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$ R. .אBQאNP
إن اﳊﻤ ــﺪ ﷲ ﳓﻤ ــﺪﻩ وﻧﺴ ــﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴ ــﺘﻐﻔﺮﻩ ،وﻧﻌ ــﻮذ ﺑ ــﺎﷲ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮور أﻧﻔﺴ ــﻨﺎ
وﺳــﻴﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨــﺎ ،ﻣــﻦ ﻳﻬــﺪﻩ اﷲ ﻓــﻼ ﻣﻀــﻞ ﻟــﻪ ،وﻣــﻦ ﻳﻀــﻠﻞ ﻓــﻼ ﻫــﺎدي ﻟــﻪ،
وﻧﺸـ ــﻬﺪ أن ﻻ إﻟ ـ ــﻪ إﻻ اﷲ وﺣـ ــﺪﻩ ﻻ ﺷ ـ ـﺮﻳﻚ ﻟ ـ ــﻪ ،وﻧﺸ ـ ــﻬﺪ أن ﳏﻤـ ــﺪاً ﻋﺒ ـ ــﺪﻩ
ورﺳﻮﻟﻪ ،أرﺳﻠﻪ اﷲ ﻟﻠﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺸﲑاً وﻧـﺬﻳﺮاً ،وداﻋﻴـﺎً إﻟﻴـﻪ ﺑﺈذﻧـﻪ وﺳـﺮاﺟﺎً ﻣﻨـﲑاً،
ﺑﻠّﻎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،وأدى اﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﻧﺼﺢ اﻷﻣـﺔ ،وﺑ ـﲔ ﳍـﺎ اﳊـﻼل واﳊـﺮام ،اﻟﻘﺎﺋـﻞ –
ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم–" :ﻣــﻦ ﻳــﺮد اﷲ ﺑــﻪ ﺧﻴ ـﺮاً ﻳﻔﻘﻬــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳﻦ") ،(1أﻣــﺎ
ﺑﻌﺪ:
ﻓﻠﻘﺪ ﻟﻘﻲ ﻛﺘﺎب "اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺬﻫﺐ ﻋـﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨـﺔ" ﻟﻠﻘﺎﺿـﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب
اﻟﺒﻐــﺪادي ﰲ ﻃﺒﻌﺎﺗــﻪ اﻷوﱃ ﻗﺒــﻮﻻً ﻛﺒ ـﲑاً واﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﺧﺎﺻــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ وﻃﻠﺒــﺔ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﻐﻮﻓﲔ ﺑﺎﻟﻔﻘـﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣـﺎً واﻟﻔﻘـﻪ اﳌـﺎﻟﻜﻲ ﲞﺎﺻـﺔ ،ﻟﻜـﻦ ﻛﺎﻧـﺖ
ﻫﻨ ــﺎك ﺑﻌ ــﺾ اﳌﻼﺣﻈ ــﺎت واﻷﺧﻄ ــﺎء اﳌﻄﺒﻌﻴ ــﺔ – وأﺷ ــﺪد ﻋﻠ ــﻰ ﻛﻮ ــﺎ ﻣﻄﺒﻌﻴ ــﺔ
ٍ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺷـﺮ – ﻓﻠﻤـﺎ ﻃﺒـﻊ اﻟﻜﺘـﺎب ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﻊ اﻷﺳـﻒ اﻟﺸـﺪﻳﺪ ﱂ ﻳﻌﺮﺿـﻪ
ﻋﻠـ ّـﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌــﺔ واﻟﺘﺼــﺤﻴﺢ ﻛﻤــﺎ ﺟــﺮت اﻟﻌــﺎدة ﺑــﻪ ،ورﻏــﻢ ذﻟــﻚ ﻓﻠﻘــﺪ ﻗﻤــﺖ
ﲟﺮاﺟﻌ ــﺔ اﻟﻜﺘ ــﺎب ﺑﻌ ــﺪ ﻃﺒﻌ ــﻪ ودوﻧ ــﺖ اﳌﻼﺣﻈ ــﺎت وﺗﺼ ــﻮﻳﺒﺎﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻨﺴ ــﺨﺔ
اﳌﻄﺒﻮﻋ ــﺔ وﺳ ــﻠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎﺷ ــﺮ ﻟﻌﻠ ــﻪ ﻳﺴ ــﺘﺪرﻛﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺒﻌ ــﺎت اﻟﻼﺣﻘ ــﺔ ﻟﻠﻜﺘ ــﺎب،
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺘـﺎب وﺷـﺪة ﻃﻠﺒـﻪ وإﻋـﺎدة ﻃﺒﻌـﻪ ﻣـﺮارا إﻻ أن
ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ اﻟﻨﺎﺷﺮ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﻟﻪ..
) (1متفق عليه :البخاري في كتاب العلم باب قول النبي  :رب مبلغ أوعى م!ن س!امع ) ،39/1 (71ومس!لم ف!ي
كتاب الزكاة باب النھي عن المسألة ) (718/2) (1037من حديث معاوية .
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وﳌ ــﺎ ﻓ ــﺎﲢﲏ ﺑﻌ ــﺾ اﻟ ــﺰﻣﻼء  -ﺟ ـﺰاﻫﻢ اﷲ ﺧ ـﲑا  -ﰲ ﻃﺒ ــﻊ وﻧﺸ ــﺮ اﻟﻜﺘ ــﺎب
ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ دون ﺗﺮدد ،وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺪراك ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌﻴـﺔ
اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﻄﺒﻌﺎت اﻷوﱃ دون ﻗﺼﺪ ﻣﻨﺎ أو ﺗﻌﻤﺪ..
وأرﺟﻮ أن ﺗﻨﺎل ﻃﺒﻌﺔ ﻛﺘﺎب "اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ" ﺑـﺎﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠـﻢ ،وﻧﺴـﺄﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ أن ﻳﻌﻴﻨﻨـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧﺪﻣـﺔ
دﻳﻨﻪ وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻔﻴﺪ ﻟﻸﻣﺔ ﰲ دﻳﻨﻬـﺎ ودﻧﻴﺎﻫـﺎ،
واﷲ اﳌﻮﻓﻖ اﳍﺎدي إﱃ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ.
د Kא! 
+S,TPא;Wو$.VWX4א,U
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اﳊﻤـ ــﺪ ﷲ رب اﻟﻌـ ــﺎﳌﲔ ،واﻟﺼـ ــﻼة واﻟﺴـ ــﻼم ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﺒﻴﻨـ ــﺎ ﳏﻤـ ــﺪ وﻋﻠـ ــﻰ آﻟـ ــﻪ
وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
ﲢﺘﻮي ﺧﺰاﻧﺔ اﻟـﱰاث اﻟﻔﻘﻬـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻛﺘـﺐ ﻫﺎﻣـﺔ ﻣـﻦ ﺗﺮاﺛﻨـﺎ اﻹﺳـﻼﻣﻲ اﳋﺎﻟـﺪ،
اﻟﺬي أﻟﻔﻪ ﺳﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻋـﱪ اﻟﻘـﺮون اﳌﺎﺿـﻴﺔ ،وﻫـﺬﻩ اﻟﻜﻨـﻮز ادﺧـﺮت ﳍـﺬﻩ
اﻷﻣﺔ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻟﺘﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﳍﺬا اﲡﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻃﻼب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳓـﻮ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻘﺪﳝـﺔ ﻣـﻦ
أﺟــﻞ إﺣﻴــﺎء اﻟ ـﱰاث اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻟﻨﺎﻓ ــﻊ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨــﻪ اﻟﻨــﺎس وﻳــﻨﻔﻌﻬﻢ ﰲ
دﻳﻨﻬﻢ ودﻧﻴﺎﻫﻢ.
ﻟﻜ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻻﲡ ــﺎﻩ ﳓ ــﻮ ﲢﻘﻴ ــﻖ اﻟ ـﱰاث ﻧ ـﺮاﻩ ﻳﺴ ــﲑ ﺳ ـﲑا ﺑﻄﻴﺌ ــﺎ ،ﻓ ــﺈن ﻋ ــﺪدا
ﺿــﺨﻤﺎ ﻣــﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃــﺎت ﻻ ﻳ ـﺰال ﻏــﲑ ﻣﻨﺸــﻮر ﻋﻠــﻰ أﳘﻴﺘــﻪ ،وﺑﻌﻀــﻪ أﺻــﻞ ﰲ
اﻟﻔﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ.
ﳍﺬا ﺻﺎر ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت وﺗـﺬﻟﻴﻞ
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﲝﻤﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻻ
ﳚ ــﺪون ﻣ ــﺎ ﳛﻘﻘﻮﻧ ــﻪ ،ﻓﻴﺘﻮﻟ ــﻮن وﻗﻠ ـ ـﻮﻢ ﺗﻔ ــﻴﺾ ﺑﺎﻷﺳ ــﻰ ﺣﺰﻧ ــﺎ أﻻ ﳚ ــﺪوا ﻣ ــﺎ
ﳛﻘﻘﻮن.
وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺐ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ذﻛـﺮ اﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻟـﻴﺲ ﻓﻴﻬـﺎ إﻻ اﻟﻔﻘـﻪ اﶈـﺾ
واﻵراء اﺮدة ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻟﻴﻠﻴﻖ ﲟﺬﻫﺐ إﻣـﺎم اﻋـﱰف ﻟـﻪ اﳉﻤﻴـﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘـﺪم ﰲ
اﻟﺴﻨﺔ ،وﺳﻠﻤﻮا ﻟﻪ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻛﺎن اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻳﻔـﺎﺧﺮ ﺑـﻪ،
ﻧﻌﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻠﻴﻖ ﲟﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻪ ﳎﺮدة ﻋﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ
9

ﺧﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ ذﻛــﺮ اﻻﺳــﺘﻨﺒﺎط واﻟﺘﻌﻠﻴــﻞ ،وﻟﻌــﻞ ﻋــﺬر اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ ﰲ ذﻟــﻚ اﻋﺘﻤــﺎدﻫﻢ
ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺘﻘــﺪﻣﻴﻬﻢ ﺗﻜﻠﻔـﻮا ﺑــﺬﻟﻚ ﻓﺴــﻠﻤﻮا ﳍــﻢ ذﻟــﻚ ،وﱂ ﻳﻮﺟــﺪ ﳍــﻢ ﻣﻌــﺎرض
ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻨﺎس اﻟﻔﻘﻪ ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
وﻣ ــﻊ اﻟﺼ ــﺤﻮة اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸ ــﺮة ﺣ ــﺪﻳﺜﺎ ،واﻟ ــﺪﻋﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ
اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ،وﻟﻠﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻹﻣﺎﻣﻪ ﲟﻌﻘﻮﻟﻪ ،وﻣﻦ ﻏـﲑ
ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟــﺪﻟﻴﻞ ،وﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻳــﺄﰐ ــﺎ ،وﻗــﺪ ﺛﻠــﺞ ﺻــﺪرﻩ ﺑﻌــﺪ ﻣــﺎ ﻋﺮﻓــﻪ ﻣــﻦ دﻟﻴــﻞ
اﻟﺴ ــﻨﺔ ﲝﺜ ــﺖ ﰲ ﺑﻄ ــﻮن اﳌﻜﺘﺒ ــﺎت اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ – اﻟ ــﱵ ﲢﻔ ــﻆ ﻟﻨ ــﺎ
اﻟﻜﺘ ــﺎب أو ُ
ﳐﻄﻮﻃ ــﺎت ﺗﺮاﺛﻨ ــﺎ اﻹﺳ ــﻼﻣﻲ – ﻋ ــﻦ ﻛﺘ ــﺎب ﳚﻤ ــﻊ ﺑ ــﲔ اﻟﻔﻘ ــﻪ واﻟ ــﺪﻟﻴﻞ ،ﻓﻮﻗ ــﻊ
ﻧﻈــﺮي ﻋﻠــﻰ ﻛﺘــﺎب "اﻟﻤﻌﻮﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺬﻫﺐ ﻋــﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ" – ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ
اﻟﻮﻫ ــﺎب اﻟﺒﻐ ــﺪادي – ﻓﻮﺟﺪﺗ ــﻪ ﻛﺘﺎﺑ ــﺎ ﻟ ــﻴﺲ ﻛﺎﻟﻜﺘ ــﺐ ﺑ ــﻞ ﻫ ــﻮ ﻛﺘ ــﺎب ﻋﻈ ــﻴﻢ،
ﻳﻨ ــﺎﻓﺢ ﻋ ــﻦ اﳌ ــﺬﻫﺐ اﳌ ــﺎﻟﻜﻲ ﺑﺎﳊُ ﺠ ــﺔ واﻟ ــﺪﻟﻴﻞ واﻟﱪﻫ ــﺎن ،ﻣﺆﻟﻔ ــﻪ ﻓﻘﻴ ــﻪ ﻣ ــﺎﻟﻜﻲ
أﺻﻮﱄ ﺿﻠﻴﻊ ﺑﻠﻎ درﺟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﺬﻫﱯ ،ﺑﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﻄﻠـﻖ – ﻛﻤـﺎ ﺻـﺮح
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ.-
وﻣﺴــﺎﳘﺔ ﻣﺘﻮاﺿــﻌﺔ ﻣــﲏ ﰲ إﺣﻴــﺎء اﻟ ـﱰاث اﻟﻔﻘﻬــﻲ اﻟﻨــﺎﻓﻊ ،وﺗﻠﺒﻴــﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟ ــﺔ
اﳌﺎﺳﺔ ﰲ إﺧﺮاج وﲢﻘﻴﻖ ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب ،ﻓﻘـﺪ اﺧﱰﺗـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎ ﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ اﻟـﺪﻛﺘﻮراﻩ
ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•   4אLYא@ع
 -1ﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎب "اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ" ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻷﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺬﻫﺐ
اﻹﻣــﺎم ﻣﺎﻟــﻚ ﺑــﻦ أﻧــﺲ ،وﻓــﻖ ﻣــﻨﻬﺞ اﻟﻌ ـﺮاﻗﻴﲔ اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺴﻼﺳــﺔ أﺳــﻠﻮﺑﻪ
وﺳــﻬﻮﻟﺔ ﻋﺒﺎراﺗــﻪ ،وﻫــﻮ ﻣــﻊ ﺻــﻐﺮ ﺣﺠﻤــﻪ ﻏﺰﻳــﺮ اﻟﻌﻠــﻢ ،ﳛﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻛﺒــﲑ
ﻣــﻦ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ واﻟﻀـﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻐــﲏ ﻋــﻦ ﺳــﺮد ﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮوع واﳌﺴــﺎﺋﻞ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
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 -2رﺟــﻮع اﻟﻜﺘــﺎب إﱃ ﻋﺼــﺮ ﻣﺘﻘــﺪم – اﻟﻘــﺮن اﻟﺮاﺑــﻊ اﳍﺠــﺮي – وﻗﻴــﺎم
ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب – ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﺮوع اﳌﺬﻫﺐ ،وﺗﻮﺛﻴﻖ آراء ﻛﺒﺎر ﻓﻘﻬﺎء
اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ اﺑﺘــﺪاء ﺑﺈﻣــﺎم اﳌــﺬﻫﺐ اﻹﻣــﺎم ﻣﺎﻟــﻚ وأﺻــﺤﺎﺑﻪ اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ،وأﺷــﻬﺐ،
وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ وﻏﲑﻫﻢ.
 -3اﺣﺘﻮاؤﻩ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﻔﺮوع اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ،
ﻓﻬ ــﻮ ﳛﺘ ــﻮي ﻋﻠ ــﻰ أزﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ أﻟ ــﻒ وﻣ ــﺎﺋﱵ ﺣ ــﺪﻳﺚ وأﺛ ــﺮ ،وﻋﻠ ــﻰ ﻛﺜ ــﲑ ﻣـ ــﻦ
اﻻﺳـ ــﺘﻨﺒﺎﻃﺎت واﻟﺘﻌﻠـ ــﻴﻼت واﻟﻘﻮاﻋـ ــﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴـ ــﺔ ،وﻋﻠـ ــﻰ أﻗ ـ ـﻮال أﺋﻤـ ــﺔ اﳌ ـ ــﺬﻫﺐ
اﳌﺎﻟﻜﻲ وﻏﲑﻫﻢ.
 -4ﻳﻌــﺪ اﻟﻜﺘــﺎب ﻣﺮﺟﻌــﺎ ﻫﺎﻣــﺎ ،ﺣﻴــﺚ اﲣــﺬﻩ اﻟﻔﻘﻬــﺎء اﻟــﺬﻳﻦ ﺟــﺎءوا ﻣــﻦ
ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺼﺪرا ﻟﻜﺘﺒﻬﻢ وﻵراﺋﻬـﻢ ،واﻋﺘﻨـﻮا ﺑﺘﺪرﻳﺴـﻪ وﻧﻘﻠـﻪ ﺟـﻴﻼ ﺑﻌـﺪ ﺟﻴـﻞ ،ﻓﻬـﻢ
ﻳﺮﺟﻌﻮن إﻟﻴـﻪ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺬﻛﺮون أﻗـﻮال اﻟﻔﻘﻬـﺎء واﻷﺻـﻮل واﻟﻠﻐـﺔ واﻟﻌﻠـﻮم اﻷﺧـﺮى،
وﻳﻌــﺪ ﻋﺎﳌــﺎ ﻣــﻦ ﻛﺒــﺎر اﻟﻌﻠﻤــﺎء وﻓﻘﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺷــﻬﺮ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ،ﻓﻜــﺎﻧﻮا ﻳﺜﻘــﻮن ﺑــﻪ
وﺑﻜﺘﺒــﻪ وﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ "اﻟﻤﻌﻮﻧــﺔ" ،وإن ﻛﺘــﺐ ﻓﻘﻬــﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﺌــﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺄﻗﻮاﻟﻪ – رﲪﻪ اﷲ-
 -5ﻛﻤ ـ ــﺎ أﻧ ـ ــﻪ ﻳﺸ ـ ــﲑ إﱃ أﻗ ـ ـﻮال اﳌ ـ ــﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴ ـ ــﺔ اﻷﺧ ـ ــﺮى ﰲ اﳌﺴ ـ ــﺎﺋﻞ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻛﺘــﺎب "اﻟﻤﻌﻮﻧــﺔ" ﻻ ﻳـﺰال ﳐﻄﻮﻃــﺎ ﺣﻴــﺚ ﺑــﺪأ ﻳﺘﻌــﺮض ﻟﻠﺘﻠــﻒ ،ﻓﺼــﻔﺤﺎﺗﻪ
اﻷوﱃ واﻷﺧﲑة ﺗﺂﻛﻠﺖ واﻧﻌﺪﻣﺖ ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﲑ ﻗﺮاءﺎ.
وﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻧﺸﺮﻩ ﺗﻀﺎف ﻟﺒﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﱃ ﺑﻨﺎء اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ
ﻋﻤﻮﻣ ــﺎ ،واﻟﻔﻘ ــﻪ اﳌ ــﺎﻟﻜﻲ ﲞﺎﺻ ــﺔ؛ ﻧﻈـ ـﺮا ﻟﻸﳘﻴ ــﺔ اﻟﻜﺒ ــﲑة اﻟ ــﱵ ﻳﺘﻤﻴ ــﺰ  ــﺎ ﻫ ــﺬا
اﻟﻜﺘﺎب واﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
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ﻗﺴﻢ دراﺳﻲ ،وﻗﺴﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺺ.
ﻓﻔﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ،ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺬي ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﺼﻠﲔ:
ﻓ ــﻲ اﻟﻔﺼ ــﻞ اﻷول :ﲢ ــﺪﺛﺖ ﻋ ـﻦ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ،وﺟﻌﻠ ــﺖ ﻫ ــﺬا
اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻣﺒﺤﺜﲔ:
ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻋﺼﺮ اﳌﺆﻟﻒ:
ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
وﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب:
اﲰ ــﻪ وﻧﺴ ــﺒﻪ ،وﻣﻮﻟ ــﺪﻩ وﻧﺸ ــﺄﺗﻪ ،ﺷ ــﻴﻮﺧﻪ ،ﺧﺮوﺟ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟﻌـ ـﺮاق ورﺣﻠﺘ ــﻪ إﱃ
ﻣﺼﺮ ،ﻓﻀﺎﺋﻠﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﻓﻴـﻪ ،ﺗﻮﻟﻴـﻪ اﻟﻘﻀـﺎء ،وﺗﻼﻣﻴـﺬﻩ،
وآﺛﺎرﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺷﻌﺮﻩ ،ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ووﻓﺎﺗﻪ.
أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺨﺼﺼﺘﻪ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎب:
* ﻓﺒــﺪأت ﺑﻠﻤﺤ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﳌ ــﺬﻫﺐ اﳌ ــﺎﻟﻜﻲ ﰲ اﻟﻌ ـﺮاق ،وﳑﻴ ـﺰات ﻫ ــﺬﻩ
اﳌﺪرﺳﺔ ،وﻋﻼﻗﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﺑﻨﻈﺮاﺋﻬﻢ ﰲ اﳌﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ.
* ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﺘﺎب "اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ" ،ﺳﺒﺐ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ،وﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
* ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﻣﺼﺎدرﻩ وﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.
* أﺳﻠﻮب وﻣﻨﻬﺞ ﻛﺘﺎب "اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ" ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺪﻻل.
* ﺷﺮوح ﻛﺘﺎب "اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ".
* ﻧﻘﺪ ﻛﺘﺎب "اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ".
أوﻻ :اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ اﺳﺘﺪل ﳍﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
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ﺛﺎﻧﻴــﺎ :اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻷﺻ ـﻮﻟﻴﺔ ،واﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ اﻟــﱵ ذﻛﺮﻫــﺎ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻪ.
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وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 -1ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب وإﺧﺮاج ﻧﺼﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ اﳊﺪﻳﺚ.
 -2إﺛﺒﺎت ﻓﺮوق اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ.
 -3ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﻜﺎﺎ ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
 -4ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛﺎر.
 -5ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻨﻘﻮل واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
 -6ﺷﺮح اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
 -7اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ذﻟﻚ.
 -8ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻟﻔﺼﻮل ﺗﺮﻗﻴﻤﺎ ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺎ.
 -9وﺿﻊ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻼزﻣﺔ.
 -10اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻋﻼم اﻟﻮارد ذﻛﺮﻫﻢ ﰲ ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎب.
وﺣﱴ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮاﻧﺒﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ أﳊﻘﺖ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻔﻬﺎرس وﺗﺸﻤﻞ:
ﻓﻬـ ــﺎرس اﻵﻳـ ــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴـ ــﺔ اﻟﻜﺮﳝـ ــﺔ ،ﻓﻬـ ــﺮس ﻟﻸﺣﺎدﻳـ ــﺚ ،وﻓﻬـ ــﺮس ﻟﻶﺛـ ــﺎر،
وﻓﻬﺮس ﻟﻸﻋﻼم ،وﻓﻬﺮس ﻟﻠﻜﺘﺐ ،وﻓﻬﺮس ﻟﻸﺷﻌﺎر ،وﻓﻬـﺮس ﻟﻠﻤﺼـﻄﻠﺤﺎت،
وﻓﻬﺮس ﻟﻸﻣﻢ واﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﺒﻠﺪان ،وأﺧﲑا ﻓﻬﺮس ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت.
وﻳﻌﻠــﻢ اﷲ أﱐ ﺑــﺬﻟﺖ ﺟﻬــﻮدا ﻣﻀــﻨﻴﺔ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﺧ ـﺮاج اﻟﻜﺘــﺎب ﰲ ﺻــﻮرﺗﻪ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل ،وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻏﻮاﻣﻀﻪ وﻓﺘﺢ ﻣﻐﺎﻟﻴﻘﻪ.
وﻫــﺬا ﻻ ﻳﻌــﲏ أﻧــﲏ ﻗــﺪ ﻗﻤــﺖ ﺑﻜــﻞ ﻣــﺎ ﳚــﺐ ،ﻟﻜــﲏ أﻋﻠــﻢ أﻧــﲏ ﻗﺼــﺮت ﰲ
ﺑﻌــﺾ اﻷﻣــﻮر اﻟــﱵ ﻛــﺎن ﳚــﺐ اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻨــﺪﻫﺎ ﻃــﻮﻳﻼ ،ﻟﻜــﻦ ﻛﻤــﺎ ﻳﻘـﺎل :ﻣــﺎ ﻻ
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ﻳــﺪرك ﻛﻠــﻪ ﻻ ﻳــﱰك ﺟﻠــﻪ ،ﻓﺤﺴــﱯ أﻧــﲏ ﻗﻤــﺖ ﺑﺈﻳﺼــﺎل ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﻬــﻢ إﱃ
اﻟﻘ ــﺎرئ ﰲ ﻫ ــﺬﻩ اﳊﺎﻟ ــﺔ اﳌﻨﺎﺳ ــﺒﺔ ،ﻟﻴﺴ ــﺘﻔﺎد ﻣﻨ ــﻪ وﻳﻄﻠ ــﻊ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺑﻴﺴ ــﺮ وﺳ ــﻬﻮﻟﺔ،
وﻗﻤــﺖ ﺑــﺬﻟﻚ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪر اﺳــﺘﻄﺎﻋﱵ ﺗﺎرﻛــﺎ اﻟﺒــﺎب ﻷرﺑــﺎب اﻟﻜﻔــﺎءة اﻟﺼــﺤﻴﺤﺔ
ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ،وإﺻﻼح ﻣﺎ اﻋﻮج ،وﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﳋﻄﺄ.
وأﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﺴﻬﻮ واﻟﺘﻘﺼﲑ إﻧﻪ ﲰﻴـﻊ ﳎﻴـﺐ ،وآﺧـﺮ دﻋﻮاﻧـﺎ
أن اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ...
 א!  
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وﻧﻌــﲏ ﺑﺎﳊﺎﻟــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻫﻨــﺎ ﻫــﻲ دراﺳــﺔ اﻟﻈــﺮوف اﻟــﱵ ﺗﻌﺎﻗﺒــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺑﻐــﺪاد
وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﺑــﻼد اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻔــﱰة اﻟــﱵ ﻋﺎﺷــﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب وﻫــﻲ
اﻟــﱵ ﲤﺘــﺪ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  362ﻫ ـ ﺳــﻨﺔ ﻣــﻴﻼد اﻟﻘﺎﺿــﻲ إﱃ ﺳــﻨﺔ  422ﻫــ ،وﻫــﻲ ﺳــﻨﺔ
وﻓﺎﺗﻪ.
واﻟﺴــﻤﺔ اﻟﺒــﺎرزة ﻟﻠﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟــﱵ ﻛــﺎن ﻳﻮﺻــﻒ ــﺎ اﳊﻜــﻢ ﺧــﻼل ﻫـﺬﻩ
اﻟﻔﱰة ﻫـﻮ ﺿـﻌﻒ اﳋﻼﻓـﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳـﻴﺔ ﰲ ﺑﻐـﺪاد ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔـﱰة؛ وذﻟـﻚ ﻻﺳـﺘﺒﺪاد
اﻟﺒــﻮﻳﻬﻴﲔ) (2ﺑــﺄﻣﻮر اﻟﺪوﻟــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﱂ ﻳﺒــﻖ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔــﺔ أﻳــﺔ ﺳــﻠﻄﺔ إﻻ اﻻﺳــﻢ ﺣــﱴ
أﺻﺒﺢ ﻛﺪﻣﻴﺔ ﺗﻮﺿـﻊ وﲢـﺮك ﺑﺄﻳـﺪﻳﻬﻢ ،ﻓﻜـﺎن اﻷﻣـﲑ اﻟﺒـﻮﻳﻬﻲ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻳﺼـﺪر
اﻷواﻣﺮ وﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﻜﺘﺴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻨﺎس.
وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﳍــﺬا اﻻﺳــﺘﺒﺪاد ﻋﺎﺷــﺖ ﺑﻐــﺪاد أﺳـﻮأ اﻟﻈــﺮوف ،ﻓﻘــﺪ ﺿــﻌﻒ اﳋﻠﻴﻔــﺔ
ﻋ ــﻦ اﻟﻘﻴ ــﺎم ﺑﺄﻋﺒ ــﺎء اﳋﻼﻓ ــﺔ ﰲ وﺳ ــﻂ اﳌ ـﺆاﻣﺮات واﻟﺪﺳ ــﺎﺋﺲ ،وﺳ ــﺎءت اﳊﺎﻟ ــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
) (1انظ!!ر :الكام!!ل ف!!ي الت!!اريخ – الب!!ن األثي!!ر ،(354-53/7) :البداي!!ة والنھاي!!ة الب!!ن كثي!!ر،(380-293/11) :
تاريخ األمم اإلسالمية :الدولة العباسية للخضري ص ).(410-371
) (2البويھيون :المنتسبون إلى بني بويه ،وھي أسرة تتك!ون م!ن ثالث!ة رج!ال ظھ!ر أم!رھم وھ!م :عل!ي والحس!ن
وأحمد ،أبناء بويه ،كانوا أسرة فقيرة ببالد الديلم ،وكان أبوھم أحمد ابن بويه رجال من عامة الناس يتعيش م!ن
صيد السمك ،وقد كان أحمد بويه بعد أن ملك البالد وتولى إمرة األمراء ببغداد يتحدث بنعم!ة ﷲ فيق!ول :كن!ت
أحتطب الحطب على رأسي )انظر وفيات األعيان – البن خلكان.(176/1 :
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وﻗــﺪ ﺗﻌﺎﻗــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳋﻼﻓــﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔــﱰة ﻣــﻦ اﻟــﺰﻣﻦ ﺧﻠﻴﻔﺘــﺎن :اﻟﻄــﺎﺋﻊ ﷲ،
وﻫﻮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ اﳌﻄﻴﻊ ﷲ اﻟﻔﻀﻞ ﺑـﻦ اﳌﻘﺘـﺪر ﺟﻌﻔـﺮ ﺑـﻦ اﳌﻌﺘﻀـﺪ
اﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ اﻟﺒﻐــﺪادي) ،(1وﻟﻘــﺪ ﻛــﺎن رﺟــﻼ ﺻــﺎﳊﺎ ﻋﺎﳌــﺎ ،وﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﺪة ﺧﻼﻓﺘــﻪ
ﺛﻼﺛــﲔ ﻋﺎﻣــﺎ ،ﺣﻴــﺚ ﺗــﻮﱃ اﳊﻜــﻢ ﻋــﺎم  363ﻫــ ،أي ﺑﻌــﺪ ﻣــﻴﻼد اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ
اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻌﺎم واﺣﺪ واﺳﺘﻤﺮ ﺣﻜﻤﻪ إﱃ ﻋﺎم  393ﻫـ.
وﺑﻌــﺪﻩ ﺣﻜــﻢ اﻟﻘــﺎدر ﺑــﺎﷲ :وﻫــﻮ أﺑــﻮ اﻟﻌﺒــﺎس أﲪــﺪ ﺑــﻦ إﺳــﺤﻖ ﺑــﻦ اﳌﻘﺘــﺪر
ﺟﻌﻔــﺮ اﺑــﻦ اﳌﻌﺘﻀــﺪ اﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ اﻟﺒﻐــﺪادي) (2اﻟــﺬي ﻋــﺮف ﺑﺎﻟﺰﻫــﺪ واﻟﻌﻠــﻢ ،وﻟﻜﻨــﻪ
ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺷﻲء ،وﻛﺎﻧـﺖ ﻣـﺪة ﺧﻼﻓﺘـﻪ إﺣـﺪى وأرﺑﻌـﲔ
ﺳﻨﺔ ،أي أﻧﻪ ﺣﻜـﻢ إﱃ أن ﻣـﺎت ﺳـﻨﺔ  422ﻫــ ،وﻫـﻮ ﻧﻔـﺲ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟـﺬي ﺗـﻮﰲ
ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب.
وﻛ ــﺎن ﰲ ﻣﺼ ــﺮ اﳊ ــﺎﻛﻢ ﺑ ــﺄﻣﺮ اﷲ اﻟﻔ ــﺎﻃﻤﻲ ) 411ه( ،واﻟ ــﺬي ﲤﻜﻨ ــﺖ ﰲ
أﻳﺎﻣﻪ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺬي أﺳﺲ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﻬﲑة ﲟﺼﺮ دﻋﺎﻫﺎ دار اﻟﻌﻠﻢ).(3
وﻛﺎن ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ آﺧﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳌﺴـﺘﻌﲔ ) 407ﻫــ( ،ﺣﻴـﺚ
اﻟﺪوﻟــﺔ اﻷﻣﻮﻳــﺔ ﰲ اﻟﻨــﺰع ﰲ آﺧــﺮ رﻣــﻖ ﺑﻌــﺪ ﺗﻐﻠــﺐ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻓﻌــﻞ
اﻟﺪﻳﻠﻢ ﰲ ﺑﻐﺪاد).(4
E5F

• א!א_2LVوא_FL,د)

ﻻﺷ ـ ــﻚ أن اﻻﺿ ـ ــﻄﺮاب اﻟﺴﻴﺎﺳ ـ ــﻲ ﻳﻈﻬ ـ ــﺮ أﺛ ـ ــﺮﻩ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﳊﻴ ـ ــﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ـ ــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﰲ اﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮادر اﻻﻧﻔﺼـﺎم
واﻟﺘﻔﻜ ـ ــﻚ؛ وذﻟ ـ ــﻚ ﻟﻜﺜ ـ ــﺮة اﳌﻔﺎرﻗ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﱵ اﻋﱰﺗ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــﻦ ﻋﺼ ـ ــﺒﻴﺎت ﺟﻨﺴ ـ ــﻴﺔ
) (1راجع :ترجمته في شذرات الذھب ،(143/3) :سير أعالم النبالء.(126-118/15) :
) (2راجع :ترجمته في شذرات الذھب ،(326 /3) :وسير أعالم النبالء.(151-138/15) :
) (3انظر الكامل في التاريخ ،(304/7) :البداية والنھاية.(9/12) :
) (4انظر الكامل في التاريخ ،(284/7) :البداية والنھاية.(5/12) :
) (5انظر المراجع السابقة.
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واﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻘﺪﻳﺔ وﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ،وﻓﻮارق ﻣﺎدﻳﺔ ﺟﻌﻠـﺖ اﺘﻤـﻊ ﻳﻨﻘﺴـﻢ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ
اﻟﺜﺮاء واﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﱃ ﺛﻼث ﻃﺒﻘﺎت:
ﻃﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻀﻢ اﳌﻠﻮك واﻷﻣﺮاء واﻟﻮزراء واﻟﻮﻻة ،اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﺎﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣـﻦ
اﳌﻮارد واﻟﺜﺮوات.
وﻃﺒﻘﺔ وﺳﻄﻰ ﻣﺴﺘﻮرة اﳊﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر واﳊﺮﻓﻴﲔ واﻟﻔﻼﺣﲔ.
وﻃﺒﻘ ــﺔ دﻧﻴ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺳ ـﻮاد اﻟﺸ ــﻌﺐ ﻣ ــﻦ اﻟﻔﻘ ـﺮاء واﻟﻀ ــﻌﺎف ،وﻛ ــﺎن ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬﻩ
اﻟﻄﺒﻘــﺔ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﻔﻘﻬــﺎء ،وﻣــﻨﻬﻢ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب اﻟــﺬي ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ
ﺿﻤﺎن رﻏﻴﻒ ﻳﻮﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻌﺮﻓﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ.
ﻓﻨﺘﻴﺠــﺔ ﳍــﺬﻩ اﳌﻔﺎرﻗــﺎت ﺣــﻞ اﻟﻈﻠــﻢ واﻟﻔﺴــﺎد ﳏــﻞ اﻟﻌــﺪل واﻟﺼــﻼح ،وﺣـ ـﻞ
اﻟﻨ ـﺰاع واﻟﻘﺘــﺎل ﳏــﻞ اﻟﺘﻜﺎﻓــﻞ واﻷﻣــﻦ ،ﻓﺎﺧﺘــﻞ اﻷﻣــﻦ وﻋﻤــﺖ اﳌﺼــﺎﺋﺐ وأﻧ ـﻮاع
اﻟﺒﻼء ،أﻣﺎ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺣﻠــﺖ ﺑﺎﻟﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ،إﻻ أن ﻫــﺬا اﻟﺘــﺄﺛﲑ ﻛــﺎن ﺑﺘــﺪرج
ﺑﻄﻲء ،ﻓﺒﻌـﺪ أن اﻣﺘـﺎز اﻻﻗﺘﺼـﺎد ﰲ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﻘـﺮن اﻟﺮاﺑـﻊ ﺑﺎﻻزدﻫـﺎر ﺗﻘـﺪم اﻟﻌﻠـﻮم
واﻟﻔﻨﻮن ،ﺑﺪأ ﻳﻀﻌﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ.
)(1

• א!א]O

ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻜــﺲ ﻣــﻦ اﳊــﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ،ﻓﺒــﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣ ــﻦ اﻟﻀ ــﻌﻒ واﻟﻔﻮﺿ ــﻰ واﻟﻔﺮﻗ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﺳ ــﺎدت ،ﻓ ــﺈن اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺔ واﳌﻌﺮﻓ ــﺔ واﳊﺎﻟ ــﺔ
اﻟﻔﻜﺮﻳـ ــﺔ ﻗـ ــﺪ ﳕـ ــﺖ واﻧﺘﺸـ ــﺮت اﻧﺘﺸـ ــﺎرا واﺳـ ــﻌﺎ وازدﻫـ ــﺮ اﻟﻔﻜـ ــﺮ ازدﻫـ ــﺎرا ﻛﺒ ـ ـﲑا،
ﻓﺘﻌﺪدت اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﻨـﻮن ﳑـﺎ ﺣـﺪا ﺑﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﳌـﺆرﺧﲔ
ﺑﻮﺻــﻒ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔــﱰة ﻣــﻦ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﺼــﺮ اﻟــﺬﻫﱯ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ
) (1انظر المصادر السابقة ،وتاريخ التشريع اإلسالمي – للخض!ري ب!ك – ص  ،275ت!اريخ الخلف!اء ،للس!يوطي
ص ) ،(419 – 405الفتح المبين – للمراغي.(18 – 215 /1) :
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اﻹﺳ ــﻼﻣﻴﺔ ،وأﺳ ــﺒﺎب ﻫ ــﺬا اﻻزدﻫ ــﺎر ﺗﻘﺮﻳ ــﺐ اﳌﻠ ــﻮك واﻷﻣـ ـﺮاء ﻟ ــﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤ ــﺎء
واﻷدﺑ ـ ــﺎء ،وﺗﻨﺎﻓﺴ ـ ــﻬﻢ ﰲ إﻛ ـ ـﺮاﻣﻬﻢ وﺿ ـ ــﻤﻬﻢ إﱃ ﺑﻼﻃﻬ ـ ــﻢ ،وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ اﻧﺘﺸ ـ ــﺎر
اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﻧﺸﺎء اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﺎ ﺷﺎرك وﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻫـﺬﻩ
اﻟﻨﻬﻀــﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ ﻛــﺬﻟﻚ اﻧﻔﺘــﺎح اﳊﻀــﺎرة اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﳊﻀــﺎرات اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴــﺔ
واﻟﺮوﻣﺎﻧﻴــﺔ واﻟﻔﺎرﺳــﻴﺔ واﳍﻨﺪﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺑــﺪأت ﻣــﻦ ﻋﺼــﺮ اﳌــﺄﻣﻮن ،وﻗــﺪ اﺷــﺘﻐﻞ ــﺎ
ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﲔ ﺣﻴﺚ وﺟـﺪت ﻗﺒـﻮﻻ ،ﺑـﻞ واﻣﺘﺰاﺟـﺎ ﺑـﺒﻌﺾ ﻓـﺮوع اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ
اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ – ﻋﻠـﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﳑـﺎ ﺻــﺎﺣﺐ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻣﺼــﺎﺋﺐ وأﺧﻄـﺎر – وﺷــﻴﻮع
اﳌﻨﺎﻇﺮة واﳉﺪل.
ﻓﻠﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﻐــﺪاد – وﻫــﻲ ﻣــﻮﻃﻦ وﻣﻨﺸــﺄ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب – ﻣــﻦ
أﻛــﱪ اﳌﺮاﻛــﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ ﺳـﻮاء ﻣــﻦ ﳒــﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻷﻋــﻼم ،أو
ﳉ ــﺄ إﻟﻴﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻃ ــﻼب اﻟﻌﻠ ــﻢ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﺟ ــﺎءوا ﻳﻨﻬﻠ ــﻮن ﻣ ــﻦ ﻋﻠﻮﻣﻬ ــﺎ وﻣﻮاردﻫ ــﺎ،
وﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ ﺗﺮاﺋﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻪ.
ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﲝﺮﻛﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﴰﻠﺖ ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم :اﻟﻔﻘـﻪ وﻋﻠـﻮم
اﻟﻘ ـ ــﺮآن واﳊ ـ ــﺪﻳﺚ واﻟﻠﻐ ـ ــﺔ واﻷدب واﻟﻔﻠﺴﻔ ـ ــﺔ واﻟﻜ ـ ــﻼم واﻟﻔﻠ ـ ــﻚ واﻟﺮﻳﺎﺿ ـ ــﻴﺎت
واﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﳉﺮاﺣﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﳉﻐﺮاﻓﻴﺎ.
ﻓﻼ ﻏﺮاﺑـﺔ – إذن – أن ﺗـﻨﻌﻜﺲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻬﻀـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ اﻟﺸـﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـﺲ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻠﻢ ﺑﺸﱴ أﻧﻮاع اﻟﻌﻠـﻮم واﻟﻔﻨـﻮن ﻛﻤـﺎ ﺳـﻨﻌﺮف
ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺮﲨﺘﻪ إن ﺷﺎء اﷲ.
)(1
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ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔــﱰة ﲤﻴــﺰت اﳊﻴــﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺑﺘﻮﺳــﻊ اﳊﺮﻛــﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳــﺔ ،وﺗﻌــﺪد اﻟﻔــﺮق
واﺷــﺘﺪاد اﻟﺘﻨــﺎﻓﺲ اﻟﻨ ـﺰاع ﺑﻴﻨﻬــﺎ ،وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺗﺘــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸ ـﺆون اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳــﺔ،
) (1انظر الكامل (355/7) :البداية والنھاية(3303/12 – 380/11) :
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وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ :ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼف ﺑﲔ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎة وﻏﲑ ذﻟﻚ ،ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎم أﺳـﺎﺗﺬة اﳌـﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ ﺑﻮﺿـﻊ أﺳﺴـﻬﺎ وﺗـﺪوﻳﻦ
ﻓﻘــﻪ أﺋﻤﺘﻬــﺎ إﻻ أﻧــﻪ ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻘــﺮن اﻟﺮاﺑــﻊ رﻛــﺪت ﺣﺮﻛــﺔ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﺣــﱴ أﺻــﺒﺢ
اﻟﻔﻘﻴ ــﻪ ﻻ ﻳﺴ ــﺘﻄﻴﻊ اﻻﺟﺘﻬ ــﺎد إﻻ ﰲ اﳌﺴ ــﺎﺋﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴ ــﺔ ،ﻛﻤ ــﺎ ﻛﺜ ــﺮت اﳌﻨ ــﺎﻇﺮات
واﻟﺮدود ﺑﲔ أرﺑﺎب اﳌﺬاﻫﺐ وأﺻﺤﺎﺎ.
وﻳﻠﺨ ــﺺ ﻟﻨ ــﺎ ﺷ ــﻴﺦ اﻹﺳ ــﻼم اﺑ ــﻦ ﺗﻴﻤﻴ ــﺔ اﻟﻮﺿ ــﻊ اﻹﲨ ــﺎﱄ ﰲ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻔ ــﱰة
ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
" ...وﰲ دوﻟـ ــﺔ "ﺑـ ــﲏ ﺑﻮﻳـ ــﻪ" وﳓـ ــﻮﻫﻢ اﻷﻣـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﻓـ ــﺈﻢ ﻛـ ــﺎن ﻓـ ــﻴﻬﻢ
أﺻﻨﺎف اﳌﺬاﻫﺐ اﳌﺬﻣﻮﻣﺔ :ﻗـﻮم ﻣـﻨﻬﻢ زﻧﺎدﻗـﺔ ،وﻓـﻴﻬﻢ ﻗﺮاﻣﻄـﺔ ﻛﺜـﲑة وﻣﺘﻔﻠﺴـﻔﺔ
وﻣﻌﺘﺰﻟــﺔ وراﻓﻀــﺔ ،وﻫــﺬﻩ اﻷﺷــﻴﺎء ﻛﺜــﲑة ﻓــﻴﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒ ــﺔ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ،ﻓﺤﺼــﻞ ﰲ أﻫــﻞ
اﻹﺳﻼم واﻟ ﺴﻨﺔ ﰲ أﻳﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻫﻦ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﺮف ﺣﱴ اﺳﺘﻮﱃ اﻟﻨﺼـﺎرى ﻋﻠـﻰ
ﺛﻐ ــﻮر اﻹﺳ ــﻼم ،واﻧﺘﺸ ــﺮت اﻟﻘﺮاﻣﻄ ــﺔ ﰲ أرض ﻣﺼ ــﺮ واﳌﻐ ــﺮب واﳌﺸ ــﺮق وﻏ ــﲑ
)(1
ذﻟﻚ ،وﺟﺮت ﺣﻮادث ﻛﺜﲑة "...

