ة وتسن رآعتا الطواف بع رأ   والنافل ، ويق

د الفاتحة  ى بع ي األول افرون ( ف ا الك ا أيه ل ي ة )ق ي الثاني م "اإلخالص"، وف إن ل ، ف
ان في الم                  زاب أو في أي مك سجد يصلهما خلف المقام ففي حجر إسماعيل تحت المي

  .  يكن زحام متى شاءنالحرام إ
امن ذي             ) ٥١٤( ة في ث ه الخروج من مك دب ل ه ين ويسن أن يبيت في منى بليل يوم عرفة؛  ألن

ر سار        ى ثبي شمس عل الحجة إلى منى، ويجمع بها بين الظهر والعصر، فإذا طلعت ال
سل      حتىإلى نمرة بقرب عرفات    و اغت وف، ول سل للوق  تزول الشمس، فإذا زالت اغت

راهيم ن الفجر آفى، ثم يقصد مسجد       م ة             إب سمع خطب ه الظهر والعصر، وي  ويصلي ب
سيروا           ستحب أن ي وف، وي ين اإلمام، ثم يبادر للوق سيروا    ميل الى وأن ي رين اهللا تع  ذاآ

اع،  أزمين لالتب ق الم ى طري ودوا عل ق ضب ويع ى طري ي والعل ة إال ف دخل عرف  ي
اس                 ه الن ا يفعل ا م زوال، وأم د ال ان من         وقت الوقوف بع ذا الزم  أرض  دخولهم في ه

سّنة       الف لل امن فمخ وم الث ي الي ات ف ا      -عرف زول به رة والن ى نم ا إل ه منه  والتوج
إذا        دخولوالخطبة والصالة قبل     ا، ف ًا بينهم م العصر جامع  عرفات مع اإلمام الظهر ث

ى    رغ من الصالة سار إل ا وقف   الموقف ف ي أي محل منه ا موقف فف ات وآله  بعرف
زأه دب . أج ا -وين ر آم ات     - م ن عرف يض م ًا أن يف شمس يقين ت ال ام إذا غرب  لإلم

ة  ى المزدلف اس إل ه الن يض مع ؤخرواويف شاء  وي ى الع ع إل ة الجم  صالة المغرب بني
د،      ة العي ة ليل ًا بمزدلف صليهما جمع علي ى     والجم ار إل سك، وإذا س سفر ال للن ا لل  هن

  . يصلي قبل حّط رحلهالمزدلفة سار ملبيًا، فإذا وصل إلى المزدلفة ندب له أن 
                                                                                                                        

من حديث ابن عمر، ) ٤٢٥(مسلم " صحيح" المعروف أن هذا يقال عند السفر، انظر )١(
، - وهو لفظه – ٥٤٩٩، ٥٤٩٨(نسائي من حديث عبداهللا بن سرجس، وال) ٤٢٦(و

٥٥٠٠       ."  
  .       ١٨٢ص ) ٣( راجع التعليق )٢(
  ).       ١٨٩٢( رواه أبو داود )٣(



  ١٤٢

ا في الفجر       االرتحال  يبيت وجوبًا لالتباع، ويندب لغير النساء والضعفة         وبالمزدلفة) ٥١٥(  منه
  .بعد صالة الصبح بغلس إلى منى

  
  رميات الحصى حين انهيت بسبع   منى للجمرة األولى رميت وفي) ٥١٤(
  ضحيةاذبح الهدى بها آاأل ثم        للكل واقطع تلبيه مكبرا) ٥١٥(
  وبعده طواف الرآن شعر            بها أو قصرن مع دفن واحلق) ٥١٦(

------------------------------------  
ه من وادي         ] أن[ مزدلفة ليًال و   منويسن لهم أخذ ما يرمون به يوم النحر          يأخذوا بقية ما يرمى ب

ره  وف . محسر أو غي سن الوق شعروي آخر المز بالم ل صغير ب و جب رام وه ذآر اهللا  الح ة ت دلف
ا           :  اإلسفار وتقول  إلىتعالى فيه مستقبل البيت      ذآرك آم ا ل اه فوفقن ا إي ه وأريتن اللهم آما وقفتنا في

 - قوله إلى - أفضتم من عرفات فإذا ":  لنا وارحمنا آما وعدتنا بقولك وقولك الحقواغفرهديتنا 
دنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة     آتنا في الربنا" من قوله    ويكثر ].١٩٩-١٩٨:البقرة"[ رحيم   غفور

شيه  بما أحب ويسرع في       ويدعو،  "وقنا عذاب النار   يًا، وأسرع            م ان ماش  في وادي محسر إن آ
ى يقطع عرض وادي محسر،                ًا حت در  وهو دابته إن آان راآب زول         ق اع، ولن ة بحجر لالتب  رمي

ذاب هالع صارى آانت تقف في ت، وألن الن دم البي ل القاصدين ه ى أصحاب الفي ه عل ا  في  فُأمرن
   .بمخالفتهم

 ترمي بسبع حصيات - وهي جمرة العقبة التي تلي مسجد مكة -األولىوفي منى للجمرة ) ٥١٦(
  .عند وصولك إلى منى بعد طلوع الشمس

د     قطعويسن التكبير لكل حصاة لالتباع، و    )  ٥١٧( م بع داء الرمي، ث ح  الرم  التلبية عند ابت ي اذب
  . ة في صفاتهاالهدي بمنى إن آان معك هدي آاألضحي

شعر استحباباً       ) أو قصرن (أيها الذآر بمنى    ) واحلق) (٥١٨( ن ال ق أو     . لالتباع مع دف د الحل وبع
المسمى أيضًا بطواف اإلفاضة والزيارة والفرض والصَّدر،       ) طواف الرآن (التقصير  
سعى  دهوي زوال، بع ل ال ون قب دوم، واألفضل أن يك د طواف الق م يكن سعى بع  إن ل

  . الشرب من سقاية العباسطوافهفراغ ويسن له بعد 
  يالجمار الكل بالتوال يترم     يوم العيد للزوال وبعد) ٥١٧(
  الطواف حل قلم الظفر و    أ   النحريمن حلق ورم باثنين) ٥١٨(
  وطء وعقد ونكاح بثالث    واللبس وصيد ويباح والحلق) ٥١٩(
  ملتزموداعا وادع بال وطف     لما تحب ماء زمزم واشرب) ٥٢٠(

------------------------------------  
  .  يدخل رمي آل يوم من أيام التشريق الثالثة بزوال شمسهأي ) ٥١٩(
سعي إن  يوم برمي الحجو يحصل التحلل األول من تحللي  ) ٥٢٠(  النحر أو الطواف المتبوع بال

  .لم يفعل قبل
ل،  )  ٥٢١( م يفع ق إن ل بس (أو الحل ل) والل تر رأس الرج ه  أي وس ة ووج صيد المحرم ، وال

ين           ين التحلُّل ه ب د       . والطيب، بل يندب التطييب لحّل وطء وعق اح ال اح ويب  بحصول   ونك
  . صومًاالتحلل الثاني، ولو فات الرمي توقف التحلل على بدله ولو 

ا تحب    ) (٥٢٢( وداع           ) واشرب لم اع، وطواف ال زم لالتب اء زم دنيا واآلخرة م ات ال من مطلوب
ر، جباو ا م الملتزموادع( آم رآن  )  ب ين ال و ب وداع، وه ن طواف ال د فراغك م بع

ي بذلك ألن الداعين يلتزمونه عند الدعاء، وهو من األماآن التي يستجاب            سموالباب،  
 ،ويتأآد له بعد فراغ حجه زيارة قبر رسول اهللا           .  للحاج وغيره  ويسنفيها الدعاء،   



  ١٤٣

سليم ع          )١( المتوجه لها  وليكثر ه من الصالة والت ا إذا أبصر       في طريق د منهم ه، ويزي لي
إذا دخل المسجد قصد        مثًالأشجارها   ه، ف بس أنظف ثياب ، ويغتسل ندبًا قبل دخوله ويل

م            بينالروضة، وهي ما     ر، ث  القبر الشريف والمنبر، فيصلي تحية المسجد بجنب المنب
ة أذرع ونصف            فيستقبليأتي القبر الشريف      رأسه ويستدبر القبلة ويبعد منه نحو أربع

اظ ا ن ى أسفل م ستقبلهرًا إل دنيا، ي ق ال ارغ القلب من عل ة واإلجالل ف ام الهيب ي مق  ف
لم           : فيقولويسلم من غير رفع صوت       ا رسول اهللا صلى اهللا عليك وس . السالم عليك ي

ه          يمينهوهذا أقله، ثم يتأخر إلى صوب        ي بكر رضي اهللا عن ى أب سلم عل  قدر ذراع في
م  ،عند منكب رسول اهللا      در      ث أخر ق م        يت ه، ث ى عمر رضي اهللا عن سلم عل ذراع في

شفع           ويتوسل   اهللا   رسوليرجع إلى موقفه األول قبالة وجه        سه ويست ه في حق نف  ب
  ن. من المسلميشاءبه إلى ربه جل وعال، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ومن 

  قارن إن آان عنه الحرم أو          لمتسع دم والزم) ٥٢١(
  قبل نحره ثالث أيام من   جز صام العوعند القصر مسافة) ٥٢٢(
  وقفة بعمرة عمل لفوت      في داره وليحتللسبعة) ٥٢٣(

------------------------------------  
سببها    أي " تمتع بالعمرة    فمن ": ويلزم المتمتع دم لقوله تعالى    ) ٥٢٣( سر        ( ب ا استي ى الحج فم إل

ه من          إذ التمتع التلذذ بما آان حرام     ] ١٩٦:البقرة) [من الهدي  د تحلل ه بع رة ًا علي ، العم
شة            ذبح قياسًا على المتمتع؛ ألنه     ) أو قارن ( وم النحر قالت عائ ر ي :  عن نسائه البق

ا        فيووجوب الدم فيه أولى من وجوبه       . )٢(وآّن قارنات  ال منهم زم آ  المتمتع، وإنما يل
  .الدم إن آان مسكنه يبعد عن الحرم

سافة ) (٥٢٤( صرم ي ا) الق الى ف ه تع علقول ك ": لمتمت سجد  ذل ه حاضري الم ن أهل م يك ن ل  لم
د في                    وقيس ]١٩٦:البقرة"[الحرام   ى حاضريه، وال ب ه ال دم عل م أن ارن فعل ه الق  علي

  .  من وقوع عمرته في أشهر الحج من سنتهعليهوجوب الدم 
م        ) وعند العجز ( أن ل أآثر         يجده عنه في الحرم ب ه، أو وجده ب شتريه ب ا ي  أو م

ه  )صام(من ثمن مثله    ل نحره ثالث     ( بدل ام من قب ه      ) أي ة؛ ألن وم عرف ل ي دب قب وين
وم    شيء يندب للحاج فطره آما مر في صوم التطوع، وال يجوز صوم                 ا في ي  منه

  . النحر وال في أيام التشريق 
، ولو توطن مكة بعد فراغه )٣(الشريفةإذا رجع إليها لآلية ) في داره (أيام  ) سبعة(وصام  ) ٥٢٥(

ا و      ا، وال يجوز           من الحج صام به ع صومه به ق إذا توجه        صومها إال امتن  في الطري
ا              ى وقته ة عل ادة البدني ديم للعب ه تق ًا     . إلى وطنه؛ ألن ل وجوب وت   ( ويتحل ة لف أي  ) وقف

م    ) بعمرة عمل   ( الوقوف وبفواته يفوت الحج      أي بعمل عمرة من طواف وسعي إن ل
 سعى بعد طواف قدوم لم   من سعى وحلق؛ ألن في بقائه محرمًا حرجًا شديدًا، أما           يكن

رة      لميحتج في تحلله إلى سعي، وما تحلل به ليس بعمرة حقيقية، ولهذا               يجزه عن عم
ه         ا فعل سه، وبم  عمل  من اإلسالم؛ ألن إحرامه انعقد لنسك فال ينصرف إلى آخر آعك

وع   ق وطواف متب د من حل ا األول فيحصل بواح اني، وأم ل الث رة يحصل التحل العم
  .الرمي بالفوات فصار آمن رمى وال يحتاج إلى نية العمرة حكم لسقوطبسعي 

                                                 
  .      أي للمدينة المنورة!  آذا)١(
  ).       ١٢١١(، ومسلم )٠٠٣١٧، ٠٠٢٩٤( البخاري )٢(
  ]. ١٩٦: البقرة) [وسبعة إذا رجعتم ()٣(



  ١٤٤

  
  والحلق مع دم حصل بنية        مع دم ومحصر أحلوليقض) ٥٢٤(

------------------------------------  
ارق              وجوبًاالحج  ) وليقض) (٥٢٦( ذا ف  وإن آان تطوعًا؛ ألنه ال يخلو عن تقصير آالمفسد، وبه

ى  ضاء عل ورالمحصر والق وي،   والف ضاء اللغ ه الق راد ب ع(الم ي ) دم(وجوب ) م ف
سلم                     ك عدو م ه عن ذل أن منع القضاء، ومن أحصر عن إتمام حج أو عمرة أو قران ب

ا          ) بنية والحلق ( جاز له التحلل     الطرقأو آافر من جميع      ام مقامه ا ق مع ذبح شاة أو م
ى            ساآين حيث أحصر من حل أو حرم، ويفرق لحمها عل ك الموضع، وال يلز      م ه   ذل م

ا ومن        مقارنةإذا أحصر في الحل أن يبعث بها إلى الحرم، وال بد من               النية لكل منهم
 له بدًال وأنه طعام بقيمة أنتقديم الذبح على الحلق، فإن فقد الدم حّسًا وشرعًا فاألظهر 

  . يومًاعنهالشاة، فإن عجز عنه صام عن آل ُمّد يومًا، فإن انكسر مّد صام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אא 
  وللراجل ستر الرأس خيط      بإحرام مسمى حرم) ٥٢٦(
   والطيب وقلم الظفروالحلق       وجها ودهن الشعر وامرأة) ٥٢٧(

---------------------------------   

FאאE 
ه،           خيطلبس م : يحرم بسبب اإلحرام    ) ٥٢٧(  إذا  إال وما في معناه آمنسوج ومعقود في سائر بدن

ين                       لم   ا أسفل من الكعب ين إذا قطع ه والخف سراويل من بس ال ه ل  واليجد غيره فيجوز ل
ا                         ة، وأم رد جاز ووجبت الفدي داواة أو حر أو ب بس المخيط لم فدية، وإن احتاج إلى ل
إحرام الرجل  ستر             از،  وحرم ب ره إال القف رأس وغي بس المخيط في ال ا ل رأة فله الم

  .  حتى ما وراء أذنهبعضهالرأس أو 
ره وتستر المرأة وجهها بما يعد ساترًا عرفًا من المخيط أو           ) ٥٢٨( ة    غي ة وخرق سوة وعمام  آقلن

 شعار اإلحرام     ألنوعصابة وطين ثخين، نعم تستر منه ما يتوقف عليه ستر الرأس؛            
ك؛                  ستر ذل ة ال ت  رأسها   ألنيحصل بما عداه، وألن رأسها عورة، ويؤخذ منه أن اَألَم

 عنه بنحو خشبة إن احتاجت        متجافيًاخي على وجهها ثوبًا     ليس بعورة، وللمرأة أن تر    
ره             د غي ده أو ي اترًا آوضع ي د س ا ال يع  أولذلك آَحّر وفتنة، وال يحرم ستر الرأس بم

اء واالستظالل بالمحمل                زنبيل أو حمل والتوسد بوسادة أو عمامة واالنغماس في الم



  ١٤٥

ره     وإن شار وغي ن االنت شعر م ع ال يط لمن ده بخ ه وش س رأس إحرام  ) و (. م رم ب يح
و  -المحرم   رأة ول شعر   (- ام رأس أو       ) دهن ال شعر من ال ق ال ة، وحل من رأس أو لحي

ة              ثالث شعرات،   في غيره من إحراق أو قص من نفسه أو محرم آخر، وتكمل الفدي
رة وسخ أو قمل                 حاجة أخرى     أوويجوز للمعذور أن يحلق ويفدي آاحتياجه إليه وآث

  .حرام بإحرام ) و ( في رأسه أو سائر بدنه 
ا  - ولو نعًال  - أو ملبوسه    بدنهأي استعماله في    ) الطيب  (   آمسك وآافور وورس، وم

سج،         علىاشتمل   إحرام     ) و  (  الطيب من الدهن آدهن ورد وبنف ر     ( حرم ب م الظف ) قل
  . أو رجله أو من محرم آخريدهمن 

   ما بين شاة تعطبتخييره     بالشهوة آل يوجب واللمس) ٥٢٨(
   أو صوم ثالث بيتمسكين       آصع ثالثة لستة أو) ٥٢٩(
  الفساد والقضا مضيقا مع       مام حققالتوطء ل وعمد) ٥٣٠(
  يحصل ماله واألدا وبالقضا      تكفير صالة باعتدا آالصوم) ٥٣١(

---------------------------------  
إحرام ) و) (٥٢٦(  رم ب شهوة(ح شهوة ) اللمس بال اع ب دمات الجم ي مق ة يعن ذةآقبل ل ومفاخ  قب

ر                  زل أم ال، وال يحرم بغي ة سواء أن ه الفدي دًا لزمت ك عم ، شهوة التحلُّلين، فإن فعل ذل
زل   ة إن أن رام يوجب الفدي تمناء ح ي، واالس ى الناس يء عل ل(و. وال ش بس ) آ ن ل م

االمخيط  ده وم ر المحرم ) يوجب( ذآر بع اة(تخيي ين ش ا ب ي األضحية  ) م ة ف مجزئ
   تذبح أي) تعطب(

  .من األيام) أو صوم ثالث(لكل مسكين نصف صاع، )  مسكين. أو آصع ثالثة لستة) (٥٣٠(
و        بالتحريمفيحرم باإلحرام من عاقل عامد عالم       )  وعمد وطء ) (٥٣١(  ولو لبهيمة أو في دبر ول

ذا        ) مع الفساد   . للتمام حققا ( بحائل وإن لم ينزل      ًا وآ ل   الحج فتفسد به العمرة مطلق  قب
ان          . التحلل األول  ا وإن آ سكه ويجب القضاء اتفاق ا ذآر           ن اظم بم ر الن ًا، وتعبي  تطوع

 قبله إذ العمرة يمكن قضاؤها        القضاءأحسن من تعبير آثير بالقضاء من قابل لشموله         
م             إتمامهفي عام اإلفساد وآذا الحج فيما إذا أحصر عن           ل ث م تحل ده ث ه أو بع ل وطئ  قب
راد امه،  زال الحصر والوقت باق فيلزمه القضاء في ع         بالقضاء القضاء اللغوي       والم

  . وهو مطلق اإلعادة
داء،                    آتركأي  ) ٥٣٢( ا بال اعت إن قضاءهما مضيق بخالف ترآهم داء ف  الصوم والصالة باعت

ا  ر م بوتكفي ى ارتك ارات عل ل الكف ان أص ضيق، وإن آ ه م داء فإن ه باعت  موجب
دى ال  ي؛ ألن المعت ستحقالتراخ ره  ي الف غي ف بخ ض. ( التخفي ه وبالق ا يحصل مال

  .أي من فرض أو نفل) األدا
  
  إن لم يجد فبقره بدنه           في الصبا ورق آفره وصح) ٥٣٢(
  البدنة فالصيام بقيمة            الشياه السبع فالطعام ثم) ٥٣٣(
  ومن يحل الحرما لمحرم       من أمداده وحرما بالعد) ٥٣٤(
  ر آالنعامفالبعي المثل         األنعاموفي الصيد تعرض) ٥٣٥(

---------------------------------  
م يكن الصبي                    ) ٥٣٣( األداء، وإن ل ارًا ب ق اعتب ق ويصح القضاء في الصبي والرقي  من   والرقي

وطء   أي ) آفرة(و .أهل الفرض  د ال سد عم ة   ( المف راً     ) بدن ل ذآ  وهي الواحد من اإلب
 وآذا لو آرر  ،ب به شاة التحللين فتج  بين فأما ما يفسد آالوطء في الحج        ،آان أو أنثى  



  ١٤٦

و        ،المفسد ألن األول هو     ؛الوطء في الحج قبل التحلل األول      رأة ول ى الم ارة عل  وال آف
  .إن لم يجدها فبقرةف. محرمة وإن فسد حجها

ا                   ، من الغنم  ) الشياه السبع  ثم) (٥٣٤( م إن عجز عنه ا في األضحية ث   وال بد من إجزاء آل منه
ام ( ة.فالطع ة البدن أن يقوّ ) بقيم اً  ب ا طعام رج بقيمته دراهم ويخ ا ب همه صدق ب  ، يت

دَّ                الويستحب أن    ى م ى آل مسكين عل دفع إل د في ال إن  ،ّدين وال ينقصه عن مُ     يزي  ف
  ).فالصيام(عجز 

ديل     ًام فيصوم عن آل مد يو     ) أمداده منبالعد  ) (٣٣٥( ا ( وهذا ترتيب وتع ولمحرم ومن   . وحرم
  . )يحل الحرما

و    )نعرض الصيد ( ) ٥٣٦( ى           الحرم  خارج  ول صيد وعل الحرم    الحالل  وحده أو مع ال وفي  (  ب
ام ام . األنع البعير آالنع ل ف يأي ) المث ن فف د م ة أي واح ى بدن ذآر أو األنث ة ال  النعام

  . من البقر واحداإلبل، وفي بقر الوحش وحماره بقرة أي 
  يالشاة ضب جد وآالحمام     آالضبع وعنز ظبيوالكبش) ٥٣٦(
  عن آل مد يوما بعدها          و صوما الطعام قيمة أأو) ٥٣٧(
  الصوم إن يعقد نكاحا محرم ال  اختص طعام والدم بالحرم) ٥٣٨(
  وقلعا دون عذر حرم رطب     وقطع نبت حرم فباطل) ٥٣٩(

------------------------------------  
ى    )  والكبش آالضبع ) (٥٣٧( ى       : وهو ذآر الضأن، واألنث ز، وهي أنث ي آعن  زالمع نعجة، وظب

نة،      ا س شاة  (التي تم له ام ال وفي األرنب   ) . جدي ضب  (من ضأن أو معز    ) وآالحم
 من المعز    األنثىعناق وهي أنثى المعز ما لم تستكمل سنة، وفي اليربوع جفرة وهي             

  .إذا بلغت أربعة أشهر
ّوم         فيأي يتخير   ) ٥٣٨(  الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساآين الحرم وبين أن يق

م                   دراهممثل  ال ه له درها من طعام  ويشتري بها طعامًا يجزئ في الفطرة أو يخرج بق
أن  م ب ا يجزئ يتصدقأي ألجله ل م دراهم، وأق يهم، وال يجوز أن يتصدق بال ه عل  ب

  ). آل مد يوماعنبعدها . أو صوما( أو المساآين، الفقراءالدفع إلى ثالثة من 
ه   ) بالحرم اختص طعام والدم   ) (٥٣٩( الى لقول ديا  ": تع ة      ه الغ الكعب دة "[ ب أن  ]٩٥:المائ رق   ب  يف

ًا؛ ألن                     ذبوحًا ال حي ه م م جملت يهم، أو يملكه ساآينه واللحم عل  المقصود الطعام على م
روه، وال يجوز                    ذبح إذ هو مك  األآل من الذبح إعطاء اللحم ال مجرد تلويث الحرم بال

أن يصوم حيث شاء إذ ال                    . منه   أرض الحرم ب ه     أما الصوم فال يختص ب  غرض في
  أما عقد النكاح . للمساآين

)  نبت قطع(يحرم  ) و. (والنهى للفساد " ال َيِنكح الُمِحرم وال ُينَكح    : " )١(فباطل لخبر مسلم  ) ٥٤٠(
 والمستنبتعلى الحالل والمحرم، ويتعلق الضمان به،       ) وقلعًا دون عذر  (الحرم رطبًا   

ابس،                 ؤذ حرمي ال الي ر م ذا العوسج وآل    آغيره فيحرم قطع آل شجر رطب غي وآ
ه              شوكذي   ى موضع من ا، أو إل ه رّده  فال  )٢( ولو نقل شجرة منه إلى الحل حرم وعلي

ى الحل أو الحرم فيبست ضمن، أو نبتت                  الشجرةرد عليه، ولو نقل       أو األغصان إل
ة            غرسفال، فلو قلعها قالع ضمن، ولو        م تصر َحَرمي .  شجرة حّلية في الحرم فنبتت ل

 .واهللا أعلم 
                                                 

    ).    ١٤٠٩( مسلم )١(
  .        أي من الحرم)٢(



  ١٤٧

  

א 
   أو استيجابوبقبوله        يصح باإليجاب وإنما) ٥٤١(

------------------------------------  

FאE 
ي  : مقابلة شيء بشيء، وشرعاً : هو لغة  تفادة عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه اآلت  باس

دة ة مؤب ك عين أو منفع شراء . مل سيم ال ى ق ق عل د يطل ثمنفيوق ك ب ل مل ه نق ّد بأن ى وجه ح  عل
ى                   ع عل ظ آل يق ى أن لف ه عل ه قبول اع         اآلخر مخصوص، والشراء بأن ل اإلجم ه قب ، واألصل في

ع     وأحل ": وقوله] ٢٨٢:البقرة [" إذا تبايعتم    وأشهدوا ": آيات آقوله تعالى   ة   وهي  " اهللا البي  عام
  .عاقد ومعقود عليه وصيغة: وأرآانه ثالثة. تتناول آل بيع إال ما خرج بدليل

 يدل على التملك بعوض داللة ظاهرة        مايصح البيع باإليجاب من البائع، وهو صريحًا        و) ٥٤١(
ع            ذا في البي ازال أم ال، وآ ان ه مما اشتهر وتكرر على ألسنة حملة الشرع، وسواء أآ

والصريح . بيعًا يعده الناس    وماالضمني لكن تقديرًا فال ينعقد بالمعاطاة ولو في محّقر          
ذا، أو   هذا: أوآبعتك ذا بكذا،     ذا، أو    :  مبيع منك بك ك بك ه ل ا بائع ذا   : أن ذا بك . وهبتك ه

ال                      و ق ول فل ظ اإليجاب والقب اق لف شترط اتف ه ال ي ه أن ال ملكتك   : ويؤخذ من آالم : فق
ا             : وبقبول المشتري وهو صريحاً     . صح  : اشتريت ة آم ة قوي ك دالل ى التمل ا دل عل م

ر ع  م ة م د بالكناي و ينعق ت، وه تريت وتملكت وقبل ةال، آاش ذا، أوني ك بك ه ل :  آجعلت
ذا، أو   ه بك ذا : سلطتك علي ه بك ك في ارك اهللا ل ه ويؤخذ . ب ه: " من قول اشتراط " وبقبول

ال          و ق ى فل ألف     : توافق اإليجاب والقبول في المعن ل بعتك ب ة      فقب ألف وخمس مئ م  :  ب ل
وأن يقع اإليجاب .  األخرس في العقود والفسوخ والحلول ونحوها شارةإبويعتّد  . يصح
و أوجب                     بلفظ ا  ول، فل ه من اإليجاب والقب ى ب ا أت ى م ادئ عل صّر الب لخطاب، وأن ي

ا            صّح، وأن يبقي ى بمؤجل أو بشرط خيار ثم أسقط األجل أو الخيار َقبل القبول لم ي  عل
م                       ه ل ل تمام سفه قب ه ب ه أو حجر علي و جن أحدهما أو أغمي علي األهلية إلى تمامه فل

  . آاالستقبال فإنه يقوم مقام القبولاإليجابفيقوم مقام ) أو استيجاب . (يصح
  ملك لذي العقد نظر تسليمه   قدر طاهر منتفع به في) ٥٤٢(
  وصفه وقدر ما في الذمم أو     عينه مع الممر تعلم إن) ٥٤٣(

---------------------------------  
ر     عاقًال أو زائل العقل بما تعدى        بالغًاأن يكون   : العاقد، ومن شروطه  : الرآن الثاني  ه غي ب

ًا بحق            ارًا أو مكره َسَفه مخت ه ب صيراً محجور علي ع صيدًا، معصومًا إن      ب ان المبي ، حالًال إن آ
ديثًا أو      المبيعآان المبيع سالحًا أو خيًال، مسلمًا إن آان    دًا، أو مصحفًا أو ح سلمًا أو مرت ًا م  رقيق

  : وله  المعقود عليه وله شروط بينها بقالثالثالرآن . فقهًا فيه آثار السلف
ستر              ولو) في طاهر (إنما يصح البيع    ) ٥٤٢( م ي ا ل نجس بم  باالجتهاد، أو يطهر بالغسل آثوب ت

ا         -مًامعّل ولو   -شيئًا منه، فال يصح بيع آلب         وخنزير وميتة وخمر ونحوها، وال بيع م
م           ميتةال يطهر بالغسل وإن طهر باالستحالة آجلد         نجس، أو ل ل ت ، أو مكاثرة آماء قلي

دود           يطهر أصالً  ه ال ز وفي اً  آمائع، ويصح بيع الق اً    ميت ًا وجزاف د من آون      .  وزن وال ب
راب بالصحراء والحجر           الحال المبيع منتفعًا به حّسًا وشرعًا، في         شط والت اء بال  آالم

أي ) قدر تسليمه   (  نفع فيه ال يصح بيعه       البالجبل أو في المآل آالجحش الصغير فما        
ع ضال وآبق ومغصوب                على تسليمه حسا و    مقدوراوأن يكون    . شرعا فال يصح بي
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صاحب   ًا ل ون مملوآ دوأن يك ون   العق ه، أي يك ه أو مولي د أو موآل و العاق ع وه  الواق
ع مملوآًا ألحد الثالثة فال يصح         ك               بي يس بمال ه ل ائر تصرفاته؛ ألن .  الفضولي وال س

اه أو أحدهما وإن وصف بصفات                        ) ونظر( م يري ا ل ع م دين فال يصح بي أي من العاق
ا          لسلما ًا بخالف م ر غالب ا ال يتغي ره من وقت    يغلب ، وتكفي الرؤية قبل العقد فيم  تغي

 إن دل على    المبيعالرؤية إلى العقد آاألطعمة التي يسرع فسادها، وتكفي رؤية بعض           
  . باقيه

اً    ) ٥٤٣( ان أو مثّمن ًا آ ره ثمن ين ومم ي المع ه ف دان عين م العاق أن يعل ده أو  . أي ب اع عبي و ب فل
ه من آل          : بهمًاصيعانه م  ة بملك لم يصح وإن تساوت قيمتها، وآذا لو باع دارًا محفوف

ن       ا م رور إليه ق الم شتري ح رط للم ب وش بالجوان راض   جان اوت األغ هم لتف  س
ع، ووصفه، أي          أنو. باختالف الجوانب فيفضي إلى المنازعة     در المبي  يعلم العاقدان ق

ال          و ق ًا، فل ان أو مثّمن م يصح   :  بملء ذا البيت حنطة   عتك ب: وجنسه في الذمة ثمنًا آ ل
  .ر ْدبالَقللجهل 

     بيع مطعوم بما قد طعما في  بيع النقد بالنقد آما وشرط) ٥٤٤(
  تماثل بجنس يتحد علم          زدوالحلول المجلس تقابض) ٥٤٥(

---------------------------------  
د    بيعوشرط  ) (٥٤٤( د بالنق ابض العوضين في مجلس العق         ):  النق دين       تق م العاق ا وعل د وحلولهم

وم     . آما(بتماثلهما   ع مطع ر          ) في بي سهما لخب وم، أي اتحد جن سلم بمطع (م
1

ام  : ") الطع
شعير           : "، وأنه قال  "ِمْثًال بمثل  البر وال ّر ب شعير الذهب بالذهب والفضة بالفضة والُب  بال

اس ت هذه   والتمر بالتمر والملح بالملح ِمْثًال بمثل سواًء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلف             األجن
  . أي مقابضة)2("فبيعوا آيف شئتم إذا آان يدًا بيد

ى االستقالل بقبضه،                   المرادو) ٥٤٥( ًا آف ان العوض معين  بالتقابض ما يشمل القبض حتى لو آ
د  نوال ب س،   م ي المجل ا ف بض به ة وإن حصل الق ي الحوال ال تكف ي ف بض الحقيق  الق

وآل المجلس، ولو تقابضا البعض صح       الوآيل قبل مفارقة الم    قبضوتكفي الوآالة إن    
ل فالجهل  (فلو أّجله ولو بلحظة لم يصح،      ) الحلول(بشرط  ) و(فيه فقط،    ) زد علم تماث

لة   ة المفاض ة آحقيق ث    (بالمماثل ة حي ور الثالث ار األم د أي أن اعتب نس يتح دبج  اتح
ران      ر أم ضة اعتب ذهب وف ف آ إن اختل نس ف رق،    : الج ل التف ابض قب ول والتق الحل

ده            تعتبرثلة  والمما  فال   في المكيل آيًال والموزون وزنًا بغالب عادة الحجاز في عه
  .يباع المكيل بمثله وزنًا وعكسه

   آمال النفع وهو حاصلحال      يعتبر التماثل وإنما) ٥٤٦(
   في دون نصاب آالعنبرخص    لبن والتمر وهو بالرطب في) ٥٤٧(
   قبل األآل شرط القطعمنلبيع ثمر أو زرع               واشرط) ٥٤٨(
   إذ بلحم قوبالآالحيوان     المبيع قبل قبض أبطال بيع) ٥٤٩(

------------------------------------  
ل) (٥٤٦( ر التماث ا يعتب ع ) وإنم ي بي وف سه الرب ع(ي بجن ال النف ال آم ر ) ح أ ألآث أن يتهي ه ب ب

  ).وهو حاصل(،  على هيئة يتأتى معها ادخارهيكوناالنتفاعات المطلوبة منه أو 

                                                 
  ). ١٥٩٢(الحديث ) 1(
  ). ١٥٨٧(مسلم ) 2(
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 اللبن باللبن ولو حامضًا رائبًا وخاثرًا ومخيضًا ما لم يغل بالنار أو فيباعفي لبن والتمر ) (٥٤٧(
و       ) رخص . وهو بالرطب   ( أو نحوه،     بالماءيختلط   ا ول اء لألفي العراي ع     غني  وهي بي

في دون   (الرطب أو العنب على شجره خرصًا بمثله على األرض تمرًا أو زبيبًا آيًال              
ا      بجامعقياسًا على الرطب الذي ورد النص به        ) آالعنب(الزآاة  ) نصاب ال منهم  أن آ

ا         ار؛ ألنه ائر الثم الف س سه بخ دخر ياب ه وي ن خرص وي يمك ةزآ ستورة متفرق  م
  .باألوراق فال يمكن خرصها

ردًا عن األرض     )  واشرط لبيع ثمر أو زرع    ) (٥٤٨( ( قبل بدّو صالح الثمر واشتداد الحب منف
ًا      وإن) لقطع  شرط ا  دّو الصالح مطلق  آان المشتري مالك األرض، ويجوز بيعه بعد ب

شرط      ه وبشرط قطعه وب وت                 إبقائ ًا فيف ده غالب ة بع ا أمن العاه ارق بينهم ، والمعنى الف
  .  الثمنبتلفه

ه          بيعأما  ) ٥٤٩( ره، وإن أذن في وًال أم غي ائع  المبيع قبل القبض فباطل سواء آان منق  وقبض  الب
ه          الثمن لضعف  التلف قبل د ب ساخ العق دليل انف ل القبض ب ه   .  الملك قب ه وشمل آالم  بيع

ادة لبائعه لعموم األخبار ولضعف الملك، ومحل ذلك إذا باعه بغير جنس الثمن أو               بزي
ع اللحم      . أو نقص أو تفاوت صفة، وإال فهو إقالة بلفظ البيع، وآالبيع الرهن            ويبطل بي

ان من ج م سمك سواء أآ و لح الحيوان ول نم؛ ب نم بغ م غ سه آلح سه من أمن ر جن  بغي
  .مأآول وغيره آلحم غنم ببقر

   عرفا وطوعا بالبدنيفترقا     بالخيار قبل أن والبيعان) ٥٥٠(
  دونها من حين تم ثالثة          الخيار في غير السلم ويشرط) ٥٥١(
   للمشتريجائز قبل قبض من     بما يبتاع عيب يظهر وإن) ٥٥٢(
   من تباع في اعتدادآكون           ى المعتادفورا عل يرده) ٥٥٣(

------------------------------------  
ا          ) يفترقا. قبل أن (في أنواع البيع    ) والبيعان بالخيار ) (٥٥٠( د، وإن طال مكثهم من مجلس العق

اًً                  ًا وطوع وتماشيا منازل وزادت المدة على ثالثة أيام، أما إذا افترقا من المجلس عرف
دنهما ول ارق بب أن يف ق ب ا، ويحصل التفري ًال فينقطع خيارهم سيانًا أو جه  أحدهماو ن

  اآلخر من مجلس العقد
ا ) ٥٥١( ام ودونه ة أي سلم ثالث ر ال ي غي ار ف نأي يجوز شرط الخي د باإليجاب م م العق ين ت  ح

ه إذا                  ات؛ ألن ره من الربوي ك غي ع والقبول، ومثل السلم في ذل ار       امتن سلم العتب  في ال
ه القبض                القبض فيه من   ا اشترط في اَألولى،     من  جانب واحد فامتناعه فيم انبين ب  الج

ة                 دة المشروطة معلوم ه اشتراط آون الم ام أي          الوُعلم من آالم ة أي ى ثالث د عل  تزي
  . متوالية متصلة بالعقد

د  قبل العقد أم حدث       أوجدوإن ظهر عيب في المبيع من قبل قبض المشتري له سواء            ) ٥٥٢(  بع
  ) ـجائز للمشتري( جهله المشتري فـ متقدمى سبب القبض واستند إل

اآم وال حضور             ) يرده فوراً ) (٥٥٣( م ح ى حك وب آون       الخصم وال يتوقف الرد عل ، ومن العي
  . الرقيق خصيا ولم يغلب في جنس المبيع عدمه أواَألَمة معتدة 
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 א 
   في المجلس سائر الثمنيقبض       آونه منجزا وأن الشرط) ٥٥٤(
  ووصفا دون ما يعين قدرا      يكن في ذمة يتبين وإن) ٥٥٥(

---------------------------------   

FאE 
 . أسلم وسلم وأسلف وسلف      :يقال ، لتقديمه  لتسليم رأس المال في المجلس وسلفاً      مًاَل سَ يسم

الى   ه تع اع قول ل اإلجم ه قب ا" :واألصل في ا ي دين أيه داينتم ب وا إذا ت ذين آمن رة ["  ال ] ٢٨٢:البق
1("الصحيحين"فسرها ابن عباس بالسلم، وخبر      

وم              : ") ل معل سلف في آي من أسلف في شيء فلي
ه                     " معلوم إلى أجل معلوم    ووزن ر ل سلم أو نحوه فيعتب ة بلفظ ال ا ، وهو بيع موصوف في الذم  م

  . يعتبر للبيع إال الرؤية 
اال  -هو رأس المال الذي - آون الثمن - زيادة على ما مر – صحته   شرط ) ٥٥٤(  منجزًا أي ح

ى ظاهره من اشتراط آون          بلحظةال مؤجًال ولو      فال يصح، وإنما لم يحمل آالمه عل
م يصح؛   :  لو قالحتىالسلم منجزًا ال معلقًا    إذا جاء رأس الشهر أسلمت إليك في آذا ل

ذلك،              بالسلمألن هذا الشرط غير مختص       ود آ ع ونحوه من العق ل البي يقبض  . وأن( ب
ه         يقبضه  المال بأن    رأسجميع  ) ي المجلس ف ه أو وآيل سلم إلي و  الم سلم     ول  استوفى الم

زول                   الئ لن الئ بالك ع الك ى بي أخير فيه إذ لو تأخر لكان ذلك في معن ة     الت ه الديني  منزلت
ر،   ه غرر آخ ضم إلي ال ي د غرر ف سلم عق ره، وألن ال صرف وغي ي ال هف  جوز وألن

ضائها ف  يًال لق ك تعج ترط ذل ة فاش بض بطل للحاج ل الق ا قب و تفرق سلم . ل سخ ال وإذا ف
د            ه عن سلم في ه بسبب يقتضيه آانقطاع الم ه سواء            محل اق استرده بعين ال ب  ورأس الم

ه              ه إبدال يس ل د،        مع عين في العقد أم في المجلس ول ان العق ين في مك ه؛ ألن المع  بقائ
  .ة في المتقّوم في الِمْثلّي وقيممثلآالمبين في العقد فإن آان تالفاًً رجع ببدله من 

ين            قدرًاوإن يكن رأس المال في الذمة وجب أن يبين          ) ٥٥٥( م يع يعلم ث سلم ل  ووصفًا بصفات ال
ا             فالويسلم في المجلس،     ان آم اًء بالعي ًا اآتف ه جزاف  يشترط معرفة قدره بل يكفي آون

  .في البيع
  أو مؤجال لكنا حلوال        ما أسلم فيه دينا وآون) ٥٥٦(
  ما يحل يؤمن العدم وعند     عموالوجدان يعلم بأجل) ٥٥٧(
  مقدار بمعيار جرى معلوم     ثمار من صغيرة القرىدون) ٥٥٨(

--------------------------------- 
ا    ) (٥٥٦( لم وآون م ا    أس ه دين ال                ) في و ق سلم، فل ظ ال ه لف ذي وضع ل ه ال ذا      : ؛ ألن أسلمت إليك ه

شترط آون        العبد لم يكن سلمًا النتفاء شرطه وال         هذاالثوب في    بيعًا الختالل لفظه، في
وم  حلولهالمسلم فيه دينًا حال آونه حاال بأن شرط           في العقد أو أطلق مؤجًال بأجل معل

سلف         : "وخبر ]٢٨٢: البقرة"[ أجل مسمى    إلى ": لقوله تعالى  من أسلف في شيء فلي
2("في آيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم       

ى    فالحالّ  مؤجالً ، وإذا جاز السلم     )  أول
د  السعرلبعده عن الغرر، وفائدة العدول عن البيع إلى السلم الحالَّ رخص     وجواز العق

  ) لكنا(مع غيبة المبيع واألمن من االنفساخ إذ هو متعلق بالذّمة 

                                                 
  ). ١٦٠٤(، مسلم )٢٢٥٣، ٢٢٤١، ٢٢٣٩(البخاري ) 1(
  . الحديث السابق) 2(
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إن                  ) (٥٥٧( ا فال يصح، ف بأجل يعلم بخالف ما ال يعلم آالميسرة والحصاد وقدوم الحاج ونحوه
هور   ين ش ربع رس أالع ق     أو الف ضبوطة وإن أطل ة م ا معلوم از؛ ألنه روم ج و ال

م وجوده،     يعتبرأي ) والوجدان عم (الشهر ُحمل على الهاللي      ا يع ه مم  آون المسّلم في
دم   (األجل أن   ) وعندما يحل ( ؤمن الع ى     ) ي در عل سليمه ليق سليم وهو        ت د وجوب الت  عن

و               لم بالعقد في السلم الحال وبحلول األجل، في المؤجل فل در    أس ا ين  وجوده آلحم      فيم
ار واليواقيت   ؤلؤلآالالصيد بموضع العزة أو فيما لو استقصى وصفه عز وجوده       الكب

ول آالرطب في              د الحل شتاء أو في منقطع عن شقة            ال ده لكن بم ول عن ون الحل  أو مظن
  .لم يصح : شديدة

عتبر لم يصح، وي:  معينبستانفلو أسلم في قدر معلوم من ثمر أو زرع قرية صغيرة أو ثمر ) ٥٥٨(
البيض         فيهآون المسّلم    ال آ ر جرمه بحيث يتجافى في المكي  معلوَم الَقْدر بالوزن فيما آب
سفرجل  يخوال ل   والبط ه بالكي سلم في ال يجوز ال صب، ف ل والق ان والبق ان والباذنج  والرّم
  . بالعّد لكثرة التفاوت في أفرادهوالللتجافي فيه 

  لقيماتتختلف ا ألجلها والنوع آذا صفات والجنس) ٥٥٩(
   أو فيه نار دخال مختلطا  مضبوطة األوصاف ال وآونها) ٥٦٠(
  لم يوافقه مكان عقدا إن    التأجيل موضع األدايلذ عين) ٥٦١(

--------------------------------------------------------  
شعير، ) ٥٥٦( ة وال نس آالحنط وم الج ه معل ر آون وعويعتب ذا والن ي،  وآ الترآي والزنج  آ

ا الصفات التي ألجلها تختلف القيمات اختالفًا ظاهرًا بخالف       ال    م اس بإهم سامح الن  يت
د،           ذآرهذآره غالبًا فال يشترط      ه في العق سلم في دين صفات الم ة العاق ، ويشترط معرف

  .العقدفإن جهالها أو أحدهما لم يصح 
صفات  ) ٥٦٠( ون ال يوآ ة   الت ا القيم ف به اف ( تختل ضبوطة األوص ي ال ) م صح ف تلط في مخ

ان   صود األرآ ضبطةالمق ن      المن ن القط ب م اب، األول مرآ ن الثي ز م ابي وخ  آعت
سم   ن اإلبري اني م ر والث وبروالحري صود   وال تلط مق ي مخ صح ف صوف، وال ي  أو ال

 مرآبة من مسك وعنبر وعود  وهياألرآان مما ال ينضبط آهريسة ومعجون وغالية        
اختالف  وآافور، أو دخلت فيه النار وأثرت فيه آمطبوخ وم         شوي الختالف الغرض ب

ذر    ه وتع ار في أثير الن ضبطت سل     ال ي الع سلم ف وز ال شمس فيج أثير ال ضر ت ، وال ي
  .المصفى بها 

 موضع العقد له آالمفازة، أو يصلح       يصلحأي يعتبر مكان أداء المسّلم فيه المؤجل إن لم          ) ٥٦١(
  .ولكن لحمله مؤونة، أما الحال فيتعين فيه موضع العقد لألداء

  
  
  

א 
  بدين ثابت قد لزما صح    فيما بيعه جاز آما يجوز) ٥٦٢(
  بإذنه حين رضي مكلف    لم يقبض الرجوع ما للراهن) ٥٦٣(

------------------------------------  

FאE 



  ١٥٢

ة        وشرعاً . الثابتة: الحالة الراهنة، أي  : الثبوت، ومنه : لغةهو   ّول وثيق ال متم  جعل عين م
ل     . ى منه عند تعذر استيفائه    بَدين يستوف  ه قب اع واألصل في الى  اإلجم ه تع ان : " قول  مقبوضة  فره

1("الصحيحين "وخبر ،]٢٨٣:البقرة"[
  . درعه عند يهودي بالمدينة رهن أنه : )

ا،                 ) ٥٦٢( تيفاؤه أي يجوز رهن ما جاز بيعه من األعيان عند حلول الدَّين ليستوفي من ثمنه  فاس
البيع وإن              مقصود الرهن أو من مقاصده،     ره آ شريك وغي  ويصح رهن المشاع من ال

أذن لم   ين                          ي راهن ب ي ال ل خل ا ال ينق ان مم إن آ ه، ف سليم آل البيع وقبضه بت شريك آ  ال
ر                  وبينهالمرتهن   ه من غي ع نقل ل، ويمتن م يحصل قبضه إال بالنق ل ل ا ينق  وإن آان مم

درة      الديون فال يصح رهنها ولو ممن هي عليه        باألعيانوخرج  . إذن الشريك  دم الق  لع
ا أو بعضها             آسكنىعلى تسليمها، والمنفعة     ا تتلف آله ضًا؛ ألنه  دار سنة فال يصح أي

ستعير ويجوز أن  . فال يحصل بها توثق      رهن توثق وهو       ي ه؛ ألن ال ه بَدين يئًا ليرهن  ش
ْدره            والكفالةيحصل بما ال يملك بدليل اإلشهاد        دين وَق شترط ذآر جنس ال  وصفته ، في

رتهن فال ضمان وال         والمرهون عنده ال  د الم و تلف في ي ذلك، فل ختالف األغراض ب
كرجوع  رتهنللمال بض الم د ق ًا  .  بع ه دين ه آون ون ب ًاوشرط المره ًا، أي ثابت  الزم

ا        رهن به اع  . ومعلومًا لكل منهما، وشمل ذلك المنافع في الذمة فيصح ال  المرهون ويب
ا نة آانت أو أمانة   عند الحاجة وتحصل المنافع بثمنه، وخرج به العين مضمو          ومنافعه

  .في إجارة العين
 بقبضه،  للزومهأما بعد قبضه المذآور فال رجوع له فيه       ) للراهن الرجوع ما لم يقبض    ) (٥٦٣(

ستنيب   ن ال ي د لك ة آالعق ه النياب فيه، وتجري في ون وس بض صبى ومجن ال يصح ق ف
ه      راهنًا مقبضًا لما فيه من تولي طرفي القبض واإلقباض، وع          المرتهن رر أن لم مما تق
ك                      الراهنلو آان    ه في القبض من المال رتهن أن يوآل ط جاز للم رهن فق  وآيًال في ال

  .النتفاء العلة
  تعدى في الذي يؤتمن إذا      ضمنه المر تهني وإنما) ٥٦٤(
  إذا زال جميع الدين آذا      الرهنوفسخ باإلبرا ينفك) ٥٦٥(

------------------------------------  
رهن                 ) يحين رض ( ة ال وال بد من إذن الراهن في قبضه؛ ألن اليد التي آانت عن غير جه

ه     للقبضولم يقع تعرض   داع؛ ألن ه اإلي زم، ويبرئ  عنه وال يبرئه ارتهانه عن نحو الغصب وإن ل
ي الضمان واالرتهان توثق ال ينافيه، فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنًا مع بقاء   ينافائتمان  
ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه  . لو تعدى في الوديعة ارتفع آونها وديعة       بحاله، و  الرهن

صرف رهن مقبوض بت ع وب ك آبي ل المل ال  .  يزي ة ف د أمان رتهن وهي ي ون للم ي المره د ف فالي
  .  شيء من الدين وال تزال يده عنه إال لالنتفاعبتلفهيضمنه لو تلف في يده، وال يسقط 

د عليه آسائر األمناء عند تعديهم،      ) إذا تعدى في الذي يؤتمن    . وإنما يضمنه المرتهن  ) (٥٦٤(  وق
ي                         افر أو سالحًا من حرّب سلمًا أو مصحفًا من آ ال تكون اليد للمرتهن آما لو رهن م

رأة                يوضعفإنه   ا أو ام ًا له رتهن محرم ان الم  عند عدل، ولو رهن جارية آبيرة فإن آ
ًا   ةأو أجنبي ات  ثق سوة ثق ة أو ن ده زوجة أو أم د محرم أو  وعن ده وإال فعن ُوضعْت عن

  . ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه دون دعوى الرد. امرأة ثقة أو عدل 

                                                 
من ) ٢٥٠٨، ٢٠٦٩(من حديث عائشة، والبخاري ) ١٦٠٣(، مسلم )..٢٠٦٨(البخاري ) 1(

  . حديث أنس



  ١٥٣

ه فال إال إن          ينفكو) ٥٦٥( ي شيء من إن بق دَّين، ف دَّ  الرهن باإلبراء من جميع ال دَّين؛  دتع  رّب ال
ن     رئ عن دي م ب دة ث ه صفقة واح دينهما علي ين ب ن اثن دًا م ن عب أن ره دهآ  أو ماأح

ذا إذا    (بأن فسخه الراهن والمرتهن أو المرتهن وحده،        ) وفسِخ الرهن (الصفقة،    زالآ
  .بأداء أو حوالة أو غيرهما ) جميع الدين



  ١٥٤

  
 א 

  أو مجنون أو مبذر صغير      من عليه يحجرجميع) ٥٦٦(
   على ومفلس قد زاد دينه       لنفسهم قد أبطال تصريفهم) ٥٦٧(
   بكل ما تموال تصريفه      ر قاض بطالبحج أمواله) ٥٦٨(

-----------------------------------  
FאE 

الي        : وشرعا  . المنع : لغة هو ع من التصرف الم ه  واألصل    . المن الى    في ه تع وا  " : قول  وابتل
اح         وا النك ساء  ["اليتامى حتى إذا بلغ الى     ] ٦:الن ه تع إن  "وقول فيها أو            ف ه الحق س ذي علي ان ال  آ

عيفا  رة ["ض سفيه] ٢٨٢:البق ضعيف: وال ذر، وال لَّ : المب ستطيع أن يم ذي ال ي صبي، وال : ال
سه  : ؛ أحدهما نوعانوهو  . المغلوب على عقله   ه لنف اني . ما شرع لمصلحة المحجور علي ا  : والث م

د دخل وقت الصالة فال يصح              علىشرع لمصلحة غيره، آالحجر      ه وق اء يتطهر ب ده م  من عن
  . بيعه وال هبته

سه      ج) ٥٦٦( ذر  صغير (ميع من يحجر عليه شرعًا لمصلحة نف ون او مب وهو المضيع   )  او مجن
ال غبن     ال باحتم احش للم ه في محرم       ف ه في بحر أو إنفاق ة أو رمي م .  في المعامل نع

ي المطاعم والمالبس  صدقةصرفه ف ذير وال يس بتب ر ل وه الخي ع حجر .  ووج ويرتف
  . ، ويرتفع حجر المجنون باإلفاقة صالح الدِّين والمالوهوالصبي ببلوغه رشيدًا، 

د                        ) ٥٦٧( ي ق ولي والفعل ا من التصرف الق ًا وشراًء وقرضًا وغيره ال بيع أي تصرفهم في الم
اب خطاب الوضع،      أبطله  الشارع لمصلحة أنفسهم، ويؤاخذون بما يتلفونه؛ ألنه من ب

ادات    ي العب ه ف صاص، وحكم د أو ق راره بح صح إق يدوي اة  آرش رق الزآ ن ال يف  لك
  ) على (الزمفسه، والمفلس الذي قد زاد دينه الذي عليه آلدمي وهو حال بن

وت     ) تصريفه. عليه بطال ) أمواله بحجر قاض  (على  ) ٥٦٨( الي المف ق الم ه       لتعل اء ب  حق الغرم
ذ  وال    ( حينئ ا تم ل م ي آ سؤال     ) ف سؤاله أو ب ًا ب اآم وجوب ر الح اءويحج  أو الغرم

ون        بعضهم، ودينه يحجر به، وله الحجر من غي        دين لصبي أو مجن ان ال ر سؤال إذا آ
   سفيه، وال تحل الديون بالحجر وال بالجنون أو

  فمات فيه يوقف التصري نإ   المخوفوالمرض الذمة) ٥٦٩(
  إجازة الوريث بعده على       على ثلث يزيد عندهيماف) ٥٨٠(
  بالتصريف للتحرر يتبع  لم يؤذن له في متجروالعبد) ٥٨١(

---------------------------------  
 في عين ماله ال تصرفه الكائن في ذمته فإنه ال يبطل إذ ال           الحجرأي يبطل تصرفه بعد     ) ٥٦٩(

ا وال   ه فيه ر علي ات   ضررحج وف، وإن  م ي المرض المخ اء، وف ى الغرم ه عل  في
  . المريض  فيه يوقف تصرفه

ا فيوقف تصرفه   ) ٥٧٠( ًا             فيم ان تبرع د الموت أو آ ه عن ى ثلث مال ه يوقف    زاد عل ى لوارث  عل
  .إجازة الورثة بعد الموت 

ع وال شراء وال قرض وال      والعبد) ٥٧١( ه   ضمان  الرقيق ال يصح تصرفه ببي ا؛ ألن  وال غيره
  .محجور عليه لحق سيده فيتبع بما تلف تحت يده أو أتلفه بعد عتقه 

  
  
  
  



  ١٥٥

א 
  خصومة وال إنكار بعد    جائز مع اإلقرار الصلح) ٥٦٩(
  أو براءة للدين هبة        ببعض المدعى في العين وهو) ٥٧٠(

---------------------------------  

FאE 
و ةوه زاع:  لغ رعًا.قطع الن ك: وش ه ذل د يحصل ب ه . عق اع قول ل اإلجم ه قب  واألصل في

الى صلح " :تع ر وال ساء" [ خي ر] ١٢٨:الن ّل  : " وخب سلمين إال صلحًا أح ين الم ائز ب صلح ج ال
ًا،           وإنما، والكفار آالمسلمين    )1(" حّرم حالالً  حرامًا أو  ام غالب ى األحك ادهم إل ذآر النقي  خصهم بال

 خمر أو نحوه، والذي يحرم الحالل آأن يصالح على    علىفالصلح الذي يحل الحرام آأن يصالح       
  . أن ال يتصرف في المصالح به

ًا أو        )  الصلح) (٥٧٢( ه عين دعى ب اً عما ي ه أو    دين ر المدعى ب ى غي ى بعضه    عل ائز مع   ( عل ج
وخرج به ما إذا جرى      . )2 () خصومة اإلنكار  سبقتإن  (به من المدعى عليه     ) اإلقرار

بقها            غيرمن   ر س ال من غي أن ق ذا؛ فال        :  سبق خصومة آ ى آ صالْحني من دارك عل
ه      " مع اإلقرار : "، وخرج بقوله  البيعيصح لكنه آناية في      الصلح مع إنكار المدعى علي

ان               ؛ فال   سكوتهأو مع    ًا آ يصح سواء أصالح على نفس المدعى به أو على بعضه عين
ى  ًا أو عل رهأو دين ك  غي تلزامه أن يمل ار الس ع اإلنك ك م صحيح التملي ن ت ؛ إذ ال يمك

 المدعى عليه ما يملكه، وسواء أصالحه عن المدعى به        ويتملكالمدعى به ما ال يملكه      
صلح    : لى آذاصالْحني عن دعواك ع  : المنكرأم عن الدعوى، فلو قال       ل ال لم يصح، ب

 الدعوى ال يعتاض عنها وال يبرأ منها ولو         إذعن الدعوى ال يصح مع اإلقرار أيضًا؛        
  . الحق بها آثبوته باإلقرار لثبوتأقام المدعي بينة بعد اإلنكار صح الصلح 

ة                      عماوالصلح  ) ٥٧٣( ى بعضها هب أن صالح من دار عل ين آ ه في الع بعض  يدعى ب  اآلخر  لل
إذن أو                      لصدق ال  ول وقبض ب ا من إيجاب وقب ا يثبت فيه ي مض هبة عليه فيثبت فيه م

ى بعضها فيثبت               آأن) او براءة في الدين   (زمن إمكانه،    ة عل  صالح من َأْلف في الذّم
  : والحط واإلسقاط ونحوها نحواإلبراءفيه ما يثبت في اإلبراء، ويصح بلفظ 

  ى هي اإلعارةللسكن والدار         سواه بيع أو إجارة وفي) ٥٧٤(
   ووضع الجذعرهمرو على   أبطل وأجز في الشرع بالشرط) ٥٧٥(

------------------------------------  
ك، أو  ي علي ذي ل ف ال ن األل ة م س مئ ن خم ك م ا: أبرأت ك، أوحططته قطتها :  عن أس

  .وصالحتك على الباقي، وال يشترط في ذلك القبول
 فهومن دار أو دين على ثوبه أو عشرة في الذمة وفي سوى المدعى به بيع، آأن صالح      ) ٥٧٤(

بيع من المدعي للمدعى عليه للشيء المدعى به بلفظ الصلح يثبت فيه أحكامه آالخيار 
ابض                والشفعة ل قبضه واشتراط التق  والرد بالعيب ومنع تصرفه في المصالح عليه قب

أن   )أو إجاره ( عنه والمصالح عليه إن اتفقا في علة الربا،    المصالحفي    صالح من   آ

                                                 
، )٢٣٥٣(وحسنه، وابن ماجه ) ١٣٥٢(رمذي الت: رواه من حديث عمرو بن عوف المزني) 1(

  . ٢/٣٦٦، وأحمد )٣٥٩٤(أبو داود : ومن حديث أبي هريرة
  . بعد خصومة بال إنكار: وفي نسخة بدل هذا: آذا في نسخة الشارح، وقال) 2(



  ١٥٦

ا  تثبتدار أو ثوب على خدمة عبده شهرًا، فهو إجارة على المنفعة بالعين المدعاة      فيه
و         أوأحكامها، أو صالح على منفعة المدعى به         دعاة فه دار الم  منفعة بعضه آسكنى ال

ة،     مدةإعارة للمدعى به يرجع فيها متى شاء، فإن عّين            آانت إعارة مؤقتة وإال فمطلق
  . السلملصلح سلمًا بأن يجعل المدعى به رأس مال وقد يكون ا

ذا،        ) ٥٧٥( ي بك ان الفالن ويبطل الصلح بالشرط آصالحتك بكذا على أن تبيعني أو تؤجرني المك
ع أو إجارة                        إبرائكأو على    راء أو بي ة أو إب ا هب ه إم اقي؛ ألن ي الب ذا إن أعطيتن  من آ

ا            الشرطوآل بهذا    ان بمعن ا آ ذلك م و صالح من عشرة      . ه ونحوه غير صحيح، فك ول
ا       يصحمؤجلة على خمسة حاّلة لم      ا، والخمسة إنم ول ال يصح إلحاقه ؛ ألن صفة الحل

إذا انتفى           ك، ف ول ترآها في مقابلة ذل رك    الحل ويجوز أن يضع شراعًا في         .  انتفى الت
دة           حق الدرب مثًال منع أهله استطراق من         له فيه؛ ألنه انتفاع باألرض، ثم إن قّدر م

ة   لجزءإن أطلق أو شرط التأبيد فبيع فإجارة، و   شائع من الدرب تنزيًال للمصالح منزل
ر،      ويكونأحدهم آما لو صالح على إجراء نهر في أرضه           ًا للنه ك تمليك ذلك  ) و( ذل آ

شترآًا          بهبمال على جدار بين دارين يختص       ) وضع الجذع ( الكين أو يكون م  أحد الم
و رضي بالوضع بال عوض فه               ل الوضع       يرجع و إعارة    وال يجبر عليه، فل ا قب  فيه

ة فإجارة، وإن أذن               ه وبعده آسائر العواري، أو بعوض على مدة معلوم ع     في  بلفظ البي
ة        ى منفع ه عل ع وإجارة لكون ا أو الصلح وبّين الثمن فهذا عقد فيه شوب بي دة  لكنه  مؤب

  .للضرورة
  في نافذ من سبل لمسلم       يإشراع جناح معتل وجاز) ٥٧٦(
  تأخير بإذن الشرآا وجاز     بابكاوقدم ن مريؤذ م لم) ٥٧٧(

------------------------------------  
وز ) ٥٧٦( اح(ويج راع جن ى  ) إش قيفة عل و س اباط وه ذا س ارج، وآ ائطينأي خشب خ و ح  ه

ة               ة العالي ى رأسه الحمول شارع   سواء بينهما عال بحيث يمّر تحته منتصبًا وعل ان ال  آ
ذ    ) نافذ(طريق ) في( اإلشراع للكافر جوزيفال ) لمسلم(واسعًا أم ضيقًا،     ر الناف ا غي أم

  .  يجوز ذلك فيه إال بإذن أهلهفال
اآم،     الموضعبشرط أال يؤذي من مّر،  فإن آذاه ولو بإظالم           ) ٥٧٧( ه الح ع  لم يجز، ويزيل  ويمتن

ى رأس  . الصلح على ذلك بمال   درب ويجوز تقديم الباب في درب غير نافذ إل ه  ال ؛ ألن
أخير                   تصرف في ملكك   ك ت ك، لكن يلزمك سد األول، ويجوز ل  مع ترآك لبعض حق

اب         . بابك عن رأس الدرب بإذن الشرآاء في الدرب        ذ ب وأهل الدرب غير النافذ من نف
اب                    داره درب وب ين رأس ال ا ب  إليه ال من الصقه جداره، وتختص شرآة آل واحد بم

  .داره 
  

 אא 
  دينين اتفاق المال لزوم      رضا المحيل والمحتالشرط) ٥٧٨(
  عن الدين المحيل يبرا بها     وقدرا أجال وآسراجنسا) ٥٧٩(

------------------------------------  

FאאE 



  ١٥٧

ا    .  َدين من ذّمة إلى ذمة      نقلعقد يقتضي   : هي من التحول واالنتقال، وفي الشرع      واألصل فيه
ع   ىعلمطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدآم       : "قبل اإلجماع خبر   دب، وصرفه       )1(" مليء فليتب ، واألمر للن

ال       : ولها أرآان .  المعاوضات سائرعن الوجوب القياس على      محيل ومحتال ومحال عليه وَدين للمحت
م               . على المحال عليه وصيغة    للمحيلعلى المحيل ودين     ذا ل وِّز للحاجة، وله دين ُج ن ب  وهي بيع دي

  . ين المجلس وإن آان الدينان ربويَّفييعتبر التقابض 
 أن يوفي دينه من حيث شاء فال    للمحيل؛ ألن )رضا المحيل والمحتال (صحتها  ) شرط) (٥٧٨(

ل              ل فال ينتق ة المحي ال في ذم راد برضاهما    إاليلزم بجهة، وحق المحت  برضاه، والم
ى فالن       : وصيغتها نحو . اإليجاب والقبول  دَّ أحلتك عل ّي، أو       ينبال ك عل ذي ل نقلت  :  ال

ك، أو : حقك إلى فالن، أو    دين ملكتك  : جعلت ما أستحقه على فالن ل ه    ال ي علي ذي ل  ال
ه       ) لزوم دينين (ويشترط  . بحقك دة           والمحال من المحال ب الثمن في م ه، وتصح ب  علي

ل      ل قب صح بالجع زوم، وت ل الل ه؛ ألن األص ار وعلي راغالخي صح  الف ه، وت  وال علي
ه    ى مكاتب م . بنجوم الكتابة ال عليها، وتصح بدين معاملة للسيد عل ا ال    وعل ّر أنه ا م  مم

ل        الثمن قب ا تصح ب ه، وأنه دم جواز بيع ه لع سلم وال علي َدين ال بضتصح ب ع، ق  المبي
  الدينين) اتفاق(ويشترط . واألجرِة قبل مضي المدة

درًا) (٥٧٩( سًا وق ًال(وصفة و) جن د ) أج موق ان  يفه و آ ه ل صفة أن ي ال ساوي ف ار الت ن اعتب  م
ن         آذلكاآلخر  بأحدهما رهن أو ضامن اعتبر آون        ، وليس آذلك، بل لو أحاله على دي

ضامن ألن    رئ ال رهن وب ك ال ن أو ضامن؛ انف ه ره ةب القبضالحوال شترط   .  آ وي
و جهاله أو                    صفة، فل در وال دينين في الجنس والق ساوي ال ا بت م  أحدهما أيضا علمهم  ل

لزم من الذي للمحتال يبرأ المحيل عن دينه المذآور، وي) عن الدين(وبالحوالة . تصح 
ل،      ن المحي ل وإن     فال ذلك براءة ذمة المحال عليه عن دي ى المحي ال عل  رجوع للمحت

د آان المحال عليه مفلسًا      ة وجهل إفالسه أو       عن ن    أفلس  الحوال ة أو دي  أو أنكر الحوال
ه أو          يئًا وغبن في و اشترى ش ا ل ه فيم ا ال رجوع ل ل، آم ذالمحي ه   أخ  عوضًا عن دين

ي   ه أوجب ف ده، وألن ف عن و   وتل ه ل ًا، وألن ه مطلق ال علي اع المح ر اتب انالخب ه آ  ل
  .  الرجوع لما آان لذآر المالءة في الخبر فائدة 

  
  
  
  
  

א 
   لزماقد دينا ثابتا يضمن     ذو تبرع وإنما يضمن) ٥٨٠(
   ضامنا ومن تأصلهطالب       آاإلبراء والمضمون له يعلم) ٥٨١(

------------------------------------  
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  ). ١٥٦٤(، ومسلم )٢٢٨٨، ٢٢٨٧(رواه البخاري ) 1(



  ١٥٨

ه،             يقال: وشرعًا. االلتزام: هو لغة   اللتزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو علي
 (]للعقد[أو عين مضمونة ويقال     

1
ذلك ضامنًا وضمينًا                 الذي ) زم ل سمى الملت ك، وي ه ذل  يحصل ب

يًال وصبيرًا   ًا وآف يًال وزعيم يًالوحم ر . وقب اع خب ل اإلجم ه قب زعيم:"واألصل في ارمال 2(" غ
( ،

يم            ولمن" : واستؤنس له بقوله تعالى    ه زع ا ب ر وأن ه حمل بعي ان  ]٧٢:يوسف "[ جاء ب  حمل  وآ
انير  تحمل أنه : البعير معروفًا عندهم، ويدل له خبر    ( عن رجل عشرة دن

3
 خمسة وللضمان  . )

  . ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به وصيغة: أرآان
ه        صحيمختار فال   ) يضمن ذو تبرع  ) (٥٨٠(  من مكره وال من غير مكلف وال من محجور علي

ًال، فال يصح ضمان         ) يضمن دينًا ثابتاً  . وإنما(،  بسفه في الذمة سواء أآان ماًال أم عم
و   باعتراف ليس بثابت، ويكفي ثبوته     ما ه، فل  الضامن وإن لم يثبت على المضمون عن
اة   و.  وإن أنكر عمرو  لزمه: لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنه     : قال يصح ضمان الزآ

وآونه الزمًا أو آيًال    .  إلى النية  الزآاةعمن هي عليه، ويعتبر اإلذن عند األداء الفتقار         
ثمن                ستقر آ ين الم الزم ب رق في ال ع إلى اللزوم آالثمن في مدة الخيار وال ف د  المبي  بع

  .  وغير المستقر آثمنه قبل قبضه-قبضه 
ر           و جنسًاويشترط آونه معلومًا للضامن     ) ٥٨١( قدرًا وصفة، فال يصح ضمان المجهول وال غي

ره، فال يصح                    أيضًاالمعّين، ويشترط فيه     ى غي سان عل ه اإلن رع ب ابًال ألْن يتب ه ق  آون
ذف       ه،              واألخذ ضمان القود وحد الق ه أو وآيل ضامن المضمون ل ة ال شفعة، ومعرف  بال

ه لجوا            المضمونوال يعتبر رضا     زام، وال معرفت ز أداء   عنه؛ ألن الضمان محض الت
 فالتزامه في الذمة أجوز، آما يشترط في اإلبراء آون     ومعرفتهدين الغير بدون إذنه،     

  .  للمبرئمعلومًاالمبرأ منه 
   إذا أشهد حين سلماأدى    الضامن باإلذن بما ويرجع) ٥٨٢(
  والعيب ونقص الصنجة يشمل   المضمون للرداءة والدرك)  ٥٨٣(

-----------------------------------  
ضامن واألصيل          ة آل من ال دين وللمضمون له مطالب ان األصيل      بال ضامن وإن آ ة ال ه مطالب  ل
ه          ه حاضرًا موسرًا، وإذا طالب المستحق الضامن فل األداء إن ضمن          مطالبت  األصيل بتخليصه ب

ل أن               ه قب ه أن يطالب يس ل ه                يطالب بإذنه وإال فال، ول و طولب ب يئًا ول رم ش م يغ ه ل يس  . ؛ ألن ول
ضامن ح  ت    لل ه إذ ال يثب بس، وال مالزمت يل، وإن ح هبس األص رد    ب يل بمج ى األص ق عل  ح

ّل             . الضمان   و مات أحدهما ح ه ولو أبرأ المستحق األصيل برأ الضامن وال عكس، ول  دون علي
   .يبرئهاآلخر، وإذا مات األصيل وخلف ترآة فللضامن باإلذن مطالبة صاحب الحق بأن 

ضمان واألداء، أو في     ) أدى. ويرجع الضامن باإلذن بما   ) (٥٨٢( على األصيل إن أذن له في ال
وإنما يرجع الضامن .  فقط، أو في األداء بشرط الرجوع عليه وإال فال يرجع     الضمان

ا ) إذا أشهد(والمؤدي  لما(آل منهم ًال ) حين س رأتين، أو رج ًال و ام ين، أو رج رجل
  .دي األداء من العدالة ، وال بد في شاهآافية حجة اليمينليحلف معه إذ الشاهد مع 

درك ) (٥٨٣( م يكن بحق ثابت للحاجة ) المضمونوال دة، وإن ل سمى ضمان العه صحيح، وي
شيء          للمشتر إليه، وهو أن يضمن      صفًا ب ستحقًا أو مت ع م دير خروج المبي ثمن بتق ي ال

أتي  ا ي درك   . مم مان ال صح ض روي شملها    للمكت و  ي ع، وه ثمن أو المبي رداءة ال ي ل
                                                 

  .وهو تحريف! العقل: هذا الصواب، وفي المطبوع) 1(
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  ١٥٩

صنجة  (يشمل  ) و( المبيع،   أو الثمن   ويشمل العيب في   ثمن     ) نقص ال ا ال ا به ي وزنه الت
  . أو فساد أو رداءة أو عيب أو نقص صنجة استحقاقأو المبيع من غير ذآر 

  
 صحت آفالة البدن وبالرضا     درك بعد قبض للثمن يصح) ٥٨٤(
  جزء دونه ال يبقى وآل     آل من حضوره استحقا في) ٥٨٥(
  ذهاب وإياب اآتمل قدر  إن يعلم مهملالمكفول  وموضع) ٥٨٦(
  بشرط مال يلزم وبطلت          يمت أو اختفى ال يغرم وإن) ٥٨٧(

------------------------------------  
ا    ) بعد قبض للثمن(ضمان الدرك   ) يصح(وإنما  ) ٥٨٤( ه إنم فإن لم يقبض لم يصح ضمانه؛ ألن

من المكفول أو من    ) وبالرضا( في ضمان المضمون عنه ولزمه رّده،        دخليضمن ما   
  .وتصح آفالة البدن للحاجة إليها .  مكلف، أو وارثه إن آان ميتًاغيروليه إن آان 

ة،    ) استحقا(إلى الحاآم   ) في آل من حضوره   ) (٥٨٥( و عقوب عند االستدعاء لحق آدمي الزم ول
الى أو لحق مالي هللا      ة تصح   ) و(،  تع ه ال يبقى         (آفال رو   ) آل جزء دون الرأس وال ح آ

شائع        سليم        آالثلث والقلب والكبد والدماغ، والجزء ال ه ال يمكن ت ع من حي؛ ألن  والرب
  . ذلك إال بتسليم آل البدن

ول  ) (٥٨٦( ه              الغائب ) وموضع المكف ه من ْم من يمنع م يكن َث ل والطريق آمن ول ه الكفي  إن علم
ة أو غاب           إحضارهلزمه   دها،   ولو فوق مسافة القصر، سواء أآان غائبًا حين الكفال بع

ة       معوينبغي أن يعتبر    ) قدر ذهاب وإياب  ( إمهاله   يجبف  ذلك مدة إقامة المسافرين ثالث
  . أيام غير يومي الدخول والخروج لالستراحة

ين المضمومة                    المكفولوإن مات   ) ٥٨٧( ه، أو تلفت الع م يعرف مكان ال ( أو اختفى أو هرب فل
و ض             الكفيل) يغرم ا ل ه، آم انقطع ال يطلب           شيئًا من المال إذ لم يلزم ه ف سلم في من الم

ول أو اختفى أو     ) بشرط مال يلزم  (وتبطل الكفالة   . برأس المال    ل إذا مات المكف الكفي
  . العين المكفولة؛ ألنه شرط يخالف مقتضاهاتلفتهرب أو 



  ١٦٠

א 
  الماالن جنسا وصفه واتحد     ممن جوزوا تصرفه تصح) ٥٨٨(
   في التصرفواإلذن تميزه     ينقد أو غير وخلط ينتف من) ٥٨٩(

------------------------------------  
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ة ي لغ زاج: ه رعًا. االمت ين  : وش ق الثن وت الح أآثرثب شروط مخصوصةف ي .  ب وه

واع ائر   : أن الين وس شرآة الحّم دان آ رآة األب ةالمحتِرش ساويان أو   ف سبهما مت ا آ ون بينهم  ليك
 ليكون بينهما آسبهما وعليهما ما يعرض من          المفاوضةشرآة  متفاضًال اتفقت صنعتهما أم ال، و     

إذا              يشتركغرم، وشرآة الوجوه، وأشهر صورها أن        ا، ف ا بمؤجل لهم ّل منهم اع آ ان ليبت  وجيه
ا ان بينهم ان الفاضل عن األثم اع آ ا. ب ظ المفاوضة وآله تعمال لف م وإن اس ة، نع  ]وأرادا[ باطل
شيء كسرب -شرآة العنان جاز، وأما شرآة الِعنان       فصحيحة، سميت   –ظهر  :  العين من عنَّ ال

ه ظهر لكل من                ا؛ ألن ا أظهر أنواعه شريكين بذلك؛ ألنه ا       ال ة إم ان الداب ال اآلخر، أو من عن  م
سخ             ة التصرف والف شريكين في والي الين آاستواء طرفي           واستحقاق الستواء ال در الم ربح بق  ال
ة       ي  آماالعنان، أو لمنع آل منهما اآلخر من التصرف          ان الداب ع العن ل      . شاء آمن ا قب واألصل فيه

يقول  (وخبر ،]٤١:األنفال"[ أنما غنمتم من شيء فأن هللا خمسه         واعلموا ": اإلجماع قوله تعالى    
م يخن أحدهما صاحبه           : اهللا 1("أنا ثالث الشريكين ما ل

ان   . ) ة أرآ ا أربع ه    : وله ود علي د ومعق عاق
  .وصيغة وعمل 

بأن يكون أهًال للتوآيل والتوآل؛ ألن آال منهما      ) وا تصرفه  جوز ممن(الشرآة  ) تصح)  (٥٨٨(
ك يتصرف في ماله    ل        بالمل ا موآل ووآي اإلذن، فكل منهم ال اآلخر ب ره  .  وفي م وتك

  )جنسًا وصفه( المالين داواتح.مشارآة الكافر ومن ال يحترز من الربا ونحوه
د او عرض     ) (٥٨٩( م         ) من نق و دراه ات ول ط ينتفي    (من ) و (مغشوشة من المثلي زه . خل ) تميي

ه   عقدابحيث ال يتميز مال أحدهما عن مال اآلخر عند العقد، فلو         ط أو مع  من غير خل
  مع إمكان التمييز لم يصح العقد،

   
   ما لشرآة بالقيمةبقدر   والخسر عتبر تقسيمه والربح) ٥٩٠(
   واإلغماء آالوآالهوالموت   الشريك موجب إبطاله فسخ) ٥٩١(

-----------------------------------  
وم،             التصرفحتى لو تلف مال أحدهما قبل         تلف على ملكه، وفهم من ذلك عدم الصحة في المتق

ة        اء الحيثي ذآورة وهو آذلك النتف ا               الم إن ملك دا، ف الين وعق ا م ذا إذا أخرج شترآاً ، ه إرث أو    م  ب
ه           شرآة   : شراء أو غيرهما وأذن آل لآلخر في التجارة في ة في   . تمت ال  العروض   شرآة  والحلي

اإل المتقّومة أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض اآلخر ويأذن آل لآلخر في التصرف         من  ذنب
ى         )  في التصرف (آل منهما     أحدهما دون    أذنبالبيع والشراء ليحصل التسلط على التصرف حت

م   نصيب اآلخر لم يتصرف اآلذن إال في حصته فقط، ولو شرط عليه أن ال يتصرف في         سه ل  نف
ال              يصح الع  و ق ه، ول م : اشترآنا، وحده   : قد لما فيه من الحجر على المالك في ملك  يكف إال إن     ل

شرآة ه ال ا ب ه   . نوي شرآة، وأن الي ال در م ساوي ق تراط ت دم اش ه ع م آالم م الوأفه شترط العل  ي
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ذلك              ده، وهو آ ه بع شرآة       . بقدرها عند العقد إذا أمكنت معرفت ى صحت ال سلّ ومت ا     طت  آل منهم
د، وال               على التصرف بالم   د البل ر نق سيئه وال بغي سافر صلحة آالوآيل فال يبيع ن ه وال ببعضه     ي  ب

  . بال إذن
ه     (والربح والخسارة يعتبر تقسيمهما     ) ٥٩٠( ساويًا    ) بقدر مال شرآة بالقيم ار األجزاء ت ال باعتب

ه      زيتفي العمل أو تفاوتًا، فلو آان ألحدهما رطل         ة ولآلخر مثل ه مئ ّر قيمت  أو قفيز ُب
ًا،           قيمته خ  ا أثالث الربح والخسران بينهم و مسون ف د    فل سد العق ه ف سم  .  شرطا خالف ويق

ى     در الربح عل ال                     ق ساويا في الم إن ت ه، ف ل عمل ى اآلخر أجرة مث ا، ولكل عل  ماليهم
  .والعمل تقاّصا

اء  (آذلك  ) و. موجب إبطاله ( الشريكين عقد الشرآة     أحد) فسخ(و) ٥٩١( مبطل  ) الموت واإلغم
  . شأن العقد الجائز من الطرفين هذا ؛ ألن)آالوآاله(له 



  ١٦٢

 א 
  جاز له التوآل بنفسه          صح أن يباشر الموآل ما) ٥٩٢(
  إقرار على من وآال يصح     في المعلوم من وجه وال جاز) ٥٩٣(

------------------------------------  
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ائزة     : وشرعًا. والتفويضالحفظ  : هي لغة  تنابة ج ة في            اس ل النياب ا يقب ه فيم التصرف، مثل
ه ال حيات ل . ح اواألص الى فيه ه تع ات آقول اع آي ل اإلجم ابعثوا ":  قب ه  ف ن أهل ا م  " حكم

اح أم                السعاة ، وأخبار آإرساله    ]٣٥:النساء[ ة في نك ن أمي ه عمرو ب  لقبض الزآوات، وتوآيل
اح   ي نك ع ف ا راف ة، وأب ةحبيب ش . ميمون إن ال ا، ف ة إليه ة داعي د يعجز عن والحاج امخص ق  القي

  .وصيغةولها أربعة أرآان موآل ووآيل وموآل فيه . بمصالحه ومعامالته آلها فهي جائزة
ك      ) ٥٩٢( ه بمل ل    أوأفاد آالمه أن شرط الموآل صحة مباشرته بما وآل في ة، فيصح توآي  والي

  . الولي في حق محجوره أيا آان أو جدا في التزويج والمال
1(]يقل) [في المعلوم من وجه   (آل فيه    المو زيجوو)  ٥٩٣(

والي،        )  ع أم معه الغرر آوآلتك في بي
سامحة               ة للحاجة يقتضي الم ه وال يشترط علمه من آل الوجوه؛ ألن تجويز الوآال  في

بخالف ما إذا آثر الغرر آوآلتك في آل قليل وآثير، أو في أموري، أو فوضت إليك                
ي  لف يءآ ابالً  .  ش ون ق ضًا أن يك ه أي شترط في ان  وي واء آ ة س اد للنياب الحج عب ة آ

ة              ة وتفرق اة والعمرة وتوابعها والصوم عن الميت وذبح األضحية والهدي والعقيق  الزآ
بض     ا آق ب، أو غيره رّد بعي سخًا آ ع، أم ف دًا آبي ا، أو عق صدقة ونحوه ارة وال والكف

ديون ك    ال ي وتمّل ة آدم ات عقوب ة وإثب تيفاء عقوب واب واس دعوى والج ها وال  وإقباض
رار . وال. ( سائر العبادات البدنية آالصالة، والمعاصي آالقتل    بخالفح،  مبا ) يصح إق

را       يبطلالوآيل عن موآله بما      ل أو نحوه، ويصير الموآل مق  حقه من قبض أو تأجي
ا  ل إنم ل، وألن الوآي نفس التوآي لب ى يفع إقراره عل ه، وينعزل ب ه الحظ لموآل ا في  م

ثمن            الخصمه  موآله في الخصومة وال ينعزل بإبرائ      ده ب م يقي ع ول ، ومتى وّآله في البي
ه           سيئة       نظراً وال حلول وال تأجيل وال نقد لم يجز ل د وال بن د البل ر نق ع بغي  لعرف البي

  .وال بغبن فاحش
  
  ومجنون ولو بإذن طفل         يبع من نفسه وال ابن ولم) ٥٩٤(
  غماء وجنإبالعزل و يعزل     أمين وبتفريط ضمن وهو) ٥٩٥(

------------------------------------  
صبًا      ) لم يبع من نفسه وال    (ال يصح إن    ) و) (٥٩٤( إذن       و(من محجور ل و ب ون ول )  سفه أومجن

(من موآله له فيه لتضادّ    
2

ا       ) اد     واالستقصاء  غرضي االسترخاص لهم  للموآل واالتح
ل          ل تمكن الوآي ا قب ه  بيع من الموجب والقابل بغير جهة األبوة، فإن رجع الراغب به

ًا                            البيع مطلق ل ب د، وللوآي ع جدي د من بي ع، فال ب ه وإال ارتف ع بحال ي البي  قبض منه بق
ه وإن                ه لموآل الثمن وتسليمه، لكن ال يسلمه ما لم يقبض الثمن، فإن خالف ضمن قيمت

                                                 
  . وهو تحريف) ! يقبل: (في المطبوع) 1(
  . صحيفوهو ت! لتصاد: في المطبوع) 2(
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ؤجًال                      آان ثمن م ان ال و آ ا ل ة، أم  الثمن أآثر منها وإذا قبض الثمن دفعه واسترّد القيم
  . لمبيع؛ إذ ال حبس بالمؤجل قبضه تسليم اقبلفله 

د                ) أمين(الوآيل  ) و) (٥٩٥( ة عق ريط؛ ألن الوآال ده بال تف ولو ُبجعل، فال يضمن ما تلف في ي
ه    والضمانإرفاق ومعونة    التفريط       .  ينافيه وينوب عن ى    -ويضمن ب أن تصرف عل  آ

ر د  غي صلحة عن القاإل اإلذن أو الم تعملها، أو     ط ر، أو اس ين للغي لم الع إلذن وس  ل
اء  و سائر األمن ا آ ر حرزه ي غي إنهمضعها ف التفريطف ضمنون إال ب زل(و.  ال ي ) يع

سي، أو    : بعزل نفسه أو من موآله آقول الوآيل       ا : عزلت نف ة، أو     أخرجته :  من الوآال
ل ا، أو الموآ ه، أو: رددته ة، أو: عزلت ت الوآال سختها، أو: رفع ا: ف زل . أبطلته وينع
  .لتصرف بأن مات أو جن أو أغمي عليه  منهما لذلك اواحدالوآيل بزوال أهلية 

  

אא 
  ولو في مرض مخوف طوعا       يصح مع تكليف وإنما) ٥٩٦(
   االستثناء باتصالوصح         إذ إقراره بالمال والرشد) ٥٩٧(

------------------------------------  

FאאE 
و ةه ات: لغ ّر، اإلثب ن ق ش م رارًايء ال ر ق ت يق رعًا . إذا ثب ار :وش ابق إخب ق س ن ح  . ع

الى   . أيضاً ويسمى اعترافاً  وا  " : واألصل فيه قبل اإلجماع قوله تع سط شهداء هللا    آون وامين بالق  ق
ه           وفسرت ،]١٣٥:النساء"[ولو على أنفسكم     اإلقرار، وقول سه ب ى نف ررتم  ":  شهادة المرء عل  أأق

ان وله أربع. ]٨١:آل عمران"[وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا     ّر     : ة أرآ ه ومَق ّر ل ّر ومَق ُمِق
  . به وصيغة

ف  ) (٥٩٦( ع تكلي صح م ا ي بي وال      ) وإنم رار ص صح إق ال ي اقًال، ف ًا ع ون بالغ أن يك ر ب المق
ره،        ) طوعًا(ي بسكره صحيح    المتعدمجنون، نعم إقرار السكران      رار مك فال يصح إق

ي   سواءمن المقر ) ولو مع مرض مخوف  (ويصح   ن ألجنب أو وارث؛  آان بعين أو َدي
  .الفاجرألنه في حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها 

سفه       فال) إقراره بالمال (من المقر حين    ) الرشد(يشترط  ) و) (٥٩٧(  يصح إقرار محجور عليه ب
ن      د أن     . بمال عين أو َدي ال               الوال ب و ق رار، فل ر وقت اإلق ًا للمق ه ملك ر ب :  يكون المق

ك        لعزيدداري أو ثوبي أو ديني الذي على         ه تقتضي المل و؛ ألن اإلضافة إلي مرو فلغ
ار  ره إذ هو إخب رار لغي افي اإلق ه فتن د بحقل ى الوع ه عل ه، ويحمل آالم ابق علي  س

ة  شعر . بالهب رائن ت ظ ق ى اللف ضم إل تهزاءباالوإن ان راء س األداء واإلب ذيب آ  أو التك
ار إلواوتحريك الرأس الداّل على شدة التعجب        رارا        نك م يكن إق تثناء  ويصح   .   ل االس

ي ، فلو فصل بينهما بكالم واحدًا معه آالمًا يعّدحال آونه متصًال باإلقرار بحيث       أجنب
تثناء قصده         ر لصحة االس سكتة، ويعتب أو سكوت لم يصح، نعم يغتفر الفصل اليسير ب

  .قبل فراغ اإلقرار فال يكفي بعده 
  حق ربي فالرجوع أفضل بل   حقنا ليس الرجوع يقبل عن) ٥٩٨(
  بكل ما تموال بيانه            بمجهول أقر قبال ومن )٥٩٩(

------------------------------------  
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ه           سواءوال يقبل الرجوع عن حقنا      ) ٩٩٨( ا لبنائ ل والقذف وغيرهم ا آالقت ة أم غيره  آانت مالي
 آل عقوبة هللا تعالى سواء آانت حدا أم تعزيرًا          مناهللا  ) حق(عن  ) بل(على المشاّحة،   

سامحة      علىوشرب الخمر وغيرهما، لبنائهما     آالزنا   الرجوع ( الم ا      ) ف راره به عن إق
(لقصة ماعز ) أفضل(

1
الى        معصية ، ولهذا استحب لمن ارتكب         ) ة هللا تع  توجب عقوب

ستحب               ه ي ثال فإن ل أو قذف م ه أن يستر على نفسه، بخالف من قت ل يجب    ل ر ب  أن يق
 تعالى، اهللاضييق بخالف عقوبة عليه ليستوفي منه الحق، لما في حقوق اآلدمي من الت     

  . أما رجوعه عما أقر به من حق مالي هللا تعالى آزآاة وآفارة فال يقبل
ا                  : منه آقوله )  قيال بمجهول(أقر  ) ومن)  (٥٩٩( ار عن حق سابق آم ه إخب ّي شيء؛ ألن ه عل ل

  معّينًا، وقد يخبر عنه مبهمًا إما للجهل به أو لثبوته مجهوالً         عنهمر، والشيء قد يخبر     
بس       ه ح ع من إن امتن سيره، ف ب بتف ه فيطال ا أبهم ان م ه بي ا، ويلزم ية أو نحوه بوص

ّوال ( عليه، آما يحبس من امتنع من أداء الحق          وجبالمتناعه من أداء ما      ) بكل ما تم
س، إذ  ّل آرغيف وفل شيءوإن ق ن  ال ه م ّول لكن ا ال يتم سره بم و ف ه، ول  صادق علي

  .م ُقبلجنسه أو بما يحّل اقتناؤه آكلب معّل
  
  
  
  
  

                                                 
، )١٦٩١) (١٦(، ومسلم )٦٨٢٠، ٦٨١٤، ٥٢٧٠(انظرها عند البخاري من حديث جابر ) 1(

) ١٦(، ومسلم )٧١٦٧، ٦٨٢٦، ٦٨١٥، ٥٢٧٢(البخاري : ومن حديث أبي هريرة
، ومن حديث جابر )١٦٩٣(، ومسلم )٦٨٢٤(البخاري : ، ومن حديث ابن عباس)١٦٩١(

  ). ١٦٩٢(مسلم : بن سمرة 
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א 
  عين انتفاعها مع البقا في    إن وقتها أو أطلقها تصح) ٦٠٠(

------------------------------------  

FאE 
ا هي اسم     ار  لم ا شرعاً    ، يع ا يحلّ        : وحقيقته اع بم ه           إباحة االنتف اء عين ه مع بق اع ب  . االنتف

ا واألصل   ة     فيه اع آي ل اإلجم اعون   اويمنعون  " : قب اعون "[لم ال  ،]٧:الم سرين   ق ر من المف :  آثي
، ]٢:المائدة"[ على البر والتقوى     وتعاونوا ": المراد ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وآية       

( فرسًا من أبي طلحة فرآبه  استعار أنه  : وخبر
1

 درعًا من صفوان بن استعار أنه : ، وخبر)
ال  ين فق وم حن ة ي ال : أمي د؟ فق ا محم ضمونة : "أغصب ي ة م ل عاري 2("ب

ت. ) ة أول وآان  واجب
د              دفع       تجب اإلسالم لآلية السابقة ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة باألصالة، وق وب ل  آإعارة ث

رم يخشى                     وان محت ذبح حي ق، وسكين ل اذ غري ل إلنق رد، وإعارة حب ه حّر أو ب د تحرم   موت ، وق
د م               ره آإعارة عب د تك ي، وق ة من أجنب افر  آإعارة صيد من ُمحرم وأَم ا . سلم من آ ة  وله  أربع

  . معير ومستعير وُمعار وصيغة: أرآان
صح) (٦٠٠( ة ) ت ا(العاري دة ) إن وقته ةبم ا (معلوم اره  ) أو أطلق أن أع دة، آ دها بم م يقي أن ل ب

م يرجع           الغراسأرضًا للبناء أو     ا ل ا م اء أو الغراس فيه  ولم يذآر مدة، فللمستعير البن
ه،               إذاو عليه ذلك،    امتنعالمعير، فإن رجع     ستعير موافقت زم الم اره ل ه اختي ا ل ار م  اخت

ًا سواء            المعيرفإن أبى آلِّف تفريغ األرض، فإن لم يختر          ع مجان م يقل ا ذآر ل  شيئا مم
ر           الحاآمأبذل المستعير األجرة أم ال، ولكن يعرض         يئًا، وللمعي ارا ش ى يخت ا حت  عنهم

ا (دخوله
3

اء   ) تظالل بالبن ا واالس اع به شجر واالنتف ي م وال ف ف دخلها . دة التوق وال ي
ا        (المستعير بغير إذن     ا مع البق ه             )  في عين انتفاعه ع في ا ال نف دور، فال تصح فيم آال

ى        آحمار اء المعن ة النتف  من  المقصود  َزِمن، وما فيه نفع لكن مع استهالآه آاألطعم
اة لرجل          ع ش ال العارية، ولو دف ة فاسدة،          : وق ان هب ا موهوب سلها فهم ا ون ملكتك دّره

شا إن وال دة، ف ة الفاس ضمونة بالعاري الة م سلها: ق ا ون ك دّره ة : أبحت ت إباح آان
 والشجرة لثمرتها، فتكون     للبنهاويصح إعارة الشاة    . صحيحة، والشاة عارية صحيحة   

يس من شرطها أن يكون المقصود         ة بخالف   مجرد العارية الستفادة عين، ول  المنفع
  .المعار فيها استهالك اإلجارة، وحينئذ فالشرط في العارية أن ال يكون

  بقيمة ليوم التلف سوم      ومؤن الرد وفي يضمنها) ٦٠١(
  لم يعر للثاني والمستعير       والنسل بال ضمان والدر) ٦٠٢(
  ثان ولم يرجع عليه يضمنها      يعر وهلكت تحته يديه فإن) ٦٠٣(

-----------------------------------  
ستعير ) ٦٠١( ضمن الم ةي م   إذا العاري ستعملها ول م ي ه وإن ل أذون في تعمال الم ر االس ت بغي تلف

4(" مضمونة عاريةبل  : "يفرط لخبر 
ستأجر إجارة صحيحة أو         ) ، نعم إن استعار من م

                                                 
  ). ٢٣٠٧(، ومسلم )..٢٦٢٧(ري رواه البخا) 1(
  ). ٢٣٠١، ٢٣٠٠(، والحاآم )٣٥٦٣، ٣٥٦٢(، وأبو داود ٦/٤٦٥، ٣/٤٠٠رواه أحمد ) 2(
  . تصحيف! دخولهما: في المطبوع) 3(
  .الحديث السابق) 4(
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ا          ضمنها، أم ا موصى له بمنفعة لم ي وب أو      تلفه سحاق الث ه آان أذون في  باالستعمال الم
سي   المعتادانمحاقه باللبس، وتلف الدابة بالحمل       ضمنها         ، وانكسار ال ال فال ي ف في القت
ه      )   الرد مؤن(يضمن  ) و(إال في الهدي واألضحية المنذوَرْين،       ان ل المستعير حيث آ

ه    ستأجر أو موصى ل ن م تعار م م إن اس ة، نع ةمؤون ى بالمنفع ا ورّده عل  أو نحوهم
ر  بخالفالمالك فمؤن الرّد على المالك، آما لو رّد عليه المعير،             ما إذا رّد على المعي

ضمان المبرفيضمن قيمة ما أخذه بالسوم ومؤن رّده، والرد         ) سوم. وفي( أن : ئ من ال
ك             ه في ذل ا أو وآيل ة (يسّلم العين لمالكه وم ) بقيم وم        ) التلف  (ي يم وال بي ال بأقصى الق

  .المعتمدالقبض، وسواء أآانت مثلية أو متقوِّمة على 
ة ال ضما      ) والنسل(أي اللبن   ) والدر) (٦٠٢( م        أي أوالد العاري ه ل ا؛ ألن اع   اميأخذه ن لهم  لالنتف

ك              . بهما اع وال يجوز أن يعير أول لثان بغير إذن مالكها؛ ألنه لم يمل يح     االنتف ا أب  وإنم
  . له ذلك، أما إذا أذن له المالك في اإلعارة فإنها تجوز

ه        ) ولم يرجع (الثاني  ) يضمنها.  تحت يديه  وهلكتفإن يعر   ) (٦٠٣( ره، وإن جهل آون على معي
  .ًامستعير

  

א 
  نقصه وأجر مثله وأرش        رده ولو بنقله يجب) ٦٠١(
  أو متلف ال يختلف بنفسه    مثلي بمثله تلف يضمن) ٦٠٢(
  بالوزن والكيل آما وحصره  الذي فيه أجازوا السلما وهو) ٦٠٣(

------------------------------------  

FאE 
ة و لغ ذ : ه شيءأخ ًاال رعًا حقيق.  ظلم ًا وضمانًاوش ر  : ة وحكم ال الغي ى م تيالء عل االس

دوانًا، وضمانًا تيالء: ع ر حقاالس ر بغي ال الغي ى م ر : وعصيانًا.  عل ى حق الغي تيالء عل االس
دوانًا الى.ع ه تع ات آقول اع آي ل اإلجم ه قب ل في ل وال ": واألص نكم بالباط والكم بي أآلوا أم  ت

ال بعض بالباط        : أي ]١٨٨:البقرة"[ ر  ال يأآل بعضكم م ار آخب والكم   : "ل، وأخب اءآم وأم إن دم
1("حراموأعراضكم عليكم   

2("من ظلم ِقيد شبر من األرض ُطوِّقه من سبع أرضين        : "، وخبر )
( ،

   . الضمانوإثبات اليد العادية سبب 
على اليد : " المغصوب على المغصوب منه وإن غرم عليه أضعاف قيمته لخبر          رديجب  ) ٦٠٤(

ه  حتىما أخذت    3(" تؤدي
إ  ) ان                   ، ف ا، وإن آ سلمها مالكه ا ليت ا بخروجه منه ان دارًا وجب رّده ن آ

ل المغصوب              ) ولو بنقله  (ردهمنقوًال وجب    و نق إن احتيج إليه إلى الموضع المغصوب منه آما ل
ي   ى المثل ر         إل سبب غي ان األرش ب و آ ع األرش، ول ب رّده م ى الغاص ب عل د فيج  دار أو بل

) و(صت قيمته بآفة سماوية آسقوط عضو منه لمرض،           فنق رقيقًااالستعمال آأن غصب ثوبًا أو      
                                                 

  ). ١٦٧٩(، ومسلم )..٦٧(رواه البخاري ) 1(
، ومن حديث )١٦١٠(، ومسلم )٣١٩٨، ٢٤٥٢(البخاري : رواه من حديث سعيد بن زيد) 2(

البخاري : وبنحوه حديث ابن عمر) ١٦١٢(، ومسلم )٣١٩٥، ٢٤٥٣(البخاري : عائشة 
)٣١٩٦، ٢٤٥٤ .(  

  ). ٢٤٠٠(، وابن ماجه )٣٥٦١(وحسنه، وأبو داود ) ١٢٦٦(رواه الترمذي ) 3(
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ه  (عليه   و         ) أجر مثل ده ول دة وضع ي ل             فاتت م ليمًا قب ه س ر استعمال، وهي أجرة مثل ه بغي  منفعت
  . النقص ومعيبًا بعده

ه  ( المغصوب التالف عند الغاصب    المال) يضمن(و) ٦٠٥( ي بمثل الف     )مثل ى الت ه أقرب إل ؛ ألن
ا         )  يختلف  أو متلف ال   بنفسه. تلف(سواء   الحال في ذلك، ويستثنى من ذلك مسائل؛ آم

ال  ي م و غصب حرب سلمل ان  م ه، أو آ د تلف ة بع ه ذم دت ل لم، أو عق م أس ي ث  أو ذم
  . المغصوب غير متمّول آحبة حنطة

ل   . الذي فيه أجازوا السلما   (آذلك يضمن المثلي    و) ٦٠٦( ا   (أو  ) وحصره بالكي وزن آم و   )ال ء ول
  وخرج بقيد الكيل أو ..  وعنبر وآافورومسك وتبر حاّرًا وتراب ونحاس وحديد

  ذا وفي مقوم أقصى القيم في     مفازة والقاه بيم الفى) ٦٠٧(
   نقد أرض تلف غلبمن     ه لتلف الذي انغصببغص من) ٦٠٨(

------------------------------------  
ّد  ا يع وزن م الحيوانال و الغا  آ سلم نح واز ال د ج اب، وبقي ذرع آالثي ا   أو ي ون، وإنم ة والمعج لي

ترطوا  وازاش د      ج ه إذا وج ي بمثل مان المثل ل ض ه، ومح سلم في شبه الم ه ي د تلف ه بع سلم؛ ألن  ال
  . للماء فيه قيمة بمحلالغاصب 

ي ذا) (٦٠٧( ده ) ف ي ي و تلف ف اء، ول ي الم لأي ف د والمث ي البل د ف ى فق سلمه حت م ي  موجود فل
ده     أن وج رعًا ب ده، أو ش م يج سابان ل ه ح ن   أآثربوحوالي ه م ه أو منع ن مثل ن ثم  م

  ).القيمفي مقوم أقصى (المعتبر ) و(الوصول مانع فالقيمة 
و   منهماإلى وقت تلفه، ولو وجد بعد غرم القيمة فال ترّد لواحد            ) غصبه(وقت  ) من) (٦٠٨( ، ول

 ، بقيمته في الحال     مطالبته وله   ،ه إلى بلد آخر فللمالك تكليفه ردّ      ي المثل المغصوبنقل  
إذا رّد اه رّدف ل    ،ه ه بالمث ه طالب ول إلي د المنق ي البل ف ف إن تل ا ف ن  فيم ه م  وصل إلي
 ولم يكن التلف ولو ظفر بالغاصب في غير بلد ،قد فقيمته أآثرها قيمة فإن فُ ،المواضع
ل وإال فال       ولنقله مؤ  اً      ،نة آالنقد طالبه بالمث و غصب ثوب م         ول ه عشرة ث اد  قيمت ى   ع  إل

الرخص ال يضمن    درهم ثم لبسه فعاد بلبسه إلى نص  م فالفائت ب ردّ ،ف دره وب   في  الث
ع اللبسم الف ب سة النصف الت ف مقوّ ؛ خم و أتل ة ول صى قيم ا أق ًا ألنه ال غصب م  ب

د واحد   تلفالتي رض األ )من نقد( التلف  وقتضمنه بقيمته    ا نق إن  ، فيها إن آان به  ف
ر صاحب   ، فمن نقدها الغالب  نقدانآان بها    ه " ألنها محل وجود الضمان واعتب  "التنبي

ه                  ":المهمات" في قال   ،بلد الغصب  م ينقل ا إذا ل ى م د التلف محمول عل  واعتبار نقد بل
  . اعتبار نقد البلد الذي تعتبر قيمته وهو أآثر البلدين قيمة "الكفاية"وإال فيتجه آما في 

 א 
  مع تابع القرار منقسم       في المشاع من عقار تثبت) ٦٠٩(
  ةآمنقول وال مستأجر فهي      ه محتكرةبناء أرض الفى) ٦١٠(

------------------------------------  

FאE 
ه  ، ضم نصيب إلى نصيب     : فهي ، ضممته : الشيء شفعت من   :وهي لغة   . شفع األذان   : ومن

ه بعوض       للشريك يثبت   يك قهر  حق تملّ  :وشرعًا   واألصل  . القديم على الشريك الحادث فيما ملك
ا ارفيه ر البخ 1(ي خب

ابر) ن ج ضى :  ع ولق شفعة  اهللا رس دود  بال إذا وقعت الح سم ف ا يق  فيم

                                                 
  ). ٦٩٧٦، ٢٢٩٦، ٢٤٩٥، ٢٢٥٧، ٢٢١٤، ٢٢١٣(البخاري ) 1(
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فعة   ال ش رق ف ه . وصرفت الط ة ل ي رواي (وف
1

ي أرض أو : ") ةف ائطربع ة  " أو ح ي رواي ، وف
(لمسلم

2
ة أو حائط وال يحل                   : ) سم ربع م يق ه قضى بالشفعة في آل شريك ل أذن        ل ى ي ع حت  أن يبي

ه باعه ولم يأذن له فهو أحق   شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن          ع ضرر     . ب ه دف والمعنى في
ه    :  أرآانأربعةولها .مؤونة القسمة واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إليه        أخوذ من آخذ وم

  .ومأخوذ وصيغة
شريكين بطلب اآلخر،     أحدقسمة يجبر عليها    ) منقسم. من عقار (المشترك  ) فيتثبت  ) (٦٠٩(  ال

ه من       واللوجه الذي آان ينتفع به قبلها،       وهو ما ينتفع به بعدها من ا       اع ب رة باالنتف  عب
ه      ) القرارمع تابع   ( وجه آخر للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع         الذي يندرج في بيع

  .  وأبواب منصوبةالبيعآأبنية وأشجار ثابتة فيه وثمرة بها غير مؤبَّرة وقت 
ره )  (٦١٠( اء أرضه محتك ي بن ة، وال فيم) ال ف ي أو موقوف درج ف عا ال ين اف البي شجر ج  آ

دوم ضرر       ) فهي آمنقول (وزرع   شرآة وإن بيع من عقار؛ ألنه ال يدوم، فال ي ه،  ال  في
ط،              ) وال مستأجره ( ة فق وال في أشجار بيعت مع مغارسها فقط، فال شفعة لمالك المنفع

ا                   ولووال لجار    ة فباعه ا أشجار أو أبني ا أرض وألحدهما فيه ان بينهم  مالصقًا، فلو آ
ن  ع حصته م جار   األرضم ي األش شرآة ف دم ال ي األرض لع شفعة إال ف ت ال م تثب  ل

ا         .واألبنية ا، وتثبت في الممر إن              فال ولو باع دارًا وله شريك في مّمره ه فيه  شفعة ل
 أمكن فتح باب إلى شارع وإال        أوآان ينقسم، أو آان للمشتري طريق آخر إلى الدار،          

  .  تثبت فيه الشفعةفال، وإن باع نصيبه من الممر فقط لم
  
  
  أن بيع ومهر مثل قيمة           لذمثل ثمن أو ب يدفع) ٦١١(
  لحصص ابقدر ملك للشرآا أصدقت لكن على الفور اخصص إن) ٦١٢(

--------------------------------------  
دفع) (٦١١( شقص ) ي ه ال أخوذ من شفيع الم ل ثمن(ال ّدره ) مث ّي وإن ق ع بمثل رإن بي اره بغي  معي

ة  األخذ لشرعي آمئة رطل حنطة فيدفع مثله وزنًا ال آيًال، فلو فقد المثل وقت              ا  فالقيم
ع    (أعطى   ) بذل بمعنى (أو   ة ان بي ين أن يعجل           ) قيم ر ب ع بمؤجل تخي ّوم، وإن بي بمتق

صبر  ال وأن ي ي الح ذ ف ىويأخ ات  إل و م أخير، ول ه بالت ذ وال يبطل حق  المحل ويأخ
و           خيرتهلى  المشتري وحل عليه الثمن فالشفيع ع      ه، ول الخيرة لوارث شفيع ف ، أو مات ال

البيع        شفيع أخذ ب اني باعه المشتري صح، وإن شاء ال األول، وإن    الث  أو نقصه وأخذ ب
ار                ثمن، وال خي ره أخذه بحصته من ال شقص   للمشتري بيع شقص وغي ، وإن جعل ال

  ومهر مثل(رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه 
عتبار به يوم النكاح ويوم الخلع، أو متعة فمتعة مثلها، أو أجرة  ، واال المرأة) إن أصدقت ) ٦١٢(

ل،   أجرة مث وفب ه     ول دين أو قيمت ل ال ه فبمث ن علي ن َدي ولح م ور  (  ص ى الف ن عل لك
ور  ) اخصص  ى الف ان عل ضرر فك دفع ال سه ل ار ثبت بنف ه خي ا؛ ألن ذ به الرداألخ  آ

ا  )للشرآا بقدر ملك الحصص (وتثبت الشفعة   . بالعيب   در     ؛ ألنه ك فتق من مرافق المل
  .وثمارهبقدره آكسب المشترك ونتاجه 

  
                                                 

  ).١٦٠٨) (١٣٥(بل هي عند مسلم ) 1(
  . مع اختالف قليل في اللفظ، فانظره) ١٦٠٨) (١٣٤( الحديث )2(
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אא 
  متجر عين نقد الحاصل في     بإذن مالك للعامل صح) ٦١٣(

------------------------------------  
FאאE 

ع  شتقم و القط رض وه ن الق ذلك ، م مي ب ع  ؛ س ك قط ل ألن المال ه  للعام ن مال ة م  قطع
ربح   يتصرف فيها وق   ضاً    ،طعة من ال سمى أي ال   ؛ مضاربة   وي ا     ألن آ سهم في    يضرب  منهم ه ب  ل

ربح ربح ،ال ي ال ساويهما ف ساواة لت ي الم ره ، ومقارضة وه دفع لغي و أ ن ي اًال وه ه م ر في  ليتج
ا  شترك بينهم ربح م ة .وال اع والحاج ه اإلجم ه  ، واألصل في ه بقول تج ل الى واح رون " :تع  وآخ

ن ف   ون م ي األرض يبتغ ضربون ف ل"[ضل اهللا ي ه ،]٢٠:المزم يس ": وبقول اح أن ل يكم جن  عل
ه             ضارب  وبأنه ،]١٩٨:البقرة"[تبتغوا فضال من ربكم      ذت مع شام وأنف ى ال ا إل  لخديجة بماله

  .  وصيغة ورأس مال وعمل وربحعاقد: وله خمسة أرآان. عبدها ميسرة
راض  ) ٦١٣( إذن  (يصح الق كب ل بنحو  ) مال ك : بتك، أوضار : قارضتك، أو: أهل للتوآي عاملت

صفين، وال  ا ن ربح بينن ى أن ال دعل ي ب ر ف صال المعتب صًال االت ل مت ول العام ن قب  م
ع       يأذن، في تجارة بأن     التوآلالذي فيه أهلية    ) للعامل(سائر العقود،     له فيها أو في البي

ا، أو غزًال             ا أو يخبزه شتري حنطة فيطحنه سجه والشراء، فلو قارضه لي ًا  ين ، أو ثوب
صره أو ا  يق ا لثماره سك رقابه ستغالت ويم ًال أو دوابَّ أو م صبغه، أو نخ ا ي  ونتاجه

صيد                    ا ففاسد وال صيد بينهم ا وال صائد وغالتها والفوائد بينهما، أو شبكة يصطاد به  لل
راض،                 سخ الق م ينف وعليه أجرة الشبكة، ولو اشترى العامل حنطة وطحنها بال شرط ل

إن نق          لكن ين،           إن استقل العامل بالطحن ضمنه، ف شرط التعي ه أرش نقصه، ب ص لزم
ر و. فال يصح على أحد هذين األلفين، نعم إن عّينه في المجلس صح              آون رأس  يعتب

المال نقدًا مضروبًا، فال يصح على مغشوش وال فلوس وإن راجت آسائر العروض،    
م  ال أحدهما  نع شترآة فق م م ين دراه ين اثن ان ب و آ ستهلكًا صح، ول ان الغش م  إن آ

  .صح؛ ألن اإلشاعة ال تمنع صحة التصرف:  على نصيبي منهارضتكقا: لآلخر
  
  آشرا بنت وأم ال وجوده  التصريف أو فيما يعم وأطلق) ٦١٤(
   وإن يعلقه بطل آسنة             مقدر لمدة العمل غير) ٦١٥(
   الخسر بربح قد نما ويجبر      جزء ربحه بينهما معلوم) ٦١٦(

---------------------------------  
أن  ) وجوده . أو فيما يعم  (ويشترط أن ال يكون العمل مضيقًا عليه بالتعيين أو التوقيت،           ) ٦١٤( ب

ق                     ل بل اقوت أحمر أو خي در آي ًا ين إن عين نوع م وجود، ف يئًا يع ين ش م يطلق أو يع  ل
  .يصح؛ ألنه تضييق يخل بمقصود العقد 

ه أو أقت     ) آسنة. غير مقدر لمدة العمل   ) (٦١٥( و أّقت ع آقارضتك أن ال تتصرف أو    وآذا ل  البي
و         ا ل ه        أقت ال تبيع بعد عام، بخالف م ذي ل البيع ال ط لحصول االسترباح ب شراء فق  ال

ه بوقت  دة، وإن عّلق د الم ه بع ه )بطل(فعل ت أسهل من دليل؛ ألن التأقي ي ب ه ف  احتمال
ة     الف الوآال صرف بخ ق الت ضًا تعلي ع أي ساقاة، ويمتن ارة والم هاإلج  غرض لمنافات

وك                  الر بح، ولو شرط عمل المالك أو مشرفه مع العامل فسد، ويجوز شرط عمل ممل
  .  معه؛ ألنه مال فجعل عمله تبعًا للمالالمالك
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ال             ) ٦١٦( و ق ه      : ويشترط علم مقدار الربح بينهما آالنصف أو الثلث أو الربع، فل ك في ى أن ل عل
إن          : لم يصح، وإن قال   : نصيبًاشرآة أو    الن؛ ف ا شرط فالن لف ه      مثل م المين ب ا ع  آان

ة وخرج   . صح، وإال فال   اقي                بالجزئي ًا والب و شرط أن ألحدهما درهم دره، فل م بق  العل
و شرط                 اللم يصح؛ فقد    : لآلخر أو بينهما   ذا ل ه أحدهما، وآ وز ب درهم فيف  يربح إال ال

اً   ربح إال درهم صف ال دهما ن المرض    . ألح الرخص أو ب ل ب نقص الحاص ر ال ويجب
ادثين، أو ب  ب الح ة أو  والتعي ضه بآف ف بع صبتل د   غ ه بع ذ بدل ذر أخ رقة وتع  أو س

ال        أمكنتصرف العامل بيعًا وشراًء أو شراًء فقط بربح زاد ما            رأس الم ة ل ؛ ألنه وقاي
ال؛     ل تصرفه فمن رأس الم إن تلف قب ك، ف ضاء العرف ذل د  ألنوالقت م يتأآ د ل  العق

  .بالعمل، فإن تلف آله بآفة أو أتلفه المالك ارتفع القراض 
  والنضوض مثل قسمته بالفسخ العامل ربح حصته      ويملك) ٦١٧(