@@

) (1مجموع الفتاوى – البن تيمية.(22/4) :
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ﻫــﻮ :أﺑــﻮ ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﺑــﻦ ﻋﻠـ ّـﻲ ﺑــﻦ ﻧﺼــﺮ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ اﳊﺴــﲔ ﺑــﻦ
ﻫﺎرون اﺑﻦ أﻣﲑ اﻟﻌﺮب؛ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻃﻮق اﻟﺘﻐﻠﱯ اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ.
• c .

وﻟﺪ ﺑﺒﻐﺪاد ﺳﻨﺔ  362ﻫـ.
ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد ..." :ﻛﺎﻧﺖ وﻻدﺗـﻪ ﺑﺒﻐـﺪاد ﻳـﻮم اﳋﻤـﻴﺲ ﺳـﺎﺑﻊ ﺷـﻮال ﺳـﻨﺔ
اﺛﻨﺘﲔ وﺳﺘﲔ وﺛﻼﲦﺎﺋﺔ").(2
• 'WU

ﻧﺸﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﰲ دار ﻋﻠـﻢ وﻓﻘـﻪ وأدب وﻓﻀـﻞ ،ﻓـﺈن أﺑـﺎﻩ ﻋﻠ ّـﻲ
ﺑﻦ ﻧﺼﺮ )ت  391ﻫـ( ﻣﻦ أﻋﻴﺎن اﻟﺸﻬﻮد اﳌﻌﺪﻟﲔ ﺑﺒﻐﺪاد.
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ُﻧﺼﺮ )ت  432ﻫـ( أدﻳﺒﺎ ﻓﺎﺿـﻼ،
وﻛﺎن أﺧﻮﻩ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﺻ ــﻨﻒ ﻛﺘ ــﺎب "اﳌﻔﺎوﺿ ــﺔ" ﻟﻠﻤﻠ ــﻚ اﻟﻌﺰﻳ ــﺰ ﺟ ــﻼل اﻟﺪوﻟ ــﺔ أﰊ ﻣﻨﺼ ــﻮر ﺑ ــﻦ أﰊ
) (1مصادر ترجمته:
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذھب مالك – للقاضي عياض.(220/7) :
الديباج المذھب – البن فرحون ).(62/2
شجرة النور الزكية – لمخلوف ص ).(103
تاريخ بغداد – للخطيب البغدادي.(31/11) :
تاريخ قضاة األندلس – للنباھي ص ).(40
تبيين كذب المفتري – البن عساكر :ص ).(249
البداية والنھاية – البن كثير.(33/13) :
الذخيرة في محاسن الجزيرة – البن بسام.(515/4) :
سير أعالم النبالء – للذھبي.(429/17) :
العبر – للذھبي.(9140/3) :
شذرات الذھب – البن العماد.(223/3) :
طبقات الفقھاء – للشيرازي ص ).(168
وفيات األعيان – البن خلكان.(220/3) :
فوات الوفيات – البن شاكر الكبتي.(419/2) :
النجوم الزاھرة – لألتابكي.(276/4) :
مرآة الجنان – لليافعي ).(41/3
معالم اإليمان في معرفة أھل القيروان – للدباغ.(134/3) :
) (2انظر :شذرات الذھب ،(223/3) :الوفيات.(222/3) :
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ﻃــﺎﻫﺮ ــﺎء اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑــﻦ ﻋﻀــﺪ اﻟﺪوﻟــﺔ اﺑــﻦ ﺑﻮﻳــﻪ )ت  437ﻫ ــ( ،وﲨــﻊ ﰲ ﻫــﺬا
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻩ ،وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻤﺘﻌﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﲔ ﻛﺮاﺳﺔ ،وﻟﻪ رﺳﺎﺋﻞ).(1
وﱂ ﻧﻈﻔـ ــﺮ ﺑﺸـ ــﻲء ﻋـ ــﻦ ﻧﺸـ ــﺄﺗﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘـ ــﻪ وﺗﻌﻠﻤـ ــﻪ – ﻓﻴﻤـ ــﺎ اﻃﻠﻌﻨـ ــﺎ ﻋﻠﻴـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ
ﻣﺼﺎدر– وأﺻﺤﺎب اﻟﱰاﺟﻢ ﻳﻐﻔﻠﻮن ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ وﻋﺬرﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ :أن ﻧﺸﺄة
اﻟﻌﻠﻤ ــﺎء ﺗ ــﺘﻠﺨﺺ ﰲ أﺧ ــﺬ اﻟﻌﻠ ــﻢ وﲢﺼ ــﻴﻠﻪ ﻛﻐ ــﲑﻫﻢ ﻣ ــﻦ أﺗـ ـﺮاﻢ ﰒ ﻻ ﻳﻈﻬ ــﺮ
ﲤﺎﻳﺰﻫﻢ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺟﺎل.
وﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب أﻧﻪ ﻧﺸﺄ وﻋـﺎش ﻋﻴﺸـﺔ ﺻـﻌﺒﺔ ،ﻓﻘـﺪ ﻋ ّـﺰ
ﻗﻮﺗــﻪ وﺿــﺎق ﺑــﻪ اﳊــﺎل ،وﻟﻘــﺪ ﺿــﻦ ﺑﺪﻳﻨــﻪ وﻣﺮوءﺗــﻪ أن ﳝــﺘﻬﻦ وﻳﺒﻴــﻊ ذﻟــﻚ ﰲ
أﺳﻮاق اﳋﻠﻔﺎء وﺑﻼط اﻷﻣﺮاء ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء...؟!
• WYd

ﻗﻴــﻞ ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب :ﻣــﻊ ﻣــﻦ ﺗﻔﻘﻬــﺖ؟ ،ﻗــﺎل :ﺻــﺤﺒﺖ اﻷــﺮي،
وﺗﻔﻘﻬــﺖ ﻣــﻊ أﰊ اﳊﺴــﻦ ﺑــﻦ اﻟﻘﺼــﺎر وأﰊ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺑــﻦ اﳉــﻼب ،واﻟــﺬي ﻓــﺘﺢ
أﻓﻮاﻫﻨﺎ وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ) ،(2ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ.
ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺸﻴﻮخ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻟﻜـﻞ
ﻣﻨﻬﻢ:
)(3
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ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺻــﺎﱀ اﻟﺘﻤﻴﻤــﻲ اﻷــﺮي ،ﺷــﻴﺦ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ،
ﻧﺰﻳــﻞ ﺑﻐــﺪاد وﻋﺎﳌﻬــﺎ ،ازداد اﻧﺘﺸــﺎر اﳌــﺬﻫﺐ ﻋﻨــﻪ ﰲ اﻟــﺒﻼد ،ﻛــﺎن ﺛﻘــﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧــﺎ
زاﻫــﺪا ورﻋ ــﺎ ،اﻧﺘﻬ ــﺖ إﻟﻴ ــﻪ رﺋﺎﺳ ــﺔ اﳌــﺬﻫﺐ اﳌ ــﺎﻟﻜﻲ ،أﺧ ــﺬ ﻋﻨ ــﻪ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ
اﻟﻮﻫــﺎب ﻓﻘــﻪ اﳌــﺬﻫﺐ ،وﻣــﻦ ﺷــﻴﻮﺧﻪ أﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺳــﻢ اﻟﺒﻐــﻮى واﻟﺒﺎﻏﻨــﺪي وﻋﺒــﺪ اﷲ
) (1انظر الوفيات.(222/3) :
) (2الديباج المذھب.(62/2) :
) (3الديباج المذھب ،(206/2) :شذرات الذھب ،(85/34) :تاريخ بغداد (461/5) :
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ﺑ ــﻦ زﻳ ــﺪان اﻟﺒﺠﻠ ــﻰ – وﻣ ــﻦ ﺗﻼﻣﻴ ــﺬﻩ :اﻟ ــﺪار ﻗﻄ ــﲏ واﺑ ــﻦ اﳉ ــﻼب وأﺑ ــﻮ ﺑﻜ ــﺮ
اﻟﱪﻗﺎﱐ )ت  375ﻫـ(.
)(1
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أﺑ ــﻮ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ اﳊﺴ ــﲔ ﺑ ــﻦ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﺒﻴ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﳐﻠ ــﺪ اﻟﻌﺴ ــﻜﺮي اﻟﺒﻐ ــﺪادي
اﻟـﺪﻗﺎق؛ ﻛـﺎن ﺛﻘـﺔ أﻣﻴﻨـﺎ ،ﺣـﺪث ﻋــﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﳛـﻲ اﳌـﺮوزي ،وأﰊ اﻟﻌﺒـﺎس ﺑــﻦ
ﻣﺴــﺮوق وﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺜﻤ ــﺎن ﺑــﻦ أﰊ ﺷﻴﺒ ــﺔ وﲨﺎﻋ ــﺔ ،وروى ﻋﻨــﻪ :أﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ
اﻷزﻫﺮي ،واﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﻼل وﻏﲑﳘﺎ) .ت  375ﻫـ(.
)(2
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اﻟﻘﺎﺿــﻲ أﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺧﺎﻟــﺪ ﺑــﻦ
ﺳــﺒﻨﻚ اﻟﺒﺠﻠــﻰ اﻟﺒﻐــﺪادي؛ ﻣــﻦ ذرﻳــﺔ ﺟﺮﻳــﺮ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ .ﻗــﺎل اﳋﻄﻴــﺐ :ﻛــﺎن
ﺛﻘﺔ ،ﲰﻊ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﻟﺒﺎﻏﻨﺪي ،وأﺧﺬ ﻋﻨـﻪ اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ،وأﺑـﻮ
اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺘﻨﻮﺧﻰ وآﺧﺮون) .ت  376ﻫـ(.
 -3א?8אgQ

)(3

أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﻋﺒﻴـﺪ اﷲ ﺑـﻦ اﳉـﻼب ﺷـﻴﺦ اﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ ،ﻛـﺎن أﻓﻘـﻪ
اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ زﻣﺎﻧﻪ ،ﻟﻪ ﻛﺘـﺎب "اﻟﺘﻔﺮﻳـﻎ" ﻣﺸـﻬﻮر ،أﺧـﺬ ﻋـﻦ اﻷـﺮي ،وأﺧـﺬ ﻋﻨـﻪ
اﻟﻌﻠــﻢ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ،وأﺑــﻮ اﳊﺴــﻦ اﻟﻄــﺎﺋﻔﻲ اﻟﺒﺼــﺮي وﻏﺎﻟــﺐ اﶈــﺎرﰊ
ﻣﻦ أﻫﻞ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ )ت  378ﻫـ(.

) (1شذرات الذھب ،(85/3) :سير أعالم النبالء.(317/16) :
) (2سير أعالم النبالء ،(378/16) :شذرات الذھب.(87/3) :
) (3الديباج المذھب ،(461/1) :سير أعالم النبالء.(383/16) :
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)(1
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ﻋﻤﺮ ﺑـﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺜﻤـﺎن ﺑـﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ أزداذ اﻟﺒﻐـﺪادي :اﻟـﻮاﻋﻆ ،ﻛـﺎن ﺛﻘـﺔ
ﻣﺄﻣﻮﻧ ــﺎ ،ﺻ ــﻨّﻒ ﻣ ــﺎ ﱂ ﻳﺼ ــﻨﻔﻪ أﺣ ــﺪ ،ﲰ ــﻊ أﺑ ــﺎ ﺑﻜ ــﺮ اﻟﺒﺎﻏﻨ ــﺪي ،وأﺑ ــﺎ اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ
اﻟﺒﻐــﻮى ،وأﺑــﺎ ﺑﻜــﺮ ﺑــﻦ أﰊ داود وﻏــﲑﻫﻢ ،وﺣــﺪث ﻋﻨــﻪ أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ اﻟــﻮراق ،وأﺑــﻮ
أﲪﺪ اﳉﻮﻫﺮي ،واﳋﻼل وﻏﲑﻫﻢ )ت  385ﻫـ(.
)(2
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أﺑــﻮ ﻃ ــﺎﻫﺮ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﲪﻦ ﺑ ــﻦ اﻟﻌﺒ ــﺎس ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﲪﻦ ﺑ ــﻦ زﻛﺮﻳ ــﺎ
اﻟﺒﻐ ــﺪادي اﳌﺨﻠ ــﺺ ،ﻛ ــﺎن ﺛﻘ ــﺔ ،ﲰ ــﻊ ﻣ ــﻦ أﰉ اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ اﻟﺒﻐ ــﻮي ،وأﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻄﻮﺳﻲ ،وأﰉ ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وأﺧـﺬ ﻋﻨـﻪ أﺑـﻮ ﳏﻤـﺪ
اﳋﻼل ،وأﺑﻮ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎن ،وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎن وﻏﲑﻫﻢ )ت393ﻫـ(.
)(3
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أﺑــﻮ اﳊﺴــﻦ ﻋﻠـ ّـﻲ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ اﻟﻘﺼــﺎر اﻟﺒﻐــﺪادي :ﺷــﻴﺦ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ،
ﻛ ــﺎن أﺻـ ـﻮﻟﻴﺎ ﻧﻈّــﺎرا ،ﻟ ــﻪ ﻛﺘ ــﺎب ﰲ ﻣﺴ ــﺎﺋﻞ اﳋ ــﻼف ﻻ ﻳﻌ ــﺮف أﺣﺴ ــﻦ ﻣﻨ ــﻪ،
اﺧﺘﺼــﺮﻩ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ،وﻟﻘــﺪ ﻛــﺎن اﺑــﻦ اﻟﻘﺼــﺎر ﻗﺮﻳﻨــﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ
ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ اﻟﻔﻀـﻞ اﻟﺘﺴـﻮرى وﻏﲑﳘـﺎ،
اﻟﻮﻫﺎب ﻳﺄﺧﺬ ﻫﺬا ﻋﻦ ذﻟﻚ ،ﺣ ّﺪث ﻋﻦ ّ
روى ﻋﻨﻪ :أﺑﻮ ذر اﳊﺎﻓﻆ ،وأﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳌﻬﺘﺪي ﺑﺎﷲ )ت  398ﻫـ(.
)(4
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أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ :ﻣﻘﺪم اﻷﺻـﻮﻟﻴﲔ،
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻓﻀﺔ واﳌﻌﺘﺰﻟـﺔ وﻏﲑﳘـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻄﻮاﺋـﻒ،
ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎرﻋﺎ ،ﺻﻨﻒ ﰲ ّ
إﻟﻴــﻪ اﻧﺘﻬــﺖ رﺋﺎﺳــﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ ﰲ وﻗﺘــﻪ ،ﲰــﻊ ﻣــﻊ اﻟﻘﻄﻴﻌــﻲ واﺑــﻦ ﻣﺎﺷــﺎ وﻏﲑﳘــﺎ،
) (1تاريخ بغداد ،(265/11) :شذرات الذھب.(117/3) :
) (2سير أعالم النبالء ،(478/16) :شذرات الذھب.(144/3) :
) (3الديباج المذھب ،(100/2) :سير أعالم النبالء.(107/17) :
) (4الديباج المذھب ،(228/2) :تاريخ بغداد ،(379/5) :شذرات الذھب.(168/3) :
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ﺣ ـ ّﺪث ﻋﻨــﻪ أﺑــﻮ ذر ،وأﺧــﺬ ﻋﻨــﻪ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﻛﺜــﲑا ﰲ ﻓــﻦ اﻷﺻــﻮل
وﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم – وﻫﻮ اﻟﺬي ﻓﺘﺢ أﻓﻮاﻫﻬﻢ وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب )ت  403ﻫـ(.
)(1
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أﺑ ــﻮ اﳊﺴ ــﻦ أﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻣﻮﺳ ــﻰ ﺑ ــﻦ اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ ﺑ ــﻦ اﻟﺼ ــﻠﺖ اﳌﺠ ــﱪ اﻟﻌﺒ ــﺪري
ُ
اﻟﺒﻐـﺪادي :ﲰـﻊ ﻣـﻦ أﰊ إﺳـﺤﻖ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﺼـﻤﺪ اﳍـﺎﴰﻲ ،وأﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ
وﻛﻴــﻞ أﰊ ﺻــﺤﺮة ،واﻟﻘﺎﺿــﻲ اﶈــﺎﻣﻠﻲ ،وﺣـ ّﺪث ﻋﻨــﻪ ﻋﺒﻴــﺪ اﷲ اﻷزﻫــﺮي ،وﻋﺒــﺪ
اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻷﻧﺼﺎري وﻏﲑﳘﺎ )ت  405ﻫـ(.
)(2
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أﺑ ــﻮ ﻋﻠ ـ ّـﻲ اﳊﺴ ــﻦ ﺑ ــﻦ أﰊ ﺑﻜ ــﺮ ﺑ ــﻦ إﺑـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑ ــﻦ ﺷ ــﺎذان اﻟﺒﻐ ــﺪادي اﻟﺒ ـ ـﺰاز
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اﺧﺘﻠﻔــﺖ اﻵراء ﰲ ﺳــﺒﺐ ﺧــﺮوج اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪﻩ وﻣﻮﻃﻨــﻪ
اﻟﻌـﺮاق ،ﻓــﺄﻛﺜﺮ اﳌﺼــﺎدر ﺗﻘــﻮل :ﺑﺄﻧــﻪ ﺧــﺮج ﻣــﻦ اﻟﻌـﺮاق ﻟﻀــﻴﻖ ﺣﺎﻟــﻪ وﻟﻺﻓــﻼس
اﻟــﺬي ﳊــﻖ ﺑــﻪ ،ﻓﻔ ــﻲ ﻳــﻮم ﺗﻮدﻳﻌــﻪ ﻟﻠﻌ ـﺮاق ﺷﻴّﻌ ــﻪ ﻳــﻮم ﻓﺼــﻞ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ أﻛﺎﺑﺮﻫــﺎ
وأﺻــﺤﺎب ﳏﺎﺑﺮﻫــﺎ ﲨﻠــﺔ ﻣﻮﻓــﻮرة وﻃﻮاﺋــﻒ ﻛﺜــﲑة ،وأﻧــﻪ ﻗــﺎل ﳍــﻢ ﻋﻨــﺪﻣﺎ وﻗﻔﻬــﻢ
ﻟﻠﺘﻮدﻳ ـ ــﻊ وﻋ ـ ـ ّـﺰ ﻋﻠ ـ ــﻴﻬﻢ ﰲ اﻟﺮﺟ ـ ــﻮع :واﷲ ﻳ ـ ــﺎ أﻫ ـ ــﻞ ﺑﻐ ـ ــﺪاد ،ﻟ ـ ــﻮ وﺟ ـ ــﺪت ﺑ ـ ــﲔ
ﻇﻬ ـﺮاﻧﻴﻜﻢ رﻏﻴﻔــﲔ ﻛــﻞ ﻏــﺪاة وﻋﺸــﻴﺔ ﻣــﺎ ﻋــﺪﻟﺖ ﺑﺒﻠــﺪﻛﻢ ﺑﻠــﻮغ آﻣﻨﻴــﺔ ،واﳋﺒــﺰ
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ رﻃﻞ ﲟﺜﻘﺎل).(3

) (1سير أعالم النبالء ،(186/17) :شذرات الذھب.(174/3) :
) (2شذرات الذھب ،(85/3) :تاريخ بغداد.(279/7) :
) (3الذخيرة في محاسن الجزيرة.(516/4) :
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ودارا أﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ
وﻗﺎل ﳍﻢ أﻳﻀﺎ ....... :وﻟﻘﺪ ﺗﺮك أﰊ ﲨﻠﺔ دﻧﺎﻧﲑ ً
ﺻﻌﺎﻟﻴﻚ ﳑﻦ ﻛﺎن ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨـﺪي ،ﻓـﻨﻜﺲ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻣـﻨﻬﻢ رأﺳـﻪ ،ﰒ
أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻻﻧﺼﺮاف ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﻮا وأﻧﺸﺪ:
ﻻ ﺗﻄﻠ ـ ــﺒﻦ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻤﺠﺒ ـ ــﻮب أوﻻدا

وﻻ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮاب ﻟﺘﺴـ ـ ــﻘﻰ ﻣﻨـ ـ ــﻪ واردا

وﻣ ـ ــﻦ ﻳ ـ ــﺮوم ﻣ ـ ــﻦ اﻷرذال ﻣﻜﺮﻣ ـ ــﺔ

)(1

ﻛﻤ ــﻦ ﻳﺆﺗ ــﺪ ﻓ ــﻲ اﻷﺗﺒ ــﺎن أوﺗ ــﺎدا

وﳑﺎ ارﲡﻠﻪ أﻳﻀﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت):(2
ﺳــﻼم ﻋﻠــﻰ ﺑﻐــﺪاد ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻮﻃﻦ وﺣ ــﻖ ﻟﻬـ ــﺎ ﻣﻨ ــﻲ اﻟﺴـ ــﻼم اﻟﻤﻀـ ــﺎﻋﻒ
ﻟﻌﻤـ ـ ــﺮك ﻣـ ـ ــﺎ ﻓﺎرﻗﺘﻬـ ـ ــﺎ ﻗﺎﻟﻴـ ـ ــﺎ ﻟﻬـ ـ ــﺎ

وإﻧ ـ ـ ــﻲ ﺑﺸ ـ ـ ــﻄﻲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻬ ـ ـ ــﺎ ﻟﻌ ـ ـ ــﺎرف

وﻟﻜﻨﻬ ـ ــﺎ ﺿﺎﻗـ ـ ــﺖ ﻋﻠ ـ ـ ّـﻲ ﺑﺮﺣﺒﻬ ـ ــﺎ
ِ
ـﻞ ﻛﻨــﺖ أﻫــﻮى وﺻــﺎﻟﻪ
ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﻛﺨـ ّ

وﻟـ ــﻢ ﺗﻜـ ــﻦ اﻷرزاق ﻓﻴﻬـ ــﺎ ﺗﺴ ـ ــﺎﻋﻒ
وﺗﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄى أﺧﻼﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ وﺗﺨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻒ

وﻗﻴ ــﻞ :إن ﺳ ــﺒﺐ ﺧﺮوﺟ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺑﻐ ــﺪاد ﻛ ــﻼم ﻧﻘ ــﻞ ﻋﻨ ــﻪ :أﻧ ــﻪ ﻗﺎﻟ ــﻪ ﰲ اﻹﻣ ــﺎم
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﻃُﻠﺐ ﻷﺟﻠﻪ ﻓﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮار ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺋﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ).(3
ﻣﺮ ﻋﻠﻰ دﻣﺸـﻖ ﻓﺎﺟﺘـﺎز ﰲ وﺟﻬﺘـﻪ ﺗﻠـﻚ ﲟﻌـﺮة اﻟﻨﻌﻤـﺎن
وﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ ﻣﺼﺮ
ّ
وﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ أﺑﻮ اﻟﻌﻼء أﲪﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن) (4ﻓﻀﻴﻘﻪ وﻗﺎل ﻓﻴﻪ:

واﻟﻤــﺎﻟﻜﻲ ﺑــﻦ ﻧﺼــﺮ زار ﻓــﻲ ﺳﻔ ــﺮ

ﺑﻼدﻧ ــﺎ ﻓﺤﻤ ــﺪﻧﺎ اﻟﻨ ــﺂى واﻟﺴﻔـ ــﺮ

إذا ﺗﻔﻘـ ـ ــﻪ أﺣﻴ ـ ــﺎ ﻣﺎﻟﻜـ ـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺪﻻ

وﻳﻨﺸﺮ اﻟﻤﻠـﻚ اﻟﻀـﻠﻴﻞ إن ﺷـﻌﺮا

)(5

) (1ترتيب المدارك.(223/7) :
) (2ترتيب المدارك و الوفيات ،(225/3) :تاريخ قضاة األندلس ص ).(41
) (3ترتيب المدارك ،(224/7) :تاريخ قضاة األندلس ص ).(41
) (4أبو العالء المعري :ھو أحمد بن عبد ﷲ بن سليمان ،ولد بمعرة النعمان ،وھي قرية تقع في الجنوب الغربي
من مدينة حلب ،له نظم "لزوم ما ال يلزم" ،و"الھمزة والردف" ،توفي سنة  449ھـ.
وفيات األعيان ،(113/1) :وسير أعالم النبالء.(23/18) :
) (5الذخيرة ،(516/4) :سير أعالم النبالء.(429/17) :
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واﳌﻠﻚ اﻟﻀﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ ،وﻛﻔﻰ ﺎ ﺷـﻬﺎدة ﻟﺸـﺎﻋﺮﻳﺔ ﻫـﺬا اﻟﻔﻘﻴـﻪ ﻣـﻦ
أﰉ اﻟﻌﻼء ﻓﻴﻠﺴﻮف اﻟﺸﻌﺮاء).(1
وﳌ ــﺎ وﺻ ــﻞ إﱃ ﻣﺼ ــﺮ ﺗ ــﻮﱃ اﻟﻘﻀ ــﺎء ،ﻓﺤﻤ ــﻞ ﻟﻮاءﻫ ــﺎ وﻣ ــﻸ أرﺿﻬـ ــﺎ ﲰﺎﻫـ ــﺎ
واﺳﺘﺘﺒﻊ ﺳﺎدﺎ وﻛﱪاءﻫﺎ ،وﺗﻨﺎﻫﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﻏﺎﺋﺐ واﻧﺜﺎﻟﺖ ﰲ ﻳﺪﻳﻪ اﻟﺮﻏﺎﺋﺐ)،(2
وﻛﺎﻧ ــﺖ ﻧﻴﺘ ــﻪ اﳌﻮاﺻ ــﻠﺔ إﱃ اﳌﻐ ــﺮب) ،(3ﻓﺄﻛﺮﻣ ــﻪ أﻫ ــﻞ اﳌﻐ ــﺮب ورﻓﻌ ـﻮا ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺪرﻩ
وﺷﺄﻧﻪ وﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻫﻨـﺎك ﺣـﺎل ﻣـﻦ اﻟـﺪﻧﻴﺎ ،ﻓﻤﻤـﻦ أﻛﺮﻣـﻪ :اﻹﻣـﺎم أﰉ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ
أﰉ زﻳــﺪ اﻟﻘــﲑواﱐ ،ﻓﻘــﺪ ذﻛــﺮ أﻧــﻪ ﺑﻌــﺚ إﱃ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﺑــﺄﻟﻒ دﻳﻨــﺎر
ﻋﻴﻨﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﺘﻪ ﻗﺎل :ﻫﺬا رﺟﻞ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻪ ﻓﺸﺮح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ).(4
وﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺳــﻨﺔ وﻓــﺎة اﻟﺸــﻴﺦ أﰉ ﳏﻤــﺪ زﻳــﺪ )ت  386ﻫ ــ( ،ﻧﻘــﻮل :ﻟﻌــﻞ
ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻠﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﺒﻐــﺪاد أو ﻣــﻦ أﺑﻨــﺎء اﻟﺸــﻴﺦ اﻟــﺬﻳﻦ ﺧــﺎﻃﺒﻮا اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ
اﻟﻮﻫــﺎب ،واﻧﻌﻘــﺪت ﺑﻴﻨــﻪ وﺑﻴــﻨﻬﻢ ﺻــﻠﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺷــﺮﺣﻪ ﺗــﺄﻟﻴﻒ أﺑــﻴﻬﻢ ،ووﺻــﻠﻮﻩ
ﲟﺎل ﻳﺮﺿﻪ واﺳﺘﺪﻋﻮﻩ ﻟﻠﺪﺧﻮل إﱃ اﳌﻐﺮب ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻬﻢ.
وﻳﻼﺣــﻆ أن اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﺑﻌــﺪ رﺣﻴﻠــﻪ ﻋــﻦ ﺑﻐــﺪاد ﺗــﺄﺛﺮ ﻛﺜ ـﲑا ﻣــﻦ
اﺑﺘﻌــﺎدﻩ ﻋﻨﻬــﺎ وﺑــﺪى ﻣﻨــﻪ ﻧــﺪم ﻋﻈــﻴﻢ ،وﻳﻈﻬــﺮ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﺷــﻌﺎرﻩ اﻟــﱵ
ﻛﺘﺒﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ):(5
أﻧ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻟﻐﺮﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺔ أﺑﻜ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑﻜﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺖ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻦ ﻏﺮﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺐ

ﻟ ـ ـ ـ ــﻢ أﻛ ـ ـ ـ ــﻦ ﻳ ـ ـ ـ ــﻮم ﺧﺮوﺟ ـ ـ ـ ــﻲ

ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼدي ﺑﺎﻟﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴﺐ

ﻧﺠﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ وﻟﺘﺮﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

وﻃﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻓﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺣﺒﻴﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

) (1انظر :أدب الفقھاء  -عبد ﷲ كنون ص ).(36
) (2الديباج المذھب ،(26/2) :الوفيات ،(219/2) :الذخيرة.(516/4) :
) (3ترتيب المدارك.(225/7) :
) (4معالم اإليمان.(13/3) :
) (5الذخيرة في محاسن الجزيرة.(525/4) :
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وﻗﺎل):(1
ﻗﻄﻌ ـ ـ ــﺖ اﻷرض ﺷ ـ ـ ــﻬﺮي رﺑﻴ ـ ـ ــﻊ

إﻟـ ــﻰ ﻣﺼـ ــﺮ وﻋـ ــﺪت إﻟـ ــﻰ اﻟﻌ ـ ـﺮاق

ﻓﻘـ ــﺎل ﻟـ ــﻲ اﻟﺤﺒﻴـ ــﺐ وﻗـ ــﺪ رآﻧـ ــﻲ

ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻮﻗﺎ ﻟﻠﻤﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺮة اﻟﻌﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎق

رﻛﺒــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒـﺮاق؟ ﻓﻘﻠــﺖ :ﻛــﻼ

وﻟﻜﻨـ ـ ــﻲ رﻛﺒـ ـ ــﺖ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﺷـ ـ ــﺘﻴﺎﻗﻲ

وﻗﺎل ﻳﺘﺸﻮق إﱃ ﺑﻐﺪاد) (2ﰲ ﻗﺼﻴﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳔﺘﺎر ﻣﻨﻬﺎ:
ﺧﻠﻴﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺑﻐـﺪاد ﻫـﻞ أﻧﺘﻤـﺎ ﻟﻴـﺎ

ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻬــﺪ ﻣﺜﻠــﻰ أم ﻏــﺪا اﻟﻌﻬــﺪ ﺑﺎﻟﻴ ــﺎ

وﻫــﻞ أﻧــﺎ ﻣــﺬﻛﻮر ﺑﺨﻴــﺮ ﻟــﺪﻳﻜﻤﺎ

إذا ﻣ ـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺮى ذﻛ ـ ــﺮ ﺑﻤ ـ ــﻦ ﻛ ـ ــﺎن ﻧﺎﺋﻴ ـ ــﺎ

وﻫﻞ ذرﻓﺘﺎ ﻋﻨـﺪ اﻟﻨـﻮى ﻣﻘﻠﺘﺎﻛﻤـﺎ
وﻛــﻢ ﻗﺎﺋــﻞ ﻟــﻮ ﻛــﺎن ودك ﺻــﺎدﻗﺎ

ﻋﻠ ـ ـ ـ ّـﻲ ﻛﻤ ـ ـ ــﺎ أﻣﺴ ـ ـ ــﻰ وأﺻ ـ ـ ــﺒﺢ ﺑﺎﻛﻴ ـ ـ ــﺎ

ﻟﺒﻐ ـ ـ ـﺪاد ﻟـ ـ ــﻢ ﺗﺮﺣـ ـ ــﻞ ،ﻓﻜـ ـ ــﺎن ﺟﻮاﺑﻴـ ـ ــﺎ

ﻳﻘ ــﻴﻢ اﻟﺮﺟ ــﺎل اﻷﻏﻨﻴ ــﺎء ﺑﺄرﺿ ــﻬﻢ

وﺗﺮﻣـ ـ ــﻰ اﻟﻨـ ـ ــﻮى ﺑﺎﻟﻤﻌﺴ ـ ـ ـﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮاﻣﻴـ ـ ــﺎ

وﻣــﺎ ﻫﺠــﺮوا أوﻃــﺎﻧﻬﻢ ﻋــﻦ ﻣﻼﻟــﺔ

وﻟﻜـ ــﻦ ﺣـ ــﺬارا ﻣـ ــﻦ ﺷﻤ ـ ــﺎت اﻷﻋﺎدﻳـ ــﺎ

وﻗﺎل وﻫﻮ ﻳﺒﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﺪاد):(3
أﺗﺒﻜ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﺑﻐ ــﺪاد وﻫ ــﻲ ﻗﺮﻳﺒ ــﺔ ﻓﻜﻴــﻒ إذا ﻣــﺎ ازددت ﻋﻨﻬــﺎ ﻏــﺪا ﺑﻌ ــﺪا
ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﻓﺎرﻗﺖ ﺑﻐﺪاد ﻋـﻦ ﻗِﻠـﻲ ﻻ إن وﺟ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻧﺎ اﻟﻔـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاق ﺑﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺪا
إذا ذﻛﺮت ﺑﻐـﺪاد ﻧﻔﺴـﻲ ﺗﻘﻄﻌـﺖ

ﻣـﻦ اﻟﺸــﻮق أو ﻛـﺎدت ﺗﻤــﻮت ﺑﻬـﺎ وﺟــﺪا

أﻧ ـ ــﺎ ذاك اﻟﺼـ ــﺪﻳﻖ ﻟﻜـ ــﻦ ﻗﻠﺒـ ــﻲ

ﻋﻨ ـ ـ ــﺪ ﻗ ـ ـ ــﺮب اﻟ ـ ـ ــﺪﻳﺎر ﻟ ـ ـ ــﻴﺲ ﺑﻘﻠ ـ ـ ــﺐ

ﻣ ـ ــﺎ اﻧﺘﻔﻌﻨ ـ ــﺎ ﺑﻘـ ـ ـﺮﺑﻜﻢ ﺛ ـ ــﻢ ﻻ ﻟـ ـ ـﻮ

م ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻜﻢ وإﻧـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻧﺐ ذﻧﺒـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ

) (1المصدر السابق.(528/5) :
) (2المصدر السابق.(527/4) :
) (3المصدر السابق.(522/4) :
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أﻧ ـ ـ ــﺎ ﻓ ـ ـ ــﻲ ﺧﻄ ـ ـ ــﺔ وأﺳ ـ ـ ــﺄل رﺑ ـ ـ ــﻲ

ﻓـ ــﻲ ﺧﻼﺻـ ــﻲ ﻣـ ــﻦ ﺷـ ــﺮﻫﺎ ﺛـ ــﻢ ﺣﺴـ ــﺒﻲ

ﻟﻘــﺪ ﺧﺎﻃــﺐ ﻓﻘﻬــﺎء اﻟﻘــﲑوان ﰲ اﻟﻮﺻــﻮل إﻟﻴﻬــﺎ ﻓﺮﻏﺒــﻪ ﰲ ذﻟــﻚ أﺑ ـﻮ ﻋﻤ ـﺮان
)(1
اﻟﻔﺎﺳﻲ وﻛﺴﺮﻩ ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ
وﳚﺐ أن ﻧﺬﻛﺮ أﻧﻪ رﺣﻞ إﱃ ﻣﻜﺔ ﻷداء ﻓﺮﻳﻀﺔ اﳊﺞ ،وﰲ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻪ ﳍﺬﻩ
اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﻨﺘﺼﺮ ﺑـﺎﷲ ﺣـﺎﻛﻢ ﻣﺼـﺮ وﻗﺘﺌ ٍـﺬ ﻣﺮاﺳـﻠﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ
ﻧﺼﻬﺎ):(2
"0א@NF.n5X78NFLa

ﺣﺼــﻦ اﷲ اﳌــﺆﻣﻨﲔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﲜ ـﱭ اﻟﻄﺎﻋــﺔ ،ودﺛــﺮﻫﻢ ﻣــﻦ ﻗــﺮ وﺳﻮاﺳــﻪ
ﺑﺴ ـﺮاﺑﻴﻞ اﻟﻘﻨﺎﻋــﺔ ،ووﻫــﺒﻬﻢ ﻣــﻦ ﻧﻌﻤــﻪ ﻣــﺪدا وﻣــﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘــﻪ رﺷ ــﺪا ،وﺻـ ّـﲑﻫﻢ إﱃ
ﻣــﻨﻬﺞ اﻹﺳــﻼم وﺳــﺒﻴﻠﻪ اﻷﻗـﻮام وﺟﻌﻠﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻵﻣﻨــﲔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻫــﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓــﻮن
وزﻳّﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮن.(3)lìë ê ém :

ﻛﺘــﺎﰊ إﻟﻴــﻚ ﻣــﻦ اﳉــﺐ ﺑــﺈزاء ﻣﺼــﺮك ،وﻓﻨــﺎء ﺑــﺮك ﺑﻌــﺪ أن ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﻐــﺪاد ﱄ
اﻟﻮﻃﻦ واﻷﻟﻔﺔ واﻟﺴـﻜﻦ ،وﳌـﺎ ﻛﻨـﺖ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺬﻫﺐ ﺻـﺤﻴﺢ وﻣﺘﺠـﺮ رﺑـﻴﺢ ﻛﺜـﺮت
ﻋﻠــﻲ اﳋـﻮارج ،وﺷــﻖ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺎء ارﺗﻘــﺎء اﳌﻨــﺎﻫﺞ  nml k jm
ّ
 ،(4)lrq p oﻓﺄﺗﻴﺖ ﻣﻜﺔ – ﺣﺮﺳﻬﺎ اﷲ – ﻟﻜﻲ أﻗﻀﻲ ﻓﺮض
اﳊ ــﺞ ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺞ وﺛ ــﺞ ،أﺳ ــﺄل اﷲ ﺗﻌ ــﺎﱃ اﻟﻘﺒ ــﻮل ،وﻛﻴ ــﻒ وإﳕ ــﺎ ﻳﺘﻘﺒ ــﻞ اﷲ ﻣ ــﻦ
اﳌﺘﻘ ــﲔ ،وﻗ ــﺪ ﻛﻨ ــﺖ ﻋﻨ ــﺪي ذا ُﺳ ـﻨﺔ ودﻳ ــﻦ ﳏﺒ ــﺎ ﰲ اﷲ ﺗﻌ ــﺎﱃ وﰲ اﻟﻨﺒﻴ ــﲔ وﰲ
ﳏﻤﺪ  واﳌﻬﺪﻳﲔ ،ﻓﻮرد اﻟﻨﺎﻃﻘﻮن وأﺗﻰ اﳌﺨﱪون ،ﲞﱪ ﻣﺎ أﻧـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺬﻛﺮوا
أﻧﻚ ﻣﺪﺣﺾ ﳌﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄﻟﻴﻢ اﳌﻬﺎﻟـﻚ ﻫﻴﻬـﺎت ﻫﻴﻬـﺎت :
) (1ترتيب المدارك.(226/7) :
) (2الذخيرة.(520/4) :
) (3سورة فصلت ،اآلية.46 :
) (4سورة الحج ،اآلية.40 :
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،(1)lÞÝ Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Óm

ﻓﺄﺑﻴــﺖ اﻟﻘﺒــﻮل ﻋﻠــﻰ أﻣــﺮ ﱂ ﻳﺼــﺢ ﺑﻴﺎﻧــﻪ ﻟﻜﺜــﺮة اﻟﻜــﺬب ﰲ اﻟــﺪﻧﻴﺎ ،وإذ ﻻ ﳛــﻞ
ﳌﺴــﻠﻢ أن ﳝــﻮت ﻃﻮﻋــﺎ ﻓــﺄردت اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﺑﻜﺘــﺎب ﻣﻨــﻚ ،واﻟﺴــﻼم
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﳍﺪى.
ﺟ ــﻮاب اﻟﻤﻨﺘﺼ ــﺮ ﺑ ــﺎﷲ :ﺣ ــﺮس اﷲ ﻣﻬﺠﺘ ــﻚ وﻃ ـ ﻮل ﻣ ــﺪﺗﻚ ،وﻗ ــﺪم أﻣ ــﲑ
اﳌـﺆﻣﻨﲔ إﱃ اﳌﻨﻴــﺔ ﻗﺒﻠــﻚ وﺧﺼـﻪ ــﺎ دوﻧــﻚ ،ورد ﻛﺘﺎﺑـﻚ اﳌﻜــﺮم وأﺗــﻰ ﺧﻄﺎﺑــﻚ
اﳌﻌﻈ ــﻢ ﻳﻔﺼ ــﺢ اﻟ ــﺒﻜﻢ وﻳﻨ ــﺰل اﻟﻌﺼ ــﻢ ،وﻫﺒ ــﺖ ﻋﻠﻴ ــﻪ رﻳ ــﺎح اﻟﺒﻼﻏ ــﺔ ﻓﻨﻤﻘﺘ ــﻪ،
ووﻛﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺤﺎﺋﺐ اﻟﱪاﻋﺔ ﻓﺮﻗﻘﺘﻪ ،ﻓﻴﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻂ ـﻰ ،وﻟﻔـﻆ ﺷـﻬﻰ ﺗـﺬﻛﺮ
ﻓﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﻇﻨﻮﻧﻚ ﺑﻨﺎ وﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺂﺛﺮﻧﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ أن ﻋﺮﺳـﺖ ﺑﺈزاﺋﻬـﺎ ،ورد ﻣـﻦ ﻓﺴـﺦ
ﻋﻠﻴ ــﻚ ،ﻓﺨ ــﺬ ﺑﻈﺎﻫﺮﻫ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻋﻨ ــﺪك ورد ودع ﻟﺮﺑ ــﻚ ﻋﻠ ــﻢ ذات اﻟﺼ ــﺪور
واﻟﺴﻼم).(2
• WDP:OوW,gY4وWL'f.א2D$و,4אلאWO/2D$

ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﻋﺎﺑـﺪاً زاﻫـﺪاً ﻣﺘﺄدﺑـﺎً ﺛﻘـﺔ ﻛﺜـﲑ اﳊﻔـﻆ ،وﻛـﺎن
ﺣﺴ ــﻦ اﻟﻨﻈـ ــﺮ ﺟﻴ ــﺪ اﻟﻌﺒـ ــﺎرة ،ﻓﻘﻴﻬ ــﺎ ﻣﺘﻔﻨﻨ ـ ـﺎً ﺑ ــﺎﻫﺮاً أدﺑﻴـ ــﺎ ،ﻣ ــﻦ أﻋﻴـ ــﺎن ﻋﻠﻤـ ــﺎء
اﻹﺳﻼم ،ﲰﺎ ﻗﺪرﻩ وﺷﺎع ﰲ اﻷﻓﻖ ذﻛﺮﻩ ،ﻗﺎل اﺑﻦ ﺑﺴﺎم" :ﻛـﺎن أﺑـﻮ ﳏﻤـﺪ ﰲ
وﻗﺘـ ــﻪ ﺑﻘﻴ ــﺔ اﻟﻨ ــﺎس وﻟﺴ ــﺎن أﺻ ــﺤﺎب اﻟﻘﻴ ــﺎس ،وﻫ ــﻮ أﺣ ــﺪ ﻣ ــﻦ ﺻـ ـﺮف وﺟ ــﻮﻩ
اﳌﺬﻫﺐ اﳌـﺎﻟﻜﻲ ﺑـﲔ ﻟﺴـﺎن اﻟﻜﻨـﺎﱐ وﻧﻈـﺮ اﻟﻴﻮﻧـﺎﱐ ﻓﻘـ ّﺪر أﺻـﻮﻟﻪ وﺣ ّـﺮر ﻓﺼـﻮﻟﻪ
وﻗﺮر ﲨﻠﻪ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ،وﺞ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻃﺎﻣﺴﺔ اﳌﻨﺎر دراﺳـﺔ اﻵﺛـﺎر،
وﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء – ﳑﻦ ﻟﻌﻠﻪ – ﻛﺎن أﻗﺮب ﺳـﻨﺪا وأرﺣـﺐ أﻣـﺪا ،ﻗﻠﻴـﻞ ﻣـﺎدة
اﻟﺒﻴﺎن ﻛﻠﻴﻞ ﺷﺒﺎة اﻟﻠﺴﺎن ،ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﻏﲑ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻳﻠﻘﻔﻬـﺎ وﻻ ﻳﺜﻘﻔﻬـﺎ،
) (1سورة الزمر ،اآلية.31-30 :
) (2الذخيرة.(521/4) :
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وﻳﺒﻮﺎ وﻻ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة اﻷﻗﺴﺎم ،وﻛﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﻗﻠـﺪ
أﺟﺮ ﻣﺎ اﺟﺘﻬﺪ ،وﺟﺰاء ﻣﺎ ﻧﻮى واﻋﺘﻘﺪ").(1
أﺻﻠﻮا
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن أﺣﺪ أرﻛﺎن اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺳﺴﻮا اﳌﺬﻫﺐ ،و ّ
ﻟﻪ ﻓﻬﻮ أﺣﺪ أﺋﻤﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ وﻣﺼﻨﻔﻴﻬﻢ ،وإﻟﻴﻪ اﻧﺘﻬﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﳌﺬﻫﺐ).(2
ﻗــﺎل اﳋﻄﻴــﺐ اﻟﺒﻐــﺪادي ﻓﻴــﻪ" :ﱂ ﻧﻠــﻖ ﻣــﻦ اﳌــﺎﻟﻜﲔ أﻓﻘــﻪ ﻣﻨــﻪ") (3أﻟــﻒ ﰲ
اﳌــﺬﻫﺐ واﳋــﻼف واﻷﺻــﻮل ﺗــﺄﻟﻴﻒ ﺑﺪﻳﻌــﺔ ﻣﻔﻴــﺪة) ،(4ﻛﻤــﺎ أﺻــﺒﺤﺖ ﻵراﺋــﻪ
أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﺣﱴ ﺟﻌﻠﺖ ﻫـﺬﻩ اﻵراء دﻟﻴـﻞ ﺗـﺮﺟﻴﺢ وﻣـﺬﻫﺒﺎ ﻣﺘﺒﻌـﺎ،
ﻓﻤﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺑﻦ رﺷﺪ ..." :وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺻﺮﳛﻪ -أي اﻟﻄـﻼق
– وﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ أﻗ ـﻮال :أﺣﺪﻫ ــﺎ :أن ﺻــﺮﳛﻪ ﻟﻔــﻆ اﻟﻄــﻼق ﺧﺎﺻــﺔ وأن
ﻛﻨﺎﻳﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟـﻚ ﻣﺜـﻞ ﻗﻮﻟـﻪ :ﺧﻠﻴـﺔ وﺑﺮﻳـﺔ وﺣﺒﻠـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻏﺎرﺑـﻚ ،وﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ
ذﻟﻚ وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب .(5)"...
وﻗــﺪ ذﻛــﺮ ﺑــﺄن ﺳــﺒﺐ اﻧﺘﺸــﺎر اﳌــﺬﻫﺐ اﳌــﺎﻟﻜﻲ ﰲ ﻣﺼــﺮ ﺛﺎﻧﻴــﺔ – ﺑﻌــﺪ أن
درس – ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب).(6
وﻟﻘــﺪ ﺗﻔﻘــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻛﺒــﲑة ﻣــﻦ اﻟﻌﻠﻤــﺎء اﻟــﺬﻳﻦ ذاع ﺻــﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﻵﻓــﺎق
واﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺄﰐ ذﻛﺮﻫﻢ.
وﻛ ـ ــﺎن اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ أﺑ ـ ــﻮ ﺑﻜ ـ ــﺮ اﻟﺒ ـ ــﺎﻗﻼﱐ ﻳﻌﺠﺒ ـ ــﻪ ﺣﻔ ـ ــﻆ أﰉ ﻋﻤ ـ ـﺮان اﻟﻔﺎﺳ ـ ــﻲ
اﻟﻘ ـ ــﲑواﱐ) (7وﻳﻘ ـ ــﻮل ..." :ﻟـ ـ ـﻮ اﺟﺘﻤ ـ ــﻊ ﰲ ﻣﺪرﺳ ـ ــﱵ ﻫ ـ ــﻮ وﻋﺒ ـ ــﺪ اﻟﻮﻫ ـ ــﺎب –
) (1الذخيرة البن بسام.(515/4) :
) (2شذرات الذھب.(223/3) :
) (3تاريخ بغداد.(30/11) :
) (4تاريخ قضاة األندلس ص ) ،(41وسوف يأتي ذكر جميع مؤلفاته.
) (5المقدمات.(578/1) :
) (6انتصار الفقير السالك – للراعي -ص ).(307
) (7أبو عمران الفاسي :أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي الحجاج الغفجومي ،س!كن القي!روان ،وحص!لت ل!ه
بھا رئاسة العلم ،وح!ل إل!ى المش!رق ،ف!درس األص!ول عن!د أب!ي بك!ر الب!اقالني ،أخ!ذ عن!ه الن!اس م!ن المغ!رب
والمشرق ،توفي سنة  430ھـ )الديباج المذھب.(377/2 :
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ﺻــﺎﺣﺐ اﳌﻌﻮﻧــﺔ – ﻻﺟﺘﻤــﻊ ﻋﻠــﻢ ﻣﺎﻟــﻚ :أﺑــﻮ ﻋﻤ ـﺮان ﳛﻔﻈــﻪ وﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب
ﻳﻨﺼﺮﻩ" ،وﻗﺎل ﻋﻨﻬﻤﺎ" :ﻟﻮ رآﻛﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﺴﺮ ﺑﻜﻤﺎ").(1
وﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻓﻴﻪ :ﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ،ﺟﻴﺪ اﻟﻌﺒﺎرة).(2
وﻧﻘﻞ اﳌﻘﺮى ﻋﻦ اﺑـﻦ ﺑﺴـﺎم ﻗﻮﻟـﻪ" :ﺑﻠﻐـﲏ ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﺣـﺰم أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻳﻘـﻮل :ﻟـﻮ
ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻷﺻ ــﺤﺎب اﳌ ــﺬﻫﺐ اﳌ ــﺎﻟﻜﻲ ﺑﻌ ــﺪ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب إﻻ ﻣﺜ ــﻞ أﰉ اﻟﻮﻟﻴ ــﺪ
اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻟﻜﻔﺎﻫﻢ  ،"...وﻫﺬﻩ ﺷﻬﺎدة ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻷﰊ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ).(3
ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎل ﻓﻴــﻪ اﺑــﻦ ﻓﺮﺣــﻮن" :اﻟﻘﺎﺿــﻲ أﺑــﻮ ﳏﻤــﺪ :أﺣــﺪ أﺋﻤــﺔ اﳌــﺬﻫﺐ ﻛــﺎن
ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ،ﻧﻈﺎرا ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ ،ﺛﻘﺔُ ،ﺣ ّﺠﺔ ،ﻧﺴﻴﺞ وﺣﺪﻩ ،وﻓﺮﻳﺪ ﻋﺼﺮﻩ").(4

وﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب "اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة" ..." :وﻛـﺎن ﺷـﻴﺦ اﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ ﰲ ﻋﺼـﺮﻩ
وﻋﺎﳌﻬﻢ").(5

وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻨـﻪ ..." :اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب إﻣـﺎم اﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﺮاق ﻣـﻦ
ﻛﺒﺎر أﻫﻞ اﻟ ﺴﻨﺔ – رﲪﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.(6)"-
وﻟﻘـﺪ ﻛــﺎن اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﻣﻨﻜﺒــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻠـﻢ :ﻃﻠﺒــﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤــﺎ وﺗﺄﻟﻴﻔــﺎ،
ﻣﻘﺒﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺸﻐﻼ ﺑﻪ ،ﻻ ﻳﺴﻌﻪ ﻏﲑﻩ وﻻ ﻳﻌﺮج ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ.
 ...ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﳌﺎ أن دﺧﻞ ﻣﺼﺮ وﺗﺄﻫﻞ ﺎ وﻗﻌﺪ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﺳﻨﲔ
ﰒ ﻣ ـ ــﺎت – رﲪ ـ ــﻪ اﷲ – أراد أﻫﻠﻬ ـ ــﺎ أن ﻳﺰوﺟﻮﻫ ـ ــﺎ ،ﻓﻘﺎﻟ ـ ــﺖ ﳍ ـ ــﻢ :إذا ﻋ ـ ــﺰﻣﺘﻢ
ِ
ﻜﺮ.
ﻓﺰوﺟﻮﱐ ﻋﻠﻰ أﱏ ﺑ ٌ
) (1الديباج المذھب ،(338/2) :ترتيب المدارك.(246/7) :
) (2ترتيب المدارك.(246/7) :
) (3نفع الطيب من غصن األندلس الرطيب.(69/2) :
) (4الديباج المذھب.(26/2) :
) (5النجوم الزاھرة.(276/4) :
) (6اجتماع الجيوش اإلسالمية ص ).(58
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ﻓﻘﺎﻟﻮا ﳍﺎ :ﻛﻴﻒ؟ وﻗﺪ أﻗﻤﺖ ﺳﻨﲔ ﻣﻌﻪ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ :أول ﻟﻴﻠﺔ دﺧـﻞ ﻋﻠ ّـﻲ ﺻـﻠّﻰ رﻛﻌﺘـﲔ وﺟﻠـﺲ ﻳﻨﻈـﺮ ﰲ ﻛﺘﺒـﻪ ،وﱂ ﻳﺮﻓـﻊ
رأﺳــﻪ ،ﰒ ﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﺳــﺎﺋﺮ أﻳﺎﻣــﻪ ،ﻓﻘﻤــﺖ ﻳﻮﻣــﺎ وﻟﺒﺴــﺖ وﺗﺰﻳﻨــﺖ وﻟﻌﺒــﺖ ﺑــﲔ
إﱄ وﺗﺒﺴﻢ وأﺧـﺬ اﻟﻘﻠـﻢ اﻟـﺬي ﺑﻴـﺪﻩ ﻓﺠـﺮﻩ ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﻲ
ﻳﺪﻳﻪ ،ﻓﺮﻓﻊ رأﺳﻪ وﻧﻈﺮ ّ
وأﻓﺴــﺪ ﺑــﻪ زﻳﻨــﱵ ﰒ أﻛــﺐ رأﺳــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻛﺘﺒــﻪ ﱂ ﻳﺮﻓﻌــﻪ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﺣــﱴ اﻧﺘﻘــﻞ إﱃ
وﺟﻞ .-
ﻋﺰ
رﺑﻪ –
ّ
ّ
ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﳘﺔ ﺳﻨﻴﺔ ﻓﻠﻴﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﻪ .(1)"...
• א א COوX4

ﺑــﺮع اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ﰲ اﻟﻔﻘ ــﻪ واﻷﺻــﻮل؛ ﻟــﺬا ﻛﺎﻧــﺖ ُﺟـ ّـﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗــﻪ
وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻔﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻘﻂ.
وذﻟﻚ ﻷﻧﻪ اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب أﻣﺮان :اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘـﻪ اﳌـﺎﻟﻜﻲ
ﲤﻜﻨ ــﺎ ﻋ ــﺪﱘ اﻟﻨﻈ ــﺮ ﻣ ــﻊ ﺳ ــﻌﺔ اﻟﺘﻔﻜ ــﲑ ،واﻧﻀ ــﺎف إﱃ ذﻟ ــﻚ ﺳ ــﻴﻼن ﻗﻠﻤ ــﻪ ﰲ
ﲢﺮﻳ ــﺮﻩ ،ﻓﺒﻠ ــﻎ رﺗﺒ ــﺔ ﳑﺘ ــﺎزة ﰲ اﻟﻐ ــﻮص اﻟﻔﻘﻬ ــﻲ وﺳ ــﻌﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴ ــﻞ ﰲ إﺑ ــﺪاء اﻟﻨﻈ ــﺮ
اﻟﺜﺎﻗﺐ ﰲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ).(2
ﳑﺎ أﻋﻄﻰ ﻟﻜﺘﺒﻪ وزﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺳﻮاء ﰲ داﺧـﻞ اﳌـﺬﻫﺐ اﳌـﺎﻟﻜﻲ ،أو ﰲ ﻋﻤـﻮم
اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ :ﻓـﺈن أﻛﺜـﺮ اﻟﻔﻘﻬـﺎء وﻣﻔﺴـﺮي اﻟﻘـﺮآن وﺷـﺮاح اﳊـﺪﻳﺚ ﻳﻨﻘﻠـﻮن
ﻋﻨﻪ وﻳﺴﺘﺪﻟﻮن ﺑﺂراﺋﻪ وأﻗﻮاﻟﻪ وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻧﺬﻛﺮ:
اﺑـ ــﻦ رﺷـ ــﺪ )ت  ،(520واﻟﺒـ ــﺎﺟﻰ ) 474ﻫ ـ ــ( ،واﻟﻘ ـ ـﺮاﰱ ) 684ﻫ ـ ــ( ،واﺑـ ــﻦ
ﻓﺮﺣ ــﻮن ) 799ﻫـ ــ( ،واﻟﻘ ــﺮﻃﱯ ) 671ﻫـ ــ( ،واﳊ ــﺎﻓﻆ اﺑ ــﻦ ﺣﺠ ــﺮ ) 852ﻫ ـ ــ(،
واﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ) 911ﻫـ( وﻏﲑﻫﻢ.

) (1المدخل – البن الحاج .(180/2) :
) (2انظر مقدمة :تحقيق كتاب المعلم.(36-35/1) :
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وﻗ ــﺪ وﺻ ــﻞ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ﰲ اﻟﻔﻘ ــﻪ إﱃ درﺟ ــﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗ ــﺔ ﺣ ــﱴ ﻋ ــﺪﻩ
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺘﻬﺪﻳﻦ) (1ﰲ اﳌﺬﻫﺐ.
ﻫــﺬا ﰲ اﻟﻔﻘــﻪ ،أﻣــﺎ ﰲ اﻷﺻــﻮل ﻓﻘــﺪ ﺳــﺠﻞ ﻋﺼــﺮ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب
ﺗﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﲞﺎﺻﺔ وﺗﻔﻮﻗﻪ؛ إذ ﻴﺌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻼم اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺪد
اﻟﻜﺒ ــﲑ أﻣﺜ ــﺎل :اﻟﺒ ــﺎﻗﻼﱐ واﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب واﻟﺪﺑﻮﺳ ــﻰ أﺑ ــﻮ زﻳ ــﺪ وأﺑ ــﻮ
اﳊﺴﲔ اﻟﺒﺼﺮى وإﻣـﺎم اﳊـﺮﻣﲔ اﳉـﻮﻳﲎ وأﺑـﻮ ﺣﺎﻣـﺪ اﻟﻐـﺰاﱄ وﻏـﲑﻫﻢ ،ﳑـﺎ أوﺟـﺪ
ﻧﺸــﺎﻃﺎ أﺻ ـﻮﻟﻴﺎ ،ﻻ ﻳﻀــﺎرﻋﻪ ﻧﺸــﺎط وﻣﺎزاﻟــﺖ اﳌﺆﻟﻔــﺎت اﻷﺻ ـﻮﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼــﻮر
اﳌﺘ ــﺄﺧﺮة ﻋﺎﻟ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ إﻧﺘ ــﺎج ﻫ ــﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤ ــﺎء ﰲ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻔ ــﱰة ﻓﺄﺻ ــﺒﺤﺖ اﳌﺼ ــﺪر
واﳌﻮرد ﻓﻜﺮا وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ).(2
واﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﺣﻠﻘــﺔ وﺻــﻞ ﺑــﲔ ﻛﺒــﺎر ﻋﻠﻤــﺎء اﻷﺻــﻮل ﻛﺎﻟﺒــﺎﻗﻼﱐ
واﺑــﻦ اﻟﻘﺼ ــﺎر اﻟﻠــﺬﻳﻦ درس ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ واﺳــﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﻤ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎدة ﺟﻠﻴﻠ ــﺔ ﰲ ﻫ ــﺬا
اﻟﻔــﻦ – وﳘــﺎ ﻏﻨﻴــﺎن ﻋــﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ وﻋــﻦ ذﻛــﺮ ﺑﺮاﻋﺘﻬﻤــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻠــﻢ – وﺑــﲔ
اﻟﻌﻠﻤـ ـ ــﺎء اﻟﻼﺣﻘـ ـ ــﲔ ﻛﺎﻟﺸ ـ ـ ـﲑازي ) 476ﻫ ـ ـ ــ( ،واﻟﺒـ ـ ــﺎﺟﻰ واﻟﻘ ـ ـ ـﺮاﰱ واﻟﺰرﻛﺸـ ـ ــﻰ
واﻟﺴﻴﻮﻃـﻰ وﻏﲑﻫﻢ.
ﻓﺎﻟﺸﲑازي أﺧﺬ ﻋﻨﻪ وﻗﺎل" :ﲰﻌﺖ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ") ،(3وﻫﻮ ﺷﻴﺦ اﻟﺒﺎﺟﻰ
اﻟﺬي ﻋﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﶈﻘﻘﲔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ) ،(4وأﻣﺎ اﻟﻘﺮاﰱ ﻓـﺈن ﻛﺘﺎﺑﻴـﻪ ﺷـﺮح
ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻮل وﻧﻔﺎﺋﺲ اﻷﺻـﻮل – ﻣـﻦ ﻣﺼـﺎدرﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ واﻟـﱵ ﻳﻨﻘـﻞ ﻋﻨﻬـﺎ
)(5
ﺑﺎﺳـ ــﺘﻤﺮار ﻛﺘـ ــﺐ اﻟﻘﺎﺿـ ــﻲ ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻟﻮﻫـ ــﺎب اﻷﺻ ـ ـﻮﻟﻴﺔ ﻛﺎﻹﻓـ ــﺎدة واﻟﺘﻠﺨـ ــﻴﺺ
وﻏﲑﳘﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻘـﻞ ﻋـﻦ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻛﺘـﺐ
) (1حسن المحاضرة ،(314/1) :واالجتھاد ص ).(194
) (2الفكر األصولي – عبد الوھاب أبو سليمان ص ).(168
) (3الطبقات ص ).(163
) (4أحكام الفصول في أحكام األصول ص ).(78
) (5انظر :شرح تنقيح الفصول.
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اﻟﻘﺎﺿ ـ ــﻲ ﻋﺒ ـ ــﺪ اﻟﻮﻫ ـ ــﺎب اﻷﺻ ـ ـ ـﻮﻟﻴﺔ ،وﻧ ـ ــﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬ ـ ــﺎ "اﳌﻔ ـ ــﺎﺧﺮ" و"اﳌﻠﺨ ـ ــﺺ"
و"اﻹﻓ ــﺎدة" وﻏﲑﻫ ــﺎ) ،(1أﻣ ــﺎ اﻟﺴ ــﻴﻮﻃﻲ ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻛﺘﺎﺑ ـﻪ "اﻻﺟﺘﻬ ــﺎد" أﻛﺜ ــﺮ ﻓﻴ ــﻪ ﻣ ــﻦ
اﻟﻨﻘـﻞ ﻋــﻦ آراء وﺗﻮﺟﻴﻬــﺎت اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﰲ ﺑــﺎب اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﻣــﻦ ﻫــﺬا
اﻟﻔﻦ.
• Wא/:

ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻗﺎم ﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺗﻮﻟﻴـﻪ اﻟﻘﻀـﺎء
ﰲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﺜــﲑة ﻣــﻦ اﻟﻌـﺮاق وﻣﺼــﺮ .ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎن أﺑـﻮ ﳏﻤــﺪ ﻗﺎﺿــﻴﺎ ﰲ ﺑﺎدراﻳــﺎ)،(2
وﺑﺎﻛﺴﺎﻳﺎ) ،(3وﳘﺎ ﺑﻠﺪﺗﺎن ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮاق).(4
وذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺬﺧﲑة) (5أﻧـﻪ وﱃ اﻟﻘﻀـﺎء ﲟﺪﻳﻨـﺔ أﺳـﻌﺮد) ،(6وﻗـﺎل اﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﻋﻴﺎض) :(7إﻧﻪ وﱃ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻨﻮر).(8
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺣﲔ ﺗﻮﰲ ﺎ).(9
• c3.g
)(10
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ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒﻴــﺪ اﷲ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮوس اﻟﺒـﺰاز اﻟﺒﻐــﺪادي ،ﺷــﻴﺦ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ،
إﻟﻴــﻪ اﻧﺘﻬــﺖ اﻟﻔﺘــﻮى ﺑﺒﻐــﺪاد ،وﻛــﺎن ﻣــﻦ ﻛﺒــﺎر اﳌﻘ ـﺮﺋﲔ ،ﻓﻘﻴﻬــﺎ أﺻ ـﻮﻟﻴﺎ ﺻــﺎﳊﺎ،
) (1انظر :البحر المحيط.(8/1) :
) (2بادرايا )ياء بين األلفين( :طسوج بالنھروان ،وھي بلدة بقرب باكسايا بين البن!دنيجين ون!واحي واس!ط ،يق!ال:
إنھا أول قرية جُمع منھا الحطب لنار إبراھيم )معجم البلدان.(316/1 :
) (3باكسايا )بضم الكاف وبين األلفين ياء( بلدة قرب البنديجين وباداريا ب!ين بغ!داد وواس!ط م!ن الجان!ب الش!رقي
في أقصى النھروان )معجم البلدان.(327/1 :
) (4انظر ترتيب المدارك ،(220/7) :تاريخ بغداد ،(31/11) :البداية والنھاية.(33/12) :
) (5الذخيرة ،(517/4) :الوفيات.(222/1) :
) (6أسعرد :وھي بلدة إلى الجنوب من ميا فارقين )انظر تقويم البلدان ألبى الغداء صاحب حماة ص .(289
) (7ترتيب المدارك ،(220/7) :تاريخ قضاة األندلس ص ).(40
) (8الدينور :مدينة من أعمال الجبل ق!رب ميس!ين ،وب!ين ال!دينور وھم!ذان ني!ف وعش!رون فرس!خا وأھلھ!ا أج!ود
طبعا ،وبھا الثمار والزرع الكثيرة) .معجم البلدان.(545/2 :
) (9الديباج المذھب ،(26/2) :شجرة النور الزكية ص ).(103
) (10الديباج المذھب ،(238/2) :شذرات الذھب ،(290/3) :سير أعالم النبالء.(73/18) :
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أﺧﺬ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿـﻴﲔ ﺑـﻦ اﻟﻘﺼـﺎر وﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ،وﲰـﻊ أﺑـﺎ ﺣﻔـﺺ ﺑـﻦ ﺷـﺎﻫﲔ،
وروى ﻋﻨــﻪ اﳋﻄﻴــﺐ اﻟﺒﻐــﺪادي ،ودرس ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻘﺎﺿــﻲ أﺑــﻮ اﻟﻮﻟﻴــﺪ اﻟﺒــﺎﺟﻰ)ت
 452ﻫـ(.
 -2אn%pא

אد

)(1

أﺑــﻮ ﺑﻜ ــﺮ أﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﻠ ـ ّـﻲ ﺑــﻦ ﺛﺎﺑ ـﺖ اﳋﻄﻴ ــﺐ اﻟﺒﻐ ــﺪادي ،ﺧﺎﲤ ــﺔ اﳊُﻔ ــﺎظ،
وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ اﻟﻜﺒﲑة ،ﲰﻊ ﻣﻦ أﰉ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ وأﰉ اﻟﻌﻼء اﻟـﻮراق
وﻏﲑﻫﻢ ،ﻗﺎل اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ..... :ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﻪ
وﻛﺎن ﺛﻘﺔ)) (2ت  463ﻫـ(..
)(3
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أﺑــﻮ ﳏﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﳊــﻖ ﺑــﻦ ﻫــﺎرون اﻟﺴــﻬﻤﻲ اﻟﺼــﻘﻠﻲ ،ﺷــﻴﺦ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ ،ﻧــﺎﻇﺮ
ﲟﻜ ــﺔ اﳌﻜﺮﻣ ــﺔ أﺑ ــﺎ اﳌﻌ ــﺎﱄ إﻣ ــﺎم اﳊ ــﺮﻣﲔ وﺑﺎﺣﺜ ــﻪ ،ﻣﻮﺻ ــﻮف ﺑﺎﻟ ــﺬﻛﺎء وﺣﺴ ــﻦ
اﻟﺘﺼ ــﻨﻴﻒ ،ﺗﻔﻘ ــﻪ ﺑﺸ ــﻴﻮخ اﻟﻘ ــﲑوان ﻛ ــﺄﰉ ﺑﻜ ــﺮ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟ ــﺮﲪﻦ ،وأﰉ ﻋﻤـ ـﺮان
اﻟﻔﺎﺳــﻲ ،وﻟﻘــﻲ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﰲ اﳊــﺞ ،ﻟــﻪ ﻛﺘــﺎب "اﻟﻨﻜــﺖ واﻟﻔــﺮوق
ﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺪوﻧﺔ" ،و"اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ" وﻏﲑﳘﺎ )ت  466ﻫـ(.
)(4
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أﺑــﻮ اﻟﻔﻀــﻞ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑــﻦ ﻋﻠـ ّـﻲ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺣﺴــﲔ اﻟﺪﻣﺸــﻘﻲ،
ﻳﻌ ــﺮف ﺑﻐ ــﻼم ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ،اﺷ ــﺘﻬﺮ ﺑ ــﻪ ﻟﻄ ــﻮل ﺻ ــﺤﺒﺘﻪ وﺧﺪﻣﺘ ــﻪ ،ﻟ ــﻪ ﻣﺆﻟ ــﻒ
ﻣﺸﻬﻮر ﰲ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وأﺧﺬ ﻣﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب "اﻟﻔﺮوق ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻪ"
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺷﻴﺨﻪ :ﻛﻤـﺎ ﺻـﺮح ﺑـﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﺣﻴـﺚ ﻗـﺎل:
" ...وﻗــﺪ ﻛــﺎن اﻟﻘﺎﺿــﻲ – ﻳﻘﺼــﺪ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب – رﲪــﻪ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ – ﺣــﺪﺛﲏ
) (1سير أعالم النبالء ،(73/18) :تذكرة الحفاظ.(1135/3) :
) (2تاريخ بغداد.(31/11) :
) (3الديباج المذھب ،(56/2) :شجرة النور الزكية ص ) ،(116سير أعالم النبالء.(301/18) :
) (4ترتيب المدارك.(765/4) :
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أﻧــﻪ ﻋﻤــﻞ ﻛﺘﺎﺑــﺎ وﲰــﺎﻩ "ﺑــﺎﳉﻤﻮع واﻟﻔــﺮوق" ،وأﻧــﻪ ﺗﻠــﻒ وﱂ ﻳﻌﻤــﻞ ﻏــﲑﻩ ،وذﻛــﺮ
أﻳﻀﺎ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﺮوﻗﺎ ﻣﻔﱰﻗﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﻦ راﻣﻬـﺎ ،وﺗﺸـﺘﺪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ
ﻃﻠﺒﻬﺎ؛ ﻷﻢ ﱂ ﻳﻘﺼـﺪوا إﱃ إﻓﺮادﻫـﺎ ،ﺑـﻞ أوردوﻫـﺎ ﰲ ﺗﻀـﺎﻋﻴﻒ اﻟﻜﺘـﺐ ،وأﻧـﺎ
أﺛﺒﺖ ﻟﻚ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻨﺎوﻟﻪ وﻳﻘﺮب ﻓﻬﻤﻪ .(1)"...
)(2
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أﺑﻮ اﻟﻌﺒـﺎس أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻣﻨﺼـﻮر ﺑـﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻗﺒـﻴﺲ اﻟﻐﺴـﺎﱐ اﻟﺪﻣﺸـﻘﻲ ،ﲰـﻊ
ﻣ ــﻦ اﻟﻐﻨ ــﺪﺟﺎﱐ وأﺑ ــﻮ اﳊﺴ ــﻦ اﻟﻮاﺣ ــﺪي واﻟﻌﻜ ــﱪي وﻏ ــﲑﻫﻢ ،ﻳ ــﺮوي ﻛﺜ ـﲑا ﻋ ــﻦ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب.
)(3
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أﺑـ ــﻮ إﺳـ ــﺤﺎق إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺑـ ــﻦ ﻋﻠـ ـ ّـﻲ ﺑـ ــﻦ ﻳﻮﺳـ ــﻒ اﻟﺸ ـ ـﲑازي ،ﲰـ ــﻊ اﻟﺒﻴﻀـ ــﺎوي
واﻟﺰﺟﺎﺟﻲ وأﺑﻮ ﺧﺎﰎ اﻟﻘﺰوﻳﲏ وﻏﲑﻫﻢ ،وﺣﺪث ﻋﻨـﻪ اﳋﻄﻴـﺐ اﻟﺒﻐـﺪادي ،وأﺑـﻮ
اﻟﻮﻟﻴ ــﺪ اﻟﺒـ ــﺎﺟﻰ واﻟﻜﺮﺧ ــﻰ وﻏـ ــﲑﻫﻢ ،اﺷـ ــﺘﻬﺮت ﺗﺼ ــﺎﻧﻴﻔﻪ ﰲ اﻟـ ــﺪﻧﻴﺎ ﻛﺎﳌﻬـ ــﺬب
واﻟﻠﻤـ ــﻊ واﳌﻠﺨـ ــﺺ ﰲ أﺻـ ــﻮل اﻟﻔﻘـ ــﻪ ،وﻟﻌﻠـ ــﻪ أﺧـ ــﺬ ﺗﺴـ ــﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑـ ــﻪ "اﳌﻌﻮﻧـ ــﺔ ﰲ
اﳉــﺪل" ﻣــﻦ اﺳــﻢ ﻫــﺬا اﳌﺼــﻨﻒ "اﳌﻌﻮﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺬﻫﺐ ﻋــﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨــﺔ" ﻟﺸــﻴﺨﻪ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب.
ﻗــﺎل أﺑــﻮ إﺳــﺤﻖ اﻟﺸ ـﲑازي ﰲ ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ..." :أدرﻛﺘــﻪ
وﲰﻌﺖ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ")) (4ت  476ﻫـ(.
وﻏﲑﻫﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴـﺬ ﻣـﻦ أﺋﻤـﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ ﰲ اﳌﺸـﺮق واﳌﻐـﺮب وأﻫـﻞ اﻷﻧـﺪﻟﺲ
ﻣﻨﻬﻢ :اﻟﻘﺎﺿﻲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﻤﺎخ اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ وﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻬﺪي ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ).(5
) (1الفروق الفقھية – ألبى الفضل الدمشقي ص ).(62-61
) (2ترتيب المدارك ،(765/4) :سير أعالم النبالء.(452/18) :
) (3شذرات الذھب ،(349/3) :سير أعالم النبالء.(452/18) :
) (4طبقات الفقھاء :ص ).(163
) (5ترتيب المدارك ،(221/7) :تاريخ قضاة األندلس ص ) ،(41الديباج المذھب.(62/2) :
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أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ اﳊﺒﻴـﺐ ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﻌﻠـﻢ واﻟﻔﻀـﻞ ،ﲪـﻞ ﻋـﻦ اﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﲨﻴـﻊ ﻛﺘﺒـﻪ وأﺧـﺬ ﻋﻨـﻪ أﻫـﻞ اﻷﻧـﺪﻟﺲ ﺑﻌـﺪ رﺣﻠﺘـﻪ اﳌﺸـﺮﻗﻴﺔ ،ﻛﺘـﺐ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ،وﻫﻜـﺬا ﻳﻜـﻮن ﻟـﻪ اﻟﻔﻀـﻞ ﰲ ﻧﺸـﺮ اﳌﺆﻟﻔـﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ –
اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ – ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ واﳌﻐﺮب).(1
أﻣﺎ اﳌﻬﺪي ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻠﻢ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻪ.
• c`hא2D$وW;^.

ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻛﺘﺐ ﻛﺜﲑة ﰲ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻨﻮن ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺮع وﺑﺮز ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ
اﻷﺻﻮل واﻟﻔﻘﻪ اﳌﺬﻫﱯ واﳋﻼف ،وﳑﺎ ذﻛﺮﻩ اﳌﱰﲨﻮن ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 J1אZDL

وﻫــﻮ ﻣــﻦ اﳌﺨﺘﺼـﺮات اﻟــﱵ ﻳــﺪور ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟــﻚ ،وﻣــﻊ ﺻــﻐﺮ ﺣﺠﻤــﻪ
ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺟﻮد اﳌﺨﺘﺼﺮات ،وﻣﻦ ﺧﻴﺎر اﻟﻜﺘﺐ وأﻛﺜﺮﻫـﺎ ﻓﺎﺋـﺪة) ،(2وﻟﻘـﺪ ُﺣﻘـﻖ
ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ﲜﺎﻣﻌﺘﻨــﺎ أم اﻟﻘــﺮى ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﳏﻤــﺪ ﺛﺎﻟــﺚ ﺳــﻌﻴﺪ اﻟﻐــﺎﱐ ﺳــﻨﺔ
 1405ﻫـ  1406 -ﻫـ.
 J2א@ L>MDZ$אZDL

وﻫــﻮ ﺷــﺮح ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﳌﺨﺘﺼــﺮﻩ اﻟﺘﻠﻘــﲔ ﻟﻜﻨــﻪ ﱂ ﻳﺘﻤــﻪ)،(3
وﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻘﺮوﻳﲔ ﲢﺖ رﻗﻢ.355
sNd J3א@ و'

)(4

ﺑﺪأ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﺸﺮح اﳌﺪوﻧﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺘﻤﻪ أﻳﻀﺎ .
) (1ترتيب المدارك ،(165/8) :والمعيار المعرب.(60/10) :
) (2انظر الديباج المذھب ،(62/2) :فوات الوفيات ،(420/2) :سير أعالم النبالء.(429/17) :
) (3انظر ترتيب المدارك ،(222/7) :تاريخ قضاة األندلس ص ).(41
) (4انظر ترتيب المدارك ،(222/7) :الديباج المذھب.(28/2) :
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وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ أﻟﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ،وﻛـﺎن ﻫـﺬا اﻟﻜﺘـﺎب ﰲ ﻣﺎﺋـﺔ
ﺟﺰء ،ﻓﻮﻗـﻊ اﻟﻜﺘـﺎب ﲞﻄـﻪ ﺑﻴـﺪ ﺑﻌـﺾ ﻗﻀـﺎة اﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻓﺄﻟﻘـﺎﻩ ﰲ اﻟﻨﻴـﻞ) (1ﻗﺒـﻞ
أن ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﺸﺎر.
 J5א@84?8 2uM84NFLjsNd6 C2ز) אIوא'

وﻫﻮ ﺷﺮح ﳌﺨﺘﺼﺮ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﺬي أﻟﻔﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ أﰉ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱐ ﺻﻨﻊ ﻓﻴـﻪ
ﳓﻮ ﻧﺼﻔﻪ).(2
وﻳﻮﺟـﺪ اﳉــﺰء اﳋــﺎﻣﺲ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺸــﺮح اﻟﻌﻈــﻴﻢ ﰲ ﻣﺮﻛــﺰ اﳌﺨﻄﻮﻃــﺎت ﲟﻌﻬــﺪ
اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﲜﺎﻣﻌـﺔ أم اﻟﻘــﺮى وﻫــﻮ ﲢـﺖ رﻗــﻢ ) 48ﻓﻘـﻪ اﳌــﺎﻟﻜﻲ( ،وﳛﺘــﻮي
ﻫﺬا اﳉﺰء ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻮاب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳉﻌﺎﻟ ـ ـ ــﺔ ،اﻟﻘ ـ ـ ـﺮاض ،اﳌﺴ ـ ـ ــﺎﻗﺎة ،اﻟﺸ ـ ـ ــﺮﻛﺔ ،اﻟﻮدﻳﻌ ـ ـ ــﺔ ،اﻟﻮﻛ ـ ـ ــﺎﻻت ،اﻟﻌﺼ ـ ـ ــﺒﺔ،
اﻟﺸــﻬﺎدات ،اﻟــﺪﻋﺎوي ،اﻹﻗ ـﺮار ،اﻟــﺮﻫﻦ ،اﻟﻌﺎرﻳــﺔ ،اﳊﺠــﺮ ،اﻟﺘﻔﻠــﻴﺲ ،اﻟﻀــﻤﺎن،
اﳊﻮاﻟ ــﺔ ،اﻟﺼ ــﻠﺢ ،إﺣﻴ ــﺎء اﳌ ـ ـﻮات ،اﻟﻠﻘﻄ ــﺔ ،اﻟﻐﺼ ــﺐ ،اﻻﺳ ــﺘﺤﻘﺎق ،اﳍﺒ ــﺎت،
اﻟﺼﺪﻗﺎت ،اﻷﺣﺒﺎس ،اﻟﻮﻗﻒ ،اﻟﺸﻔﻌﺔ ،اﻟﻘﺴﻤﺔ ،اﻟﻮﺻﻴﺔ.
sNd J6אM84?8ز) 

وﻟﻘــﺪ ﺳــﺒﻖ وأن ذﻛﺮﻧــﺎ ﺳــﺒﺐ وﻗﺼــﺔ ﺗﺄﻟﻴﻔــﻪ ﺷــﺮح اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ،وﻟﻘــﺪ ﻗﻴــﻞ :ﺑﺄﻧــﻪ
أول ﺷــﺎرح ﳍــﺎ ،وﺳــﻠﻚ ﰲ ﺷــﺮﺣﻪ ﻣﺴــﻠﻚ اﻹﺳــﻬﺎب واﻹﻃﻨــﺎب ﰲ ﳓــﻮ أﻟــﻒ
ورﻗﺔ ،وﻟﻘﺪ ﺑﻴﻌﺖ أول ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺮح ﲟﺎﺋﺔ ﻣﺜﻘـﺎل ذﻫﺒـﺎ) ،(3وﻟﻘـﺪ ﻗـﺎل
ﺷﻌﺮا ﺣﺴﻨﺎ ﰲ ﻣﺪﺣﻪ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬا ﻧﺼﻪ:
ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌـﺖ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻔـﺮاﺋﺾ واﻟﺰﻫـﺪ

رﺳ ــﺎﻟﺔ ﻋﻠ ــﻢ ﺻ ــﺎﻏﻬﺎ اﻟﻌﻠ ــﻢ اﻟﻨﻬ ــﺪ

) (1انظر :شجرة النور الزكية ص ) ،(104انتصار الفقير السالك.
) (2انظر ترتيب المدارك ،(222/7) :شجرة النور الزكية ص ).(104
) (3انظر ترتيب المدارك ،(9222/7) :الديباج المذھب ،(28/2) :معالم اإليمان.(112/3) :
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أﺻ ــﻮل أﺿ ــﺎءت ﺑﺎﻟﻬ ــﺪى ﻓﻜﺄﻧﻤ ــﺎ

ﺑ ــﺪى ﻟﻌﻴ ــﻮن اﻟﻨ ــﺎﻇﺮﻳﻦ ﺑﻬ ــﺎ اﻟﺮﺷ ــﺪ

وﻓــﻲ ﺻــﺪرﻫﺎ ﻋﻠــﻢ اﻟﺪﻳﺎﻧــﺔ واﺿــﺤﺎ

وآداب ﺧﻴ ــﺮ اﻟﺨﻠ ــﻖ ﻟ ــﻴﺲ ﻟﻬ ــﺎ ﻧ ــﺪ

ﻟﻘـ ـ ــﺪ أم ﺑﺎﻧﻴﻬـ ـ ــﺎ اﻟﺴـ ـ ــﺪاد ﻓـ ـ ــﺬﻛﺮﻩ

ﺑﻬ ــﺎ ﺧﺎﻟ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﺣ ــﺞ واﻋﺘﻤ ــﺮ اﻟﻮﻓ ــﺪ

وﻳﻮﺟ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟﺸ ـ ــﺮح ﺟ ـ ــﺰء ﳐﻄ ـ ــﻮط ﺑﺎﳋﺰاﻧ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑ ـ ــﺎط ﲢ ـ ــﺖ
رﻗﻢ625ق).(1
 J7א@vn3.MD'$א@ )a

وﺳــﻮف ﻳــﺄﰐ اﳊــﺪﻳﺚ ﻣﻨﻔــﺮدا ﳍــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب اﻟــﺬي أﻟّﻔــﻪ ﻛﻤــﺪﺧﻞ ﻟﺸــﺮﺣﻴﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.
 -8نא@1PS

)(2

وﻫــﻮ ﰲ اﻟﻔﻘــﻪ ،وﻗــﺪ ذﻛــﺮﻩ اﺑــﻦ ﻓﺮﺣــﻮن وﻧﻘــﻞ ﻋﻨــﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﻟﻠﻄﻴــﻒ "درة
اﻟﻐﻮاص ﰲ ﳏﺎﺿﺮة اﳋﻮاص").(3
ورأﻳ ــﺖ ﰲ ﻓﻬ ــﺮس ﳐﻄﻮﻃ ــﺎت ﺧﺰاﻧ ــﺔ اﻟﻘ ــﺮوﻳﲔ) (4ﻛﺘ ــﺎب "ﻋﻴ ــﻮن ا ــﺎﻟﺲ"
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼـﺮ اﻟﺒﻐـﺪادي ﲢـﺖ رﻗـﻢ ) ،(1143ﻟﻌﻠـﻪ
ﻳﻜﻮن ﻫﻮ ،أو ﻳﻜﻮن ﻛﺘﺎﺑﺎ آﺧﺮ ﻟﻪ.
 -9אFLYنאTl

)(5

وأﻇﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ.