------------------------------------  
صته   ) (٦١٧( ح ح ل رب ك العام راض،   ) ويمل د الق سخ عق ضوض(بف سمته والن ل ق ال )  مث لم

ه حق            ورث القراض بعد فسخ عقده فال يملكه بظهوره وإن ثبت له ب ه    ي دم ب ه ويتق  عن
اء وإال ل      ع                على الغرم ده في جمي نقص الحادث بع شيع ال ال صار شريكًا في  أصًال   الم

  .وربحًا 
  
  

א 
  وقتت بمدة فيها غلب إذ  على أشجار نخل أو عنب صحت) ٦١٨(
  ثمر لعامل وإنما من            علمابجزء ريعه تحصيل) ٦١٩(

------------------------------------  

FאE 
ة و وأآثرها مؤأعمالها ألنه أنفع   ؛لمحتاج إليه فيها غالباً    ا ي من السق  مأخوذة ا أن  ،ن  وحقيقته

 واألصل فيها   . على أن الثمرة لهما    والتربية ييعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسق        
( أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع            عامل أنه  : خبرقبل اإلجماع   

1
والمعنى   . )

جا ك األش ه أن مال د ال في سنر ق ك   يح د ال يمل رغ ق سن أو يتف ن يح ه وم رغ ل دها أو ال يتف  تعه
ان   .  وهذا إلى العمل     االستعمالاألشجار فيحتاج ذلك إلى      د وصيغة وشجر    : ولها خمسة أرآ عاق

  .  وعملمرثو
ا      )على أشجار نخل أو عنب    (تصح  ) ٦١٨( ال منهم و ؛ ألن آ سه     زآ دخر ياب ي يمكن خرصه وي

ًا     نعموالبقول واألشجار المثمرة وغيرها،     دون غيرها من الزروع       إن ساقى عليها تبع
شترط أن  ل، وي ى شجر المق ة، وال تصح عل ولنخل أو عنب صحت آالمزارع ن تك

ك          ع ذل و وق ا، فل ى واد ليغرسه ويكون الثمر بينهم ساقيه عل مغروسة فال يصح أن ي
ه العاملوعمل   ود علي د من آون المعق ه، وال ب ه أجرة عمل ًا فل دين لمرئي ا . لعاق وأم

ك  ول المال و ق صيغة فنح ك   : ال لمته إلي ذا، أو س ب بك ذا النخل أو العن ى ه اقيتك عل س

                                                 
، )٤٢٤٨، ٣١٥٢، ٢٧٣٠، ٢٣٣٨، ٢٣٣١، ٢٣٢٩، ٢٣٢٨، ٢٢٨٦( أخرجه البخاري ) 1(

  ).  ١٥٥١(ومسلم 
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معلومة؛ ) إن وقتت بمدة(لتتعهده بكذا، وهي صريحة ال آناية، والبد من قبول العامل   
  ). فيها غلب. (ألنها عقد الزم آاإلجارة، فال تصح بمدة آجهولة آإدراك الثمار

ًا                        ) تحصيل ريعه ) (٦١٩( ا غالب ه فيه ة ال يحصل ريع دة مجهول و وقت بم ًا فل دة غالب م في الم  ل
ًا                   ا غالب تصح لخلوها عن العوض، ولو ساقاه على واد مغروس فإن قدر مدة يثمر فيه

ل جزءًا م             فإنصحت،   يئًا، وأن يكون المقاب ستحق ش اً وعل لم يثمر فيها لم ي  من ثمر   م
و شرط      للعامل  فيشترط تخصيصه بهما واشتراآهما في       ا أو      بعض ه، فل  الثمر لغيرهم

وم         ر معل ك غي ه للعامل أو المال ه ألحدهما أو جزء من و   : آل سدت، ول ال ف ى أن  : ق عل
  )وإنما. (صحت: نصفه لك وسكت عن الباقي: أن نصفه لي، أو: الثمر بيننا، أو

  
  يحفظ أصال آالشجر ومالك       أعمال تزيد في الثمرعليه) ٦٢٠(
  ريعها عنه نهى خير البشر من      ما ظهر األرض ببعضإجازة) ٦٢١(

------------------------------------  
ا التكرر؛              )  الثمر فيعليه أعمال تزيد    ) (٦٢٠( ا اعتبرن نة، وإنم وفي إصالحها، وتتكرر آل س

ه من             أثرهألن ما ال يتكرر يبقى       ا يتبع سقي وم ه ال ا يجب علي ساقاة فيم راغ الم د ف  بع
اء   رق الم ن    اجينواألجإصالح ط ار م ار واألنه ة اآلب اء، وتنقي ا الم ف فيه ي يق  الت

ا، وإدارة  ارة ونحوه دوالبالحج ا  ال ى م سقي عل د ال ّدها عن ساقية وس تح رأس ال ، وف
ع           م الطل يح ث ذ يقتضيه الحال، والتلق ا                 ال ال، وإنم ه عين م ك؛ ألن ى المال ه عل ح ب ي يلق

ه تصريف    والقضبان الم  المضر يكلف العامل العمل ومنه تنحية الحشيش        ضرة، ومن
ادة  وتعريش شجر العنب حيث جرت          - وهو سعف النخل       -الجريد   ه، ووضع   الع  ب

وما ال يتكرر ) آالشجر(وعلى المالك حفظ األصل . حشيش فوق العناقيد عند الحاجة      
  .ونحوهاآل سنة آحفر بئر أو نهر وبناء حيطان ونصب أبواب ودوالب 

ا ) ٦٢١( ارة (أم راألرضإج ا ظه بعض م ن.  ب ام ابرة )  ريعه ذلك المخ راد ب ة، والم فباطل
1("الصحيحين "ففي  ) البشرعنه نهى خير    (والمزارعة، فقد   

ابر    ) نهى رسول    :  عن ج
(وفي مسلم.  المخابرةعن اهللا 

2
إجارة األرض : فالمخابرة. أنه نهى عن المزارعة: )

ا يخرج من      :  من العامل، والمزارعة   والبذرببعض ما يخرج منها      ا  إجارتها ببعض م ه
ان  و آ ك، فل ن المال ذر م ينوالب حت ب ره ص ن زرع وغي ة م شجر أرض خالي  ال

  .المزارعة عليها مع المساقاة على الشجر تبعًا
  
  
  

א 
  يرتمن مؤجر ومك بصيغة       يآبائع ومشتر شرطهما) ٦٢٢(
   اآترىيعلمت في ذمة الذ أو   ترىةإما بأجر صحتها) ٦٢٣(
  التسليم شرعا قومت مقدورة   تمحض نفع مع عين بقي في) ٦٢٤(

------------------------------------  

                                                 
  ). ١٥٣٦) (٨٥ – ٨١)، ومسلم )٢٣٨١(البخاري ) 1(
  ). ١٥٤٩(الحديث ) 2(
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FאE 
ذل واإلباحة                 :وشرعاً  . اسم لألجرة   : لغة يوه ة للب ة مقصودة قابل ة معلوم ى منفع د عل  عق

وم وض معل ه ،بع المعقود علي ة ف ستأجر   ؛المنفع ا الم صرف فيه د ويت ستحق بالعق ي ت ا الت  . ألنه
ر    واألصل فيها قبل اإل    (البخاري جماع خب

1
صدِّ   ه  ن أ: ) تأجرا رجالً     وال دِّ  ي من بن    يق أس  ،لي ال

(وخبر مسلم 
2

المؤاجرة        نهى   أنه   :) ا     .  عن المزارعة وأمر ب ة إليه ة    . والحاجة داعي ا أربع وله
  .  ومنفعةجرةأوعاقد وصيغة : أرآان

ن  ) ٦٢٢( شتٍر؛ م ائع وم شروط ب ديها آ دشرط عاق ر حق  رش راه بغي دم إآ ين )ةصيغب( وع  ب
ذا، أو      : آأجرتك هذا سنة بكذا، أو    ) مؤجر ومكتري ( ه أعطيتك   : أآريتك سنة بك  منفعت

سنة بكذا؛ ألن المنفعة مملوآة باإلجارة وال تنعقد بلفظ البيع مطلقًا، وتنعقد بالكناية مع       
سائر                      النية ري متصل باإليجاب آ ول من المكت ذا، وقب  آاسكن الدار شهرًا أو سنة بك

   المعاوضاتعقود 
 المتعاقدان إن آانت معينة، وال يضر الجهل        يراهابأن  ) إما بأجرة ترى  (وتصح اإلجارة   ) ٦٢٣(

م    ع، أو تعل ثمن المبي درها آ دينبق ت   للمتعاق فة إن آان ْدرًا وص سًا وق ة ( جن ي ذم ) ف
  . لم تصح:  بنفقته أو آسوتههذاأجرتك : المكتري آالثمن، فلو قال

شترط ) ٦٢٤( ونأي ي ع ب آ ضة م ة مح ضمنت    المنفع و ت ارة، فل دة اإلج ؤجرة م ين الم اء الع ق
ان،              هالآًاتاساستيفاء عين قصدًا أو      افع دون األعي ه المن راد ب د ي م تصح؛ إذ هي عق  ل

تئجار        ) شرعًا(حسا و ) مقدورة التسليم (وآونها   ق آالبيع، فال يصح اس  ومغصوب،   آب
  .وأخرس للتعليم، وأعمى لحفظ ما يتوقف على البصر

   علما وجمع ذين أبطلقد     دة أو عملقدرت بم إن) ٦٢٥(
   األجر على التعجيلومطلق      بالحلول والتأجيل تجوز) ٦٢٦(

------------------------------------  
ا، فال يصح                       ال في مقابلته ذل الم ة ليحسن ب ة متقوم تئجار ويشترط آون المنفع  تفاحة   اس

إن آ                 ع، ف ّر في البي ة ُب اح فالوجه       للشم؛ ألنها ال تقصد له فهي آحب ر التف تأجر     الصحة ث و اس ، ول
  . لم تصح: دراهم ودنانير وأطلق أو للتزيين أو األطعمة للتزيين

م        ) أو عمل (آسكنى دار سنة    ) بمدة( إما   المنفعةأي يشترط تقدير    ) ٦٢٥( وب، ث ذا الث آخياطة ه
إن       ار ف تئجار العق ق األول آاس ين الطري د يتع هق ان،  منفعت ضبط إال بالزم  ال تن

ه إال             وآاإلر ه       بالضبط ضاع فإن تقدير اللبن ال يمكن وال سبيل في ان، ويجب في  بالزم
.  موضع اإلرضاع أهو بيته أم بيتها      وتعيين الغرض باختالفه،    الختالفتعيين الصبي   

دة   شرط الم ي ل لوينبغ دين  والعم ومين للمتعاق ا معل ان  .  أن يكون ع الزم ع جم ويمتن
 هذا الثوب بياَض النهار؛ إذ العمل قد يتقدم  في اإلجارة آأن استأجره ليخيط له      والعمل

ل           أو ه قب راغ من خياطت  يتأخر، وشمل ذلك ما لو آان الثوب صغيرًا بحيث يمكن الف
  .النهارمضي 

الحلول و  (اإلجارة   ) تجوز(و) ٦٢٦( ل ب ين،         ) التأجي ى      (لألجرة في إجارة الع ق األجر عل ومطل
ل أو        لتأجيلابأن لم يقيد بتعجيل أو تأجيل يحمل على         ) التعجيل د بتعجي  آالثمن، فإن قيِّ

  . تأجيل فهو آما قيد إال إذا آان ال يحتمل التأجيل 
                                                 

  ). ٣٩٠٦، ٢٢٦٤، ٢٢٦٣(البخاري ) 1(
   ).١٥٤٩(الحديث ) 2(
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   عاقد لكن بغصب خيرهال     إذ تتلف عين مؤجرة تبطل) ٦٢٧(
  في مجلس آالسلم تسلمنها    في إجارة في الذمم والشرط) ٦٢٨(
  فيها يد ائتمان ويده            األجير بالعدوان ويضمن) ٦٢٩(
------------------------------------  
وت     ) تبطل(و)  ٦٢٧( ة،  محل اإلجارة إن تلفت العين المؤجرة آدار أو دابة معينة فيها لف  المنفع

تقراره                ه أجرة الس القبض هذا في الزمن المستقبل بخالف الماضي إذا آان لمثل ال (،  ب
ديها         ) عاقد وم وا       أووال تبطل اإلجارة بموت عاق ل يق ا       أحدهما، ب رث من مات منهم

 مورد العقد ال ألنه عاقد، لكن        ألنهمقام موروثه وإنما انفسخت بموت األجير المعين؛        
ين   ستأجر بغصب الع شارع الم ر ال ؤجرةخيَّ م  الم ة إذا ل ارة العيني ي اإلج ا ف  أو إباقه

 في ثبوت الخيار للمستأجر آل  الغصب فتنفسخ اإلجارة، ومثل   وإالتنقص المدة فيهما    
ا  سار  نقص به ة وانك رة آمرض الداب ه األج اوت ب ائمتتف دام بعض دع دار أو انه  ال

دة                ل مضي م ك قب ة ذل ى إزال ا جدرانها، نعم إن بادر المؤجر إل ار    لمثله  أجرة فال خي
  .للمستأجر لزوال موجبه

سلم   (  لعقدها وحلولها    المجلستسليم األجرة في    ) والشرط في إجارة في الذمم    )  (٦٢٨( أي ) آال
ه؛ ي آرأس مال لم ف ة س ي الذم ارة ف افع ألن اإلج ال يجوز المن د بلفظه، ف م تعق  وإن ل

  .  الحوالة بها وال عليهاواللمالك أجرتها االستبدال عنها وال اإلبراء منها 
ه بتعدِّالعين المؤجرة  ) ويضمن األجير ) (٦٢٩( ا        ي ادة أو أرآبه وق الع ة ف أن ضرب الداب ا آ  فيه

ان       ) يده فيها يد ائتمان (أثقل منه؛ ألن     دها سواء أآ د انقضاء أم و بع على ما اآتراه ول
ين        - أم مشترآًا    - هو المعين    و -منفردًا    وهو الملتزم للعمل في الذمة؛ إذ ليس أخذ الع

  . عامل القراض شبهأفلغرضه خاصة 
  
  
  غيره صحت ولو في الذمم أو   إن آجرها بمطعم واألرض) ٦٣٠(
  ال بقدر شبعةو لزارع       جزء علما من ريعه الشرط) ٦٣١(

------------------------------------  
البيع،      ) صحت(آذهب وفضة   ) أو غيره (ُأجرت بطعام   ) واألرض إن ) (٦٣٠( ا آ ا؛ ألنه إجارته

  .  ولو آانت في الذمةبذلكفكل ما صح بيعه بالطعام وغيره صحت إجارته 
ستحقه من بع            بشرطوال تصح اإلجارة    ) ٦٣١( وم من محل العمل ي ل، آشرط    جزء معل د العم

زارع ( يحصل من األرض     ماجزء من ريع     شاة            ) ل د ال ق الحنطة وجل وصاع من دقي
، أما إذا آان قبل العمل آأن استأجره لطحن الحنطة            لمرضعتهلسالخها ونصف رقيق    

ه  وعشائهشبع األجير وال بغدائه ) بقدر(تصح اإلجارة ) وال. (بصاع منها فيجوز   ؛ ألن
  .  أن األجرة ال بد أن تكون معلومة غير معلوم، وقد علم مما مر
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א 
  وهي بأن يشرط في بصيغة     من مطلق التصرف صحتها) ٦٣٢(
   قدر حازه من عملهمعلوم      آبق وما قد شاآله ردود) ٦٣٣(
   جاعل عليه أجر المثلمن       قبل تمام العمل وفسخها) ٦٣٤(

------------------------------------  

FאE 
ى فعل شيء،           : وهي لغة  ذا اسم لما يجعل لإلنسان عل ة  وآ ل والَجِعيل زام   .  الُجْع وشرعا الت

ا عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول واألصل           ر     فيه اع خب اه    ( االجم ذي رق ديغ ال الل
  .  وصيغة وعمل وجعلعاقدوأرآانها ) الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم

سفه، وصيغتها    عاقًال يكون بالغًا   شروط صحتها أن  ) ٦٣٢( ه ب ظ داّل   :   غير محجور علي آل لف
وهو بأن يشرط   ( في العمل بعوض معلوم سواء أآان اإلذن عاّمًا أم خاّصًا            اإلذنعلى  
  )في

 فله درهم، وال يشترط  - مثًال   -من رّد آبقي أو آبق زيد       : ماثله آقوله )  وما قد  آبقردود  ) (٦٣٣(
شترط في الجعل       . لعامل معّيناً  لفظًا وإن آان ا    القبول ه وي ًا     آون ان معّين إن آ ًا ف  معلوم

ال          فياعتبر فيه ما يعتبر في المبيع المعين أو في الذمة فيما             و ق ة، فل ع في الذم :  المبي
ه       : من رّد عبدي فله ثوب أو دابة       ك العوض      ) حازه . (فسدت، وله أجرة مثل ي مل يعن

 لماون له بعد بلوغه النداء، فال شيء لمن العمل آله بنفسه أو بعبده أو بمع ) من عمله (
  .يتم العمل 

ه       ) من . فسخها قبل تمام العمل     (ماأ) و) (٦٣٤( ل الجاعل فعلي ل   (قب سخ،      ) أجر المث ل الف ا قب لم
 تمامه فال شيء له إال أن يكون بسبب زيادة الملتزم في العمل أو    قبلوإن فسخ العامل    
  .نقص في الجعل 
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 אא 
   ال لملك مسلم به أثرإذ      للمسلم إحيا ما قدر جوزي) ٦٣٥(
  الحكم بحسب من قصد يختلف         إلحياء عمارة يعد بما) ٦٣٦(
  المواشي ال الزروع ما فضل على  البئر أو العين بذل ومالك) ٦٣٧(

------------------------------------  

FאאE 
و ستحبه ك ، م ه المل و.  ويحصل ب ي  :اتوالم ياألرض اله ر ت م تعم ي أو ل رت ف  عم

 ليست   أرضاً رَمَعمن " : واألصل فيه قبل اإلجماع أخبار آخبر.الجاهلية وال هي حريم لمعمور    
1("ألحد فهو أحق بها

2("ق ظالم حقْرليس لِع، و لهي ميتة فهمن أحيا أرضًا: " وخبر،)
(.  

ه من آل أرض     )يجوز للمسلم إحيا ما قدر  ( )٦٣٥( ى إحيائ سلم من        عل ك م ر مل ا أث رى به ال ي
ل  ل آأص ا دلي ا وال دل عليه ارة وغيره جرعم ام أم الش واء أذن اإلم رج ، س  وخ

  .ستعالء فيه من االلمابالمسلم الكافر فال يجوز له ذلك وإن أذن له اإلمام 
ارة ) (٦٣٦( اء عم ا إلحي ي ) بم د(للمحي رف، و) يع ي الع ف(ف صد يختل ن ق سب م م بح )  الحك

 أو خشب أو قصب،   طيناد مسكنًا فال بد من تحويطه بَلِبن أو آجّر أو           اإلحياء؛ فإن أر  
اب، وال يكفي نصب             ر         سعف وتسقيف البعض، ونصب الب  وقصب وأحجار من غي

ا                راب أو الحجر حوله سوية بناء أو مزرعة، فال بد من جمع الت ا   وت  األرض وحراثته
  .وتهيئة ماء

ك ) (٦٣٧( رومال ينالبئ ب عل )  أو الع ا يج ه أو نحوهم ذل(ي ه    ) ب ن حاجت ضل ع ا ف ى (م عل
ًا،       لغيرهالتي    ) المواشي اًء آخر مباح ا م شرط أن ال يجد مالكه  مجانًا لحرمة الروح ب

اك آأل    اهوأن يكون هن يه    ترع ستقره، وأن يفضل عن مواش اء في م ، وأن يكون الم
  . وزرعه وأشجاره، وال يجب بذل الفاضل لزرع غيره

  من غير ما يعالج جوهرة      الظاهر وهو الخارج والمعدن) ٦٣٨(
  الزروع والثمار وساقط      والكبريت ثم القار آالنفط) ٦٣٩(

------------------------------------  
  . العالج في تحصيلهوإنماعالج، ) جوهره من غير. والمعدن الظاهر وهو الخارج) (٦٣٨(
إذا فار       ) آالنفط والكبريت  ) (٦٣٩( ه ف ه زال ضوؤه،   وهو عين تجري ويضيء في معدن م  (ق ث

ضيه                ) القار ا يقت ه وهو م ره من الفاضل عن حاجت ع غي وهو الزفت، يجب أن ال يمن
رع؛                أمثالهعادة   ًا أق  فيما إذا ضاق نيله ولو طلب زيادة عليها أزعج، فإن جاءا إليه مع

ه ال  كفإن اع،  يمل ر وال إقط صاص بتحج ه اخت ت علي اء وال يثب ذا ) و( بإحي اقط (آ س
ا فيكون من       ما أي   )الزروع والثمار  اثر منه ه أو يتن ة عن  يسقطه الناس ويرمونه رغب

ن   ه م ه أحق ب ى شيء من بق إل رهس ر  غي ستترًا ال يظه ان م ا آ اطن م دن الب ، والمع
                                                 

  .  واللفظ له٦/١٢٠، وأحمد )٢٣٣٥(رواه البخاري ) 1(
" الكبرى"، والنسائي )٣٠٧٦(، )٣٠٧٣(وحسنه، وأبو داود ) ١٣٧٨(رواه الترمذي ) 2(

من ) ١٣٧٩(جميعهم من حديث سعيد بن زيد، وروى الشطر األول منه الترمذي ) ٥٧٦١(
اب من أحيا أرضًا  ب–ك المزارعة " صحيحه"حديث جابر وحسنه، وعلقه البخاري في 

  . مواتًا
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ه                اء، وال يملك ه باإلحي ذهب والفضة يملك الحفر جوهره إال بالعمل آال  والعمل وأخذ   ب
أن   ل ب و جاه ة وه ا بقع و أحي ه، ول ل ب ك الني ل وإن مل دنًا الني ا مع ا به دنها ملكه  ومع

   .قصدهظاهرًا أو باطنًا على الراجح، فإن علم به لم يملكه وال البقعة لفساد 
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א 
  عين جاز أن ينتفعا بكل      من مالك تبرعا صحته) ٦٤٠(
  أن تمليكه تأهال موجود      مع البقا منجزا على بها) ٦٤١(

---------------------------------  

FאE 
ال يمكن اال       : وشرعاً  . حبسته : أي ، وقفت آذا  : يقال ، الحبس : لغة هو ه مع       حبس م اع ب نتف

ى بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته        اح    عل سلم      . مصرف مب ر م ه خب ( واألصل في
1

 إذا مات  :")
الث   ن ث ه إال م ع عمل ن آدم انقط دقة :اب ة ص ه  جاري دعو ل الح ي د ص ه أو ول ع ب م ينتف  ،" أو عل

و    : وله أربعة أرآان   الوقف الجارية محمولة عند العلماء على       والصدقة  وموقوف   ف واقف وموق
   .عليه وصيغة

ف ي )٦٤١( ا (صح الوق ك تبرع ن مال وف )م ة الموق ي رقب ب  ، ف ن ص صح م ال ي ون ي ف  ومجن
اً      ،سلِّه أو ُففِّ ُسمحجور وال من   ،ووليهما ة مؤقت ه بالمنفع ستأجر وموصى ل   وال من م
ا   معّيالموقوف أن يكون عيناً في   رطتشوي . دًاأو مؤبّ  نة مملوآة قابلة للنقل يحصل منه

ا عين أو منفعة يستأجر      اً  له ين               ، غالب ة المجردة وال وقف الجن   فال يصح وقف المنفع
   ).جاز أن ينتفعا(

ة) ٦٤١( اع وقابل ا( لالنتف دنانير)به دراهم وال و وال وقف ال  ويصح ، فال يصح وقف آالت الله
ار واأل         ومنقول وش  عقاروقف   ون واآلب  رطتشي و  .شجار ائع ومقسوم والمصائد والعي

ذا :ق آقوله فلو علّ  ) منجزًا( لوقف أن يكون    ل م يصح، و  : إذا قدم زيد فقد وقفت آ أن  ل
يبنى     ، فلو وقف على من سيولد له      ) موجود .على(يكون   م يصح      : أو على مسجد س .  ل

رطه ضًاوش الفقراء     أي رض آ ن ال ينق ى م ف عل أن يق د ب ساجد   التأبي اء والم  والعلم
راء                  ،طُبوالرُّوالقناطر   م الفق د ث ى من ال ينقرض آزي و   ، أو على من ينقرض ثم عل  فل

ه  بأن لم يصح، فلو وقف بشرط الخيار أو :مثًال وقفت هذا سنة    :قال  يبيعه أو يرجع في
 فيصح   ، تمليكه  أو جماعة إمكانُ   نًا عليه معيّ  الموقوفيعتبر في   و . يصح لم   :متى شاء 
   . وجنين إال تبعًا ومرتّدبي حرعلى وال يصح ،ومسجد  ومدرسة ورباطيمعلى ذ

    
  إلى أقرب واقف رجع فهو           وآخر إن انقطع ووسط)  ٦٤٢(
 ال ينكرى اتبع والتسويه وشرط   فيما عم نفى المعصيه والشرط) ٦٤٣(
  يعمره ويؤجر ناظره        والتقديم والتأخر والضد) ٦٤٤(

---------------------------------  
ى أوالد  الوقف إن انقطع وسط  و )٦٣٩( ة  ي آوقفت عل م بهيم راء،    ، ث م الفق  انقطع أو  أو رجل ث

ف   ر الوق ى أوالد آخ ت عل زد يآوقف م ي و( ؛ ول ع  )فه ى (راج ف أإل رب واق وم )ق  ي
يهم   وقفاً فيصيراالنقطاع،   ه صحيح         ؛ عل واب وأول ة ودوام الث  ألن وضع الوقف القرب

ر  سبيل موجود فيدام    ارب        الخي ى األق صدقة عل رحم،           أفضل ، وال ه من صلة ال ا في  لم
ى   ت عل ن البن دم اب رحم ال اإلرث؛ فيق رب ال ر ق نوالمعتب م،  اب ن الع ى اب ن وعل  االب

  .  المسلمينلمصالحويختص بفقرائهم وجوبًا، فإن عدمت أقاربه صرف اإلمام ريعه 
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دين     قربة آاجهةبأن آانت ) والشرط فيما عم نفي المعصيه ) (٦٤٣( ساآين والحجاج والمجاه لم
دارس  ساجد والم ربطوالم ة  وال ت جه إن آان صية، ف م  مع ع ل ائس والبي ارة الكن  آعم

ثال      ) وشرط ال يكرى      ( يصح؛ ألنه إعانة على معصية،       ر من سنة م ( أصًال أو أآث
و شرط أن ال          ) اتبع   ؤجر ذلك وجوبًا، نعم ل ذا وخرب ودعت ضرورة       ي ر من آ  أآث

أن توقفت    إلى إيجاره مدة زائ   ه دة على ما شرطه ب ك  عمارت ى ذل ه   :  عل جازت مخالفت
ين   ) والتسويه  ( بحسب الضرورة    ذآور ب ره        ال داء، وخب وع باالبت اث، وهو مرف  واإلن

  . شرط الواقف فيهااتبعمحذوف، أي آذلك أي 
ضد) (٦٤٤( ل   ) وال ق حم و أطل سه، فل اث أو عك ى اإلن ذآور عل ضيل ال و تف ىوه سوية عل  الت

اني        آت) والتقديم( ى الث أخر (قديم البطن األول عل ه   ) والت ساواته ل سائر آم (  شروطه  آ
ى    ) ناظره يعمره ويؤجر     اط االويحصل ريعه ويقسمه ويحفظ أصوله وغالته عل ، حتي

ذه                          بعض ه دًا ل ه، ويجوز أن ينصب واح ذه األمور اقتصر علي ه بعض ه فإن عّين ل
  . وآخر، لبعض آخر ولو نصب اثنين لم يستقل أحدهمااألمور

  والمسجد آاالحرار الوقف    يالزم وملك البار والوقف) ٦٤٥(
------------------------------------  

ى      ) والوقف الزم ) (٦٤٥( ر إل ه،          قبض فال يفتق اآم ب م ح ى حك ة الموقوف   ) و( وال إل ك  (رقب مل
اري ك ) الب ون ) الوقف(جل وعال، أي ينف ال يك العتق، ف عن االختصاص اآلدمي آ

ف وال للمو ك   للوق ه مل ه، ومنافع وف علي وفق ره،   للموق سه وبغي ستوفيها بنف ه ي  علي
  . عليهاويوقف؛ ألنها تملك )آاألحرار(والجامع ) والمسجد(
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א 
  نحو حبتين قمحا واستثن     فيما بيعه قد صحا تصح) ٦٤٦(
  عشت أو عمرك أو أرقبتكا ما     وقوله أعمرتكا بصيغة) ٦٤٧(
  واألذن مما يهب يقبضه        كه المتهبيمل وإنما) ٦٤٨(

------------------------------------  

FאE 
ك  فإن ، التمليك بال عوض   : وهي ، شاملة للصدقة والهدية   هي اً مل واب اآلخرة    محتاج  أو لث
اً             ،فصدقة ه إآرام ان الموهوب ل ى مك ه إل ة     وإن نقل ه فهدي ة وال          فكل  ، ل ة هب صدقة والهدي  من ال
ة وانصرف اال          وغير ،عكس د سم   هما اقتصر فيه على اسم الهب ه    عن ا     . اإلطالق إلي  واألصل فيه
الى   اإلجماعقبل   إن  " : قوله تع ا                    ف ا مريئ وه هنيئ سا فكل ه نف م عن شيء من ساء "[ طبن لك  ،]٤:الن

1("الصحيحين" آخبر وأخبار
  . ظلفها: أي" ال تحقرن جارة لجارتها ولو ِفْرِسَن شاة : ")

ة   ) تصح) (٦٤٦( ا فالهب ه      يم ه وال تصح            .  يصح بيع ة فيصح بيع ستثنى الموصوف في الذم وي
ه           بيعههبته، وما ال يصح      .  آمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعها ال تصح هبت

ا،            ) نحو حبتين قمحا  (أيضًا  ) واستثن( ا وتصح هبتهم ا ال يصح بيعهم ذا فإنهم ع   وآ  بي
  .جلد األضحية ولحمها 

ه أو      ) غةبصي (بيعهوتصح هبة ما صح     ) ٦٤٧( ذا أو ملكتك وهي اإليجاب من الواهب آوهبتك آ
ه   .  باللفظ متصًال آاتهبت وتملكت أو قبلت       هبالمتَّأعطيتكه، والقبول من     د بقول : وتنعق

دار      ا عشت أو    (أعمرتك هذه ال ك     ) م ا ل ى، أي إن         ) عمرك (جعلته ك رقب ا ل أو جعلته
ا   ي، وإن مت قبلك استقرت لك، وسميت رقبى؛ ألإلمت قبلي عادت    ن آل واحد منهم

  .  في الهدية وال في الصدقةالصيغةيرقب موت صاحبه، وال تشترط 
ا) (٦٤٨( وب  ) وإنم ك الموه ضه واإلذن (يتمل نبقب بمم ان   )  يه إن آ سه، ف ضه بنف م يقب إن ل

د  بالموهوب بي ه   المته ت اإلذن في ن وق ه م أتى في ن يت ضه مضي زم ي قب ر ف  اعتب
ل             في الب  مروقبض العقار والمنقول، آما      سخ ب يع، ولو مات أحدهما قبل قبضه  ال تنف

  . آالبيع بخالف نحو الشرآة والوآالةاللزوميقوم وارثه مقامه؛ ألنه يؤول إلى 
  إذ ملك الفروع ال يزول ترجع    بعده إال األصول والرجوع) ٦٤٩(

------------------------------------  
سواء ) ترجع. إال األصول(به ألعلى منه يصح الرجوع بالهبة بعد قبضها وإن وه) الو) (٦٤٩(

دة    ّدًا أم ج ًا أم ج ًا أم أّم ان أب نأآ ا م ًا أو اختلف ا دين ة األب أو األم اتفق شترط .  جه وي
 عدم زوال ملك الفرع المتهب عن الموهوب، فلو زال وعاد فال رجوع؛ ألن               للرجوع

  . مستفاد منهغيرملكه اآلن 

א 
  طرق أو موضع الصالة أو       للحر من موات وأخذها) ٦٥٠(
  عليه أخذها تعينا وال             إذ خيانة قد أمنا أفضل) ٦٥١(
  والوصف والوآاء وقدرها       منها الجنس والوعاء يعرف) ٦٥٢(
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------------------------------------  

FאE 
ةوه تقط: ي لغ شيء المل ا وجد من حق ضائع ال يعرف الو: وشرعًا. ال ستحقهم د م . اج

1("الصحيحين" اإلجماع خبر    قبلواألصل فيها   
 عن   سئل   عن زيد بن خالد الجهني أن النبي         )

م تعرف                 : "لقطة الذهب والَوِرق فقال    إن ل نة، ف ا س م عّرفه ا ث تنفقها اعرف عفاصها ووآاءه  فاس
شأنك                  ه وإال ف ا إلي دهر فأدِّه ًا من ال ا ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوم أله عن   ، "به وس

اء          ! ما لك ولها  : " ضالة اإلبل فقال   رد الم ى     وتأآل دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ت شجر حت  ال
ك أو ألخيك أو    : " ، وسأله عن الشاة فقال"يلقاها ربها   ذئب خذها فإنما هي ل اط    "لل ، وفي االلتق

شارع معنى األمانة والوالية من حيث إن الملتقط أمين فيما التقطه            ه       وّاله ح  وال الولي، وفي فظه آ
اط        بوالمغّلمعنى االآتساب من حيث إن له التملك بعد التعريف،            من المعنيين الثاني لصحة التق

  . الفاسق والذّمي والصبي
ا     ) أو طرق . مواتوأخذها للحر من    ) (٦٥٠( سلم أو دخله ا م في دار اإلسالم، أو دار حرب فيه

   الصالة مسجدالملتقط بأمان، أو من 
ضل) (٦٥١( ذ   )أف ا حينئ ل ترآه سه، ب ة نف ق بأمان أن وث ا ب سه فيه ة نف ن خيان ا إذا أم ن ترآه  م

 يكون االلتقاط أفضل إذا لم يتعين عليه أخذها بأن آان هناك من يأخذها               إنماو. مكروه
إن ويحفظها،   ا                          ف ل هو هن ة ب ا في الوديع ه أخذها، آم ره وجب علي اك غي م يكن هن  ل

  . تحت يد صاحبهاالوديعة ألنأولى؛ 
اب؟     ) الجنس(الملتقط ندبًا من اللقطة    ) يعرف) (٦٥٢( من  ) والوعاء (أذهب هي أم فضة أم ثي

ا،         ة أو غيرهم درها (جلد أو خرق وزن أو عدد      ) وق ة أو  ) والوصف (ب ة آهروّي ، مروي
  .أي خيطها المشدودة به ) والوآاء(

   
  يرد تمليك نزر عرفا وإن     في حرز مثل عرفا وحفظها) ٦٥٣(
  إن يرد تضمنه وليتملك            ه وغيره سنطالب بقدر) ٦٥٤(
   باعه وإن شا يطعمآالبقل     جاء صاحب وما لم يدم إن) ٦٥٥(

------------------------------------  
ظ ) ٦٥٣( تقط حف ى المل ل (اللقطةويجب عل ي حرز مث ا ) ف ا(له ار العرف إن ) عرف أي باعتب

رد  وإن. (اآم لزمه القبول     للحفظ، وهي أمانة في يده، ولو دفعها للح        أخذها تقط  )  ي المل
  .قليل متمول عّرفه زمنًا) تمليك نزر(

ه               ) بقدر طالب ) (٦٥٤( ه في ده ال يعرض عن اً بحيث يغلب على الظن أن فاق ك     غالب ، ويختلف ذل
ا                 ذهب يعّرف يوم ومين   أوباختالف المال؛ فدانق الفضة يعّرف في الحال، ودانق ال  ي

ل         ) سنه (يعرف وجوباً ) وغيره(أو ثالثة،    تيعاب ب ى ولو مفّرقة، وليست على االس  عل
سى           ثمالعادة، فيعرف أوًال آل يوم مرة ثم آل أسبوع           ك  .  آل شهر بحيث ال ين ويتمل

القول         ا ب صد تملكه د ق ا بع ا وعّرفه ة إن أراده تقط اللقط االمل صد أن آتملكته  إن ق
  .يضمنها

اء) (٦٥٥( ه،  ) إن ج ًا علي ون قرض احبها، وتك تص دلهاويثب ر   ب ا وظه ه، وإذا تملكه ي ذّمت  ف
ا       ى رّده ا عل إن اتفق ا ف ة بحاله ا وهي باقي ذاك ظاهر، وإال أجيب   أومالكه دلها ف  رّد ب
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ساده     . طالب رّدها  ل (وما ال يدوم بأن آان يسرع ف سة والبطيخ األصفر   ) آالبق  والهري
ه في   أو عّرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف، وإن شاء أن يتملك             ) باعه(فإن شاء   

  . الحال ويأآله 
  
   يفعل فيه األليقاآرطب     غرمه وذو عالج للبقا مع) ٦٥٦(
   لقطا من المخوفوحرموا        بيعه رطبا أو التجفيف من) ٦٥٧(
   الذي ال يحتمي منه آشاهبل     حيوان منوع من أذاه لملك) ٦٥٨(
   أو إذن قاض بالسلفتبرعا       بين أخذه مع العلف رخّي) ٦٥٩(
   أآلها ملتزم ضماناأو        باعها وحفظ األثمانا أو) ٦٦٠(
   األولين فيه تخيير فقطفي     يجب إفرازها والملتقط ولم) ٦٦١(

---------------------------------  
  ). األليقا(وجوبًا ) يفعل فيه( فيجفف آرطبويغرم قيمته، وما أمكن عالجه للبقاء ) ٦٥٦(
اً ) (٦٥٧( ه رطب ن بيع ه  ) م ظ ثمن ف(وحف ط   )أو التجفي ذ اللق ة أخ رم األئم ن(، وح ان ) م المك

  . آالمفازة) المخوف(
من صغار السباع آالذئب والنمر يقوته آبعير وفرس، والذي ) من أذاه(ممتنع ) لملك حيوان) (٦٥٨(

  ال يمتنع من صغار السباع آشاة وعجل وفصيل
ساآه   ) بين أخذه  (ملتقطه  ) خّير) (٦٥٩( ده وإم اً ) مع العلف    (عن ه        متبرع اق علي ذلك، أو باالتف  ب

  بالسلف منه بإذن قاض ليرجع به على مالكه
م            ) ٦٦٠( ا ث ا وعرفه ه إن وجده، وحفظ ثمنه ًا، أو بإذن م يجد حاآم تقالًال إن ل اع اللقطة اس أو ب

ين         ) أو أآلها (تملكها   ّر وب ا أي خّيره بين ما م ا        أآله ًا له ًا ضمانا   ( متملك أن  )  ملتزم ب
  . كهايغرم قيمتها إن ظهر مال

ان                 ) ٦٦١( رزه آ إن أف ه، ف ة وال يجب إفراز ثمنها لو أآلها إذ ما في الذمة ال يخشى تلف  في  أمان
ين   ( من العمران   ) والملتقط  . (يده   ا أخذها   ) في اُألولي ساآها وهم ف، أو   وإم  مع العل

ط   ( بينهما  ) فيه تخيير   ( بيعها وحفظ ثمنها فقط      ة      ) فق ا   وه دون الخصلة الثالث ي أآله
  . جوز فال ي

א 
  آفاية وحضنه آذا فرض     أن يأخذ طفال نبذا للعدل) ٦٦٢(
  أشهد ثم اقترضا لفقده        من ماله بمن قضى وقوته) ٦٦٣(
  خذ منه لدى الكمال والقرض    إذ يفقد بيت المال عليه) ٦٦٤(

------------------------------------  
FאE 

اً يوسم  اً  لقيط ار اب  وملقوط ه يلقط عتب وذاً ، أن ار  ا ب ومنب ه ُنأعتب ذ أي ن ق  يلق أ :ب  في الطري
   . يعلم له آافلالونحوه وهو صغير ضائع 

ق أو   ي ألق )أن يأخذ طفالً    ( المكلف الحر المسلم األمين الرشيد       )للعدل(يجوز   )٦٦٢(  في الطري
: تعالى الهالك لقوله عنللنفس المحترمة  حفظًا) فرض آفاية ( أخذه وحضانته و. نحوه

 أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا     ومن ": وقوله ،]٢:المائدة"[ على البر والتقوى     وتعاونوا "
  . بإحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب إذ ،]٣٢:المائدة"[
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يط ) ٦٦٣( ة اللق ون مؤن ه(وتك ن مال إذن  ) م ه ب ه من ق علي ام، فينف ال خاص أو ع ه م ان ل إن آ
  الحاآم ) ثم اقترضا(أول مرة ) أشهدلفقده (فإن لم يجد ماًال عنده الحاآم، 

ه       ) إذ يفقد بيت المال      ( البقعةمن أغنياء   ) عليه) (٦٦٤( ه ب . وهو نفقة ال قرض فال رجوع علي
ا  رضوم ن اقت وفي المقرض م ال، في د  الكم يط عن ن اللق ذ م يده  يؤخ ال س ان إنم  آ

ال،               رقيقًا، ومن ماله إن آان له مال أو ما         ه م م يظهر ل  وإالل، من يجب عليه نفقته إن ل
  .قضاه الحاآم من سهم الفقراء أو المساآين أو الغارمين 

   
  

א 
  إن لم يكن تعينا خيانة         قبولها إذا ما أمنا نس) ٦٦٥(
  أمين مودع في األصل وهو      حفظها بحرز المثل عليه) ٦٦٦(
  ال الرد بعد الجحد لمودع    باليمين قول الرد يقبل) ٦٦٧(

------------------------------------  

FאE 
في راحة؛   : فالن في دعة، أي     :  قولهم من:  وعلى العين المودعة، وقيل    اإليداعتقال على   

ات        إن ": تعالىواألصل فيها قوله    . ألنها في راحة المودع ومراعاته     ؤدوا األمان  اهللا يأمرآم أن ت
ا ى أهله ساءا"[إل ه ،]٥٨:لن الىوقول ؤد ":  تع ه فلي ن أمانت ذي اؤتم رة"[ ال ر ،]٢٨٣:البق أد : "وخب

1("األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك
  . موِدع وموَدع ووديعة وصيغة:  أربعةوأرآانها. )

ا        ) خيانة(ا على نفسه    أمنإذا ما   (يسن للمسلم قبول الوديعة     )  ٦٦٥( ا؛ ألنه ى حفظه فيها وقدر عل
  إن لم يكن تعينا( التعاون على البر والتقوى المأمور به، وهذا   بابمن

ه                         فإن،  )عليه حفظها ) ٦٦٦( شهادة، ويحرم علي ا آأداء ال ه قبوله ره وجب علي ّم غي م يكن َث  تعين بأن ل
  . للتلفأخذها عند عجزه عن حفظها؛ ألنه يعرضها 

ا مع    الوديعة في حرز مثلها ودفع متلفاتها، فلوحفظويجب على المودع     أّخر إحرازه
) وهو أمين مودع في األصل     (ضمنها  :  مثلها فتلفتْ  حرزالتمكن، أو وضعها في غير      
ك            منأي أصلها األمانة، فلو تلفت       ا للمال  غير تقصير لم يضمنها؛ ألن المودع يحفظه

  .فَيُده آيِده 
رد      ) (٦٦٧( ول ال اليمين ق ودع . يقبل ب ه ؛  )لم ُل إجماع            ألن و ادعى التلف قب ه ول ويضمن  . ًا ائتمن

ال أن ق ا، آ ب مالكه د طل ة بع ود الوديع ودع بجح و : الم ه، ول يئًا لخيانت ودعني ش م ت ل
  . لم يبرأ إال أن يصدقه المالك: آنت غلطت أو نسيت:  ثم قالجحدها

  
  في تخلية من بعد والمطل      ييضمن بالتعد وإنما) ٦٦٨(
  بالموت والتجنن وارتفعت      من غير عذر بين طلبها) ٦٦٩(

------------------------------------  

                                                 
، ومن حديث )٣٥٣٥(وحسنه، وأبو داود ) ١٢٦٤(رواه  من حديث أبي هريرة الترمذي ) 1(

  . ٣/٤١٤، وأحمد )٣٥٣٤(أبو داود : مبهم



  ١٨٤

 أمره به في حفظها وتلفت فيمافيها، آأن خالف مالكها     ) بالتعدي(المودع  ) وإنما يضمن ) (٦٦٨(
  )من بعد(بينها وبين مالكها ) في تخلية ( بسبب المخالفة، ويضمنها بالمطل 

ه            )  من غير عذر      طلبها) ( ٦٦٩( ة علي ة الواجب رك التخلي ة   .ظاهر لتقصيره بت ع الوديع  وترتف
م         واإلغماءمنهما أو من أحدهما، والجنون      ) بالموت( ذا حك ؛ ألنها وآالة في الحفظ وه

  .الوآالة 
  
  
  
  
  

אא 
  والزآاة بالعين اعتلق آالرهن       ميت بحقةمن ترآ يبدأ) ٦٧٠(
  يثم الوصايا توف فدينه          التجهيز بالمعروف فمؤن) ٦٧١(
  مقدر أو التعصيب فرض    إلرث والنصيبثلث باقي ا من) ٦٧٢(

------------------------------------  

FאאE 
ا     فغلبتْ ،رةالمقّدرة لما فيها من السهام       مقدّ : أي ، بمعنى مفروضة  ، فريضة جمع  . على غيره

ر   ة آخب ار اآلتي ا واألخب ا آياته صحيحين"واألصل فيه وا "  :)1("ال رائضألحق االف ا بق، بأهله  ي فم
ا    : " منها وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار          "فألولى رجل ذآر   تعلموا الفرائض وعلموه

تن      امرؤ مقبوض وإن العلم سيُ     ينإالناس ف  ى قبض وتظهر الف ان في الفريضة فال      حت  يختلف اثن
( " بينهماييجدان من يقض

2
( .  

   :ويتعلق بالترآة خمسة حقوق مترتبة
ا      )ن ترآة ميت بحق   م(   وجوباً  )يبدأ( )٦٧٠( ه به د تعلق ا لتأآ ك  ، تعلق بعينه الرهن ( وذل أن  )آ  ب

ى مؤن                  بدَ رهن عيناً  ا عل رتهن به دم الم ره فيق ز ين عليه أو على غي اة  (  التجهي والزآ
  .م مستحقوها على مؤن التجهيز  فيقدَّ)بالعين اعتلق

ن وأجرة      ،حياتهللميت وتجهيز من تلزمه مؤونته إذا مات في         ) فمؤن التجهيز ) (٦٧١(  آثمن آف
ى               ل َأول سبه  النقطاع غسل وحفر ودفن الحتياجه إلى ذلك آالمحجور عليه بالَفَلس ب  آ

ه في حال     ) بالمعروف  (  ه بحسب يساره أو إعساره، وال عبرة بما آان علي  من  حيات
ه . (إسرافه أو تقتيره  ه حق واجب        ) فدين الى أو آلدمي فإن ه هللا تع ذي علي ه ال م  . (علي ث
  .الوصايا توفي

اقي اإلرث) (٦٧٢( الموت )من ثلث ب ق ب ق عل ا من عت ا ألحق به ا م رع، ومثله ي وتب  نجز ف
الى           ه تع ى اإلرث لقول ّدمت عل ه، وق د  من  ": مرضه المخوف أو الملحق ب  وصية  بع

                                                 
  ). ١٦١٥(، مسلم )٦٧٤٦، ٦٧٣٧، ٦٧٣٥، ٦٧٣٢(البخاري ) 1(
، )٦٣٠٦، ٦٣٠٥" (الكبرى"، والنسائي )٢٢١(رواه من حديث ابن مسعود الدارمي ) 2(

باب ما جاء في تعليم الفرائض / ، وعلقه الترمذي ك الفرائض )٧٩٥١، ٧٩٥٠(والحاآم 
  ). ٢٠٩١(الترمذي ": مقبوض: "ورواه من حديث أبي هريرة إلى قوله



  ١٨٥

ن   ا أو دي ساء "[يوصي به ديمها ،]١١:الن دخل  وتق اة، فت ي الحي ا ف  لمصلحة الميت آم
ه بالتصرف             ل) والنصيب  (  وببعضه   بالثلثالوصايا   سلط علي ه يت لوارث من حيث إن

ان   .  الحقوق وإال فتعلقها بالترآة ال يمنع اإلرث       بقيةليصح تأخره عن     وارث إن آ وال
  . وإال فعاصب فرضله سهم مقدر في الكتاب أو السّنة فهو صاحب 

  أو لبنت االبن ما سفل للبنت        ستة فنصف اآتمل فالفرض) ٦٧٣(
  نصيب الزوج إن لم يحجب وهو  أو من األبمن أصلين  واألخت) ٦٧٤(
  فرض الزوج مع فرعهما والربع        أو ولد ابن علما بولد) ٦٧٥(
  لهن مع فرعهما وثمن       فما عال إن عدماة وزوج) ٦٧٦(

--------------------------------------  
اب اهللا       ) فالفرض) (٦٧٣( ع والثلث     ) : ستة (المقدر في آت صفه    وضعف الرب ّل ون ، وأشاروا    آ

ولهم الى : "بق اب اهللا تع ي آت ا   " ف سبة لم صر بالن راد الح ى أن الم يإل رآن وإال ف  الق
سألتي زوج أو                      ي في الجد وفي م ا بق  زوجة فمطلق الفروض تزيد على ستة آثلث م

  )للبنت أو لبنت االبن ما سفل: (وهو فرض خمسة) فنصف اآتمل ( وأبوين 
ساويهن من             إ)  من أصلين أو من األب       واألخت) (٦٧٤( ر يعصبهن وعمن ي ردن عن َذَآ ذا انف

الى اإلناث، قال    ا النصف          وإن ":  في البنت    تع ساء "[ آانت واحدة فله  وبنت  ]١١:الن
ال    اع، وق ت باإلجم ن آالبن ياالب تف ا ":  األخ رك  فله ا ت صف م ساء"[ ن  ]١٧٦:الن

راد سدس   والم ألم ال يأتي أن لألخت ل ا س وين أو ألب آم ت ألب و. ( أخ صف ) وه الن
  عنه)  إن لم يحجبالزوجنصيب (

م يكن      ولكم ": لها، قال تعالى  ) أو ولد ابن  (لزوجته  ) بولد) (٦٧٥( م إن ل  نصف ما ترك أزواجك
 االبن آالولد بما مّر، والمراد به هنا وفيما يأتي من يرث            وولد ]١٢:النساء"[لهن ولد   

  . الوارث والوارث بعمومها آولد بنت االبن غيربخصوص القرابة، فيخرج 
  . ولد الزوجة أو ولد ابنها ) الزوج مع: (اثنين) فرضوالربع  (

الى           إلىفما زاد   ) وزوجة) (٦٧٦( ال تع ع   ولهن  ":  أربع إن عدمت ولد زوجها وولد ابنه، ق  الرب
د  م ول م يكن لك رآتم إن ل ا ت ساء"[مم ال ،]١٢:الن ي ح ع فرضًا ف رث األم الرب د ت  وق

الى             أي) مع فرعهما   ( والثمن للزوجات   . يأتي ال تع ه، ق د ابن زوج أو ول  ":  مع ولد ال
  ].١٢:النساء"[ آان لكم ولد فلهن الثمن مما ترآتم فإن

  مع مثل لها فأآثرا بالنصف           فرض من قد ظفرا والثلثان) ٦٧٧(
  أنثى تساوى ذآرهم فصاعدا    د أمفرض اثنين من أوال والثلث) ٦٧٨(
   الباقي لها مع األب وثلث               ألمه إذا لم تحجب وهو) ٦٧٩(

------------------------------------   
د) (٦٧٧( ان فرض من ق رْت ) والثلث أآثرا(ظف ا ف ل له ع مث ة ) بالنصف م ا فرض أربع : فيهم

أآثر    ابنبنتين فأآثر، وبنتي    أآثر، وأخت ألب ف الى   .  فأآثر، وأختين ألبوين ف ال تع ق
 بالبنات  وقيس ،]١١:النساء"[فلهن ثلثا ما ترك      آن نساء فوق اثنتين      فإن ": في البنات 

ي     ظ ف ال اللف ول بإعم ى الق ات عل ظ البن ي لف ن داخالت ف ل ه ن، ب ات االب هبن  حقيقت
ادة  دم الزي ي ع ات ف ن، وبالبن ا االب ان وبنت األختين البنت ازه، وب ىومج ين عل  الثلث

  . األخوات
ال  ) من أوالد أم  (فصاعدًا  )  اثنين فرضوالثلث  ) (٦٧٨( ه  ": ىقال تع  أخ أو أخت فلكل واحد         ول

م شرآاء               ك فه ساء "[ الثلث   في منهما السدس فإن آانوا أآثر من ذل راد  ،]١٢:الن  والم
ره  سعود وغي ن م راءة اب دليل ق ن أم : "أوالد األم ب ه أخ أو أخت م م " ول ي وإن ل وه



  ١٨٦

ا   .  فهي آالخبر في العمل بها؛ ألن مثل ذلك إنما يكون توقيفاً           تتواتر ن وسواء آان االثن
 بخالف األشقاء أو ألب فإن بهاذآرين أم أنثيين أم مختلفين؛ إذ ال تعصيب فيمن أدلوا         

  . فيهم تعصيبًا، فكان للذآر ضعف ما لألنثى
ان بأن لم يكن للميت ولد وال ولد ابن وال          ) إذا لم تحجب  (والثلث أيضًا ألم الميت     ) ٦٧٩(  من   اثن

ه    فإن ": تعالىاإلخوة واألخوات وال أب مع  أحد الزوجين، قال       د وورث ه ول  لم يكن ل
سدس             ه ال ساء "[أبواه فألمه الثلث فإن آان له إخوة فألم راد من اإلخوة      ،]١١:الن  والم

و من            ه إخوة ول اث عّدًا ممن ل ان                اإلن ل الجمع اثن ى أن أق شائع، وعل ى التغليب ال  عل
ق لإلجماع على أنهما آالثالثة هنا، وألنه حجب          ان آال       يتعل ان االثن دد فك ا     بع ة آم ثالث

  وثلث الباقي لها مع األب(في حجب البنات لبنات االبن 
  
  
   مع الفرع وفرع اإلبن أو إما    الزوجين والسدس حبوا حدأو) ٦٨٠(
   من أوالد أم الميت والفرد    من أخوات أو من إخوة اثنين) ٦٨١(

--------------------------------------  
َدِي         األصلمثالها على   ليكون لألب   ) وأحد الزوجين   ) ٦٨٠( ى المتح  في اجتماع الذآر مع األنث

رد       علىالدرجة من غير أوالد األم، والتفاق الصحابة          ذلك وألن آل ذآر وأنثى لو انف
ًا،  ال أثالث سما الم إذااقت األخ ف ذلك آ سما الفاضل آ زوج أو الزوجة اقت ع ال ا م  اجتمع

روا       النصف ثالثة ولألم ثل    للزوجواألخت فاألولى من ستة      ث الباقي وثلثاه لألب، وعب
ي مع أنه في األولى السدس وفي الثانية الربع تأدبًا مع           الباقعن حصة األم فيهما بثلث      

ه   ي قول رآن ف ظ الق ه: (لف ث وورث ه الثل واه فألم ساء)[ أب سألتان  ]١١:الن سمى الم ، وت
 معه  ألمفل دفعتا إلى عمر فحكم بينهما بما ذآر، وخرج باألب الجد            ألنهمابالعمريتين؛  

د يرث الجد إذا                 ان الثلث آامًال ال ثلث الباقي؛ ألنه ال يساويها في الدرجة، وق ه  آ  مع
  أو( مع الولد وولد االبن إما: أعطاه العلماء سبعة ) والسدس(إخوة ثلث الباقي 

وة) ٦٨١( ن إخ وات او م ن إخ ين م الى) اثن ه تع إن ": لقول سدس ف ه ال وة فألم ه إخ ان ل  آ
ا  ]١١:النساء"[ ا                    م  آم ا من األب واألم أم من األب، وسواء أآان ه، وسواء أآان ّر بيان

وبين  ين أم محج اوارث ه  بغيرهم ا أفهم ث آم ا عن الثل ال يحجبونه وة ف و اإلخ ا بن ، أم
ل     ليسواآالمهم؛ ألنهم     إخوة بخالف ولد االبن إلطالق لفظ االبن عليه مجازًا شائعًا، ب

رد (يعطى السدس أيضًا    ) و. (حقيقة: قيل ى،       ) ن أوالد أم الميت     م  الف ان أو أنث رًا آ ذآ
ياء        أوالدوقد علم أن     اهم،      :  األم يخالفون بقية الورثة في خمسة أش رهم وأنث استواء َذَآ

ن  ع م ون م دلونويرث أنثى  ي دلون ب صان، وي ه حجب نق دلون ب ن ي ون م ه، ويحجب  ب
  . المنفردةآأنثاهمويرثون، وذآرهم المنفرد 

   من بين ثنتين هيه بذآر       فصاعدا ال مدلية وجده) ٦٨٢ (
   وأختا من أب مع أخت فرد    االبن صاعدا مع بنت وبنت) ٦٨٣(
   ولد أو ولد ابن سفال مع   واألب وجدا ما عال أصلين) ٦٨٤(

------------------------------------  



  ١٨٧

ه للجدتين         عطى  أ ألم أو ألب؛ ألنه     ) وجدة فصاعداً ) (٦٨٢( سدس وقضى ب ( الجدة ال
1

ال . ( )
ه ه  . مدلي ين هي ين ثنت ن ب ذآر م ن ذوي  ) ب ذآر م ع ال ا م رث؛ ألنه ي األم ال ت أم أب آ

ام ى    األرح ى األول ة عل ضل الثاني ال تف ين ف ة والجهت ين ذات الجه سوى ب ادة، وي  بزي
.  واحدة بخالف ابني عم أحدهما أخ ألم الختالف القرابتين           قرابةالجهة؛ ألن الجدودة    