) (1انظر مقدمة تحقيق الرسالة ص ).(43
) (2انظ!!ر ترتي!!ب الم!!دارك ،(222/7) :ال!!ديباج الم!!ذھب ،(28/2) :ش!!جرة الن!!ور الزكي!!ة ص ) .(104إيض!!اح
المكنون.(134/2) :
) (3درة الغواص في محاضرة الخواص ص .157
) (4فھرس مخطوطات خزانة القرويين.(249/3) :
) (5األعالم.(184/4) :
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وﻫــﻮ اﺧﺘﺼ ــﺎر ﻟﻜﺘ ــﺎب ﻋﻴ ــﻮن اﻷدﻟ ــﺔ اﻟﻘﺎﺿــﻲ اﺑ ــﻦ اﻟﻘﺼ ــﺎر ،وﻟ ــﺪى ﺻ ــﻮرة
ﻟﻠﺠ ــﺰء اﻷﺧ ــﲑ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﺬا اﻟﻜﺘ ــﺎب أوﻟ ــﻪ ﻛﺘ ــﺎب "اﻟﻈﻬ ــﺎر" ،وﻳﻨﺘﻬ ــﻲ ﺑﻜﺘ ــﺎب
"اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ".
ﻣﺼﻮر ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻘﺮوﻳﲔ ورﻗﻤﻪ ).(291/80
ﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﰲ آﺧــﺮ اﻟﻜﺘــﺎب" :وﻗــﺪ ﻧﻘﻠــﺖ ﻟﻔــﻆ اﻟﻘﺎﺿــﻲ
رﲪ ـ ــﻪ اﷲ ﺣﺮﻓ ـ ــﺎ وﺣﺮﻓ ـ ــﺎ إﻻ ﰲ ﺑﻌ ـ ــﺾ اﳌﺴ ـ ــﺎﺋﻞ ﻓﺎﺧﺘﺼ ـ ــﺮت ﰲ ﻧﻘﻠﻬ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ــﺾ
اﻻﺧﺘﺼﺎر ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪﻣﺖ وأﺧﺮت وﱂ ﻧﻐﲑ اﳌﻌـﲎ وﻫـﻮ ﻗﻠﻴـﻞ ،وﻗـﺪ
ﺗﺮﻛ ــﺖ ﻓﺼ ــﻮﻻ وﻣﺴ ــﺎﺋﻞ ﻟﻮﻗ ــﻮع اﻻﺧ ــﺘﻼف ﻓﻴﻬ ــﺎ ،وﻋ ــﺪد ﻫ ــﺬﻩ اﳌﺴ ــﺎﺋﻞ أﻟ ــﻒ
وأرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.(1)"...
 J11א6NPwaא;W

وﻫ ـ ــﻮ ﰲ ﺧﺰاﻧ ـ ــﺔ اﻟﻘ ـ ــﺮوﻳﲔ) (2ﲢ ـ ــﺖ رﻗ ـ ــﻢ ) ،(382/2وﱂ أﺟ ـ ــﺪ ﰲ ﺗﺮﲨ ـ ــﺔ
اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﻧﺴــﺒﺔ ذﻟــﻚ اﻟﻜﺘــﺎب إﻟﻴــﻪ وإن ﺛﺒﺘــﺖ ﻧﺴــﺒﺘﻪ إﻟﻴــﻪ ،ﻓﺈﻧــﻪ
ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أول ﻣﺎ أﻟﻒ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ.
 -12א#د1PS.6אxgp

)(3

)(4

وﻳﻨﻘﻞ اﻟﻘﺮاﰲ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﻟﺬﺧﲑة" .

 -13اإلNdא1PS.MDxאxgp

)(5

وﻫـﻮ ﻛﺘــﺎب ﰲ اﻟﻔﻘــﻪ اﳌـﻮازن ،ﻣﻄﺒــﻮع ﻃﺒﻌــﺔ ﻗﺪﳝـﺔ ﲟﻜﺘﺒــﺔ اﻹرادة ﺑﺘــﻮﻧﺲ ﰲ
ﺟﺰأﻳﻦ ﻛﺒﲑﻳﻦ.
) (1اختصار عيون األدلة.(1/138) :
) (2فھرس خزانة القرويين.(376/1) :
) (3انظر :شجرة النور الزكية ) ،(104فوات الوفيات.(420/2) :
) (4انظر :مقدمة الجزء األول ،المحقق ص  21من كتاب "الذخيرة".
) (5انظر :ترتيب المدارك ،(222/7) :تاريخ قضاة األندلس ص ).(41
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)(1

وﻫﻮ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﻘﺎرن أﻳﻀﺎ.

N{ -15א~ANو}وس1PS.א@AN|a

)(2

وﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳐﻄﻮﻃﺔ ﰲ دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﲟﺪرﻳـﺪ ﰲ
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﲢﺖ رﻗﻢ ).(3)(60
FOsNd -16لאf5#مو8نW8M:..א a12$א;/C
)(4
وא!fم

وﻫﻮ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻘﺮوﻳﲔ ﲢﺖ رﻗﻢ ).(382/1
وﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴـﺨﺔ ﻣﻨـﻪ أﻳﻀـﺎ ﲟﻜﺘﺒـﺔ اﳌﻠـﻚ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﲜـﺪة – ﲢـﺖ رﻗـﻢ 110
ﻓﻘﻪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ،وﻟﻠﺒﺎﺟﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺒﻮع ﺬا اﻻﺳﻢ.
 -17אNدMDא@M'B

)(5

وﻗ ــﺪ ذﻛ ــﺮﻩ وﻧﻘ ــﻞ ﻋﻨ ــﻪ ﺷ ــﻴﺦ اﻹﺳ ــﻼم اﺑ ــﻦ ﺗﻴﻤﻴ ــﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ":ﻣﻨﻬﺎج اﻟ ﺴ ــﻨﺔ
اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ").(6
 -18א6ANQא@3אnאANU$

)(7

) (1انظر :ترتيب المدارك ،(222/7) :تاريخ قضاة األندلس ص ) ،(41شجرة النور الزكية ).(104
) (2انظر:األعالم.(184/4) :
) (3ذكر ذلك بروكلمان في ملحق ).(660/1
) (4انظر :األعالم ،(9184/4) :فھرس خزانة القرويين.(375/1) :
) (5انظر :ترتيب المدارك.(222/7) :
) (6منھاج السﱡنة النبوية.(216/5) :
) (7انظر :ھدية العارفين.(637/1) :
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)(1

وﻟﻌﻠــﻪ اﻟﻔــﺮوق ﰲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘــﻪ ﻛﻤــﺎ ذﻛــﺮ ذﻟــﻚ اﺑــﻦ ﻓﺮﺣــﻮن ﰲ دﻳﺒﺎﺟــﻪ
وﻳﻌﺪ ﻫﺬا أول ﻛﺘﺎب ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻳﺆﻟﻒ ﰲ ﻓﻦ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ وﱂ
ﻳﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب) (2ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ..
 -20א*OدA

)(3

وﻫﻮ ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻳﻜﺜﺮ ذﻛﺮﻩ اﻟﻘﺮاﰲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻮل.
 -21אX46iDLلא;:)4W

)(4

وﻳﻄﻠ ــﻖ ﻋﻠﻴ ــﻪ أﻳﻀ ــﺎ "اﳌﻠﺨ ــﺺ" ،وﻳﻜﺜ ــﺮ اﻟﻨﻘ ــﻞ ﻋﻨ ــﻪ اﻟﻘ ـ ـﺮاﰲ واﻟﺰرﻛﺸ ــﻲ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﻤﺎ ،ﺷﺮح ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻔﺼﻮل ،واﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ.
 -22א@;NY

)(5

وﻫ ــﻮ ﰲ أﺻ ــﻮل اﻟﻔﻘ ــﻪ ﻛ ــﺬﻟﻚ ،وﻟﻌﻠ ــﻪ ﻧﻔﺴ ــﻪ ﻛﺘ ــﺎب "اﻷﺟﻮﺑ ــﺔ اﻟﻔ ــﺎﺧﺮة ﰲ
أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ" :اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ").(6
  J23א@ X46.لא; W

وﱂ أﺟــﺪ ﻣ ــﻦ ذﻛــﺮﻩ ﺿ ــﻤﻦ ﺗﺮﲨــﺔ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ،وإﳕــﺎ ﻧﻘ ــﻞ ﻋﻨ ــﻪ،
وذﻛ ــﺮﻩ ﻛﺜ ـ ـﲑا اﻟﺴـ ــﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـ ــﻪ" :اﻟـ ــﺮد ﻋﻠـ ــﻰ أﺧﻠـ ــﺪ إﱃ اﻷرض وﺟﻬـ ــﻞ أن
اﻻﺟﺘﻬـ ــﺎد ﰲ ﻛـ ــﻞ ﻋﺼـ ــﺮ ﻓـ ــﺮض" ،وﻟﻌﻠـ ــﻪ ﻳﻜـ ــﻮن ﻣﻘﺪﻣـ ــﺔ ﻟﻜﺘـ ــﺎب ﻣـ ــﻦ ﻛﺘﺒـ ــﻪ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؟!

) (1انظر :الديباج المذھب ،(28/2) :شجرة النور الزكية ص ).(104
) (2انظر :مقدمة تحقيق كتاب "الفروق" – للونشريسي ص  ،52تحقيق حمزة أبو فارس(.
) (3انظر :ترتيب المدارك ،(222/7) :الديباج المذھب.(28/2) :
) (4انظر المصادر السابقة.
) (5انظر :ترتيب المدارك.(222/7) :
) (6البحر المحيط.(8/1) :
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ﻓﻤﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ "ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب "ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﰲ أول
ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ" :اﳌﻘ ــﺪﻣﺎت ﰲ أﺻ ــﻮل اﻟﻔﻘ ــﻪ" :اﳊﻤ ــﺪ ﷲ اﻟ ــﺬي ﺷ ــﺮع وﻛﻠ ــﻒ ،وﺑ ــﲔ
ووﻗــﻒ ،وﻓــﺮض وأﻟــﺰم ،وأوﺟــﺐ وﺣــﺘﻢ ،وﺣﻠــﻞ وﺣــﺮم ،وﻧــﺪب وأرﺷــﺪ ،ووﻋــﺪ
وأوﻋﺪ ،وﻰ وأﻣﺮ ،وأﺑﺎح وﺣﻈﺮ ،وأﻋـﺬر وأﻧـﺬر ،وﻧﺼـﺐ ﻟﻨـﺎ اﻷدﻟـﺔ واﻹﻋـﻼم
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺷــﺮع ﻟﻨــﺎ ﻣــﻦ أﺣﻜــﺎم وﻓﺼــﻞ اﳊ ـﻼل ﻣــﻦ اﳊ ـﺮام واﻟﻘــﺮب ﻣــﻦ اﻵﺛــﺎم،
وﺣـ ــﺾ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻨﻈـ ــﺮ ﻓﻴﻬـ ــﺎ واﻟﺘﻔﻜـ ــﲑ واﻻﻋﺘﺒـ ــﺎر واﻟﺘـ ــﺪﺑﺮ ،ﻓﻘـ ــﺎل ﺟـ ـ ّـﻞ ﺛﻨـ ــﺎؤﻩ:
 ،(1) l´³ ²mوﻗــﺎل ،(2)l ml km:وﻗــﺎل:
 ،(3)l{z y x wvu t smوﻗﺎل:
 ،(4)lj i h g f e d c bmوﻗ ـ ـ ـ ـ ــﺎل:

 n m l k j i h g  f e dm
)(5
 ، loوﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ m:
.(6)lÍÌ Ë Ê É  È Ç Æ Å Ä Ã

واﻟﺘﻔﻘــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺘﻔﻬﻢ واﻟﺘﺒــﲔ ،وﻻ ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ إﻻ ﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷدﻟــﺔ اﺳــﺘﻴﻔﺎء
اﳊُ ّﺠﺔ دون اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﻤﺮ ﻋﻠﻤﺎ وﻻ ﻳﻔﻀﻰ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،وﻗﺪ ﺟﺎء اﻟـﻨﺺ
ﺑﺬم ﻣﻦ أﺧﻠﺪ إﱃ ﺗﻘﻠﻴـﺪ اﻵﺑـﺎء واﻟﺮؤﺳـﺎء ،واﺗﺒـﺎع اﻟﺴـﺎدة واﻟﻜـﱪاء ﺗﺎرﻛـﺎ ﺑـﺬﻟﻚ
ﻣــﺎ أﻟﺰﻣــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻈــﺮ واﻻﺳــﺘﺪﻻل ،وﻓــﺮض ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻻﻋﺘﺒــﺎر واﻻﺟﺘﻬــﺎد ،ﻓﻘــﺎل
ﺗﻌــﺎﱃ P ON M L K J I H G F E D C  B Am :
 .(7)lW  V U T S R Qوﻗ ـ ـ ـ ــﺎل Ï Î m:
) (1سورة الحشر ،اآلية.2 :
) (2سورة النساء ،اآلية.82 :
) (3سورة العنكبوت ،اآلية.43 :
) (4سورة ص ،اآلية.29 :
) (5سورة النساء ،اآلية.29 :
) (6سورة التوبة ،اآلية.122 :
) (7سورة البقرة ،اآلية.170 :
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 (1)l×ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ðﰲ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ).(2
J24

وMD Wאf5#مאS2p

"ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﻦ ص  246إﱃ  348ﰲ ﺧﺰاﻧﺔ ﺗﻄﻮان ﺑﺮﻗﻢ "826

)(3

)(4

 -25א@Nوز6אX#ل
 J26و6^.WאA $

ذﻛــﺮﻩ اﻟﺴ ــﻜﻮﱏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ" :ﻋﻴ ــﻮن اﳌﻨــﺎﻇﺮات" ﺣﻴ ــﺚ ﻗ ــﺎل..." :وﻗ ــﺪ ذﻛ ــﺮ
اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﰲ ﻋﻘﻴﺪﺗــﻪ أن ﻣﺎﻟﻜــﺎ رﲪــﻪ اﷲ ﺻــﻨﻒ ﻋﻘﻴــﺪة وأﻋﻄﺎﻫــﺎ
ﻻﺑﻦ وﻫﺐ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ").(5
وﻟﻌﻠ ــﻪ ﻳﻜ ــﻮن ﻣﻘﺪﻣ ــﺔ ﻋﻘﺪﻳ ــﺔ ﻟﻜﺘ ــﺎب ﻣ ــﻦ ﻛﺘﺒ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻃﺮﻳﻘ ــﺔ اﺑ ــﻦ أﰉ زﻳ ــﺪ
اﻟﻘﲑواﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ" :اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ".
• cN$d

ﻟﻠﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ﺷ ــﻌﺮ ﻳ ــﺮوق اﻟﻌﻴ ــﻮن وﻳﻔ ــﻮق اﳌﻨﺜ ــﻮر واﳌ ــﻮزون ،ﻓﻬ ــﻮ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻴﺘﲔ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ):(6
ﺑﻐـ ـ ـ ــﺪاد دار ﻷﻫ ـ ـ ــﻞ اﻟﻤ ـ ـ ــﺎل واﺳ ـ ـ ــﻌﺔ

وﻟﻠﺼـ ــﻌﺎﻟﻴﻚ دار اﻟﻀـ ــﻨﻚ واﻟﻀـ ــﻴﻖ

أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎﻧﺎ أﻣﺸﻲ ﻓﻲ أزﻗﺘﻬـﺎ

ﻛـــﺄﻧﻨﻲ ﻣﺼـ ــﺤﻒ ﻓـ ــﻲ ﺑﻴـ ــﺖ زﻧـ ــﺪﻳﻖ

وﳑﺎ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ):(7
) (1سورة الزخرف ،اآلية.22 :
) (2انظر :كتاب "الرد على من أخلد إلى األرض وجھل أن االجتھاد ف!ي ك!ل عص!ر ف!رض" ،ج!الل ال!دين عب!د
الرحمن السيوطي )ت  911ھـ( ص .109-107
) (3أفادني بھذه المعلومة األستاذ عبد الرحمن الشعالن الذي اطلع عليھا في زيارته للمغرب.
) (4انظر :ترتيب المدارك.(222/7) :
) (5عيون المناظرات – للسكونى ص .204
) (6انظر ترتيب المدارك ،(222/7) :الديباج المذھب ،(28/2) :الوفيات ص ).(222
) (7انظر :ترتيب المدارك ،(222/7) :تاريخ قضاة األندلس ص ) ،(41الوفيات ص ).(220
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وﻗﺎﺋﻠـ ـ ـ ــﻪ ﻟـ ـ ـ ــﻮ ﻛـ ـ ـ ــﺎن ودك ﺻـ ـ ـ ــﺎدﻗﺎ

ﻟﺒﻐـ ـ ــﺪاد ﻟـ ـ ــﻢ ﺗﺮﺣـ ـ ــﻞ ﻓﻜـ ـ ــﺎن ﺟﻮاﺑﻴـ ـ ــﺎ

ﻳﻘ ــﻴﻢ اﻟﺮﺟـــﺎل اﻟﻤﻮﺳـــﺮون ﺑﺄرﺿـــﻬﻢ

وﺗﺮﻣـ ـ ــﻰ اﻟﻨـ ـ ــﻮى ﺑـ ـ ــﺎﻟﻤﻘﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮاﻣﻴـ ـ ــﺎ

وﻣـــﺎ ﻫﺠـــﺮوا أوﻃـــﺎﻧﻬﻢ ﻋـــﻦ ﻣﻼﻟـ ــﺔ

وﻻ ﻛــﻦ ﺣــﺬارا ﻣــﻦ ﺷــﻤﺎت اﻷﻋﺎدﻳ ــﺎ

وﻗﺎل):(1
ﻣﺘﻰ ﻳﺼـﻞ اﻟﻌﻄـﺎش إﻟـﻰ ارﺗـﻮاء

إذا ﺳـ ــﻘﺖ اﻟﺒﺤـ ــﺎر ﻣـ ــﻦ اﻟﺮﻛﺎﻳـ ــﺎ

وﻣ ـ ـ ــﻦ ﻳﺜﻨ ـ ـ ــﻲ اﻟﻮﺿ ـ ـ ــﻌﺎء ﻳﻮﻣ ـ ـ ــﺎ

وﻗــﺪ ﺟﻠ ــﺲ اﻷﻛــﺎﺑﺮ ﻓــﻲ اﻟﺰواﻳــﺎ

وإن ﺗﺮﻓ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟﻮﺿ ـ ـ ـ ــﻌﺎء ﻳﻮﻣ ـ ـ ـ ــﺎ

ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻓﻌــﺎء ﻣــﻦ إﺣــﺪى اﻟﺮزاﻳــﺎ

إذا اﺳـﺘﻮت اﻷﺳـﺎﻓﻞ واﻷﻋــﺎﻟﻲ

ﻓﻘ ـ ـ ــﺪ ﻃﺎﺑ ـ ـ ــﺖ ﻣﻨﺎدﻣ ـ ـ ــﻪ اﻟﻤﻨﺎﻳ ـ ـ ــﺎ

وﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ أﻳﻀﺎ):(2
ﻃﻠﺒ ـ ـ ـ ــﺖ اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻘﺮ ﺑﻜ ـ ـ ـ ــﻞ أرض

ﻓﻠـ ـ ـ ــﻢ أر ﻟـ ـ ـ ــﻲ ﺑـ ـ ـ ــﺄرض ﻣﺴـ ـ ـ ــﺘﻘﺮا

وﻧﻠ ـ ــﺖ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﺰﻣ ـ ــﺎن وﻧ ـ ــﺎل ﻣﻨ ـ ــﻲ

ﻓﻜ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻣﻨﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺣﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻮا وﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﺮا

أﻃﻌـ ـ ـ ــﺖ ﻣﻄـ ـ ـ ــﺎﻣﻌﻲ ﻓﺎﺳـ ـ ـ ــﺘﻌﺒﺪﺗﻨﻲ

ﻓﻠ ـ ــﻮ أﻧ ـ ــﻲ ﻗﻨﻌـ ـ ــﺖ ﻟﻜﻨ ـ ــﺖ ﺣـ ـ ـﺮا

وأﻧﺸــﺪ ﰲ اﳌﺴــﻜﺮات أﺑﻴﺎﺗــﺎ ﻳــﺮد ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ أﺷــﻴﻊ أــﺎ ﺗﺰﻳــﺪ ﰲ اﻟﺸــﺠﺎﻋﺔ
واﳌﺴﺮة وﻗﻮة اﻟﻨﻔﺲ واﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﺒﻄﺶ ﻓﻘﺎل):(3
زﻋـ ـ ـ ـ ــﻢ اﻟﻤﺪاﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺷـ ـ ـ ـ ــﺎرﺑﻮﻫﺎ أﻧﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺗﻨﻔـ ـ ـ ــﻰ اﻟﻬﻤـ ـ ـ ــﻮم وﺗﺼـ ـ ـ ــﺮف اﻟﻐﻤـ ـ ـ ــﺎ
ﺻ ـ ــﺪﻗﻮا ﺳ ـ ــﺮت ﺑﻌﻘ ـ ــﻮﻟﻬﻢ ﻓﺘﻮﻫﻤ ـ ــﻮا

أن اﻟﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺮور ﻟﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ ﺑﻬـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺗﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﺒﺘﻬﻢ أدﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧﻬﻢ وﻋﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﻟﻢ

أرأﻳــ ـ ـ ـ ــﺖ ﻋــ ـ ـ ـ ــﺎدم ذﻳــ ـ ـ ـ ــﻦ ﻣﻐﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﻤﺎ

) (1انظر :الوفيات ص ) ،(221شجرة النور الزكية ص ).(103
) (2انظر :الديباج المذھب.(28/2) :
) (3ذكر ھذه األبيات القرافي في كتابه "الفروق" – الفرق األربعون.(217/1) :
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وﳌـﺎ ﻧﻈــﻢ اﳌﻌـﺮى اﻟﺒﻴــﺖ اﻟـﺬي ﺷــﻜﻚ ﺑــﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﻟﻔـﺮق ﺑــﲔ اﻟﺪﻳــﺔ
واﻟﻘﻄﻊ ﰲ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻫﻮ:
ﻳ ــﺪ ﺧﻤ ــﺲ ﻣﺌ ــﻴﻦ ﺑﻌﺴ ــﺠﺪ ودﻳ ــﺖ ﻣ ــﺎ ﺑﺎﻟﻬ ــﺎ ﻗﻄﻌ ــﺖ ﻓ ــﻲ رﺑ ــﻊ دﻳﻨ ــﺎر
3

أﺟﺎب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﳌﺎﻟﻜﻲ –  -ﺑﻘﻮﻟﻪ:
وﻗﺎﻳــﺔ اﻟﻤــﺎل ﻓــﺎﻓﻬﻢ ﺣﻜﻤــﺔ اﻟﺒــﺎري

وﻗﺎﻳ ــﺔ اﻟ ــﻨﻔﺲ أﻏﻼﻫ ــﺎ ،وأرﺧﺼ ــﻬﺎ

وﻫــﻮ ﺟ ـﻮاب ﺑــﺪﻳﻊ ﻣﻌﻨــﺎﻩ أن اﻟﻴــﺪ ﻟــﻮ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗــﻮدى ﲟــﺎ ﺗﻘﻄــﻊ ﻓﻴــﻪ ،أو ﲟــﺎ
ﻳﻘﺎرﺑــﻪ ﻟﻜﺜــﺮت اﳉﻨﺎﻳــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻷﻃ ـﺮاف ﻟﺴــﻬﻮﻟﺔ اﻟﻐﺮاﻣــﺔ ﻓﻐﻠــﻆ ذﻟــﻚ ﺣﻔﻈــﺎ
ﳍﺎ.(1)"...
أﻗﻮل :وأﻳﻀﺎ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻘﻄﻊ اﻷﻳﺪي ﰲ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر أو ﺛﻼﺛﺔ دراﻫﻢ ،ﺑﻞ ﻗﻄﻌﺖ
ﰲ ﻗﻴﻤــﺔ دﻳﺘﻬــﺎ وﻫــﻮ ﲬﺴــﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨــﺎر ،أو ﺳــﺘﺔ آﻻف درﻫــﻢ ﻟﻜﺜــﺮت اﳉﻨﺎﻳــﺎت
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال دون ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ،ﻓﺴﺒﺤﺎن اﳊﻠﻴﻢ اﳋﺒﲑ.
 W

ﻛــﺎن اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟ ﺴــﻨﺔ ،وﻟﻘــﺪ ﺷــﻬﺪ ﺑــﺬﻟﻚ اﺑــﻦ اﻟﻘــﻴﻢ
وأﺳــﺘﺎذﻩ ﺷــﻴﺦ اﻹﺳــﻼم اﺑــﻦ ﺗﻴﻤﻴــﺔ ،ﻓﻘــﺪ ﻗــﺎل ﻋﻨــﻪ اﺑــﻦ اﻟﻘــﻴﻢ" :ﻗــﻮل اﻟﻘﺎﺿــﻲ
اﻟﺴـﻨّﺔ – رﲪﻬـﻢ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ-
ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب إﻣﺎم اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻣـﻦ ﻛﺒـﺎر أﻫـﻞ ُ
ﺻــﺮح ﺑــﺄن اﷲ ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳــﺘﻮى ﻋﻠــﻰ ﻋﺮﺷــﻪ ﺑﺬاﺗــﻪ ﻧﻘﻠــﻪ ﺷــﻴﺦ اﻹﺳــﻼم ﻋﻨــﻪ ﰲ
ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ،وﻧﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮﻃﱯ ﰲ ﺷﺮح اﻷﲰﺎء اﳊﺴﲎ").(2
وﻗــﺎل اﺑــﻦ ﺗﻴﻤﻴــﺔ ﰲ ذﻟــﻚ ..." :ﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ اﳊﺴــﻦ اﳊﻀــﺮﻣﻲ
اﻟﻘﲑواﱐ اﻟﺬي ﻟﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﲰﺎﻫـﺎ ﺑﺮﺳـﺎﻟﺔ" :اﻹﳝـﺎء إﱃ ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﻻﺳـﺘﻮاء" ﳌـﺎ
) (1م!!ن كت!!اب "القواع!!د" ألب!!ى بك!!ر ب!!ن محم!!د ب!!ن عب!!د الم!!ؤمن المع!!روف بتق!!ي ال!!دين الحض!!ى )ت  829ھ!!ـ(،
مخط!!وط ،الورق!!ة  ،19وق!!د حقق!!ه األس!!تاذ عب!!د ال!!رحمن الش!!عالن بجامع!!ة اإلم!!ام اب!!ن س!!عود اإلس!!المية ع!!ام
1404ھـ  1405 -ھـ.
) (2اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو المعطلة والجھمية – البن قيم الجوزية ص )(58
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ذﻛــﺮ اﺧــﺘﻼف اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻻﺳــﺘﻮاء ،وذﻛــﺮ أﻗ ـﻮاﻻ ﻣﺘﻌــﺪدة ﻗــﻮل اﻟﻄــﱪي أﰉ
ﺟﻌﻔــﺮ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺟﺮﻳــﺮ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟﺘﻔﺴــﲑ ،وأﰉ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ زﻳــﺪ ،واﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ
اﻟﻮﻫــﺎب وﲨﺎﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﻴﻮخ اﳊــﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘــﻪ ،ﻗــﺎل :وﻫــﻮ ﻇــﺎﻫﺮ ﺑﻌــﺾ ﻛﺘــﺐ
اﻟﻘﺎﺿــﻲ أﰉ ﺑﻜ ــﺮ وأﰉ اﳊﺴــﻦ – ﻳﻌ ــﲏ اﻷﺷــﻌﺮي – ﻧﺼ ــﺎ وﻫــﻮ أﻧ ــﻪ ﺳ ــﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌ ــﺎﱃ ﻣﺴ ــﺘﻮ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﺮﺷ ــﻪ ﺑﺬاﺗ ــﻪ ،ﻗ ــﺎل :وأﻃﻠﻘـ ـﻮا اﻟﻘ ــﻮل ﰲ ﺑﻌـ ـﺾ اﻷﻣ ــﺎﻛﻦ
"ﻓــﻮق" ﻋﺮﺷــﻪ ،ﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ اﳊﻀــﺮﻣﻲ" :وﻫــﻮ اﻟﺼــﺤﻴﺢ اﻟــﺬي أﻗــﻮل ﺑــﻪ ﻣــﻦ
ﻏﲑ ﲢﺪﻳﺪ وﻻ ﲤﻜﻦ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ وﻻ ﳑﺎﺳﺔ .(1)"...
•

وWO

إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﲟﺼــﺮ ﱂ ﺗﻄــﻞ ،ﻓﻘــﺪ ﻣــﺎت ﺑﻌــﺪ ﻣﻘﺪﻣــﻪ إﻟﻴﻬــﺎ
ﺑﻘﻠﻴﻞ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﻋﺸـﺮﻳﻦ وأرﺑﻌﻤﺎﺋـﺔ ) 422ﻫــ( ،وأﻛﺜـﺮ اﳌـﺆرﺧﲔ
ﻋﻠـﻰ أﻧــﻪ ﻣـﺎت ﰲ ﺷــﻬﺮ ﺷـﻌﺒﺎن) ،(2وﻗﻴــﻞ :إن وﻓﺎﺗـﻪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﻴﻠـﺔ اﻻﺛﻨــﲔ اﻟﺮاﺑــﻊ
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ).(3
وﺳﺒﺐ وﻓﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﻣﺮض ﻣﻦ أﻛﻠﺔ اﺷﺘﻬﺎﻫﺎ ﻓﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﻠـﺐ وﻳﻘـﻮل :ﻻ
إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺸﻨﺎ ﻣﺘﻨﺎ).(4
ودﻓ ــﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮاﻓ ــﺔ وﻗ ــﱪﻩ ﻣ ــﻦ ﻗ ــﱪ اﻹﻣ ــﺎم اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ واﺑ ــﻦ اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ وأﺷ ــﻬﺐ)،(5
وﻗﻴــﻞ :إن ﺳــﻨﻪ ﻛــﺎن ﺣــﲔ ﻣــﺎت ﺛﻼﺛــﺎ وﺳــﺒﻌﲔ ﺳــﻨﺔ) ،(6واﻟ ـﺮاﺟﺢ أﻧــﻪ ﻣــﺎت
وﻋﻤﺮﻩ ﺳﺘﻮن ﻋﺎﻣﺎ).(7
) (1بيان تلبيس الجھمي!ة ف!ي تأس!يس ب!دعھم الكالمي!ة – أو نق!ص تأس!يس الجھمي!ة – ألب!ى العب!اس ش!يخ اإلس!الم
أحمد بن تيمية.(333/2) :
) (2تاريخ بغداد ،(32/11) :ترتيب المدارك ،(226/70) :تاريخ قض!اة األن!دلس ص  ،42ش!جرة الن!ور الزكي!ة
ص ).(104
) (3شذرات الذھب ،(224/3) :مرآة الجنان ،(41/3) :سير أعالم النبالء.(429/17) :
) (4ترتيب المدارك.(227/7) :
) (5شذرات الذھب ،(9224/3) :شجرة الزكية ص ).(104
) (6ترتيب المدارك.(227/7) :
) (7انظ!!ر :ت!!اريخ بغ!!داد ،(32/11) :ت!!اريخ قض!!اة األن!!دلس ص ) ،(42ترتي!!ب الم!!دارك ،(226/7) :ش!!ذرات
الذھب ،(224/3) :سير أعالم النبالء ،(429/17) :انظر الوفيات – البن قنفد ص ).(234-233
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وﻗ ــﺪ ﻗ ــﺎل ﻋﻨ ــﺪ اﺣﺘﻀ ــﺎرﻩ ﻟﻸﻣ ــﲑ اﻟ ــﺬي أﻋﺎﻧ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒ ــﻪ ..." :ﺟ ـﺰاؤك
ﻋﻨﺪي أن أﺷﻜﺮك ﻋﻨﺪ رﰊ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﰐ").(1

@@

) (1الوفيات – البن قنفد القسنطيني ص ).(234-233
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أﺳﺲ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ اﻹﻣﺎم :ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟـﻚ اﻷﺻـﺒﺤﻲ؛ اﻟـﺬي
وﻟ ــﺪ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨ ــﺔ اﳌﻨ ــﻮرة ﻋ ــﺎم  93ﻫـ ــ ،وﻋ ــﺎش  ــﺎ ،أﺧ ــﺬ اﻟﻌﻠ ــﻢ ﻋ ــﻦ رﺑﻴﻌ ــﺔ اﻟـ ـﺮأي
)ت136ﻫـ ـ ـ ـ ـ( ،واﻟﺰﻫـ ـ ـ ــﺮى ) 124ﻫ ـ ـ ـ ــ( ،وﻧـ ـ ـ ــﺎﻓﻊ )ت  117ﻫ ـ ـ ـ ــ( ،واﺑـ ـ ـ ــﻦ ﻫﺮﻣـ ـ ـ ــﺰ
)ت148ﻫـ( ،وﻏﲑﻫﻢ.
اﺷـﺘﻬﺮ ﺑـﺎﻟﻮرع واﻟﺘﻘـﻮى ،ﻛﻤـﺎ اﺷـﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﻀـﺒﻂ واﻟﻌﺪاﻟـﺔ ،ﻗـﺎل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ" :إذا
ذﻛــﺮ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻓﻤﺎﻟــﻚ اﻟــﻨﺠﻢ ،وﻣــﺎ أﺣــﺪ أﻣــﻦ ﻋﻠـ ّـﻲ ﰲ ﻋﻠــﻢ اﷲ ﻣــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ ﺑــﻦ
أﻧــﺲ") ،(1ﺣــﺎز اﻹﻣﺎﻣــﺔ ﰲ اﻟﻔﻘــﻪ واﳊــﺪﻳﺚ ،وﻗــﺪ ﺧــﺪم اﻟﻌﻠــﻢ ﺧﺪﻣــﺔ ﻋﻈﻴﻤــﺔ
ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﻛﺘﺎب "اﳌﻮﻃﺄ".
وﻟﻘﺪ ﺑﲎ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﺻـﻮل ﻫـﻲ :اﻟﻘـﺮآن واﻟﺴـﻨﺔ واﻹﲨـﺎع واﻟﻘﻴـﺎس وﻋﻤـﻞ
أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ واﳌﺼﺎﱀ اﳌﺮﺳﻠﺔ واﻻﺳﺘﺼﺤﺎب واﻟﻌﺮف).(2
) (1انظر في ترجمة اإلمام مالك :االنتقاء – البن عبد الب!ر ص  ،8ال!ديباج الم!ذھب ،(11/1) :ترتي!ب الم!دارك:
) ،(102/1شجرة النور الزكية ص  52شذرات الذھب ،(15-12/2) :سير أعالم النبالء.(48/8) :
) (2في أصول مذھب مالك راجع المصادر التالية:
شرح تنقيح الفصول )ص .(445
الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي  .385 ،383/1مالك – ألبى زھرة )ص .(376
الفتح المبين في طبقات األصوليين.(117/1) :
تاريخ التشريع اإلسالمي – للخضري )ص  ،(148ترتيب المدارك.(89/1) :
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وﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻋــﺪد ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ واﻷﺻــﺤﺎب اﻧﺘﺸــﺮوا ﰲ ﺷــﱴ ﺑــﻼد اﻟﻌــﺎﱂ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻷﻧﺪﻟﺲ واﻟﻌﺮاق.
ﻓﻔﻲ ﻣﺼﺮ ﻛـﺎﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳـﻢ ) 191ﻫــ( ،وأﺷـﻬﺐ ) 204ﻫــ( ،وﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ أﺳـﺪ
ﺑﻦ اﻟﻔﺮات ) 214ﻫـ( ،وﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﳛﻲ ﺑﻦ ﳛﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ )224ﻫـ(.
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﻪ:
 -1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ﺑﻦ ﺣﺴﺎن اﻟﻌﻨﱪي ) 186ﻫـ(.
 -2ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ﻗﻌﻨﺐ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﳊﺎرﺛﻲ ) 220ﻫـ(.
ﻓﻌــﻦ ﻫــﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﺑــﺪأ اﻧﺘﺸــﺎر اﳌــﺬﻫﺐ اﳌــﺎﻟﻜﻲ ﰲ اﻟﻌ ـﺮاق وﺗﻔﻘــﻪ ﻋﻠــﻴﻬﻢ
ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﺜﻞ :أﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻌﺬل ﺑﻦ ﻏﻴﻼن ﺑﻦ اﳊﻜﻢ ،وﻫﻮ ﻣﻦ
أﺻﺤﺎب اﺑﻦ اﳌﺎﺟﺸﻮن ) 214ﻫـ( ،وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ) 216ﻫـ( ،وﻋﻨﻪ أﺧﺬ
أوﻻد ﺑــﲏ ﲪــﺎد ،وﺑﻨــﻮ ﲪــﺎد أﺳــﺮة ﻋﻠــﻢ وﻏــﱴ ،أﺻــﻠﻬﺎ ﻣــﻦ ﻓــﺎرس ﲢﻮﻟــﺖ إﱃ
ﺑﻐــﺪاد ،وﻛﺎﻧــﺖ ﻗﺮﻳﺒــﺔ إﱃ اﳋﻠﻴﻔــﺔ اﳌــﺄﻣﻮن ،وﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺳــﺒﺒﺎ ﻟﺰﻳــﺎدة
اﻧﺘﺸــﺎر اﳌــﺬﻫﺐ اﳌــﺎﻟﻜﻲ ﰲ ﺑﻐــﺪاد ،وأﺷــﻬﺮ ﻋﻠﻤــﺎء ﻫــﺬﻩ اﻷﺳــﺮة ﻫــﻮ :اﻟﻘﺎﺿــﻲ
إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﲪﺎد ) 282ﻫـ( ،ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘـﺎب "اﳌﺒﺴـﻮﻃﺔ" اﻟـﺬي ذاع ﺻـﻴﺘﻪ ﰲ
اﻟﻌـﺮاق وﺧﺎرﺟﻬــﺎ ،ﺗــﻮﱃ اﻟﻘﻀــﺎء ،وﻛــﺎن ﻫــﻮ اﳌﺆﺳــﺲ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﳌﺪرﺳــﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ
ﺑﺒﻐﺪاد ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ اﻷوﻓﺮ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر وازدﻫﺎر اﳌﺬﻫﺐ ﻫﻨﺎك).(1
ﰒ ﺟــﺎء ﺑﻌــﺪﻩ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑــﻦ ﲪــﺎد ﺑــﻦ إﺳــﺤﻖ ) 323ﻫــ( واﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﻤــﺮو أﺑــﻮ
اﻟﻔﺮج اﻟﻠﻴﺜﻲ اﻟﺒﻐﺪادي ) 330ﻫـ( ،ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب" :اﻟﻠﻤـﻊ ﰲ أﺻـﻮل اﻟﻔﻘـﻪ"،
وﳘــﺎ ﻣــﻦ أﺳــﺎﺗﺬة أﰉ ﺑﻜــﺮ اﻷــﺮي ) 395ﻫ ــ( ،اﻟــﺬي ﺑــﺬل ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﰲ وﺳــﻌﻪ
ﻟﺘ ـ ــﺪرﻳﺲ وﻧﺸ ـ ــﺮ اﳌ ـ ــﺬﻫﺐ اﳌ ـ ــﺎﻟﻜﻲ وﻣﻮاﺻ ـ ــﻠﺔ اﻟﻄﺮﻳ ـ ــﻖ اﻟ ـ ــﺬي اﺑﺘ ـ ــﺪأﻩ اﻟﻌﻠﻤ ـ ــﺎء
) (1انظر ترجمته في :الديباج المذھب ،(282/1) :سير أعالم النبالء ،(340/13) :شذرات الذھب.(178/2) :
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اﻟﺴ ـﺎﺑﻘﻮن ﻟــﻪ ،ﻓﻠﻘــﺪ ﻛــﺎن ﻟﻸــﺮي وﻻﺑــﻦ اﳉــﻼب ) 378ﻫ ــ( ،واﺑــﻦ اﻟﻘﺼــﺎر
) 398ﻫـ( ،واﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ) 403ﻫـ( وآﺧﺮﻫﻢ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب اﻟـﺬي
ﺗﺘﻠﻤـﺬ وأﺧـﺬ اﳌــﺬﻫﺐ ﻋـﻨﻬﻢ ﻓﻠﻘـﺪ ﻛــﺎن ﳍـﻢ اﻟﻔﻀـﻞ ﰲ ﺗﻘــﻮﱘ وﺗﺜﺒﻴـﺖ وﺗﺄﺻــﻴﻞ
أرﻛﺎن اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﰲ اﻟﻌـﺮاق ﻛﻤـﺎ ﺳـﺎﳘﻮا وﻏـﲑﻫﻢ ﻣـﻦ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﰲ اﳊﺠـﺎز
وﻣﺼ ــﺮ وإﻓﺮﻳﻘﻴ ــﺎ واﳌﻐ ــﺮب واﻷﻧ ــﺪﻟﺲ ﰲ ﲪ ــﻞ راﻳ ــﺔ اﳌ ــﺬﻫﱯ وﺗﻌﺰﻳ ــﺰﻩ ﺑﻌﻠﻤﻬ ــﻢ
وﲟﺆﻟﻔﺎﻢ ﺣﱴ ﻗﻴﻞ ...":ﻟﻮﻻ اﻟﺸﻴﺨﺎن واﶈﻤﺪان واﻟﻘﺎﺿﻴﺎن ﻟـﺬﻫﺐ اﳌـﺬﻫﺐ
اﳌــﺎﻟﻜﻲ ،ﻓﺎﻟﺸــﻴﺨﺎن اﺑــﻦ أﰉ زﻳــﺪ و أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ اﻷــﺮي ،واﶈﻤــﺪان ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ
ﺳﺤﻨﻮن وﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﻮاز ،واﻟﻘﺎﺿﻴﺎن أﺑـﻮ ﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب وأﺑـﻮ اﳊﺴـﻦ ﺑـﻦ
اﻟﻘﺼ ـ ــﺎر اﻟﺒﻐ ـ ــﺪادﻳﺎن" (1).واﻷﺧ ـ ـﻮان :اﺑ ـ ــﻦ اﳌﺎﺟﺸ ـ ــﻮن وﻣﻄ ـ ــﺮف ،واﻟﻘﺮﻳﻨ ـ ــﺎن:
أﺷﻬﺐ ،واﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ.
ﺣﻞ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ ﺣﱴ اﺳﺘﻔﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ :وﳌـﺎ
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ 
ﻗﻮﻳﺖ ﺷﻮﻛﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ﺷﻨﻮا ﺣﺮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌـﺬاﻫﺐ اﻷﺧـﺮى ﻓﺘﻘﺮﺑـﻮا
إﱃ اﳋﻠﻴﻔــﺔ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ رﺋﻴﺴــﻬﻢ أﺑــﻮ ﺣﺎﻣــﺪ اﻹﺳــﻔﺮاﻳﻴﲏ )406ﻫــ( ﻹزاﺣــﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ).(2
وﻟﻌــﻞ ﻫــﺬا ﻣــﻦ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟــﱵ ﺟﻌﻠــﺖ آﺧــﺮ ﻋﻠﻤــﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ اﻟﻜﺒــﺎر ﺑﺒﻐــﺪاد
وﻫــﻮ ﺷــﻴﺨﻨﺎ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﻳﻀــﻄﺮ إﱃ اﳍﺠــﺮة ﻣــﻦ ﺑﻐــﺪاد إﱃ ﻣﺼــﺮ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻘﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺖ وﺣﺮج).(3
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺪأ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻳﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﻌﺮاق وﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺎ إﻻ ﻧﺎدرا ﺑﻌـﺪ
)(4
أن اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺮﻳﺎدة إﱃ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ واﳊﻨﻔﻴﺔ
) (1انظ!!ر :ترتي!!ب الم!!دارك ،(53/1) :والفك!!ر الس!!امي ،محاض!!رات ف!!ي ت!!اريخ الم!!ذھب الم!!الكي ف!!ي الغ!!رب
اإلسالمي )ص  ،(21-20الديباج المذھب.(81-65/1) :
) (2شذراتن الذھب ،(178/3) :سير أعالم النبالء.(195/17) :
) (3انظر :ترتيب المدارك.(222/7) :
) (4ترتيب المدارك ،(53/1) :ومحاضرات في تاريخ المذھب المالكي في الغرب اإلسالمي )ص .(21
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اﻣﺘــﺎز ﻋﻠﻤــﺎء اﳌــﺬﻫﺐ اﳌــﺎﻟﻜﻲ ﺑــﺎﻟﻌﺮاق ﻋــﻦ ﻏــﲑﻫﻢ ﻣــﻦ اﳌﻐﺎرﺑــﺔ واﳌﺼ ـﺮﻳﲔ
ﺑﺴﻌﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎء وﻣﺆﻟﻔﺎت وﻛﺘـﺐ اﳌـﺬاﻫﺐ اﻷﺧـﺮى واﻻﻗﺘﺒـﺎس ﻣـﻦ
ﻃﺮﻗﻬ ــﺎ وأﺳ ــﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ،ﻛﻤ ــﺎ أ ــﻢ أﺷ ــﺎﻋﻮا ﻗﻮاﻋ ــﺪ اﳌ ــﺬﻫﺐ ﻋﻠ ــﻰ ﻏ ـﺮار اﻷﺻـ ـﻮﻟﻴﲔ
اﻷﺣﻨــﺎف واﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ ،وﻛــﺎﻧﻮا ﺑــﺬﻟﻚ ﻫــﻢ اﻟﺴــﺒﺎﻗﻮن ،ودرﺳ ـﻮا اﳌــﺬﻫﺐ اﳌــﺎﻟﻜﻲ
ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ اﳌـﺬاﻫﺐ اﻷﺧـﺮى ،وﻳﺘﻀـﺢ ﻫـﺬا ﳑـﺎ ﺧﻠﻔـﻮﻩ ﻣـﻦ ﺗـﺮاث ﻓﻘﻬـﻲ ﻣﺜـﻞ
ﻛﺘــﺎب" :ﻋﻴ ــﻮن اﻷدﻟــﺔ" ﻻﺑ ــﻦ اﻟﻘﺼــﺎر ،اﳌﻤﻬ ــﺪ واﻟﻨﺼــﺮة واﻹﺷ ـﺮاف – وﻫ ــﻲ
ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺘﺐ ﻟﻠﻘﺎﺿـﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب – ﻛﻤـﺎ اﻋﺘﻤـﺪت ﻣﺪرﺳـﺔ اﻟﻌـﺮاق ﰲ دراﺳـﺔ
اﻟﻔﻘــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻘــﻪ اﻟﻔﺮﺿــﻲ واﻟﺘﻘــﺪﻳﺮي ،وﺗﻮﺳــﻌﻮا ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑــﺎﻟﺮأي واﻟﻘﻴــﺎس ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻟﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻫﺬا ﻋـﻦ ﻣـﻨﻬﺞ اﳌﻐﺎرﺑـﺔ اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻳﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠـﻰ
ﻧﻘــﻞ اﻟﻨﺼــﻮص واﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﺴــﺎﺑﻘﲔ ،ﻛﻤــﺎ ازدﻫــﺮ ﻓــﻦ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﰲ اﻟﻌـﺮاق ﻋﻠـﻰ أﻳـﺪي اﻷﺣﻨـﺎف واﻟﺸـﺎﻓﻌﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ ،وﻣـﻨﻬﻢ اﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب – ﻛﻤــﺎ ﺳــﻮف ﻧﻠﺤــﻆ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺣﺼـﺮﻧﺎ ﻤــﻮع اﻟﻘﻮاﻋــﺪ
اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب – وﱂ ﻳﻌﱳ اﳌﻐﺎرﺑﺔ واﳌﺼﺮﻳﻮن ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﻋﺼﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب.
وﲤﻴ ــﺰت ﻃـ ـﺮﻳﻘﺘﻬﻢ ﰲ دراﺳ ــﺔ اﳌﺪوﻧ ــﺔ اﻟﺴ ــﺤﻨﻮﻧﻴﺔ ﻋ ــﻦ ﻃﺮﻳﻘ ــﺔ ﻧﻈـ ـﺮاﺋﻬﻢ ﻣ ــﻦ
ﻓﻘﻬــﺎء إﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ اﳌــﺎﻟﻜﲔ ،وﻗــﺪ ﲢــﺪث اﳌﻘــﺮى ) 758ﻫــ( ﻋــﻦ اﻟﻄـﺮﻳﻘﺘﲔ وﲰﺎﳘــﺎ
اﻻﺻــﻄﻼﺣﲔ وﻗــﺎل ..." :أﻫــﻞ اﻟﻌـﺮاق ﺟﻌﻠـﻮا ﰲ ﻣﺼــﻄﻠﺤﻬﻢ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺪوﻧــﺔ
ﻛﺎﻷﺳــﺎس ،وﺑﻨ ـﻮا ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﺼــﻮل اﳌــﺬﻫﺐ ﺑﺎﻷدﻟــﺔ واﻟﻘﻴــﺎس ،وﱂ ﻳﻌﺮﺟ ـﻮا ﻋﻠ ـﻰ
اﻟﻜﺘ ــﺎب ﺑﺘﺼ ــﺤﻴﺢ اﻟﺮواﻳ ــﺎت ،وﻣﻨﺎﻗﺸ ــﺔ اﻷﻟﻔ ــﺎظ ،ودأ ــﻢ اﻟﻘﺼ ــﺪ إﱃ إﻓ ـ ـﺮاد
اﳌﺴــﺎﺋﻞ وﲢﺮﻳــﺮ اﻟــﺪﻻﺋﻞ ،ﻋﻠــﻰ رﺳــﻢ اﳉــﺪﻟﲔ وأﻫــﻞ اﻟﻨﻈــﺮﻣﻦ اﻷﺻـﻮﻟﻴﲔ ،وأﻣــﺎ
اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻘﺮوي ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻜﺘﺎب ،وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ اﺣﺘـﻮت ﻋﻠﻴـﻪ
)(1

) (1انظر :مقدمة تحقيق كتاب "التفريع" ) (96-95/1التحقيق حسين الدھماني.