ا إال األم ألم ال يحجبه دة ل ألب والج دة ل ا، والج ا يحجبه  األب أو األم؛ ألن إرثه
ة تحجب              د باألمومة واألم أقرب منها، والقربى من آل جه ى من       البع ا، والقرب ى منه

 البعدى من   تحجبجهة األم تحجب البعدى من جهة األب، والقربى من جهة األب ال    
  . جهة األم بل يشترآان في السدس

اً   . مع بنت  (صاعدًاالبن ف أعطى العلماء السدس لبنت ا    ) و) (٦٨٣( رد وأخت من أب   (فصاعدًا   ) ف
  مع أخت 

 لكل واحد وألبويه ": قال تعالى) مع ولد أو ولد ابن سفال   (والجد  ) واألب(أي شقيقة   ) أصلين) ٦٨٤(
د              ه ول ساء "[منهما السدس مما ترك إن آان ل أبي           ،]١١:الن األب الجد، وخرج ب  وقيس ب

  . األرحام يذواألب أبو األم وإن عال فإنه من 
  
  
   فإن يفقد فكال غنما يبقى     العصبات بعد الفرض ما ألقرب) ٦٨٥(
   فالجد له وإن عال فاألب        بعده ابنه فأسفال االبن) ٦٨٦(
   ثلثه على قسم وجب وزاد   يكن أوالد أصلين وأب وإن) ٦٨٧(

------------------------------------  
  : شرع في ذآر العصبات ولما أنهى الكالم على ذوي الفروض 

ة                  : جمع عصبة، وهو  ) العصباتألقرب  ) (٦٨٥( ّدر حال تعصيبه من جه ه سهم مق يس ل من ل
سه، وهو آل ذي والء              . تعصبيه، فله ما يبقى بعد الفرض        ذا صادق بالعصبة بنف وه

ه       ين وذآر نسيب ليس بين ر، ومع          وب ى عصبها ذآ ره وهو آل أنث ى، وبغي  الميت أنث
ى   ل أنث و آ ره وه صبة غي صير ع ات (باجتماعهم

2
رى) ع أخ د. ( م إن يفق صاحب ) ف

رض  ا (الف ال غنم ة، ) فك ذاالترآ ًا،     وه ره مع سه وغي سه، وبنف صبة بنف ادق بالع  ص
3(" بقي فألولى رجل ذآرفماألحقوا الفرائض بأهلها : "واألصل في ذلك خبر

( .  
ه            ) االبن(و) ٦٨٦(  وأعطي هو     سدسال أقرب العصبات لقوة عصوبته؛ ألنه قد فرض لألب مع

ى                  ّدم عل و مق ه وإن سفل، فه ن ابن د االب الباقي، وألنه يعصب أخته بخالف األب، وبع
ه                  اه أم عمَّ ان أب ن سواء أآ ه إلاألب لما مّر، ومؤّخر عن االب ه عصبة       دالئ ه، أو ألن  ب

ه،       ) فاألب(أقرب منه،    ه    ) وإن عال   (لألب ) فالجد (إلدالء سائر العصبة ب وفي درجت
  . د األبولد األبوين وول

                                                 
ديث ) 1( ن ح سلمة      رواه م ن م د ب عبة ومحم ن ش رة ب ن المغي ب ع ن ذؤي صة ب ذي :  قبي الترم

و داود )٢١٠١، ٢١٠٠( ه  )٢٨٩٤(، وأب ن ماج ه   ) ٢٧٢٤(، واب ضى ب ذي ق دهم أن ال وعن
دة        . للجدتين عمر   شطر األول من حديث بري و داود  : وروى ال ن    )٢٨٩٥(أب ، ومن حديث اب

لم قضى         وروى الشطر الثاني أن رسول اهللا      ). ٢٧٢٥(ابن ماجه   : عباس ه وس  صلى اهللا علي
  .  ٣٢٧، ٥/٣٢٦أحمد : به للجدتين من حديث عبادة بن الصامت

  . باجتماعها: ولعلها! آذا في المطبوع) 2(
  ).  ١٦١٥(، ومسلم )٦٧٤٦، ٦٧٣٧، ٦٧٣٥، ٦٧٣٢(رواه البخاري ) 3(
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ساواتهم   ) أب(أوالد  ) و(أي األب واألم،    )  أصلين أوالد(وجد مع الجد    ) وإن) (٦٨٧( شارآهم لم
ي                 يسقطونله في اإلدالء باألب، وال       اء أب م أبن ه؛ ألنه ديمهم علي اس تق ان القي  به بل آ

  ) على قسم وجب(ثلث الجد ) وزاد( أقوى من األبوة والبنوةالميت والجد أبو أبيه 
   يأو زاد ثلث الباق بسدسه   يليس فرض أو يكون راق إذ) ٦٨٨(
   يأخذ األحظ األجودا فالجد     في القسمة فرض وجدا وآان) ٦٨٩(
   لذآر آاألنثيين جملتهم       اقسم الحاصل لإلخوة بين ثم) ٦٩٠(
   أخ األصلين ثم األصل ثم فابن     لألصلين فالناقص أم فاألخ) ٦٩١(
   ابنه فمعتق فالعصب ثم           بفابنه فعم لأل العم) ٦٩٢(

------------------------------------   
  ) بسدسه أو زاد ثلث الباقي. أو يكون راقي(معهم ) إذ ليس فرض ) ( ٦٨٨(
سمة    ) و) (٦٨٩( ان في الق م    ) فالجد يأخذ األحظ األجودا   !  وجد فرض آ م يكن معه أي حيث ل

ه مع األم              المال ومقاسمتهم  ثلثصاحب فرض فله األآثر من       ا الثلث فألن ل  آأخ، أم
سمة               عن مثلي مالها، واإلخوة ال ينقصونها       ا الق ه، وأم سدس فال ينقصونه عن مثلي  ال

  .فألنه آاألخ
ين        ) (٦٩٠( سم الحاصل لإلخوة ب تهم . ثم اق أنثيين    جمل ذآر آ د الفرض شيء       )  ل د ال يبقى بع وق

ه سدس           زاد آبنتين وأم وزوج فيفرض ل د يبقى د         وي ول، وق ين    في الع ون سدس آبنت
ين             سقط اإلخوة       وأموزوج فيفرض له ويعال، وقد يبقى سدس آبنت ه الجد وت وز ب  فيف

  .في هذه األحوال
ألب، ) ٦٩١( م األخ ل وين، ث ي ترتيب العصبات األخ ألب الي ف ابن أخ(والت وين، ) ف مألب  األخ ث

  ثم (لألب
م عم األب لألبوين، ثم عم األب         لألبوين، ثم ابن العم لألب، ث      العملألبوين، ثم ابن    ) العم) ٦٩٢(

م األب    ن ع م اب ألب، ث وينل صب ( لألب ه    ) فالع سهم ال آبنت ّصبين بأنف سب المتع بن
ّدمان      األظهروأخته، وترتيبهم آترتيبهم في النسب، لكن        ه يق ن أخي ق واب ا المعت  أن أخ

  .   عصبته آذلك، وهكذاثمعلى جده، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق 
  
  
   الفروض ال الزوجانيذو ثم        لبيت المال إرث الفاني مث) ٦٩٣(
   فرضا وتعصيبا عدم قرابة       الفروض ثم ذى الرحم بنسبه)  ٦٩٤(
   االبن مثلها والنازل وبنت       األخت أخ يماثل وعصب) ٦٩٥(

---------------------------------  
م) (٦٩٣( صرف ت      ) ث سلم ت ت الم ة المي ن ورث ر م ن ذآ د م ا  بع ه أو باقيه ال (رآت ت الم ) لبي

ه              ة، فال يجوز صرف شيء من ه الدي ل للمسلمين إرثًا آما يتحّملون عن افر،  للقات  والك
م (ويجوز تخصيص طائفة من المسلمين به        ده   ) ث يهم      ) الفروض ذوي  (بع رّد عل أن ي ب

م أو              ة مصروفة له ا ألن الترآ ّذر أحدهما          لبيت الباقي بعدها إرث إذا تع ًا، ف ال اتفاق  الم
وات   ر، والتوقف عرضة للف ين اآلخ ان ( تع ال) ال الزوج ة ف ا إذ ال قراب رّد عليهم  ي

  . بينهما، فإن وجد فيهما قرابة دخال في ذوي األرحام
رحم    (التي لهم   ) بنسبة الفروض ) (٦٩٤( م ذي ال ة فرضًا وتعصيبًا عدم       . ث  عدم   حيث أي  ) قراب

ه بالتعصيب ص   ن يرث ه وم رّد علي ن ي ه بالفرضية مم ن يرث ذي م ي ل ا بق رفت أو م
  :آل قريب ليس بذي فرض وال عصبة، وهو عشرة أصناف : الرحم، وهو
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و          وجدةأبو األم، وآل جد       ساقطين، وأوالد البنات وبنات اإلخوة، وأوالد األخوات، وبن
دلون بالعشرة، ومن            لألماإلخوة لألم، والعم     ، وبنات األعمام والعمات واألخوال والخاالت، والم

ة أصله،      األرحام انفرد من ذوي    ذآرًا أو أنثى أخذ جميع المال، وإن اجتمعوا نزل آل فرع منزل
م يجعل نصيب آل        األسبقويقّدم   ه، ث دلون ب  إلى الوارث، فإن استووا قّدر أن الميت خلف من ي
  .  به على حسب ميراثهم منه لو آان هو الميتللمدلينواحد 

يساويها قربًا، فيكون المال أو ما بقي منه        ) أخ (لألبالشقيقة واألخت   ) وعصب األخت ) (٦٩٥(
ل  ذآر مث روض لل د الف الىحظبع ال تع ن البنت ق ا يعصب االب ين، آم  وإن ":  األنثي

ين            ساء "[آانوا إخوة رجاال ونساء فللذآر مثل حظ األنثي ال  ،]١٧٦:الن  يوصيكم  ": وق
ين        ل حظ األنثي ذآر مث م لل ساء "[اهللا في أوالدآ ره فال    بالمساوي غ وخرج  ،]١١:الن ي

  يعصب األخ ألب 
   آدرية آملهاأغير  في     الفرض مع الجد لها واألخت) ٦٩٦(
   للجد وأخت ثلث ثلثاه     وأم ثم باق يورث زوج) ٦٩٧(

------------------------------------  
اقي           وين األخت ألب        بالتعصيب األخت الشقيقة بل يفرض لها معه ويأخذ الب ، وال األخ ألب

 في الدرجة آأخته وبنت عمه مطلقًا، سواء        يساويهافيعصبها أخ   ) بنت االبن مثلها  و(بل يحجبها،   
ذآر         ) و(أفضل لها شيء من الثلثين أم ال،         ضًا ال ن أي ازل (يعصب بنت االب ا من أوالد   )  الن عنه

  .  الثلثينمناالبن إن لم يكن لها شيء 
ا) (٦٩٦( د له ع الج واء ) واألخت ال فرض م تس وين أم ألب، آان ع  ألب ا م ا ال يفرض له آم

ا (وهي جد وأخت شقيقة أو ألب       ) في غير أآدرية    ( أخيها لوجود معصبها     أي ) آمله
  المسألة 

ن  ) زوج وأم) (٦٩٧( دم م د سدس لع ه، وللج ا عن ن يحجبه دم م ث لع ألم ثل زوج نصف، ول فلل
ه د        يحجب سمه الج اقي يقت م الب صبها،  ث سقطها أو يع ن ي دم م صف لع ت الن ، ولألخ
غ                       أثال واألخت سعة تبل ة في ت ة فاضرب ثالث ى ثالث سم عل ة ال تنق صيبهما أربع ثًا، ون

  . ولألم ستة ولألخت أربعة وللجد ثمانية تسعةللزوج : سبعة وعشرين
  
   األخ الشقيق باألب ويحجب      جدة فباألم احجب وآل) ٦٩٨(
   وباألخ الشقيق فاحجب بهم       وابنه وأوالد األب واالبن) ٦٩٩(
   وولد ابن يبدو وولد         ألم أب او جد  اوولد) ٧٠٠(
   آحاآم يحد وقاتل       يرث الرقيق والمرتد ال) ٧٠١(
  معاهد وحربى ظهر وال      تورث مسلما ممن آفر وال) ٧٠٢(

------------------------------------   
من قام به سبب اإلرث من اإلرث : المنع، وشرعًا:  في ذآر الحجب، وهو لغة   شرعثم  

ان وهو                   أوفركلية أو من    بال ّر، واألول حجَب حرم د م  حظيه، ويسمى الثاني حجب نقصان، وق
  : المراد بقوله

دةوآل ) (٦٩٨( اع، (سواء أآانت ألّم أْم ألب ) ج األم احجب لإلجم شقيق(فب ) ويحجب األخ ال
  ) باألب (الشقيقةومثله 

ؤالء؛   ذآورًا ) وأوالد األب(وإن سفل باإلجماع ) واالبن وابنه ) (٦٩٩( ون به آانوا أو إناثًا يحجب
  .لقوته بزيادة قربه)  الشقيق فاحجب وباألخ( ألنهم حجبوا الشقيق فهم أولى 



  ١٩٠

ان أو     ) ولد األم (يحجب  ) و) (٧٠٠( ى ذآرًا آ د (ألب،  ) أب أو جد    (أنث ى       ) وول ان أو أنث رًا آ ذآ
ى أن  : والكاللة. ولو أنثى ) وولد ابن ( ون    اسم لما عدم الوالد والولد، فدّل عل ا يرث م إنم ه

  . عند عدمها 
  : ثم شرع في ذآر موانع اإلرث 

من مسلم، وآما ال يرث ) المرتد(ال يرث  ) و(؛ ألنه أجنبي من الميت،      ) يرث الرقيق  ال) (٧٠١(
  . قتل موروثه حّدًا) آحاآم( يرث من مقتوله شيئًا ال) وقاتل(ال يورث بل ترآته فيء، 

ي   (لكافر المسلم   يرث المسلم الكافر وال ا    ) وال) (٧٠٢( ه، فال      ) وال معاهد وحرب ظهرت محاربت
ؤمن  د والم ذمي والمعاه رث ال يي واالة  الحرب اء الم نهم النتف د م ن أح ي م  وال الحرب

  .بينهم  



  ١٩١

 א 
  توصف بالعموم لجهة       بالمجهول والمعدوم تصح) ٧٠٣(
  عند موته آمن قتل للملك      بإثم أو لموجود أهل ليست) ٧٠٤(
   ورث لما دفنيباق أجاز          تصح للوارث إن وإنما )٧٠٥(

------------------------------------  
FאE 

اه       ي ألن الموص   ؛ اإليصال : لغة هي ر عقب اه بخي ر دني رُّ :وشرعاً  . وصل خي ع بحق   تب
: تعالى قوله   اإلجماع واألصل فيها قبل  .  لما بعد الموت ليس بتدبير وال تعليق       مضاف ولو تقديراً  

ن         بعد من " ا أو دي ساء  [" وصية يوصي به ار ،  ]١١: الن ر وأخب ه      : "  آخب سلم ل ا حق امرئ م م
1("شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة عنده        

ه    :  أربعة وأرآانها. ) موٍص وموصى ل
  .  عليه بَفَلس أو سفهمحجورًاوتصح من مكلف حر مختار ولو . وموصى به وصيغة

دوم (آشاة من شياهه،    ) جهولتصح بالم ) (٧٠٣( ة           ) والمع ذه الداب ه ه ا تحمل ة  (آالوصية بم لجه
  )توصف بالعموم

إثم) (٧٠٤( ست ب صية ) لي ود(أي مع ًال  ) أو لموج ان الموصي أه د الوصية إذا آ ين عن أي مع
الجرح،     ثمالموصي ولو تعديًا بأن أوصى لجارحه       ) للملك عند موته آمن قتل    (  مات ب

  . ومصالحهيكه وتصرف في عمارته وتصح لمسجد وإن قصد تمل
ا   ) للوارث إن أجاز   (الوصية) وإنما تصح ) (٧٠٥( اقي (ه ل           ) ب ه أق ان الموصى ب ة وإن آ الورث

  .من الثلث، فإن ردوا لم تصح للوارث 
  

א 
   إيصاء حر آلفا ديونه     لتنفيذ الوصايا ووفا سن) ٧٠٦(
    تجنباعلى الطفل ومن فيه       ولى ووصى أذنا ومن)٧٠٧(
   األطفال بهذا أولىوأم    مكلف يكون عدال إلى) ٧٠٨(

------------------------------------   

FאE 
ذا  أوصيت لفالن : يقال.ف مضاف لما بعد الموت إثبات تصرّ :وهي ه  :  و،بك  ،أوصيت إلي

ان      .ًا إذا جعلته وصيّ   :وصيته: و ة أرآ ا أربع ه وصيغ         موصٍ  : وله أن  ة، وموصى وموصى في  آ
ك    : أو ، فوضت إليك   : أو ، أوصيت إليك  :يقول امي  أقمت ول    .ًا جعلتك وصيّ    : أو ،مق شترط القب  ، وي

   .ي به في حياة الموصوال يعتّد
ا      وردّ ديونال ء ووفا )سن لتنفيذ الوصايا  ( )٧٠٦( صاء  ( الودائع والعواري والمغصوب ونحوه إي

    فإن لم يوص بها نصب الحاآم من يقوم بها،الغ عاقلب )حر
ولي   )اأذن( بأن  )يوص( من   )و(،  عالأب وأبيه وإن    ) من ولي   ( سن اإليصاء   ) و() ٧٠٧( ه ال  ل

سه أو عن الموص  ي أن يوصي عن نف ه (  ىف لفي ى الطف غ  )عل ذي بل سفيه ال  أو ال
   .فال يصح اإليصاء على غيرهم مطلقًاأصيب بجنون،  ومن ،آذلك

                                                 
  ).  ١٦٢٧(، ومسلم )٢٧٣٨(رواه البخاري ) 1(
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دال   ( )٧٠٨( ون ع ف يك ى مكل ًا)إل صرف  وآافي ه الب للت ى ب ال ( ، موص صفة ) وأم االطف المت
  . باإليصاء عليهم؛ ألنها أشفق من غيرها) بهذا أولى( حال اإليصاء بالشروط
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 א 
   بكر ذات دين ونسب كاحن       لمحتاج مطيق لألهب سن) ٧٠٥(
   والعبد بين زوجتين أربعة       للحر بأن يجمع بين وجاز) ٧٠٦(
   خوف الزنا ولم يطق مسلمة        رقينكح حر ذات  وإنما) ٧٠٧(

------------------------------------  

FאE 
زويج  أو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح        : وشرعاً ، الضم : لغة هو ل      . ت ه قب  واألصل في

ات  اع آي هاإلجم الىآقول انكحوا " : تع ساء ف م من الن ا طاب لك ساء"[ م ار، ]٣: الن روأخب :  آخب
1("تكثرواتناآحوا "

  . والنكاح الزم ولو من جهة الزوج. )
أن    ) لمحتاج(يسن  ) ٧٠٩( وق للنكاح ب وطء،    تت ى ال سه إل ق لألهب  ( نف ة من     ) مطي أن يجد مؤن ب

اح      . مهر وآسوة ونفقته يوم النكاح       د النك اح بكر   (ويسن لمري ذر آاحتياجه     ) نك إال لع
ه         ى عيال ن    ذات( إلى من يقوم عل ر   )  دي 2("الصحيحين "لخب

ع      : ") رأة ألرب نكح الم :  ت
داك بذاتلمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر   ر ) ونسب  !" ( الدين تربت ي : " لخب

3(" لُنطفكم   رواتخيَّ
ر، ذات      . ) ة المه ال، خفيف ودًا ودودًا، ذات جم ويسن أيضًا آونها ول

  . خلق حسن
انكحو  ":  يجمع بين أربع من الزوجات لقوله تعالى       أنويجوز للحر   ) ٧١٠( م من     اف ا طاب لك  م

  .؛ ألنه على النصف من الحر )والعبد بين زوجتين("[  ] النساء مثنى وثالث ورباع
ه        ) مسلمة  ( مسلم رقيقة بشرط أن تكون      ) وإنما ينكح حر  ) (٧١١( افرة لقول فال يحل نكاح أمة آ

ا     ،]٢٥:النساء"[ ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات        فمن ": تعالى  وذلك خوف الزن
أ الى      نب ال اهللا تع واه ق ضعف تق هوته وت ب ش ك " تغل نكم    ذل ت  م شي العن ن خ  لم
  ولم يطق . (الزنا: أي ]٢٥: النساء"[

  
   رجل لمرأة العرسا من        حرة وحرم مسا صداق) ٧١٢(
   ولكن آرمه قد نقال فرج             أمة ونظرا حتى إلى أو) ٧١٣(
   ة ورآبه بدتبين سر ال      انظر وإماء زوجت والمحرم) ٧١٤(
   وآفا باطنا وظاهرا وجها         يرد منها النكاح نظرا ومن) ٧١٥(
   وجه أو يداوي علال نظر    للشاهد أو من عامال وجاز) ٧١٦(
------------------------ نجد أنثى فال ير الذآر وإن        يشتريها قدر حاجة نظر أو) ٧١٧(

------------  
الى) ٧١٢( ال تع ات ومن " :صداق حرة ق نكح المحصنات المؤمن نكم طوال أن ي ستطع م م ي  ل

ساء "[ ر  : ولوالطَّ  ]٢٥: الن راد بالمحصنات الحرائ سعة، والم ى الرجل  . ال ويحرم عل

                                                 
. مرسًال عن سعيد بن أبي هالل رفعه) ١٠٣٩١" (صنفهم"بهذا اللفظ رواه عبد الرزاق في ) 1(

  .  والسنن" الصحيحين"وأحاديث الحث على النكاح منتشرة في 
  ).  ١٤٦٦(، ومسلم )٥٠٩٠(البخاري ) 2(
  ).  ٢٦٨٦(، والحاآم )١٩٦٨(رواه ابن ماجه ) 3(



  ١٩٤

يء  ل مس ش نالفح ل مس   م ى الرج رم عل ره، وال يح عر وغي ن ش ة م رأة أجنبي  ام
  .زوجته

ة) (٧١٣( ا ونظره ) أو أم ه به ه فيجوز تمتع ى(ل ى إل ا ول) حت ًاو فرجه ل  عن باطن ن نق ، ولك
  . األئمة آرهه

ع              أي) ٧١٤( ي امتن ه الت ى أمت سيد النظر إل سه، ويجوز لل  يجوز للرجل النظر إلى محرمه وعك
ه، وسواء المحرم بنسب     ) ورآبةال بين سرة (تمتعه بها إلى جميع البدن     فال ينظر إلي
  . أو رضاع أو مصاهرة

ًا وظاهرا   ( وآفها   هاهوجندب نظره إلى    ) ومن يرد منها النكاح   ) (٧١٥( ا وإن     ) باطن ل خطبته قب
ين         ه، وخرج بالوجه والكف ه في ا لم تأذن ل ا، وفي       غيرهم ه عورة منه  فال ينظره؛ ألن

  .نظرهما غنية
امالت      ًالتحمّ النظر إلى وجه األجنبية ألجل الشهادة       ) وجاز للشاهد ) (٧١٦(  وأداًء للحاجة، ومع

  .  أو لمداواة علة آفصد وحجامةالبيع أو غيره يجوز النظر للوجه للحاجة،
ه   : أي) ٧١٧( ر من ق أن ينظ راء رقي ن أراد ش وز لم ة (يج در حاج داواة  ) ق سألة الم ي م د ف قي

ذآر             وإنوالشراء، ومثله مس بشرط حضور محرم،        داوي فال يجوز لل ى  ت  توجد أنث
  . قدر الحاجة فقط وآشفأن يرى لذلك، وأن ال يكون ذّميًا مع وجود مسلم، 

   إسالم جلي الشرط وشاهدين     ييصح العقد إال بول وال) ٧١٨(
   التكليف والحرية واشترط           ولي زوجة ذمية يالف) ٧١٩(
   سيد ألمة وسلطان ال          عدالة في االعالن ذآورة) ٧٢٠(
   فكالعصبات رتب إرثهم أخ       حرة أب فالجد ثم يول) ٧٢١(

------------------------------------  
صح) (٧١٨( اح  ) وال ي د النك ولي(عق اهدين. إال ب اليين  ) وش ين خ نوزوج اح،  م ع النك  موان

ولي     ول ال ك، أو  : وإيجاب آق ي، أو    : زّوجت ا، أو  : أنكحتك ابنت ا،   : تزوَّْجه ول انكحه  وقب
زوج ول ال ا، أو: آق ت نكاحه شاهدين   : قبل ولي وال ن ال ل م ي آ شترط ف ا، وي تزويجه

  . الم، وهو من ال ُيعرف إسالمهي مستور اإلسيكفظاهر، فال ) إسالم(
افرة وإن اختلفت           إسالمهأما ولي الزوجة الذمية فال يشترط       ) ٧١٩( ه الك ، فالكافر يلي نكاح وليت

ولي       ) واشترط(مّلتهما،   ضًا في ال شاهدين أي ه    (وال ة لصبي    ) التكليف والحري فال والي
  .وال رقيق

ة في ا            ) ٧٢٠( رأة، والعدال ة الم د لظاهر   وتشترط الذآورة فال والي  بالمستور من آل من         فينعق
أن عرفت  ًا، ب اهرًا ال باطن ا ظ و المعروف به شاهدين، وه ولي وال  دون بالمخالطةال

 أوساط  بينالتزآية عند الحاآم؛ ألن الظاهر من المسلمين العدالة، وألن النكاح يجري            
ك زواج      ن ذل ستثنى م وام، وي اس والع ة (الن يد ألم ال ) س رف ة   يعتب ه العدال ي حق  ف

ره               ا ات غي ه وبن لظاهرة؛ ألنه يتزوجها بالملك ال بالوالية، وآذلك السلطان فيزوج بنات
  :  ترتيب األولياء فقالالناظمثم بيَّن .  العامة بالوالية

ي حرة أب  ) (٧٢١( ائر    ) ول ه أشفق من س ره؛ ألن ى غي دم عل ه،  العصبات فيق دلون ب م ي ، وألنه
  .، ثم األخ ألب ثآاإلرألبوين ) أخ. ثم(أبوه وإن عال، ) فالجد(

  
  
   آفسق عضل األقرب فحاآم     فعاصب آالنسب فمعتق) ٧٢٢(
   لرب العدة ال الجواب آذا        صريح خطبة المعتدة حرم) ٧٢٣(



  ١٩٥

   عند انقضاء العدة ونكحت      تعريض لمن قد بانت وجاز) ٧٢٤(
   زواجها تعذرا وثيب          والجد لبكر أجبرا واألب) ٧٢٥(

------------------------------------  
رتيبهم في     ) آالنسب (الوالءبحق  ) فعاصب(يزوج،  )  فمعتق(فإن لم يوجد نسيب     ) ٧٢٢( أي آت

ة؛      من اإلرث وقد مّر بيانه في بابه، ويزوج عتيقة المرأة     ا دامت حي ة م زوج المعتق  ي
ة       تتبعت الوالي اح اس رأة للنك ة الم ت والي ا انتف ه لم األن ى عتيقته  عليه ة عل ا  الوالي

م جدها         اآم   ( فيزوجها أبو المعتقة ث ي تحت         ) فح رأة الت زوج الم ه ي ا   . حكم ويزوجه
  .الحاآم أيضًا عند فسق األقرب منه في الوالية 

ده      ) (٧٢٣( ة المعت سخ أو موت أو آانت                  ) حرم صريح خطب ًا بطالق أو ف ة آانت أو بائن رجعي
رام   ا ح صريح بجواب خطبته ذا الت بهة، آ ّدة عن ش اعمعت صاحب  فيلإلجم ا، ال ل هم

دة، وال يحرم                ك المعت ة تل ه التصريح بخطب العدة الذي يحل له نكاحها، فال يحرم علي
  . التصريح بجوابه؛ ألنه يحّل له نكاحها في عّدتهعليها

ه إذا     ) بانتلمن قد (بالخطبة  ) وجاز تعريض ) (٧٢٤( ا بخالف التصريح؛ ألن وتعريض بجوابه
ه  اصرح تحققت رغبت ا تكذب فيه دة، ، فلربم ضاء الع ي انق ضاء (ف د انق ونكحت عن

ده ة ) الع واز خطب ه ج م آالم اءت، وأفه ن ش ضًا ةالخلّيم ّدة تعري اح وع ن نك  ع
  . وتصريحًا

ر ) ٧٢٥( ه البك ّد موليت ر األب والج ي:  أي–أي يجب ه  الت ا وبين يس بينه ا، ول ي قبله أ ف م توط  ل
اح ى النك اهرة عل داوة ظ رة،  -ع ت أو آبي ل، صغيرة آان ر المث ارة أو  بمه ة البك باقي

ويندب استئذان البكر تطييبًا لقلبها، أما الموطوءة       .  وطء آأن زالت بأصبع      بالفاقدتها  
ر،   ال تجب ًا ف الًال أو حرام ا ح ي قبله ب(ف ة ) وثي ذرا(صغيرة عاقل ا تع ؛ ألن )زواجه

  . تزوج إال بإذنها نطقًا؛ والصغيرة ال إذن لها الالثيب 
  
   من الرضاع والنسب وحرموا   د وجبإذنها بعد البلوغ ق بل) ٧٢٦(
   ولد الخؤولة المعلومة أو          ولدا يدخل في العمومة ال) ٧٢٧(
   أصله وفرع قد نما زوجات      صهاره بعقد حرما ومن) ٧٢٨(
   فرعها محرم وبالدخول          زوجة إذ تعلم وأمهات) ٧٢٩(

------------------------------------  
ل إذن الثي) ٧٢٦( وغ(ب ب د البل صريح اإلذن ) بع ره إال ب ا أب وال غي ال يزوجه ب، ف . واج

  وحرموا من الرضاع والنسب (
ه) ( ٧٢٧( ي العموم دخل ف د ي ه. وال ول ة المعلوم د الخؤول ان ) أو ول ة عبارت ي ضبط القراب : ف

ه أصوله وفصوله وفصول أول أصوله             : سفراينياإلإحداهما ألبي إسحاق     تحرم علي
ات،  : األمهات، والفصول  : فاألصول. األولل بعد األصل    وأول فصل من آل أص     البن
د        وأولاألخوات وبنات األخ واألخت،     : وفصول أول األصول    فصل من آل أصل بع

دادي تحرم     منصورالعبارة الثانية لتلميذه أبي     . آالعمات والخاالت : األصل األول   البغ
د الخؤ ة أو ول د العموم م ول ي اس ت ف ن دخل ة إال م ساء القراب ةن و. ول ح وه  أرج

  :ولما ذآر سببي التحريم المؤبد ذآر الثالث وهو المصاهرة . إليجازها
زوجات  . حرما(صحيح من غير توقف على وطء     ) من صهارة بعقد  (حرم الشارع   ) و) (٧٢٨(

من أب أو    ) أصل(زوجات  ) و(من ابن وحفيد وإن سفل من نسب أو رضاع،          ) فرعه
  قد نما من نسب أو رضاع (جد 



  ١٩٦

ا الفاسد           وجدة له إذا علمت من أم       ) وأمهات زوجة ) (٧٢٩(  وإن علت من نسب أو رضاع، أم
بالزوجة يحرم فرعها   )  وبالدخول (المنكوحةفال تتعلق به حرمة آما ال يتعلق به حل          

  .من بنت وحفيدة وإن سفلت 
  
  
   و خالتهاأ المرأة ةعم أو       ختهاأجمع امرأة و يحرم) ٧٢٦(
ر خلص    آل   البرصوالجذام و وبالجنون) ٧٢٧( زوجين إن يخت ا ) ٧٢٨( من ال أو  آرتقه

   لها بجبه أو عنته آما           قرن بخيرته
------------------------------------  

جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو      : ( له خمسة أسباب أحدها      التأبيدثم التحريم ال على     ) ٧٢٦(
ا   من نسب أو رضاع في نكاح أو وطء بم  ) خالتها آل  : لك، وضابط من يحرم جمعهم

رأتين  اام ا  بينهم رم تناآحهم رًا لح داهما ذآ درت إح و ق ة أو رضاع ل ا.  قراب : ثانيهم
ًا                الطالقاستيفاء عدد    نكح زوج ى ت ؛ فإذا طلق الحر ثالثًا وغيره طلقتين لم تحل له حت
ه وال ا           : ثالثها.  حشفته بقبلهاغيره وُيغيب    اح الرجل مملوآت رأة  الملك؛ فال يصح نك لم

ا ا. مملوآه ا إال     : رابعه ه ومثله ه وال مكاتب ة فرع ل أم اح الرج صح نك ال ي رق؛ ف ال
الزبور        : خامسها. بشروط الكفر؛ فيحرم الوثنية والمجوسية، وتحل آتابية ال متمسكة ب

  . وغيره، وتحرم متوّلدة بين آتابية ووثني وعكسه
  :  ذآر حكم خيار فسخ النكاح فقال ثم

سود        )  والجذام(و متقطعًا،   ول) وبالجنون) (٧٢٧( م ي ا العضو ث ر منه م وإن قل، وهو علة يحّم  ث
اثر،  ع ويتن رص(يتقط ه    ) والب ذهب دمويت د وي ع الجل ديد يبق اض ش و بي ل، وه وإن ق

  .  أن يختار فسخ النكاح الزوجينولكل من 
ة      وحكم) ٧٢٨( ة باستحكام العل رن   (  أهل المعرف ا أو ق سداد محل الجم     ) آرتقه ا ان ا وهم اع به

ا               سخ بكل منهم ا . (منها في األول بلحم وفي الثاني بعظم، فيخير الزوج بالف يثبت  ) آم
در الحشفة            قطعأي  ) بجبه(الخيار بالفسخ   ) لها( ه ق ه ( ذآره بحيث ال يبقى من ) أو عنت

اح  آانت آلته إن انتشارأي عجزه عن الوطء لعدم      قبل وطء منه في ُقبلها في ذلك النك
ال       ثبوتوالمعنى في   . ألنها عرفت قدرته  بخالف عّنته بعد ذلك؛       الخيار بما ذآر أن آ

ه          ل بعضها يفّوت اح، ب ة منها يخل بالتمتع المقصود من النك سخ     . بالكلي د في الف وال ب
ه             د ثبوت سخ بحضرته بع د       وتثبت . بالعيوب من الرفع إلى الحاآم ليف إقراره عن ة ب  العّن

  .  نكوله الحاآم أو بينة على إقراره، وآذا بيمينها بعد
  
  



  ١٩٧

אא 
  آنفع لم يكن مجهوال مهر          في العقد ولو قليال يسن)  ٧٢٩(
   من حكم أوبفرض منهما مهر   لم يسم صح عقد وانحتم لو) ٧٣٠(
   مثل عصبات النسب آمهر    يطأ أو مات فرد أوجب وإن) ٧٣١(

------------------------------------  

FאאE 
ه     ، آرضاع ورجوع شهود      ًا قهر  ضعبُ  بنكاح أو وطء أو تفويت        ما وجب  هو  واألصل في

ه  ،]٤:النساء"[ النساء صدقاتهن نحلة     وآتوا :"قبل اإلجماع قوله تعالى    وهن  ": وقول  أجورهن   وآت
  . )1("التمس ولو خاتمًا من حديد: "  التزويجلمريد  وقوله ،]٢٥:النساء"[
د    الولوقد يتعين على ) قليال(آان ) لو و العقدفي  (تسمية الصداق   ) يسن) (٧٢٩( ره في العق ي ذآ

ه صلحة مولي اة لم ًا  . مراع ا صح ثمن الثمن فم ر آ صح أن  صحوالمه ال ي  صداقًا، ف
ان          يصدقهايصدقها ما ال يتمّول، وال يصح أن         ه إن آ  مجهوال، ويجوز االعتياض عن

د  سليمه ضمان عق ل ت زوج قب ضمنه ال ًا وي ىدين ضه،حت ل قب ه قب ع بيع  وترجع  يمتن
  المرأة إلى مهر المثل ال إلى قيمته 

سم ) (٧٣٠( م ي و ل صداق ) ول ل  ) صح(ال ر المث اع، ويجب مه د باإلجم دالعق ن بالعق م تك  إن ل
أن فرض        ) مهر بفرض (مفوضة، ووجب    زوجين آ ا من ال ه وإن    له درًا ورضيْت ب  ق

زوج      ع ال ه، وإن امتن يا علي ا تراض اًء بم ل اآتف ر المث در مه دهما ق ال أو أح ن جه  م
  . في قدره فرض الحاآم لها مهر مثلها من نقد البلد حاًالتنازعاالفرض أو 

ا                       ) ٧٣١( ار في مهر مثله ا، واالعتب ا مهر مثله وإن يطأها أو مات أحدهما قبل الوطء وجب له
ساء           عصباتهو ما يرغب به في مثلها بنساء          النسب، فيراعى أقرب من تنسب من ن

  .العصبات
  
  
   آما إذا تخالعا يحط نصف      طئه سقطقبل و وبالطالق) ٧٣٢(
   تراها قبضت صداقها حتى         لنفسها وفاقها وحبسها) ٧٣٣(

------------------------------------  
نفس الطالق               مهروبالطالق قبل الوطء يسقط نصف ال     ) ٧٣٢( صفه ب ه ن ود إلي ًا، ويع  إن آان دين

م               نقص، وإن ل م ي زد ول ر إن آان عينًا ولم ي اض،         عو  تخت ه ق م يقض ب ا إذا  (ده ول آم
ره       عنه) يحط(فإنه  ) تخالعا المهر  نصف المهر، وشمل تعبي سمية         ب د بت ا وجب بالعق  م

  .صحيحة أو فاسدة أو غيرها 
حتى (لتظاهرها  : أي) وفاقها( البالغة العاقلة الحرة الرشيدة ثابت لها        الزوجةوحبس  : أي) ٧٣٣(

ذر          المعّين أو الحاّل آما   ) صداقهاتراها قبضت    سليمه لع زوج ت  في البيع سواء أخر ال
  . الرشيدة لوليها غيرأم ال، والحبس في 

  

                                                 
  ).   ١٤٢٥(، ومسلم )..٥١٣٥، ...، ٥٠٢٩(رواه البخاري ) 1(



  ١٩٨

א 
  إجابة بال عذر تجب لكن       العرس بشاة قد ندب وليمة) ٧٣٤(
  من صوم نفل أفضل ففطره       أراد من دعاه يأآل وإن) ٧٣٥(

------------------------------------  

FאE 
 حادث من عرس وإمالك      لسرور وتقع على آل طعام يتخذ       ، االجتماع :ن الولم وهو   م يه
   . لكن استعمالها في العرس أشهر،وغيرهما

رس ( )٧٣٤( ة الع ة  )وليم ه  مندوب ه عن شاة لثبوت وًال ب ًالق و   )1( وفع ا ه شاة إنم ار ال ، واعتب
در            ا يق ه باعتبار أقلها للمتمكن، أما غيره فأقلها م ا بال عذر     وتجب اإلج   . علي ة إليه اب

داعي  : على من دعي إليها دون غيرها من الوالئم، ويعتبر للوجوب أمور منها       آون ال
افر          فالمسلمًا؛   دعوة آ سلم ب ى م ا             .  تجب عل و دع ضًا، فل سلمًا أي دعو م وأن يكون الم

ة وجبت في                .  اإلجابة تلزمهمسلم آافرًا لم     م ثالث و أو ل وأن يدعوه في اليوم األول؛ فل
ع           . ي وآرهت في الثالث   الثانّنت في   األول وس  دعو جمي أن ي ة ب وأن تكون الدعوة عام

ه  أهلعشيرته أو جيرانه أو      م                 .  حرفت ه عذر ل ان ل إن آ ذورًا ف  تجب وأن ال يكون مع
األراذل، أو                           سته آ ه مجال ه، أو ال يليق ب أذى ب اك من يت أن يكون هن ة؛ آ عليه اإلجاب

  . ر هناك منكر ال يقدر على إزالته آشرب خميكون
ه صومه           )  يأآل دعاهوإن أراد من    ) (٧٣٥( ًال وشق علي ه أو نحوه وهو صائم نف رك ب ه ليتب من

سرور                 ) أفضلففطره من صوم نفل     ( ر خاطره وإدخال ال ه من جب ا في من صومه لم
ه            ه فإتمام شق علي م ي ه        أفضل عليه، وإن ل ا صوم الفرض فال يجوز الخروج من ، أم
  . لقمةوأقلهطر األآل، موّسعًا آان أو مضّيقًا، ويندب للمف

  
  
  

                                                 
) ٢٠٤٨(البخاري : رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف" أولم ولو بشاة: "آحديث: قوًال) 1(

آصنعه طعامًا : وفعًال). ١٤٢٧(، ومسلم )..٢٠٤٩(البخاري : ، ومن حديث أنس )٣٧٨٠(و
، ومسلم )..٤٧٩٤، ..٤٧٩١(رواه البخاري :  لما بنى بزينب بنت حجش– خبرًا ولحمًا –
)١٤٢٨   .(  



  ١٩٩

אא 
   مريضة ورتقا انماولو        زوجات فقسم حتما وبين) ٧٣٦(
  في الليل حيث ضرردخوله       مقسوم لها يغتفر غير) ٧٣٧(
   يعودها إذا ما مرضتآان      النهار عند حاجة دعت وفي) ٧٣٨(

------------------------------------  

FאאE 
ة المسكن      فحقه ؛لكل من الزوجين حق على صاحبه      ه     ، عليها آالطاعة ومالزم ا علي  وحقه
المعروف  رة ب ة والمعاش المهر والنفق سميالتآ ا الق الى، منه ال تع يهن ولهن " : ق ذي عل ل ال  مث

   ].٢٢٨:البقرة"[بالمعروف 
ًا   الوطءة ولو امتنع     أراد المبيت عند واحد    إذا الزوجات   بينيجب على الزوج القسم     ) ٧٣٦(  طبع

ة، فيحرم التفضيل       مريضةأو شرعًا ولو     ى األخرى     وإن آالنفق  ترجحت إحداهما عل
سم   ا وجب الق رف، وإنم الم أو ش عبإس ه اُألنس  م صود من اع؛ ألن المق اع الجم  امتن

ق والتحّرز عن التخصيص الموحش ال الجماع؛ ألنه   ذا ال    يتعل ه وله شاط وال يملك  بالن
سم للزوجات           تجب التسوية ف   راد من الق  واألصل  -يه وال في غيره من التمتعات والم

ه           -فيه الليل    ه  أن يبيت عندهن، وال يلزمه ذلك ابتداًء؛ ألن ه         حق ا يلزم ه، وإنم ه ترآ  فل
و أعرض    وجوبهاإذا بات عند بعض نسوته سواء أبات بقرعة أم ال، ويأتي     ذلك، ول  ل

  .عنهن أو الواحدة ابتداًء أو بعد القسم جاز
اك          ) ٧٣٧( ل حيث هن سمه اللي ادة ق ي حق من ع ا ف سوم له ر مق زوج لغي ر دخول ال ا يغتف وإنم

اًال          ق ضرر آمرضها المخوف ولو ظّنًا أو احتم ذ إن طال          وآحري ق، وحينئ  وشدة طل
  . مكثه قضى مثل ما مكث من نوبة المدخول عليها

ة      ) وفي النهار ) (٧٣٨( د حاج  (يجوز له دخوله على غير صاحبة النوب ا   . دعت ة عن أن يعوده آ
  . وآتسليم نفقة ووضع متاع أو أخذه، وينبغي أن ال يطول مكثه) إذا ما مرضت

  
   ببعضهن الحاضرويبتدى          رعة يسافرقب وإنما) ٧٣٩(
  ثالثة على الوال وثيب      تختص بسبع أوال والبكر) ٧٤٠(
  زوجة قوال وفعال وعظا من     أمارات النشوز لحظا ومن) ٧٤١(
  القسم لها والنفقة ويسقط   حيث النشوز حققه ليهجرنو) ٧٤٢(

------------------------------------  
وال يجوز للزوج .  السفر لغير نقلة ولو قصيرًا ببعض نسائه بقرعةللزوجأي إنما يجوز ) ٧٣٩(

  . بقرعة تحّرزًا عن الترجيحإال بالمبيت عند بعض زوجاته يبتدئأن 
ر) (٧٤٠( دة ) والبك سبع أوال(الجدي ضاء، ) تختص ب ال ق بللووالًء ب ال ثي والء ب ى ال الث عل  ث

ر؛ ألن         د للبك ا، وزي ه زوال الحشمة بينهم ا قضاء، والمعنى في رق   حياءه ر، وال ف  أآث
ا          و وفاه ى ل ا في الجديدة بين الحرة واألمة والمسلمة والكافرة حت ّدد    حقه م ج ا ث  وأبانه

  .نكاحها
والً    (أن يلحظ ) ومن أمارات النشوز  ) (٧٤١( ه     ) من زوجة ق أن تجيب ان        بكالم آ د أن آ  خشن بع

ة                  ) وفعالً (بلين   د لطف وطالق ًا بع ا إعراضًا أو عبوس أن يجد منه ه    وجه آ دب ل ، فين
ة  ا آلي ي ": وعظه شوزهن  والالت افون ن ساء"[ تخ ضجعها وال  وال]. ٣٤:الن ر م  يهج



  ٢٠٠

وعظ ذر، وال ر ع ا من غي ا جرى منه وب عم ذرًا أو تت دي ع ا تب ضربها فلعله أن ي  آ
ا من                       ا يلحقه ا من الحق والطاعة وم يخّوفها باهللا تعالى، ويذّآرها ما أوجب اهللا عليه

  .هاوهجر والمعصية، وما يسقط  بذلك من القسم لها والنفقة، ويباح له ضربها اإلثم
ه     (مضجعها  ) وليهجرن) (٧٤٢( شوز حقق رًا ظاهرًا في تأديب       والمعنى ) حيث الن ه أث ه أن ل  في

  . ها في الكالم فيباح ثالثة أيام وتحرم الزيادة إال لعذر شرعيالنساء، أما هجر
  
  غير وجه مع ضمان ما وقع في    أصرت جاز ضرب إن نجع فإن) ٧٤٣(

------------------------------------  
ه تلف     هاعلى نشوزها جاز ضرب   ) فإن أصرت ) (٧٤٣(  في غير وجه ونحوه بحيث ال يخاف من

ع       (ه  ؛ إن أفاده في ظن     ضرروال   ا وق ه إتالف ال إصالح،         ) مع ضمان م ين أن ه لتب من
التعزير   اواَألولى له ترك الضرب، أما إذ      ا   .  لم ينجع الضرب فحرام آ ا حقه وإن منعه

إن آقسم أو نفقة ألزمه الحاآم وفاءه،        ره بال سبب             ف ا بضرب أو غي ه وآذاه  أساء ُخلق
ًا       ا بعثنهاه، فإن عاد إليه عّزره، فإن اشتّد الشقاق بينهما           ه وحكم ًا من أهل لحاآم حكم
دهما في    وحكمهامن أهلها لينظرا في أمرهما بعد اختالء َحَكمه به   ا عن  بها ومعرفة م
  .ذلك ويصلحا بينهما أو يفرقا إن عسر اإلصالح 

 
  



  ٢٠١

א 
  ببذل عوض لم يجهال آره      من زوج مكلف بال يصح) ٧٤٤(

------------------------------------  
FאE 

 لكم لباس هن " :     ىل الزوجين لباس اآلخر قال تعامن  ألن آال؛ بهي سم،وهو النزع
. ُفرقة ِبعَوض راجع لجهة الزوج أو سيده:  في الشرعوهو ].١٨٧:البقرة"[وأنتم لباس لهن 

، ]٢٢٩:البقرة[اآلية " خفتم أال يقيما حدود اهللا فإن ":      تعالىواألصل فيه قبل اإلجماع قوله 
 عن ابن )1(، وخبر البخاري]٤:النساء [اآلية " طبن لكم عن شيء منه نفسا فإن: "وقوله تعالى

يا رسول : وقالت  النبيأتت امرأة ثابت بن قيس إلى : عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال
ره  وال دين، ولكني أآلقُخما أنقم ــ عليه في : )2(ثابت بن قيس ما أعتب ــ وفي رواية! اهللا

اقبل : "نعم، قال: قالت" أتردِّين عليه حديقته؟: " آفران النعمة فقال: الكفر في اإلسالم ــ أي
أنه ضربها ) 4(يالنسائوزاد . فرّدتها وأمره بفراقها: )3(وفي رواية" الحديقة وطلقها تطليقة

وج  يملك الزأنوالمعنى فيه أنه لما جاز . )5( وهو أول خلع جرى في اإلسالم.فكسر يدها
 آالشراء فالنكاحاالنتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض آالشراء والبيع، 

وذآر .  والوفاقالشقاقوفيه دفع الضرر عن المرأة غالبًا، ويجوز في حالتي . والخلع آالبيع
 أن ال يقيما حدود اهللا أحدهماالخوف في اآلية جري على الغالب، أو هو مكروه إال أن يخافا أو 

 أن ال يفعل ما ال بد له من فعله علىلتي افترضها في النكاح، أو أن يحلف بالطالق الثالث ا
عاقد : وله ثالثة أرآان.  وقوع الثالثمنفيخالع ثم يفعل المحلوف عليه؛ ألنه وسيلة للتخلص 

  . ومعقود عليه وصيغة
إذا عوض ما (كره بأن يكون بالغًا عاقًال مختارًا فال يصح من م) يصح من زوج مكلف) (٧٤٤(

  .أي ال يصح إصداق مجهول آثوب غير معين وال موصوف ) لم يجهال(
  
  يوجب مهر المثل فإنه       الذي بالخمر أو مع جهل أما) ٧٤٥(
  وما له أن يرتجع طالقها         نفسها به ويمتنع تملك) ٧٤٦(

------------------------------------  
؛ ألنه المراد عند فساد )فإنه يوجب مهر المثل.  جهلمعبالخمر أو (أما إذا آان ) ٧٤٥(

نعم ما .  أجنبي على نحو خمر فرجعي وال مالأوالعوض، فلو جرى الخلع مع أبيها 
  .  بعدهأسلماقبض من ذلك في حال الكفر معتّد به إن 

ه أن ومال(بعده ولو في العدة لبينونتها ) تملك نفسها به ويمتنع طالقها (أنهاويبنى عليه ) ٧٤٦(
فال تحل له إال بعقد جديد، وال بد في الخلع من صيغة، فلفظه مع ذآر المال ) يرتجع
  . ، وبدونه آناية، ويصح بباقي آنايات الطالق مع النية وبغير العربيةصريح

א 
                                                 

  ). ٥٢٧٣(الحديث ) 1(
  ).٥٢٧٧(ث الحدي) 2(
  ).٥٢٧٧(انظر البخاري ) 3(
  .من حديث الربّيع بنت معّوذ) ٣٤٩٧(الحديث )  4(
  . ٢٤/٢٢٣، ٦/١٠٣" الكبير"، والطبراني ٤/٣آما عند أحمد )  5(



  ٢٠٢

  أو فاديت أو فارقت خالعت      سرحت أو طلقت صريحة) ٧٤٧(
  ة بنية حصلآناي فهو         لفظ لفراق احتمل وآل) ٧٤٨(
  وطئه أو باختالع حصال عن     الطالق في طهر خال والسنة) ٧٤٩(
  ذات حمل ال وال أو صغرت أو  لمن توط أو من يئست وهو) ٧٥٠(

------------------------------------  
FאE 

  
يه  واألصل ف. أو نحوهالطالق حل عقدة النكاح بلفظ : وشرعًا. حل القيد واإلطالق: لغةهو

: ي جبريل فقالأتان" :  وقوله ،]٢٢٩:البقرة"[ مرتان الطالق ":قبل اإلجماع قوله تعالى
 وزوج صيغة:  وله أربعة أرآان،)1(" الجنةفي زوجتكراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها 

  . وقصد الطالق وزوجة
 بعضها ارالشتهسرحت أو طلقت أو خالعت أو فاديت أو فارقت، : صريح الطالق قوله) ٧٤٧(

  . لغة وشرعًا ولورود بعضها في القرآن بمعناه
الفراق به آأطلقتك، وأنت ) حصل(تقترن به ) فهو آناية بنية.  لفراق احتمللفظوآل ) (٧٤٨(

ي الحق: مطلقة، خلية، برية، بائن، اعتّدي، استبرئي رحمك، وإن لم تكن مدخوًال بها
 سني إلىوينقسم الطالق . لى الراجحبأهلك ، فيكفي اقتران النية بجزء من الكناية ع

  . وبدعي على المشهور، فاألول الجائز والثاني الحرام
فيه وعن حيض قبله ولم ) عن وطئه. خال(لمدخول بها )   الطالق في طهروالسنة) (٧٤٩(

  .  المحترم، ولم تختلع فيه نفسهاماءهتستدخل 
  .  باألقراءأي وليست بحامل وال صغيرة وال آيسة، وهي ممن تعتّد) ٧٥٠(

، ولو في عدة طالق نفاسأما البدعي فطالق مدخول بها بال عوض منها في حيض أو 
ويندب لمن طلق بدعيا . رجعي، وهي ممن تعتد باألقراء، أو في طهر جامعها فيه

  .  الطهر الثانييدخلالمراجعة ما لم 
  ةثنتان ولو من األم والعبد       ةتطليق الثالث تكرم للحر) ٧٥١(
  خوفي تبال إآراه ذ زوج        يصح من مكلف وإنما) ٧٥٢(
  ةإن تبن بعوض العطي ال          لمن في عدة الرجعية ولو) ٧٥٣(
  إذا بالمستحيل وصفه إال     تعليق الطالق بصفه وصح) ٧٥٤(
  ينوه من قبل أن يكمله إن       االستثنا إذا ما وصله وصح) ٧٥٥(

------------------------------------  
وإن آانت زوجته ) ثنتان (لعبدل) و(من الكرامة لحريته ) للحر تطليق الثالث تكرمه) (٧٥١(

  . حرة، أو آانت زوجة الحر أمة
فال يصح من صبي وال مجنون، ويصح من الزوج ) من مكلف(الطالق )  يصحوإنما) (٧٥٢(

  أو وآيله بال إآراه بغير حق 
، بدليل التوارث والملكبقاء الوالية على المحل أي يقع الطالق على معتدة رجعية ل) ٧٥٣(

؛ ألنها ليست الطالقأي أو غيره فال يلحقها ) ال إن تبن بعوض العطيه(بينهما، 
  . بزوجة، بدليل عدم صحة ظهارها واإليالء منها وعدم التوارث بينهما

نت طالق، آتعليقه بفعله أو فعل غيره؛ آإن دخلت الدار فأ)  تعليق الطالق بصفهوصح) (٧٥٤(
 الحال الستحالة ذلك؛ آإن صعدت فيآان مستحيل الحصول فإنه يقع ) إال إذا(

                                                 
  ). ٦٧٥٣(، ومن حديث قيس بن زيد )٩٧٥٤، ٢٧٩٦(رواه الحاآم من حديث أنس ) 1(



  ٢٠٣

 امتناع الوقوع المتناع وقوع المعلق بالمستحيلالسماء وقد يكون الغرض من التعليق 
 واألقرب ،]٤٠:األعراف"[ يلج الجمل في سم الخياط حتى ":به آما في قوله تعالى

 يصح الطالق بالمستحيل الشامل ألقسامه الثالثة ال أن معنى آالم المصنف أن تعليق
  . فال يقع به طالق ألنه الغ

 إال واحدة فيقع ثنتان إذا ثالثًا االستثناء من متكلم واحد في الطالق آأنت طالق؛ صحيو) ٧٥٥(
 منه، فإذا انفصل لم يؤثر، وال بد من نية االستثناء قبل بالمستثنىاتصل االستثناء 

  .فراغ يمينه 



  ٢٠٤

  

א 
  إذ عدد لم يكمال تعوض    في عدة تطليق بال تثبت) ٧٥٦(
  تحل إذ يتم العدد ولم         عدتها يجدد وبانقضا) ٧٥٧(
  سواه ثم يدخل ونكحت       إذا العدة منه تكمل إال) ٧٥٨(
  الفرقة من هذا انقضت وعدة  وبعد وطء ثان فورقت بها) ٧٥٩(

------------------------------------  
FאE 

ائن  إلى النكاح في عدة طالق غير        الردّ : وشرعاً ، المرة من الرجوع   : لغة يه ى وجه   ب  عل
صوص ل اإل  .مخ ا قب ل فيه الى   واألص ه تع اع قول ولتهن" :جم ي   وبع ردهن ف ق ب  أح

ان    . رجعة: أي " أرادوا إصالحا    إن "في العدة   : أي ]٢٢٨:البقرة"[ذلك ة أرآ مرتجع  : ولها أربع
  . وصيغةوزوجة وطالق 

، وطئهابأن  ) في عدة تطليق  (راجعتك  :  لمن له أهلية النكاح بنفسه، بنحو      الرجعة) تثبت) (٧٥٦(
ال  ة، أو ق ي الرجع ال عوض، وإن شرط نف رم، ب اءه المحت تدخلت م قطتها: أو اس   أس

   تكون ثالثة للحر وثانية لغيره، البأن 
ا   ) يجدد(يجوز له أن    ) وبانقضا عدتها ) (٧٥٧( ا وننلبينكاحه م تحل    (ته ا     ) ول ة لمطلقه إذ (المطلق

  .  ثالثًا وغيره طلقتينالحرأي عدد طالقها بأن طلقها ) يتم العدد
  بها .  سواه ثم يدخلونكحت(اآتملت العدة باألقراء أو األشهر أو الوضع ) إال إذا) (٧٥٨(
الى         ) وبعد وطء ثان فورقت   ) ٧٥٩( ه تع إن  ":    بأن طلقها وانقضت عدتها، لقول ا ف : أي " طلقه

ة  ال "الثالث ره  ف ا غي نكح زوج ى ت د حت ن بع ه م ل ل رة [" تح ع] ٢٣:البق ر م  خب
آنت عند رفاعة : فقالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ": )1("الصحيحين"