58

ﺑﻮاﻃﻦ اﻷﺑﻮاب ،وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺮواﻳﺎت ،وﺑﻴـﺎن وﺟـﻮﻩ اﻻﺣﺘﻤـﺎﻻت ،واﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ
ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب اﳉﻮاب ،واﺧﺘﻼف اﳌﻘﺎﻻت ،ﻣـﻊ ﻣـﺎ اﻧﻀـﺎف إﱃ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ اﻵﺛﺎر ،وﺗﺮﺗﻴﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺧﺒﺎر ،وﺿﺒﻂ اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ وﻗﻊ ﰲ اﻟﺴﻤﺎع واﻓﻖ ذﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻋﺮاب أو ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ).(1
)(2
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ﻟﻜﻦ ﺑﻌـﺪ ﻇﻬـﻮر ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻌـﺮاق وﻣﺪرﺳـﺘﻪ ،ﺑـﺪأ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﰲ اﳌﻐـﺮب ﰲ ﺗﻄـﻮﻳﺮ
ﻣــﻨﻬﺠﻬﻢ ،وذﻟــﻚ ﲟــﺰج أﺳــﻠﻮﻢ ﻣــﻊ أﺳــﻠﻮب أﻫــﻞ اﻟﻌ ـﺮاق ﰲ ﺗﻔﺮﻳــﻊ اﳌﺴــﺎﺋﻞ
ﺑﺎﻟﻔﺮض واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
وﻛـﺎن ﻫــﺬا ﻃﺒﻴﻌﻴـﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻮﻃﻴـﺪة اﻟــﱵ ﻧﺸـﺄت ﺑــﲔ أﻋـﻼم اﳌﺪرﺳــﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺮاق وﺑﲔ أﻋﻼم اﳌﺪارس اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺒﺎدﻟﻮن اﻷﺟﺎزات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،وﳚﺮون اﳊﻮارات
ﰲ اﳌﺴ ــﺎﺋﻞ واﻟﻨ ـ ـﻮازل ،وﻳﺜـ ــﲑون اﻟﻨﻘ ــﺎش ﺗـ ــﺎرة ﺑﺼـ ــﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷ ــﺮة ،وﺗـ ــﺎرة ﺑﻮاﺳـ ــﻄﺔ
اﳌﻜﺎﺗﺒ ــﺔ أو اﻟﺘ ــﺄﻟﻴﻒ ،وﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ اﳊ ـﻮار اﻟﻌﻠﻤ ــﻲ اﻟ ــﺬي دار ﰲ ﻗﻀ ــﻴﺔ إﺛﺒ ــﺎت
اﻟﻜﺮاﻣ ــﺎت ،وﻣﻨﺎﻗﺸ ــﺔ اﺑ ــﻦ أﰉ زﻳ ــﺪ ﰲ ﻣﻮﺿ ــﻮﻋﻬﺎ ،وﻗ ــﺪ أﺳ ــﻬﻢ ﻓﻴ ــﻪ أﺑ ــﻮ ﺑﻜ ــﺮ
اﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ).(3
وﻗﺪ وﺟﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻌﺮاﻗﻴﲔ أﻣﺜﺎل اﻷﺮي واﻟﻘﺎﺿﻴﺎن:
ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ،واﺑﻦ اﻟﻘﺼﺎر.
ﻛﻤﺎ اﻫﺘﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻮن ﺑﺸـﺮح ﻣﺆﻟﻔـﺎت اﳌﻐﺎرﺑـﺔ ﻛﻤـﺎ رأﻳﻨـﺎ ﺷـﺮوح اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋﺒـﺪ
اﻟﻮﻫﺎب ﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ أﰉ زﻳﺪ اﻟﻘﲑواﱐ.
) (1أزھار الرياض.(22/3) :
) (2انظر :مقدمته تحقيق الفروق الفقھية – للمحققان :أبو األجفان وأبو فارس )ص .(25-23
) (3ترتيب المدارك.(219/6) :
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إن ﺟــﻞ اﳌﱰﲨــﲔ ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ،واﻟــﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮﺿـﻮا ﻟﻜﺘــﺎب "اﳌﻌﻮﻧــﺔ"
إﳕ ــﺎ ﻳﻨﺴ ــﺒﻮﻧﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب وﱂ ﻳﻨﺴ ــﺒﻪ أﺣ ــﺪ إﱃ ﻏ ــﲑﻩ ،ﻓﺎﻹﲨ ــﺎع إ ًذا
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺘﺎب "اﳌﻌﻮﻧﺔ" إﱃ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب).(1
ﻛﻤــﺎ أن ﻛﺜــﺮة اﻟﻨﻘــﻮل ﻋــﻦ "اﻟﻤﻌﻮﻧــﺔ" ﺗﻮﺛــﻖ ﻟﻨــﺎ اﻟﻜﺘــﺎب وﻧﺴــﺒﺘﻪ إﱃ ﻣﺆﻟﻔــﻪ،
ﻓﻜﺒــﺎر ﻓﻘﻬــﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ ﻳﻜﺜــﺮون اﻟﻨﻘــﻞ ﻋﻨ ــﻪ ﻛــﺎﺑﻦ رﺷــﺪ واﺑــﻦ ﻓﺮﺣــﻮن واﻟﻘ ـﺮاﰲ
واﳊﻄــﺎب واﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴــﻲ وﻏــﲑﻫﻢ ﻣــﻦ أﺋﻤــﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ ،وداﺋﻤــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻘــﻮل
ﻣﺼــﺪرة ﰲ ﻛﺘــﺐ اﳌــﺬﻫﺐ ﺑﻘــﻮل ﻣﺆﻟﻔﻴﻬــﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﰲ
اﳌﻌﻮﻧﺔ ،وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﳚﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻮﻧﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﱰﺟﻴﺢ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳋﻼﻓﻴﺔ):(2
أﻣــﺎ اﺳــﻢ اﻟﻜﺘــﺎب ﻓﻜــﺬﻟﻚ :أﲨــﻊ اﳌﱰﲨــﻮن ﻋﻠــﻰ أن اﲰــﻪ" :اﻟﻤﻌﻮﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ
ﻣــﺬﻫﺐ ﻋــﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ" .وﻫــﺬا ﻣــﺎ وﺟﺪﺗــﻪ ﻣﻜﺘﻮﺑــﺎ ﻋﻠــﻰ أول ﺻــﻔﺤﺎت ﻧﺴــﺦ
اﳌﺨﻄﻮط اﻟﺜﻼث.
)(3
وﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض" :ﻛﺘﺎب اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻟﺪرس ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨﺔ"
وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ" :اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ" ﻓﻘﻂ .وﻫﻨﺎك ﻣﻦ أﺧﻄﺄ وﻗـﺎل" :اﳌﻌﻮﻧـﺔ ﰲ
ﺷــﺮح اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ") ،(4واﻟﺼــﺤﻴﺢ أن "اﻟﻤﻌﻮﻧ ــﺔ" ﻛﺘــﺎب ﻣﺴــﺘﻘﻞ ،وﺷــﺮح اﻟﺮﺳ ــﺎﻟﺔ
ﻛﺘــﺎب آﺧــﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻞ أﻳﻀــﺎ ،ﻓﻠﻌــﻞ واو اﻟﻌﻄــﻒ اﻧﻘﻠﺒــﺖ إﱃ ﺣــﺮف اﳉــﺮ "ﰲ"،
) (1انظر الكتب التالية الت!ي ذك!رت كت!اب "المعون!ة" :ترتي!ب الم!دارك ،(222/7) :أس!ماء الكت!ب :عب!د اللطي!ف
ري!!اض زادة ) ،(104/1ال!!ديباج الم!!ذھب ،(27/2) :الوفي!!ات ،(219/3) :ت!!اريخ قض!!اء األن!!دلس )ص ،(41
شجرة النور الزكية )ص ،(104فھرست ابن خير اإلشبيلي ،(212/1) :الوفيات – البن قنف!د القس!نطيني )ص
 ،(233الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي.(204/2) :
) (2راجع فصل مكانة كتاب "المعونة" ،حيث ذكرنا فيه نماذج لبعض الكتب التي نقلت عنه.
) (3ترتيب المدارك.(222/7) :
) (4كما قال ذلك صاحب كشف الظنون ،(743/2) :وصاحب ھدية الع!ارفين ،(637/1) :وف!ي معج!م الم!ؤلفين:
).(227/6
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ﻓﺒــﺪﻻ ﻣــﻦ أن ﺗﻘـﺮأ "اﳌﻌﻮﻧــﺔ وﺷــﺮح اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ" ﺻــﺎرت "اﳌﻌﻮﻧــﺔ ﰲ ﺷــﺮح اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ"
واﷲ أﻋﻠﻢ.
•  W;nאLf
ﻣ ــﻦ ﻣﻘﺪﻣ ــﺔ اﻟﻜﺘ ــﺎب ﻧﺴ ــﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ اﻟﺴ ــﺒﺐ اﻟ ــﺬي ﺟﻌ ــﻞ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ
اﻟﻮﻫﺎب ﻳﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﳌﻌﻮﻧﺔ".
ﻓﻬﻮ ﻗﺪ أﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﲔ ﻗﺒﻠﻪ ﳘﺎ:
اﻷول :ﺷــﺮح ﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ اﻹﻣــﺎم أﺑــﻮ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ أﰉ زﻳــﺪ اﻟﻘــﲑواﱐ ،اﻟﺜــﺎﻧﻲ :ﻛﺘﺎﺑــﻪ
"اﳌﻤﻬﺪ" ،وﻫﻮ ﺷﺮح ﳌﺨﺘﺼﺮ اﳌﺪوﻧﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ أﰉ
زﻳــﺪ اﻟﻘــﲑواﱐ أﻳﻀــﺎ ،واﻟﻜﺘﺎﺑــﺎن ﳛﺘﻮﻳ ــﺎن ﻋﻠــﻰ ﺑﺴــﻂ اﻷدﻟــﺔ واﳊﺠــﺎج ،وﻋﻠــﻰ
إﺷ ــﺒﺎع اﻟﻜ ــﻼم ﰲ ﻣﺴ ــﺎﺋﻞ اﳋ ــﻼف ،وﻛﺜ ــﺮة اﳌﺴ ــﺎﺋﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳﻌ ــﺎت ،واﺧ ــﺘﻼف
اﻟﻮﺟﻮﻩ واﻟﺮواﻳﺎت.
ﻓــﺬﻛﺮ أﺣــﺪ ﻃﻼﺑــﻪ ﺗﻌــﺬر ﺣﻔــﻆ وﺿــﺒﻂ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ اﳌﺒﺘــﺪئ ،ﻓﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ
ﺷــﻴﺨﻪ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﻋﻤــﻞ ﳐﺘﺼــﺮ ﻳﻜــﻮن ﺳــﻬﻞ اﶈﻤــﻞ ﻗﺮﻳــﺐ اﳌﺄﺧــﺬ
واﳊﻔﻆ ،ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ رؤوس اﳌﺴﺎﺋﻞ ،ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿـﻲ إﱃ ذﻟـﻚ ،وﻛـﺬﻟﻚ
ﻟﻴﻜـ ـ ــﻮن ﻛﺘـ ـ ــﺎب "اﳌﻌﻮﻧـ ـ ــﺔ" ﻣـ ـ ــﺪﺧﻼ إﱃ ذﻟـ ـ ــﻚ اﻟﻜﺘـ ـ ــﺎﺑﲔ" :ﺷـ ـ ــﺮح اﻟﺮﺳـ ـ ــﺎﻟﺔ"،
و"اﳌﻤﻬﺪ".
وﻳﻀـﺎف إﱃ ﻣــﺎ ذﻛـﺮﻩ اﳌﺼــﻨﻒ ﰲ اﳌﻘﺪﻣــﺔ ﻓـﺈن اﻟﻜﺘــﺎب ﻳﻌﺘـﱪ دﻋﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻔﻘــﻪ
اﳌ ـ ـﺎﻟﻜﻲ ﻣ ــﻦ ﺣﻴ ــﺚ اﻟﺘ ــﺪﻟﻴﻞ واﻟﺘﻮﺟﻴـ ــﻪ واﻟﺘﻌﻠﻴ ــﻞ ،وﻫ ــﺬا اﳌﻌ ــﲎ ﻳﺴ ــﺘﻨﺒﻂ ﻣـ ــﻦ
ﺗﺴــﻤﻴﺘﻪ" :اﻟﻤﻌﻮﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺬﻫﺐ ﻋــﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ" ،وﻣــﻦ ﻣﺎدﺗــﻪ اﻟــﱵ اﺷــﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب.
• ? L>2,א@?'$א2D$
ﳍــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ﻗﻴﻤــﺔ ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﻛﺒــﲑة :ﻓﻬــﻮ ﻳﻌــﺪ ﻣﺮﺟﻌــﺎ ﻣﻬﻤــﺎ ﰲ اﻟﻔﻘــﻪ اﳌــﺎﻟﻜﻲ
اﳌــﺪﻟﻞ؛ ﻷﻧــﻪ ﳝﺘــﺎز ﺑﺸــﻤﻮﻟﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻈــﻢ اﳌﺴــﺎﺋﻞ واﻷﺣﻜــﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﰲ ﻋﺒــﺎرة
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ﻣﻮﺟﺰة ﺳـﻬﻠﺔ واﺣﺘـﻮاؤﻩ اﻻﺳـﺘﺪﻻﻻت ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮوع وﻣﺴـﺎﺋﻞ اﳌـﺬﻫﺐ اﳌـﺎﻟﻜﻲ –
ﻓﻘﺪ ﺷﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﳌﺴﺎﺋﻞ وﻓﺮوع اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ.
ﻓﺎﻟﻜﺘ ــﺎب ﳛﺘ ــﻮي ﻋﻠ ــﻰ أﻟﻔ ــﲔ وﺳ ــﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳ ــﺒﻌﺔ وﺳ ــﺘﲔ ) (2767ﻓﺼ ــﻞ،
وﻣﻌﻈــﻢ اﻟﻔﺼــﻮل ﳛﺘــﻮي ﻛــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺎﺋﻞ وﻟﻜــﻞ ﻣﺴــﺄﻟﺔ
دﻟﻴﻠﻬﺎ.
واﻻﻋﺘﻤــﺎد ﰲ اﻻﺳ ــﺘﺪﻻل ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻜﺘ ــﺎب واﻟﺴ ــﻨﺔ وأﺧﺒ ــﺎر اﻟﺴ ــﻠﻒ واﻟﻘﻴ ــﺎس
واﻹﲨﺎع ،وﻫﺬا ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺑﺮاﻋـﺔ اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب اﻟﻔﺎﺋﻘـﺔ ،وﻋﻠـﻰ ﻣﻠﻜﺘـﻪ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وإﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﻜﺘﺎب اﷲ ،وﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻪ  ﺣﻔﻈﺎ وﻓﻬﻤﺎ.
اﺣﺘﻮاء اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أزﻳﺪ ﻣـﻦ أﻟـﻒ ﺣـﺪﻳﺚ وأﺛـﺮ ،وﻣﻌﻈـﻢ ﻫـﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ
ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﺳﻮف ﻳﺄﰐ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ.
اﺣﺘ ـ ـﻮاء اﻟﻜﺘ ــﺎب ﻋﻠ ــﻰ أﻗ ـ ـﻮال ﻣﺎﻟ ــﻚ – رﲪ ــﻪ اﷲ – وأﻗ ـ ـﻮال ﻛﺒ ــﺎر ﻋﻠﻤ ــﺎء
اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ،وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﲨﻌﻪ ﻵراء وأﻗﻮال اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺎﻟﻜﻲ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺸـﲑ
إﱃ ﻣــﺬﻫﺐ اﳌﺨــﺎﻟﻔﲔ ﻣــﻦ اﳊﻨﻔﻴــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠــﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮﻳــﺔ وﻏــﲑﻫﻢ ﻣــﻦ
اﻟﻔﻘﻬ ــﺎء ﻣﺜ ــﻞ :داود وﻃ ــﺎووس واﳊﺴ ــﻦ اﻟﺒﺼ ــﺮي وﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﺳ ــﲑﻳﻦ وﻗﺘ ــﺎدة
واﻷوزاﻋﻲ وﳎﺎﻫﺪ ورﺑﻴﻌﺔ وﻋﺜﻤﺎن اﻟﺒﱴ واﻟﻄﱪي وﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ.
اﺣﺘـ ـﻮاء اﻟﻜﺘ ــﺎب ﻋﻠ ــﻰ ﻋ ــﺪد ﻛﺒ ــﲑ ﻣ ــﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ــﺪ اﻷﺻـ ـﻮﻟﻴﺔ واﻟﻔﻘﻬﻴ ــﺔ ،واﻟ ــﱵ
ﺳ ــﻮف ﻳ ــﺄﰐ ذﻛﺮﻫـ ــﺎ وﺣﺼ ــﺮﻫﺎ ،وﻟ ــﺬﻟﻚ ﻳﻜـ ــﻮن اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫـ ــﺎب أول
اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﰲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻓﻘﻬﻴــﺔ ﻟﻠﻤــﺬﻫﺐ اﳌــﺎﻟﻜﻲ ﻛﻤــﺎ ﺳــﺒﻖ اﻹﺷــﺎرة إﱃ
ذﻟﻚ.
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وﻛــﺬﻟﻚ ﻛــﻮن ﻫــﺬا اﻟﻜﺘــﺎب ﻣــﺪﺧﻼ ﳌــﻦ أراد اﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﺷــﺮﺣﻰ اﳌﺆﻟــﻒ
ﳌﺘــﲎ "اﻟﺮﺳ ــﺎﻟﺔ" و"اﳌﺨﺘﺼــﺮ" ﻻﺑ ــﻦ أﰉ زﻳ ــﺪ ﻛﻤــﺎ ﺻ ــﺮح ﺑــﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ
اﻟﻮﻫﺎب ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
وإن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻤﻴﺰات ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻜﺘﺎب "اﳌﻌﻮﻧﺔ" ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة ،ﻓﻜﺎﻧﺖ
اﳊﺎﺟــﺔ ﻣﺎﺳــﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ وإﺧﺮاﺟــﻪ إﱃ اﻟﻨــﻮر ﻟﻴﺴــﺘﻔﺎد ﻣﻨــﻪ ،وﻟﻴﻘــﻒ ﻃﻠﺒــﺔ اﻟﻌﻠــﻢ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﻨﺰ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻔﻘﻬﻲ.
• ? L>'f.א@vn3.MD'$א@ )?a

ﻟﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ "ﻟﻠﻤﻌﻮﻧــﺔ" ﻣﻜﺎﻧــﺔ ﻋﻈﻴﻤــﺔ ﺑــﲔ ﻛﺘــﺐ اﳌــﺬﻫﺐ اﳌــﺎﻟﻜﻲ ،وﺗﻈﻬــﺮ
ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ،ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ
إﻻ وﻳــﺬﻛﺮﻩ وﻳﻨﻘــﻞ ﻋﻨــﻪ ،وﻫــﺬا إن دل ﻋﻠــﻰ ﺷــﻲء ﻓﺈﳕــﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻋﻈــﻢ ﻫــﺬا
اﻟﻜﺘﺎب وﻓﻮاﺋﺪﻩ اﳉﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ.
وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ ذﻛــﺮ ﳕــﺎذج ﻟــﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘــﺐ اﻟــﱵ اﻋﺘﻤــﺪت ﻛﺘــﺎب "اﳌﻌﻮﻧــﺔ" ﰲ
اﻟﻨﻘــﻞ ﻋﻨــﻪ ،وأﻣــﺎ اﻟﻜﺘــﺐ اﻟــﱵ ﻧﻘﻠــﺖ آراء اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﲨﻠــﺔ ،ﻓﻬــﻲ
ﻛﺜﲑة ﺟﺪا ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﺣﺼﺮﻫﺎ وﻻ داﻋﻲ ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ:
LO J1وא d?8

ﻷﰉ اﻟﻮﻟﻴــﺪ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ رﺷــﺪ – اﳉــﺪ – اﻟﻘــﺮﻃﱯ اﳌــﺎﻟﻜﻲ
)ت 520ﻫـ(.
ﻓﻤﻤ ــﺎ ﺟ ــﺎء ﰲ اﳉ ــﺰء اﻷول ﻗﻮﻟ ــﻪ ..." :ﻗ ــﺎل ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ﰲ اﳌﻌﻮﻧ ــﺔ :إن
ذﻟ ــﻚ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻨﺠﺎﺳ ــﺔ وذﻟ ــﻚ ﺑﻌﻴ ــﺪ ،إﻻ أن ﻳﺮﻳ ــﺪ ﺑﺒﻘﺎﺋﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﻜ ــﻢ
اﻟﻨﺠﺎﺳ ــﺔ ﰲ اﻷﻛ ــﻞ ﺧﺎﺻ ــﺔ ،ﻓﻴﻜ ــﻮن ﻟ ــﺬﻟﻚ وﺟ ــﻪ؛ وﻫ ــﻮ اﻟﻘﻴ ــﺎس ﻋﻠ ــﻰ رﻓ ــﻊ
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اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺜــﻮب ﲟــﺎ ﻋــﺪا اﳌــﺎء ﻣــﻦ اﳌﺎﺋﻌــﺎت ﻟــﺰوال اﻟﻌــﲔ وﺑﻘــﺎء اﳊﻜــﻢ ﰲ
اﻟﺼﻼة ﺧﺎﺻﺔ").(1
 J2א@ .א@ C2א

ﻻﺑــﻦ رﺷــﺪ – اﳉــﺪ – ﻛــﺬﻟﻚ .ﻓﻘــﺪ ﻧﻘــﻞ ﻋــﻦ اﳌﻌﻮﻧــﺔ ﻗﻮﻟــﻪ" :وﻗــﺪ ذﻛــﺮ ﻋــﻦ
اﻟﻨــﱯ  ﰲ ﻛﺘــﺎب اﳉــﺎﻣﻊ ﻣــﻊ اﳌﻌﻮﻧــﺔ أﻧــﻪ ﻗــﺎل :اﳊﻤــﺎم ﺑﻴــﺖ ﻻ ﻳﺴــﱰ ﻓﻴــﻪ ﻻ
ﳛﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ أن ﻳﺪﺧﻠﻪ إﻻ ﲟﺌﺰر.(2)"...
وﺟــﺎء ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ آﺧــﺮ ﻟــﻪ ..." :وروى ﻋﻨــﻪ أﻧــﻪ ﻣـ ّـﺮ ﺑــﻪ ﲪــﺎر ﻗــﺪ ﻛــﻮى ﰲ
)(3
وﺟﻬﻪ ﻓﻌﺎب ذﻟﻚ ،ﺣﻜﻰ ذﻟﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﰲ اﳌﻌﻮﻧﺔ"
 J3א نوא1FEL

ﻻﺑﻦ رﺷﺪ – اﳉﺪ – أﻳﻀﺎ .ذﻛﺮ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﰲ اﻷﺟﺰاء واﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)،436/15 ،384 ،301 ،148 ،17/14 ،201 ،199/12 ،366/4

.(291 ،290/16

 J4א;Nوق

ﻟﺸﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﻘﺮاﰲ )ت  684ﻫـ(.

ﻗــﺎل اﻟﻘـﺮاﰲ ..." :وﻋــﻦ اﻟﺘﺎﺳــﻊ أﻧــﻪ ﳛﻜــﻢ ﻓﻴــﻪ ﺑــﺎﻟﻌﻠﻢ ﻧﻔﻴــﺎ ﻟﻠﺘﺴﻠﺴــﻞ؛ ﻷﻧــﻪ
ﳛﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﻨﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﺎﳉﺮح أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،وﲢﺘﺎج اﻟﺒﻴﻨﺔ ﺑﻴﻨﺔ أﺧﺮى إﻻ أن ﻳﻘﺒﻞ
ﺑﻌﻠﻤﻪ ﲞﻼف ﺻﻮرة اﻟﻨﺰاع ﻣﻊ أن اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻗـﺎل ﰲ اﳌﻌﻮﻧـﺔ :ﻗـﺪ ﻗﻴـﻞ ﻫـﺬا ﻟـﻴﺲ
ﺣﻜﻤــﺎ وإﻻ ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ ﻧﻘﻀــﻪ ﺑــﻞ ﻟﻐــﲑﻩ ﺗــﺮك ﺷــﻬﺎدﺗﻪ وﺗﻔﺴــﻴﻘﻪ ،وإذا ﱂ
ﻳﻜﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ .(4)"...
) (1فتاوى ابن رشد.(434/1) :
) (2المقدمات.(4363) :
) (3المصدر السابق.(472/3) :
) (4الفروق (47/4) :
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وﰲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ).(152/3
ANF  J5א!fم

ﻷﰉ إﺳﺤﻖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن )ت  799ﻫـ(.

ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺮﺣﻮن ..." :ورﺟﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﻗـﻮل أﺷـﻬﺐ ﰲ اﳌﻌﻮﻧـﺔ
ﺑﺄن اﻟﺮاﻫﻦ رﺿﻰ ﺑﺄﻣﺎﻧﺘﻪ").(1
وﻗــﺎل ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ آﺧــﺮ" :وﰲ اﳌﻌﻮﻧــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫ ـﺎب إذا ﻛــﺎن ﻟﺮﺟــﻞ
ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ ﻣــﻦ ﺑﻴﻨــﺔ ﻓﻄﺎﻟــﺐ اﳌــﺪﻋﻲ ﻛــﺎن ﻟﻠﻤــﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴــﻪ أن ﳝﻨﻌــﻪ ﺣــﱴ ﳛﻀــﺮ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﺗﺴﻘﻂ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد ﻣﻨﻬﺎ").(2
d0 J6دא[) 5 X."0n Dא! n

ﳌﺆﻟﻔﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻏﺎزي )ت  919ﻫـ(.
ﻓﻠﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ..." :وﻻ ﺧﻼف ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳌﺬﻫﺐ أﻧﻪ ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻷﻣـﻮال
واﻟﻔﺮوج؛ وﻟﺬﻟﻚ أﻃﻠﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﰲ اﳌﻌﻮﻧﺔ .(3)"...
. J7אnא1DQ

ﻷﰉ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ اﳌﻐـﺮﰊ اﳌﻌــﺮوف ﺑﺎﳊﻄــﺎب )ت954ﻫ ـ(
اﳌﻌﻮﻧﺔ أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻄﺎب ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﳌﺨﺘﺼﺮ ﺧﻠﻴـﻞ ﻓﻠﻘـﺪ
ﺟـﺎء ﰲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ اﻟﻜﺘـﺎب ..." :وﻗـﺪ ﻋــﺪ اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋﻴـﺎض ﰲ اﳌـﺪارك ﺑــﺎﻟﱰﺟﻴﺢ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ وﺑﻴﺎن اﳊﺠـﺔ ﰲ وﺟـﻮب ﺗﻘﻠﻴـﺪﻩ ،ورﺟـﺢ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟﻨــﻘﻞ
واﻟﻌﻘ ــﻞ واﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ﻓﻠﻴﻨﻈ ــﺮ ذﻟ ــﻚ ﻓﻴ ــﻪ ،وذﻛ ــﺮ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ﰲ آﺧ ــﺮ
اﳌﻌﻮﻧﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ .(4)"...
) (1تبصر الحكام.(60/2) :
) (2نفس المصدر.(224/2) :
) (3إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب ص .23
) (4مواھب الجليل.(26/1) :
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وﻗــﺎل أﻳﻀــﺎ ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ آﺧــﺮ ..." :وﺻــﺮح اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﰲ اﳌﻌﻮﻧــﺔ ﺑﺄﻧــﻪ إذا ﻓﻘــﺪ
ﺷﺮط ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﻗـﺎل :ﻷن أﺻـﻞ اﻟﺘﻤﺘـﻊ اﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ اﻟﻌﻤـﺮة واﳊـﺞ
ﰲ ﺳﻔﺮ واﺣﺪ .(1)"...
واﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻧﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻛﺜﲑة ﺟﺪا وﻻ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا
اﳌﺨﺘﺼﺮ.
 J8אLجوא*>1D

ذﻛﺮ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ.(229 ،228 /5) :
• و ?'Dא?א@:)4'$

 -9أﺑ ــﻮ اﻟﻮﻟﻴ ــﺪ :اﻟﺒ ــﺎﺟﻰ ) 474ﻫ ــ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ "اﳌﻨﺘﻘ ــﻰ"
.(479 ،203/5 ،140

)،22/4 ،41/1

 -10اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻲ ) 837ﻫـ( ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻧﻈﺮ اﻷﺟﺰاء واﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (376/2 ،202/2 ،125/2) :وﻏﲑﻫﺎ.
 -11اﻟﻌﻼﻣﺔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﱪﻧﺴﻲ اﻟﻔﺎﺳﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑـﺰروق ) 199ﻫــ(.
ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ .اﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل.(375/2) :
 -12وأﺑ ــﻮ اﻟﻌﺒ ــﺎس أﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﳛ ــﻲ اﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴ ــﻲ )ت  914ﻫ ـ ــ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ
"اﳌﻌﻴ ــﺎر اﳌﻌ ــﺮب" ﰲ اﻷﺟ ـ ـﺰاء واﻟﺼ ــﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴ ــﺔ،60/2 ،171 ،248/1) :
.(376 ،5/5 ،109
 -13وأﺑـ ــﻮ ﻋﻠـ ــﻲ اﳊﺴـ ــﻦ ﺑـ ــﻦ رﺣـ ــﺎل اﳌﻌـ ــﺪاﱐ )ت  1140ﻫ ـ ــ( ﰲ ﻛﺘﺎﺑـ ــﻪ
"ﻛﺸﻒ اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻀﻤﲔ اﻟﺼﻨﺎع" ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .76
ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺔ .76
) (1المصدر نفسه.(59/3) :
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ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﳌﻌﻮﻧﺔ" ﺳﻮى ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺘﺐ وﻫﻲ:

 -1اﻟﻤﻮﻃﺄ – ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ.
 -2اﻟﻤﺪوﻧﺔ.
 -3واﻟﻤﺨﺘﺼـ ــﺮ اﻟﻜﺒﻴـ ــﺮ – ﶈﻤـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ﻋﺒـ ــﺪ اﳊﻜـ ــﻢ وﻫـ ــﻮ ﻣـ ــﻦ اﻟﻜﺘـ ــﺐ
اﳌﻌﺘﻤــﺪة ﻋــﻦ ﻓﻘﻬــﺎء اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﺮاق ،ﻓﻘــﺪ ﻗــﺎل اﻷــﺮي ..." :ﻗ ـﺮأت ﳐﺘﺼــﺮ
اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﺮة .(1)"...
وﻟﻘــﺪ اﻋﺘﻤــﺪ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﰲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ إﻣــﺎم اﳌــﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺪرﺟــﺔ
اﻷوﱃ ،ﻓﺠﻌـﻞ أﻗﻮاﻟـﻪ ﻫــﻲ أﺳـﺎس ﻧﻘﻠــﻪ ،ﰒ ﻋﻠـﻰ أﻛـﱪ أﺻــﺤﺎﺑﻪ وﺗﻼﻣﻴـﺬﻩ وﻣــﻦ
ﺟــﺎء ﺑﻌــﺪﻫﻢ ،وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻠــﻲ ذﻛــﺮ ﻷﻫــﻢ اﻷﻋــﻼم اﻟــﺬﻳﻦ ﻧﻘــﻞ ﻋــﻨﻬﻢ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ
اﻟﻮﻫﺎب ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "اﳌﻌﻮﻧﺔ".
 اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ) 191ﻫـ( - .اﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ) 186ﻫـ(. -اﺑﻦ وﻫﺐ ) 197ﻫـ(.

 -اﳌﻐﲑة ) 188ﻫـ(.

 -أﺷﻬﺐ ) 204ﻫـ(.

 -ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ اﳌﺎﺟﺸﻮن ) 214ﻫـ(.

 ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ) 216ﻫـ( - .ﻣﻄﺮف ) 220ﻫـ(. -اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ) 238ﻫـ(.

 -ﺳﺤﻨﻮن ) 240ﻫـ(.

 اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ ) 268ﻫـ( - .اﺑﻦ اﳌﻮاز ) 269ﻫـ(. إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺳﺤﻖ ) 282ﻫـ( - .اﺑﻦ ﺑﻜﲑ ) 305ﻫـ(. -أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ) 331ﻫـ(.

 -اﻷﺮي ) 375ﻫـ(.

) (1ترتيب المدارك ،(427/1) :والديباج المذھب.(137/1 ) :
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"اﳌﻌﻮﻧ ـ ــﺔ" ﻛﺘ ـ ــﺎب ﺟ ـ ــﺎﻣﻊ ﻟﻔ ـ ــﺮوع وﻣﺴ ـ ــﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘ ـ ــﻪ اﳌ ـ ــﺎﻟﻜﻲ ﻣ ـ ــﻦ ﻋﺒ ـ ــﺎدات
وﻣﻌﺎﻣﻼت وﺟﻨﺎﻳﺎت وأﻗﻀﻴﺔ ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻷدﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮوع واﳌﺴـﺎﺋﻞ ،ﻛﻤـﺎ
أﻧﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ رأي اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﳎﺮدا ﻋﻦ دﻟﻴﻠﻬﻢ.
وﻗـﺪ اﺣﺘـﻮى "اﳌﻌﻮﻧــﺔ" ﻋﻠـﻰ ) (2767ﻓﺼــﻞ ،وﻛـﻞ ﻓﺼـﻞ ﳛﺘــﻮي ﻋﻠـﻰ ﻋــﺪد
ﻛﺒــﲑ ﻣ ــﻦ اﻟﻔ ــﺮوع واﳌﺴ ــﺎﺋﻞ ،وﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﻠــﻲ ذﻛ ــﺮ ﻷﲰ ــﺎء اﻟﻜﺘ ــﺐ اﻟ ــﱵ وردت ﰲ
اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة:
 L>  J1א AC%

 L>  J2א AgF

 L>  J3א A>B

 L>  J4אFم 

 L>  J5א_ xfL

 L>  J6א@ -a

 L>  J7אCQد 

 L>  J8א#نوא3aو 

 L>  J9א 5#

 L> J10א P83

 L> J11א sfa

 L> J12א ع 

 L> J13א*Vא 

 L> J14אNאض 

 L> J15א@A,Sو>Nא/א#ضوא@Bא 
 L> J16א >NU

 L> J17אNن 

 L> J18א! NK

 L> J19א DF

 L> J20א!א 

 L> J21א> 

 L> J22א %D

 L> J23א*N,א 

 L> J24א $;U

 L> J25א 2S

 L> J26אNQא s

 L> J27א! ود 

 L> J28א %

 L> J29א L$

 L> J30א@ nf

 L> J31א@  N8
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 L> J32א:,#وאCUدאوא ووא aو K-38D$L).
 L> J33א! Tوא,وא, FوאN2$وא M ,N
 L> J34א X

 L> J35א@א)[ 

 L> J36א .Q

 

•  D4و? L>Ca.א@?'$
ﺳــﻠﻚ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻣﺜﻠــﻰ ﰲ ﺗــﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘــﺎب "اﳌﻌﻮﻧــﺔ" ،ﻓﻘــﺪ
اﺳ ــﺘﻮﻋﺐ ﻣﻌﻈ ــﻢ أﺑ ـﻮاب وﻣﺴ ــﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘ ــﻪ ،وﴰ ــﻞ اﻟﻜﺘ ــﺎب اﻷﻗ ـﻮال اﻟﺼ ــﺤﻴﺤﺔ
اﳌﺸــﻬﻮرة ﰲ اﳌــﺬﻫﺐ اﳌــﺎﻟﻜﻲ ،وﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﰲ ﺗﺒﻮﻳــﺐ وﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺑــﺪﻳﻊ ،وﺑﻌﺒــﺎرة
رﺻﻴﻨﺔ وأﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤـﻲ ﺳـﻬﻞ ،وﺑﺈﳚـﺎز ﻏـﲑ ﳐـﻞ دﻗﻴـﻖ وﻣﻀـﺒﻮط ﻳﻌـﲔ اﻟﻘـﺎرئ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ دون ﻏﻤﻮض أو ﺗﺮدد.
واﻟﻜﺘ ــﺎب وإن ﻛ ــﺎن ﳐﺘﺼـ ـﺮا ﻛﻤ ــﺎ ﺻ ــﺮح ﺑ ــﺬﻟﻚ اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻮﻫ ــﺎب ﰲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﻣﻨﻪ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻨﺒﻴﻬـﺎت وﻗﻮاﻋـﺪ ﳛﺼـﺮ
ﺎ اﻟﻔﺮوع اﻟﻜﺜﲑة ﻓﻴﻐﲎ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻹﺳﻬﺎب واﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﰲ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ
ﻣﻮﺿﻊ:
" ...وﰲ ﻗﺪر ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب" )ص .(663
وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ ..." :وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﲡﺮي ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺎب ."...
وﻳﻘــﻮل ..." :وﺣﺼ ــﺮ ﻫ ــﺬا اﻟﺒ ــﺎب :أن ﻛ ــﻞ ﺳ ــﻠﻌﺔ ﺟ ــﺎز أن ﺗﺒ ــﺎع ﻣﺸ ــﺎﻫﺪة
وﲢﺼﺮﻫﺎ اﻟﺼﻔﺔ إذا ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﲔ ،ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ".
وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ..." :وﻗﺪ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﳘﻠﻨﺎﻩ".
وﰲ ﻛﺘـ ــﺎب اﻟﻔ ـ ـﺮاﺋﺾ ﻗـ ــﺎل ﰲ أﺻـ ــﻮل اﳌﺴـ ــﺎﺋﻞ ﺑﻌـ ــﺪ أن أﲨـ ــﻞ أﺣﻜﺎﻣﻬـ ــﺎ:
"...وﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﳌﺨﺘﺼﺮ ﺑﺴﻂ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب".
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ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﳚﻤــﻞ اﻷﺣﻜــﺎم ﰲ ﻗﻮاﻋــﺪ ﻳﺴــﻬﻞ ﺣﻔﻈﻬــﺎ واﻟﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ ﻓــﺮوع
اﻟﺒــﺎب ﻛﻠﻬــﺎ ،ﻓﻤﻤــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ ..." :وﻗﺎﻋــﺪة ﻫــﺬا اﻟﺒــﺎب :أن ﻣــﻦ اﳌﺒﻴــﻊ ﻣــﺎ ﻳﻘﺼــﺪ
ﻣﺒﻠﻐ ــﻪ دون أﻋﻴ ــﺎن آﺣ ــﺎدﻩ ،وذﻟ ــﻚ ﻛﺎﳊﻨﻄ ــﺔ واﻟﺸ ــﻌﲑ واﻟﺜﻤ ــﺮ واﻟﺰﺑﻴ ــﺐ واﳉ ــﻮز
واﻟﻠﻮز وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺒﻘﻮل ،ﻓﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ ﺟﺰاﻓﺎ."...
وﻳﻘﻮل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب" :وﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب :أﻧﻪ إن ﺗﻐﲑ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﳒﺲ
ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜﲑا ) "...ص .(179
وﲨﻠﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺳـﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﳎﻤﻠـﺔ ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﳌﻌـﲎ ،ﻛﻤـﺎ أن
ﻟﻠﻘﺎﺿ ــﻲ ﻋﺒـ ــﺪ اﻟﻮﻫـ ــﺎب ﻃﺮﻳﻘـ ــﺔ ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﰲ اﺳـ ــﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜـ ــﺎم واﻟﻔﻮاﺋـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ
اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪل ﺎ ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻧﺺ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺒﺪأ ﰲ ذﻛﺮ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻨﺘﻘﺎﻩ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ:
ﻓﻤﻤــﺎ ﺟــﺎء ﰲ ﺑــﺎب اﻟﺘﺼ ـﺮﻳﺔ ﻗﻮﻟــﻪ ..." :ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ أــﺎ ﻋﻴــﺐ ﻗﻮﻟــﻪ :
"ﻻ ﺗﺼــﺮوا اﻹﺑــﻞ واﻟﻐــﻨﻢ ،ﻓﻤــﻦ اﺑﺘﺎﻋﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻓﻬــﻮ ﲞــﲑ اﻟﻨﻈ ـﺮﻳﻦ ﺑﻌــﺪ أن
ﳛﻠﺒﻬﺎ إن رﺿﻴﻬﺎ أﻣﺴﻜﻬﺎ وإن ﺳﺨﻄﻬﺎ ردﻫﺎ وﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﲤﺮ".
4W;Oد