ه   ر، وإن مع ن الزبي رحمن ب د ال ده عب ُت بع ي، فتزوج ّت طالق ي فَب لفطّلَقن ة مث  ُهْدب
ال  وب، فق ي إ : " الث دين أن ترجع ة ؟  أتري ى رفاع ت" ل ال : قال م، ق ى : " نع ال حت

َسيلته  ذوقي ُع ذوقت سيلتك وي الج  " ُع وطء إي ي ال ر ف وطء، والمعتب ا ال راد به  والم
  .الحشفة أو َقْدرها

  عليه األم والمختصر نص     االشهاد بها يعتبر وليس) ٧٦٠(
  قاله في اإلمال بشاهدين      القديم ال رجوع إال وفي) ٧٦١(
  فالترجيح فيه أجدر قوليه     ال الربيع آخرآما ق وهو) ٧٦٢(
  الزوجة فهو ندب وأعلم      على القولين مستحب وهو) ٧٦٣(

-----------------------------------  
 ترض  لم،  ولو  "المختصر"و" األم"وال يشترط اإلشهاد بالرجعة آما نص عليه صاحبا         ) ٧٦٠(

ا؛ ألنه            م به سابق،           الزوجة بها، ولم يحضر الولي ولم يعل اح ال تدامة النك م اس ا في حك
ك          وبعولتهن":  تعالى ولقوله ردهن في ذل رة "[ أحق ب ر  ]٢٢٨:البق ه   : ، ولخب ال  أن  ق
ر ا: "لعم ْرة فليراجْعه اح  )2("ُم ى النك هاد عل ر اإلش ا اعتب هادًا، وإنم ا إش ذآر فيهم م ي  ول
  .  الفراش، وهو ثابت هنا، فتصح بالكناية مع النيةإلثبات

                                                 
  ). ١٤٣٣(، مسلم )..٢٦٣٩(البخاري ) 1(
  ). ١٤٧١(، ومسلم )..٥٢٥٢(لبخاري رواه ا) 2(



  ٢٠٥

ة      وعلى الق ) ٧٦١( ديم ال تصح الرجع شاهدين . إال(ول الق ل      ) ب اح ب داء النك ة ابت ا بمنزل ال لكونه
ارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل            : "بظاهر قوله تعالى   فأمسكوهن بمعروف أو ف

  . على أن اإلمساك بمعنى الرحمة] ٢:الطالق"[منكم
د، فيكون م        بشاهدينال ارتجاع إال    : وقال الربيع )  ٧٦٢( ول الجدي ه      ، وهو الق رجيح في ه والت ذهب

  . أحق
ة           ) على القولين مستحب  (واإلشهاد عليها   ) ٧٦٣( دب إعالم الزوجة بالرجع مطلوب شرعًا، وين

  . دفعًا لالختالف فيها
  
  
  
  
  

 



  ٢٠٦

 
א 

  أو زائدا عن أشهر زوجته          أال يطا في العمر حلفه) ٧٦٤(
  ر وجبفي قبل وتكفي بالوطء   فإن مضت لها الطلب أربعة) ٧٦٥(
   طلقة من حكمافرد طلق         بطالقها فإن أباهما أو) ٧٦٦(

------------------------------------  
FאE 

متناع  اال عنه بالحلف   ر الشرع حكمه وخصّ    في الجاهلية فغيّ    طالقاً انالَحِلف، وآ : هو لغة 
ة أشهر   من وطء الزوجة مطلقاً   ه  واألصل  ، أو أآثر من أربع ه  في الى  قول ذين " :تع ون من   لل  يؤل

الؤه  ]٢٢٦:البقرة ["نسائهم تربص أربعة أشهر   سائه  من  ، وهو حرام لإليذاء، وليس منه إي  ن
  . حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وزوجة وصيغة ومدة: وله ستة أرآان. )1(شهرًا

اهللا         ) ٧٦٤( ه ب ا في العمر      (هو حلف زوج يصح طالق ه . أّال يط ا   في ) زوجت داً ( قبله  عن  أو زائ
  أشهر

 أبدًا، أو مدة عمري، أو عمرك، أو خمسة أشهر، أو ال            أطؤكواهللا ال   : آأن يقول ) أربعة) ٧٦٥(
 أشهر ثم تطالبه بالوطء أو الطالق آما يأتي         أربعةأطؤك مدة، ونوى تلك المدة فيمهل       

) األربعة أشهر من وقت اإليالء إن آان من غير رجعية آان لها الطلب   ) فإن مضت (
ه محل         من زوجها    ا، ألن ة اإليالء            االستمتاع الوطء في قبله ة في آي ، )2(، وهو المراد بالفيئ

  .  لحنثه آما لو وطئها في المدةيمينويجب عليه آفارة 
ة        بعدأي الفيئة والطالق    ) بطالقها فإن أباهما  (تطالبه  ) أو) (٧٦٦(  أمر الحاآم طلقها  الحاآم نياب

  .طلقة واحدة لحصول الغرض بهاعنه؛ ألنه حق توجه عليه، فيطلقها الحاآم 

                                                 
  ). ١٤٧٩(، ومسلم )..٢٤٦٨(، و)..٣٧٨(انظر حديث البخاري )  1(
  ].  ٢٢٦:البقرة) [فإن فاؤوا فإن اهللا غفور رحيم: (قوله تعالى ) 2(



  ٢٠٧

 א 
    أنت آظهر أميلعرسه          يمتكلف ولو من ذم قول) ٧٦٧(
  يجتنب فعائد طالقها           نحوه فإن يكن ال يعقب أو) ٧٦٨(
   ينوى الفرض عما ظاهرابالعتق  آالحائض حتى آفرا الوطء) ٧٦٩(

------------------------------------  

FאE 
 ، آظهر أمي    ّي أنت عل  :لزوجته ألن صورته األصلية أن يقول       ؛ لغة مأخوذ من الظهر    هو

يالء  في الجاهلية آاإل   طالقًا وآان   . والمرأة مرآوب الزوج   ،ألنه موضع الرآوب  ؛  وخص الظهر 
ه  واألصل   .ركفِّر الشارع حكمه إلى تحريمه بعد العود حتى يُ        فغّي الى       في ه تع اع قول ل اإلجم  " : قب
سائهم    ينوالذ ة  " يظاهرون من ن ا ظاهر من        ] ٣:القصص  [اآلي صامت لم ن ال نزلت في أوس ب

ى اختالف في اسمها        ة عل سبها زوجته خولة بنت ثعلب ان   . ون ة أرآ ه أربع مظاِهر ومظاَهر   : ول
  . منها وصيغة ومشّبه به

ة ــ                 ) قول مكلف (وهو  ) ٧٦٧( و رجعي ـ ول ه ـ ـ لزوجت ّي     أن : (بالغ عاقل ــ ولو آان ذميا ـ ت  عل
  )آظهر أمي

وه) (٧٦٨( شبيهها ) أو نح ن ت ةم سب أو    بجمل رم بن ة مح ذآر للكرام م ي ا ل زء منه ى أو بج  أنث
سكها     ) طالقها فعائد . فإن يكن ال يعقب   . (رضاع أو مصاهرة لم تكن حالله      أن أم أي ب

ره،                     بعد ه بفعل غي م يعّلق ذا إذا ل د، ه  ظهاره زمن إمكان فرقة وليست رجعية فهو عائ
ه                 إنمافوإال   ار فتحرم علي ه الظه ق ب  يصير عائدًا بإمساآها عقب معرفته بوجود المعل

رأة  ىالم دة        ريكّف حت ي الم الوطء ف ة أو ب ساك أو بالرجع ْوده باإلم أتي، وبَع ا ي  آم
  وجوبًا ) يجتنب(

ى                فتحرم ) الوطء آالحائض ) (٧٦٩( ك، حت دا ذل ا ع ا دون م ين سرتها ورآبته ا ب  مباشرتها فيم
ع          دوتتعّديكفِّر،   ه ألرب ّي آظهر      :  الكفارة بتعّدد الزوجات وإن اتحد اللفظ آقول تن عل أن

إذا  ي، ف ادأم اراتع ع آف ه أرب ارة .  لزم ةوالكف ر أوًال مرتب العتق(؛ فيكف وي (و) ب ين
  . بنية الكفارةأوولو بصوم أو إطعام ) الفرض عما ظاهرا

  
  
   عما يضر بالعملسليمة         مؤمنة باهللا جل رقبة) ٧٧٠(
  لعذر حصال تتابع             لم يجد يصوم شهرين على إن) ٧٧١(
  مسكينا آفطرة حكى ستين        ستين مدا ملكا وعاجز) ٧٧٢(

------------------------------------  
ق           ) ٧٧٠( ق اشترط أن يعت ه العت اهللا     (وحيث لزم ة ب ة مؤمن ا يضر    . جل ( و عز ) رقب ليمة عم س

  . تأتى له ذلكوالعاجز عن العمل والكسب ال ي) بالعمل
سه            ) إن لم يجد  (و)  ٧٧١( ه رقبة بأن لم يملكها وال ثمنها فاضًال عن آفاية نف ة وآسوة     وعيال  نفق

 بنية آفارة لكل يوم في متتابعين) يصوم شهرين(وسكنى وأثاثا ال بد منه وقت األداء، 
س        اليومليلته، فيجب االستئناف بفوت يوم ولو اليوم األخير أو           ه أو ن ي  الذي مرض في

  . النية له إال لعذر آجنون أو إغماء



  ٢٠٨

اء،    شهرينعن اإلعتاق ثم الصيام بهرم، أو مرض يدوم      ) وعاجز) (٧٧٢( ول األطب ا بق ولو ظن 
شدة                   ه، أو ب ادة مرضه ب ه زي شَّ أو لحوقه به مشقة شديدة، أو لخوف ام    : قَبال ر بإطع يكف

ا ( ّدًا ملك سكيناً . ستين م دًال عن س  ) ستين م ك ب رًا، وذل ًا أو فقي أن ) آفطرة(تين يوم ب
  . بلد المكفر مما يجزئ في الفطرةقوتيكون من َحّب ونحوه من غالب 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٠٩

א 
  شتهرازنا زوجته عنها  إذا       أربعا إن القاضي أمر يقول) ٧٧٣(
  باهللا لصادق أنا أشهد           الحق الطفل بها من الزنا أو) ٧٧٤(
   خامسا أن لعنايليس من ذا        رميتها به وأنا فيما) ٧٧٥(

------------------------------------  

FאE 
ة مصدر العنهو  ى  : وشرعاً . لغ ة جملت حجة إل ات معلوم ذف آلم  من لطخ فراشه ق

ى نف    ه أو إل ار ب ق الع ديوألح اً . ول ميت لعان تمالها  وس ى الش ن عل ة اللع ال، آلم ن  وألن آ  م
 واألصل فيه قبل اإلجماع قوله      . أبداً بينهما إذ يحرم النكاح حينئذ      ؛ بها المتالعنين يبعد عن اآلخر   

ات  " يرمون أزواجهم    والذين " :تعالى ور  [اآلي ة             ،]١٠-٦:الن ن أمي ا قصة هالل ب  وسبب نزوله
ده    "  أو حدٌّ في ظهرك     البينة" :لما قذف زوجته بشريك ابن سحماء فقال له النبي           ا عن فتالعن

)1(. ابنيلست : زنى فرجك، أو آناية آقوله البنه: قذف صريح آالزنا آقوله يسبقه واللعان .  
ان     ) يقول) (٧٧٣( اً (الزوج لفظ اللع ين ال        ) أربع ين واليم ان يم أمر القاضي؛ ألن اللع د ب ا  يعت  به

ه           م  ) إذا(قبل أمر الحاآم بها فهي ال تؤدى إال عنده بإذن ه  (عل ا زوجت ًا   ) زن ه ظّن أو ظن
اس            منّرت به، أو أخبر به عن عيان        مؤّآدًا آأن رآه أو أق     ين الن ه، أو اشتهر  ب  يثق ب

  .  قرينة آأن رآهما في خلوة أو تخرج من عندهمعأنها زنت بفالن 
ه حال   ) أو ألحق الطفل به   ) (٧٧٤( ا    (آون ه                ) من الزن ال آون ا، مع احتم ه من الزن م أن وهو يعل

م       ، وطريق نفيه اللعان المسبوق بال     نفيهمنه، إذ يلزمه حينئذ      إن ل قذف فيلزمان أيضًا، ف
د من وطء شبهة          يقذفهايعلم زناها وال ظنه لم       زوج      .  لجواز آون الول ول ال ان ق واللع

  ) أنالصادقأشهد باهللا : (أربع مرات
سبها           ) به(أي زوجتي هذه    ) فيما رميتها ) ٧٧٥( ع ن ا من الزنا، فإن غابت سماها ورف ا   بم  يميزه

ول        ويشير) يس مني ل(الولد من زنا    ) ذا. وأنا. (عن غيرها   إليه إن آان حاضرًا، ثم يق
  :في الخامسة

  .  به من الزنارميتهاوأن لعنة اهللا عليَّ إن آنت من الكاذبين فيما ) ٧٧٦(
  إن تحضر لها مخاطبا يشير         من خالقه إن آذبا عليه) ٧٧٦(
  باهللا لكذبا ادعى أشهد       تقول أربعايسميت وه أو) ٧٧٧(
  صادقا فيما رمى من آذب إن   مسا بالغضبرمى وخا فيما) ٧٧٨(
  عن أربع لم ينزر بمجمع       بالجامع عند المنبر وسن) ٧٧٩(
  مع وضع يد من فوق فيه الكل   الحاآم حين ينهيه وخوف) ٧٨٠(

------------------------------------  
  هذه : فيقول) يشير إن تحضر لها مخاطبا(      و

  )أشهد باهللا لكذبا ادعى. هي تقول أربعاو. (أو يسميها إن غابت) ٧٧٧(
وتقول الزوجة في    .  إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا        باهللاأشهد  : أي) رمى(فيما  ) ٧٧٨(

أتي          فيماإن غضب اهللا عليها إن آان من الصادقين         : الخامسة ا، وت ه من الزن  رماني ب
  . إلى آخره.. غضب اهللا علّي : بضمير المتكلم فتقول

                                                 
  ). ٥٣٠٧، ٤٧٤٧، ٢٦٧١(آما عند البخاري ) 1(



  ٢١٠

إن آانت       ) بالجامع عند المنبر  ( تغليظ اللعان بالمكان بأن يكون       سنيو) ٧٧٩( ه، ف ويصعدان علي
ساء حائضًا أو    د عصر              نف ان وهو بع ظ بالزم ه، ويغل ا في ة مكثه اب المسجد لحرم  فبب

اع،          فيؤخرجمعة   صلحاء لالتب د وال ان البل  إليها، ويسن أن يغلظ بحضور جمع من أعي
  . أربعة، وأقله للكاذبوألن فيه ردعًا 

أن  )  ٧٨٠( ذآرهما ب ا وي ا وتخويفهم اآم وعظهم سن للح ذابوي ذاب ع ن ع ون م دنيا أه  ال
يال   الذين إن ": ، ويقرأ عليهما  )1(اآلخرة ا قل ة  " يشترون بعهد اهللا وأيمانهم ثمن آل  [اآلي
ين  ، وأن يقول لهما ما قاله       ]٧٧:عمران ى اهللا، واهللا      ":  وهو  للمتالعن حسابكما عل

ب؟       يعلم أن أحدآم   ا من تائ اذب، هل منكم الغ  )2("ا لك ا     ويب حين  ( في وعظ آل منهم
ك      : أي عند الخامسة فيقول له    ) ينهيه إن قول ق اهللا ف ة إن     عل : ات ة اهللا يوجب اللعن ي لعن

ا  ظ الغضب لعلهم ك بلف ل ذل ا مث ول له ًا، ويق ا ينزجرانآنت آاذب إن أبي ان، ف  ويترآ
ده على فم الرجل والمرأة، يدها على       لقنهما الخامسة، فيأتي من ورائه ويضع الرجل ي       

 المرأة ويندب أن يتالعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما، وتجلس هي وقت               فم
  . وقت لعانهاوهولعانه 

  
  لكن عليها قد وجب وحده      انتفى عنه النسب وبلعانه) ٧٨١(
   المهر وأخت حللتوشطر         بينها تأبدت وحرمة) ٧٨٢(
   الزنا من رجمها أو جلدعن         قوط الحدس وبلعانها) ٧٨٣(

------------------------------------  
، قذفهاحيث آان ثـَّم ولد نفاه فيه، وينتفي عنه به أيضًا حد           ) انتفى عنه النسب  (وبلعان الزوج   ) ٧٨١(

  .  لثبوت الحجة عليهاالحدلكن وجب عليها 
اح             علي يترتبوأصبحت الحرمة بينهما أبدية ، و     ) ٧٨٢( دخول، ويحل نك ل ال ه شطر صداقها قب

  .  في عّدتها لبينونتهاسواهاأختها ونحوها وأربع 
ذاب  ويدرأ": تعالىيسقط عنها حد الزنا من رجمها أو جلدها لقوله    ) وبلعانها) (٧٨٣(  " عنها الع

  . ، وانتفاء فسقها فتقبل شهادتها وتبقى واليتها لما تليه]٨:النور [اآلية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .عند مسلم) ١٤٩٣) (٤(انظر الحديث ) 1(
  ). ١٤٩٣) (٦، ٥(، ومسلم )٥٣٤٩، ٥٣١٢، ٥٣١١(رواه البخاري ) 2(



  ٢١١

 א 
   باستكمال وضع الحملالوطء      زوجها ولو من قبل لموت) ٧٨٤(
   عام قبل عشر تستعدفثلث      عدة فإن فقديمن ذ يمكن) ٧٨٥(
   بعد وطء تممه وللطالق        من األمة ونصفها حرة من) ٧٨٦(

------------------------------------  

FאE 
أخوذة ه غال م تمالها علي دد الش ن الع ًا م ربص  ،ب دة تت ي م ا وه راءة  فيه ة ب رأة لمعرف  الم

ك يحصل   ،عها على زوج آما يأتي أو لتفجّ  ،د أو للتعبّ  ،رحمها األقراء  وذل الوالدة  ب  . وباألشهر وب
ة             ار اآلتي ات واألخب اع اآلي ل اإلجم ا قب دّ  ،واألصل فيه اة       : ضربان  ةوالع ة وف ق بفرق  ، األول يتعل

   .والثاني يتعلق بفرقة حياة بطالق أو فسخ
   )الحمل الوطء باستكمال وضع .لموت زوجها ولو من قبل(المرأة  ة  عد)٧٨٤(
اً   ) ٧٨٥( الى           حيث آان ممكن ه تع دة لقول ه من ذي الع ال أجلهن أن يضعن        وأوالت" : آون  األحم

الى      فهو ]٤:الطالق"[حملهن   ه تع ذين  ":        مخصص لقول نكم  وال ون م ة  " يتوف  اآلي
رة[ ن ا]٢٣٤:البق صد م ي حاصلة بالوضع، وخرج  ، وألن الق رحم وه راءة ال دة ب لع

ا دون ستة            ولوبوضع الحمل خروج بعضه      أن يكون بينهم  بعد خروج أحد التوأمين ب
 حكم الجنين في بقاء العدة والرجعة، وإنما وجبت  حكمهأشهر فال تنقضي به العدة بل   

زو      ألنعدة الوفاة على من لم توطأ بخالف عدة الطالق؛           ّق ال ج، وعدة    عدة الحياة لح
د  . (الوفاة لحّقه تعالى   ام فثلث (الحمل   ) فإن فق ة أشهر    )  ع ل عشر  (وهو أربع من  ) قب

  ) تستعد(الليالي بأيامها 
الى      ) ٧٨٦( ه تع ا  ": لآلية الكريمة الناسخة لقول ى الحول      متاع رة "[ إل رة   وسواء ] ٢٤٠:البق  الكبي

ا راء وغيره ا وذات األق وءة وغيره صغيرة والموط صفها. (وال و ش) ون هران وه
  )   بعد وطء تممه (للطالقالرقيقة، والعدة ) من األمة (بلياليهاوخمسة أيام 

   حرة ونصفها من أمة من   إن يفقد فربع السنة بالوضع) ٧٨٧(
    اإلماء أولىوةشهب لكن      لم تحيضا أو إياس حال إن) ٧٨٨(
   اثنان لفقد التبعيض واألمة        أطهار لحرة تحيض ثالث) ٧٨٩(
   عدة تالزم السكن وذات     وذات رجعة مؤن امللح) ٧٩٠(

------------------------------------  
وهي ثالثة أشهر ) من حرة. فربع السنة(فإن يفقد الحمل وآانت ممن لم تحض أو يئست ) ٧٨٧(

ا    سالخ م ه أو بان ه ب أن علق شهر؛ آ ى أول ال ق الطالق عل ة إن انطب ههاللي إن قبل ، ف
هر فبع  اء ش ي أثن ت ف إن   طلق ع، ف ن الرب ًا م ين يوم سر ثالث ل المنك الالن، وتكم ده ه

  ).ونصفها من أمة( فيها وجبت األقراء، حاضت
ضا) (٧٨٨( م تحي رة ) إن ل ةأي الح اس حال(، واألم شهر ونصف ) أو إي ن (ب شهرين[لك  )1 (]ب

ى اء أول ي ذات     ) اإلم رءين ف ن الق دل ع ا ب ا؛ ألنهم ن أوجبهم ن خالف م ًا م خروج
  . األقراء

                                                 
  .  وهو تصحيف أو تحريف"! بشهوة"، "شهرين"، "بشهري: "جاء في النسخ المطبوعة) 1(



  ٢١٢

راء    )٧٨٩( ة أق ار أي ثالث الث أطه يض (  ث رة تح الى ) لح ه تع ات ": لقول صن والمطلق  يترب
  . ألن القرء ال يتبّعض فكّمل، ]٢٢٨:البقرة "[بأنفسهن ثالثة قروء

ة           ) ٧٩٠( ل؛ ولرجعي اح ) مؤن (ويجب لحامل ولو بائنًا بخلع أو ثالث بسبب الحم اء حق   النك  لبق
 لهما،  تجبرهما، إال مؤونة تنظف فال      حبس الزوج عليها وسلطنته آنفقة وآسوة وغي      

عن طالق  )  عدةوذات(فتجب على زوج ولو رقيقًا ال لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد           
ارن أم طارئ      رّدة أم إسالم أم رضاع أم عيب مق ان ب سخ سواء أآ و أمأو ف اة ول  وف

  ) السكن(وجوبًا ) تالزم(بائنًا بخلع، و
  
   نفسا وماال آانهدام وفهاوخ   الفراق ال لحاجة الطعام حيث) ٧٩١(
   آالشعر فليس يدهن يحرم       الطيب والتزين وللوفاة) ٧٩٢(

------------------------------------  
ه صاحب        بهاالالئق  ) حيث الفراق ) (٧٩١( ا من ه، وال يخرجه  إلى انقضاء عدتها، فال تخرج من

ى        م يجز، وعل              الخروج العدة حتى لو اتفقا عل ر حاجة ل ه من غي ع،      من اآم المن ى الح
ر ا ذآ دة عم ن وطء : وآالمعت دة ع بهالمعت ه  ش وك ل سكن الممل د، والم اح فاس ة أو نك

ن  رة، لك ب األج ه وتطل ا مالزمت دة فيلزمه وك للمعت ستأجر والممل ستعار والم والم
 غيره إذ ال يلزمها إلى أنها تتخير بين بقائها بإعارة أو إجارة وبين طلب النقلة     المعتمد

د               بذل منزلها بإ   ا أو بل ى مسكن م إذن عارة وال إجارة، ولو انتقلت إل زوج فوجبت     ب  ال
ام   ألنهاالعدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه وإن لم تنقل شيئًا من أمتعتها؛            أمورة بالمق  م

ا ثم استثنى المصنف مما اقتضاه وجوب        . فيه   ا         مالزمته ة خروجه  للمسكن من حرم
ه  ره بقول ا ذآ ه م ة: (من راء ) ال لحاج وهأو ) امالطع(ش زل  نح ع غ شراء قطن وبي  آ

ة   م الرجعي ارًا، نع ك نه ن ذل يًال إال أن ال يمك ارًا ال ل وه نه ائنونح ل تجب والب  الحام
 خروجها أيضًا لخوفها على نفسها     يجوزمؤنتهما فال يخرجان إال بإذن أو لضرورة، و       

  .  للطعام ونحوهالخروجأو مالها من هدم أو غرق؛ ألن الخروج لذلك أشد من 
وب  يبالطِّاإلحداد بترك  ) للوفاة(يجب  ) و) (٧٩٢(  والتزيين، فيحرم عليها الطيب في البدن والث

ام  لوالطع م إن    والكح اإلحرام، نع رم ب ا يح ب م راد بالتطي رم، والم يس بمح ذي ل  ال
ستثنى احتاجت إليه جاز     ة            وي ا حال ائن معه ا الطيب الك ا من الحيض، أم ة طهره  حال

ويحل للمرأة . ويحرم عليها دهن شعر رأسها .  أيضًازالتهإشروعها في العدة فتلزمها 
  .عليهااإلحداد على غير زوج ثالثة أيام فأقل وتحرم الزيادة 

  

אא 
  االستمتاع بل يستخدم عليه       يطر ملك أمة فيحرم إن) ٧٩٣(
  هلك السيد بعد الوطىء أوي     غير الوطء من ذي سب وحل) ٧٩٤(
  نا وحيضة للحائلزمن  لو      بوضع الحاملزواجها قبل) ٧٩٥(

------------------------------------  

FאאE 
و دوثاً  ه ين ح ك اليم سبب مل دة ب المرأة م ربص ب ن  زواًال أو  الت ا م راءة رحمه ة ب  لمعرف

   .دالحمل أو للتعّب



  ٢١٣

ر)٧٩٣( ل  أ إن يط ة(لرج ك أم ة أو رّد)مل شراء أو إرث أو هب الف ب ب أو تح ة أ  بعي  أوو إقال
ا    ية أو غيره ول وص رم(قب تمتاع .فيح ه االس ره   ) علي وطء أو غي ا ب ى به ضي إل  م

تبراء نو ،االس انع م تخدامها،ال م ائع   اس تبرأها الب ن اس ر وم واء البك ل وس ع قب  البي
رهن سة وغي صغيرة واآلي ّك. وال م انف رهن ث ه ب ت علي و حرم ذا ل ك وآ اء مل  لبق

ة    القُ االستمتاع بدليل حلّ   شهوة  ظر والنبل رتهن             ، ب اة لحق الم وطء مراع ا حرم ال  وإنم
   .حتى لو أذن فيه حل

ر ي و)٧٩٤( وطءحل غي سبيةال ن الم رام، م ه ح ا فإن ا وطؤه أن ، أم ا ب سبية غيره ت الم  وفارق
ستولدة حربّ      غايتها ا صيانة          ، ي أن تكون م ا حرم وطؤه اء      هلمائ  وإنم ئال يختلط بم  ل

  . أمتهء وط)يد بعدأو هلك الس( ،حربي ال لحرمة ماء الحربي
ا بخالف                 ) قبل زواجها ( )٧٩٥( ل زواجه تبراؤها قب ه فيجب اس د وطء أمت سيد بع ك ال أي إن هل

اءين  اختالط من   ها حذراً ئ ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل استبرا       .البيع  ؛ الم
ن أل رض م كن الغ دة   ذل ذلك بخالف الع لة ب ي حاص رحم وه راءة ال ة ب ) و( ، معرف

 ثم حاضت حيضة    الطهر فلو ملكها في     ، ذات األقراء  )للحائل(املة   آ )ةحيض(بمضي  
دّ              ،ارتفع التحريم  م يعت ضتها ل اء حي ا في أثن و ملكه ا   ول ل ال     ، ببقيته د  ب م      ب  أن تطهر ث
   .تحيض حيضة

  ي العرس أن يستبريلشار واندب  ذات أشهر بشهر واستبر) ٧٩٦(
------------------------------------  

ت) ٧٩٦( سة ويجب اس ة صغيرة وآي شهر(براء أم رًا  )ب ضًا وطه رء حي ن الق دل ع ه ب ي؛ ألن  ف
ا ـ     سخ نكاحه ستبري (الغالب، ويندب لشاري الزوجة، بأن آانت أمة فانف ز  ) أن ي ليتمي

  . اليمينملكولد النكاح عن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

א 
 صيرتها  تمفترقا) ٧٩٨(خمس رضعات هنا  حولين        ابنه التسع لطفل دونا من) ٧٩٧(

  أبا أخاه عمه وزوجها         أمه
------------------------------------  

FאE 



  ٢١٤

و ا حصل  ه رأة أو م بن ام م لحصول ل ه اس أتي من ا ي ل آم ي جوف طف ي . ف  واألصل ف
الى  ه تع اع قول ل اإلجم ه قب اتكم" :تحريم اعة وأمه ن الرض واتكم م عنكم وأخ ي أرض "  الالت

ان    ".يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب          ": )1(ين الشيخ وخبر ،]٢٣:النساء[ ة أرآ ه أربع  ول
   في جوف طفل وحصولهمرضعة ورضيع ولبن 

سع  ابن(لبن  ) من(ويعتبر في ثبوت تحريم الرضاع المحرم آونه        ) ٧٩٧( أآثر، فال يثبت      ) ة الت ف
ى ل             تبلغبلبن من لم     و  التسع سنين، وسواء البكر والخلية وغيرهما، وال بلبن بهيمة حت

ويعتبر وصوله إلى معدة طفل ذآر     ) لطفل( لم تثبت بينهما أخوة      نشرب منها صغيرا  
ي الحال أو   أه ف ى حي وإن تقاي ذيوصلأو أنث ه محل التغ ى دماغه؛ ألن ر.  إل  ويعتب

ر آون اللبن قدرًا يمكن أن يسقى منه خمس رضعات لو انفرد، و  وغ    يعتب ل بل ه قب  آون
 الخامسة حرم، ولو تم الحوالن في الرضعة          فلو حصل بعدهما لم ي    ) حولين(الرضيع  

ر ) خمس رضعات(ويعتبر الحوالن باألهّلة، وآونه    . حرم ا   : لخب ان فيم زل آ  عشر  أن
   .)2(فنسخن بخمس رضعات معلومات] يحرمن[رضعات معلومات 

ويرجع فيهن إلى العرف، فلو قطع إعراضًا تعّدد، أو للهو       ) مفترقات(ويشترط أن تكون    ) ٧٩٨(
صيِّر المرضعة أم الرضيع،       أوحال وعاد في ال   ّدد، فت دي فال تع  تحّول من ثدي إلى ث

اً ( ا أب ه و) وزوجه ه (ل اه عم دادًا     ) أخ اع أج سب أو رض ن ن اءه م ه، وآب ه عمت وأخت
سب أو  ن ن ه م ه  رضاعللرضيع، وأمهات سب أو رضاع إخوت ن ن أوالده م ه، ف  جدات

  .  أو رضاع من نسبوأوالدهوأخواته، وتسري الحرمة إلى فروع الرضيع 
  
  وخلوة بذا يباح ونظر         تحريما آماض في النكاحتثبت) ٧٩٩(
   لتحريم الفصوليوال تسر طفل     نتعدى حرمة إلى أصولال) ٨٠٠(

------------------------------------  
اح سفره             ويثبت بالرضاع التحريم آالنكاح،     ) ٧٩٩( ا، ويب وة به يباح له النظر إلى محرمة والخل

   وال ينقض لمسها الوضوء ،معها
)  تسري لتحريم الفصول   وال(لكن ال تتعدى الحرمة إلى أصول الطفل، أي آبائه وأمهاته           ) ٨٠٠(

اح فيجوز ألبيه وأخيه أن ينكحا مرضعته، ويدفع الرضاع الطارئ            و أرضعْت     النك  فل
  . َمن يحرم عليه بنُتها زوجته الصغيرة انفسخ نكاحها

  
  
  
  

א 
  مكنت والمد فرض المعسر إن       للزوجة فرض الموسر نمدا) ٨٠١(
  حب قوت غالب في البلد من      ونصف متوسط اليد مد) ٨٠٢(
  الرفيعة القدر أحد ويخدم      واللحم آعادة البلد واألدم) ٨٠٣(

------------------------------------  

                                                 
اس ) 1( ن عب ديث اب ن ح اري : م سلم )٢٦٤٥(البخ ظ  )١٤٤٧(، وم ر بلف ديث آخ دهما ح ، وعن

والدة         " شة       " يحرم من الرضاعة ما يحرم من ال ، ٣١٠٥،  ٢٦٤٦(البخاري   : من حديث عائ
  ). ١٤٤٤(، مسلم )٥٠٩٩

)2 (  



  ٢١٥

FאE 
  ملك النكاح وقرابة البعضية   :ثالثةجوبها   وأسباب و  . وهو اإلخراج  ، من اإلنفاق  ، نفقة جمع
   : ألنها أقوى لوجوبها بطريق المعاوضة ؛ بنفقة ملك النكاحوبدأ. وملك اليمين

ة          للزوجة يجب  ) ٨٠١( ة حرة أو أم سلمة أو ذمي وم م ّدان  آل ي ى الموسر، و  )1(م ا  عل  تجب  إنم
و                   ه ول سها علي أن تعرض نف ا ب أن  للزوجة نفقتها وآسوتها بتمكين زوجها منه  تبعث ب

 يقاء والقرناء والمفضاة والمريضة الت      ـْوشمل آالمه الرت  .  إليك ي مسلمة نفس  يإليه إن 
 ما لو آان الزوج صغيراً    أو.  ألنها معذورة في ذلك    ؛ال تحتمل الوطء فتجب لها المؤنة     
رة   ة آبي ؤه والزوج ن وط ا فتجبال يمك ن جهته ع م ا إذ ال من ال . مؤنته رة بح  والعب

  .لمعسر عليه مدفاالزوج ال الزوجة 
صف و )٨٠٢( د ون ى م دعل ب ،متوسط الي ة القري ا آنفق ر آفايته ام ؛ وال تعتب ستحقها أي ا ت  ألنه

د       ( من  سليم من العيب       )ّبمن حَ (ويكون المد    ، وشبعها مرضها  )قوت غالب في البل
   مستقر في الذمة طعام ألنه اعتياض عن ؛الدراهم والدنانير والثيابويجوز ب

د آزيت وسمن وجبن وتمر               يجب لها أد  و) ٨٠٣(  ويختلف بالفصول     ،وخل م من أدم غالب البل
اده    ويقدّ ،فيجب في آل فصل ما يناسبه      دره    ،ره قاض باجته اوت في ق ين  ويف  موسر  ب

زوج أن       و. على ما يليق به يسارًا وإعساراً      ) واللحم آعادة البلد  ( ،وغيره ى ال يجب عل
ة يوفر خادمة    أن آانت حرة          لرفيع در ب زوج            يليق ب   ال الق ان ال سها وإن آ ة نف ا خدم ه

ة أن تكون    أنمعسرًا أو رقيقًا، وأشار برفيعة القدر إلى      االعتبار في استحقاقها الخدم
ة    ّرة أو أم ا، ويحصل بح ت أهله ي بي ـُخدم ف ن ت سوحأومم رم أو مم ك . )2( مح وتمل

  .الزوجة نفقة أمتها الخادمة آنفقة نفسها
  
  دة وفي الصيف مداسعا بحسب    خمار وقميص ولباس لها) ٨٠٤(
  العادة جنسا ثبتا واعتبر         مع جبة فصل الشتاومثله) ٨٠٥(
  بالقاضي لها إن أعسرا الفسخ        راروق في لينها وحاله) ٨٠٦(
  قصى المهلأيام أل ثالث         قوتها أو آسوة أو منزلعن) ٨٠٧(

------------------------------------  
الى    فصلن ويجب على الزوج في أول آل م   ال تع ه، ق :  الشتاء والصيف آسوة زوجت

المعروف           وعلى"  ه رزقهن وآسوتهن ب رة "[ المولود ل ى ] ٢٣٣:البق ا،     عل در آفايته  ق
 والويختلف ذلك بطولها وقصرها وهزالها وسمنها وباختالف البالد في الحر والبرد، 

  . لرداءةيختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره، ولكنهما يؤثران في الجودة وا
ا          ) وقميص (للرأس  ) لها خمار (ويجب  ) ٨٠٤(  الصيف وفي   (وسراويل أو نحوه بحسب عادته

  .، وآذلك القبقاب في الشتاء إن اقتضاه العرفالحريقي قدمها من شدة ) مداس
ا مخيطة في           )مع جبة (ويجب مثل هذا    ) ٨٠٥( القطن أو نحوه شتا   (محشوة ب لحصول  ) فصل ال

  . شدة برد زيد لقدر الحاجة، والمعتبر للزوج العادة يكف للمالكفاية بذلك، فإن 
ين الكسوة وخشونتها           ) ٨٠٦( د قاض أو             . وآذلك حالة الزوج في ل زوج عن إن ثبت إعسار ال ف

   القصر بمسافةبإقرار أو ببينة ولو بغيبة ماله 

                                                 
  .   جرامات٥١٠= المد ) 1(
  . من ُسلتت مذاآيره: الممسوح) 2(



  ٢١٦

ه   ) ٨٠٧( ـ أمهل ا ـ ق به زل يلي ذلك أو من سوتها آ سر أو آ ى المع ه الواجب عل وت زوجت عن ق
، وإن لم غيرهي ثالثة أيام؛ ألنها مدة مغتفرة شرعًا يتوقع فيها القدرة بفرض أو            القاض

  .يستمهله ليتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول
  سري تيآفاية على ذ وافرض       قبل وطئها بالمهروالفسخ) ٨٠٨(
  وال مكتسبا الفرع إن يبلغ  ال      أو فرع لفقر صحباألصل) ٨٠٩(
  يكلفا سوى شيء يطيق وال        ر آفاها آالرقيق قدلدابة) ٨١٠(

------------------------------------  
ا ) و) (٨٠٨( ل (يحق له سخ قب االف المهروطئه ع  )  ب وم الراب ي صبيحة الي م ف سخث  القاضي يف

  . نكاحه بطلبها
ة وافرض  : (ثم شرع في آفاية األصول والفروع        ى  آفاي سر  (حر   )  عل بفاضل  ) ذي ي

  مؤنة عياله يومه وليلتهعن مؤنته و
ًا              منوال بد في األصل والفرع      ) ألصل او فرع  ) (٨٠٩( ان محتاج ا من النسب حيث آ  أن يكون

 خادم احتاجه وأجرة طبيب وثمن دواء وغيرها، وال         ومؤنةنفقة وأدمًا وآسوة وسكنى     
ًا أو            مكتسبيجب لمالك آفاية الفرع البالغ ال      ان َزِمن ، وتجب لفقير غير مكتسب وإن آ

  .صغيرًا أو مجنونًا وإال فتجب ألصل
  : ثم شرع في آفاية المملوك والرقيق 

م يفعل                ) ٨١٠( إن ل ك يجب على مالك الدابة آفايتها لعلفها وسقيها لحرمة الروح، ف ه   ذل اب عن  ن
دها،           ا ضّر ول ا م ضيه الحال، وال يحلب من لبنه راه ويقت ا ي ى م ك عل اآم في ذل الح

ه و ق تجب آفايت ذلك الرقي ىآ اوال(يده  سعل ة )  يكلف قأي الداب يء  (والرقي سوى ش
ات،      ) يطيق شاقة في بعض األوق افر ال  وإذامن األعمال، ويجوز تكليفه األعمال ال  س

  .  بالعكسوآذايكلفه المشي إال أن تكون المسافة قريبة، وإن استعمله نهارًا أراحه ليًال 
  

 א 
  لطفلحيث آذاك ا مسلمة      حرية وعقلوشرطها) ٨١١(
  فأمهاتها جميعا أم             وترضع الرضيعا أمينة) ٨١٢(
  فالجد فوالدات األب            فاألب فأمهات قدمن) ٨١٣(
  الخاالت ثم الولد وبعده         فما لألبوين يولد جد) ٨١٤(

------------------------------------  

FאE 
  : مؤنة الحضانة على من عليه النفقة، ولها شروط 

ًا،                ) ٨١١( و متقطع ون ول ه جن منها الحرية، فال حضانة لمن فيه رق، والعقل، فال حضانة لمن ب
افر   ا المحضون الك سلمًا، أم ان الَمحُضون م ث آ ي الحضانة اإلسالم حي شترط ف وي

  . حضانته والكافرفللمسلم 
ه فال     إن آان لها لبن، فإن امت     ) أم.  الرضيعا وترضع (لفاسقفال حضانة   ) أمينة) (٨١٢( نعت من

ا               فإنحضانة لها،    أتي له ة الرضيع أن ي  لم يكن لها لبن بقي حقها وعلى من عليه مؤن
ي الحضانة فإن تراضوا بواحد فذاك،      مستحقوإذا اجتمع عدد من     . بمن ترضعه عندها  

، ولو امتنع المقدم في الحضانة  عليهاأو تدافعوها فحضانته على من عليه نفقته فيجبر     
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صفة وإن طلب حضانة الولد آل من مستحقيها وهو         . لْت لمن يليه  منها أو غاب انتق     بال
  ) جميعا(المدليات بإناث ) فأمهاتها(المعتبرة قدمْت أمه لقربها ووفور شفقتها،  

دم       ) األب. فاألب فأمهات (األم القربى فالقربى    ) قدمن) (٨١٣( وقدم على أمهاته إلدالئهن به، وق
ال صاصهن ب ا الخت ه األم وأمهاته ة، علي نوألوالدة المحقق ه نه ضانة من ق بالح  ألي

  فوالدات (أبو األب وإن عال ) فالجد(
األقرب من            ) جد) ٨١٤( دم األقرب ف اث يق اتهم،         األجداد المدليات بإن القربى من أمه ى ف  والقرب

ويقدم آل جد على أمهاته، وبعد من مر ولد األبوين أخًا آان أو أختًا لوفور شفقته مع                  
  )ثم الولد( ثم ألب ثم ألم إلدالئهن باألم ألبوين) ده الخاالتوبع(زيادة قرابته 

  بنات ولد أم انتسب ثم         لألبوين فألب لولد) ٨١٥(
  من أب فعمة ألم الفرع     فرع الجد لألصلين ثم يتلوه) ٨١٦(
  عم حيث إرث عمه فولد      خالة فبنت عمه بنت) ٨١٧(
  ألحوالأولى من ا أخواته       األنثى بكل حال تقدم) ٨١٨(
  نكحت لغير حاضن له أو      مسافر لنقله ووالد) ٨١٩(

------------------------------------  
د (ذآرًا أو أنثى، ثم ولد األب آذلك،     )  لألبوين لولد) (٨١٥( د   )  ثم بنات ُوْل ا بع ) أم انتسب (وفيم

  . أخًا أو أختًا لمزيد الشفقة والقرب
فعمة ( والعمة، العممن ) من أب(م والعمة، ثم فرع الجد ولد الجد لألبوين من الع ) يتلوه) (٨١٦(

  . ؛ ألنه ذآر غير وارثلهبخالف العم لألم فال حضانة ) ألم
فقته       )  عم دْلفُو. ة فبنت عمَّه  خالفبنت  ) (٨١٧( ور ش ى لوف ان أو أنث ه   . وارث ذآرًا آ وخرج بقول

  .  آأبيه له، وهو ولد العم لألم فال حضانة لهإرثولد عم ال ) حيث إرث عمه(
ل ) (٨١٨( ى بك دم األنث ة ) تق ىمنزل ن     عل ل م دم آ ى األب، فيق دمت األم عل ا ق ا آم ذآر به  ال

ا  ى أخيه ثالث عل وات ال ه. (األخ وين أو ألب أو ألم  ) أخوات ت ألب ة آان ن أي وجه م
  . خاالته) أولى من(

ى   ) ووالد مسافر لنقله  ) (٨١٩( ا وإن قصر سفره            بحضانة أول ه، فيأخذه منه د من أم ًا   الول  حفظ
اق      والتأديب للنسب، ورعاية لمصلحة التعليم      ر أو نكحت    (، وسهولة اإلنف  حاضن   لغي

  .  مشغولة عنه بحق الزوجألنهافال حضانة لها وإن لم يدخل بها الزوج؛ ) له
  
  
  هوأم لها الزيار يأخذه        يميز وأباه اختاره وإن) ٨٢٠(

------------------------------------  
 من   حضنه  ما مر آله في طفل غير مميز ، أما المميز إن افترق أبواه من النكاح                  يأخذ أي ) ٨٢٠(

ر أو   ،)1( غالمًا بين أبيه وأمه    رخّي ألنه  اختاره منهما؛    ون أو آف  فإن قام بأحدهما جن
ذا أخ أو عم      فالحقفسق أو رّق، أو نكحْت أجنبّيًا     ين أم وجد، وآ ر ب  لآلخر فقط ويخي

ار    أو أب مع أخت أو خالة، ف       ار اآلخر                أحد إن اخت م اخت ا ث وين أو من ألحق بهم  األب
ه حول إليه؛ ألنه قد يظهر له األمر على خالف            اره أوًال،           ظن ر حال من اخت ، أو يتغي

ى                  اني إل ار الث و رجع عن اختي ه    األولوألنه المتبع شهوته، ول د إلي ألم    .  أعي ويحق ل
                                                 

، )٣٤٩٦(، والنسائي "حسن صحيح: "وقال) ١٣٥٧(الترمذي : رواه من حديث أبي هريرة) 1(
  ).٢٣٥١(، وابن ماجه )٢٢٧٧(وأبو داود 
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ا      للرحمعًا  الزيارة حيث اختار األب فال يمنعها منها لئال يكون قاط          ه زيارته ، وال يمنع
ا  ه منعه ى فل ون أنث ه، إال أن يك ا الخروج لزيارت يال يكلفه الك صيانة زيارته ألف ال  لت

رة               ارة م ا، والزي الخروج لزيارته ى وعدم البروز، واألم أولى منها ب ادة ال آل      عل  الع
  . يوم
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א 
   يقتله في الغالببما شخصا    محض وهو قصد الضارب فعمد) ٨٢١(
  أصحاب بشرا فقتال قصد       لشاخص باليالرم والخطأ) ٨٢٢(
  بما في غالب لن يقتال شخص        إلىيالعمد بأن يرم ومشبه) ٨٢٣(
  ييحصل اإلزهاق بالتعد إذ     يجب قصاص غير العمد ولم) ٨٢٤(
  يستحق وجبت آما هيه من        عفا عنه أخذ الدية فلو) ٨٢٥(

------------------------------------  

FאE 
   . عمد وخطأ وشبه عمد:وهي على ثالثة أقسام

اني )٨٢١( صد الج و ق د المحض ه سانًاإ العم ًان دوانًا معين ه ع ارح آسيف ،  فقتل ان بج سواء آ
   . أو بغيرهما، آحجر ودبوسبمثقل أو ،وسكين

ش( )٨٢٢( أ الرمي ل الاوالخط ى) قصد.خص ب ع عل ق فوق أن زل سان  آ اتإن صد ، فم ال ق  أو ب
   . فأصاب غيره فمات قصد شخصًاأو ،إلنسان

  . يقتل فقتل الغالبال بشيء  في ) شخص. إلىيومشبه العمد بأن يرم( )٨٢٣(
ه    )يحصل ( ألنه ؛غير العمد في  قصاص  ال يجب    وال )٨٢٤( روح    )اإلزهاق (ب  فال   )بالتعدي ( لل

ل       الفعل  قصد د من    م وال بد في الع    ،قصاص في الخطأ وشبه العمد     ا يقت  والشخص بم
ر               فلوغالبا   م يظهر أث إن ل ات، ف ى م ألم حت ره إن ت ذا بغي دًا، وآ ل فعم  غرز إبرة بمقت

  . واعلم أن موجب العمد الَقَود والدية.  فشبه عمدالحالومات في 
ه          ) (٨٢٥( ى أخذ الدي ه عل ا عن ستحق  . فلو عف و ثبت لصبي        )من ي ا ل ا م ره بعف  أو، وشمل تعبي

ه  مجنون فيؤخر   حتى يبلغ أو يفيق، نعم إن آان المجنون فقيرًا فألبيه أو جده العفو عن
  . المال بحسب المصلحة آما في الدية المعروفةعلى

  
  بسخط قاتل المقتول ولو           مع التغليط والحلول لكن) ٨٢٦(
  أعوام على من عقله ثالث         الخطأ وعمده مؤجلة وفي) ٨٢٧(
  في عمد آما تقدما لظ  غ    محض آما الأفي الخط وخففت) ٨٢٨(
  في الشهورالحرم أو في الحرم أو   في غير أب من محرم يقتص) ٨٢٩(

------------------------------------  
 رضاه بالدية، وعدم) ولو بسخط قاتل المقتول(وتجب الدية مغلظة حاّلة في مال القاتل        ) ٨٢٦( 

ده            الدية؛ فإن عفوه الغ بناًء عل      عنولو عفا    و بع ه العف ى أن الواجب القود المحض ول
ال              لوعليها، وما    إن الم ر ف ي بعي ا آمئت ر منه ى أآث ة أو عل ر جنس الدي ى غي ا عل  عف

  .  إن قبل الجاني وإال لم يثبتالقصاصيثبت ويسقط 
ة      ) مؤجله(وفي الخطأ وشبه العمد تجب الدية       ) ٨٢٧( ل ثالثة أعوام على عاقل  في آخر آل       القات

ي آخر   سنة ثلثها؛ أل  ى نها دية آاملة، فدية المرأة تؤجل في سنتين، فف ا وفي   األول  ثلثه
  .آخرهاآخر الثانية الباقي، ودية الكتابي والمجوسي ونحوه في سنة تؤخذ في 

ومن أوجهها الثالثة من حيث آونها مخمسة مؤجلة، وعلى )  المحضالخطأوخففت في ) (٨٢٨(
د مغلظة من وجه وهو          ديةالعاقلة   ا        شبه العم ين آونه ة من وجه ة، مخفف ا مثلث آونه
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ة مؤجلة على    ة أو األشهر الحرم               العاقل ع في حرم مك أ الواق ة الخط ا دي ذي :  ، ومثله
ة    والمحرمالقعدة وذي الحجة   سب، ودي  ورجب، أو آان المقتول ذا رحم محرم من الن

ا العمد وإن لم توجب القود، آقتل األصل فرعه، مغلظة من      ة   أوجهه ا مثلث ا آونه   آله
  الجاني ] على [ حاّلة 

ه     ) من محرم (فرعهقتل األصل   ) يقتص في غير  ) ٨٢٩( اه أو عم ل أصله أو أخ أو في  (آأن قت
المكي؛ ألنه قتل لو وقع فيه لم يضمن فال يمنع منه آقتل ) الحرمالشهور الحرم أو في 

و                 وسواءالحية أو العقرب،     م ل ل أم ال، نع رارًا من القت أ    التجأ القاتل إلى الحرم ف  التج
ل؛      أخرج  غيره من المساجد أوإلى المسجد الحرام     م قت ه في األصح ث ه  من أخير  ألن  ت

  .يسيٌر لصيانة المسجد، ولو التجأ إلى الكعبة أخرج قطعًا
  
   مفصليالنفس أو في عضوه ذ في   الحال والجمع بفرد فاقتل في) ٨٣٠(
  يمن يجنى عليه ينتف وأصل       يكن القاتل ذا تكلف إن) ٨٣١(

------------------------------------  
تصف) ٨٣٠( ور،  يق ى الف ل ) و( عل ع(يقت لٍّ    ) الجم ُل آ ان فع د إن آ اتًالبواح رد، أو  ق و انف  ل

 آحد   الجماعة تواطؤوا؛ ألن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فتجب للواحد على            
ل ذريع ي القت تراك ف اس االش ذ الن ود التخ م يجب الق و ل ه ل ذف، وألن ى االق اءة إل  نتف

ار             . القود رؤوس في الجراحات وباعتب ار ال وللولي أخذ حصة بعضهم من الدية باعتب
دد ر         ع ود خط د وألن الق به عم أ وش ريك بخط ل ش ا، وال يقت ي غيره ضربات ف  ال

دي،     ه الحيف والتع ؤمن في ا ي اختص بم كف ى المفاصل   وذل ة إل  في األعضاء المنتهي
 أصل فخذ ومنكب إن أمكن بال           فيلكف، وآذا   آاألنامل والكوع والمرفق والرآبة وا    

 طرف بمفصل  آلإخافة، وآما يقتص في آل عضو ينضبط بمفصل يقتص أيضًا في     
ين                ذََّآر واألنثي سان وال ن والل العين واألذن والجف زه آ شفرين   والحشفة ينضبط بحي  وال

ش،       الم وبط م وذوق وآ صر وش سمع وب افع آ ال المن ي إبط ب ف ين، ويج  والواأللي
صاص ف ي     ق ي الموضحة، وه ات إال ف ن الجراح يء م ي ش تص ف ل، وال يق ي العق

  .  العظمإلىالجراحة النافذة 
ى        مكلفًاويعتبر لقصاص النفس وغيرها أن يكون الجاني        ) ٨٣١(  بأن يكون بالغًا فال قصاص عل

الخمر     ه آ ل عقل ّد بمزي ى متع ون، ويجب عل ى  يلتعّدصبي ومجن صاص عل ال ق ه ف
ه، ويج دم التزام ي لع ّد حرب ره، والمرت د أو غي ى المعصوم بعه زامب عل  األول، اللت

ه قصاص             . وبقاء علقة اإلسالم في الثاني     سلم وذمي، ومن علي وآذا المرتد في حق م
سلم فال        مستحقهمعصوم في حق غير   ه، أو م ل ب ه ذمي قت ، والزاني المحصن إن قتل

  وأصل من ُيجنى عليه ينتفي(
  
  بكفر أو برق حصال عنه         من نزال  آانتفا القصاص عنه) ٨٣٢(
   شللي بذةتنقطع صحيح لم   تساوي الطرفين في المحلواشرط) ٨٣٣(
  فإن غلظتها فالمجزئه إبل          في آامل النفس مائهودية) ٨٣٤(

---------------------------------  
ه، فال قصاص        ) عنه القصاص  ) ٨٣٢(  ي علي ى  أي يعتبر أن ال يكون الجاني أصًال للمجن عل

ه                بجنايتهاألصل    على فرعه وإن سفل، سواء أآان من جهة األب أو األم، والمعنى في
ى               سببًاأن الوالد آان     ا ال قصاص عل ه، وآم ببًا في عدم  في وجوده فال يكون الولد س
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 أن ال يعتبر فرعه ، ومورث قصاص عليه بجنايته على   ال فرعهاألصل بجنايته على    
ذمي           يكون الجاني مسلمًا والمجني ع     ل ال افر، ويقت سلم ليه آافرًا، فال يقتل مسلم بك  بالم
ه             الجانوبالذمي، ويعتبر أن ال يكون       ي حّرًا والمجني عليه رقيقًا، فال يقتل حر بمن في

ه  أولى أن ه ف ه ال يقطع طرف ة  الرق ألن ن حرم م م نفس أعظ ة ال ه؛ ألن حرم ل ب  يقت
  . األطراف

نفس بالجرح مع ما شرط في        ويشترط في قصاص الطرف بالطرف والجرح       ) ٨٣٣( ساوي   ال  ت
، عكسه  في االسم والمحل فال تقطع اإلبهام بالسبابة والخنصر بالبنصر وال             العضوين

د أو رجل                  ى، وال تؤخذ صحيحة من ي شالّ وال يسار بيمن اني،    ءب ه الج  وإن رضي ب
رة        ول أهل الخب دم   : وتؤخذ الشالء من يد أو رجل بالصحيحة إال أن يق و ال ينقطع ال  ل

  . عتقط
ة )  ٨٣٤( ل (وتجب الدي ي آام نفسف ين،  ) ال ر الجن ذآر غي سلم الحر ال دم الم ون ال و المحق وه

د             ك في العم ل، وذل ا مر        وشبه ومقدارها مئة من اإلب أ فيم د والخط ة . ( العم ) فالمجزئ
  منها 

  
  
  
  هذات حمل حق وأربعون        بين جذعة وحقهستون) ٨٣٥(
  آابنه اللبون الماضي نعشرو       اضختخفف فابنة الم فإن) ٨٣٦(
   إذ آلهاة وجذعةحق          اللبون قدرها ومثلها وابن) ٨٣٧(
  عيبها واالنعدام قيمة من           إبل صحيحة سليمة من) ٨٣٨(
  آشبهة الكتاب ثلثها          يلألنثى وللكتاب والنصف) ٨٣٩(
  األوثان ثلث الخمس وعابد     الشمس وذو التمجس وعابد) ٨٤٠(

------------------------------------  
  ولو قبل خمس سنين ) وأربعون ذات حمل. ستون بين جذعة وحقه) (٨٣٥(
ة المخاض   ( غير ما مر      فيفي الخطأ المحض    ) وإن تخفف ) (٨٣٦( ون      .فابن ة اللب عشرون آابن

  ) الماضي
   حقة وجذعة إذ آلها من. وابن اللبون قدرها ومثلها) (٨٣٧(
د       ) والنعدام قيمه (من غالب البلد،    ) من عيبها . همن إبل صحيحة سليم   ) ٨٣٨( ا فق ة م وتجب قيم

  .  يوم وجوب التسليم إن لم يمهل المستحقاألعوازحّسًا أو شرعًا من غالب نقد بلد 
ا، ) ٨٣٩( شكوك فيه ا م ه عليه ًا؛ ألن زيادت سًا وجرح ى نف ة لألنث ابي(ويجب نصف الدي ) وللكت

ودي أو   و اليه صرانوه ل م الن ذان تح ة     ي الل ي ثالث سلم؛ وه ة الم ث دي ا ثل ناآحتهم
  .  وثلث بعيربعيرًاوثالثون 

ة ) و) (٨٤٠( شمس (دي د ال ي  ) عاب ر والمجوس س  (والقم ث الخم ان  ثل د األوث ة  ) وعاب ن دي م
 المسلم، وبخمس  ديةالمسلم؛ وهو ستة أبعرة وثلثا بعير، ويعبر عنه أيضًا بثلثي عشر        

ة ،    ويقرًا وتحّل ذبيحته ومناآحته     دية الكتابي، وهو من له آتاب ودين آان حقّ          بالجزي
  . والمرأة على النصف مما ذآر

  ساوت لنصف العشر بغرة         رقيقا وجنين الحر قوم) ٨٤١(
  قيمة األم لسيد األمة من    الرقيق عشر غرمة ودية) ٨٤٢(
  والصوت والتطعم وذآر        العقل واللسان والتكلم في) ٨٤٣(



  ٢٢٢

------------------------------------  
وال   بلغتتجب في الرقيق قيمته بالغة ما       ) ٨٤١( ائر األم  عبدًا آان أو أمة؛ ألنهما مال فأشبها س

ة،  ر(الملتزم ين الح ضمن ) وجن رة(ي ال   ) بغ ر ب ضه أم ظه ه أم بع صل آل واء انف س
ة          منهانفصال، فلو جنى على امرأة فماتت ولم يظهر          اخ أو حرآ  شيء أو آان بها انتف

ال غ زال ف ت  ف شك فألق ة بال و ضرب بطن ميت شك، ول ًارم لل م تجب جنين اوت ( ل س
ال          المسلمةأي عشر دية األم     ) لنصف العشر  دم آم ه لع ة في ل الدي ه ال يمكن تكمي ؛ ألن

م          وردتحياته وال اإلهدار فقّدرت بأقل دية        إن ل سن، ف  وهو الخمس في الموضحة وال
  . بل اإلمنتوجد أو وجدت بأآثر من ثمن المثل وجب الخمس 

ه   ( آانت حرة     وإنويجب في الجنين الرقيق دية مقدارها عشر قيمة أمه          ) ٨٤٢( سيد األم و  ) ل ول
 في األول عشر قيمة األم وفي        وجبألقت األمة بالجناية عليها ميتًا ثم بعد عتقها آخر          

  .الثاني غرة
ز ا               آديةدية  ) العقل(إزالة  ) في(و) ٨٤٣( ه يتمي اني، وب ه أشرف المع سان   نفس صاحبه؛ ألن إلن

ة نفس صاحبه،             ) اللسان(في قطع   ) و(عن البهيمة،    ة آدي اطق دي ) و(أو إشالله من ن
بالجناية على اللسان مثالً  آدية نفس صاحبه؛ ألنه عضو مضمون          ) التكلم(في إبطال   
ه بقطع                منفعتهبالدية فكذا    و أبطل نطق اد رّدت، ول ه فع إن أخذت ديت  العظمى آاليد، ف

ة    ه دي سانه لزم سطه    ، واحدة ل أو ) ذآر(في قطع   ) و(وفي إبطال بعض الحروف ق
شيخ    صغير وال شمل ال س صاحبه، وي ة نف ة آدي الله دي ال ) و (نـيــِّوالعنإش ي إبط ف

صوت( ع       ) ال ن التقطي ه م ه وتمكن ى اعتدال سان عل اء الل ع بق رددم س  والت ة نف  آدي
ن         ز ع سانه فعج ة ل وته وحرآ ل ص و أبط صودة، فل افع المق ن المن ه م احبه؛ ألن ص

   التقطيع
  
  أو استماعها لألحرف أذن     آدية النفس وفي وآمرة) ٨٤٤(
  والعين ثم البصر ةوشف              والبطش وشم المنخر واليد) ٨٤٥(
  واللحى نصف الدية ليةإو   أو مشى لها والخصية والرجل) ٨٤٦(

------------------------------------  
ل   ي آ ان ف ا منفعت ديتان؛ ألنهم د ف ة، والتردي ا دي ال ) و(منهم ي إبط تطعم(ف و) ال  وه

  .الذوق ــ دية آدية نفس صاحبه آغيره من الحواس
ـ             ) ٨٤٤( ق         وه وفي قطع الحشفة دية آدية النفس؛ ألن معظم منافع الذآر ـ ـ تتعل اع ـ ذة الجم ي ل

ا،  ي(به ع ) وف ماع أذن    أو) أذن(قط ال س ي إبط ة ، وف صف الدي اللها ن ا أو إش  قلعه
  .  لتعدد السمع فإنه واحدالبها واحدة نصف دية صاح

، أيضًاوفي آل يد نصف دية صاحبها إن قطعت من آف، فإن قطعت من فوقه فحكومة                ) ٨٤٥(
افع المقصودة،    ) البطش(في إبطال  ) و( ) و(لكل يد نصف دية صاحبها؛ ألنه من المن

  على الرأس أو غيره نصف دية صاحبها، وفي        بالجنايةالواحد  ) شم المنخر (في إزالة   
دن،            منإزالة شم المنخرين دية صاحبهما؛ ألنه        ع الب ي هي طالئ في  ) و( الحواس الت

ا             ) شفة(قطع آل    ة صاحبها، سواء العلي سفلى أو إشاللها نصف دي شفتين   وفي ،  وال  ال
ة،  ع ) و(الدي ي قل ين(ف ين  ) الع صر الع ال ب ي إبط ة صاحبها، وف الباصرة نصف دي

  . لدية بصر العينين اإبطالنصف دية صاحبه، وفي 
ا    (، وفي الرجلين الدية     صاحبهامن القدم نصف دية     ) الرجل(في قطع   ) و)  (٨٤٦( ) أو مشي له

دة  ة نصفمن رجل واح شيهما الدي ي إبطال م ة صاحبها، وف وهي ) أو خصية( دي



  ٢٢٣

ة  (الدية دية صاحبها سواء أآان أقطعها أم أشلها، وفي الخصيتين           نصفالبيضة   ) وإلي
ة صاحبها وإن            وهي الناتئ من البدن عند ا      م ستواء الظهر والفخذ ــ نصف دي  يصل   ل

ة     ) و(القطع إلى العظم وفي األليتين الدية آالخصيتين،         ة     (في إزال ) اللحى نصف الدي
ة، وفي        اللحيتينلصاحبه، وفي   ـ الدي ذَِّقن ـ ا ال سفلى وملتقاهم  ــ وهما منبت األسنان ال

و   ا س صف ديته ـ ن دي ـ و رأس الث ـ وه ى ـ ة األنث ااء أذن وحلم لها؛ ألن أقطعه  أم أش
  منفعة 

  والجفن ربع السالفة ثلثها    وجائفة من مارن وطبقة) ٨٤٧(
  وفي بهم وفي المنقلة ثلث       عشر ومنها األنملةألصبع) ٨٤٨(
  عشرها بال مخاصمة فنصف        أو موضحة وهاشميةوالسن) ٨٤٩(

------------------------------------  
 تجب إال الدية، وفي      لمتين الدية، ولو قطع الثدي مع الحلمة        اإلرضاع بها، وفي الحلم   

  . قطع شفرها وإشالله نصف ديتها، وفي الشفرين الدية
ف، وهو ثالث           ) وطبقة من مارن  ) (٨٤٧( ات وهو ما الن من األن رة     : طبق ان ووت  حاجزة طرف

ة وفي األنف               سبينهما ــ ثلث دية صاحبها       ارن الدي لها، وفي الم ا أم أش  إذا  واء أقطعه
ة (في   ) و( المارن الدية الكاملة،     استؤصل ذ            ) جائف ة صاحبها، وهي جرح ينف ثلث دي

ع   (في   ) و( فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء آبطن وصدر،          جوفإلى   ن رب ة،  ) الجف الدي
ة              ع دي ة رب ان األربع ان ألعمى سواء    صاحبه أي في الجفن الواحد من األجف ، وإن آ

  . ةأقطعه أم أشله، وفي األربعة الدي
ام                 لكل) ٨٤٨( ة سوى اإلبه  أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر دية صاحبه، وفي آل أنمل

  )وفي المنقله (صاحبهاثلث العشر، وفي اإلبهام عشر دية 
ـ                 ) ٨٤٩( ي تهشمه ـ ـ وهي الت ـ والهاشمة ـ وفي آل من الموضحة ــ وهي التي توضح العظم ـ

ة ا  والمنقل ان منه ه إذا آ ي تنقل ي الت ـ وه ة   ـ شر دي ـ نصف ع ه ـ رأس أو الوج ي ال ف
ة صاحبه              ة في     ) بال مخاصمه   (صاحبها، ففي آل مما ذآر نصف عشر دي أي مدافع

  . ذلك
  
  
  لم يقدر الحكومة والجرح          بال منفعة معلومةعضو) ٨٥٠(
  ثم الصوم آالظهار العتق  القتل تكفير ففرض الباري في) ٨٥١(

------------------------------------  
ة، وهي          ) والجرح لم يقدر  . بال منفعة معلومه  (أما العضو   ) ٨٥٠( در من الحرفي ا ال يتق به أي م

 ذلك قطع فمنجزء نسبته إلى دية النفس نقص الجناية من قيمته لو آان رقيقًا بصفته، 
  . عضو ال منفعة فيه بأن آان أشل، والجرح الذي ال مقدر فيه

ل    ) في القتل تكفير  ) (٨٥١( ا؛ ألن النص ورد       والجراحات األطراف   وخرج بالقت ارة فيه  فال آف
ًا           علىبها في القتل وليس غيره بمعناه فتجب الكفارة          ان صبّيًا أو مجنون إن آ  القاتل، ف

ببًا،       رة أم س د مباش به عم ًأ أم ش دًا أم خط ل عم ان القت واء أآ ا، وس ي مالهم فتجب ف
ان         لوجوبهاويشترط   ًا معصومًا بإيم سلم         أن يكون المقتول آدمّي ل م  أو أمان؛فتجب بقت
ل                  الحربولو بدار    سه، وال تجب بقت سه ونف ق نف ين ورقي ؤمَّن وجن  وذّمي ومعاهد وم

ل   ساء أه ي وال ن ربحرب ادال   الح اغ ع ل ب ًا وال بقت ل صائل دفع بيانهم وال بقت  وص
أمر  ل ب سه؛ وال جالد قت اموعك هاإلم ل ب و جاه ًا وه اريففرض. ( ظلم ق.  الب ) العت



  ٢٢٤

ليمة من عيب                آكفارة الظهار ف   ة س  بالعمل   يخل ي أن من قدر على إعتاق رقبة مؤمن
ه،  ه لزم م(فاضلة عن آفايت صوم أي صوم ) ث اق فال ى اإلعت در عل م يق  شهرينإن ل

ا، وال يحمل         ) آالظهار(متتابعين   وارد فيه ى ال ق لكن ال إطعام فيها اقتصارًا عل  المطل
  .على المقيد؛ ألن ذاك في األوصاف وما هنا في األشخاص

  
  
  



  ٢٢٥

א 
  قرينه لظن غلبت وهو      قارنت دعواه سمعت إن) ٨٥٢(
  يالعمد على جان دع ودية      يخمسين يمينا مدع يحلف) ٨٥٣(
  الذي عليه يدعى حلفها     يكن عن اليمين امتنعا فإن) ٨٥٤(

------------------------------------  

FאE 
إن  ، عمد وانفراد وشرآةوشبهصل ما يدعيه من عمد وخطأ  في دعوى القتل أن يف   يعتبر  ف

ه    و  ،أطلق ندب للحاآم أن يستفصله وأن يعين المدعى علي ال  فل سمع    :ق م ت ه أحدهم ل  وأن ال ، قتل
و ذآر جماعة ال يتصور     ؛يكذبها الحسُّ  ى   ا فل اعهم عل ل جتم سمع  القت م ت و   ، ل اقض فل  وأن ال تتن

ى           سمع   ادعى انفراد شخص بالقتل ثم ادعى عل م ت  يكون آل من المدعى والمدعى      وأن ،آخر ل
   .عليه مكلفًا

أن وجد   ) وهي قرينة لظن غلبت ( القتل آونه بمحل لوث ي المدعتحليفأي يعتبر في  ) ٨٥٢( آ
ة  أو   ةقتيل في محلّ     ه جمع                صغيرة أل   قري رق عن رهم أو تف ساآنهم غي ه وأن ال ي عدائ
  .محصورون

ل     يمدع  )يحلف( فإذا قارنت الدعوى لوثاً   ) ٨٥٣( اً   (  القت اع    لال )خمسين يمين  مخصص   وهو تب
ر دع": لخب ى الم ة عل سين  ،)1("يالبين ي خم ا ف وز تفريقه ا فيج شترط مواالته  وال ت
  . عليه وال قصاص)ي جان دععلى( ي إذا حلف المدع)دية العمد(وجبت ) و( ،يومًا

 الخطأ أو   في يدع وإذا حلف الم   عليه،دعى  الماليمين حلفها   حلف   عن   ي المدع امتنع فإن   )٨٥٤(
  .الثانيشبه العمد فالدية على العاقلة مخففة في األول ومغلظة في 

  

                                                 
د الت     ) 1( رو عن ن عم داهللا ب ديث عب ن ح اء م ظ ج ذا اللف دث به ذي الح ي )١٣٤١(رم ، والبيهق

  .وهو صحيح). ١٦٢٢٢(



  ٢٢٦

א 
   وهو ظن باطلغيسو شيئا         اإلمام إذ تأولوا مخالفو) ٨٥٥(
  مع المنع ألشيا الزمة له      ةشوآة يمكنها المقاوم مع) ٨٥٦(

---------------------------------  

FאE 
ع اغجم د ، ب اوزتهم الح ذلك لمج موا ب الى ، س ه تع ه قول ن وإن " : واألصل في ان م  طائفت

وا   ؤمنين اقتتل ة "الم رات [اآلي شمله     ]٩:الحج ا ت ام لكنه ى اإلم روج عل ر الخ ا ذآ يس فيه ،  ول
ب   ه إذا طل ضيه؛ ألن ا أو تقت اللعمومه ى،   القت ام أول ى اإلم ي عل ة فللبغ ى طائف ة عل ي طائف  لبغ

الهم وهو      وأجمع الصحابة على   الهم،              واجب  قت رك قت وبتهم وُت ى الطاعة قبلت ت وا إل إن رجع ، ف
يس    ق األصحاب أن البغي ل مابوأطل نهم   س رة لك سوا آف م لي ا أنه سقة آم سوا ف اة لي  دم، وأن البغ

  .  عصاةسماهممخطئون في تأويلهم، وبعضهم 
ام) (٨٥٥( الفو اإلم ه  ) مخ روجهم علي م بخ ركاألعظ ق وت ع ح ه أو من اد ل يهم  االنقي ه عل  توج

اة؛ ألجل أن               اًال آالزآ أولوا وسواء أآان قصاصًا أم حّدًا أم م أويًال    ت سوغ ( ت ه  ) ي تأويل
آتأويل الخارجين على علي ) وهو ظن باطل(ويعتقدون به جواز الخروج على اإلمام 

اة        اهللارضي اهللا عنه، بأنه يعرف قتلة عثمان رضي          انعي الزآ ِل بعض م ه، وتأوي  عن
م             الصد بكرعن أبي    يق رضي اهللا عنه بأنهم ال يدفعون الزآاة إال لمن صالته سكن له

ي  و النب ة   ،وه ن المبتدع م صنف م وارج، وه ذا الخ رة  رونيكفِّ وآ ى آبي ن أت  م
م ويطعنون بذلك في األئمة وال يحضرون معهم في الجمعة والجماعات،            م   وحكمه  أنه

م إن تض           وا، نع م تعرضنا   إن لم يقاِتلوا وآانوا في قبضة اإلمام ُترآ م ررنا به ى  له  حت
ه    زِّروا، وإن عرَّضوا ب ا ُع دًا من ام أو واح سّب اإلم م إن صرحوا ب ضرر، ث زول ال ي

 قاتلوا فهم فسقة وأصحاب نهب فحكمهم حكم ُقّطاع الطريق إن قصدوا إخافة وإنفال، 
  . الطريق

ة   أي لإلمام، ويحتاج اإلمام ) له. يمكنها المقاومه(لهم بحيث  ) شوآةمع  ) (٨٥٦( ال آلف إلى احتم
 بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ليردهم إلى الطاعة مع منع حق لزمهم وعلى               من

  . أن يبعث لهم أمينًا فطنًا ناصحًاوينبغياإلمام أن ال يقاتلهم حتى ينذرهم، 
  وال أسير حصال جريحهم    وال يقاتل مدبر منهم ولم) ٨٥٧(
  حرب األسير يطلقانقضا ال عند  أمن العود إذ تفرقوا وعند) ٨٥٨(
  بصالحال واستعماله آالغ في    بعد الحربيردُّ لهم  وما) ٨٥٩(

------------------------------------  
، فإن أصروا بعد اإلزالة وعظهم      أزالهايسألهم ما ينقمون، فإن ذآروا مظلمة أو شبهة         
ه اجته      فإنوأمرهم بالَعود إلى الطاعة، ثم أعلمهم بالقتال،         ا رآه       استمهلوا في د وفعل م
دد    إزالةصوابًا، فإن ظهر له أن استمهالهم للتأويل في          تلحاق م م، أو الس  الشبهة أمهله
ل، أو إثخان فال      فإنلم يمهلهم، وإذا قاتلهم دفعهم باألخف فاألخف،       ر فال قت  أمكن أْس

ا مصابرة         يمكنتذفيف، فإن التحم الحرب واشتد الخوف دفعهم بما          زم الواحد من ، ويل
  .  إلى فئةمتحيزًان البغاة، وال يولي عنهما إال متحّرفًا لقتال أو اثنين م



  ٢٢٧

نهم      ) (٨٥٧( دبر م ل م ه،   ) ولم يقات ز     وشمل للنهي عن دبر من تحي ره بالم ى  تعبي دة أو   إل ة بعي  فئ
في قبضتنا  ) جريحهم وال أسير حصال   (يقتل  ) وال(أعرض عن القتال أو بطلت قوته،       

  . منهم للنهي عنه
ضا عند  . إذ تفرقوا (عودهم لنا   ) وعند أمن ) (٨٥٨( ان        )  الحرب  انق نهم  حيث آ ق األسير م يطل

  .  أمن غائلتهمبعدصالحًا للقتال، وإن قاتلت النساء فكالرجال ال يطلقن إال 
وأمن غائلتهم ) الحرب(ء نقضاا) بعد(عليهم  ) يرد(من خيل وسالح وغيرهما     ) وما لهم ) (٨٥٩(

تعماله         ) الحالفي  (بعودهم إلى الطاعة أو تفرق جمعهم        من غير تأخير، فال يجوز اس
  .إال لضرورة، وال يستعان عليهم بكافر

  
  
  



  ٢٢٨

א 
  لفرض من صالة جحدا ولو  المكلف اختيارا ذى هدى آفر) ٨٦٠(
  لم يتب فواجب أن يقتال إن     استتابة لن يمهال وتجب) ٨٦١(
  ا آالمع مسلم دفن عليه             ال يغسل وال يصلى وبعد) ٨٦٢(

------------------------------------  

FאEא 
ة  هي ش      : لغ ره وهي        يء الرجوع عن ال ى غي اً      أ أفحش  إل ا حكم ر وأغلظه واع الكف ه  ن  لقول

 ومن "، ولقوله تعالى    ]٢١٧: البقرة [اآلية " يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو آافر         ومن " :تعالى
الم د  ر اإلس غ غي ه  يبت ل من ن يقب ا فل ران"[ين ر ،]٨٥:آل عم اريولخب ه  ": )1( البخ ّدل دين ن ب م

  ".فاقتلوه
ر المكلف  ) (٨٦٠( ار فخرج   ) آف ل المخت الغ العاق ره الب الى المك ه تع ه  إال ":  لقول ره وقلب  من أآ

أي المسلم بجحود مجمع عليه معلوم من        ) ذي هدى ] (١٠٦:النحل ["مطمئن باإليمان   
اع        ) صالة  من لفرض   (ان جحوده   آ) ولو(الدين بالضرورة،    ًا باإلجم ل محرم ، أو حل

ر،            ا وشرب الخم ًا        أومعلومًا من الدين بالضرورة آالزن اع معلوم  حرم حالًال باإلجم
اع، أو استخّف      بواجبمن الدين بالضرورة آالنكاح، أو اعتقد وجوب ما ليس            باإلجم

  . باسم اهللا أو رسوله، أو رضي بالكفر أو أشار به
ًا باإلسالم،     )  استتابة وتجب) (٨٦١( ا المرتد قبل قتله؛ ألنه آان محترم ه شبهة    وربم  عرضت ل

سلمًا    مات فتزال إذ لو مات على حاله مات آافرًا بخالف تارك الصالة فإنه لو               ن  ( م ل
اقتلوه من بدل دينه    ": لخبر)  إن لم يتب فواجب أن يقتال     (في الحال   ) يمهال  وهو   ،"ف

  . المرتد في جنونه أو ُسكره فربما رجعشامل للمرأة وغيرها، وال يقتل 
سل(و) ٨٦٢( د ) ال يغ صلى(المرت ه. وال ي الردة ) علي ه ب سلمين لخروج ابر الم ي مق دفن ف وال ي

ره          والعنهم، ومتى أسلم المرتد ذآرًا أو أنثى صح إسالمه،           د وغي  بد في إسالم المرت
  . من الشهادتين

  ستتب فالقتالوقت جمع ا عن   دون جحد عامدا ما صلى من) ٨٦٣ (
  ثم الدفن في قبورنا عليه         حدا بعد ذا صالتنا بالسيف) ٨٦٤(

------------------------------------  
ى  بال) من دون جحد عامدًا(وإذا ترك المسلم المكلف صالة من الخمس     ) ٨٦٣(  عذر فترآها حت

  . خرج وقتها أو وقت ما تجمع معه استتيب ندبًا، فإن لم يتب فالقتل
ل    ) ٨٦٤( سيف (ويكون القت ل ) بال ّداً  (ويقت ى         ) ح رك الظهر حت ل بت ه ال يقت م أن د ُعل رًا، وق ال آف

 حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس المغربتغرب الشمس، وال بترك    
شاء       وع وفي العصر بغروبها وبالع ال           بطل ل وإن ق ة يقت ارك الجمع م أن ت :  الفجر وعل

د و. أصليها ظهراً  دفن                أن يقت   بع م ي ه ث ن ويصلى علي ارك الصالة يغسل ويكف  في ل ت
  .مقابر المسلمين 
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  ٢٢٩

א 
  تكلف صحيح وهو ذو عقد        حر محصن بالوطء في جمري) ٨٦٥(
  عام قدر ظعن القصر يونف    جلد مائة للحر والبكر) ٨٦٦(
  جنبيالعبد زنا آاأل ودبر   نصف الجلد والتغرب والرق) ٨٦٧(

------------------------------------  

FאE 
ه        وهو ره وتغريب د غي ائر           ، حرام  ى والزن  ، رجم المحصن وجل ه س ى تحريم د أجمع عل  وق

ل الج مكلَّ ،المل و إي شفةَ  وه ه ح الم بتحريم ار ع ن  َآ َذف مخت درها م صل أو ق ره األصلي المت
ه خالٍ     بفرج أصلي متصل محّ     مقطوعها شبهة مشتهى      رم لعين اإليالج المفاخذة      فخرج  ، عن ال  ب
ساحقة ة  وم ي البهيم الج ف رج واإلي ر ف ي غي الج ف رأتين واإلي ة الم وىوالميت ا س يس فيهم   إذ ل
  . التعزير

ذي     ) يرجم) (٨٦٥( ي ال رأة         ) حر محصن    (هو الزان ًال أو ام ًا رج و ذمّي الوطء (ول أن غيَّب   ) ب ب
ه، فال رجم عل                      ر إنزال و في حيض أو إحرام وبغي ف، ول ه   حشفته وهو مكلَّ ى من في

  .  غير مكلفوهورّق، وال على من زنا 
ة للحر    (غير المحصن حده    ) والبكر) (٨٦٦( ام   . جلد مئ ا          ) ونفي ع ا فوقه سافة القصر فم ى م إل

  . لالتباع
) التغرب(نصف ) و(وهو خمسون جلدة    ) نصف الجلد ( المبعض ــ    ومثلهوحد الرقيق ــ    ) ٨٦٧(

ا يحصل بنفي          نفي الزاني نفسه؛ أل    يكفيوهو نصف سنة، وال      ن القصد التنكيل، وإنم
ا،   والعاموتعتبر مواالة المئة    .  جاز الجلداإلمام، ولو قّدم النفي على        فال يجوز تفريقهم

ل مع            رأة وحدها، ب ى       .  أو محرم  زوجوال تغّرب ام ا إل د الزن ويغّرب القريب من بل
فة أو قدرها إيالج الحش) و. ( قصرمسافةغير بلده بحيث ال يكون بينه وبين بلده دون     

ي (ـإيالجها في دبر    ) آـ) (زنا(عبده  ) دبر(في   د لمرض يرجى        ). األجنب ؤخر الجل وي
  .برؤه

  
  أو دون فرج عزرا زوجته        أتى بهيمة أو دبر ا ومن) ٨٦٨(

------------------------------------  
را    أتىومن  ) (٨٦٨( رج     .  بهيمة أو دب ه أو دون ف دمات     ) زوجت ة     ،  وطءآمفاخذة ومق ى ميت أو أت

ا وال                    األآثريةفاعله، والقاعدة   ) عزرا( ّد فيه ه يعزر في آل معصية ال ح ك أن  في ذل
 ما دون النصاب، وسب وإيذاء بغير قذف، وسرقةآفارة، آمباشرة أجنبية بغير وطء،  

ه           من وشهادة زور، أو ضرب بغير حق؛ بما يراه الحاآم           غ ب  ضرب أو صفع وال يبل
  . أو نفيأدنى حدود المعزر أو حبس 

  
  
  
  
  
  



  ٢٣٠

א 
  ثمانين لحر أحصنا جلد            لرام باللواط والزنا أوجب) ٨٦٩(
  ىأسلم حرا ما زن مكلفا       النصف عرف محصنا وللرقيق) ٨٧٠(
  آأن صدق قذفا أو عفاه يسقط      تقم بينه على زناه وإن) ٨٧١(

------------------------------------  
FאE 

ا:أي ي بالزن الى ، الرم ه تع رة لقول و آبي صنات إن : " وه ون المح ذين يرم ة " ال  اآلي
  ].٢٣:النور[
ار      أولطَت  : آقوله لغيره ) باللواط والزنا (على رام   ) أوجب) (٨٦٩(  زنيَت، والرامي مكلف مخت

  . محصن) جلد ثمانين لحر(
ى صبي      أربعون جلدة؛ ألنه على النصف من     وهو)  النصف وللرقيق) (٨٧٠( ّد عل الحر، فال ح

م   ) مكلفًا أسلم حرا(بأن يكون .  المميز من صبي ومجنون    رويعّزومجنون،   زن ول لم ي
  .  محرمًا أبدًاوطًأيطأ 

ده    ) يسقط(ى المقذوف ولو بعد القذف زن) وإن تقم بينة على ) (٨٧١( ّد بع و ارت الحد بخالف ما ل
ذوف ) آأن صدق ( اذف    المق ذفاً ( الق ه     ) ق ى قذف اه أو ع (عل ه        : أي) ف ذف فإن ا عن الق عف

و                       ولو. يسقط ذا ل ا حدُّوا، وآ رأة بزناه ة مع زوج الم ا، أو ثالث ة بالزن  شهد دون أربع
 أو عبيد، أو ثالثة رجال وامرأة، أو عبد أو ذمي، ولو شهد أربعة من           نسوةشهد أربع   

ّد            عدولالفسقة، أو ثالثة     ى   وفاسق، أو أربعة من أعدائه، أو عدو ومع ثالثة فال ح عل
  . إقراره فال حّد عليهعلىالشهود، ولو شهد واحد 

א 
  يأصله وفرع ما تف لغير      بسرقة المكلف وواجب) ٨٧٢(
  قراضة بغير لم يشب ولو      بربع دينار ذهب قيمته) ٨٧٣(
  آشرآة أو يدعيه لسارق          حرز مثله وال شبهه فيهمن) ٨٧٤(

---------------------------------  

FאE 
أتي      خفية أخذه   : وشرعاً . أخذ المال خفية   :وهي لغة  شروط ت ه ب رة   . من حرز مثل  وهي آبي

ل           ،موجبة للقطع  ا قب اع  واألصل في القطع به الى    اإلجم ه تع سارق " : قول اقطعوا     وال سارقة ف  وال
  . سارق ومسروق وسرقة: ولها أرآان]. ٣٨:المائدة ["أيديهما جزاء بما آسبا

ًا           : ترط في السارق  يش) ٨٧٢( ام وعالم ًا األحك ارًا وملتزم التحريم آونه مكّلفًا مخت ان     ب ، سواء أآ
ال مسلمًا أم ذمّيًا رجًال أم امرأة حّرًا أم رقيقًا؛ فيقطع مسلم أو ذمي،                سلم أو ذمي      بم  م

ى صبي        ا     فال قطع عل اء تكليفهم ًا          . ومجنون النتف ضًا أن يكون مملوآ شترط أي ر  (وي لغي
سارق ) وفرع (ال قطع بسرقة مال أصل        وفرعه؛ ف ) أصله نهم من االتحاد، وأن          لل ا بي  لم

سه من                       ره؛ فال قطع على من سرق مال نف ًا لغي د يكون مملوآ  مرتهن أو مستأجر أو       ي
  . مستعير أو مودع أو عامل أو وآيل

 أو يبلغ قيمة ذلك، ولو آان الذهب     )1(ويشترط آون قيمة المسروق تجمع ربع دينار ذهباً       ) ٨٧٣(
ار مضروب     ضةقرا ع دين شترط و.  أو تبرًا تبلغ قيمته رب غ خالص المغشوش    ي  أن يبل

                                                 
  . جرام٤٫٢٥= الدينار ) 1(



  ٢٣١

و   ر بالمضروب؛ فل ويم يعتب م يقطع، والتق ار وإال ل ع دين ع سرقرب ساوي رب يئًا ي  ش
  .بهدينار من غير المضروب ــ آسبيكة وحلي وال يبلغ ربعًا مضروبًا ــ فال قطع 

أخوذًا ) ٨٧٤( سروق م ون الم شترط آ ن حرز (وي هم اطرة )مثل م بمخ ة تعظ ؛ ألن الجناي
اختالف  . ، فحكم بالقطع زجرًا؛ فال قطع بسرقة ما ليس محرزاً         الحرزأخذه من    ويختلف الحرز ب
ان وفي                     واألحوالاألموال   ان دون مك شيء محرزًا في مك  فيرجع فيه إلى العرف، وقد يكون ال

ك              . وقتوقت دون    ه شبهة تمل سارق في سلم     )آشرآة (ويشترط أن ال يكون لل ال  فال يقطع م  بم
ه المصالح، وال مستحّقًا للزآاة بمالها، وال بسرقة ما وهب له قبل قبضه، وال بسرقة ما        ه  ظن  ملك

ى وإن لم يثبت مدعاه، وال قطع        ) أو يدعيه (أو ملك بعضه أو سيده       د       عل  مختلس، وهو من يعتم
ستعير إذا   ودع وم وة؛ وم ة والق د الغلب ن يعتم و م ب، وه رب؛ ومنته دواله ك اجح ي هت واء ف  س

  . الجدارالحرز أآان بنقب أم آسر باب وفتح المغالق والقفل وتسّور 
  
   
  رجله اليسار منفلها  عاد      يمناه من الكوع فإنتقطع) ٨٧٥(
  نإيمناه ففن عاد إف يد         فإن يعد يسراه منمفصلها) ٨٧٦(
  يالقطع بزيت مغل ويغمس          فتعزيز بغير قتل يعد) ٨٧٧(

------------------------------------  
ى ) تقطع) (٨٧٥( ده اليمن وع(ي ن الك دة ماضية،  ) م م تقطع بحدي ع ث ًا لتخل ّدًا عنيف د م د الي وتم

، ويجب على السارق رّد قطعها جالسًا حتى ال يتحرك، ولو سرق مرارًا آفى  ويضبط
ه  (طع  ـتق) فـ (قطعهاأي سرق بعد    ) عاد لها . فإن(ما سرقه، فإن تلف لزمه بدله،        رجل

  اليسار من 
اد   . من (بعد قطع رجله اليسرى قطعت يده اليسرى    )  يعد فإنمفصلها  ) ٨٧٦( إن ع د ف ه  ) ي فرجل

  فإن (اليمنى 
ي  بزيت (محل القطع     ) ويغمس.  بغير قتل  فتعزير(بعد قطع األربع    ) يعد) ٨٧٧( أو دهن،   )  مغل

ب، ومؤونته عليه  فال يفعل إال بإذنه، وهو مندو  للمقطوعوليس ذلك تتمة للحد بل حق       
  .آأجرة الجالد

  
  
  



  ٢٣٢

א 
  واآلخذ للنصاب عزره          الطريق باإلرعاب وقاطع) ٨٧٨(
  يعد آفا ورجل األخرى نإف    اليمين اقطع ورجل اليسرى آف) ٨٧٩(
  وباألخذ مع القتل لزم قتل           يقتل أو يجرح بعمد ينحتم إن) ٨٨٠(
  قبل ظفر به حقن يتوب           نإفصلبه ثالثة ف قتل) ٨٨١(

------------------------------------  

FאE 
ال أو       : هوقطع الطريق    ل البروز ألخذ م اداً       لقت ابرة اعتم شوآة مع        أو إرعاب مك ى ال  عل
د عن الغوث ه .البع ه واألصل في الىقول ا " : تع ذينإنم وله  جزاء ال اربون اهللا ورس ة " يح  اآلي

  ]. ٣٣:المائدة[
ة،      ) باإلرعاب(إذا لم يقتل ولم يأخذ ماًال       ) وقاطع الطريق ) (٨٧٨( أي اقتصر على إرعاب الرفق

م            : أي ر جمعه اثهم وآّث اده بحبس أو    ) عزره (خوفهم، وفي معناه من أغ ام باجته اإلم
صا    دون بالع ل القاص سالح ب هر ال شترط ش ّده، وال ي ا، وال يح ب أو غيرهم تغري

ذلك اع آ ارة قط صابوا. (والحج ذ للن ع  ) آلخ و رب سرقة، وه ي ال ارف ضروب دين  م
  .خالص، أو ما قيمته من حرز مثله ال شبهة له فيه

وت       ) ٨٧٩( ئال يف تقطع آفه اليمنى ورجله اليسرى آذلك لآلية السابقة، وإنما تقطع من خالف ل
ة  نس المنفع هج والء،  علي ى ال ان عل إن (، ويقطع دف ا  ) يع د قطعهم ق بع ع الطري لقط

  . ليسرى ورجله اليمنى ايدهفاقطع 
ه   مكافئًاوإذا لم يأخذ القاطع ماًال وقتل       ) ٨٨٠( تم قتل  له عمدًا أو جرحه عمدًا فسرى إلى نفسه تح

ه قصاصًا،             مستحقهلآلية، فال يسقط وإن عفا عنه        سقط قتل ًا، وي ّدًا حتم ل ح  بمال، فيقت
  مع القتل لزم (للمال ) وباألخذ(ويثبت ما عفا به، 

صلبه) ٨٨١( ل ف ى )قت ام    عل ة أي ـ ثالث ه ـ صالة علي ه وال سله وتكفين د غ ـ بع ا ـ شبة أو نحوه  خ
  حقن (عليهوقدرة ) قبل ظفر به(وإن يتب قاطع الطريق  . نكالهليشتهر حاله ويتم 

  
   قتل فرقن وقدموغير         حد ال حقوق آدمى وجوب) ٨٨١(
   األسبق ثم اقرعافاألسبق      العباد فاألخف موقعا حق) ٨٨٢(

------------------------------------  
تم يسقط عنه وجوب حده تعالى، وهو القطع        : أي) وجوب حد ال حقوق آدمي    ) ٨٨١( ل  وتح  القت

ود            بعدهاوالصلب بخالف ما لو تاب        لمفهوم اآلية، وال يسقط بها حقوق اآلدمي من ق
سقط  الوأفهم آالمه أن التوبة    .  والعفو على مال، أو مجاناً     القودوضمان مال فللولي      ت

ل        ره إال قت ق وغي اطع الطري ارك باقي الحدود آحد الزنا والسرقة والقذف في حق ق  ت
ة سقط بالتوب ه ي صالة فإن أآثر ) و. (ال ان ف ى شخص عقوبت ع عل ر (إذا اجتم لغي ) قت

ى                      ا حت رق بينهم ين ف فرقت وجوبًا، فلو اجتمع عليه حد قذف وقطع، أو حد قذف الثن
رأ  نيب المو م ك ب ئال يهل نفس    األول ل ره؛ ألن ال ين غي ه وب والي بين ل في ا القت االة، أم

م     ) وقدم(مستوفاة   غير القتل عليه، وإن تقدم القتل؛ ليحصل الجمع بين الحقين، فيجلد ث
  . يقطع ثم يقتل



  ٢٣٣

 تعالى، وإن آان له ما تعالى وحق للعباد قدم ما للعباد على هللافإن آان في العقوبات حق ) ٨٨٢(
م        سامحة،            ما هللا أخف؛ لبناء حقه ى الم وق اهللا عل ى المشاحة وحق دم عل ذف    فيق  حد الق

الى                   إن تمحضت هللا تع ا، ف على حد الشرب والزنا، ويقدم قتل القصاص على قتل الزن
اد ف  )1(أو للعب دم األخ ا ( ق األخف موقع بق      )ف دِّم األس ًا َق ة وغلظ توت خف إن اس ، ف

األول           اقين فاألسبق، آما لو قتل جماعة مرتبًا يقتل ب د  وللب سبق           ال م يكن ال إن ل يات ، ف
  .معّينًا ولم يعلم عين السابق أقرع وجوبًا

  
  
  
  

                                                 
  .للعبادة: في األصول المطبوعة) 1(



  ٢٣٤

 א 
   جلدة وعزربأربعين          آامل بشرب مسكر يحد) ٨٨٣(
  وإنما يحد بنصفه            ثمانين أجز والعبد إلى) ٨٨٤(
  نكهة وإن تقايا خمرا ال            شهد العدالن أو أقرا إن) ٨٨٥(

------------------------------------  

FאE 
ا  "األصل في تحريم الشرب قوله تعالى        سر      إنم ة  " الخمر والمي دة  [اآلي ر   ]٩٠:المائ ، وخب

ة من الهجرة، وهي               . "آل شراب أسكر فهو حرام    ": )1(الشيخين سنة الثاني ا في ال وآان تحريمه
  . ر األنبذة فمجاز العنب، وأما وقوعها في سائعصيربإجماع المتخذة من 

د) (٨٨٣( الم    ) يح ام بإس زم لألحك التحريم الملت الم ب ار الع ل المخت الغ العاق شرب(الب سكرل )  م
ام           أن يضربه اإلم ـ ب ه ـ در المشروب من سكر الق م ي ره، وإن ل سه من خمر أو غي جن

ويحرم . ذلكأربعين جلدة بسوط أو غيره، وهذا في الحر، أما غيره فعلى النصف من              
سشرب دواء أو عطش إذا  الم مكر ل الك وإال  ل ى اله ر إل ه األم م ينت ره إن ل د غي  يج
ه؛ فيكون       .  شربه، وال حّد في شربه للتداوي والعطش       نفيتعّي ويعتبر في السوط اعتدال

ى األعضاء، ويتقي                   رق الضرب عل ابس، ويف ، الوجه بين قضيب وعصا ورطب وي
ه بحيث يحصل زجره               والي الضرب علي ه، وي ّد حال    وال تجّرد ثياب ه، وال يح وتنكيل

  وعزر( إفاقته إلىسكره بل يجب تأخيره 
انين    : أي) إلى ثمانين أجز  ) ٨٨٤( ى ثم د (، جاز رأى اإلمام بلوغ ضرب الحر إل صفه . والعب ) بن

  وإنما يحد (وهو عشرون جلدة، فلو رأى اإلمام بلوغه أربعين جاز 
ه شرب        يقولبأن  )  أو أقرَّا (عليه بالشرب   )  العدالن شهدإن  ) ٨٨٥( ه، أو أن الم ب ار ع  وهو مخت

سكر     ره ف ه غي رب من اء ش ن إن ة(م د  ) ال نكه ال يح ريحف ه ب را ( فم ا خم ) وإن تقاي
  .الحتمال آونه غالطًا أو مكرهًا

   

                                                 
  ).  ٢٠٠١(، مسلم )٥٥٨٦، ٥٥٨٥، ٢٤٢(البخاري ) 1(



  ٢٣٥

א 
  بضع ادفع باألخف فاألخف أو   على نفس يصول أو طرف ومن) ٨٨٦(
   تالفا بالدفعالمال واهدر ال     أوجب إن يكن عن بضع والدفع) ٨٨٧(

------------------------------------  

FאE 
الى ه تع ه قول وب، واألصل في تطالة والوث و االس ه فمن ": وه دوا علي يكم فاعت دى عل  اعت

ًا        " :      )1( البخاري وخبر ،]١٩٤: البقرة"[بمثل ما اعتدى عليكم      ًا أو مظلوم انصر أخاك ظالم
  . لمهمنعه من ظ: ونصر الظالم" 
ى نفس    ) (٨٨٦( ال    ) ومن عل سلمًا       ) يصول (أو م ان م ًا أم           أوسواء أآ ًا مكلَّف ّرًا أم رقيق افرًا ح  آ

ه           ة من معصوم، فادفع األخف  (غير مكلف، ولو بهيم األخف ف إن أمكن بكالم أو    ) ب ف
تغاثة حرم الضرب، أو    سوط حرم عصا، أو بقطع     بضرب اس د حرم سوط، أو ب  بي

ل،   عضو حرم قتل، فإن أمكن اله     إن رب وجب وحرم قت ا      ف دفع بم ل من ين ع باألثق  دف
ه       بالعصادونه فهلك ضمنه، إال إذا فقد آلة األخف؛ آأن آان يندفع              ولم يجد إال سيفًا فل

ا لخروج           ال بينهم تحم القت ضبط، وشمل    األمر الدفع به وال ضمان، وآذا إذا ال  عن ال
ره  المعصومريج في اعتبار رعاية التدريج ما لو وجده يزني بأهله، ومحل التد           أما غي

  . آالحربي والمرتد فله العدول إلى قتله لعدم حرمته
ة                )  بضع  عن والدفع أوجب إن يكن      ) (٨٨٧( ه أم أجنبي ان بضعه أم بضع أهل رم، سواء أآ محت

ى             ك إذا أمن عل سه ولو أمة، ومحل ذل م يجب ويجب،              نف ه وإال ل  أو عضوه أو منفعت
ة إذا        ة قصدها  الدفع أيضًا عن النفس المحترم و معصومًا، وال يجب     بهيم افر ول  أو آ

ًا وجب                    عنالدفع   ه أو وقف أو مودع ال محجور علي  مال ال روح فيه، نعم إن آان م
 يضمن بقود وال دية وال  فال؛  بالدفع عنه ، ويهدر الصائل إذا أتلف        الدفععلى من بيده    

  .  وال آفارةقيمة
  
   النهار قدر القيمهالليل ال في      لما تتلفه البهيمه واضمن) ٨٨٨(

------------------------------------  
ى   : أي) في الليل ال النهار قدر القيمه  . واضمن لما تتلفه البهيمه   ) (٨٨٨( د عل إذا لم يكن احب الي

ة في   بالمثلالبهيمة معها ضمن ما أتلفته من زرع أو غيره في الليل          في المثلي والقيم
  . وغيرهم، دون النهاروالغاصبالمودع والمستعير المتقوم، سواء المالك والوآيل و

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1 (  
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א 
   بصريأسلم حر ذ مكلف     مؤآد على آل ذآر فرض) ٨٨٩(
  النسا وذا الجنون والصغر رق        أسرنإف يطيقه وصحة) ٨٩٠(

------------------------------------  

FאE 
اتلوا " ،]٢١٦:البقرة"[ عليكم القتال آتب ": وله تعالى آيات آق  جماعاإلواألصل فيه قبل      وق

ار   ،]٣٦:التوبة"[المشرآين آافة    ر  وأخب وا          ":  آخب ى يقول ل الناس حت ه إال    : أمرت أن أقات ال إل
دها   وآان الجهاد قبل الهجرة محّرمًا، ثم أمر         ،)1("اهللا ه               بع داء ب يح االبت م أب ه ث ال من قاتل  بقت

  . مر به مطلقًافي غير األشهر الحرم ثم أ
ا وأسروا               والجهاد وا بالدن ار إن دخل ة ألن الكف  قد يكون فرض عين وقد يكون فرض آفاي

سلمًا صد    م م يق و مه ة، وه رض آفاي بالدهم فف انوا ب ين، وإن آ رض ع نهم فف ع خالصه م  يتوق
نحصوله  اقين،   م قط الحرج عن الب ة س ه آفاي ن في ه َم إذا فعل ه، ف ى فاعل ذات إل ر نظر بال  غي
ن     :  تحصل بأحد أمرينإنماية  والكفا ارزهم َم ن ب افئون َم إما بأن يشحن اإلمام الثغور بجماعة يك
ار يهم الكف ؤّمر عل شًا ي سه، أو يبعث جي ًا بنف ر غازي ه دار الكف ام أو نائب دخل اإلم أن ي ن، أو ب  م

  . يصلح لذلك
  ). حر ذي بصر(مسلم ) مكلف. مؤآد على آل ذآر(على الكفاية ) فرض(وهو ) ٨٨٩(
ق ) صحة (ذي ) و) (٨٩٠( افر      يطي ون وآ ى صبي ومجن رأة وال عل ى ام اد؛ فال يجب عل  الجه

ـ آذي عرج                    ه ـ وأعمى ومريض يتعذر قتاله أو يشق عليه مشقة شديدة، ومن ال يطيق
يِّ ه    نب ابع يدي م أص د معظ ل وفاق ع وأش وب وأقط ى الرآ در عل رم .  وإن ق ىويح  عل

سلمين أو من و إذن أصوله الم اد إال ب و الرجل جه ِم فرض ول نهم، ال سفر تعّل جد م
ؤّمر                         ام إذا بعث سرية أن ي سن لإلم ه، وي ام أو نائب ر إذن اإلم آفاية، ويكره غزو بغي

م               عليهم ر ويوصيه به أمرهم بطاعة األمي يهم وي ة عل إن أسر   . ( ويأخذ البيع ساء  ) ف الن
ون( ه  ) وذا الجن ن في صغار وَم ون   رّقوال ا، فيكون اء لن سبي أرّق نفس ال صيرون ب  في

  .ي للغانمينوالباقآسائر أموال الغنيمة الخمس ألهل الخمس 
  
  قتل أو رق ومن أو فدا من    رأي اإلمام األجوداوغيرهم) ٨٩١(
  قبل خيره اإلمام أسلما من      أو اسرى وماله آعصمابمال) ٨٩٢(

                                                 
اب   ) 1( ن الخط ر ب ديث عم ن ح اري : رواه م سلم )٧٢٨٥، ٦٩٢٤، ١٤٠٠(البخ ، )٢٠(، وم

د ن ح رةوم ي هري اري : يث أب سلم )٢٩٤٦(البخ س )٢١(، وم ديث أن ن ح اري : ،  وم البخ
  ). ٢٢(، ومسلم )٢٥(البخاري ": حتى يشهدوا"، ومن حديث ابن عمر بلفظ )٣٩٣(



  ٢٣٧

  يله واحكم باسالم صب وما     أسر طفل ولد النسبوقبل) ٨٩٣(
   إن سباه مسلم حين انفردأو        من بعض أصوله أحدأسلم) ٨٩٤(
   حيث مسلم بها سكنيوجد    ا اللقيط مسلم بأنذآ عنهم) ٨٩٥(

------------------------------------  
ة      ) من قتل (الرجل الحر العاقل يؤخذ رأي اإلمام فيهم،        : أي) وغيرهم) (٨٩١( ه بضرب الرقب ل

  أو فدا (ة سبيله بتخليعليه )  أو رّق أو مّن(
ال) ٨٩٢( ام أ  ) بم زم اإلم سلمين، فيل رى م ة بأس ّظ    نأو مبادل و األح ا ه ا م ل منه د ويفع  يجته

ابهم إذا      ويكونللمسلمين، فإن لم تبن له المصلحة حبسه حتى تبين له،             مال الفداء ورق
سلم         ل أن     . استرّقوا آسائر أموال الغنيمة، ويجوز فداء مشرك بم لم األسير قب إذا أس ف

  . دمه ومالهيختار اإلمام فيه شيئًا عصم 
  أو صبية ) واحكم بإسالم صبي. ( من النسبوولدهفإذا أسلم قبل أسره يعصم دمه وماله ) ٨٩٣(
لم) (٨٩٤( د أس ن بعض أصوله أح ز    )  م واء الممي ه، وس ل بلوغ لم قب ه، أو أس وق ب ت العل وق

 المحكوم عليه بكفره آالصغير في تبعيته ألحد أصوله في اإلسالم،           والمجنونوغيره،  
  .سباه مسلم حين انفردأو إن (

نهم) ٨٩٥( ه : أي) ع م يكن مع سلم ول باه م م بإسالم المسبي إذا س ه أحدويحك  من أصوله؛ ألن
د                 صار تحت واليته آاألبوين، وآذا إذا وجد صغير لقيط بدار اإلسالم أو بدار آفر وق

  . سالماإلسكنها مسلم يمكن أن يولد له ذلك اللقيط تغليبا لدار 



  ٢٣٨

 א 
   للنبيفخمس الباقي وخمس        منها قاتل بالسلب يختص) ٨٩٦(

---------------------------------  

FאE 
الى    ه تع ا قول ل فيه ا ": واألص اء م وله  أف ى رس شر [" اهللا عل ه، ]٧:الح الىوقول  ":  تع

أن هللا خمسه           واعلموا ين  " أنما غنمتم من شيء ف ال  [اآليت م تحل الغ     ]٤٢– ٤١:األنف ة إال   ، ول نيم
سفن، أو التقى     : لهذه األّمة، والغنيمة   ما أخذناه من الحربيين قهرًا آالمأخوذ بقتال الرّجالة وفي ال

ا          الصفان َدْوه لن ا أه ال، وم  والحرب  فانهزموا عنه قبل شهر السالح، وما صالحوه عليه عند القت
  .  لمسلميكنقطة ولم قائمة، وما أخذه واحد أو جميع من دار الحرب سرقة، أو وجده آهيئة الل

سلم ) يختص) (٨٩٦( ة م ل(من الغنيم ي ) قات ال ف ى القت ل عل ي المقب سلب (الحربللحرب ، )بال
ام،  إذن االم ل ب ه وإن قات ال سلب ل افر ف سلم الك لوخرج بالم ل من ارتكب ومث  القات

ة   من) وخمس الباقي (غررًا آفى به شر حربي في حال الحرب فيستحق َسَلبه،             الغنيم
ال ب وإخراج مؤنها آأجرة     بعد السل  ساوية،       الجم سام مت ى واحدة   ويكتب  خمسة أق  عل
ستوية،            : للمصالح، وعلى أربع  : هللا، أو : منها ادق م درج في بن م ت  ويخرج للغانمين، ث

ين أهل الخمس                            ه ب الى أو المصالح جعل ه سهم اهللا تع ا خرج علي ة، فم سم رقع لكل ق
انمين            على خمسه، فتكون الغنيمة من خمسة وعشرين،       يقسم ا للغ سمة م ه ق دم علي  ويق

، وتستحب القسمة بدار الحرب، بل تأخيرها إلى دار اإلسالم           وانحصارهملحضورهم  
ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه، بعده يجعل في         )  للنبي فخمس(بال عذر مكروه،    

الى،       .  وسائر المصالح  اهللالسالح عدة في سبيل      وإضافته هللا للتبرك باالبتداء باسمه تع
  .  فيه آغيره تكرمًانفسهوآان يملكه لكن جعل 

  
  
   وألخيه المطلبلهاشم       في مصالح ومن نسب يصرف) ٨٩٧(
   أب إن لم ير احتالمابال     أضعف ولليتامى لذآر) ٨٩٨(
   السبيل في الزآاة قدماالبن       والمساآين آما والفقراء) ٨٩٩(
  الواقعة في القتال لشاهد           األخماس قسم المال وأربع) ٩٠٠(
   إن مات للوراثةلفارس       ةسهم آما الثالث لراجل) ٩٠١(

------------------------------------  
ده   ) يصرف(وال يورث عن النبي بل      ) ٨٩٧( سلمين آسد   )  في مصالح  (بع ارة  الثغور الم  وعم

م   تقديمالحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاء والعلماء والمؤّذنين، ويجب           األه
ه المطلب     (من جهة األب    ) ومن نسب . (فاألهم ا من          ) لهاشم وألخي ا من نسب لهم أم

ريبهم               شيءجهة األم فال     رهم وصغيرهم وق رهم وآبي ّيهم وفقي  له، وسواء في ذلك غن
  .  والغائب عنهالفيءوبعيدهم والحاضر بموضع 

ة من اهللا            ) لذآر أضعف ) (٨٩٨( ه عطي ستحق ؛  أي يعطي للذآر ضعف ما لألنثى؛ ألن ة   في  بقراب
ا       ) بال أب . ولليتامى(األب آاإلرث    د الزن يط شمل ذلك ول ه أب         واللق ذي ال يعرف ل  ال

  . أي هو صغير) إن لم ير احتالما(



  ٢٣٩

ساآين ويجوز لإلمام أن يجمع      : قال الماوردي .  والمساآين وابن السبيل   لفقراءلو) ٨٩٩( ين   للم  ب
ة       سهمهم من الزآاة وسهمهم من الُخمس وحقهم من الك         م ثالث وال ّفارات فيصير له . أم

ال سكنة     : ق ه وصف الزم والم اليتم؛ ألن سكنة أعطي ب تم وم د ُي ي واح ع ف وإذا اجتم
ة اة إذا    زائل ي الزآ ا ف م آم ل يع ة ب ى ثالث ل وصف عل ن آ صار م وز االقت ، وال يج

اد          اإلمامصرفها   ين آح اوت ب اقين، ويجوز التف ى الب ، ولو فقد بعضهم وّزع سهمه عل
  آل صنف 

ة  (يكون  ) قسم المال (عقارها ومنقولها للغانمين    )  األخماس وأربع) (٩٠٠( شاهد الوقع م  ) ل وإن ل
  . أو أثناءه) القتال(أول ) في(يقاتل بل حضر 

د انقضاء            ): لفارس(وثالثة  ) لراجل سهم ) (٩٠١( سهمان للفرس وسهم له، فإذا مات بعضهم بع
ال فال ش         لوراثالقتال والحيازة فحّقه     ذ           ه، أو في القت ه، بخالف موت فرسه حينئ يء ل

  . تابعوالفرسفإنه يستحق سهمه؛ ألنه متبوع 
  حضرها بإذن وآافر           واألنثى وطفل يغنيوالعبد) ٩٠٢(
  اإلمام حيث اجتهدا قدره           سهم أقل ما بداإمامنا) ٩٠٣(
   تجاريآمنهم آالعشر ف في      ما يؤخذ من آفارءيوالف) ٩٠٤(
  للجند حووا تقسيمه والباق       من غنيمه آالخمسفخمسه) ٩٠٥(

------------------------------------  
  بإذن  (حضر الوقعة )وآافر(ينفع في القتال ) والعبد واألنثى وطفل) (٩٠٢(
ل   (بال أجرة ــ لكل من أولئك       ) إمامنا) ٩٠٣( ذا             ) سهم أق انًا، وه انوا فرس من سهم راجل وإن آ

رجح            هو المسمى بالرَّْضخ، ويقدَّ    م؛ في ر باجتهاد اإلمام، ويفاوت بين أهله بحسب نفعه
ه   ن قتال ل وَم رالمقات داوي    أآث ي ت رأة الت ل، والم ى الراج ارس عل ره، والف ى غي  عل

  .  الرجالتحفظالجرحى وتسقي العطاش عن التي 
ا يؤخذ    والف) (٩٠٤( ار                      ) يء م ول وعق ل وال رآاب من منق ال وال إيجاف خي ار بال قت من الكف

الذي يؤخذ من التجار والجزية وما أهَدْوه في غير الحرب ومال ذّمي مات              ) آالعشر(
  .  أو فضل عن وارثه ومال مرتد قتل أو ماتوارثبال 

دب  عليهمي للجند المرصدين للجهاد يتم تقسيمه  والباق) فخمسه آالخمس من غنيمه   ) (٩٠٥( ، وين
ًا،   ة عريف ة أو جماع ل قبيل رًا، وينصب لك ام دفت ضع اإلم ل أن ي ال آ ويبحث عن ح

  .   وعياله وما يحتاجون إليه، فيعطي آل واحد مؤونته ومؤونتهمواحد
  
  
  
  
  



  ٢٤٠

 א 
  له آتاب اشتهر مكلف      تؤخذ من حر ذآر وإنما) ٩٠٦(
  من بعد بعثة الهدى آباؤه        هوداتمن  دون المجوس أو) ٩٠٧(

------------------------------------  

FאE 
الى      الجزيةألصل في   ا ه تع اليوم اآلخر        : " قبل اإلجماع قول اهللا وب ون ب ذين ال يؤمن اتلوا ال ق

م صاغرون            : " تعالى قوله، إلى   ]٢٩:التوبة"[ د وه ة عن ي ة "[حتى يعطوا الجزي د  ،  ]٢٩:التوب وق
، أما األمان فيصح أمان حربي محصور )2( ومن أهل نجران)1( من مجوس هجرالجزية أخذ  

ك،                  مختارلَّف  من آل مسلم مك    د الغرض؛ آأجرتك أو أمَّنت ظ يفي افر بكل لف ًا لك  ولو امرأة ورقيق
إن               مفهمةوتكفي إشارة     ورسالة، ويشترط قبول الكافر له، وأن ال تزيد مّدته على أربعة أشهر، ف

ل  يزاد بط وس      ف رر آجاس ه ض سلمين ب ى الم ب عل أمن، وأن ال يترت دها الم غ بع د وبل  الزائ
  . لمأمن، وأن ال يكون المؤّمن أسيرًا معهم ايبلغومغتال، وال 

ه رّق       ) من حر (الجزية  ) تؤخذ) (٩٠٦( رأة،         ) ذآر (فال تؤخذ ممن في ) مكلف (فال تؤخذ من ام
م، و  و حاصل له دم وه ن ال ذلها لحق ون؛ ألن ب ن صبي ومجن ذ م ال تؤخ شترطف  أن ي