أﺣﺪﻫﺎ :أﻧﻪ ﻰ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أﺎ ﺗﺪﻟﻴﺲ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧﻪ أﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺒﺘﺎع اﳋﻴﺎر.
واﻟﺜﺎﻟــﺚ :أﻧــﻪ أوﺟــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ إذا ردﻫــﺎ ﺻــﺎﻋﺎ ﻣــﻦ ﲤــﺮ .وﻓﻴــﻪ دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ أن
اﻟﻠــﱭ ﻳﺄﺧــﺬ ﻗﺴــﻂ ﻣــﻦ اﻟــﺜﻤﻦ ...وﻫﻜــﺬا ﻃﺮﻳﻘﺘــﻪ ﰲ اﺳــﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜــﺎم ﻣــﻦ
اﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺪل ﺎ.
أﻣ ــﺎ ﻣﻨﻬﺠ ــﻪ ﰲ ﻋ ــﺮض اﳌﺴ ــﺎﺋﻞ ﻓﻬ ــﻮ ﻳ ــﺄﰐ ﲜﻤﻠ ــﺔ أﺣﻜ ــﺎم اﻟﺒ ــﺎب ﳐﺘﺼ ــﺮة
وﻣﻮﺟﺰة ،ﰒ ﻳﻌﻘﺪ ﻓﺼﻮﻻ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻟﻔـﺮوع وﻣﺴـﺎﺋﻞ ذﻟـﻚ اﻟﺒـﺎب ،ﻳـﺪﻟﻞ
ﳍﺎ وﻳﺬﻛﺮ ﺷﺮوﻃﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم وﺗﺪﻟﻴﻞ وﺗﻔﺮﻳﻊ.
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ﻓﻤــﺜﻼ ﻳــﺬﻛﺮ ﰲ ﻛﺘــﺎب اﻟﻘﻄــﻊ ﺷــﺮوط ﻗﻄــﻊ ﻳــﺪ اﻟﺴــﺎرق ،وﺷــﺮوط وأوﺻــﺎف
اﻟﺴ ــﺎرق اﻟ ــﱵ ﻳﺴ ــﺘﻮﺟﺐ  ـﺎ اﻟﻘﻄ ــﻊ ،وﻣﻘ ــﺪار ﻧﺼ ــﺎب اﻟﺴ ـﺮﻗﺔ ،وﺑﻴ ــﺎن اﳊ ــﺮز،
وﻏﲑﻫﺎ  ،...ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻤﻠـﺔ ،ﺑـﺪأ ﻳﺒﺴـﻄﻬﺎ
ﰲ ﻓﺼﻮل:
ﻓﻴﻌﻘﺪ ﻓﺼﻼ ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﲨﺎع واﻟﻘﻴﺎس.
ﰒ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﺼﻼ ﰲ وﺟﻮب اﻟﻘﻄﻊ.
ﰒ ﻓﺼﻼ آﺧﺮ ﰲ دﻟﻴﻞ ﺷﺮوط اﻟﻨﺼﺎب.
ﰒ ﻓﺼﻼ ﰲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﺼﺎب.
ﰒ ﻓﺼﻼ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﺪار ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎب ﰲ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ.
ﰒ ﻓﺼﻼ ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻌﺮوض ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ.
ﰒ ﻓﺼﻼ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﺷﱰاط اﳊﺮز.
ﰒ ﻓﺼﻼ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة.
وﻫﻜــﺬا ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﳌﻨ ـﻮال ﻳﺴــﲑ ﰲ ﻋــﺮض اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ ﰲ ﲨﻴــﻊ أﺑ ـﻮاب
اﻟﻜﺘﺎب.
وأﺧ ـﲑا ﲡــﺪر اﻹﺷــﺎرة إﱃ أن ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ ﻣﺼــﻄﻠﺢ ﰲ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻘــﻮل أو اﻷﻗ ـﻮال
إﱃ اﻹﻣــﺎم ﻣﺎﻟــﻚ ﺣﻴــﺚ ﻳﻘــﻮل :وﻋﻨــﻪ ﰲ ذﻟــﻚ رواﻳﺘــﺎن ﻣــﺜﻼ ،ﻓــﺎﳌﺮاد "ﺑﻌﻨــﻪ"
اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ اﷲ.
• 6WKCa.א__ Lل
ﻟﻘﺪ اﺗﺒﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﰲ ﺗﺪﻟﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم ،ﻓﻬﻮ
ﺑﻌ ــﺪ أن ﻳ ــﺬﻛﺮ اﳊﻜ ــﻢ ﰲ اﳌﺴ ــﺄﻟﺔ ﻳﺒ ــﺪأ ﰲ اﻟﺘ ــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ أوﻻ ﻣ ــﻦ اﻟﻜﺘ ــﺎب،
ﻓﻴــﺬﻛﺮ اﻵﻳــﺎت ووﺟــﻪ اﻻﺳــﺘﺪﻻل ﻣﻨﻬــﺎ ،ﰒ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳــﺔ واﻵﺛــﺎر اﻟ ـﻮاردة
ﻋ ــﻦ اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘ ــﺎﺑﻌﲔ وﻳﺸ ــﲑ إﱃ اﻹﲨ ــﺎع إذا ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻫﻨ ــﺎك ﺧ ــﻼف ﰲ
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اﳌﺴﺄﻟﺔ ،ﰒ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ،وﻳﺴـﺘﻌﻤﻞ أﺣﻴﺎﻧـﺎ ﺑﻌـﺾ اﻷدﻟـﺔ اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧـﺮى
ﻛﺈﲨﺎع أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ،أو ﺳﺪ اﻟﺬراﺋﻊ أو اﳌﺼﺎﱀ وﻏﲑﻫﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:
 1FO

وأﻣــﺎ وﺟــﻮب اﻟﻮﺿــﻮء ﻣــﻦ اﻟﻨــﻮم ﻓﺎﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ F E Dm:
 ،lHGﻗﻴــﻞ ﻓﻴــﻪ :إذا ﻗﻤــﺘﻢ ﻣــﻦ اﳌﻀــﺎﺟﻊ ،وﻗﻮﻟــﻪ " :اﻟﻌﻴﻨــﺎن

وﻛﺎء اﻟﺴﻪ ﻓﻤﻦ ﻧﺎم ﻓﻠﻴﺘﻮﻇﺄ" ،وﻗﻮﻟﻪ" :ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺑـﻮل أو ﻏـﺎﺋﻂ أو ﻧـﻮم" ،وﻷن
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻪ أن اﻻﺳـﺘﺜﻘﺎل ﻓﻴـﻪ ﻳـﺆدي إﱃ ﺧـﺮوج اﳊـﺪث ،ﻓـﺄﺟﺮى ﻏﺎﻟﺒـﻪ ﳎـﺮى
ﻳﻘﻴﻨــﻪ ،وﻟــﺬﻟﻚ ﻋﻠﻠــﻪ  ﺣــﲔ ﻗــﺎل" :ﻓﺈﻧــﻪ إذا اﺿــﻄﺠﻊ اﺳــﱰﺧﺖ ﻣﻔﺎﺻــﻠﻪ"،
وﻷن اﻟﻨـﺎﺋﻢ ﳜــﺮج ﻣﻨــﻪ اﻟـﺮﻳﺢ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ،ﰒ ﻫــﻮ ﺣــﺎل اﻧﺘﺒﺎﻫــﻪ ﻻ ﻳــﺪري ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻨــﻪ
ﻓــﻨﺤﻦ ﻣــﱴ ﺳــﻮﻏﻨﺎ ﻟــﻪ اﻟﺼــﻼة ﺑﻮﺿــﻮء ﻗﺒــﻞ اﻟﻨــﻮم ﻣــﻊ ﻛﻮﻧﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑ ﺛﻘــﺔ ﻣــﻦ
ﺑﻘﺎء ﻃﻬﺎرﺗﻪ ﺗﻠﻚ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺳـﻮﻏﻨﺎ ﻟـﻪ اﻟﺼـﻼة ﳏـﺪﺛﺎ ،ﻓﻜـﺎن اﻻﺣﺘﻴـﺎط أن ﻳﻠﺰﻣـﻪ
اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﻬﺎرﺗﻪ وارﺗﻔﺎع اﳊﺪث.
• و].لNYh
 1FO

إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﻜﻔﺎرة ﲡﺐ ﺑﺎﻟﻌﻮد ﻓﻬﻲ ﺛﻼﺛـﺔ أﻧـﻮاع :إﻋﺘـﺎق وﺻـﻴﺎم وإﻃﻌـﺎم،
وﻫـ ــﻲ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﱰﺗﻴـ ــﺐ دون اﻟﺘﺨﻴـ ــﲑ ،واﻷﺻـ ــﻞ ﰲ ﻫـ ــﺬﻩ اﳉﻤﻠـ ــﺔ ﻗﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ  :
 lyx w v  u t s r q pmإﱃ ﻗﻮﻟﻪ hm :

 w v u  t s rqp o n m  l k j  i
 ،l xوﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ أوس ﺑــﻦ اﻟﺼــﻠﺖ ،وﺳــﻠﻤﺔ ﺑــﻦ ﺻــﺨﺮ ،وﻻ

ﺧﻼف ﻓﻴﻪ.
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• و].لNYh
 1FO

وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إن ﺣ ـ ــﺪ اﶈﺼ ـ ــﻦ اﻟ ـ ـ ـﺮﺟﻢ ،ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ V U T Sm :
 lWﻓﻘ ــﺎل " :ﺧ ــﺬوا ﻋ ــﲏ ﻓﻘ ــﺪ ﺟﻌ ــﻞ اﷲ ﳍ ــﻦ ﺳ ــﺒﻴﻼ :اﻟﺒﻜ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟﺒﻜﺮ

ﺟﻠ ــﺪ ﻣﺎﺋ ــﺔ وﺗﻐﺮﻳ ــﺐ ﻋ ــﺎم ،واﻟﺜﻴ ــﺐ ﺑﺎﻟﺜﻴ ــﺐ ﺟﻠ ــﺪ ﻣﺎﺋ ــﺔ واﻟ ــﺮﺟﻢ" ،وﻗﻮﻟ ــﻪ :
"واﻏـﺪ ﻳــﺎ أﻧـﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﻣـﺮأة ﻫــﺬا ،ﻓــﺈن اﻋﺘﺮﻓـﺖ؛ ﻓﺎرﺟﻤﻬــﺎ" ،وﻣـﺎ روى ﻣــﻦ
رﲨــﻪ  ﻣــﺎﻋﺰا واﻟﻐﺎﻣﺪﻳــﺔ ،وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮ –  – ﻟــﻮﻻ أن ﻳﻘــﺎل :ﻋﻤــﺮ
زاد ﰲ ﻛﺘــﺎب اﷲ ﻟﻜﺘﺒــﺖ" :اﻟﺸــﻴﺦ واﻟﺸــﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴــﺎ ﻓﺎرﲨﻮﳘــﺎ أﻟﺒﺘــﺔ" ،وروي
اﻟ ــﺮﺟﻢ ﻋ ــﻦ ﻋﻤ ــﺮ وﻋﺜﻤ ــﺎن وﻋﻠ ــﻲ – رﺿـ ـﻮان اﷲ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ – ﻗ ــﻮﻻ وﻓﻌ ــﻼ ،وﻻ
ﺧﻼف ،وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ﻣﺎ ﳛﻜﻰ ﻣﻦ اﳋﻮارج ﻣﻦ ﻧﻔﻴﻪ.
• Ndو L>sא@'$

ﱂ أﻗ ــﻒ ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﺮح ﻟﻜﺘ ــﺎب "اﳌﻌﻮﻧ ــﺔ" ﻟﻜ ــﲏ وﻗﻔ ــﺖ ﰲ ﺗﺮﲨ ــﺔ ﳎ ــﺪ اﻟ ــﺪﻳﻦ
اﻟﺒﻠﻴﺴﻲ ) 779ﻫـ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻟﻒ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻮﻧﺔ.
ﻓﻤﻤــﺎ ﻗﺎﻟــﻪ اﺑــﻦ اﻟﻌﻤــﺎد ..." :وﻓﻴﻬــﺎ ﳎــﺪ اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺒﻠﻴﺴﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪراﱐ اﻷﺻﻞ ،ﻣﻮﻗﻊ اﳊﻜﻢ ،ﲰﻊ ﻣﻦ اﻟﻮاﱏ ،واﳌﺰى ،وﻏﲑﳘـﺎ،
وﺗﻔﻘــﻪ ﺑﺎــﺪ اﻟﺰﻧﻜﻠــﻮﱐ ،وأﺧــﺬ ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻫﺸــﺎم ،وﻋــﲏ ﺑﺎﳊﺴــﺎب ،ﻓﻜــﺎن رأﺳــﺎ
ﻓﻴــﻪ وﰲ اﻟﺸــﺮوط ،وإﻟﻴــﻪ اﻧﺘﻬــﺖ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺴــﺠﻼت ،وﻛــﺎن ﻳﻮﻗــﻊ ﻋــﻦ اﳌﺎﻟﻜﻴــﺔ،
وﻳﻨ ــﻮب ﻋ ــﻦ اﳊﻨﻔﻴ ــﺔ ،وﻣ ــﻦ ﻣﺼ ــﻨﻔﺎﺗﻪ ﺣﺎﺷ ــﻴﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻌﻮﻧ ــﺔ وﺷ ــﺮﺣﻪ ﻟﻠﻮﺳ ــﻴﻠﺔ،
ﻋﺎش ﺳﺘﲔ ﻋﺎﻣﺎ").(1

) (1شذرات الذھب.(263-26/6) :
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إن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻌﺘﱪ ﳕﻮذﺟﺎ ﻓﺮﻳﺪا ﰲ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻨـﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴـﺔ ،ﻟﻜـﻦ
ﱂ ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﳌﻼﺣﻈﺎت – اﻟﻘﻠﻴﻠـﺔ – اﻟـﱵ ﲨﻌﺘﻬـﺎ –
ﺣــﻮل ﻫ ــﺬا اﳌﺆﻟ ــﻒ اﻟﻌﻈــﻴﻢ ،وﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﻠ ــﻲ ذﻛ ــﺮ ﳍــﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈ ــﺎت ،ﻣ ــﻊ ﺿ ــﺮب
اﻷﻣﺜﻠﺔ ﳍﺎ:
 J1و4و"c3א@Ww5gא_KL5ج[) !8א$:

ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮي ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

"ﻗﺎﻋﺪة :"121
ﺣ ــﺬر اﻟﻨﺎﺻ ــﺤﻮن ﻣ ــﻦ أﺣﺎدﻳ ــﺚ اﻟﻔﻘﻬ ــﺎء ،وﲢﻤ ــﻴﻼت اﻟﺸ ــﻴﻮخ ،وﲣﺮﳚ ــﺎت
اﳌﺘﻔﻘﻬﲔ ،وإﲨﺎﻋﺎت اﶈﺪﺛﲔ ،وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ :اﺣﺬر أﺣﺎدﻳـﺚ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب،
واﻟﻐﺰاﱄ ،وإﲨﺎﻋﺎت اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ،واﺗﻔﺎﻗـﺎت اﺑـﻦ رﺷـﺪ ،واﺣﺘﻤـﺎﻻت اﻟﺒـﺎﺟﻰ،
واﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻠﺨﻤﻲ.
وﻗـﺎل ﱄ اﻟﻌﻼﻣـﺔ أﺑـﻮ ﻣﻮﺳـﻰ ﺑـﻦ اﻹﻣـﺎم :ﻗـﺎل ﱄ ﺟـﻼل اﻟـﺪﻳﻦ اﻟﻘـﺰوﻳﲏ :ﻣـﺎ
أﺣﺴﻦ ﻓﻘﻪ ﻗﺎﺿﻴﻜﻢ ﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻒ.
ﻓﻘﻠﺖ :ﺷﻴﺨﻜﻢ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﺑﻪ  ...ﻳﻌﻨﻴﺎن أﺑﺎ ﳏﻤﺪ ،و أﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ").(1
واﻟ ـ ــﺬي ﺛﺒ ـ ــﺖ ﱄ ،وﻣ ـ ــﻦ ﺧ ـ ــﻼل ﲣﺮﳚ ـ ــﻲ ﻷﺣﺎدﻳ ـ ــﺚ اﻟﻜﺘ ـ ــﺎب :أن ﻧﺴ ـ ــﺒﺔ
اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا إذا ﻣـﺎ ﻗﻮرﻧـﺖ ﺑﺎﻷﺣﺎدﻳـﺚ اﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ اﳌﺴﺘﺸـﻬﺪ ـﺎ
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ،أو اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
 J2א$ 8W_ Lא5#د)[C$.I{6

وﻣﺜﺎﻟــﻪ :ﰲ اﺳــﺘﺪﻻﻟﻪ ﻋﻠــﻰ ــﻲ ﻋــﻦ ﺣﻠــﻖ اﻟﺸــﺎرب ﻟﻘﻮﻟــﻪ ..." :وأﻣــﺎ ﺣﻠﻘــﻪ
ﻓﻤﻨﻬ ــﻰ ﻋﻨ ــﻪ ،ﻫ ــﺬا ﻣ ــﺬﻫﺐ أﻛﺜ ــﺮ أﻫ ــﻞ اﻟﻌﻠ ــﻢ ،وﻋﻠﻤ ــﺎء اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ،وﻣ ــﺮوى ﻋ ــﻦ
) (1القواعد – للمقري) (351-349/1) :تحقيق الدكتور أحمد بن عبد ﷲ بن حميد(.
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ﲨﻬﻮر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وذﻫﺐ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ إﱃ اﺳـﺘﺤﺒﺎﺑﻪ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ ذﻟـﻚ
ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻠﻖ".
واﻻﺳﺘﺪﻻل ﺬا اﳋﱪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎ ورد ﻓﻴـﻪ؛ وذﻟـﻚ ﻷﻧـﻪ وارد
ﰲ اﻟﻨﻴﺎﺣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ إﻟﻴﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ).(1
AN]> J3ذ>5cNد)[Ma$@8و 6a4 ،|;cI
CN

وﻣﺜﺎﻟ ــﻪ :ذﻛ ــﺮﻩ ﺣ ــﺪﻳﺚ" :ﺧ ــﲑ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ اﻟﻜـ ـﺒﺶ" واﳊ ــﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﱰﻣ ــﺬي
ﺑﻠﻔﻆ" :ﻧﻌﻤﺔ اﻷﺿﺤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺶ".

وذﻛ ـ ـ ــﺮﻩ ﺣ ـ ـ ــﺪﻳﺚ" :ﺣ ـ ـ ــﻖ اﳌﺴ ـ ـ ــﻠﻢ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﳌﺴ ـ ـ ــﻠﻢ ﺛ ـ ـ ــﻼث" ،واﳊ ـ ـ ــﺪﻳﺚ ﰲ
اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﺑﻠﻔﻆ" :ﺣﻖ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﺳﺖ".
 -4ذﻛــﺮﻩ ﻟﻔﺼــﻞ "ﺟـﻮاز اﻟﺸــﺮب ﻗﺎﺋﻤــﺎ" ،وﻛــﺮرﻩ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺗﻐﻴــﲑ ﻃﻔﻴــﻒ ﰲ
اﻻﺳﺘﺪﻻل وﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ.
 -5ﺗﻮﺳﻌﻪ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺑـﻮاب واﻟﻔﺼـﻮل ،واﺧﺘﺼـﺎر ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﻵﺧـﺮ ،ﻓﻘـﺪ
ﺗﻮﺳ ــﻊ ﻛﺜـ ـﲑا ﰲ ﺑ ــﺎب اﻟﺸ ــﻬﺎدات ﻣ ــﺜﻼ – واﺧﺘﺼ ــﺮ أﺑـ ـﻮاب ﻛﺘ ــﺎب اﻟﻨﻜ ــﺎح
واﻟﻄﻼق واﻟﺒﻴﻮع.
 -6اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب "اﳉﺎﻣﻊ" ،وﻫﻮ آﺧﺮ ﻛﺘـﺐ
"اﳌﻌﻮﻧﺔ" ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﰲ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺑﺘﺪاء أوﱃ ﻟﻪ ﻣﻦ اﳋﺎﲤـﺔ،
وﻟﻜﻦ ﻋﺬرﻩ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﺻﺮح ﺑـﻪ :ﻫـﻮ أن ﲡـﺪد ﻫـﺬا اﻟـﺮأي ﺑﻌـﺪ ﺧـﺮوج ﻧﺴـﺦ ﻣـﻦ
اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓﻜﺮﻩ إﻓﺴﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼف.

) (1فتح الباري.(348/10) :
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ﰲ اﳉـﻮاﻫﺮ ،ﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿــﻴﺎن اﺑــﻦ اﻟﻘﺼــﺎر وﻋﺒــﺪ اﻟﻮﻫــﺎب :اﳌــﺬﻫﺐ ﻛﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ
وﺟﻮب اﻹزاﻟﺔ ،وإﳕﺎ اﳋﻼف ﰲ إﻋﺎدة ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﰲ
اﻟﺼﻼة ،أم ﻻ.
وﻗ ــﺎل اﳌ ــﺎزري :وﻗ ــﻊ اﻻﺗﻔ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ ﺗ ــﺄﺛﻴﻢ اﳌﺼ ــﻠﻰ  ــﺎ ،وﻣﻌ ــﲎ ﻗ ــﻮل ﺑﻌ ــﺾ
اﻟﻌﻠﻤــﺎء :إ ــﺎ ﺳــﻨﺔ أن ﺣﻜﻤﻬ ــﺎ ﻋﻠــﻢ ﺑﺎﻟﺴ ــﻨﺔ ،وﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿ ــﻲ أﻳﻀــﺎ ﰲ ﺷ ــﺮح
اﻟﺮﺳ ــﺎﻟﺔ ،وﲨﺎﻋ ــﺔ :ﻫ ــﻲ ﺳ ــﻨﺔ ،واﳋ ــﻼف ﰲ إﻋ ــﺎدة ﻣ ــﻦ ﺻ ــﻠﻰ  ــﺎ ﻣﺒ ــﲏ ﻋﻠ ــﻰ
اﳋﻼف ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺮك اﻟﺴﻨﻦ ﻣﺘﻌﻤﺪا.
واﻟﻠﺨﻤﻰ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال:
اﻟﻮﺟ ــﻮب :وﻫ ــﻮ رواﻳ ــﺔ اﺑ ــﻦ وﻫ ــﺐ ﻹﻟﺰاﻣ ــﻪ اﻹﻋ ــﺎدة ﺑﻌ ــﺪ اﻟﻮﻗ ــﺖ ﻧﺎﺳ ــﻴﺎ أو
ﻋﺎﻣﺪا.
واﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﻷﺷﻬﺐ ﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ اﻹﻋﺎدة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻣﺪا أو ﻧﺎﺳﻴﺎ.
واﻟﻮﺟــﻮب ﻣــﻊ اﻟــﺬﻛﺮ واﻟﻘــﺪرة دون اﻟﻨﺴــﻴﺎن واﻟﻌﺠــﺰ ،وﻫــﻮ ﻇــﺎﻫﺮ اﻟﻜﺘــﺎب
ﻹﳚﺎﺑﻪ اﻹﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﻌﺬور ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﺖ وأﻣﺮ اﳌﻌﺬور ﺑﺎﻹﻋـﺎدة ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ
)اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ  186ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺬﺧﲑة(.
أﻣﺎ ﰲ "اﳌﻌﻮﻧﺔ" ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع:
0+f5zW1FOزאאxKa

اﺧﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳـﺔ ،ﻫـﻞ ﻫـﻲ واﺟﺒـﺔ وﺟـﻮب اﻟﺴـﻨﻦ اﳌﺆﻛـﺪة
أو وﺟ ــﻮب اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ؟ :وﻓﺎﺋ ــﺪة ذﻟ ــﻚ ﺗﺘﺼ ــﻮر ﰲ ﻣﻨ ــﻊ ﺗﻌﻤ ــﺪ اﻟﺼ ــﻼة  ــﺎ ﻣ ــﻊ
اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ إزاﻟﺘﻬــﺎ ،وإذا ﻗﻴــﻞ :إــﺎ ﺳــﻨﺔ ﻣﺆﻛــﺪة ﻓــﻸن اﻻﺗﻔــﺎق ﺣﺎﺻــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺟﻮاز اﻟﺼﻼة ﻣﻊ اﻟﻴﺴﲑ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻛﺪم اﻟﱪاﻏﻴﺚ وﻏﲑﻩ.
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وﻋﻨــﺪ أﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﺑﻘــﺪر اﻟــﺪرﻫﻢ ﻣــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺎت ،وﻟــﻮ ﻛﺎﻧــﺖ ﻓﺮﺿــﺎ ﱂ
ﲡ ـﺰ اﻟﺼــﻼة ﻣــﻊ اﻟﺸــﻲء ﻣﻨﻬــﺎ ﻛﺎﻟﻄﻬــﺎرة ﻣــﻦ اﳊــﺪث ،وإذا ﻗﻴــﻞ :إــﺎ ﻓﺮﻳﻀــﺔ
ﻓﻠﻺﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﻨـﻊ ﺗﻌﻤـﺪ اﻟﺼـﻼة ـﺎ ،وذﻟـﻚ ﻳﻔﻴـﺪ ﻛﻮـﺎ ﻓﺮﺿـﺎ ﻛﺎﻟﻄﻬـﺎرة ﻣـﻦ
اﳊــﺪث ،ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓﻌﻠــﻰ اﻟﻘــﻮل ﺑﺄــﺎ ﺳــﻨﺔ ﻳــﺄﰒ وﻻ إﻋــﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻋﻠــﻰ
اﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ ﺑﺄﺎ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻻ ﳚﺰﻳﻪ وﻋﻠﻴﻪ اﻹﻋﺎدة.
 1FO
وﻋﻠــﻰ ﻛــﻼ اﻟــﻮﺟﻬﲔ إن ﺻــﻠﻰ  ــﺎ ﻧﺎﺳــﻴﺎ أو ذاﻛ ـﺮا ،وﻟﻜــﻦ ﻻ ﻳﻘــﺪر ﻋﻠ ــﻰ
إزاﻟﺘﻬــﺎ ﻓﺼــﻼﺗﻪ ﺟــﺎﺋﺰة ﳌــﺎ روي أن رﺳــﻮل اﷲ –  – ﺧﻠــﻊ ﻧﻌﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺼــﻼة
ﻓﺨﻠــﻊ اﻟﻨــﺎس ﻧﻌــﺎﳍﻢ ،ﻓﻠــﻢ ﻓــﺮغ ﻗــﺎل ﳍــﻢ" :ﳌــﺎ ﺧﻠﻌــﺘﻢ ﻧﻌــﺎﻟﻜﻢ" ﻓﻘــﺎﻟﻮا :رأﻳﻨــﺎك
ﺧﻠﻌﺘﻬـ ــﺎ ،ﻓﻘ ـ ــﺎل":إن ﺟﱪﻳ ـ ــﻞ أﺧ ـ ــﱪﱐ أن ﻓﻴﻬـ ــﺎ ﻗ ـ ــﺬرا ،وروي ﳒﺴ ـ ــﺎ ،وﱂ ﻳﻌ ـ ــﺪ
اﻟﺼﻼة ،وﻻ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺈﻋﺎدﺎ وﻻ ﻗﻄﻌﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
و,لאNא NYh.66
ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻮﺿـﻮء ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ؛ ﻷـﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺒـﻪ
ﺧﺎرج اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺒﻪ داﺧﻠﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄـﺎس واﻟﺴـﻌﺎل ،أو ﻧﻘـﻮل :ﻟـﻮ
أوﺟﺒﺘﻪ داﺧﻞ اﻟﺼﻼة ﻷوﺟﺒﺘﻪ ﺧﺎرج اﻟﺼﻼة ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺢ.
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮوى ﻋﻨﻪ –  -أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺄﺻـﺤﺎﺑﻪ ﻓـﺪﺧﻞ رﺟـﻞ ﰲ ﺑﺼـﺮﻩ
ﺳ ــﻮء ﻓـ ــﱰدى ﰲ ﺣﻔـ ــﲑة ﻛﺎﻧ ــﺖ ﰲ اﳌﺴـ ــﺠﺪ ﻓﻀـ ــﺤﻚ ﻃﻮاﺋ ــﻒ ﻣـ ــﻨﻬﻢ ،ﻓﻠﻤـ ــﺎ
ﻗﻀــﻰ -ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼ ــﻼة واﻟﺴــﻼم -أﻣــﺮ ﻛ ــﻞ ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﻣ ــﻨﻬﻢ ﺿــﺤﻚ أن ﻳﻌﻴ ــﺪ
اﻟﻮﺿﻮء واﻟﺼﻼة.
ﻓﻘ ــﺎل ﻋﺒ ــﺪ اﳊ ــﻖ :ﻻ ﻳﺼ ــﺢ ﻣ ــﻦ أﺣﺎدﻳ ــﺚ ﻫ ــﺬا اﻟﺒ ــﺎب ﺷ ــﻲء وﻟ ــﻮ ﺳـ ـﻠﻤﻨﺎ
ﺻــﺤﺘﻬﺎ ﻓﻬــﻲ ﻗﻀــﻴﺔ ﻋــﲔ ﳛﺘﻤــﻞ أن ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﺧــﺮج ﻣﻨــﻪ رﻳــﺢ ﻓــﺄراد – ﻋﻠﻴــﻪ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم -ﺳﱰﻩ ﺑﺬﻟﻚ )اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺎ اﻟﺼﻔﺤﺔ  230ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺬﺧﲑة(.
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وأﻣﺎ ﰲ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب:
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وﻻ وﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ﰲ ﺻﻼة وﻻ ﻏﲑﻫﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ؛ ﻷن ﻛـﻞ ﻣـﺎ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺪﺛﺎ ﰲ ﻏﲑ اﻟﺼﻼة ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺪﺛﺎ ﰲ أﺻﻞ اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻟﻜﻼم ،وﻷﺎ
ﺻﻼة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﺘﻘﺾ ﺑﺎﻟﻘﻬﻘﻬﺔ أﺻﻠﻪ ﺻﻼة اﳉﻨﺎزة.
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﺴـﺮﻳﻌﺔ ﻧﻼﺣـﻆ أن ﻛﺘـﺎب اﻟـﺬﺧﲑة ﳝﺘـﺎز ﺑﺘﻔﺼـﻴﻞ
أﻛﺜــﺮ اﳌـﺮاد ﰲ اﳌــﺬﻫﺐ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻜــﺎم وزﻳــﺎدة أدﻟــﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻷﻗـﻮال وآراء
اﳌﺨــﺎﻟﻔﲔ ،وﻫــﺬا ﺷــﺄن اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟــﺬﻳﻦ اﺳــﺘﻔﺎدوا ﳑــﺎ ﺧﻠﻔــﻪ اﳌﺘﻘــﺪﻣﻮن وزادوا
ﻋﻠﻴﻪ وﻧﻘﺤﻮﻩ.
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• إﲨــﺎع أﻫــﻞ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻻ ﻳﻌــﺎرض ﺑﺄﺣﺎدﻳــﺚ اﻵﺣــﺎد ،وﻫــﻮ أوﱃ ﻣــﻦ ﺧــﱪ
اﻵﺣﺎد.
• اﻟﻨﻬﻲ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ.
• اﻟﺸﺮط ﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوط.
• اﻷﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب.
• اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻﺳﺘﻐﺮاق اﳉﻨﺲ.
• اﻷﻟﻔﺎظ إذا أﻃﻠﻘﺖ وﳍﺎ ﻣﻌﻬﻮد ﰲ اﻟﺸﺮع ﲪﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ.
• اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟــﺬي ﺑــﻪ ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻌﻠــﻞ ﻫــﻮ :وﺟــﻮد اﳊﻜــﻢ ﺑﻮﺟﻮدﻫــﺎ ،وارﺗﻔﺎﻋ ــﻪ
ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ.
• إذا اﺟﺘﻤﻊ اﳊﻈﺮ واﻹﺑﺎﺣﺔ ﰲ ﺷﺨﺺ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﳊﻈﺮ.
• اﳊﺪﻳﺚ إذا روى زﻳﺎدة ﺗﺮدﻫﺎ اﻷﺻﻮل ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺻﻮل أوﱃ.
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• إﻃﻼق اﻷﻣﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
• ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻴﺎس وﺛﺒﻮت اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻟﻌﻠﺔ إذا ﻋﺎدت ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻﻠﻬﺎ وﺟﺐ ﻓﺴﺎدﻫﺎ.
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻨﺺ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ.
إﻃﻼق اﻟﻜﻼم ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺎرف.
واﻹﻃﻼق ﰲ اﻟﻌﻘﻮد ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف.
اﻷﻣﺮ إذا ﺻﺪر ﺑﻌﺪ اﳊﻈﺮ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ دون اﻟﻮﺟﻮب.
اﻹﻃﻼق ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻌﻤﻮم.
إذا اﺟﺘﻤﻊ اﳌﺎﻧﻊ واﳌﺒﻴﺢ ﻏﻠﺐ اﳌﻨﻊ.
أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن أﻗﻞ اﳉﻤﻊ ﺛﻼﺛﺔ.
ﻣﻌﲎ اﻟﻮﺟﻮب.
ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺪب.
ﻣﻌﲎ اﳊﻈﺮ.
ﻣﻌﲎ اﻟﻜﺮاﻫﺔ.
ﻣﻌﲎ اﻟﺼﺤﺔ.
ﻣﻌﲎ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
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• اﳌﻐﺴ ـ ـ ــﻮﻻت ﻧﻔ ـ ـ ــﻼ ﳌ ـ ـ ــﺎ اﻧﻔ ـ ـ ــﺮدت ﻋ ـ ـ ــﻦ اﳌﻐﺴ ـ ـ ــﻮﻻت ﻓﺮﺿ ـ ـ ــﺎ ،ﻓﻜ ـ ـ ــﺬﻟﻚ
اﳌﻤﺴﻮﺣﺎت ﻧﻔﻼ ﳚﺐ أن ﺗﻨﻔﺮد ﻋﻦ اﳌﻤﺴﻮﺣﺎت ﻓﺮﺿﺎ.
• ﻧﻴﺔ اﻷﺿﻌﻒ ﻻ ﺗﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﻧﻴﺔ اﻷﻗﻮى.
• ﻇﻬﻮر اﳌﺒﺪل ﻳﺒﻄﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺪل.
• اﻟﺮﺧﺺ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺎ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ.
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• ﻛﻞ أﻣﺮ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻗﻠﻴﻠﻪ وﻛﺜﲑﻩ ،واﺣﺘـﻴﺞ إﱃ ﻓﺎﺻـﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﱂ ﻳـﺮد اﻟﺸـﺮع
ﺑﻪ ،ﻓﺎﳌﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻌﺮف :ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﻼة وﻏﲑﻫﺎ.
• ﻛﻞ ﻣﻦ ﱂ ﲡﻴﺰ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺈذﻧﻪ.
• ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﱂ ﳚــﺰ أن ﻳﻜــﻮن ﺣﺎﻛﻤــﺎ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ إﻣﺎﻣــﺎ ﰲ اﻟﺼ ــﻼة:
ﻛﺎﻨﻮن.
• ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﺤﺖ ﺻ ــﻼﺗﻪ ﺧﻠ ــﻒ اﻟﺼ ــﻒ إذا ﻛ ــﺎن ﻣﻌ ــﻪ ﻏ ــﲑﻩ ﺻ ــﺤﺖ
ﺻﻼﺗﻪ إذا اﻧﻔﺮد أﺻﻠﻪ اﳌﺮأة.
• اﳋﻄﺒ ـ ــﺔ ﰲ أﺻ ـ ــﻮل اﻟﻌﺒ ـ ــﺎدات ﻻ ﺗﻜ ـ ــﻮن إﻻ ﻣﻘﺎرﻧ ـ ــﺔ ﻟﺼ ـ ــﻼة :ﻛﺨﻄﺒ ـ ــﺔ
اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ واﳉﻤﻌﺔ.
• أن اﻷﺻﻞ أن ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﰲ اﳌﻴﺖ ﺷﻲء إﻻ ﺑﺸﺮع.
• ﺣﻘﻮق اﷲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻ ﳚﻮز ﺗﺮﻛﻬﺎ وﻻ اﻟﱰاﺿﻲ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ.
• اﻟﻌـﲔ إذا ﺗﻌﻠــﻖ ــﺎ ﺣﻘــﺎن :أﺣــﺪﳘﺎ ﺑﻌـﻮض ،واﻵﺧــﺮ ﺑــﺪون ﻋــﻮض ﻛــﺎن
ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮض ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ :ﻛﺎﻟﺪﻳﻦ واﻟﺰﻛﺎة واﻟﻮﺻﻴﺔ.
• ﻛﻞ زﻛﺎة ﻟﺰﻣﺖ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺰﻣﺖ اﻟﺼﻐﲑ.
• ﻛــﻞ ﺣــﻖ ﺗﻌﻠ ــﻖ ﲟــﺎ ﻧﻘــﻞ ﻣﻨ ــﻪ إﱃ ﻏــﲑﻩ ﺑﺸــﺮط ﻋ ــﺪم اﳌﻨﻘــﻮل ﻓــﻼ ﳚ ــﻮز
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ ﻣﻊ وﺟﻮدﻩ.
• ﻛﻞ ﺣﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻐﲑ ﻣﺎل ﻓﺈن اﻟﻮﺟﻮب ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻟﻜـﻪ اﻋﺘﺒـﺎرا ﺑﺴـﺎﺋﺮ
اﻷﺻﻮل.
• اﳊﻜــﻢ اﻟــﺬي ﻳﺜﺒــﺖ ﰲ اﻟﺒــﺪن ﻻ ﻳﻘﺒــﻞ ﰲ اﻟﺸــﻬﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ واﺣــﺪ أﺻــﻠﻪ
اﻟﻨﻜﺎح.
• ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻜــﻮن اﻟﺼــﺎﺋﻢ ﺻــﺎﺋﻤﺎ إﻻ ﺑﻮﺟــﻮدﻩ ،ﻓــﻼ ﻳﺼــﺢ اﻟﺼــﻮم ﺑﻌــﺪ
ﻣﻀﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻋﺮﻳﺎ ﻣﻨﻪ ،أﺻﻠﻪ اﻹﻣﺴﺎك واﻟﻨﻴﺔ.
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• ﻛ ــﻞ ﻳ ــﻮم ﻻ ﻳﺼ ــﻠﻲ ﻓﻴ ــﻪ ﺻ ــﻼة اﻟﻌﻴ ــﺪ ،ﻓ ــﺈن ﺻ ــﻮﻣﻪ ﻳﺼ ــﺢ أﺻ ــﻠﻪ ﺳ ــﺎﺋﺮ
اﻷﻳﺎم.
• اﻟﻀﺮورة ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر.
• اﻹﻣﺴﺎك أﺣﺪ رﻛﲎ اﻟﺼـﻮم ،ﻓﻜـﺎن ﺗﺮﻛـﻪ ﺳـﻬﻮا ﰲ إﻓﺴـﺎدﻩ ﻛﱰﻛـﻪ ﻋﻤـﺪا،
أﺻﻠﻪ اﻟﻨﻴﺔ.
• ﻛﻞ ﻣﻌﲎ ﱂ ﻳﻜﺮﻩ أول اﻟﻨﻬﺎر ﱂ ﻳﻜﺮﻩ آﺧﺮﻩ ﻛﺎﳌﻀﻤﻀﺔ ،إن أول اﻟﻨﻬﺎر
ﻣﺴﺎ ٍو ﻵﺧﺮﻩ ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺪب واﻹﺑﺎﺣﺔ.
• إن اﻟﻜﻔﺎرة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳍﺘﻚ واﻧﺘﻔﺎء اﻟﻌﺬر.
• ﻛــﻞ ﻓﻌــﻞ ﻳﻔﺴــﺪ اﻟﺼــﻮم وﻳﻮﺟــﺐ اﻟﻘﻀــﺎء ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ اﻟﻜﻔــﺎرة وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻻ
ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﻜﻔﺎرة ﻛﺎﻟﺮدة.
• أداء اﻟﻌﺒﺎدة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ.
• اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ.
• ﻛﻞ ﻋﺒﺎدة ﺷﺮط ﻓﻴﻬﺎ زﻣﺎن ،ﻓﺄﻗﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ وﻗﺘﻪ ﻛﺎﻟﺼﻼة.
• اﻟﻔﺮق ﺑﲔ أن ﻳﻌﻘـﺪ اﻟﻨﻜـﺎح ﰲ اﻋﺘﻜﺎﻓـﻪ وﺑـﲔ اﻹﺣـﺮام أن اﻟﻄﻴـﺐ ﳑﻨـﻮع
ﰲ اﻹﺣﺮام ،وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻜﺎف "ﻓﺮوق ﻓﻘﻬﻴﺔ".
• ﻣﺎ ﺿﺎد اﻟﻌﺒﺎدة أﻓﺴﺪﻫﺎ.
• ﻛﻞ ﻋﺒﺎدة ﺗﻌﻠﻖ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺪن ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﱂ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻊ اﻟﻌﺠـﺰ
ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم.
• ﻛﻞ ﻓﻌـﻞ ﻣـﻦ أﻓﻌـﺎل اﳊـﺞ ﻟـﺰم ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ ﻳـﺆﺛﺮ اﻟـﺪم ﰲ ﺗﺮﻛـﻪ ،ﻓـﺈن اﻟﻌـﻮد
إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺗﻪ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺪم ﻋﻨﻪ :ﻛﺎﳌﺒﻴﺖ ﲟﺰدﻟﻔﺔ.
• ﻛ ـ ــﻞ ﻋﺒ ـ ــﺎدة ﻛ ـ ــﺎن ﳍ ـ ــﺎ إﺣ ـ ــﻼل ﱂ ﻳﺼ ـ ــﺢ اﻟ ـ ــﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ إﻻ ﺑ ـ ــﺈﺣﺮام:
ﻛﺎﻟﺼﻼة.
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• ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
• ﻛﻞ ﻋﺒﺎدﺗﲔ ﻻ ﺗﺘﺪاﺧﻼن ﻓﺎﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ.
• اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﱵ ﻻ ﻧﻘﺾ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺟﱪان أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ.
• ﺗﺮك اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺬر ﺟﺎﺋﺰ.
• إذا ﻓﺎت اﳌﺘﺒﻮع ﺳﻘﻄﺖ ﺗﻮاﺑﻌﻪ.
• ﻟﻴﺲ ﰲ اﻷﺻﻮل ﻋﺒﺎدة ﺗﻔﺘﺢ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﰒ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻓﺮﺿﺎ.
• ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮاﺣﺪ واﻻﺛﻨﲔ.
• اﻟﻜﻼم إﳕﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺼﻮدا.
• اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻨﻄﻖ ﻃﺮﻳﻘﺎن ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺮاد وﺛﺒﻮت أﺣﻜﺎم اﳋﻄﺎب.
• اﻟﻀﺮورات ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻌﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر.
• ﺗﺮك اﻟﺴﻨﻦ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﺒﺎدة.
• ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﺟﺎز ﻧﻜﺎح ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﺟﺎز أﻛﻞ ذﺑـﺎﺋﺤﻬﻢ ،وﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻻ ﻳـﻨﻜﺢ
ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺆﻛﻞ ذﺑﺎﺋﺤﻬﻢ.
• ﻛــﻞ أﻣــﺮ اﺣﺘــﻴﺞ ﻓﻴــﻪ إﱃ اﺧﺘﻴــﺎر وﺗﻌــﺮف ،وﱂ ﻳــﺮد ﺗﻮﻗﻴــﻒ ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ أﻣــﺪﻩ
وﺟﺐ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻌﺮف.
• ﻛﻞ ذﻛﺮ ﻛﺎن ﻋﺼﺒﺔ ﰲ اﳌﲑاث ﻛﺎن ﻋﺼﺒﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح.
• ﻛــﻞ ﻧﻘــﺺ ﻣﻨــﻊ وﺟــﻮب ﺻــﻼة اﳉﻤﻌــﺔ وﺗﻘﻠــﺪ اﳊﻜــﻢ ﻣﻨــﻊ وﻻﻳــﺔ ﻋﻘــﺪ
اﻟﻨﻜﺎح.
• إﺟﺎزة ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻼﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ.
• ﻛﻞ ﻋﺪد ﺟﺎز ﻟﻠﺤﺮ أن ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﻌﺒﺪ.
• اﳌﻌﻘﻮد ﺑﻪ إذا ﻛﺎن ﻓﺎﺳﺪا وﺟﺐ ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻘﺪ.
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• ﳌـﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﻜـﺎح ﻃﺮﻳﻘـﻪ اﳌﻮاﺻـﻠﺔ واﳌﻜﺎرﻣـﺔ دون اﳌﻌﺎﺗﺒـﺔ واﳌﻜﺎﻳﺴـﺔ ،ﺟـﺎز
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﺎ ﱂ ﳚﺰ ﰲ اﻟﺒﻴﻮع.
• اﻟﻴﻤﲔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﺘﻮﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻮى اﳌﺘﺪاﻋﻴﲔ ﺳﺒﺒﺎ.
• إن اﻟـﺪﻋﻮﺗﲔ إذا ﺗﻌﺎرﺿـﺘﺎ وإﺣـﺪاﳘﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ رﻓـﻊ اﻟﻌﻘـﺪ أو إﺛﺒـﺎت ﺧﻴــﺎر
ﻓﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﻘﻮل ﻗﻮل ﻣﺪﻋﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار.
• ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ أن ﳝﻨﻊ إﻗﺒﺎض اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺣﱴ ﻳﻘﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ.
• ﻛﻞ ﻧﻜﺎح ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻴﺠﺐ ﻓﺴﺨﻪ.
• اﻟﺪﺧﻮل ﻻ ﻳﺼﺤﺢ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪ.
• اﻟﺴ ــﺒﺐ إذا ﻣﻨ ــﻊ اﳋﻄﺒ ــﺔ ﰲ ﺑﻌ ــﺾ اﻷﺣـ ـﻮال ﺟ ــﺎز أن ﻳ ــﺆﺛﺮ ﰲ إﳚ ــﺎب
اﻟﻔﺮﻗﺔ.
• ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺠﻞ اﻟﺸﻲء ﻗﺒﻞ وﻗﺘﻪ ﻋﻮﻗﺐ ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ.
• ﻣﻠﻚ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺒﻀﻊ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﺷﱰاك.
• ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﺗﺆﻛﻞ ذﺑﺎﺋﺤﻬﻢ ﺟﺎزت ﻣﻨﺎﻛﺤﺘﻬﻢ.
• ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﺟﺎز ﻧﻜﺎح ﺣﺮاﺋﺮﻫﻢ ،ﺟﺎز وطء إﻣﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﳌﻠﻚ.
• ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻟﻮ وﻗﻊ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻟﻜﺎن ﺑﺎﻃﻼ ﻛﺬﻟﻚ إذا وﻗﻊ ﰲ اﻟﻜﻔﺮ.
• ﻛﻞ ﲢﺮﱘ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮطء اﳊﻼل ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮطء اﳊﺮام.
• ﻛﻤﺎل اﳌﻠﻚ وﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﱪ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﻻ ﺑﻐﲑﻩ.
• ﻻ ﳚﻮز ﻟﺸﺨﺺ أن ﳝﻠﻚ ﻧﻜﺎﺣﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ اﻟﻄﻼق ﻓﻴﻪ.
• ﻛﻞ ﻣﻦ ﳛﺪ إذا وﺟﺪ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺬف ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻃﻠﻖ ﻧﻔﺬ ﻃﻼﻗﻪ.
• إذا وﺟــﺪ ﺳــﺒﻴﻞ إﱃ اﻟﻴﻘــﲔ ﻛــﺎن أوﱃ ﻣــﻦ اﻟﻈــﻦ واﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻇــﺎﻫﺮﻩ ﻻ
ﻳﻌﺮف ﺻﺪﻗﻪ.
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• ﻛ ــﻞ زﻣ ــﺎن ﳝﻨ ــﻊ اﻟ ــﻮطء ﻹﻳﻘ ــﺎع ﻋﺒ ــﺎدة ﻓﻴ ــﻪ ،ﻓ ــﺈن ذﻟ ــﻚ اﻟ ــﻮطء ﻳﻮﺟ ــﺐ
اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ.
• اﻟﺸــﻲء اﻟﻮاﺣــﺪ إذا ﻛــﺎن ﻋﻠﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﻜــﻢ ﱂ ﳚــﺰ أن ﻳﻜــﻮن ﻋﻠﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ
ﺿﺪﻩ.
• ﻛــﻞ ﻃﻌــﺎم اﺑﺘﻴــﻊ ﻓﻠــﻢ ﻳﻘــﺒﺾ ،ﻓــﻼ ﳚــﻮز أن ﻳﻘــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻘــﺪ آﺧــﺮ ﺣــﱴ
ﻳﻘﺒﺾ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺎﻋﻪ ،أو ﳑﻦ ﺻﺎر إﻟﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﺒﺘﺎﻋﻪ.
• إن ﻣﻦ اﳌﺒﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﺒﻠﻐﻪ دون أﻋﻴﺎن آﺣﺎدﻩ.
• إن ﻛــﻞ ﺳــﻠﻌﺔ ﺟــﺎز أن ﺗﺒــﺎع ﻣﺸــﺎﻫﺪة ،وﲢﺼــﺮﻫﺎ اﻟﺼــﻔﺔ إذا ﻏﺎﺑــﺖ ﻋــﻦ
اﻟﻌﲔ ،ﻓﺈن اﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰ.
• ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﲦﻨﺎ ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻤﻮﻧﺎ.
• اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻜﺜﲑ.
• اﳌﻌﺮوف ﳚﻮز ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز ﰲ ﻏﲑﻩ.
• ﻛــﻞ ﺟــﻨﺲ ﻓﻴــﻪ اﻟﺮﺑــﺎ إذا ﺑﻴــﻊ ﲟﺜﻠــﻪ ﻓــﻼ ﳚــﻮز أن ﻳﺒــﺎع ﻣــﻊ أﺣــﺪ اﳉﻨﺴــﲔ
ﻏــﲑﻩ أو ﻣﻌﻬﻤــﺎ ﲨﻴﻌﻬــﺎ ،وﺳـﻮاء ﻛــﺎن اﻟﻐــﲑ ﳑــﺎ ﻓﻴــﻪ اﻟﺮﺑــﺎ ،أو ﻣــﺎ ﺗــﺪﻋﻮ اﳊﺎﺟــﺔ
إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ،وأن اﻟﺬي ﳝﻨﻊ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
• ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎز ﺳﻠﻤﻪ ﺟﺎز ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻸﻋﻴﺎن.
• ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺢ أن ﻳﺆﻛﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﻊ ﺻﺢ أن ﻳﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
• ﻣﻦ ورث ﺷﻴﺌﺎ ورﺛﻪ ﲝﻘﻮﻗﻪ.
• ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺬر ﻣﻌﻪ اﻟﺮد ﻓﺈﻧﻪ إﺗﻼف.
• اﳋﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن.
• ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻟﺰم ﰲ رﻗﺒﺔ اﻷم ﻓﺈن اﻟﻮﻟﺪ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ.
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• اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﻣﺰﻳﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳊﻜﻢ ﺑﻔﺴﺎد اﻟﻌﻘﺪ ﻣـﺎﱂ ﻳﻔـﺎرق
اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ.
• ﺣﻜﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﺣﻜﻢ اﳉﻤﻴﻊ ،وإن اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ.
• اﻷﻋﻮاض ﰲ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻳﻘﻮم اﻟﻌﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﺸﺮط.
• ﻛــﻞ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻣﻠــﻚ إﺑﺎﺣﺘﻬــﺎ ﻟﻠﻌــﲔ ﺑﻐــﲑ ﻋــﻮض وﻣﻠــﻚ ﻣﻨﻔﻌــﺔ إﻳﺎﻫــﺎ ﻓــﺈن
اﳌﻌﺎوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة.
• إن ﺷﺒﻬﺔ ﻛﻞ أﺻﻞ ﻣﺮدودة إﱃ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
• اﻟﺮﺑﺢ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻸﺻﻞ.
• اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻮل ﻗﻮل اﻟﻐﺎرم ﻣﻊ ﳝﻴﻨﻪ.
• أن اﻟﻀﺮرﻳﻦ إذا ﺗﻘﺎﺑﻼ ،ﻓﺎﻷول أوﱃ ﺑﺎﳌﺮاﻋﺎة ﻟﻔﻀﻞ اﻟﺴﺒﻖ.
• أن ﺳـ ــﺎﺋﺮ اﳌﺘﻠﻔـ ــﺎت ﺗﻘـ ــﻮم ﺣـ ــﺎل اﻹﺗـ ــﻼف ﰲ اﳌﻮاﺿـ ــﻊ اﻟـ ــﱵ ﻳﺘﻌﻠـ ــﻖ ﺑـ ــﻪ
اﻟﻀﻤﺎن.
• اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻣﱰﺗﺒﺔ ﰲ اﻷﺻـﻮل ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺐ اﻷﺷـﻴﺎء اﳌﺸـﻬﻮد ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻓﻴﺠـﻮز
ﰲ اﻟﻀﺮورة ﻣﺎ ﻻ ﳚﻮز ﰲ ﻏﲑﻫﺎ.
• ﻣﻦ وﻫﺐ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ ﱂ ﺗﺼﺢ ﻫﺒﺘﻪ.
• اﳊﺪ ﻳﺪرأ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ.
• إن ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻮرق اﻋﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﺎب ﻣـﻦ اﻟـﺬﻫﺐ،
وﺟﺐ أن ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﻧﺼﺎب ﻣﻦ اﻟﻮرق ،أﺻﻠﻪ اﻟﺰﻛﺎة.
• اﳉﻨﺎﻳ ــﺎت اﻟ ــﱵ ﺗﺴ ــﺘﺤﻖ  ــﺎ ﺗﻨ ــﺎول اﻷﻋﻀ ــﺎء ﳚ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ اﳉﻤﺎﻋ ــﺔ إذا
اﺷﱰﻛﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔﺮد.
• إن ﺣﺮز ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة.
• اﻟﻜﻔﺎر ﻻ ﻳﺆﺧﺬون ﲝﻘﻮق اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
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• إن اﻹﻧﺴﺎن ﳝﻠﻚ ﻣﻦ إﺳـﻘﺎط ﺣـﻖ ﻧﻔﺴـﻪ ﺑـﺄﻻ ﻳﺘﻌـﺪى إﱃ إﺳـﻘﺎط ﺣـﻖ
ﻏﲑﻩ.
• ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﺳــﺘﻨﻴﺐ ﰲ ﺷــﻲء ﻳﺘــﺄﺗﻰ ﻣﻨــﻪ ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ اﻟﺸــﻲء ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺼــﺒﺢ
إﻧﺎﺑﺘﻪ ﻓﻴﻪ إﻻ أن ﻳﻘﻮم دﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮع ﳝﻨﻌﻪ.
• ﻛﻞ ﻣﻦ ردت ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻔﺴﻖ ﻗُﺒﻠﺖ ﻋﻨﺪ زوال ﻓﺴﻘﻪ.
• اﻷﺻﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﳛﻜـﻢ ﻟﻠﻤـﺪﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﺐ واﺣـﺪ ،وإﳕـﺎ
ﳛﻜﻢ ﺑﺴﺒﺒﲔ ﻛﺎﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ واﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﻴﻤﲔ.
• ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻗﺒﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﺷﻬﺎدة ﰲ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻛﻔﻰ ﻣﻨـﻪ ﺷﺨﺼـﺎن،
أﺻﻠﻪ اﻟﺮﺟﺎل.
• ﻛﻞ دﻋﻮى ﻳﻨﻔﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮف وﺗﻜﺬﺎ اﻟﻌﺎدة ﻓﺈﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
• ﺑﺪل اﻟﺸﻲء ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ.
• ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎز ﺑﻴﻌﻪ ﺟﺎزت ﻫﺒﺘﻪ.
• إن ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺪد زاد ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮاﺣ ــﺪة ﳑ ــﻦ ﻓﺮﺿ ــﻬﺎ اﻟﻨﺼ ــﻒ ﻓﻔﺮﺿ ــﻪ اﻟﺜﻠﺜ ــﺎن:
ﻛﺎﻟﺒﻨﺎت واﻻﺑﻨﺘﲔ.
• إن أﺻــﻮل اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ ﻣﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﳚــﻮز أن ﻳــﺮث اﻷﺑﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻮﻟــﺪ
وﻳﺴﻘﻂ اﻷﻗﺮب.
• ﻛــﻞ ﺣﺠــﺐ اﳊﺼــﺮ ﺑﻌــﺪد اﺳــﺘﻮى ﻓﻴــﻪ اﻻﺛﻨــﺎن واﻟﺜﻼﺛــﺔ أﺻــﻠﻪ ﺣﺠــﺐ
اﻷم ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ إﱃ اﻟﺴﺪس.
• اﻷﺻﻞ ﰲ اﳌﻮارﻳﺚ أن اﻟﻌﺼﺒﺔ أوﱃ ﲟﺎ ﻳﺒﻘﻰ.
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* ﺻﻔﺔ اﻵذان.
* ﻣﻘﺪار اﻟﺼﺎع.
* اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺒﻘﻮل واﳋﻀﺮوات.
* ﻣﱴ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ.
* اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﰲ ﺑﻴﻊ اﳉﺰاف.
* ﻋﻬﺪة اﻟﺮﻗﻴﻖ.
* اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻓﺔ.
* دﻳﺔ اﳌﺮأة.
* اﻟﻮﻗﻮف واﻷﺣﺒﺎس.