التو      ) آتاب اشتهر (يكون للمكلف المذآور     ل راه  أمره بأنه من الكتب المنّزلة آ  واالنجي
  . وصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السالم

م      شبهة له  ) أو) (٩٠٧( اب وه ان            ) المجوس ( آت دة األوث ع، وخرج عب اب وُرف م آت ان له ه آ فإن
ة      . والمالئكة والكواآب  ّر بالجزي ودا   (وال يق سى       ) من ته ة عي د بعث ود أو    أو ،بع  ته

  .نبياء من قبله من األوعلى تنّصر بعد بعثة نبينا محمد 
  
  
  من متوسط الرتب وضعفه     في الحول دينار ذهب أقلها) ٩٠٨(
  ضيافة لمن بهم نزل واشرط     غنى أربع إذا قبل ومن) ٩٠٩(
  فوق ثوب جعلوا زنارا أو            ويلبسوا الغيارا ثالثة) ٩١٠(
  يساووا المسلمين في البنا وال       رآوب خيل حربنا ويترآوا) ٩١١(

------------------------------------  
ر،              ) أقلها في الحول دينار ذهب    ) (٩٠٨(  متوسط وضعفه من     (في آل سنة لكل واحد ممن ذآ

  . وهو ديناران) الرتب
م إن مضى حول          ) إذا قبل (دنانير  ) ومن غني أربع  ) (٩٠٩( ك، نع م ذل ا         ول نهم م ام ع دفع اإلم  ي

ك الحول               ة ذل شر . يجب لهم بالعقد من الذّب عنهم لم تجب جزي يهم         وي ـ عل دبًا ـ ـ ن ط ـ
  .  يمر بهم من المسلمينلمنضيافة 

بن أيام من الطعام واُألْدم آخبز وسمن، والعلف          ) ثالثة) (٩١٠( د      .  وحشيش  آت ى صّح العق ومت
م      نتلفهلزمنا الكفُّ عنهم، وضمان ما        عليهم نفسًا وماًال، ودفع أهل الحرب، عنهم إن ل
ه      إحداث وحربًايستوطنوا دار الحرب ونمنعهم    لم أهل دثناه أو أس د أح آنيسة وبـِيعة ببل

                                                 
  ). ٣١٥٧(انظر البخاري ) 1(
   ). ٣٠٤١(أبي داود " سنن" انظر )2(



  ٢٤١

يهم أن     .  لنا األرضعليه أو ُفتح عنوة أو صلحًا بشرط         ارا   (ويشرط عل سوا الغي أو . يلب
ارا (الثوب أن يجعلوا   ) فوق ار     ) زن ز، والغي ساء للتميي أن يخيطوا  : سواء الرجال والن
  .  ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونها بموضع ال تعتاد الخياطة عليهعلى

ّزًا                  ) ٩١١( ًا لألعداء وع ا إرهاب ويلزمهم ترك رآوب خيل حرب المسلمين؛ ألن في رآوبنا إياه
م في                ببلدللمسلمين، نعم إن انفردوا      تعّنا به و اس وا، ول م يمنع ا ل  أو قرية في غير دارن

ا حرب بحيث يجوز ــ مكِّنوا من      ال       رآوبه ر والبغ ل الحمي ال، وخرج بالخي  زمن القت
ا، و م رآوبه تم فله سالح وتخ ل ال ن حم ع م ذهبيمن ع ال م رف وز له ضة، وال يج  والف

  .بنائهم على بناء جار مسلم وال مساواته
  شرع بتمرد دفع وحكم      العهد بجزية منع وانتقض) ٩١٢(
  يضر المسلمين النقض لو فعل  بالطعن في اإلسالم أو الهرب) ٩١٣(
  آما في آامل قد أسرا فيه    ترك واإلمام خيرا شرط) ٩١٤(

------------------------------------  
ا             ) ٩١٢( اد ألحكامن اع من االنقي وينتقض عقد الذّمة بمنع أداء الجزية مع قدرته عليه، أو باالمتن

  . بالقوة والحّدة
ذلك أم              )  هرب ال) (٩١٣( من أداء الجزية، أو من االنقياد لحكم الشرع، سواء أشرط االنتقاض ب

ا  أو القرآن أو النبي     ) ي اإلسالم بالطعن ف  (العهدال، وينتقض    سبته      بم ده؛ آن  ال يعتق
ه إلى الزنا، أو الطعن في َنَسبه، بخالف ما لو وصفه على وفق اعتقاده               يس    آقول ه ل  إن

ذلك وإن شرط      : بنبي، أو  د ب تقض العه ه،  االنتقاض إنه قتل اليهود بغير حق؛ فال ين  ب
سلمة، أو أصابها      ) فعل يضر المسلمين  . أو( ًا        آأن زنى بم اح عالم ، بإسالمها  باسم نك

تن            سلماً أو الط بمسلم عالمًا بإسالمه، أو دّل أهل الحرب على عورة المسلمين، أو ف  م
  لو(عن ِدينه، أو دعاه إلى دينه، أو قطع عليه الطريق 

د، وشرط انتقاضه             ) شرط ترك ) ٩١٤( ذآور في العق  أحدهما وإال فال     بفعل الطعن، والفعل الم
ولهم في المسيح              ينتفض به، وخرج بم    سلمين شرآًا، وق ر ا ذآر إسماعه الم ، و  وعزي

ن     رط،  وم ا وإن ش د به تقض العه ال ين د ف اقوس والعي ر والن ر والخنزي ار الخم إظه
  .انتقض عهده فيخِّيره اإلمام بين قتل ورّق وَمّن وفداء، فإن أسلم قبل االختيار امتنع

  
  
  
  



  ٢٤٢

  
אא 

    والمجوس أصاليوثن ال         حال آتابيمسلم وذ من) ٩١٥(
  يقطع آل حلق ومر عليه      فيما حللوا إن يقدر والشرط) ٩١٦(
  ال ظفر وعظم بجارح          الحياة مستقر الحكم حيث) ٩١٧(
  البعير ند أو تردى أو          مقدور عليه صيدا وغير) ٩١٨(

------------------------------------  
FאאE 

دة "[ لكم صيد البحر      أحل " :األصل فيه قوله تعالى    ه  ،]٩٦:المائ الى  وقول تم   وإذا ":  تع  حلل
   ].٢:المائدة"[فاصطادوا 

ا             ويعتبر) ٩١٥( ة أن يكون سلم   ( في حل الحيوان المأآول الّبري بالصيد والتذآي ابي   ) من م أو آت
وثني والمجوسي و       والتذآيةتحّل مناآحته، وال اعتبار بالصيد       ر     من ال ا، ويعتب نحوهم

ون  ضًا أن ال يك ذابح أي ي ال ًاحِرُمف ون  م ضًا أن يك صائد أي ي ال ذبوح صيدًا، وف  والم
ويحل ذبح أعمى   .  له قصد صحيح   ليسبصيرًا؛ فيحرم صيد األعمى برمي وآلب، إذ        

صدًا                م ق ون وسكران؛ ألن له ز ومجن ّل       وإرادةوصبي ولو غير ممّي ة، وتح  في الجمل
  .ميتة السمك والجراد

ا) (٩١٦( شرط فيم اء) وال ل العلم در: (حل ل . إن يق ع آ ه قط و ) علي وم، وه رىحلق نفس مج  ال
ل     أووهو مجرى الطعام والشراب، فلو ترك شيئًا من الحلق          ) ومري(  المريء، وإن ق

  . ومات الحيوان؛ حرم
ون القطع ) ٩١٧( شترط آ ذآوروي ًا، الم ا ظّن ًا وإم ا قطع ي المقطوع إم اة ف تقرار الحي اَل اس  ح

د ونحاس    ) بجارح ( وشدة الحرآة بعد القطع       قهوتدّفصل الظن بانفجار الدم     ويح آحدي
ر أو عظم     ( وخشب وقصب وحجر وزجاج        ورصاصوذهب وفضة    وم ) ال ظف  ومعل

  . حّل ما قتله الكلب أو نحوه بظفره أو نابه
ه   ) (٩١٨( وان بال     ) وغير مقدور علي ر   (صيدمن الحي اردًا          ) أو البعي ه ش ى وجه أو (إن ذهب عل

ذبحًا،             ) دىتر ا م ه فتصير أعضاؤه آله ه ومريئ ّذر قطع حلقوم في بئر أو نحوها وتع
  .  منه حصل الجرح أجزأعضوففي أي 

  
  جرحه أو موته بالفم أو      إن يزهق بغير عظم الجرح) ٩١٩(
  سبع معلم أو طيره من       آلب جارح أو غيره إرسال) ٩٢٠(
   إن ينزجريتهأآل ين ودون       غير مره إذا اؤتمر يطيع) ٩٢١(
  أو المذبوح حال الحرآه ميتا       يحل صيد أدرآه وإنما) ٩٢٢(
  لبة البعير قائما ينحر          أن يقطع األوداج آما وسن) ٩٢٣(

------------------------------------  
اة         ) ٩١٩( ًا للحي ستقرة ويعتبر في الجرح آونه مزهق ر عظم    (الم ر   ) بغي م   ) أو جرحه  (وظف إن ل

  . بفم الجارحة من آلب أو طير) أو موته(يزهق، 
  .  أو فهد أو باز وشاهينآكلب) من سبع معلَّم أو طيره. إرسال آلب جارح أو غيره(و) ٩٢٠(
المعلَّم أن     ) ٩٢١( رة     (والمراد ب ر م ع غي أن ) يطي أّدب               ب ة بحيث يظن ت ه األمور اآلتي  تتكرر من

رة    ل الخب ك أله ي ذل ع ف ة، ويرج الجوارحالجارح دب أمر   ، وال ب أتمر ب ه ي ن آون  م



  ٢٤٣

د                 ه، وال ب  أنصاحبه بأن يهيج بإغرائه، وأن يمسك الصيد ليأخذه الصائد وال يأآل من
تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها، أما جارحة الطير فال مطمع في انزجارها بعد             

  . طيرانها
م       ) ميتًا. وإنما يحل صيد أدرآه   ) (٩٢٢( ه في   ، أو إذا الجارحة بسبب الجرح المزهق أو بف أدرآ

أن             حياةحال حرآة المذبوح، أو أدرآه وفيه        ه؛ آ ّذر ذبحه بال تقصير من  مستقرة وتع
ـ                         ه سكين ـ م يكن مع أن ل ـ آ سل السكين فمات قبل إمكان ذبحه، وإن مات لتقصيره ـ

  حرم 
الحلقوم،          : وهما) األوداج(الذابح  ) يقطعأن  (ويسن  ) ٩٢٣( ق يحيطان ب عرقان في صفحتي العن

و  مفل ّل،   يقطعهل ذابح ح ا ال ا(م ر . آم ة البعي ر لب اع  )ينح نم لالتب ر والغ ذبح البق ، وي
ة             عنقولطول   ل ولب وم اإلب  اإلبل، فيكون أسرع لخروج روحها، ولو عكس فقطع حلق

  غيره لم يكره 
  أن تصل قل بسم اهللا وقبل     المذبوح نحو القبله هووّج) ٩٢٤(
  بول فاجهرابالق وبالدعاء             أضحية وآبرايف وسم) ٩٢٥(

------------------------------------  
ر        ا (ويندب أن يكون البعي ًا،        ) قائم سرى وإال فبارآ ة الي ول الرآب ى ثالث معق  وأنعل

ستريح        ى لت ا اليمن رك رجله سر، وتت ا األي ى جنبه ضجعة عل شاة م رة وال ون البق تك
  . ، وتشّد باقي القوائم لئال تضطرب حال الذبح فيزّل الذابحبتحريكها

ذبح              )هالقبلالمذبوح نحو   (ويسن أن يوّجه    ) ٩٢٤( د ال ول عن سن أن يق ات، وي ؛ ألنها أشرف الجه
ي      ) بسم اهللا ( ى النب ول     وال ،ويصلي عل ه       :  يجوز أن يق د إليهام سم اهللا واسم محم ب

  . أيضًاالتشريك، ويندب أن يتوجه الذابح للقبلة 
ا، وي             ) ٩٢٥( د ذبحه ر، وأن          وتسن التسمية في األضحية خاصة عن ام تكبي ا أي ر؛ ألنه سن التكبي

ول  ك  : يق ذا من م ه كالله ل وإلي ال.  فتقب و ق د   : ول ك ومحم راهيم خليل ا تقبلت من إب آم
  . يكره، ويقول ذلك جهرًالم ؛عبدك ورسولك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٤٤

א 
  الطلوع تنقضي وخطبتين من        قدر صاله رآعتين ووقتها) ٩٢٦(
  التشريق أن تكمال ثالثة         إلىمن بعد ارتفاعها وسن) ٩٢٧(
  معز في ثالث الحول دخل أو  واحد ضأن له حول آمل عن) ٩٢٨(

------------------------------------  
FאE 

شريق           إلى بًاعم تقرّ وهي ما يذبح من النَّ     ام الت  واألصل  . اهللا تعالى من يوم العيد إلى آخر أي
صّل صالة العيد وانحر : أي ]٢:الكوثر"[ لربك وانحر    فصل " :تعالىفي ذلك قبل اإلجماع قوله      

ر       ذبحهما بكبشين أملحين أقرنين     ضحى رسول اهللا    : )1(النسك، وخبر مسلم   ده وسمى وآب  بي
ة  وليست الضحية بواجبة، وإنما هي سّنة        .ووضع رجله على صفحتهما    أدى بفعل واحد       آفاي  فتت

سن ا ت ا، وإنم ره ترآه ا، ويك ه من أهل البيت له ادر حر آل سلم ق ـَب أو لم ا المكات  بعضه، وأم
  .فيفعلها إن أذن سيده

  . خفيفات) وخطبتين( الشمس يوم العيد طلوعمن ) ووقتها قدر صالة رآعتين) (٩٢٦(
ا ذات وقت وسبب            تأخيرهاويسن  ) ٩٢٧( ا    .  لترتفع آرمح، وال يدخلها آراهة؛ ألنه ويبقى وقته

شريق الثال         ام الت ل       حتى تغرب الشمس آخر أي ة، سواء اللي ار ث ذبح       والنه ره ال م يك ، نع
ه                  راء ال يحضرون في ذبح، وألن الفق د يخطئ الم و   حضورهم ليًال؛ ألنه ق ار، فل  بالنه

 الوقت ذبحه   خرج ذبح قبل ذلك أو بعده لم تقع أضحية، نعم إن لم يذبح الواجب حتى             
  . قضاًء

ه ) (٩٢٨( د ضأن ل ن واح ه أه   ) ع ان ل إن آ ة، ف ي الثاني ن ف نة وطع سنة  َس صلت ال ت ح ل بي
  . له سنتان ودخل في الثالثة، سواء الذآر واألنثى في ذلك) أو معز(لجميعهم، 

  خمس سنين استكملت وإبل    لكن عن السبع آفت آبقر) ٩٢٩(
  وعرج في الحال ومرض           تجز بينة الهزالولم) ٩٣٠(
  ذنب آعور في األعين أو        الجزء آبعض أذنوناقص) ٩٣١(
  هنقص قرنها وخصي وجاز     مى أو قطع بعض اإلليه العأو) ٩٣٢(

------------------------------------  
نتين          ) ٩٢٩( ا استكملت              وشرع وال يجزئ من البقر إال ما استكمل س ل م ة ، ومن اإلب  في الثالث

سادسة، و  ي ال ت ف نين ودخل زخمس س ن   يج بعة م ن س ر ع ل والبق ن اإلب ّي م ئ الثن
ياه    ردُيد منهم أهل بيت ولم األشخاص، وإن آان لكل واح    ضلها سبع ش  التضحية، وأف

درها     شارآة بق راد    في ثم بعير ثم بقرة ثم ضأن، وشاة أفضل من م رة لالنف ة أو بق  َبَدن
  . لحمهابإراقة الدم، وشرط إجزاء األضحية سالمتها من عيب ينقص 

ا ا من شدة   فال تجزئ األضحية بها، وهي التي ذهب مّخه      ) ولم تجز بّينة الهزال   ) (٩٣٠(  هزاله
)  الحال  في (بحيث تسبقها الماشية إلى الكأل الطيب         ) عرج(بينة  ) مرض و (بينة  ) و(
د  : أي طربت عن ليمة فاض ت س و آان ى ل ذبح، حت د ال ود عن ب الموج رة بالعي العب

سير الجرب؛     إضجاعها  للذبح فعرجْت عرجًا بّينًا لم تجز، وال يضر يسيرها بخالف ي
   . والودكاللحمألنه يفسد 

  أو ذنب آعور في األعين . آبعض أذن(ولو فلقة يسيرة ) وناقص الجزء) (٩٣١(
                                                 

انظر " صحيحه"من ، والحديث رواه البخاري في مواضع عديدة        )١٩٦٦(و) ١٩٦٢(مسلم  ) 1(
  ...). ،٥٥٦٥، ٥٥٦٤، ٥٥٥٤، ٥٥٤٩، ١٧١٤، ١٧١٢، ١٥٥١         (– مثًال –



  ٢٤٥

ىأو ) ٩٣٢( هالعم م ال )  أو قطع بعض األلي ه، نع أآول من ذهاب جزء م ا ل أو ضرع أو غيره
ر،                  فلقةيضر قطع    ك ال يظه ر آفخذ؛ ألن ذل وجاز نقص    ( لحم يسيرة من عضو آبي

  . أو أليةئ المخلوقة بال ضرع وتجز، )قرنها والخصية
  من المندوب دون النذر وآل بعض اللحم لو بنزر    والفرض) ٩٣٣(

------------------------------------  
اق  المندوبة التصدق ببعض اللحم ولو قليًال؛ ألنها شرعت  األضحيةفي  ) والفرض) (٩٣٣(  إلرف

ر ا             سلم   المساآين، وال يحصل ذلك بمجّرد إراقة الدم، والمراد به تمليك الفقي شامل لم  ال
ا شاء من           ه بم ًا ليتصرف في ا نيئ للمسكين، ولو واحدًا حّرًا أو مكاتبًا ــ شيئًا من لحمه

ه ال في                           بيع ه في تمّلك ه؛ ألن حق راء إلي ًا ودعاء الفق ه طعام  أو غيره، فال يكفي جعل
 تمليكه مطبوخًا، وال تمليكه غير اللحم من جلد وَآِرش وآبد وطحال وعظم         والأآله،  
داءً                   أآلا، فلو   ونحوه ه ابت ه أن يتصدق ب ان يلزم ذي آ ْدر ال ة  .  الكل ضمن الَق ومؤون

اء              الحصاد نةوآمؤالذبح على المضّحي     ام األغني ه إطع ا شيئًا، ول  فال يعطى الجزار منه
اقي، واألفضل    ) من المندوب (ويجوز األآل   . تمليكهم ال   )1(]منها[ فيأآل ثلثًا ويتصدق بالب

ا إال  صدق بكله ًاالت ي     لقم ه ف ع ب دها، أو ينتف صدق بجل سنونة، ويت ا م ا فإنه رك بأآله يتّب
  .، وال يجوز له أن يأآل شيئًا من المنذور بيعه وإجارتهالاستعماله، وله إعارته 

                                                 
  . وهو تحريف. منهم : في األصول المطبوعة ) 1(



  ٢٤٦

 
 א 

  شعر واألذان في األذن وحلق       في سابعه واسم حسنتسن) ٩٣٤(
   في العظامدون الكسر شاتان         لألنثى وللغالموالشاة) ٩٣٥(

------------------------------------  

FאE 
ة  ي لغ شَّ:ه ى رأس   ال ذي عل ودعر ال رعًا.المول ه    : وش ق رأس د حل ذبح عن ا ي  ي وه. م

نّ  ي س حية ف سها وسُ آاألض المتها ّنها وجن ضِليتها وس صدّ واألف ل والت ا واألآ داء  منه ق واإله
اً             ، وغير ذلك  النيةر  نت واعتبا نها إذا عيّ  وامتناع بيعها وتعيّ   ا نيئ  ، لكن ال يجب التمليك من لحمه

   . عن العاّقحكمها وتأخيرها عن بلوغه يسقط ،ووقتها من حين الوالدة إلى بلوغه
ا،         أفضلالعقيقة في سابع والدة المولود، فهو       ) تسن) (٩٣٤( ه منه  من غيره، ويحسب يوم والدت

ا    يقول ويسّن ذبحها في صدر النهار عند طلوع الشمس، وأن         د ذبحه سم اهللا، اهللا  :  عن ب
و                         ه ول ابع والدت وم س سميته ي سن ت الن، وي ة ف ذه عقيق م ه أآبر، اللهم منك وإليك، الله

د اهللا        د سقطًا أو ميتًا، وأن يكون باسم حسن آعب رحمن،  وعب سن  )و( ال ق (ي شعره  ) حل
ّسر ففضة،                م يتي سن  ) و(ذآرًا آان أو أنثى، والتصّدق بِزنته ذهبًا، فإن ل ألذان في  ا(ي

  . ، واإلقامة في اليسرى، ويحّنك بتمر، فإن لم يكن فبحلواليمنى) األذن
د، وأن ال            ويسن،  )شاتان. والشاة لألنثى وللغالم  ) (٩٣٥(  طبخها بحلو تفاؤًال بحالوة أخالق الول

سالمة أعضاء                  اؤًال ب يتصّدق به نيئًا، ويندب أن ال يكسر عظمًا من العقيقة ما أمكن تف
  . آسره لم يكرهوفلالمولود، 



  ٢٤٧

 
 א 

  من الجراد والسمك ةآميت        منها طاهر لمن ملك يحل) ٩٣٦(
  آالتمساح وابن آوى يحرم        بمخلب وناب يقوى وما) ٩٣٧(
  آذا ما استخبثته العرب منه       نص تحريم به أو يقرب أو) ٩٣٨(

------------------------------------  

FאE 
ه         ال قل " : قال تعالى  ، حلها وتحريمها  :أي ى طاعم يطعم  " أجد فيما أوحي إلي محرما عل
ة ام [اآلي الى]١٤٥:األنع ال تع ل": ، وق ث  ويح يهم الخبائ رم عل ات ويح م الطيب  " له

  ].١٥٧:األعراف[
ل) (٩٣٦( ن ) يح ةم ام األطعم اهر( طع مكًا أو   ) ط ًا س ادًا أم حيوان ان جم واء أآ ه، س ن ملك لم

ات      ألنه مذآى؛   حيواَن َبرّ  سمك       ( من الطيب ة من الجراد وال ا يعيش في        ) آميت وهو م
ًا      خرج البحر، وإذا   ر َمحرَّم ي الّب ره ف ان نظي ذبوح، وإن آ شه عيش م ه صار عي  من

ا           آبيرًاويكره ذبح السمك إال     . آكلب  يطول بقاؤه فيسّن ذبحه إراحة له، ومذآى البر م
  . يستطاب

ب) (٩٣٧( ا بمخل ن ا) وم ه م وى ب ن  يتق ا م اب ونحوه سر وعق اهين ون از وصقر وش ر آب لطي
وق    ) آالتمساح وابن آوى  (أآله  ) يحرم(به  ) يقوى) ـناب(بـ) و(جوارح الطير،    وهو ف

ه : " واألظفار فيه َشَبه من الثعلب واألسد، وخرج بقوله    المخالبالكلب طويل    " يقوى ب
م يكن    وثعلبما نابه ضعيف آَضُبع   ّم وإن ل ة، أو    ، ويحرم أيضًا ما له س اب آحي ه ن ل

ور لضررهما،       رة آعقرب وزنب ه إب ا ل ع أو       وم أرة وغراب أبق دأة أو ف ه آح  أمر بقتل
  .أسود

ره حرام،              ) أو نّص تحريم به   ) ٩٣٨( أآول وغي ين م د ب ّنة، والمتولِّ  من  دآالمتولِّ من آتاب أو س
ه في التحريم         ه حكم د من شيء ل ا   . (الحمر األهلية وغيرها، والمتولِّ ذا م  هاستخبثت آ

ة      ) العرب ذين                 إذافي حال رفاهي العرب ال رة ب ليمة، والعب اع س سار وطب انوا أهل ي  آ
ه آالم العرب                  ويرجع ، عهده   فيآانوا   سبق في م ي ه حيث ل ى عرب  في آل زمن إل

  . لهم آالحشراتوالمستخبث ، عهدهالذين آانوا في 
   ما سد قوة العملةميت من    ما استطابته وللمضطر حل ال) ٩٣٨(

------------------------------------  
ّل،  ) ٩٣٨( رب فيح تطابته الع ا اس ا م صوم ) وللمضطر(أم ة. حل(المع ن ميت ه : أي) م ّل ل يح

تناول الميتة ــ آلحم خنزير ــ ما يحصل معه القوة على العمل، إذا لم يجد حالًال يأآله 
  .، أو أجهده الجوع وعيل صبرهمخوفًاوخاف تلف نفسه، أو مرضًا 

  
  
  
  
  



  ٢٤٨

  
  

א 
  يعلمت مسافة المرام إن     في الدواب والسهام تصح) ٩٣٩(
  شخص منهما أو آخر المال       الرمي سواء يظهر وصفة) ٩٤٠(
  إذا محلل بينهما إال       أخرجا فهو قمار منهما إن) ٩٤١(

------------------------------------  

FאאאE 
سابقةفال ّمم ا التأهّ ي وه، المناضلة تع صد به ث ق نة حي ادب  س ل  .للجه ا قب  واألصل فيه

الى ه تع اع قول دوا " :اإلجم وة وأع ن ق تطعتم م ا اس م م ال"[ له سر ،]٦٠:األنف وة  وف ا الق  فيه
  .)1(بالرمي

ضًا   ) و(من خيل وفيل وإبل وبغل وحمار ال طير وصراع،          )  في الدواب  تصح) (٩٣٩( تصح أي
ّشاب والمسّالت           ) امالسه(على   بأنواعها سواء العربية، وهي النبل، والعجمية وهي النُّ

افع في الحرب               ومزاريقواإلبر    ورماح ورمي بأحجار بيد ومقالع ومنجنيق، وآل ن
ى        ى               آر غير ما ذآر، ال عل اتم ووقوف عل باحة وشطرنج وخ دق وس ة صولجان وُبن

رد؛          ده من زوج وف ذه األمور   ألنرجل ومعرفة ما بي صّح      ه ع في الحرب، وت ال تنف
ر  ا ذآ ى م سافة المرامي(عل و الرم: أي) إن علمت م شاهدة، وه ذراع، أو بالم ي بال

  . إليهاالموضع الذي يبتدئان منه والغاية التي ينتهيان 
 من قرع، وهو إصابة السّن بال خدش له أو خزق، وهو أن             صابةاإلفي  ) وصفة الرمي ) (٩٤٠(

ذ من الجانب                   فيه، أو خسق،   يثبتيثقبه وال    ه، أو مرق، وهو أن ينف  وهو أن يثبت في
َوب الرمي وعدد               ان عدد ُن شترط بي وم         صابة اإلاآلخر، وي ال المعل ، سواء يظهر الم

بقتك أحرزت       سبقتنإن  : آقوله) شخص منهما (جنسًا وقدرًا، وصفة     ي فلك آذا، وإن س
سبق منكما فله من :  أو غيرهماماإلغيرهما، آقول ) أو آخر(مالي وال شيء لي عليك    
  . له علّي آذا: في بيت المال آذا، أو

اًال       أخرجفإن  ) ٩٤١( ا     ( آل واحد منهما م ار منهم و قم ا          ) فه ردّ محرم؛ ألن آل واحد منهم  دمت
ية،   رآض والفروس ال ال ال صود الم رم، والمق نم أو يغ ين أن يغ اك ) إال إذا(ب ان هن آ

  ) محلل(
  
  ن يسبقهما لن يغرماإ يغنم      تحته آفء لما تحتيهما ما) ٩٤٢(

------------------------------------  
ان     وسمي واحد، ولو بلغوا مئة      ويكف) بينهما(ثالث   د أن آ ال بع ي محلًال؛ ألنه حّلل الم
  .حرامًا

ا من المرآوبين ويمكن أن       (المرآوبمن  ) ما تحته (وشرط المحلل أن يكون     ) ٩٤٢( آفء لما تحتيهم
ًا        مالهما، وإن  فيأخذيسبقهما     يئًا،               جاءا معًا أو مرّتب رم ش م يغ رم، وإن سبق ل ن يغ  وإنفل

  . سبقاه وجاءا معًا فال شيء ألحد
                                                 

  ).١٩١٧(رواه مسلم ) 1(
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א 
  صفة تختص اإلله أو           تصح باسم اهللا وإنما) ٩٤٣(

------------------------------------  

FאE 
الى        ، يمين جمع ه تع انكم    يؤاخذآم  ال " : واألصل فيها قبل اإلجماع قول اللغو في أيم  " اهللا ب

ة رة [اآلي الى]٢٢٥:البق ه تع ذين إن ": ، وقول يال  ال ا قل انهم ثمن د اهللا وأيم شترون بعه آل "[ ي
ران ار ،]٧٧:عم روأخب ه : آخب ان  أن فآ وب: "  يحل ب القل ِف .)1("ال ومقل ين والَحل  واليم

ق : وهي شرعاً . واإليالء والَقَسم ألفاظ مترادفة    ا تحقي ستقبًال        م ان أو م م يجب وقوعه ماضيًا آ  ل
م      ع العل ة، م ين أم آاذب ت اليم ادقة آان ًا ص ًا أو ممتنع ًا ممكن ًا أو إثبات النفي ه، بالح ل ب  أو الجه

ا تغمس صاحبها                     ين الغموس؛ ألنه م بالحال هي اليم ار، وهي    في والكاذبة مع العل م أو الن  اإلث
وتن ب الواجب آـ واِهللا     وخرج بالتحقيق لغو اليمين، وبما لم يج      . آبيرة سماء؛       ألم ، أو ال أصعد ال

ا ال يتصور                    ا بم ارق انعقاده سه، وف ه في نف ًا لتحقق ه فليس يمين ـِّر، آـ    في ت، أو   :  الب تلن المي : َألق
الى ألصعدن السماء بأن امتناع الحنث ال يخّل بتعظيم اسم اهللا            ه فيحوج      تع ّل ب ر يخ اع الب ، وامتن

  . إلى التكفير
ه              ) باسم اهللا (اليمين وتنعقد   ) ح تص وإنما) (٩٤٣( ال أردت ب و ق ذا ل وهو ما ال يحتمل غيره، وله

ان من         اهللاغير    تعالى؛ لم يقبل ظاهرًا وال باطنًا؛ ألن اللفظ ال يصلح لغيره، وسواء أآ
ده أو               الحسنىأسمائه   ذي أعب دين، أم ال آال  آاهللا والرحمن ورب العالمين ومالك يوم ال

ه   جد ل ه، أم  أوأس لي ل د        أص ه عن صرف إلي أن ين الى ب ى اهللا تع ه عل ب إطالق الغال
الرحيم  الق آ القاإلط رب، والخ ه( وال تص باإلل فة تخ ة اهللا ) أو ص الى، آعظم تع

 وحقه والقرآن ومشيئتهوعزته وجالله وآبريائه وآالمه وعلمه وقدرته وسمعه وبقائه    
العلم     ىعلوالمصحف، فتنعقد بكل منها اليمين، إال أن يريد به ظهور آثارها             ق وب  الخل
ة أو              القرآن الخطب ادات وب الحق العب  وبالمصحف   الصالة المعلوم وبالقدرة المقدور وب

سمع               ه وبال ة علي الكالم الحروف واألصوات الداّل ، وخرج  المسموع الورق والجلد وب
  . يكرهبلبذآر اسم اهللا تعالى وصفته الحلف بغيرهما آالنبي والكعبة فال ينعقد به، 

  
  ياللغو إذ سبق اللسان يجر ال      ربة أو نذرقزام الت أو) ٩٤٤(
  حنث بالواحد من هذين ال        ال يفعل األمرين وحالف) ٩٤٥(
  فعل ما يحلف أن ال يفعال يف       حانثا إذا ما وآال وليس) ٩٤٦(
  سليمة من معيبه مؤمنة             اليمين عتق رقبه آفارة) ٩٤٧(

------------------------------------  

                                                 
  ). ٧٣٩١، ٦٦٢٨، ٦٦١٧(رواه البخاري )  1(



  ٢٥٠

دًا، أو    ) أو التزام قربة أو نذر  ) (٩٤٤( إن آلمت زي ين، آ م أ : أو آفارة يم ه إن ل ّي صالة   آلم  فعل
 آفارة يمين، لزمهمثًال أو نذر أو آفارة يمين، وهما آنذر اللجاج، فإذا وجد المعلق به            

سلم                ر م ين فلخب ا في األول ا، وأم ارة   : " )1(أما في الثالث فللتصريح به ذر آف ارة   الن  آف
الى      "يمين   التحقيق   . ، وألن القصد منهما المنع أو الحث فأشبها اليمين باهللا تع وخرج ب

ى          سانه إل ا لغو اليمين بأن سبق ل ه في حال غضب أو لجاج أو          لفظه  بال قصد، آقول
  . ، وإن جمعها في آلمة واحدة فال تنعقدأخرىبلى واهللا : ال واهللا تارة، و: صلة آالم

ذين           ) مرينوحالف ال يفعل األ   ) (٩٤٥( وبين، أو ال يأآل ه ذين الث بس ه أن ال يل رغيفين آ ، أو ال
ه              ا،  بالواحد اللحم والعنب، أو التمر والزبيب، أو ال يدخل الدارين؛ ال حنث  علي  منهم

ا       " وحالف ال يفعل األمرين  : " وخرج بقوله  ال منهم و حلف ال يفعل آ ا ل أن م اد  ب  أع
ب، أو   واهللا ال آآل اللحم وال    : حرف النفي آقوله   ب؛         :  العن ه ال آآل التمر وال الزبي  فإن
  . يحنث بأحدهما

ع أو ال     ) في فعل(غيره ) وليس حانثًا إذا ما وّآال ) (٩٤٦( و حلف ال يبي ه، فل ما حلف أن ال يفعل
ث؛         فوآل يشتري أو ال يزوج أو ال يطلق أو ال يعتق أو ال يضرب                م يحن ه؛ ل  من فعل

ه أم ال، وسواء   ألنه لم يفعله، سواء أجرت عادته بالتو    م أن   الالئق آيل في ه أم ال، نع  ب
  . نوى أن ال يفعل ذلك بنفسه وال بغيره حنث

ه    . عتق رقبه (مخيرة ابتداًء مرتبة انتهاًء؛ إما      ) اليمينآفارة  ) (٩٤٧( أي ) مؤمنة سليمة من معيب
  . يخل بالعملعيبمن 

  
  غالب األقوات مدا مدا من    عشرة تمسكنوا قد أدى أو) ٩٤٨(
  ةقباء أو ردا أو فرو ثوبا       ةآسوة بما يسمى آسو أو) ٩٤٩(
  الوال وجاز التفريق واألفضل       صام ثالثا آالرقيق وعاجز) ٩٥٠(

------------------------------------  
نهم         ) من غالب (مساآين  ) عشرة(يطعم  ) أو) (٩٤٨( ّداً (أقوات البلد، ويكون لكل واحد م  فال ) م

  .  ولو في عشرة أيام، وال إلى عشرة أو أآثرعشرة يجوز أن يصرفه إلى دون
اوت              ) هآسوأو آسوة مما يسمى     ) (٩٤٩( سة، ويجوز التف فال يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خم

ة أو      روة أو إزار أو عمام اء أو رداء أو ف وب قب ا، آث ين نوعه سوة وب ي الك نهم ف بي
  . منديلسراويل أو 

بين صومها خروجا من خالف من       ) األفضل الوال و. آالرقيقصام ثالثًا   (حر  ) وعاجز) (٩٥٠(
  .بينها إلطالق اآلية) وجاز التفريق(أوجبه، 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1 (  



  ٢٥١

  
  



  ٢٥٢

א 
  واجب العين وذى اإلباحة ال         ةبالتزامه لقرب يلزم) ٩٥١(
  أو اندفاع نقمة حادثة          إن علقه بنعمة باللفظ) ٩٥٢(

------------------------------------  

FאE 
ر أو شر وشرعاً         :هو لغة  ر    : الوعد بخي ر وا   : أو،خاصة  الوعد بخي ة غي زام قرب ة ج الت  .ب

ع    ": )1( البخاري وخبر ،]٢٩:الحج"[ نذورهم   وليوفوا " :واألصل فيه قوله تعالى    ذر أن يطي من ن
سمان   ".اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه         ين لجاج          :  وهو ق سمى يم ذر لجاج، وي ن

ا يرغب             مينوي رر، وهو م ذر تبُّ روه؛ ون  غضب، وضابطه أن ال يرغب في حصوله، وهو مك
  .  غير مكروه، وسواء المعلق وغيرهوهوفي حصوله، 

ان   ) ٩٥١( ًا أو                    : للنذر ثالثة أرآ و رقيق سلمًا، ول اقًال م ًا ع ه بالغ ه آون ر في اذر، ويعتب فيهاً ن  أو  س
؛ إذ العبادات إنما هي هللا،       "هللا"ذا بدون   علي آ : ّي آذا، أو  علهللا  : مفلسًا؛ وصيغة آقوله  

ر                 الواجبوال ينعقد نذر     ة غي ث، وهو قرب رآن الثال  بالعين، وهو المنذور الذي هو ال
ين، سواء  ة وجوب ع تواجب ا آصالة أآان رب به أن وضعت للتق صودة ب ادة مق  عب

ال             وإنوصوم وحج واعتكاف وصدقة؛ أو فرض آفاية         ذل م ى ب ه إل  لم يحتج في أدائ
شق ذلك      وم ن آ م تك أن ل ازة، أم ال ب صالة الجن ادةة آ ة   آعي ب الكعب ريض وتطيي  م

شاء      ور وإف ادم والقب ارة الق اطس وزي شميت الع سوتها وت سالموآ سلمين  ال ى الم  عل
وم؛              . وتشييع الجنائز  ذرها، والمباحات آأآل ون وخرج بالقربة المعصية؛ فال يصح ن
  . فال يصح نذرها

ة      . علقه بنعمة باللفظ إن   (وينعقد النذر   ) ٩٥٢( دفاع نقم ة أو ان ة         )حادث ه قرب ذر بالتزام زم الن ، فيل
  .شفى اهللا مريضي فعلّي آذا: إن رزقني اهللا ولدًا، أو:  علقه بنعمة آـإن

  
  
  ينذر المعاصي ليس ش صدقة      ّينجز النذر آلله عل أو) ٩٥٣(
  ترك شيء بالتزامه القرب أو   يعلق فعل شيء بالغضب ومن) ٩٥٤(
  اليمين مثل ما سلف آفارة    وجد الشرط ألزم من حلف إن) ٩٥٥(
  أصحاب له آالرافعي وبعض       به أفتى اإلمام الشافعي آما) ٩٥٦(
  بين تكفير وما قد نذرا ما           النواوي فقال خيرا أما) ٩٥٧(
  الصالة رآعتان قائما نذر               القربة نذر لزما ومطلق) ٩٥٨(

---------------------------------  
ال          ) صدقة (صوم أو    )   عليّ هآلّلأو نجز النذر    ) (٩٥٣( و ق ا ل ه، آم ق فيلزم ّي أن  : أو عت هللا عل

  .  )2("ال نذر في معصية اهللا: " المعاصي لخبرنذرأضحي أو أعتكف، وال عبرة ب
ق فعل شيء بالغضب) (٩٥٤( رك . ومن يعل ا ) شيءأو ت رب(منه ه الق ذر ) بالتزام سمى ن وي

  . غضبلجاج و
                                                 

  ).٦٧٠٠(و) ٦٦٩٦(الحديث )  1(
  ).١٦٤١(رواه مسلم ) 2(



  ٢٥٣

  .  الوفاء بالنذر، وإال لزمه آفارة اليمينلزمفإن وجد المشروط ) ٩٥٥(
 أحمد، وهو   اإلماموذهب إليه   ) آالرافعي(أصحابه  ) آما به أفتى اإلمام الشافعي وبعض     ) (٩٥٦(

  . جمع متأخرونواعتمدهقول جمع من الصحابة رضي اهللا عنهم،  
  . ر الحالف ما بين الوفاء بالنذر والكفارةد خيَّفقرحمه اهللا تعالى )  أما النواوي) (٩٥٧(
ه أن يصلي                   أقلو) ٩٥٨( ق لزم ذر الصالة وأطل ين  واجب في الشرع من ذلك لو ن ًا،   رآعت  قائم

ا                 ود، آم ه القع دًا، جاز ل و فال يجوز للقادر القعود فيهما، فإن قال أصلي قاع  صرح  ل
  .برآعة فتجزئه

  
  
  
  أقل ما تموال صدقة              آفارة قد حصال ما والعتق) ٩٥٩(

------------------------------------  
ذر صدقة         عتقوأطلق لزمه   ) العتق(إن نذر   ) و)  (٩٥٩( و ن  رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، ول

ة أجزأه             افرة معين ق آ ذر عت ة وأطلق لزمه أقّل متمّول، ولو ن إن عّين ناقصة    آامل ، ف
  .تعينت لتعلق النذر بالعين

  
  
  
  
  

א 
  حر سميع ذو بصر مكلف            يليه مسلم ذآر وإنما) ٩٦٠(
  أحكام القرآن والسنن يعرف     يقظة عدل وناطق وأن ذو) ٩٦١(
  االجتهاد باألنواع وطرق          والخلف مع إجماع ولغة) ٩٦٢(

------------------------------------  

FאE 
م:أي ال إل ، الحك ي األصل يق و ف شتم وه ه يءام ال ضائه وإحكام ل .وإم ه قب  واألصل في

فاحكم بينهم بالقسط : "وقوله ،]٤٩: المائدة"[ احكم بينهم بما أنزل اهللا وأن " :اإلجماع قوله تعالى
دة"[  ر، ]٤٢:المائ ه أجران" : وخب ه أجر وأن أصاب فل أ فل اآم فأخط د الح  وهو .)1("إذا اجته

ي اإلمام فيها أحدهم ليقوم به، فإن تعّين له واحد فيولفرض آفاية في حق الصالح له في الناحية،     
ان             إن آ ره، ف ه غي ره بأن لم يصلح مع ه،        غي ره طلب ول، ويك واله فللمفضول القب ان يت  أصلح وآ
  .  األصلح ال يتواله فهو آالمعدومآانويندب للفاضل الطلب والقبول، وإن 

؛ إذ ال يليق  امرأةفال يصح من  ) ذآر( آافر ولو على آفار،      يتوالهفال  ) وإنما يليه مسلم  ) (٩٦٠(
نهم،           ع صوتها بي سة الرجال ورف ون؛  صب فال يصح من    ) مكلف (بها مجال ي أو مجن

                                                 
  ). ١٧١٦(، ومسلم )٧٣٥٢(اري رواه البخ) 1(



  ٢٥٤

ى،            ق،         ) حر (ألنه ال يعتبر قوله على نفسه فعلى غيره َأول ) سميع (فال يصح من رقي
  فال يصح من أعمى، ) ذو بصر(فال يصح من أصم، 

ل،    ) يقظةذو  ) (٩٦١( اطق (فال يصح من فاسق،     ) عدل (فال يصح من مغف فال يصح من    ) ون
  ، )يعرف أحكام القران والسنن. أن(يشترط فيه ) و( إشارته، همتُفأخرس وإن 

ا؛       ) ٩٦٢( شريعة به ورود ال ا ل وم    ألنوأن يعرف لغة العرب مفرداتها ومرّآباته ا يعرف عم  به
واختالفا  إجماعًا   بعدهماللفظ وخصوصه، وأن يعرف أقوال العلماء من الصحابة فمن          

اده،  ي اجته الفهم ف ئال يخ األنواع(ل اد ب وة  ) وطرق االجته رواة ق ال ال رف ح أن يع ب
ق    :  المذآورات، فمن أنواع القرآن    األنواعوضعفًا، والقياس مع     العام والخاص والمطل

ّين      سنة            والنص والمقَّيد والمجمل والمب سوخ، ومن أنواعه ال :  والظاهر والناسخ والمن
اس    ولمسند والمرسل،   المتواتر واآلحاد وا   واع القي ى والمساوي واألدون،     : من أن األول

اص   دم الخ ىويق صل     عل َخ والمت ق، والناس ى المطل د عل ه والمقّي ارض ل ام المع  الع
ه              ويجوز. والقوي اب فيكفي  تحري االجتهاد بأن يكون الشخص مجتهدًا في باب دون ب

  .  الذي يجتهد فيهبالبابعلم ما يتعلق 
  
  االثنين ووسطا ينزل بكرة       با ويدخلآات ويستحب) ٩٦٣(
  امن وهج حر حاجز متسعا      الحكم يكون بارزا ومجلس) ٩٦٤(

------------------------------------  
اج                    )آاتبًا(آون القاضي   ) يستحبو) (٩٦٣( ه فال يحت ره ل ره ويكتب غي ى غي د يكتب إل ؛ ألنه ق

دب أن يكون        والإلى آاتب    ة             قارئ، وال يشترط، وين ًا ذا فطن ا متثبّت ل حليم ر العق  واف
دًا                الحواسوتيقُّظ آامل    شحناء بعي ًا من ال نهم بريئ  واألعضاء عالمًا بلغة من يقضي بي

ار،   اللهجةمن الطمع صدوق     دخل (أن ) و( ذا رأي وسكينة ووق ين  . ي رة االثن إن  ) بك ف
ه               وإالتعّسر فالخميس    ه في القرب من ساوى أهل ، إال أن    فالسبت، وأن ينزل وسطًا ليت

ّل      دّ يكون للقضاة مح م  مع ّم           له ه عذاب حيث ال أه ، وينظر أوًال في أهل الحبس؛ ألن
اف،           المحاضرمنه، ويتسلم من المعزول      ضواّل واألوق ام وال وال األيت سجّالت وأم  وال

ه              أمينًاويبعث إلى الحبس      أو أمينين ليكتب اسم آل محبوس وما حبس به ومن حبس ل
وم        إذا جلس الي ه، وأخذ              الموعود  في ورقة، ف ين يدي اس صّبت األوراق ب  وحضر الن

أنا خصمه؛   : ، وسأل عن خصمه، فمن قال     فيهاواحدة واحدة، ونظر في االسم المثبت       
ه      ده محبوس ذ بي بس ليأخ ى الح ة إل ه ثق ث مع ضرهبع أل   ويح ده س ضر عن إذا ح ، ف

  . اعترافهالمحبوس عن سبب حبسه، فإذا اعترف بالحق عمل معه بمقتضى 
ه الخصوم               ) يكونومجلس الحكم   () ٩٦٤( زدحم في ى ال ي ظاهرًا ليهتدي إليه آل أحد، فسيحًا حت

ضرر ًا   ويت ا، محفوظ وز ونحوهم ر والعج شيخ الكبي ر ( ال ج ح ن وه رد ) م أو أذى ب
  .وريح وغبار ودخان

  خالف مالك وأحمدا حكم      بالمسجد حيث قصدا يكره) ٩٦٥(
  نا عاقالوإال فأمي عذر      بواب وحاجب بال ونصب) ٩٦٦(
  لحظ نفس يكره آغضب       مع ما يخل فكره وحكمه) ٩٦٧(
  نعاس ملل وشبع حقن          وعطش وجوع ومرض) ٩٦٨(
   نافذ للحكميفي ذ والقاض          وبرد فرح وهم حر) ٩٦٩(
  إلسالماوجاز الرفع ب فرض    الخصمين في اإلآرام تسوية) ٩٧٠(

------------------------------------  



  ٢٥٥

ره(و) ٩٦٥( سجد(أن يوضع ) يك واقعين بمجلس  ) بالم اع األصوات واللغظ ال صونًا عن ارتف
  . المسجدال يكره القضاء في : حيث قاال) خالف مالك وأحمدا(، الحكم

ه،       ) نصب حاجب (يكره للقاضي   ) و) (٩٦٦( اذ  ) و(يحجب الناس عن الوصول إلي واب (اتخ ) ب
ع هيمن ان يغلق يما إن آ اب، ال س ق الب اس ويغل اء  الن ه لألغني راء ويفتح ى الفق  عل

ًا              )عذر. بال(وللرؤساء، إن آان     ان وصول الخصم موقوف ، وإنما يكره الحاجب إذا آ
ه       ا من وظيفت اس، وهو المسمى       ترتيب على إذنه، وأم ازل الن ه بمن  الخصوم وإعالم

اذه بالنقيب في الزمن السابق؛ فال بأس        ه             باتخ شرط آون ل صرح جمع باستحبابه ب ، ب
  . ، ويندب آونه آهًال آثير الستر على الناسعفيفًاًال عاقًال أمينًا عد

  . مكروه)  لحظ نفسآغضب. مع ما يخل فكره(وحكم القاضي ) ٩٦٧(
  ). ملل وشبع(و) نعاس(و) حقن(و) وعطش وجوع(مؤلم ) مرض(مثله ) و) (٩٦٨(
ه              )فرح وهمّ (و) حر وبرد (و) ٩٦٩( ك الحاالت، وخرج بقول ذ في تل لحظ  : "، فحكم القاضي ناف

  .  تعالىهللالغضب " نفس
ه،          ) فرض. الخصمين في اإلآرام  (والتسوية بين   ) ٩٧٠( أن على القاضي في دخول علي أذن   ب  ي

ا، وجواب                    ة وجه لهم ا، وطالق ا، واستماع لكالمهم لهما فيه، وقيام لهما، ونظر إليهم
ه، أو أحدهما عن يمي                      سالم ين يدي ا شريفين ب سهما إن آان أن يجل ه   منهما، ومجلس ب ن

ا؛ ألن                     عنواآلخر   شيء منه رام، فال يخص أحدهما ب واع اإلآ ائر أن ذا س  يساره، وآ
ه      قلبتخصيص أحدهما يكسر     ع  (للقاضي   )وجاز . ( اآلخر ويمنعه أن يلحن بحجت الرف

  ) باإلسالم
  
  مجلس على رجال الذمم في       له يجوز رفع المسلم لكن) ٩٧١(
  يرم قبول ما هدالقضا ح قبل    الخصم لمن لم يعتد هدية) ٩٧٢(
  قوم غيرهم لن يقبال تعيين         يجز تلقين حجة وال ولم) ٩٧٣(
  إليه حين مدع طلب قاض    يقبل قاض ما آتب وإنما) ٩٧٤(

------------------------------------  
  . ويجوز للقاضي رفع المسلم على الكافر بأن يجلس المسلم أقرب إليه) ٩٧١ (
ى القاضي ق) ٩٧٢( رم عل ر ويح ه الخصومة لخب ن ل ة م ول هدي حت": ب ال ُس دايا العم  ،)1("ه

، ويجب عليه رّدها إلى مالكها، قبلهاوألنها تدعو إلى الميل إليه فال يملكها القاضي لو          
ضيافة          ال وال ة   . فإن تعّذر وضعها في بيت الم ة والهب ا         آالهدي ا الرشوة، وهى م ، وأم

ـ      يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحك           الحق ـ ذ     فحرام م ب ًا، وال ينف  مطلق
  . حكمه

) تعيين قوم. وال( قلب اآلخر، آسروال يجوز للقاضي تلقين مّدٍع آيف يدعي لما فيه من ) ٩٧٣(
الى   ) غيرهم(من الشهود    ه تع نكم       وأشهدوا  ": لقول ا  ،]٢: الطالق "[  ذوي عدل م  ولم

  . فيه من اإلضرار بالناس

                                                 
ال    : ٣/٨١" الدر المنثور" قال السيوطي في    ) 1( ابر ق وأخرج عبد الرزاق وابن مروويه عن ج

راء سحت    : "رسول اهللا   ا األم ذا ي ال  ". وه د عن طاوس       : ٣/٨٢وق ن حمي د ب وأخرج عب
ال حت  : ق ال س دايا العم ـ . ه د . اه رار ٥/٤٢٤وروى أحم د   ) ٣٧٢٣(، والب ي حمي ن أب ع
  . وهو ضعيف اإلسناد" هدايا العمال غلول: "قال رسول اهللا : ساعدي قالال



  ٢٥٦

ك،   مدٍعإذا طلب ) إليه(آخر ) قاض. ما آتب(لخصم  في بلد ا ) وإنما يقبل قاض  ) (٩٧٤( ه ذل  من
  ويكتب فإذا وصل الكتاب إلى القاضي ال يقبله إال 

  
  
  
  حواه حين خصم جحدا بما     ذآرين شهدا بشاهدين) ٩٧٥(
   أصر ثانيا يعزرهفإن              أساء أدبه فيزجره من) ٩٧٦(

------------------------------------  
ى        ) بما حواه  (يشهدان على القاضي    ) ذآرين (عدلين) دينبشاه) (٩٧٥( ه حين أشهدهما عل آتاب

م                         الكتابنفسه وختم    شاهدين، ث سخة مع ال ه مع ن تم ب ذي خ ه ال ه نقش خاتم  وذآر في
ه                   المكتوبيحضر   ك شهد علي  إليه الخصم، فإن أ قر استوفى منه الحق، وإن جحد ذل

  .يعلمانهالشاهدان بما 
  . من الخصمين زجره القاضي، فإن تكرر منه ذلك عاقبه تعزيرًا) من أساء أدبه(و) ٩٧٦(
  
  
  
  
  
  



  ٢٥٧

 א 
   متشابه وتعديل شرعفي      حاآم عليها الممتنع يجبر) ٩٧٧(
   رد بالرضا والقرعةوقسم    لم يضر طالب للقسمة إن) ٩٧٨(

------------------------------------  

FאE 
ز الحصص بعضها من    هي  ل    . بعض  تميي ا قب اع  واألصل فيه الى اإلجم ه تع  وإذا " : قول

ا    يقسم وآان  ،   ]٨: النساء [ اآلية "حضر القسمة    ة   .  الغنائم بين أربابه ا؛   والحاجة داعي  إليه
صد  شارآة ويق ن الم شريك م ضرر ال د يت تبدادفق صرفاالس شترآة .  بالت ان الم م أن األعي واعل

سمته،          : أحدهما: قسمان سين وزوجي خّف، إن طلب            آجوهر ما يعظم الضرر في ق وب نفي  وث
ه؛ آسيف          إنالشرآاء آلهم قسمته لم يجبهم الحاآم، ولم يمنعهم           قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعت
نعهم؛      ه يم ه فإن ل منفعت ا تبط الف م سر، بخ هيك ام    ألن صود آحم ه المق ل نفع َفه، أو ال يبط  َس

  . آلخر؛ وما ال يعظم ضرره اعليهاوطاحونة صغيرين إليجاب طالب قسمته، وال يجبر 
 يعظم ضرره وهي  في قسمة  متشابهة في األجزاء؛            والما يجبر الحاآم الممتنع عليها      )  ٩٧٧(

م   وب ودراه ن حب ين م اآمثل زاء،  ونحوه شتبهة األج ة، وأرض م ة األبني ، ودار متفق
ًا     ل ووزن ي المكي يًال ف سهام آ دل ال يفتع ه   ف توت ب صباء إن اس دد األن وزون بع  الم

يكون في   ) و( شريك أو جزء مميز بحّد أو جهة،         اسمثالث، ويكتب في آل رقعة      آاأل
سمه  ديل شرع(ق دل ) تع أن تع سهامب وة ال زاء بحسب ق ة األج أرض مختلف ة آ  بالقيم

ى   اآم عل ر الح اء، ويجب رب م ات وق سمةإنب شابهات  الق سمة المت ي ق ا ف ع منه  الممتن
  . وقسمة التعديل، وهي بيع واألولى إفراز

ا )٩٧٨( ر وإنم ديل يجب ي التع ع ف سمة( الممتن ًا للق صر طالب م ي ه عشر دار ال ) إن ل ان ل و آ فل
صلح  سكنىي ت     لل ه تعّن ر ألن طلب ر اآلخ م يجب ا ل ر؛ وطلبه ا آلخ الح له اقي ص  والب

ا        بخالف اآلخر، وأن يكون في قسمة الرّد، وهي بيع لكن ال إجبار فيها بل بالرضا بم
  . قسمة أو بما أخرجته القرعةرضينا بهذه ال: تخرجه، آقولهما

   عدال في الحساب مهراآلف      الحاآم حرا ذآرا وينصب) ٩٧٩(
   ال تقويم فرد يقسموحيث    اثنان إذ يقوم ويشترط) ٩٨٠(

------------------------------------  
م المساحة       )  في الحساب  عدًال(مكلفًا  ) وينصب الحاآم حرًّا ذآرا   ) (٩٧٩(  والحساب؛ ألنه     حاذقًا فيه بأن يعل

وأن يكون نزهًا قليل الطمع حتى         : قال الماوردي .  آالحاآم، وليوصل إلى آل ذي حق حقه       يلزم
  .  يدّلس وال يخونال

إذا آان فيها تقويم؛ ألنهما شاهدان بالقيمة، نعم إن جعل اإلمام ) اثنان(للقسمة ) ويشترط) (٩٨٠(
دَليْ            حاآمًاالقاسم   ه بع ويم جاز، فيعمل في ه،         في التق ه القضاء بعلم سه ول سم بنف ن، ويق

ث ال ( ويموحي ام أم ) تق صبه اإلم واء ن اآم، س د آالح م واح ي قاس سمة يكف ي الق ف
شرآاء ى    ال ه عل ن فأجرت م يك إن ل ال، ف ت الم ن بي صوبه م ام رزق من ل اإلم ، ويجع

  .  المأخوذةحصصهمالشرآاء بحسب 

א 
   قد علماحرا ناطقا آلف     تقبل ممن أسلما وإنما) ٩٨١(
  وال صغيرة مالزم طوعا           على آبيرة ما أقدما عدال) ٩٨٢(



  ٢٥٨

  صحسنة على األ واالختبار   ن قد صلحإتاب مع قرائن  أو) ٩٨٣(
  نفعا وال دافع ضار لنفسه   المثل له وليس جار مروءة) ٩٨٤(