) (1يعد القاضي عبد الوھاب من أوائل العلماء الذين تكلموا عن أصل :عمل أھل المدينة ،وتقسيمه وكونه حج!ة،
كما سوف يأتي في كتاب "الجامع" ،وأن الذين جاءوا من بعده كلھم عالة على ما قاله في ذل!ك ،مث!ل :القاض!ي
عياض ،والباجى وشيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرھم.
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ﻟﻘــﺪ ﺣﺼــﻠﺖ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﻊ ﻧﺴــﺦ ﳐﻄﻮﻃــﺔ ﻟﻜﺘــﺎب "اﻟﻤﻌﻮﻧــﺔ ﻟﻤــﺬﻫﺐ ﻋــﺎﻟﻢ
اﻟﻤﺪﻳﻨ ــﺔ" :ﻧﺴ ــﺨﺘﺎن ﻛﺎﻣﻠﺘ ــﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒ ــﺎ ،وﺛﺎﻟﺜ ــﺔ إﱃ ﻛﺘ ــﺎب اﻟﺰﻛ ــﺎة – أي وﻛﺄ ــﺎ
ﲢﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ ﺳــﻔﺮ واﺣــﺪ ﻣــﻦ ﲬﺴــﺔ أﺳــﻔﺎر ،واﻟﺮاﺑﻌــﺔ ــﺎ ﺳــﻘﻂ ﻛﺒــﲑ رﻏــﻢ أــﺎ
ﻛﺎﻣﻠﺔ.
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وﻫــﻮ ﺟـﺰء ﺿــﺨﻢ ﲞــﻂ أﻧﺪﻟﺴــﻲ ﺟﻴــﺪ ﻣﻜﺘــﻮب ﺑﺎﻟﺴـﻮاك ،ﻣــﺘﻼش ،ﺑﺄوراﻗــﻪ
اﻷوﱃ ﲤ ــﺰق وﺗﻨﻘﻴ ــﻊ ،ﻣ ــﻦ ﲢﺒ ــﻴﺲ اﻟﺴ ــﻠﻄﺎن ﺳ ــﻴﺪ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ ﺑﺘ ــﺎرﻳﺦ
ﲨﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم  1175ﻫـ ).(1
وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟـﻴﺲ ـﺎ ﺳـﻘﻂ داﺧـﻞ اﳌﺨﻄـﻮط ،ﻟﻜـﻦ ﻋﻴﺒﻬـﺎ أن ـﺎ
ﲤﺰﻗﺎ وﻃﻤﺴﺎ ﰲ اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﺜﻼث اﻷوﱃ ،واﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﲑة.
وﻫــﻲ ﺗﺘــﺄﻟﻒ ﻣــﻦ اﺛﻨﺘــﲔ وﺳــﺘﲔ وﻣﺎﺋــﺔ ورﻗــﺔ ) ،(162وﻣﺴــﻄﺮﺎ ﻣــﻦ ﺛﻼﺛــﲔ
إﱃ اﺛﻨﲔ وﺛﻼﺛﲔ ﺳﻄﺮا.
وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺨﺔ ﻛﺘـﺎب "اﳌﻌﻮﻧـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺬﻫﺐ ﻋـﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨـﺔ
أﰉ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ إﻣﺎم دار اﳍﺠﺮة" ،ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿـﻲ أﰉ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﳌﺎﻟﻜﻲ ،وﻗﺪ رﻣﺰت ﳍﺎ ﲝﺮف )ق(.
ّ
) (1انظر فھرس مخطوطات القرويين.(414-413) :
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وﻫ ــﻲ ﻣﻮﺟ ــﻮدة ﲟﻜﺘﺒ ــﺔ اﳌﻠ ــﻚ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻌﺰﻳ ــﺰ ﺿ ــﻤﻦ وﻗ ــﻒ ﺳ ــﻴﺪﻧﺎ ﻋﺜﻤ ــﺎن –
– ﺑﺮﻗﻢ ).(158
وﻫﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﲞﻂ ﻣﻐﺮﰊ واﺿﺢ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻠﻘﺪ وﺟﺪت
ﺎ ﺳﻘﻄﺎ ﻛﺒﲑا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺤﺎت.
ﻛﻤ ـ ــﺎ أن ﻣ ـ ــﻦ ﺑﺪاﻳ ـ ــﺔ اﻟﻨﺴ ـ ــﺨﺔ ﻳﺒ ـ ــﺪأ ﺗ ـ ـﺮﻗﻴﻢ ﺻ ـ ــﻔﺤﺎﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻮرﻗ ـ ــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ
ﻋﺸﺮة).(12
وﻫ ــﻲ ﺗﺘ ــﺄﻟﻒ ﻣ ــﻦ اﺛﻨﺘ ــﲔ وﺳ ــﺒﻌﲔ وﻣﺎﺋ ــﺔ ورﻗ ــﺔ ) ،(172وﻣﺴ ــﻄﺮﺎ ﺛﻼﺛ ــﺔ
وﺛﻼﺛﻮن ﺳﻄﺮا.
وﻗ ــﺪ ﻛﺘ ــﺐ ﰲ أول اﻟﻨﺴ ــﺨﺔ ﻛﺘ ــﺎب "اﳌﻌﻮﻧ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺬﻫﺐ ﻋ ــﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ،
ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻟﺒﻐﺪادي رﲪﻪ اﷲ رﲪﺔ واﺳﻌﺔ".
وﻗﺪ رﻣﺰت ﳍﺎ ﲝﺮف )م(.
S' J3א)f#ل

وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﲟﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﻜﻮ ﰲ ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﺄﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﲢﺖ رﻗﻢ ).(1196

وﻫــﻲ ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑــﺔ ﲞــﻂ أﻧﺪﻟﺴــﻲ واﺿــﺢ ،ﻟﻜــﻦ ﻳﻮﺟــﺪ ﻣﻨﻬــﺎ ﺳــﻔﺮ واﺣــﺪ
ﻓﻘﻂ ﻋﺪد أوراﻗﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮون وﻣﺎﺋـﺔ ) ،(128وﻣﺴـﻄﺮﺎ ﲬﺴـﺔ ﻋﺸـﺮ )(15
ﺳﻄﺮا ﻓﻘﻂ.
وﻗﺪ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺻﻔﺤﺎﺎ اﻷوﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﺘﺎب اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﻘﺎﺿﻲ.
اﻟﺴ ــﻔﺮ اﻷول ﻣ ــﻦ ﻛﺘ ــﺎب اﳌﻌﻮﻧ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺬﻫﺐ ﻋ ــﺎﱂ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ أﰉ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ
ﻣﺎﻟــﻚ ﺑــﻦ أﻧــﺲ أﰉ ﻋــﺎﻣﺮ اﻷﺻــﺒﺤﻲ إﻣــﺎم دار اﳍﺠــﺮة ،ﺗﺼــﻨﻴﻒ اﻟﻘﺎﺿــﻲ أﰉ
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ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﺒﻐﺪادي ،وﻫـﺬا اﻟﺴـﻔﺮ ﻳﻨﺘﻬـﻲ
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺑﻦ ّ
إﱃ آﺧﺮ ﺑﺎب اﻟﺰﻛﺎة.
وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ – واﻟﱵ ﺳﺎﻓﺮت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺮة
إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ – ﰲ إﻛﻤﺎل اﻟﻨﻘﺺ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ أول اﻟﻨﺴﺨﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ.
وأﺧﲑا ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﲏ اﺳﺘﻔﺪت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺜﻼث ﰲ إﺧﺮاج اﻟﻨﺺ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘـﺎﱄ؛ ﳍـﺬا ﻓﻠـﻢ اﻋﺘـﱪ ﻧﺴـﺨﺔ اﻷﺻـﻞ دون ﻏﲑﻫـﺎ ،وإﳕـﺎ اﻋﺘﻤـﺪت
ﻃﺮﻳﻘ ــﺔ اﻟ ــﻨﺺ اﳌﺨﺘ ــﺎر ﺣ ــﱴ اﻷﺻ ــﻞ – ﻗ ــﺪر اﳌﺴ ــﺘﻄﺎع – إﱃ ﻧ ــﺺ اﳌﺆﻟ ــﻒ،
وذﻟﻚ ﻷﻧﲏ ﱂ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺴﺦ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺜﻼث.
وﻗﺪ رﻣﺰت ﳍﺎ ﲝﺮف )س(.
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وﻫﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ "ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ اﻟﺮﻳﺲ" اﻟﺬي
ﳛﻀﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻟـﺪﻛﺘﻮراﻩ ﻋـﻦ آراء اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب اﻷﺻـﻮﻟﻴﺔ ،وﻛﻨـﺖ ﻋﻠـﻰ
وﺷﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ،ﻟﻜـﻦ رﻏـﻢ ذﻟـﻚ ﻓﻠﻘـﺪ ﻗﺎﺑﻠـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺨﺔ ﻣـﻦ
اﳌﺨﻄﻮط ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﺴﺦ ،وأﺛﺒﺖ ﻓﺮوق اﻟﻨﺴﺦ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ
ﺳﻘﻂ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ وﰲ وﺳﻄﻬﺎ أﻳﻀﺎ.
وﻗﺪ رﻣﺰت ﳍﺎ ﲝﺮف )ر(.
وﻫــﻲ ﺗﻘــﻊ ﰲ ) (138ورﻗــﺔ ،وﻣﺴــﻄﺮﺎ ) (30ﺳــﻄﺮا ،ﺗﺒــﺪأ ﺑﺼــﻼة اﳋــﻮف،
وﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺎﻗﻂ ،وﻋﻠﻰ آﺧﺮﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺴﺨﻬﺎ  20ﺷﻮال ﺳﻨﺔ  1287ﻫـ.
6KCa.א Lf

 -1ﻧﺴــﺦ اﻟﻜﺘــﺎب وإﺧـﺮاج ﻧﺼــﻪ ﺳــﻠﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳــﻢ اﻹﻣﻼﺋــﻲ اﻟﻌﺼــﺮي ،وﲢﻘــﻖ
اﻟﻨﺺ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ – رﲪﻪ اﷲ.
 -2إﺛﺒﺎت ﻓﺮوق اﻟﻨﺴﺦ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳍﺎﻣﺶ.
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 -3ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﺑﻴﺎن ﻣﻜﺎﺎ ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
 -4ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻵﺛـﺎر ،وﻟﻘـﺪ اﺗﺒﻌـﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ﰲ اﻟﺘﺨـﺮﻳﺞ :إذا
وﺟ ــﺪت اﳊ ــﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺼ ــﺤﻴﺤﲔ أو ﰲ أﺣ ــﺪﳘﺎ ﻓ ــﺄﻛﺘﻔﻲ ﻤ ــﺎ وﻻ أﺗﺒﻌ ــﻪ ﰲ
ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻨﻦ واﳌﺴﺎﻧﻴﺪ اﻷﺧﺮى.
أﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن اﳊـﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺴــﻨﻦ أو اﳌﺴـﺎﻧﻴﺪ ﻓــﺈﱐ أﺧﺮﺟـﻪ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣـﻊ اﻹﺷــﺎرة
إﱃ أﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎء اﳊﺪﻳﺚ ﰲ درﺟﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.
وﻟﻘــﺪ ﻛــﺎن ﲣﺮﳚــﻲ ﳍــﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ ﺑــﺄن أذﻛــﺮ اﻟﻜﺘــﺎب ،ﰒ اﻟﺒــﺎب اﳌــﱰﺟﻢ
ﻟﻪ ،ﰒ أﻋﻘﺒﻬﺎ ﺑﺬﻛﺮ اﳉﺰء واﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب.
 -5ﺗﻮﺛﻴــﻖ اﳌﻨﻘــﻮل واﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴــﺔ اﳌﻮﺟــﻮد ﺑــﺎﻟﻨﺺ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎدرﻫﺎ ،وﻓﻴﻤــﺎ
ﻳﻠ ــﻲ ذﻛ ــﺮ ﻟﻠﻜﺘ ــﺐ اﻟ ــﱵ اﻋﺘﻤ ــﺪت ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﰲ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺬﻫﺐ ﻣ ــﻊ ﻣﻼﺣﻈ ــﺔ أن
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﻣﻬﺎت اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب أو
اﳌﻌﺎﺻ ــﺮة ﻟ ــﻪ ،وﰲ أﺣﻴ ــﺎن ﻗﻠﻴﻠ ــﺔ ﺟ ــﺪا اﺿ ــﻄﺮ إﱃ اﻻﺳﺘﺸ ــﻬﺎد ﺑ ــﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘ ــﺐ
اﳌﺘﺄﺧﺮة.
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اﳌﺪوﻧﺔ – ﺑﺮواﻳﺔ ﺳﺤﻨﻮن.
اﳌﻮﻃﺄ – ﻟﻺﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ ) 175ﻫـ(.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ – ﻻﺑﻦ أﰉ زﻳﺪ ) 385ﻫـ(.
اﻟﺘﻔﺮﻳﻊ – ﻻﺑﻦ اﳉﻼب ) 378ﻫـ(.
اﻟﻜﺎﰲ – ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ) 463ﻫـ(.
اﳌﻘﺪﻣﺎت – ﻻﺑﻦ رﺷﺪ ) 520ﻫـ(.
)684

واﻟــﺬﺧﲑة ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن ﻣــﻦ اﳉــﺰء اﳌﻄﺒــﻮع ﻣﻨﻬــﺎ ،وﻫــﻲ ﻟﻠﻘ ـﺮاﰲ
ﻫـ( وﻣﻮاﻫﺐ اﳉﻠﻴﻞ – ﻟﻠﺤﻄﺎب ) 954ﻫـ( ،وﻣﻌﻪ "اﻟﺘﺎج واﻹﻛﻠﻴـﻞ" ﻟﻠﻤـﻮاق،
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واﻟﻔﻮاﻛــﻪ اﻟــﺪواﱐ – ﻟﻠﻨﻔ ـﺮاوي ) 1125ﻫ ــ( ،ﺣﺎﺷــﻴﺔ اﻟﺪﺳــﻮﻗﻲ – ﻣــﻊ اﻟﺸــﺮح
اﻟﻜﺒﲑ.
و aא! ;a
 -1ﳐﺘﺼ ـ ـ ــﺮ اﻟﻄﺤ ـ ـ ــﺎوي – ﻷﰉ ﺟﻌﻔ ـ ـ ــﺮ أﲪ ـ ـ ــﺪ ﺑ ـ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـ ــﻼﻣﺔ اﻟﻄﺤ ـ ـ ــﺎوي
)321ﻫـ(.
 -2ﳐﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوري – ﻷﰉ اﳊﺴﲔ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺪوري )428ﻫـ(.
ﻣــﻊ ﻣﻼﺣﻈــﺔ أﻧــﲏ اﻋﺘﻤــﺪت اﻟﻨﺴــﺨﺔ اﻟــﱵ ﻫــﻲ ﻣــﻊ ﺷــﺮح اﳍﺪاﻳــﺔ اﳌﺴــﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻠﺒﺎب ﻟﻠﻤﻴﺪاﱐ ) 1298ﻫـ(.
وﰲ ﺑﻌـ ـ ـ ــﺾ اﻷﺣﻴـ ـ ـ ــﺎن اﻟﻨـ ـ ـ ــﺎدرة ﺟـ ـ ـ ــﺪا أرﺟـ ـ ـ ــﻊ إﱃ اﳌﺒﺴـ ـ ـ ــﻮط ﻟﻠﺴﺮﺧﺴـ ـ ـ ــﻰ
)ت490ﻫـ ـ( ،وﲢﻔــﺔ اﻟﻔﻘﻬــﺎء – ﻟﻠﺴــﻤﺮﻗﻨﺪي ) 539ﻫ ــ( ،وﺑــﺪاﺋﻊ اﻟﺼــﻨﺎﺋﻊ –
ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﱐ )587ﻫ ـ( ،وﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ – ﻟﻠﻜﻤﺎل اﺑـﻦ اﳍﻤـﺎم ) 861ﻫــ( ،وﺣﺎﺷـﻴﺔ
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ) 1252ﻫـ(.
و aא $OU
 اﻷم ﻟﻺﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ) 204ﻫـ(. ﳐﺘﺼﺮ اﳌﺰﱐ :ﻷﰉ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﳛﻲ اﳌﺰﱐ ) 264ﻫـ(. اﻹﻗﻨﺎع – ﻟﻠﻤﺎوردي ) 450ﻫـ(. اﳌﻬﺬب – ﻟﻠﺸﲑازي ) 476ﻫـ(. روﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ – ﻟﻠﻨﻮوي ) 767ﻫـ(.وﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ:
 ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ  -ﺑﺮواﻳﺔ اﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ. ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ  -ﺑﺮواﻳﺔ اﺑﻨﻪ ﺻﺎﱀ. وﳐﺘﺼﺮ اﳋﺮﻗﻲ ) 334ﻫـ(.95

 واﳌﻐﲎ ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) 620ﻫـ( ،ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.أﻣــﺎ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳــﺔ :ﻓﻘــﺪ اﻋﺘﻤــﺪت ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﳏﻠــﻲ اﺑــﻦ ﺣــﺰم اﻟﻈــﺎﻫﺮي
)456ﻫـ(.
وﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﺗﺬﻛﺮ آراء اﻹﻣﺎم داود ﻛﺎﳌﻐﲎ واﻤﻮع.
وأﺧـﲑا ﻓــﺈن ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻹﲨـﺎع واﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟــﱵ ﻻ ﺧـﻼف ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻓﻘــﺪ اﻋﺘﻤــﺪت
ﰲ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1اﻹﲨﺎع – ﻻﺑﻦ اﳌﻨﺬر ) 318ﻫـ(
 -2ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﲨﺎع – ﻻﺑﻦ ﺣﺰم ) 456ﻫـ(.
 -3اﶈﻠﻲ – ﻻﺑﻦ ﺣﺰم ) 456ﻫـ(.
 -4ﺑﺪاﻳﺔ اﺘﻬﺪ – ﻻﺑﻦ رﺷﺪ ) 595ﻫـ(.
 -5اﻤﻮع – ﻟﻠﻨﻮوي ) 676ﻫـ(.
 -6ﺷﺮح ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ – ﻟﻠﻨﻮوي أﻳﻀﺎ ) 676ﻫـ(.
 -7اﳌﻐﲏ – ﻻﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ) 620ﻫـ(.
 -8ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري – ﻻﺑﻦ ﺣﺠﺮ ) 852ﻫـ(.
 -9ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر – ﻟﻠﺸﻮﻛﺎﱐ ) 1150ﻫـ(.
sNd J6א|;#א  )Nوא@ED%Fא;?.CאnLfאL

• ﺣــﺪود – اﺑــﻦ ﻋﺮﻓــﺔ ) 803ﻫــ( ﻣــﻊ ﺷــﺮح اﻟﺮﺻــﺎع ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﻄﺒﻮﻋــﺔ ﻣﻌــﺎ
ﻓﺈن ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳﻔـﻲ ﻣـﻦ ﺣـﺪود اﺑـﻦ ﻋﺮﻓـﺔ أﺷـﺮت إﱃ ﺣـﺪود اﺑـﻦ ﻋﺮﻓـﺔ ،وإن ﻛـﺎن
ﻣﻦ ﺷﺮح اﻟﺮﺻﺎع ،ﻓﺈﱐ أذﻛﺮ ﺷﺮح اﻟﺮﺻﺎع – ﻣﻊ ذﻛﺮ اﻟﺼﻔﺤﺔ واﳉﺰء.
• ﻏــﺮر اﳌﻘﺎﻟــﺔ ﰲ ﺷــﺮح ﻏﺮﻳــﺐ اﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ – ﻷﰊ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻣﻨﺼــﻮر
اﳌﻐﺮاوي.
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• اﻟﻔﻮاﻛـ ــﻪ اﻟـ ــﺪواﱐ ﻋﻠـ ــﻰ رﺳـ ــﺎﻟﺔ اﺑـ ــﻦ أﰉ اﻟﻘـ ــﲑواﱐ – ﻷﲪـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ ﻏﻨـ ــﻴﻢ
اﻟﻨﻔﺮاوي ) 1125ﻫـ(.
• اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ – ﻟﻠﻔﻴﻮﻣﻲ ) 770ﻫـ(.
• ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ – ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ ) 395ﻫـ(.
• اﻟﺼﺤﺎح – ﻟﻠﺠﻮﻫﺮي.
• اﳌﻐﺮب – ﻟﻠﻤﻄﺮزي ) 616ﻫـ(.
وﺣﺎوﻟـ ـ ــﺖ – ﻗـ ـ ــﺪر اﺳـ ـ ــﺘﻄﺎﻋﱵ – أن ﺗﻜـ ـ ــﻮن اﻟﺘﻌـ ـ ــﺎرﻳﻒ ﳐﺘﺼـ ـ ــﺮة أﺑـ ـ ــﺪأﻫﺎ
ﺑـ ــﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐ ـ ــﻮي ،ﰒ أﺛـ ــﲏ ﺑ ـ ــﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻻﺻـ ــﻄﻼﺣﻲ ﰲ ﻋﺒ ـ ــﺎرات – ﻣ ـ ــﻮﺟﺰة
وﳐﺘﺼﺮة.
 -7اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ذﻟﻚ ،ﻣﺜـﻞ أن ﻳـﺬﻛﺮ
ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻘﻮم ﻓـﺄذﻛﺮﻫﻢ ،أو أﻧـﻪ ﻳـﺮﺟﺢ وﻳﻌﺘﻤـﺪ رأﻳـﺎ ﺿـﻌﻴﻔﺎ ﰲ اﳌـﺬﻫﺐ ،ﻓـﺄذﻛﺮﻩ
ﰲ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﻳﺪ.
 -8اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻋﻼم اﻟﻮارد ذﻛﺮﻫﻢ ﰲ ﻧـﺺ اﻟﻜﺘـﺎب ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎ ﻣـﻮﺟﺰا وﳐﺘﺼـﺮا
ﻣــﻊ اﻹﺣﺎﻟــﺔ إﱃ اﳌﺼــﺎدر ﻟﲑﺟــﻊ إﻟﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ أراد اﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ ،وﱂ أﺗــﺮﺟﻢ ﻟﻠﻤﺸــﺎﻫﲑ
ﻣﻦ اﻷﻋﻼم ﻛﺎﳋﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻌﺔ وﻛﺒﺎر اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻷﺋﻤﺔ اﻷرﺑﻌﺔ.
وﻟﻘــﺪ ﺣﺎوﻟــﺖ ﻗــﺪر اﳌﺴــﺘﻄﺎع ﻋــﺪم إﺛﻘــﺎل اﳍ ـﻮاﻣﺶ ﺑــﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣــﻮر
اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﻮﻳﺔ أو ﻓﻘﻬﻴﺔ أو ﰲ ﲣﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ أو ﻏﲑﻫﺎ.
وأﺧ ـﲑا ،وﺣــﱴ ﻳﺴــﺘﻜﻤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺟﻮاﻧﺒــﻪ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﳊﻘــﺖ اﻟﻜﺘــﺎب ﻓﻬــﺎرس
ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ:
 -1ﻓﻬﺮس ﻟﻶﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ.
 -2ﻓﻬﺮس ﻟﻸﺣﺎدﻳﺚ.
 -3ﻓﻬﺮس ﻟﻶﺛﺎر.
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 -4ﻓﻬﺮس ﻟﻸﻋﻼم.
 -5ﻓﻬﺮس ﻟﻠﻜﺘﺐ.
 -6ﻓﻬﺮس ﻟﻸﺷﻌﺎر.
 -7ﻓﻬﺮس ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
 -8ﻓﻬﺮس ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ واﻟﺒﻠﺪان.
 -9ﻓﻬﺮس ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
واﷲ اﳌﻮﻓﻖ وﻫﻮ اﳍﺎدي إﱃ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ.
א~
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ق Wﻧﺴﺨﺔ اﳌﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻘﺮوﻳﲔ.
م Wﻧﺴﺨﺔ اﳌﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.
س Wﻧﺴﺨﺔ اﳌﺨﻄﻮط ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﻜﻮ.
 Wﻧﺴﺨﺔ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط.
 :xzﻣــﺎ ﺑــﲔ ﻣﻌﻘــﻮﻓﺘﲔ ﺗــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﺎ أﺿــﻔﺘﻪ ﻣــﻦ ﻋﻨــﺪي :ﻣــﻦ ﺳــﻘﻂ أو
ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻔﺼﻮل واﻷﺑﻮاب.
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ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿـﻲ أﺑـﻮ ﳏﻤـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب ﺑـﻦ ﻋﻠ ّـﻲ ﺑـﻦ ﻧﺼـﺮ اﻟﺒﻐـﺪادي اﳌـﺎﻟﻜﻲ
رﲪــﻪ اﷲ :اﻟﻠﻬــﻢ إﻧــﺎ ﳓﻤــﺪك ﲜﻤﻴــﻊ ﳏﺎﻣــﺪك ،وﻧﺜــﲏ ﻋﻠﻴــﻚ ﲜﻼﻟــﻚ وﻛﺮﻣــﻚ،
ﻧﺴ ــﺄﻟﻚ اﻟﻌﺼ ــﻤﺔ واﻟﺴ ــﻼﻣﺔ ﻣ ــﻦ ﻛ ــﻞ ﺿ ــﻼﻟﺔ وﺑﺪﻋ ــﺔ وﺣ ــﲑة وﺷ ــﺒﻬﺔ ،وﻧﺮﻏ ــﺐ
إﻟﻴﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ أزﻟﻒ ﻟـﺪﻳﻚ وﻗـﺮب ﻣـﻦ رﺿـﻮاﻧﻚ وﺑﻌـﺪ ﻣـﻦ ﺳـﺨﻄﻚ ،وأﻧـﺖ
اﻟﺴ ــﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮﻳ ــﺐ اﻟﻠﻄﻴ ــﻒ اﻴ ــﺐ ،وﻣ ــﺎ ﺗ ــﻮﻓﻴﻘﻲ إﻻ ﺑ ــﺎﷲ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺗﻮﻛﻠ ــﺖ وإﻟﻴ ــﻪ
أﻧﻴــﺐ ،وﺻــﻠﻮاﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﳏﻤــﺪ ﺧــﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴــﲔ وآﻟــﻪ اﻟﻄﻴﺒــﲔ وﺻــﺤﺎﺑﺘﻪ ]وأزواﺟــﻪ
وذرﻳﺘﻪ[) (1وﺳﻼﻣﻪ وﺗﺸﺮﻳﻔﻪ وإﻛﺮاﻣﻪ.
أﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ :ﻳ ــﺎ أﺧ ــﻲ ﺣﻔﻈ ــﻚ اﷲ وﺣﻔ ــﻆ ﻋﻠﻴ ــﻚ دﻳﻨ ــﻚ وأﻣﺎﻧﺘ ــﻚ وﺧ ـﻮاﺗﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻚ وﺟﻌﻠـﻚ ﳑـﻦ ﻳﻘﺼـﺪون ﺑﻌﻠﻤﻬـﻢ رﲪﺘـﻪ وﻃﻠـﺐ ﻣـﺎ ﻋﻨـﺪﻩ ،ﻓﺈﻧـﻚ ذﻛﺮﺗﻨـﺎ
وﻗﻮﻓﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺣﻨﺎ ﻛﺘﺎب "اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ" ﻷﰉ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰉ زﻳـﺪ رﲪـﺔ اﷲ
ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻣــﺎ رأﻳﺘــﻪ ﻣﻨﻄﻮﻳـﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ]ﺑﺴــﻂ[) (2اﻷدﻟـﺔ واﳊﺠــﺎج وإﺷــﺒﺎع اﻟﻜــﻼم
ﰲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﳋــﻼف ،وﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺘــﺎب اﳌــﱰﺟﻢ "ﺑﺎﻟﻤﻤ ــﻬﺪ") ،(3وﻣــﺎ ﺣ ـﻮاﻩ ﻣــﻦ
اﳌﺴــﺎﺋﻞ واﻟﺘﻔﺮﻳﻌــﺎت واﺧــﺘﻼف اﻟﻮﺟــﻮﻩ واﻟﺮواﻳــﺎت ،وذﻛــﺮت ﺑﻌــﺪ ﺣﻔــﻆ ذﻟــﻚ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺎدي) ،(4وﺗﻌــﺬر ﺿــﺒﻄﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌﺒﺘــﺪئ ،وﺳــﺄﻟﺘﻨﺎ ﲡﺪﻳــﺪ ﻧﻴــﺔ ﰲ ﻋﻤــﻞ
) (1مطموسة وتم إكمال النقص من كتاب "التلقين".
) (2مطموسة في )ق( ،و)س(.
) (3سبق الحديث عن ھذين الكتابين في الدراسة.
) (4الشادي :تقال لمن أخذ طرفا من العلم أو األدب ،واستدل به على البعض اآلخر )المصباح المنير(307/1 :
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ﳐﺘﺼ ــﺮ ﻟ ــﻚ ]ﺳ ــﻬﻞ[) (1اﶈﻤ ــﻞ ﻗﺮﻳ ــﺐ اﳌﺄﺧ ــﺬ ﻳﻘﺘﺼ ــﺮ ﻓﻴ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻻ ]ﺑ ــﺪ
ﻣﻨــﻪ[) ،(2وﻻ ﻋﻨــﺎء ﻋﻨــﻪ ﻟﻴﺴــﻬﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺘﻠﻘﻦ ﻣﺄﺧــﺬﻩ ،وﻳﻘــﺮب ﻋﻠــﻰ اﳌﺒﺘــﺪئ
]ﺗﻔﻘﻬـﻪ[) (3وﺣﻔﻈــﻪ ،وﻟﻴﻜــﻮن إﱃ ذﻳﻨــﻚ اﻟﻜﺘـﺎﺑﲔ) (4ﻣــﺪﺧﻼ ،واﻟــﱵ ﳛﻔــﻆ ﻣــﺎ
أودﻋﻨــﺎﻩ ﻓﻴﻬﻤــﺎ وﻣﻮﺻــﻼ ،ﻓﺄﺟﺒﺘــﻚ إﱃ ﻣﺴــﺄﻟﺘﻚ وأﺳــﻌﻔﺘﻚ ﻟﻄﻠﺒــﻚ ﻣﺴــﺘﺨﲑا
اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ راﻏﺒﺎ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﻔـﻊ ﺑـﻪ واﳌﻌﻮﻧـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻫـﻮ ﺟ ـﻞ اﲰـﻪ وﱃ
اﻹﺟﺎﺑﺔ وﻣﺒﻠﻎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﲟﻨﻪ وﻋﻮﻧﻪ ،وﻫﻮ ﺣﺴﱯ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ.