------------------------------------  

FאE 
ي  ةه اطع: لغ ر الق رعًاو. الخب ه  : ش ى وج ره عل ى غي ر عل ر المخب ق لغي ار بح إخب
ه     . مخصوص ه واألصل في الى  قول شهدوا  ":  تع الكم        واست ه  " شهيدين من رج وا   وال" وقول  تكتم

ه       ": وخبر،  ]٢٨٢: البقرة ["الشهادة   شاهد  وتتحقق    .)1("ليس لك إال شاهداك أو يمين  ومشهود   ب
  . له ومشهود عليه ومشهود به

و فال تقبل من آافر     تقبل من مسلم؛    ) ٩٨١( ل من صبي وال                  ول ف؛ فال تقب ه، مكل ى أهل دين  عل
ل مجنون، حر؛ فال      ل من أخرس وإن ُفهمت إشارته،                    تقب اطق؛ فال تقب ق، ن  من رقي

  . عالم بالعدالة وظهورها؛ فال تقبل شهادة من لم تثبت عدالته آالفاسق
ّنة؛  آتاب شديد بنص وهي ما لحق صاحبها وعيد) طوعًا (آبيرةلم يرتكب   ) عدًال) (٩٨٢(  أو س

ى      اق عل ه ب ًا فإن ان مكره و آ ا ل سكر، بخالف م رب الم واط وش ا والل ل والزن آالقت
  من لم يالزم على صغيرة مع اإلصرار عليها، : العدلعدالته، و

تثبت صالحه، فيشترط في توبته من      ) تاب مع قرائن  ( لكنه   مختارًاأقدم على آبيرة    ) أو) (٩٨٣(
ه وال            ما: قذفي باطل، أو  : يقول القاذف معصية تولية القول ف    ادم علي ا ن ًا وأن  آنت محّق

  ). سنة على األصح (وهيأعود إليه، ويشترط اختباره بعد توبته مدة يظن فيها صدقه 
ه ويشترط تخّلقه بخلق    ) ٩٨٤( ه ومن ال                      أمثال اء ل ه، ال حي ه، فمن ال مروءة ل ه ومكان  في زمان

ه الجوع           آل في السو  فاألحياء له يقول ما شاء،       ق والشرب فيه لغير ُسوقّي إال إذا غلب
ه،              مكشوفأو العطش؛ والمشي فيها      ه مثل  الرأس أو البدن غير العورة ممن ال يليق ب

ه                    اد للفقي د ال يعت وإآثار حكايات مضحكة بين الناس، ولبس فقيه قباًء أو قلنسوة في بل
اآن،           لبسه سقطها باألشخاص واألحوال واألم شترط   و   ــ يسقطها، ويختلف م ول   ي  لقب

  . يدفع عنه ضررًاوالالشهادة عدم التَُّهمة بأن ال يجّر لنفسه بها نفعًا 
  على عدوة لن نقبله آما          أصل فرع لمن يشهد له أو) ٩٨٥(
  أو بمقر اعتلق تحمل     إن سبقياألعمى ويرو ويشهد) ٩٨٦(
  والء نسب بال اتهام وقف     نكاح وحمام وبتسامع) ٩٨٧(

------------------------------------  
 وفرعه وإن    ، شهادته ألصله وإن عال    ترّدف )لهفرع  لمن يشهد     (وليس الشاهد بأصل أو     ) ٩٨٥(

و ، سفل ل آانت ول ى اآلخر فتقب دهما عل األح ع ،عليهم هادته دف ضمن ش ه أن تت  ومن
ل   . أو اإلبراءباألداءضرر عنه آأن شهد لألصيل الذي ضمنه أصله أو فرعه       وال تقب

ة    بلت وإن قُ  )على عدوه (شهادته   ه للتهم ردّ  ،ل ة          شهادته   فت و مع ثالث ه ول ا زوجت  ، بزن
   .ي على مبتدع وعكسهوتقبل شهادة مسلم على آافر وسّن

                                                 
يس             ) 1( ن ق ه    ) "٢٦٧٠(،  )٢٥١٦(رواه البخاري من حديث األشعت ب ط " شاهداك أو يمين . فق

ا أخرى          ) ١٣٩(وعند مسلم    ال   : من حديث وائل بن حجر في قضية لعله ال " بّينتك : "ق : ق
  ". ليس لك إال ذاك:: "قال".. يمينه: "ليس لي بينة، قال
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ان           إنوتقبل شهادة األعمى     ) ٩٨٦( اه وآ ل عم ه قب ل من ِي    المشهود  سبق تحّم ه معروَف ه وعلي  ل
ه في  ) قرأو بم(النسب واالسم، بخالف مجهوليهما أو أحدهما،    ق أو   أذن  بطالق أو عت

  . قاضبه حتى يشهد عليه عند ) اعتلق(مال آلخر معروف االسم والنسب 
 تواطؤهممن جمع يؤمن    ) وبتسامع(وتقبل شهادته أيضًا فيما يثبت باالستفاضة آالبصير        ) ٩٨٧(

على الكذب لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم، مع نكاح وموت ووقف ووالء        
 وملك بال معارض، وبما يثبت به أيضًا والية القضاء ونحوه، والجرح               عتقوونسب  

ديل ه والتع الن ال وارث ل ًا وارث ف سامع أن فالن شهد بالت أن ي د، واإلرث ب  والرش
 آان هناك معارض آإنكار المنسوب إليه نسبه أو طعن فيه بعض الناس إذاغيره، أما  

ي  ه ف ازع ل كأو من ال تجوز المل ه؛ ف شهود ب تالل الظن  الم سامع الخ شهادة بالت ه ال ل
  .حينئذ

  
  فرجها آمرود في مكحله في       أربعة أن أدخله وللزنا) ٩٨٨(
  الصوم عدل بينا ولهالل          اثنان آإقرار الزنا وغيره) ٩٨٩(
  اليمين المال أو فيما يؤل ثم       وامرأتان أو رجل ورجل) ٩٩٠(
   حق مال آاألجلأو نهاتعيي       آالموضحة التي جهل إليه) ٩٩١(
  والبيع والضمان والحوالة     للمال آاإلقالة سبب  أو) ٩٩٢(

------------------------------------  
شترط )و) (٩٨٨( ة(ي ا أربع هود، ) للزن هش ال ومثل ن الرج ة م ة والبهيم واط ووطء الميت  الل

ائح ال          فيهالموصوفين بما مر للكتاب العزيز، ولما        اره من القب شنيعة، فغّلظت    وفي آث
د من ذآر          ره أو      يالمزنّ الشهادة فيه ليكون أستر، وال ب ه أدخل ذآ شهدون بأن ا، ي  به

  على سبيل الزنا فقد يظنون المفاخذة زنا ) في فرجها( منه رهاْدَقحشفته أو 
ًا              مما) وغيره) (٩٨٩( ه الرجال غالب ع علي ه ويّطل ان ( ليس ماًال وال ما يؤول إلي موصوفان  ) اثن

  .واحد ظهرت عدالته) ولهالل الصوم عدل(أو غيره، ) آإقرار الزنا( وذلك  مّر،بما
  أو مما يؤل (فيما يتعلق بالمال ) ثم اليمين. ورجل وامرأتان أو رجل) (٩٩٠(
ا ال             ) تعيينها. إليه آالموضحة التي ُجهل   ) ٩٩١( ا، فإنه ين محّله بأن شهدوا بها وعجزوا عن تعي

صاصًاتوجب  ال فق ا توجب الم د صرح  ، وإنم ل بالموضحة صحيح فق ط، والتمثي ق
ة   ل جناي أن آ شيخان ب ةال ة    موجب ت بالحج د يثب ر العب ده والح د ول ل الوال ال آقت  للم

  .وآذلك الحكم في حق مالّي آاألجل والخيار والشفعة. الناقصة
ة ) (٩٩٢( ال آاإلقال بب للم ة . وس ضمان والحوال ع وال ارة ) والبي رّد والوصيةواإلج ال وال  بالم

ى    شهادةأنه ال فرق بين أن تتقدم       " رجل وامرأتان : "وُفهم من قوله  . بالعيب  الرجل عل
د     "ثم اليمي: "المرأتين وبين أن تتأخر، وُفهم من قوله      ه بع أتي بيمين شترط أن ي ن أنه ي

ه  ا يّدعي هادة الرجل بم هش اهده وتزآيت ه صدق ش ي حلف ذآر ف ه، ويجب أن ي  وتعديل
  . لكذالمستحقي وإن شاهدي لصادق وإن! واهللا: فيقول

  
   لما الرجال ال تطلعنسا        وامرأتان أربعورجل ) ٩٩٣ (
   والحيض والبكارةوعيبها        آالرضاع والوالدة عليه) ٩٩٤(

-----------------------------------  
  لما الرجال ال تطلع(نسوة ) أربع(أو ) ورجل وامرأتان) (٩٩٣(
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ه آالرضاع) ٩٩٤( دي، ) علي ن الث رأة،   أن اأوم ذه الم ن ه ه م ذي شرب من بن ال والدة(لل . وال
د،      ) والبكارة(واالستحاضة  ) والحيض(آرتق وقرن،   ) وعيبها ة واستهالل الول والثيوب

م                 مّروعلم مما     أن ما ال يثبت برجل وامرأتين ال يثبت برجل ويمين، وأن ما يثبت به
  .مرأتين إال عيوب النساء ونحوها، وأنه ال يثبت شيء بان،ويمييثبت برجل 

  
  
  
  
  

 אא 
   قاض خصمه وحكمالأس    تمت الدعوى بشيء علما إن) ٩٩٥(
  بحق مدع حكم ةبين           يعترف خصم فإن يجحد وثم إن) ٩٩٦(

------------------------------------  

FאE 
ه      به قد  يوالمدع ، إخبار بحق للمخبر على غيره     : وشرعاً . الطلب : لغة هي  يحتاج في إثبات
ة ى البين شهود،إل ي ال ا، وه موا به ق ؛ وس ين الح م يتب ر  واألصل . ألن به ار آخب ك أخب ي ذل  ف

 اليمين على المدعى ولكن ،لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأموالهم      " :)1(مسلم
   ".عليه

شيء علم) (٩٩٥( دعوى ب أل.اإن تمت ال دعى يقاضال ) س ه الم ف، علي ى وال يتوق ؤاله عل  س
ام إال       والمدعى عليه مكلَّ   ي وتمامها بأن يكون المدع    ي،المدعطلب   زمين لألحك فين ملت

تثن ا اس ه وأن ي،م ه ل ه أو ملك دعى علي ه للم دعى ب ر بالم ي إن أق ذآر التلق  وأن ال ، ي
ه   : وآونها ملزمة فلو قال   ،يناقضهايسبقها ما    ذا أو باعني ي آ سمع  ؛ غصب من م ت أو  ، ل

دَ  وال تسمع    ، وهو ممتنع من األداء الواجب عليه      ،ه آذا تلي في ذمّ  : قال ل إال   مؤجّ  ينب
الى       ،إن قصد به تصحيح العقد     ا        ، وأن ال يكون بحق اهللا تع ق به  آدمي   حق  إال أن يتعل

ال وحلف المدع         ولو ادعى سرقة مال سُ     ،آقذف فتسمع  ه  ىمعت دعواه بالم إن   ، علي  ف
اليمين       ألن حدود  ؛ وثبت المال وال يقطع    ي المدع حلفنكل   م   وعُ . اهللا تعالى ال تثبت ب ل

ا  شيءب " :من قوله  ا                  " علم صفة إن اختلف به در وال وع والق  وجوب ذآر الجنس والن
   .الغرض

زم   إن)  ٩٩٦( ك، ويل ه ذل دعي من ب الم ه القاضي بطل م علي دعوى حك د ال رف الخصم بع  اعت
ر قضاء ا           بالخروجالمقّر   اإلقرار من غي لقاضي،   من الحق الذي عليه، ويثبت الحق ب

سكوت؛ جعل            لمدعىوإن أنكر ا   ى ال يئًا، أو أصّر عل ّي ش  عليه آأن قال ال يستحق عل
ر  اآًالالمنك دعي ن ول للم كت : ، فللقاضي أن يق ة ؟ وإن س ك بين ان ) و(أل مَّ(آ أي ) َث
  . حكمت بكذا: بها بطلب المدعي آأن يقول) بحق مدع حكم(تشهد ) بينة (هناك

  
  حلف حيث مدع دعا عليه       فالمدعىةال بين وحيث) ٩٩٧(

                                                 
  ).٤٥٥٢، ٢٦٦٨، ٢٥١٤(وهو لفظه، ورواه البخاري ) ١٧١١(مسلم ) 1(



  ٢٦١

  يستحق المدعى وباليمين   أتى ردت على من ادعى فإن) ٩٩٨(
  فهي لمن له اليد أحدهما        عينا بها ينفرد يوالمدع) ٩٩٩(
  حلفا وقسمت بينتان       آانت معهما وشهدت وحيث) ١٠٠٠(

------------------------------------  
م    ) عليه يحلف  . فالمدعى(نت وطلب المدعي يمينه      آا أوللمدعي،  ) وحيث ال بينة  ) (٩٩٧( إن ل ف

  .  القاضي، فإن حلفه بدون طلبه لم يعتّد بيمينهيحلفهيطلبها لم 
ه القاضي   :  اليمين آأن قالمنفإن امتنع المدعى عليه    ) ٩٩٨( ال ل ال  : أنا ناآٌل، أو ق ف، فق : احل

إذا حلف       من ادعى، فيحلف لتحول الَحِلف عليه      علىال أحلف؛ رّدت اليمين      ين ، ف  اليم
إن                  ه، ف ه بنكول م المردودة عليه استحّق ما ادعاه، ويقضى له به، وال يقضى ل  يحلف   ل

ك                   ة الخصم في ذل ه مطالب يس ل ين، ول ه من اليم شيء؛ سقط حق ل ب م يتعل المدعي ول
  .  وال غيره، ويصير امتناعه آحلف المدعى عليهالمجلس

رد  ( بينة ألحدهما ومن ادعى عينًا ونازعه اآلخر فيها وال     ) ٩٩٩( ا ينف د )  أحدهما . به ا  بالي  عليه
و   يدهبيده، وعلى هذا فتسمع دعوى الشخص بما في   ) فهي لمن ( ذا ل  ويحلف عليه، وآ

  .  ذي اليد وعمل بهابينةآانت بيده وأقام غيره بها بّينة ثم أقام هو بها بينة؛ قّدمت 
ة لواحد       بأن  ) بينتان. وشهدت(العين في يدهما    )  آانت وحيث) (١٠٠٠( ا شهدت آل بين ه؛  بأنه  ل

ساقطهما، و  ت لت ا آان ت آم ا(بقي ه  ) حلِّف ه دون غريم ا ملك ا بأنه ل منهم سمتو(آ ) ق
وة       ة بينهما بالسوية، ومنها ق اهدًا وحلف              البين ام أحدهما شاهدين واآلخر ش و أق ا ل  آم

  . مع اآلخر فيرجح باليداليدمعه؛ رجح الشاهدان، إال إذا آانت 
   
  دعوى في سوى حد ثبت عليه   تبحاآم من توجال فوحّل) ١٠٠١(
  ومنكر التوآيال وشاهد       والعزال القاضي ولو م هللا) ١٠٠٢(
  علم فعل غيره نفى يونف     آما أجاب دعوى حلفا بتا) ١٠٠٣(

------------------------------------  
ه دعوى   . من توجبت  (آل  ) الحاآم(ووجب أن يحّلف    ) ١٠٠١( دعو صحيحة ) علي ى ضرب  ، آ

ك صور  تثني من ذل ه، واس زم ب ا أل ّر بمطلوبه و أق زًا، ل ا تعزي تم أوجب ي : (أو ش ف
  سوى حّد ثبت

دعوى     المدعيتعالى، آحد الزنا والشرب، فال يحلف فيها        ) هللا) ١٠٠٢( ا ال .  عليه بل ال تسمع به
ه           ) القاضي(وآذلك   م في حكم و (ال يحلف على ترآه الظل ه      ) ول دعوى علي آانت ال

ادعى  ) شاهد (آذلك  )و( منصبه يأبى التحليف واالبتذال،      ألن؛  )عزوالم(حال آونه   
ل فال        نحو عليه أنه تعّمد الكذب في شهادته، أو           ف، والمنكر  للتوآي ك، فال يحل  ذل

  . ؛ ألنه لو اعترف بها لم يلزمه التسليم إليهبهايحلف على نفي علمه 
 مثًال، أو أنه أقرضه عشرة، أو  رةعش واإلثبات، فإن ادعى عليه النفيقطعًا في حالتي   ) ١٠٠٣(

ال           يئًا،       ال: أنه غصبها منه، فإن اقتصر على الجواب المطلق آأن ق ّي ش ستحق عل  ي
ى فعل         : أو ذلك ، ويحلف عل ره ال يلزمني تسليم ما ادعى به إليه؛ حلف آ ًا  غي  قطع

  .في اإلثبات، وعلى نفي علمه به في النفي
   

א 
   عتق وتحرير وفكصريحة  عتق من مكلف ملك يصح) ١٠٠٤(



  ٢٦٢

   منه آيا مواليهبنية            وصح بالكنايه رقبة) ١٠٠٥(
   شرآة مع غيره إن أيسراأو    سرىهجزء من رقيق وعتق) ١٠٠٦(
   الحال والمعسر قدر حصتهفي      بقيمتهيعليه ما بق فاعتق) ١٠٠٧(

------------------------------------  

FאE 
ه      . إزالة الرق عن اآلدمي     : وهو ،ق اإلعتا بمعنى الى      قبل  واألصل في ه تع  فك  ":  اإلجماع قول

ة د"[ رقب ار ،]١٣: البل ه وأخب ا":  آقول ه أيم رًأ مسلمًا استنقذ اهللا بكل عضو من  رجل أعتق ام
  . معتق وعتيق وصيغة:  وهو قربة، وله ثالثة أرآان.)1("بالفرجعضوًا منه من النار، حتى الفرج 

و مطلق التصّرف   )  عتق من مكلف   يصح) (١٠٠٤( ر مكلف إال          ول اق غي افرًا، فال يصح إعت  آ
ك؛ فال يصح             اق السكران، وال غير مطلق التصّرف، مال  غير المالك بغير إذن،        إعت

  عتق وتحرير وفك : صريحه(وال يصح اإلعتاق إال بلفظ صريح أو آناية، و
اظ آأنت عتيق، أو    والمراد الصَِّيغ المشتملة على المشتقات م      ) رقبة) ١٠٠٥( : معتق، أو : ن هذه األلف

ك، أو ك: أعتقت هوصح. (حّررت ه.  بالكناي ة من ع ني ـ) م كال : آ ك، أومل ي علي ال :  ل
  . أنت سائبة: سلطان، أو ال خدمة، أو

صح )و) (١٠٠٦( زء(ي ق ج د أو رجل  ) عت ّين آي صف، أو بعض، أو مع ائع آن ه (ش ن رقيق م
وسرًا آان أم معسرًا لقوته آالطالق، أو إذا  باقيه بعد عتق ذلك الجزء، م    إلى) سرى

  إن أيسرا (َعَتق مطلقًا : ملك حصة من رقيق وباقيه لغيره وأعتق ما يملكه
ان موسرًا،                ) فاعتق عليه ما بقي بقيمته    ) ١٠٠٧( ره إن آ ى حصة غي ق إل أي ويسري عليه العت

ذلك،           ) الحالفي  (ويغرم قيمتها له     ه آ ة بعضه سرى إلي ) المعسر و(وإن أيسر بقيم
  .  في قدر القيمة قول المعتقوالقول) قدر حصته(يعتق عليه 

   آالميراث والمبيعيعتق         األصول والفروع ومالك) ١٠٠٨(
   لمن بنفسه تعصباثم       حق الوالء وجبا لمعتق) ١٠٠٩(
   يصح بيعه وال الهبهوال     مع اختالف دين أوجبه لوو) ١٠١٠(

------------------------------------  
ًا أم            ) يعتق(من النسب   ) ومالك األصول والفروع  ) (١٠٠٨( ّدًا أم أّم ان أم ج ًا آ د أم     جدة أب  أّم ول

رع     فل الف ال األصل وس د وإن ع د، ول ع (ول الميراث والمبي واء : أي) آ مس  أملكه
  . باالختيار أم بالقهر آاإلرث

ه          عتقعلى عتيقه، وإن أعتقه بعوض، أو       ) لمعتق حق الوالء وجبا   ) (١٠٠٩( م يكن ل  عليه، فيرثه إن ل
م (وارث من النسب، أو لم يستغرق فيرث الفاضل،             ّدم        (الوالء   ) ث لمن لنفسه تعصبا فيق

  . للمعتقاألقرب فاألقرب، ويثبت الوالء 
ه      ) (١٠١٠( ن أوجب ه،            ) ولو مع اختالف دي ا ولعصباته في حيات م يتوارث ع  ب) وال يصح  (وإن ل ي

  .آالقرابةورث به فال ينتقل بالبيع والهبة ؛ ألنه معنى ي)وال الهبه(الوالء 
  
  

 
                                                 

  ). ١٥٠٩(، ومسلم )٦٧١٥، ٢٥١٧(رواه البخاري ) 1(



  ٢٦٣

 
א 

  نت حر بعد موتي ذلكاأ أو          لعبده دبرتكا آقوله) ١٠١١(
  التدبير حيث الملك زال ويبطل   بعده من الثلث لمال يعتق) ١٠١٢(

------------------------------------  

FאE 
اع  .بالموت تعليق عتق    :وشرعًا النظر في عواقب األمور      : لغة هو  واألصل فيه قبل اإلجم

اً   دبَّ  أن رجالً " :)1("الصحيحين"خبر   ره        ر غالم ال غي ه م يس ل ره  . النبي    فباعه  ، ل ه   فتقري  ل
ر محل وصيغة وأهل؛ فال يصح تدبير       : وأرآانه ثالثة . وعدم إنكاره يدّل على جوازه     ف،   غي  مكّل

  . م صح وإال فالوتدبير مرتّد موقوف إن أسل. إال السكران
وتي       . دبرتك(أو أمته   ) لعبده(آقول المالك   ) ١٠١١( د م وتي،      : أو) أو أنت حر بع د م أعتقتك بع

  .  بالكناية مع النية آخليُت سبيلك بعد موتيوينعقد
ه إن                     بعدفيعتق  ) ١٠١٢( ق آل دَّين آالوصية، فيعت د ال ه بع ذي خّلف ال ال سيد من ثلث الم  موت ال

ق خرج ث وإال عت ن الثل ْدره،  م ه بَق ك زالويبطل(من دبير حيث المل ع أو )  الت ببي
  . رجوعه عنه بالقوليصحنحوه، ولو عاد ملكه إليه لم يعد التدبير، وال 

  
  

א 
  غير محجور عليه يستحب من     آسوب ذو أمانة طلب ذاإ) ١٠١٣(
  أو أآثر منها ال أقل نجمان     معلوم مال وأجل وشرطها) ١٠١٤(
  سيد إال إذا عجز حصل ال   للعبد متى شاء انفصل فسخوال) ١٠١٥(

------------------------------------  

FאE 
ضم    :هي لغة  نجَّ          : و شرعاً   .والجمع  ال ا بعوض م ق بلفظه د عت أآثر     عق ين ف  وهي   .م بنجم

ه    لدورانهاخارجة عن قواعد المعامالت      ه      ، بين السيد ورقيق ه بمال ع مال ا بي ا   واألصل  . وألنه فيه
ه      الى قبل اإلجماع قول ذين  " :تع يهم                  وال تم ف اتبوهم إن علم انكم فك ا ملكت أيم اب مم  يبتغون الكت

ه اهللا في                      ": وخبر،  ]٣٣:النور ["خيرا   ه أظّل ّك رقبت ًا في ف ًا أو مكاتب ًا أو غازي من أعان غارم
  .  وصيغةوعوضمكاِتب ومكاَتب : وله أربعة أرآان. )2(" ال ظلَّ إال ظّلهيومظله 

دبير    ) آسوب ذو أمانة  (طلب الكتابة   ) إذا) (١٠١٣( ى الت فتستحب، وإنما لم تجب حينئذ قياسًا عل
ه       وشراء و آاتب ه ل يده أن م س  القريب، وال تكره بحال، نعم إن آان الرقيق فاسقًا وعل

                                                 
)1 (  
ر " ، والطبراني    )٢٨٦٠(،  )٢٤٤٨(، والحاآم   ٣/٤٨٧رواه أحمد   )  2( ، والبيهقي   ٦/٨٦" الكبي

  . وهو في عداد المجاهيل، آلهم من طريق عبداهللا بن سهل بن حنيف، )٢١٤١٠(



  ٢٦٤

ع  سقعجزهم ق الف سب بطري ة :  عن الكسب الآت سيد أهلي ي ال ر ف ْت، ويعتب حرم
  .  ومحجور عليه بَسَفهنونومجالتبرع؛ فال تصح من صبي 

ا  ) ١٠١٤( ة آونه رط الكتاب ىوش ه     عل ؤّجًال وآون ا م ون ماله ر آ ًا، ويعتب ه معلوم ال وآون  م
 المنفعة في الذّمة، ومن ذلك أن       بكونمنهما، وال بأس    )  ال أقل  منهانجمان أو أآثر    (

ومين،      ي يمكن    وشرط يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين معل ة الت  المنفع
  .لشروع فيها في الحال آالخدمة اتصالها بالعقدا

دت            ) والفسخ) (١٠١٥( ا عق ه؛ ألنه ائز من جهت ى شاء   (ه  لحظّ للرقيق ج ك      )  مت وحيث فعل ذل
ر منها، وله ترك األداء، وإن آان معه وفاء، فال           ) انفصل( يس      يجب ى األداء، ول  عل

ه       ن جهت ة م ا الزم سخها؛ ألنه سيد ف ز(لل ن ) إال إذا عج نجمأداءع ضه  ال  أو بع
سه، وإن شاء         ) حصل ( سخها بنف سيد ف ه، فلل د محّل اآم من المكاتب عن يس  بالح ، ول

  . على الفور
   
  وخطرا إذ فعال تبرعا        له تصرفا آالحر ال جزأ) ١٠١٦(
  وفي النجم األخير أولى عنه      شيء الزم للمولى وحط) ١٠١٧(
  هإلى أدائه إلي شيء          رقيق ما بقى عليه وهو) ١٠١٨(

------------------------------------  
صرف ) ١٠١٦( ب الت وز للمكات الحرويج ؤجر آ شتري وي ع وي صرفات؛ فيبي م الت ي معظ  ف

 والوصية، وال يصح منه تصرف فيه والصدقةويستأجر ويأخذ بالشفعة ويقبل الهبة  
   سيدهتبرع أو خطر إال بإذن 

ستحب ) و) (١٠١٧( ولىشيءحط (ي ه.  الزم للم ن ن) عن ة م وم الكتاب ه ) و(ج نجم (آون ي ال ف
  .  فالسبعوإالويستحب الربع . ؛ ألنه أقرب إلى العتق)األخير أولى

ة   ) شيء.رقيق ما بقي عليه(أي المكاتب   ) وهو) (١٠١٨( ال الكتاب ى (ــ وإن قّل ــ من م ه  إل  أدائ
  .أو إبرائه منه) إليه

  
  



  ٢٦٥

 
א 

  ها يوجب عتق تلكابعض أو           له تكون ملكا ألمة) ١٠١٩(
  غيره بعد االيالد عتق من      ونسلها بها التحق بموته) ١٠٢٠(
  يما فيه تصور خف بوضع    يرأس مال قبل دين واآتف من) ١٠٢١(

---------------------------------  

FאE 
ة ولو وثنية أو مجوسية أو مرتّدة أو        ) ألمة له ) (١٠١٩( ا   ( أو صائمة     محرم ه،  أو   ل ) تكون ملك

سب أو رضاع   سبب ن رام، ب اح أو ح وطء مب ضها، ب صاهرة أو حيض أو أوبع  م
  األمة) عتق تلكا(نكاح، أو باستدخال ذآره أو منّيه المحترم، فيجب 

ه      ) (١٠٢٠(  بموته والولد حر، واألصل في ذلك مجموع أحاديث عضد بعضها بعضًا، آقول
ة   ": ها حق الحرية، وقوله   أثبت ل :  أي )1("أعتقها ولدها ":  مارية أم ولده   في أيما أم

ه      فهي ولدت من سيدها       ر من ّرًا      . )2(" حرة عن دب اده ح د انعق ق أم الول وسبب عت
  . )3(" أن تلد األمة ربتهاالساعةإن من أشراط ": باإلجماع وخبر

ه؛     فيعتقون أم الولد حكمهم حكمها في الحرية؛  أوالدو) ١٠٢٠( سيد وإن ماتت في حيات  بموت ال
ا إذا     بيعهاتبع أمه في الرق والحرية، وآذا في        ألن الولد ي   ون به  حدثوا  ، وإنما يلحق
  عتق . (بعد إيالدها

ال ) ١٠٢١( ن رأس م ن  : أي) م د م ق أم الول ه    رأستعت ى ديون ا عل دم عتقه يدها، ويق ال س  م
ًا أو            استهالآهاووصاياه؛ ألن إيالدها بمنزلة      د حّي الد بانفصال الول ، وآما يثبت اإلي

و ألهل      )  تصور خفي  فيهبوضع ما   . كمه، واآتفي ميتًا يثبت ح   من خلقة اآلدميين ول
  .الخبرة

  
  والرهن وابتياع الهبة          الكرا وخدمة جماع جاز) ١٠٢٢(
  منكوحة أو زانية لغيره         باالختيار جارية ومولد) ١٠٢٣(
  وطئه بشبهة أو حيث غر من  قن مالك والفرع حر فالنسل) ١٠٢٤(
  بعد لم تعتق عليه إن هلك يذ      فاسد فإن ملكبشراء  أو) ١٠٢٥(
  ربي زبد الفقه انتهت بحمد     عليه قيمة الحر ثبت لكن) ١٠٢٦(

------------------------------------  
ع             ) ١٠٢٢( م يمن ا، إن ل ه ويجوز للسيد آراء المستولدة واستخدامها ووطؤه انع، وال يجوز      من  م

ل               له هبتها ورهنها وال بيعها ولو ممن ت        ع ينتق ة والبي ّر، وألن الهب ا م ه، لم ق علي عت
  .  بهماللغيرالملك 

                                                 
  ).٢٥١٦(رواه ابن ماجه ) 1(
   ).٢٥٧٤(، والدارمي )٢٥١٥(، وابن ماجه ٣٢٠، ١/٣١٧ رواه أحمد )2(
، ومسلم  )٤٧٧٧(و) ٥٠(البخاري  : ضمن حديث جبريل الطويل، رواه من حديث أبي هريرة      ) 3(

  ).٨(مسلم : ، ومن حديث عمر"ربها: "- إال موضع البخاري الثاني-، وعندهما)١٠(و) ٩(



  ٢٦٦

  ، بزناومولود باالختيارلجارية مملوآة لغيره بنكاح أو ) ١٠٢٣(
ه                       ) ١٠٢٤( ا زوجت أن ظن أنه شبهة آ ه ب فولدها مملوك للمالك، والولد حر، إن حصل من وطئ

   غر بحريتها فيه بنكاحالحرة أو أمته، أو حصل 
دها         ) فإن ملك (ظن صحته عمًال بظنه،     ) راء فاسد أو بش ) (١٠٢٥( د أن أول ر بع ة الغي : المولد أم

  ). لم تعتق عليه إن هلك(
د  ) عليه قيمة (تجب  ) لكن) (١٠٢٦( ه        )الحر (الول ه رّق ه لتفويت ك أّم صاله لمال ر وقت انف ، ويعتب

  . زبد الفقهانتهتوبحمد اهللا إلى هنا . بظنه
ا سماة بال ولم ة م ذه المنظوم ت ه تق يصفوة الت آان ا اش صوفمنه م الت  ؛ عل

ى  وآان الختم به     ،ناسب أن ال تخلو عن قطعة منه ليوافق االسم المسمى           ليكون   أول
  . ليلقى اهللا الكريم بقلب سليم، الفقيه تطهير قلبه وتصفية سريرتهةخاتم
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  عن أموره الدنية يربأ        نفسه شريفة أبية من) ١٠٢٧(
  في طالبها الليالي يسهر       للمعالييزل يجنح  ولم) ١٠٢٨(
  ابتعاده من قربه تصور       يكون عارفا بربه ومن) ١٠٢٩(

------------------------------------  

FE 
سخ     ة   ( :وفي بعض الن م التصوف المصف       خاتم وب  يفي عل ي       وهو  ،) للقل ه الغزال ا قال  آم

ه  ي اهللا عن واه    :رض ا س ار م ب هللا واحتق د القل ال.  تجري له :ق ع وحاص ب   يرج ل القل ى عم  إل
  والجوارح

س) (١٠٢٧( ن نف ريفةهم و األخروي) ش أبى إال العل ع عن ، ت ت ور الدناألرتف ةم ن األخالق ي  م
   . والحسد وسوء الخلق وقلة االحتمالوالحقد آالكبر والغضب ،المذمومة

زل( )١٠٢٨( م ي ل )ول الل( يمي ن )يلمع ودة أ م الق المحم ن األخ وره م صبر  آالتواضع وال؛م
سهر ف   ( ،حتمال الخلق وآثرة اال   وحسنوسالمة الباطن والزهد     الي    يي ا اللي  ) طالبه

  :آما يقال
   ])1( طلب العال سهر اللياليومن[ 

دنيا  : وحاصله ا وال ب رديئه اطن ويجتن اهر والب ي الظ ور ف الي األم اطى مع أن يتع
افرًا    آانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضة ما سقى م         لو":  فيهاالتي قال    ا آ نه

ا وااله               ": وقال ،)2("شربة ماء  الى وم ر اهللا تع ا إال ذآ الدنيا ملعونة ملعون ما فيه
   .)3("وعالمًا أو متعلمًا

اده (أي بما ُيعرف به من صفاته     ) ومن يكون عارفًا بربه   ) (١٠٢٩( ده بإضالله   ) تصور ابتع لعب
  . له بهدايته وتوفيقه) من قربه(وإرادة الشر به 

  
  يكون آمرا أو ناهيا لما      وارتجى وآان صاغيا فخاف) ١٠٣٠(
  نهى عن فعله يجتنب وما      ما أمره يرتكب فكل) ١٠٣١(
  به سمع وبطش وبصر له      محبوبا لخالق البشر فصار) ١٠٣٢(
  ثم زاده مما أحب أعطاه       هللا وليا إن طلب وآان) ١٠٣٣(
  جهالفوق الجهل آال يجهل        الهمة ال يبالي وقاصر) ١٠٣٤(

------------------------------------  
  . عنهأمر اهللا به ولما نهى ) لما. وآان صاغيا(ثوابه ) وارتجى(عقابه ) فخاف) (١٠٣٠(
  ). وما نهى عن فعله يجتنب(به يفعله، ) فكل ما أمره) (١٠٣١(

                                                 
  ).٢٠٤سنة " (مرآة الجنان" آما في هذا الشعر مما ينسب لإلمام الشافعي ) 1(
  ).٤١١٠(، وابن ماجه )٢٣٢٠(رواه الترمذي ) 2(
  ). ٤١١٢(وحسنه، وابن ماجه ) ٢٣٢٢(رواه الترمذي ) 3(
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شر ) (١٠٣٢( الق الب ا لخ صار محبوب ات) ف يان والمخلوق ة اهللا ص ى محب ب عل رها، فتترت ة  بأس
ال        وحواسهجوارحه   ا ق ه آم بطش إال ألجل ه وال ي ، فال يسمع إال هللا وال يبصر إال ل
: "ان    من ا  ،)1(" أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل اإليم  وآم

 ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه إال أن تنتهك حرمات اهللا         أنه" :آانت حالته   
  . )2("فيكون هو المنتقم هللا

اذه،        )أعطاه(منه  ) إن طلب (أي ولى اهللا أمره،     ) وآان هللا ولّياً  ) (١٠٣٣( ه أع م  (، وإن استعاذ ب ث
  ). زاده مما أحب

العارف عند أهل التصوف من عرف الحق بأسمائه وصفاته، ثم صدق     : قال بعضهم 
اب       فياهللا تعالى    م طال بالب  جميع معامالته، ثم تنّقى عن أخالقه المذمومة وآفاته، ث
ه،  بودام وقوف ي    بالقل الى ف ه، وصدق اهللا تع ع آمال ن اهللا بجمي ي م ه، فحظ  عكوف

  . جميع أعماله وأحواله
ة) (١٠٣٤( سه     ) وقاصر الهم ع نف ال يرف ا ف ن معاليه دل ع ور وع ساف األم ى سف نح إل أن ج ب

الي  ( الشهوة وميل النفس إلى الراحة فصار        هـْأسرتبالمجاهدة؛ ألنه    ه    ) ال يب هل قرَّب
ده ف ة       اهللا أو أبع م قل ياء، ث ّب األش م ح نفس، ث ل أول داء ال ال، فالجه ل آالجه يجه

م         م الجرأة، ث ة المباالة، ث ه           قل ذا حال من رآبت وز اآلخرة، وه ى بف م المن اء، ث  الحي
  .النفس األمارة بالسوء

  
  سخطا أو تقريبا أو إبعادا أو    الصالح أو فسادا فدونك) ١٠٣٥(
  يكن مأموره فبادر فإن        بحكم الشرع آل خاطر وزن) ١٠٣٦(
  أمر من الرحمن فإنه       تخف وسوسة الشيطان وال) ١٠٣٧(

------------------------------------  
سك       لنفسكفخذ  ) ١٠٣٥( ا ترضاه لنف يم، أو         ) الصالح : ( وانظر أيهم النعيم المق وز ب الموجب للف

ًا       يم، أو رض ار الجح ي ن يم ف ذاب األل ه الع ستحق ب ذي ت ساد ال خطًا(الف ، ْاو ْاو س
  .عنها)  إبعاداوْا(من الجنة ) تقريبًا

دبًا       ) فإن يكن (يخطر  لك،    ) خاطروزن بحكم الشرع آل     ) (١٠٣٦( ًا أو ن ادر (مأمورًا وجوب ) فب
  .  الكف عنهإلىإلى فعله، أو منهّيًا عنه فبادر 

ا     المأمورال تترك   : أي) وال تخف ) (١٠٣٧( شيطان  ( به من صالة أو غيره فإنك ال  ) وسوسة ال
 اجتهد األآابر أن يصّلوا رآعتين بال وسوسة من           فقدقدر على صالة بال وسوسة،      ت

فإنه أمر من  (، وال مطمع فيه ألمثالنا،    فعجزواالشيطان وحديِث النفس بأمور الدنيا      
م      )  الرحمن ك، ث ى      الخاطر رحمك به حيث أخطره ببال سم إل رحمن ينق ذي من ال  ال

الملكي امي، ف ك: ملكي وإله ه المل ا يلقي ى م ذي عل ين ال امييم ه؛ واإلله ب في :  القل
اء             ك إيقاع شيء في القلب ينشرح له الصدر، والفرق بينهما أن إلق د تعارضه   المل  ق

ا شيء   ا ال يرّده ة؛ فإنه واطر اإللهي اوس، بخالف الخ شيطان بالوس نفس وال لال  ب
ًا                    ان الخاطر مباح ًا، وإذا آ ًا أو آره شيطان طوع نفس وال و    -تنقاد لها ال م  آأآل ون

                                                 
ي    ) 1( د  : رواه من حديث معاذ بن أنس الجهن وحسنه،  ) ٢٥٢١(، والترمذي  ٤٤٠، ٣/٤٣٨أحم

اآم       وا ي     ) ٢٦٩٣(لح ذهبي، والطبران ه ال رطهما ووافق ى ش ححه عل ر"وص " الكبي
  . ١٧٧، ٨/١٣٤" الكبير"، والطبراني )٤٦٨١(أبو داود : ، ومن حديث أبي أمامة٢٠/١٨٨

  ). ٢٣٢٨(و) ٢٣٢٧(، ومسلم )٦٨٥٣، ٦٧٨٦، ٦١٢٦، ٣٥٦٠(رواه البخاري ) 2(
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شط                   فجدد -وغيرهما   ة لتن ام وقت القيلول أن تن ه؛ آ أمورا ب  له نية صالحة ليصير م
  .للعبادة في الليل

  
  
  
  وصف مثل إعجاب فال يمنه    تخف وقوعه منك على فإن) ١٠٣٨(
  ننا نستغفرإف لمثله                يك استغفارنا يفتقر وإن) ١٠٣٩(
  عساه أن يكفر امستغفر      وداو العجب حيث يخطر فاعمل) ١٠٤٠(
  هنمن الشيطان فاحذر فهو      يكن مما نهيت عنه وإن) ١٠٤١(
   ذنبه عساه أن يكفرامن       تمل إليه آن مستغفرافإن) ١٠٤٢(

------------------------------------  
اء؛     ) منهي. منك على ( به   المأموروقوع  ) فإن تخف ) (١٠٣٨( ك    ) فال (آإعجاب أو ري يكون ذل

  .  إليه، بل أتم األمر، واحترز عن المنهي عنهالمبادرةمانعًا لك من 
ة   (استغفار ) لـ. وإن يك استغفارنا يفتقر ) (١٠٣٩( ا مثله لنقصه بغفل تغفار    قلوبن ه بخالف اس  مع

ى       :  ورابعة العدوية منهم، وقد قالت      -الخّلص   اج إل تغفارنا يحت تغفار اس ، هضمًا   اس
ى االستغ      ) فإننا نستغفر (لنفسها   اج إل رًا أوشك           وإن احت سان إذا ألف ِذآ فار؛ ألن الل

  .  فوافقه فيهالقلبأن يألفه 
ستغفراً (لك بأن تعلم ظهوره من النفس         ) فاعمل وداو العجب حيث يخطر    ) (١٠٤٠( ه   ) م اهللا من

  . ، فإنه من مكايد الشيطانرأسًاإذا وقع قصدًا فإن ذلك آّفارته، وال تدع العمل 
أو من دسيسة النفس    ) الشيطان(وسوسة  ) فهو من .  عنه مما نهيت (الخاطر  ) وإن يكن ) (١٠٤١(

ه، وخاطر   النفسأن خاطر : ، والفرق بينهما)فاحذرنه(األّمارة بالسوء     ال ترجع عن
  . الشيطان قد ينقله إلى غيره إن صّمم اإلنسان على عدم فعله

كن (نفسك  إلى فعله فـ      ) فإن تمل ) (١٠٤٢( ستغفرا ) ـ ه      -جل وعال   -ربك   ) م ًا إلي ًا من    تائب خائف
  .عنك الذنب)  يكفراأنعساه (ذنبك، وال تيأس من رحمة اهللا 

   إذا لم يعمل أو تكلماهم         الحديث للنفس وما فيغفر) ١٠٤٣(
   فعلت تب وأقلع عجال فإن   النفس بأن ال تفعال فجاهد) ١٠٤٤(
   آسل يدعوك باستحواذأو      ال تقلع الستلذاذ وحيث) ١٠٤٥(

------------------------------------  
ه مراتب        ) ١٠٤٣(  نفس من المعصية ل ى : وما يقع لل اجس، وهو  : األول ا، وال    : اله ا يلقى فيه م

ضاً      فيهاجريانه  :الخاطر، وهو : الثانية. يؤخذ به باإلجماع   وع أي ة . ، وهو مرف : الثالث
ضاً    وهو ترّددها بين فعل الخاطر المذآور وترآه،       : حديث النفس، وهو   وع أي .  مرف

ان   همت إذ:" قصد الفعل، وهو مرفوع أيضًا لقوله تعالى      : الهّم، وهو : بعةالرا  طائفت
ر             ]١٢٢: آل عمران  [ اآلية " ا، ولخب م يكن اهللا وليهم من  ": ، إذ لو آانت مؤاخذة ل

الى تجاوز ألمتي        : "  عليه، وخبر  أي) 1("هّم بسيئة ولم يعملها لم تكتب        إن اهللا تع
  .)2(" تكلم بهما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو

                                                 
  ).٧٥٠١(، والبخاري )١٢٩(و) ١٢٨ (، ورواه بنحوه)١٣٠(رواه بهذا اللفظ مسلم ) 1(
  ). ١٢٧(، ومسلم )٦٦٦٤(و) ٥٢٦٩(و) ٢٥٢٨(رواه البخاري ) 2(
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د ()١٠٤٤( نفسفجاه سوء )  ال ارة بال ًا –أي األّم الى - وجوب صية اهللا تع ت بمع أن ال ( إذا هّم ب
ل ا) تفع اب،   لحبه ي االجتن ك ف ه لتطيع ت عن ا نهي الطبع م ت( ب إن فعل اطر) ف  الخ

ـ  ك ف ارة علي ة األّم ذآور لغلب تب(الم ًا ) ـ ور وجوب ى الف ع(عل صية ) وأقل عن المع
  . عنك إثم فعله بالتوبة التي وعد اهللا بقبولها فضًال منهليرتفع) عاجال(

ا     : الثانية. األّمارة، وهي أشرهن  : األولى: والنفوس ثالثة       اللّوامة، التي يقع منه
ى     المطمئنة: الثالثة. الشر لكنها ُتساء به وتلوم عليه وتسّر بالحسنة        ، التي أطمأنت إل

  . الطاعة ولم تواقع المعصية
به وبقاء حالوته في قلبك يدعوك ) الستلذاذ (المذآورمن فعل الخاطر ) ال تقلعوحيث ) (١٠٤٥(

ك          ) يدعوك( منه   الخروجعن  ) أوآسل(إليه   رك العمل ويكون ذل ) باستحواذ (إلى ت
  الشيطان عليك  

  
   الزوال والفواتوفجأة     هجوم هاذم اللذات فاذآر) ١٠٤٦(
  ب ما عليك يحرم ارتكاعلى       التوبة وهي الندم وأعرض) ١٠٤٧(
  ترك العود في استقبال وعزم       إقالعه في الحال تحقيقها) ١٠٤٨(
  البد من تبرئة للذمم       يتعلقت بحق آدم وإن) ١٠٤٩(
  يغب فابعث إليه عجال نإف         إعالمه إن جهالوواجب) ١٠٥٠(
  لم يكن فأعطها للفقرا إن       يمت فهي لوارث يرىفإن) ١٠٥١(

------------------------------------  
ذات     ) (١٠٤٦( اذم الل زوال  (وهو الموت     ) فاذآر هجوم ه أة ال ا من     ) وفج ة وغيره وات التوب وف

ا يكسل عن                     ّنإفالطاعات،   ه أو م ستلذ ب ا ي الع عم  تذآُّر ذلك باعث شديد على اإلق
ره أحد في                 أآثروا :          "الخروج منه لخبر   ا ذآ ه م ذات فإن اذم الل  من ذآر ه

  . )1(" ضيقها عليهإال وسعه، وال ذآره أحد في سعة ضيق إال
، من حيث إنه محرم، فالندم ) ارتكاب ما عليك يحرمعلى. وأعرض التوبة وهي الندم) (١٠٤٧(

  .  بالبدن ليس بتوبةإلضرارهعلى شرب الخمر 
ا؛          ) في الحال ( التوبة يكون باإلقالع عن المعصية       تحقيقو) ١٠٤٨( دم عليه أخير بالن ر ت من غي

ود في   ( األعظم، والعزم على  ورآنهانه روحها الذي تحيا به      أل رك الع ستقبل  ) ت الم
  . اللبن إلى الضرع بعد أن يخرج منه، وهذه هي التوبة النصوحيعودآما ال 

ـ         ) يآدموإن تعلقت بحق    ) (١٠٤٩( ا ف د   (وهي أصعب من غيره ال ب ا   ) ـ ذمم     (فيه ة لل ) من تبرئ
  . حرمة أم دين أم نفس أم عرض أم مالسواء أآانت في 

إن يغب  (استحقاقه،  ) إن جهل ( المستحق بما وجب له عليك      إعالمعليك  ) وواجب) (١٠٥٠( ) ف
  ر . ما يستحقه في ذّمتك عاجًال بال تأخيله) فابعث(المستحق عن البلد 

إن يمت  ) (١٠٥١( ة ذمتك تكون     ) ف وارث (المستحق فتبرئ اك     ) ل ه إي دفع الحق أو إبرائ ه ب تعلم
ره      )  يكن  لم) ـإن(منه، فـ    ه وارث، أو انقطع خب ه ل ى قاض تعرف سيرته     فادفع  إل

  . المستحقعنصدقة ) فأعطها للفقرا(وديانته، فإن تعّذر الحاآم المرضّي  
   األدا إذا قدريينو ومعسر      نية الغرم له إذا حضرمع) ١٠٥٢(

                                                 
: وقال) ٢٣٠٧(الترمذي  ": أآثروا ذآر هاذم اللذات   "، وروى أوله    )٢٩٩٣(رواه ابن حبان    ) 1(

حيح " سن ص سائي "ح ه  )١٨٢٤(، والن ن ماج د )٤٢٥٨(، واب ان  ٢/٢٩٢، وأحم ن حب ، واب
  . ووافقه الذهبي" على شرط مسلم: "وقال) ٧٩٠٩(، والحاآم )٢٩٩٥، ٢٩٩٤، ٢٩٩٢(
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  اهللا بأن تناله مغفرة                يمت من قبلها ترجى لهفإن) ١٠٥٣(
  ال يضر صحة مضت بالعود         تصح توبة وانتقضت نوإ) ١٠٥٤(
  الحال آالوجوب من آبيرة في        التوبة من صغيرة وتجب) ١٠٥٥(
  بها يصفو عن القلب الكدر لكنر   على ذنب سواه قد أص ولو) ١٠٥٦(
  أو نهيت عنه تمسك أمرت     في الفعل إذ تشكك وواجب) ١٠٥٧(
  اهللا آما يريده بقدر             والشر معا تجديده والخير) ١٠٥٨(

------------------------------------  
ه،    ) مع نية الغرم  ) (١٠٥٢( ى وفائ سرًا   نإف للمالك إن قدر عليه أو على وارثه وقدر عل ان مع  آ

  . على ذلك أو شيء منه) إذا قدر(نوى الغرم 
  .  اهللا فترجى له مغفرةاستيفائهاوإن يمت من عليه الظالمة من قبل ) ١٠٥٣(
  بالذنب ولو آبيرًا فال يضره ) وانتقضت(عبد من ذنب )  تصح توبةنإو) (١٠٥٤(
وا  ": لقوله تعالى)  التوبة وتجب) (١٠٥٥( م تفلحون       وتوب ون لعلك ا المؤمن ا أيه ى اهللا جميع "[  إل

  .ارتكبها) في الحال آالوجوب من آبيرة.  صغيرةمن (]٣١: النور
ع اإلصرار ع  ) ١٠٥٦( صفو القلب من    وتصح عن ذنب م ة ي ى ذنب آخر، وبالتوب دوراتل  آ

  . المعصية
ه أو       أهو فيما خطر في سره       ) في الفعل إذا تشكك   (على المكلف   ) وواجب) (١٠٥٧( ا ُأمر ب  مم

  . نهي عنه؛ أن يمسك عن فعله حذرًا من الوقوع في المنهي عنه
ا      ) والخير والشر ) (١٠٥٨( در اهللا  (وقوع آل منهم الى   ) بق ده   (تع ا يري در    ).آم راد بالق ا  :  والم م

ك في                 قدره ه، فكل ذل ه وإرادت ه علم وظ وسبق ب وح المحف  اهللا وقضاه وآتبه في الل
  .  له تعالىمعلوماألزل 

   
  قدرها من عنده بقدرة                  خالق لفعل عبده واهللا) ١٠٥٩(
  للعبد مجازا ينتسب والكسب    الذي أبدع فعل المكتسب وهو) ١٠٦٠(
  االآتساب أفضل وآخرون      فرجح التوآل واختلفوا) ١٠٦١(
  الناس أن ينزال وباختالف      المختار أن يفصال والثالث) ١٠٦٢(
  ساخطا إن رزقه تعسرا ال            طاعة اهللا تعالى آثرا من) ١٠٦٣(

------------------------------------  
ره ) ١٠٦٠(و) ١٠٥٩( سب  (واهللا ال غي ل المكت دع فع ذي أب س. ال ت ) بوالك د (ثاب ازًاللعب  مج

سبًا وهللا                 ) ينتسب ا آ ا تنسب لن اً له أما الفاعل حقيقة فهو اهللا تعالى، فأفعالن ال   خلق ، ق
الى ون واهللا ": اهللا تع ا تعمل م وم صافات [ " خلقك ال، ]٩٦: ال الق هل ": وق  من خ
  .  منه والشر آذلك، وإن آان ال ينسب له أدبًافالخير ،]٣:فاطر"[ غير اهللا 

ة  )  التوآل فرجحواختلفوا   ()١٠٦١( ساب واإلعراض عن األسباب       : وهو حقيق الكف عن االآت
ال لجمع المال واعتقاد    ) االآتساب أفضل : (قالوا) وآخرون. (تعالىاعتمادًا على اهللا    

رزق      ه           جرـوت أنه يجلب ال ا في قول ي أمر اهللا به ل الت ه من النواف ل ألن ع؛ ب  ":  النف
  .  التعاون بين المسلمين والرفق بهموطلب ؛]١٠: الجمعة"[  من فضل اهللا وابتغوا

  ).  الناس أن ينزالوباختالف. المختار أن يفصال(وهو ) الثالث(القول ) و) (١٠٦٢(
  .ولم يسخط إذا تعسر عليه رزقه) آثرا(على طاعة غيره ) من طاعة اهللا تعالى) (١٠٦٣(
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  لخلقأحد بل من إله ا من         يكن مستشرفا للرزق ولم) ١٠٦٤(
   أفضلاالآتساب الإو أولى            ذا في حقه التوآل فإن) ١٠٦٥(
  ي شهوة دعت فليجتنبخف    التجريد وهو في السبب وطالب) ١٠٦٦(
   الذي عن ذروة العز نزلفهو    تجرد ألسباب سأل وذو) ١٠٦٧(
   يكون اهللا عنه نقلكحتى          أن تمكث حيث أنزلك والحق) ١٠٦٨(
   صورة األسباب منك أبداهفي       و ترك جانب اهللالعد قصد) ١٠٦٩(

------------------------------------  
ق     (يطلبه  ) بل (الناسمن  ) من أحد . ولم يكن مستشرفًا للرزق   ) (١٠٦٤( ه الخل زل   ) من إل فال ين

   -حاجته إال به وال يرفعها إال إليه 
ه أو  ، وأما من يسخط ع)أولى.  ذا في حقه التوآل  نإف) (١٠٦٥( ند تعّسر رزقه أو اضطراب قلب

  .  الناس فالكسب له أرجح، وفي هذا جمع بين اختالف األدلةأيدي لما في فتشّو
شاغلة من األسباب     ) وطالب التجريد ) (١٠٦٦( الى       ال ه     ) وهو ( عن اهللا تع د أقام سبب   (ق ) في ال

 نفسه  وجهه عن االبتذال بالسؤال، وحفظًا لعزة   بهاآالِحَرف والبياعات التي يصون     
  .  الشهوة الخفية التي دعت إلى الراحةفليجتنب -عن منن المخلوقين 

شغله عن اهللا                 ) ١٠٦٧( ا ي د عّم الى في التجري الى ومن أقامه اهللا تع دخول    ) ألسباب  (تع طلب ال
ة     ) نزل(العلية  ) العزفهو الذي عن ذروة     (فيها واالهتمام لتحصيلها     ة الدني إلى الرتب
  . وسوء األدب مع اهللا تعالى

الحق جل  ) حتى يكون(أقامك فيه وارتضاه لك ) أن تمكث حيث ( لك   األصلح) والحق) (١٠٦٨(
  .  تولى إخراجك مما أنت فيهوعال

ا    )  صورة األسباب    فيجانب اهللا   (اللعين وهو الشيطان طرح     ) قصد العدو ) (١٠٦٩( فيأتيك فيم
  .وقتكأنت فيه فيحقره عندك، فيتشوش قلبك ويتكدر 

   في صورة التوآلأظهره     ن مع التكاسللتماه أو) ١٠٧٠(
   عن هذين ثم يعلمالبحث        وفق اهللا تعالى يلهم من) ١٠٧١(
   إن يرد هباءفعلمنا      ال يكون غير ما يشاء أن) ١٠٧٢(
   توفيق لحسن الحال سائل      هللا على الكمال والحمد) ١٠٧٣(
  االنبي الهاشمي أحمد على       الصالة والسالم أبدا ثم) ١٠٧٤(
  اهللا تعالى وآفى وحسبنا    والصحب ومن لهم قفا واآلل) ١٠٧٥(

------------------------------------   
  . فيفسد حاله) أظهره في صورة التوآل(طلبًا للراحة ) مع التكاسل( وعجز حتقارأو ال) ١٠٧٠(
م ) (١٠٧١( الى يله ق اهللا تع ذينالبحثمن وف ش)  عن ه ا ال أتي بهم ذين ي رين الل ي األم يطان ف

  مع بحثه عنهما )  يعلمثم(صورة غيرهما 
د،   ) غير ما يشاء  (في ملكه تعالى    ) أن ال يكون  ) (١٠٧٢( ا (ويري رد     فعلمن م ي اًء    )  إن ل يصبح هب

ان أصلح                 د سواء أآ م منثورًا، ويفعل بعباده ما يشاء، ويحكم بما يري ن؛      له م يك  أم ل
   ]. ٢٣:األنبياء) [  يسألون يفعل وهمعماال يسأل (ألن الخلق خلقه واألمر أمره، و

  ). لحسن الحال(مما نحن بصدده، وأسأله التوفيق )  على الكمالهللاوالحمد ) (١٠٧٣(
شرع، وإن       )  أحمدا الهاشميثم الصالة والسالم أبدا على النبي       ) (١٠٧٤( ه ب هو إنسان أوحي إلي

  . لم يؤمر بتبليغه، فإن ُأمر به فرسول
من اجتمع  : والصحابي) والصحب(ني هاشم وبني المطلب   هم المؤمنون من ب   ) واآلل) (١٠٧٥(

 ). وحسبنا اهللا تعالى وآفى(تبع، وهم التابعون : أي) ومن لهم قفا(، مؤمنًا بمحمد 
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