<

<
) (1بياض في )ق( ،و)س( ،وأكملناه حسب ما اقتضاه السياق.
) (2بياض في )ق() ،س( ،وأكملناه حسب ما اقتضاه السياق.
) (3غير واضحة في )ق( ،و)س(.
) (4يقصد" :شرح الرسالة" ،و"الممھد".
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اﻟﻮﺿـ ــﻮء ﻣ ـ ــﻦ اﳊ ـ ــﺪث ﻓﺮﻳﻀ ـ ــﺔ واﺟﺒ ـ ــﺔ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ F E Dm:
 (5)lLK J I H Gاﻵﻳ ـ ــﺔ ،وﻗﻮﻟ ـ ــﻪ  "ﻻ

ﻳﻘﺒــﻞ اﷲ ﺻــﻼة ﺑﻐــﲑ ﻃﻬــﻮر) ،(6وﻻ ﺗــﺘﻢ ﺻــﻼة أﺣــﺪ ﺣــﱴ ﻳﺴــﺒﻎ اﻟﻮﺿــﻮء ﻛﻤــﺎ
أﻣ ــﺮﻩ اﷲ ﺗﻌ ــﺎﱃ") ،(7وﻗﻮﻟ ــﻪ  ﳌ ــﺎ ﺗﻮﺿ ــﺄ ﻣ ــﺮة" :ﻫ ــﺬا وﺿ ــﻮء ﻻ ﻳﻘﺒ ــﻞ اﷲ
اﻟﺼﻼة إﻻ ﺑﻪ") ،(8وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(9



) (1الكت!!اب ف!!ي اللغ!!ة :الجم!!ع ،وف!!ي االص!!طالح :اس!!م لج!!نس م!!ن األحك!!ام و نحوھ!!ا تش!!تمل عل!!ى أن!!واع مختلف!!ة:
كالطھارة مشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وغيرھا) ،انظ!ر معج!م مق!اييس اللغ!ة:
 ،158/5المصباح المنير ص  ،524المطلع ص .(5
) (2الطھ!!ارة ف!!ي اللغ!!ة :النزاھ!!ة والنظاف!!ة ،وف!!ي االص!!طالح :ص!!فة حكمي!!ة توج!!ب لموص!!وفھا ج!!واز اس!!تباحة
الصالة به )حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص .(12
) (3الوض!!وء لغ!!ة :الحس!!ن والنظاف!!ة ،وف!!ي االص!!طالح :ھ!!و تطھي!!ر أعض!!اء مخصوص!!ة بالم!!اء ،ويرتف!!ع عنھ!!ا
الح!!دث الس!!تباحة العب!!ادة الممنوع!!ة )المص!!باح المني!!ر ص  ،663ش!!رح الرص!!اع عل!!ى ح!!دود اب!!ن عرف!!ة ص
.(32
) (4الفريضة :األمر الذي يثاب على فعله ،ويترتب العقاب عل!ى ترك!ه ،وق!ال القاض!ي عب!د الوھ!اب :ھ!و تح!ريم
الترك ،وقوله" :فريضة واجبة" قصد به الترادف على معنى التوكيد ،والف!رض والواج!ب عن!د المالكي!ة س!واء
إال في باب الحج )المقدمات ،(63/1) :والجامع من ھذا الكتاب(.
) (5سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (6أخرجه مسلم في الطھارة ،باب :وجود الطھارة للصالة.(204/1) :
) (7أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :م!!ن ال يق!!يم ص!!لبه ف!!ي الرك!!وع والس!!جود ،(526/1) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي
الطھارة ،باب :ما جاء في الوضوء على ما أمر ﷲ تعالى ،(156/1) :والترمذي في أبواب الص!الة ،ب!اب :م!ا
جاء في وصف الصالة ،وقال :حسن ).(100/2
) (8أخرجه الدارقطني ،(79/1) :والبيھقي ،(86/1) :والح!اكم ،(150/1) :وق!د تف!رد ب!ه المسيـ!ـب ب!ن واضـ!ـح
وھو ضعيف ،وقال عبد الحق في أحكامه :ھذا الطريق من أحسن طرق ھذا الحديث )نصب الراية.(28/1 :
) (9اإلجماع ،البن المنذر ) ،(31المحلى – البن حزم.(94/1) :
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واﻟﺴ ـ ـﻮاك) (2ﻣﻨ ـ ــﺪوب) (3إﻟﻴ ـ ــﻪ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ  :ﻣ ـ ــﺎ ﻟﻜ ـ ــﻢ ﺗ ـ ــﺪﺧﻠﻮن ﻋﻠ ـ ـ ّـﻲ ﻗﻠﺤ ـ ــﺎ
اﺳــﺘﺎﻛﻮا") ،(4وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻟــﻮﻻ أن أﺷــﻖ ﻋﻠــﻰ أُﻣــﱵ ﻷﻣــﺮﻢ ﺑﺎﻟﺴـﻮاك ﻋﻨــﺪ ﻛــﻞ
ﺻﻼة") ،(5وﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﻫﻲ ﻣﻨﺪوب إﻟﻴﻬﺎ.
 J3z1FOאNد,?.MDلx V8

وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ) (6ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ ﺣﻜـﻲ ﻋﻨـﻪ) (7وﺟﻮﺑـﻪ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﺛﻼﺛـﺔ ﻛﺘﺒـﺖ
ﻋﻠـ ّـﻲ وﱂ ﺗﻜﺘــﺐ ﻋﻠــﻴﻜﻢ :ﻓــﺬﻛﺮ اﻟﺴـﻮاك") ،(8وﻷن اﳌﻘﺼــﻮد ﻣﻨــﻪ إزاﻟــﺔ اﻟﺮاﺋﺤــﺔ
ﻋﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻏﺴﻞ اﻟﻔﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﺮ.
+f5 J4zS.א6aא?.AC%א 5#אx

)(11

واﻟﻨﻴﺔ) (9ﺷـﺮط) (10ﰲ ﻃﻬـﺎرات اﻷﺣـﺪاث ﻛﻠﻬـﺎ ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ؛ إذ
ﻳﺰﻋﻢ أﺎ ﻏﲑ واﺟﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ ،ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ F E Dm :
 ،(12)lGﻓﻬــﻮ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻼة ،وﻗﻮﻟــﻪ " :إﳕــﺎ اﻷﻋﻤــﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴــﺎت ،وإﳕــﺎ
) (1الفصل :ھو الحاجز بين الشيئين ،فھو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعھا )معجم مقاييس اللغة.((505/4) :
) (2السواك :ھو اسم عود األراك الذي يتسوك به )المصباح المنير ص .(297
) (3المندوب :ما تتعلق الفضيلة بفعله ،وال يتعلق العقاب بتركه )قاله القاضي عبد الوھاب في الجامع من ھذا
الكتاب.
) (4أخرج!!ه البيھق!!ي ،(36/1) :وق!!ال ح!!دث مختل!!ف ف!!ي إس!!ناده ،والقل!!ح :ص!!فرة تعل!!و األس!!نان ووس!!خ يركبھ!!ا
)المغرب ص .(391
) (5أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الجمع!!ة ،ب!!اب .الس!!واك ي!!وم الجمع!!ة ،(24/1) :ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب الس!!واك
).(220/1
) (6انظر :الموطأ ) ،(65/1الرسالة البن أبى زيد القيرواني )ص  ،(94الكافي – البن عبد البر )ص .(23
) (7مم!!ن ق!!ال بوجوب!!ه :إس!!حق وداود ،وق!!الوا :ألن!!ه م!!أمور ب!!ه ،واألم!!ر يقتض!!ي الوج!!وب )المغن!!ى الب!!ن قدام!!ة:
.(95/1
) (8أخرجه الطبراني في معجمــه بلفــظ" :ثالث من أخـالق المرسليــن" ،وأخرجـ!ـه اب!ن أب!ى شيبـ!ـة موقوفـ!ـا،
والدراقطني في األفراد مرفوعا )نصب الراية.(470/1 :
) (9ھي القصد وعزم القبل على أمر من األمور )المصباح المنير ص  ،632الفواكه الدواني.(144/1 :
) (10أي أنھ!!!ا م!!!ن فروض!!!ه )انظ!!!ر :المدون!!!ة ،(36/1) :التفري!!!ع – الب!!!ن الج!!!الب ) ،(92/1الك!!!افي ص .(19
والشرط في اللغة :إلزام الشيء ،وفي االص!طالح :م!ا يل!زم م!ن عدم!ه الع!دم ،وال يل!زم م!ن وج!وده وج!ود وال
عدم )الفروق للقرافي.(62/2 :
) (11انظر :مختصر الطحاوي ).(17
) (12سورة المائدة :اآلية.6 :
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ﻟﻜ ــﻞ اﻣ ــﺮئ ﻣ ــﺎ ﻧ ــﻮى") ،(1وﻷ ــﺎ ﻃﻬ ــﺎرة ﻋ ــﻦ ﺣ ــﺪث ﻛ ــﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ،وﻷ ــﺎ ﻋﺒ ــﺎدة
ﻣﺘﻘﺮب ﺎ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم.
1u J5z1FOאaوxCL;X

وﳏـﻞ اﻟﻨﻴـﺔ :اﻟﻘﻠـﺐ ،وﺻـﻔﺘﻬﺎ :أن ﻳﻘﺼـﺪ ﺑﻘﻠﺒــﻪ ﻣـﺎ ﻳﺮﻳـﺪﻩ ﺑﻔﻌﻠـﻪ وﻟـﻴﺲ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻧﻄــﻖ ﺑﻠﺴــﺎﻧﻪ ،وﻳﻠــﺰم اﳌﺘﻮﺿــﺊ أن ﻳﻨــﻮي ﺑﻮﺿــﻮﺋﻪ اﻟﻄﻬــﺮ ﻣــﻦ اﳊــﺪث ،وﻣﻌــﲎ
ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻛﺎن اﳊﺪث ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻓـﺈن ﻧـﻮى اﺳـﺘﺒﺎﺣﺔ ﻓﻌـﻞ ﺑﻌﻴﻨـﻪ
ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺿـﺮﺑﲔ :ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﳚـﻮز ﻓﻌﻠـﻪ ﻣـﻊ اﳊـﺪث ،وﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻻ ﳚـﻮز إﻻ
ﻣــﻊ ارﺗﻔــﺎع ﺣﻜﻤــﻪ ،ﻓــﺎﻷول ﻣﺜــﻞ اﻟﻘ ـﺮاءة ﻇــﺎﻫﺮا) ،(2ودﺧــﻮل اﳌﺴــﺠﺪ وﻛﺘﺎﺑــﺔ
اﻟﻌﻠﻢ ودرﺳﻪ ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﳚﻮز ﻣﻊ اﳊﺪث اﻷﺻـﻐﺮ ،ﻓـﺈن ﻧـﻮاﻩ ﺑﻮﺿﻮﺋــﻪ ﻓـﻼ ﳚﺰﺋـﻪ
]ﻟﻠﺼــﻼة[) (3وﻻ ﻏﲑﻫــﺎ ،ﳑــﺎ ﻻ ﳚــﻮز إﻻ ﺑﻄﻬــﺎرة وﺣﻜــﻢ ﺣﺪﺛــﻪ ﺑــﺎق ،واﻟﺜــﺎﱐ:
ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻠﻮات ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮض وﻧﻘـﻞ ،وﻣﺜـﻞ :ﻣـﺲ اﳌﺼـﺤﻒ
واﻟﻄﻮاف ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻧـﻮى ﺑﻮﺿـﻮﺋﻪ اﺳـﺘﺒﺎﺣﺔ ﺑﻌـﺾ ﻫـﺬﻩ اﻷﻓﻌـﺎل ﺟـﺎز ﻟـﻪ ﻓﻌـﻞ
ﺳﺎﺋﺮﻫﺎ ،وﻛﺎن ﺣﻜﻢ ﺣﺪﺛﻪ زاﺋﻼ.
+f5 J6z1FOאMD2SLאx/

اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻮء ﻏﲑ واﺟﺒﺔ) ،(4ﺧﻼﻓﺎ ﻷﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ)(5؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺟ ـﻞ
و ﻋ ـ ـﺰ ،(6)lHG F E Dm :وﱂ ﻳـ ــﺬﻛﺮ اﻟﺘﺴـ ــﻤﻴﺔ ،وﻛـ ــﺬﻟﻚ
اﻷﺧﺒــﺎر اﻟــﱵ روﻳﻨﺎﻫــﺎ ،وﻷﻧــﻪ ﻗــﻮل ﺑﺎﻟﻠﺴــﺎن ﻓﻠــﻢ ﳚــﺐ ﰲ اﻟﻮﺿــﻮء ﻛﺎﻟﺘﺴــﺒﻴﺢ،
وﻷﺎ ﻃﻬﺎرة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ،وﻏﺴﻞ اﳌﻴﺖ.
) (1أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي ب!!دء ال!!وحي ،ب!!اب :كي!!ف ك!!ان ب!!دء ال!!وحي ،(2/1) :ومس!!لم ف!!ي اإلم!!ارة ،ب!!اب" :إنم!!ا
األعمال بالنيات" ).(1515/3
) (2أي على ظاھر القلب.
) (3في )ق( ،و )س( :بياض ،ووضعناه حيث اقتضاء السياق.
) (4انظر الرسالة ) ،(94المقدمات الممھدات ،(83/1) :الكافي )ص .(23
) (5انظر مسائل اإلمام أحمد بن حنبل – رواية ابنه عبد ﷲ – ) ،(35المغني.(103/1) :
) (6سورة المائدة :اآلية.6 :
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وﻳﺴﺘﺤﺐ) (1ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻳﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻃﺎﻫﺮ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﺋـﻞ أو ﻣﺘﻐـﻮط أو ﺟﻨـﺐ أو
ﺣــﺎﺋﺾ أو ﻣــﺎس ﻟــﺬﻛﺮﻩ أو ﻣﻼﻣــﺲ ﻟﺰوﺟﺘــﻪ أو ﻗــﺎﺋﻢ ﻣــﻦ ﻧﻮﻣــﻪ :أن ﻳﻐﺴــﻞ ﻳــﺪﻩ
ﻗﺒ ــﻞ إدﺧﺎﳍ ــﺎ ﰲ إﻧ ــﺎء وﺿ ــﻮﺋﻪ ،ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :إذا اﺳ ــﺘﻴﻘﻆ أﺣ ـ ـﺪﻛﻢ ﻣ ــﻦ ﻧﻮﻣ ــﻪ
ﻓﻠﻴﻐﺴــﻞ ﻳــﺪﻩ ﻗﺒــﻞ أن ﻳــﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ إﻧــﺎء وﺿــﻮﺋﻪ؛ ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺪري أﻳــﻦ ﺑﺎﺗــﺖ ﻳــﺪﻩ
ﻣﻨـﻪ") ،(2وﻫـﺬا اﳌﻌـﲎ ﻗــﺎﺋﻢ ﰲ ﺳـﺎﺋﺮ ﻣـﻦ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ،ﻷﻧــﻪ ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻨـﺎﺋﻢ ﻻ ﻳﺴــﻠﻢ
ﻣﺎ ﳝﺲ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﻦ أﻋﺮاق اﻟﺒﺪن وأوﺳﺎﺧﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺘﻴﻘﻆ) ،(3ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻻﺣﱰاز
ﻣــﻦ إدﺧﺎﳍــﺎ ﰲ أﻧﻔــﻪ أو ﺣﻜــﻪ ﺑﺪﻧــﻪ ،وإﳕ ـﺎ ﻧــﺺ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨــﺎﺋﻢ؛ ﻷن اﳌﻌــﲎ ﻓﻴــﻪ
أوﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻏﲑﻩ.
;' J8z1FOوW8VودxWD

وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ)(4أﻳﻀﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﲪﺪ) (5وداود) ،(6ﺣـﲔ أوﺟﺒـﺎﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺎﺋﻢ
ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ ،ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ واﳋﱪ ،واﳌﻘﺼﻮد ﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰم اﻟﻘـﺎﺋﻢ إﱃ اﻟﺼـﻼة ﻓﻌﻠـﻪ
ﻣـﻊ ﺧﻠـﻮﻩ ﳑـﺎ ﺗﻨﺎزﻋﻨـﺎﻩ ،وﻷـﺎ ﻃﻬــﺎرة ﺷـﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻐﺴـﻞ ،وﻷﻧـﻪ ﻋﻀـﻮ ﻣـﻦ اﻟﺒــﺪن
ﻛﻐــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻷﻋﻀــﺎء ،وﻷن اﻟﻨــﻮم إن ﻛــﺎن ﺣــﺪﺛﺎ ﻓﻬــﻮ ﻛــﺎﻟﺒﻮل ،وإن ﻛــﺎن ﺳــﺒﺒﺎ
ﻟﻠﺤــﺪث ﻓﻬــﻮ ﻛــﺎﻟﻠﻤﺲ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟــﺐ ﻏﺴــﻞ اﻟﻴــﺪ ﻗﺒــﻞ إدﺧﺎﳍــﺎ اﻹﻧــﺎء
وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻨــﻮم ،وﻷــﻢ ﻳﻔﺮﻗــﻮن ﺑــﲔ ﻧــﻮم اﻟﻠﻴــﻞ واﻟﻨﻬــﺎر ﻓﻴﻮﺟﺒﻮﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻧــﻮم اﻟﻠﻴــﻞ
دون ﻧﻮم وذﻟﻚ ﺧﻼف اﻷﺻﻮل.
) (1االستحباب :ھو ما كان في فعله ثواب ،ولم يكن في تركه عقاب )المقدمات الممھدات البن رشد((64/1) :
) (2أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الوض!!وء ،ب!!اب :االس!!تجمار وت!!را ) ،(8/1ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :كراھ!!ة غم!!س
المتوضئ وغيره يده ).(233/1
) (3في )س( :المتنبه.
) (4انظر :التفريع ،(189/1) :الرسالة )ص  ،(94الكافي )ص .(23
) (5في إحدى رواياته )المغنى ،(98/1 :إذ قام من نوم الليل.
) (6انظر :المغنى ،(97/1) :المحلى ،(281/1) :المجموع.(398/1) :
وداود :ھو اإلمام داود بن عل ّي بن خلف األصبھاني الكوفي البغدادي الشھير بداود الظاھري ،أخذ ع!ن أب!ى ث!ور
وإسحق بن راھوي!ه ،وح!دث عن!ه ابن!ه أب!و بك!ر وزكري!ا الس!ـاجى ويوس!ف ب!ـن يعق!وب ال!دراوردى وغي!رھم،
ت) 270ھـ( )انظر :تذكرة الحفاظ ،(87/2) :سير أعالم النبالء.((98/13) :
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+f5 J9zS.א@:2:وא_UaLق6אx/

اﳌﻀﻤﻀـ ــﺔ) ،(1واﻻﺳﺘﻨﺸـ ــﺎق)ُ (2ﺳ ـ ـﻨﺘﺎن) ،(3ﻷﻣـ ــﺮﻩ  ﻤ ـ ــﺎ وﻓﻌﻠـ ــﻪ ﳍﻤ ـ ــﺎ،
وﻟﻴﺴ ــﺘﺎ ﺑـ ـﻮاﺟﺒﺘﲔ) (4ﰲ اﻟﻮﺿ ــﻮء ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﲪ ــﺪ) (5وﻏ ــﲑﻩ ،ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺟ ــﻞ وﻋ ــﺰ:
 ،(6)lI Hmواﻻﺳـ ـ ــﻢ ﻻ ﻳﻨﻄﻠـ ـ ــﻖ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﺒـ ـ ــﺎﻃﻦ ،وﻟﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ 
ﻟﻸﻋﺮاﰊ" :ﺗﻮﺿﺄ ﻛﻤﺎ أﻣﺮك اﷲ") ،(7وﻷﺎ ﻃﻬﺎرة ﻣﻦ ﺣـﺪث ﻛﺎﻟﻐﺴـﻞ ،وﻷﻧـﻪ
ﺑﺎﻃﻦ ﰲ أﺻﻞ اﳋﻠﻘﺔ ﻛﺬا داﺧﻞ اﻟﻌﻴﻨﲔ واﻟﺼﻤﺎﺧﲔ).(8
+f5 J10z1FOא@:2:وא_UaLق6א x1S

وﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺴــﺘﺎ ﺑـﻮاﺟﺒﺘﲔ ﰲ اﻟﻐﺴــﻞ) (9ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (10ﳌــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ،
وﻷﻧﻪ ﻏﺴﻞ واﺟـﺐ ﻓﻠـﻢ ﻳﻠـﺰم ﻓﻴـﻪ إﻳﺼـﺎل اﳌـﺎء إﱃ داﺧـﻞ اﻟﻔـﻢ واﻷﻧـﻒ ﻛﻐﺴـﻞ
اﳌﻴﺖ ،وﻷﺎ ﻃﻬﺎرة ﻋﻦ ﺣﺪث ﻛﺎﻟﻮﺿﻮء.
N+f5 J11z1FOא@:2:وא_UaLق6אxAC%

وإذا ﺛﺒـ ـ ــﺖ أﻤـ ـ ــﺎ ُﺳ ـ ـ ـﻨﺘﺎن ﻓﱰﻛﻬﻤـ ـ ــﺎ ﻏـ ـ ــﲑ ﻣﻔﺴـ ـ ــﺪ ﻟﻠﻄﻬـ ـ ــﺎرة ﻻ ﺳـ ـ ــﻬﻮا وﻻ
ﻋﻤﺪا) ،(11ﻷن ﺣﻜﻢ اﳊـﺪث ﻳﺮﺗﻔـﻊ ﻣـﻊ ﻋـﺪﻣﻬﺎ إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺗﻌﻤـﺪ ﺗﺮﻛﻬﻤـﺎ،
ﻓﻤﱴ ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ ﻧﺎﺳﻴﺎ أﺗﻰ ﻤﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺼﻞ ﻟﻴﺆدي اﻟﺼـﻼة ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻪ اﻷﻓﻀـﻞ،
) (1المضمضة :ھي إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه ثالثا )حدود ابن عرف!ة – المطب!وع م!ن ش!رح الرص!اع
ص .(34
) (2االستنشاق :جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه و يده على أنفه )ح!دود اب!ن عرف!ة – المطب!وع م!ع ش!رح الرص!اع
ص .(34
) (3السﱡنة :ما داوم النبي  على فعله ،أو ما أمر النبي  بفعله واقترن ب!أمره م!ا ي!دل عل!ى أن م!راده ب!ه الن!دب
)المقدمات ،(64/1 :و قال القاضي عبد الوھاب :المسنون في الشرع في أعل!ى مرات!ب المن!دوب )الج!امع م!ن
ھذا الكتاب(.
) (4انظر :المدونة ) ،(15/1الرسالة ) ،(932التفريع.(191/1) :
) (5مسائل اإلمام أحمد ) ص .(24
) (6سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (7ھو نفسه الحديث الذي سبق تخريجه في الصفحة ).(82
) (8الصماخ :ھو الثقب الذي تدخل فيه رأس اإلصبع إلى األذن )حاشية الدسوقي.(98/1 :
) (9انظر :المدونة ) ،(15/1التفريع ) ،(191/1الكافي )ص .(23
) (10انظر :مختصر الطحاوي ) ص .(19
) (11انظر :المدونة ) ،(15/1التفريع ،(19/1) :الكافي )ص .(23
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وإن ﺻﻠﻰ ﱂ ﻳﻌﺪ؛ ﻷن وﻗﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺼﻼة ،واﻟﺴـﻨﻦ ﻻ ﺗﻌـﺎد إذا
اﻧﻘﻀﺖ أوﻗﺎﺎ).(1
1S{ J12z1FOאWVوא )?6אx/

ﻏﺴ ــﻞ اﻟﻮﺟ ــﻪ واﻟﻴ ــﺪﻳﻦ إﱃ اﳌ ـﺮﻓﻘﲔ ﻣ ــﻦ ﻓ ـﺮاﺋﺾ اﻟﻮﺿ ــﻮء) (2ﻟﻠﻈ ــﺎﻫﺮ واﳋ ــﱪ
واﻹﲨﺎع).(3
1S{ J13z1FOא@.ZONא )?x

وﻏﺴــﻞ اﳌـﺮﻓﻘﲔ ﻣــﻊ اﻟﻴــﺪﻳﻦ واﺟــﺐ) (4ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﻦ ﻧﻔــﻰ وﺟﻮﺑــﻪ)(5؛ ﻷﻧــﻪ 
ﻛﺎن إذا ﺗﻮﺿﺄ أدار اﳌﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻓﻘﻴﻪ) ،(6وﻷﻧﻪ ﺣﺪ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﻐﺴﻮل ﻛﺎﻟﻜﻌﺒﲔ.
S. J14z1FOא4Nسx

وﻣﺴﺢ ﲨﻴﻊ اﻟﺮأس واﺟﺐ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ؛ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﺰ:
 ،(7)lNMmواﻻﺳ ــﻢ ﻟﻠﺠﻤﻠ ــﺔ ﻓﻴﺠ ــﺐ اﺳ ــﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ ،وﻷﻧ ــﻪ 
ﻣﺴﺢ رأﺳﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻤﺎ وأدﺑﺮ) ،(8وأﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب ،وﻷﻧﻪ ﻋﻀـﻮ ﻣـﻦ
أﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء ،ﻓﻠﻢ ﳚﺰ اﻻﻗﺘﺼـﺎر ﻣـﻦ ﺗﻄﻬـﲑﻩ ﻋﻠـﻰ أﻗـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻘـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ اﻻﺳـﻢ
أو ﻓﻠــﻢ ﻳﺘﺤــﺪد ﺑــﺎﻟﺮﺑﻊ ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀــﺎء ،وﻷﻧــﻪ ﻋﻀــﻮ أﻃﻠــﻖ اﻟــﻨﺺ ﻓﻴــﻪ ﻓﻮﺟــﺐ
إﻳﻌﺎﺑﻪ ﻛﺎﻟﻮﺟﻮﻩ.
) (1سوف نالحظ كثيرا ذكر مثل ھذه القواعد التي يستدل بھا القاضي عبد الوھاب.
) (2انظر :المدونة ) ،(15/1التفريع ) ،(190-189/1الرسالة )ص  ،(95الكافي )ص .(21
) (3انظر :مرات!ب اإلجم!اع – الب!ن ح!زم )ص  ،(19-18المجم!وع ) ،(427-413/1المغن!ى )،(122 ،114/1
فتح البارى ) ،(234/1نيل األوطار ).(142/1
) (4انظر :الرسالة )ص  ،(95الكافي )ص .(21
) (5حكى نفي وجوبه عن ابن داود وزفر )المغنى.(122/1 :
) (6أخرجه الدارقنطي ) ،(83/1والبيھـقي ) ،(56/1من حديث القاسـم بن محمد ،وھ!و مت!ـروك عن!د أب!ى ح!اتم،
وقال أبو زرعة منكر الحديث ،وكذا ضعفه أحمد وابن معين وانفرد ابن حب!ان ب!ذكره ف!ي الثق!ات ،وق!د ص!رح
بضعف ھذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصالح والنووي وغيرھم )تلخيص الحبير .(75/1
) (8انظر المدونة ،(16/1) :الرسالة )ص  ،(96التفريع ).(19/1
) (9مختصر الطحاوي )ص  ،(18مختصر المزنى )ص .(3
) (7سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (8أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :مسح الرأس كله ،(54/1) :ومسلم ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :ص!فة الوض!وء:
).(204/1
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وﻛﻴﻒ ﻣﺎ أوﻋﺒﻪ) (1أﺟﺰأﻩ إﻻ أن اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻓﻴﻪ :أن ﻳﺄﺧـﺬ اﳌـﺎء ﺑﻴـﺪﻩ ﰒ ﻳﺮﺳـﻠﻪ
أو ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ ﰒ ﻳﻀﻌﻪ ﰲ اﻷﺧﺮى ﰒ ﻳﺒﺪأ ﲟﻘﺪﻣﺔ رأﺳﻪ إﱃ ﻣﺆﺧﺮﻩ ﰒ ﻳﺮدﳘﺎ إﱃ
ﺣﻴ ــﺚ ﺑ ــﺪأ؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﺻ ــﻔﺔ ﻓﻌﻠ ــﻪ ) ،(2واﳌ ـﺮأة واﻟﺮﺟ ــﻞ ﻳﺴ ــﺘﻮﻳﺎن ﰲ ذﻟ ــﻚ
ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻈﺎﻫﺮ ،واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺘﺴﺎوﻳﻬﻤﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء.
S. J16z1FOא#ذ'xZ

وﳝﺴــﺢ أذﻧﻴــﻪ ﻇﺎﻫﺮﳘــﺎ وﺑﺎﻃﻨﻬﻤــﺎ؛ ﻷﻧــﻪ  ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ ) ،(3وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ
ﲡﺪﻳﺪ اﳌﺎء ﳍﻤﺎ) (4ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (5ﻟﻠﺨـﱪ) (6اﻟـﺬي روي ﰲ ذﻟـﻚ ،وﻷن
اﳌﻐﺴﻮﻻت ﻧﻔﻼ ﳌﺎ اﻧﻔﺮدت ﻋﻦ اﳌﻐﺴﻮﻻت ﻓﺮﺿﺎ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﳌﻤﺴﻮﺣﺎت ﻧﻔـﻼ
ﳚﺐ أن ﺗﻨﻔﺮد ﻋﻦ اﳌﻤﺴﻮﺣﺎت ﻓﺮﺿﺎ.
 J17z1FOא@MDSא.2$وאx2p

)(8

وﻻ ﳚﻮز اﳌﺴﺢ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﺎﻣـﺔ وﻻ ﲬـﺎر) (7ﺑـﺪﻻ ﻋـﻦ اﻟـﺮأس ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﲪـﺪ
وداود) ،(9ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﺰ ،(10)lNMm :وﻫﺬا ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة

) (1قوله :أوعبه :يعني أعمه حتى لم يترك منه شيئا )غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ص .(96
) (2راجع الحديث السابق في صفة وضوئه .
) (3انظر ما أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب  :صفة وضوء النبي  ،(89/1) :والترمذي في الطھارة ،باب:
ما جاء أن مسح الرأس مرة" :(49/1) :أنه  مس!ح برأس!ه وأذني!ه باطنھم!ا بالس!بابتين وظاھرھم!ا بإبھام!ه"،
وقال الترمذي :حسن صحيح.
) (4انظر :المدونة ،916/1) :الرسالة) :ص  ،(96التفريع ،(190/1) :الكافي )ص .(23
) (5انظر :مختصر الطحاوي )ص .(18
) (6أن عبد ﷲ بن زيد رأى رسول ﷲ  يتوضأ فأخذ ألذنيه ماء خالف الماء الذي أخذه لرأسه ،أخرجه الح!اكم
في المستدرك ،(151/1) :وقال :حديث صحيح على شرط الشيخين )نصب الراية.(22/1 :
) (7انظر :المدونة ،(16/1) :الموطأ ،(35/1) :التفريع ،(191/1) :الكافي )ص .(23
والعمامة – معروفة – وھي ما بلف!ه الرج!ل عل!ى رأس!ه) .انظ!ر المص!باح المني!ر  ،(430أم!ا الخم!ار فھ!و :ث!وب
تغطي به المرأة رأسھا )المصباح المنير .(181
) (8انظر :مسائل اإلمام أحمد ).(30
) (9انظر المحلى ،(81/2) :المجموع.(447/1) :
) (10سورة المائدة ،اآلية.6 :
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اﻟﻌﻀﻮ ،وﻷﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻏﲑ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻮﺟﻪ ،وﻷن ﻓﺮض اﻟﺒﺪل
ﻻ ﻳﻜﻮن ﻛﻔﺮض اﳌﺒﺪل.
1S{ J18zS.אxZDVN

وﻓـﺮض اﻟــﺮﺟﻠﲔ اﻟﻐُﺴــﻞ) (1ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﻦ ذﻫــﺐ إﱃ أﻧــﻪ اﳌﺴــﺢ) (2ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:
 (3)lOmﺑﺎﻟﻨﺼــﺐ وﻫــﻮ ﻋﻄــﻒ ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﺴــﻞ ،وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻓــﺈذا
ﻏﺴﻞ رﺟﻠﻴﻪ ﺧﺮﺟـﺖ اﳋﻄﺎﻳـﺎ ﻣـﻦ أﻇﻔـﺎر رﺟﻠﻴـﻪ") ،(4وذﻟـﻚ ﻳﻔﻴـﺪ أن ﻓﺮﺿـﻬﻤﺎ
اﻟﻐﺴﻞ ،وﻷﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ﻛﺎﻟﻴﺪﻳﻦ.
%,4+f5 J19z1FOא6ZDVNאx/

وﻳﻐﺴــﻞ أﻗﻄــﻊ اﻟــﺮﺟﻠﲔ ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﻘﻄــﻊ ﻟﺒﻘﺎﺋــﻪ ﳏــﻞ اﻟﻐــﺮض ،وﻻ ﻳﻠــﺰم أﻗﻄــﻊ
اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺮﻓﻘﲔ) (5ﻏﺴﻞ ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﻘﻄـﻊ؛ ﻷن ﻟﻠﻤـﺮﻓﻘﲔ ﻳـﺪﺧﻼن ﰲ اﻟﻘﻄـﻊ
ﻓــﻼ ﻳﺒﻘــﻰ ﺷــﻲء ﻣــﻦ ﳏــﻞ اﻟﻔــﺮض ،واﻟﻘﻄــﻊ ﰲ اﻟــﺮﺟﻠﲔ ﻣــﻦ ﲢــﺖ اﻟﻜﻌﺒــﲔ)،(6
ﻓــﺒﻌﺾ ﳏــﻞ اﻟﻔــﺮض ﺑــﺎق ﻓﻠﺰﻣــﻪ ﻏﺴــﻠﻪ ،ﻓــﺈن اﺗﻔــﻖ أن ﻳﻜــﻮن ﺑﻘــﻲ ﺷ ـﻲء ﻣــﻦ
اﳌﺮﻓﻘﲔ ﻏﺴﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﻄﻊ).(7
nN J20zS.אx/

وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤﻖ) (8ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) (9ﺣﲔ ﻳﻮﺟﺒﻪ؛
ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ وﻋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺰ I H G F E Dm :
) (1انظر :الرسالة )ص  ،(97المقدمات ).(87/1
) (2حك!!ي المس!!ح ع!!ن اب!!ن عب!!اس وأن!!س والش!!عبي واب!!ن جري!!ر )انظ!!ر مص!!نف عب!!د ال!!رزاق ،(19/1) :كن!!زل
العمال ،(433/9) :المغنى.((133/1) :
) (3سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (4أخرجه مالك في الطھارة ،ب!اب :ج!امع الوض!وء ،(31/1) :والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :مس!ح األذن!ين م!ع
الرأس ،(64/1) :وابن ماجه في الطھارة ،باب :ثواب الطھور.(104/1) :
) (5المرفق :ھو موصل العضد بالساعد )المغرب ص .(194
) (6الكعب :ھو العظم الناشز من جانب القدم )المغرب ص .(409
) (7راجع ھذه المسألة في المدونة.(926/1) :
) (8انظر :المدونة ،(14/1) :التفريع ،(192/1) :الكافي ) ص .(21
) (9انظر :األم ،(30/1) :مختصر المزنى ) ص .(3
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 (1)l...Jاﻵﻳ ـ ــﺔ ،وﻣﻮﺿ ـ ــﻮع اﻟـ ـ ـﻮاو اﻻﺷـ ـ ـﱰاك دون اﻟﱰﺗﻴ ـ ــﺐ ،واﺳ ـ ــﻢ
اﻟﻐﺴﻞ ﻳﻨﺘﻈﻢ) (2ﻣﻦ رﺗﺐ وﻣﻦ ﱂ ﻳﺮﺗﺐ ،وﻷﺎ ﻃﻬﺎرة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻐﺴﻞ ،وﻷﻧـﻪ
ﺗﻘﺪﱘ وﺗﺄﺧﲑ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻠـﻢ ﳝﻨـﻊ ﺻـﺤﺘﻪ ﻛﺘﻘـﺪﱘ اﻟﻴﺴـﺮى ﻋﻠـﻰ اﻟﻴﻤـﲎ ،وﻷﻧـﻪ
ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء ﻓﺼﺤﺖ اﻟﻄﻬﺎرة ]ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺪﺋﺔ ﺑﻪ[) (3ﻛﺎﻟﻮﺟﻪ.
 J21z1FOد1אnN  ELאx/

)(4

إذا ﺛﺒ ــﺖ أﻧ ــﻪ ﻟ ــﻴﺲ ﺑﻔ ــﺮض ،ﻓﺈﳕـ ــﺎ اﺳ ــﺘﺤﺒﺒﻨﺎﻩ ﻟﻔﻌ ــﻞ رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻟ ــﻪ ،
وﻣﺪاوﻣﺘــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻋﻤــﻞ اﻟﺴــﻠﻒ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪﻩ ﺑــﻪ ،وﻷن اﻷﻣــﺔ ﳎﻤﻌــﺔ) (5ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ
ﻣﻄﻠــﻮب ﰲ اﻟﻮﺿ ــﻮء ،وأن ﻓﻌﻠــﻪ أﻓﻀ ــﻞ وأوﱃ ﻣ ــﻦ ﺗﺮﻛــﻪ ،واﺧ ــﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﻣﺒ ــﺎح
اﻟﻄﻬﺎرة ﺑﱰﻛﻪ ﻻ ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺑﻪ.
;X J22z1FOאx/

واﻻﺧﺘﻴﺎر ﰲ ﺻﻔﺘﻪ :أن ﻳﺒﺪأ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎﳍﻤﺎ اﻹﻧـﺎء ،ﰒ
ﺑﺎﳌﻀﻤﻀـ ــﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸـ ــﺎق ،ﰒ ﺑﻐﺴـ ــﻞ اﻟﻮﺟـ ــﻪ ،ﰒ ﺑﻴﻤـ ــﲎ ﻳﺪﻳـ ــﻪ ﰒ ﻳﺴ ـ ـﺮاﳘﺎ ،ﰒ
اﳌﺴﺢ ﺑﺎﻟﺮأس ،ﰒ اﻷذﻧﲔ ،ﰒ ﻳﻐﺴﻞ ﳝﲎ رﺟﻠﻴﻪ ﰒ ﻳﺴـﺮاﳘﺎ ،وإﳕـﺎ اﺧﱰﻧـﺎ ذﻟـﻚ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ أﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ – رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ – أﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺔ وﺿﻮﺋﻪ ) ،(6وإﳕﺎ ﺧﻠﺼﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻴﺔ ،وإن ﻛﺎن ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ
ﻓﺮﺿﺎ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﻈﻦ ﻇﺎن أﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء ﺟﺎز أن ﺗﻘـﺪم
وﺗ ــﺆﺧﺮ ﻛﺴ ــﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀ ــﺎء اﳌﻔﺮوﺿ ــﺔ ،ﻓﺒﻴﻨ ــﺎ أ ــﺎ ﲞ ــﻼف ﻏﲑﻫ ــﺎ ،وأن ﺗﻘ ــﺪﳝﻬﺎ
ﻓﺮض ،وإﳕﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎول اﳌﺎﺿﻲ اﳌﻨﻘﻀﻲ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻳﻘـﺪم ﻏﺴـﻞ ﻳـﺪﻩ؛ ﻷن
) (1سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (2ھذه الكلمة غير واضحة في )ق( ،و)س(.
) (3بياض في )ق( ،و )س( ،وأكمل النقص من "اإلشراف".(11/1) :
) (4انظر :األحاديث السابق ذكرھا.
) (5انظر :المحلى ،(95-93/2) :المجموع ،(485/1) :المغنى ).(136/1
) (6انظر :حديث عبخ ﷲ بن زيد بن عاصم الذي وصف فيه وضوء  ،وقد سبق تخ!ريج الح!ديث ف!ي الص!فحة
).(125
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اﳋﱪ ﺑﺬﻟﻚ ورد ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﻓـﻼ ﻳﻐﻤـﺲ ﻳـﺪﻩ ﺣـﱴ ﻳﻐﺴـﻠﻬﺎ") ،(1وﻛـﺬﻟﻚ روى
ﻣﻦ وﺻﻒ وﺿﻮءﻩ ) (2رواﻳﺔ وﺣﻜﺎﻳﺔ وﺑﺎﻗﻴﻪ ﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
xcN$dD5+`W4S.?.+f5 J23zS.

وﻣــﻦ ﻣﺴــﺢ رأﺳــﻪ ﰒ ﺣﻠــﻖ ﺷــﻌﺮﻩ ﻓــﻼ إﻋــﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ) (3ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻌﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﺑــﻦ
أﰉ ﺳــﻠﻤﺔ)(4؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺟــﻞ وﻋــﺰ ،(5)lNMm:وﻫــﺬا ﻗــﺪ ﻓﻌــﻞ،
وﻷﻧﻪ ﻋﻀﻮ زال ﺣﻜﻢ اﳊﺪث ﺑﺘﻄﻬﲑﻩ ،ﻓﺰواﻟﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ إﻋﺎدة ﺗﻄﻬﲑﻩ ﻛﺴﺎﺋﺮ
اﻷﻋﻀﺎء ،وﻳﻔﺎرق اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋـﻒ أﻧـﻪ إذا ﺧـﺎف ﻏﺴـﻞ رﺟﻠﻴـﻪ؛ ﻷن اﳌﺴـﺢ
ﻋﻠــﻰ اﳋــﻒ ﺑــﺪل ،وﻣﺴــﺢ) (6ﺷــﻌﺮ اﻟـﺮأس أﺻــﻞ ،وﻃﻬــﻮر اﳌﺒــﺪل ﻳﺒﻄــﻞ ﺣﻜــﻢ
اﻟﺒﺪل.
+f5 J24z1FOא@א_6Aאx/

وإذا ﺗﻌﻤ ــﺪ ﺗﻔﺮﻳ ــﻖ وﺿ ــﻮﺋﻪ ﺣ ــﱴ ﻃ ــﺎل وﺗﻔ ــﺎﺣﺶ اﺳ ــﺘﺄﻧﻒ وﱂ ﳚ ــﺰﻩ اﻟﺒﻨ ــﺎء
)(9
)(8
)(7
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ  ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﺰ F E Dm:
 ،(10)lHGواﻷﻣ ـ ــﺮ اﳌﻄﻠ ـ ــﻖ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻔ ـ ــﻮر ،وﻷ ـ ــﺎ ﻋﺒ ـ ــﺎدة ﺗﺒﻄ ـ ــﻞ
ﺑﺎﳊــﺪث ﻓﻜــﺎن ﻟﻠﺘﻔﺮﻳــﻖ ﺗــﺄﺛﲑ ﰲ إﺑﻄﺎﻟــﻪ ﻛﺎﻟﺼــﻼة ،وﻷــﺎ ﻋﺒــﺎدة ذات أرﻛــﺎن
ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺼﻼة ﳍﺎ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﻤﺎ ﻛﺎﻷذان.

) (1سبق تخريج الحديث.
) (2انظر :حديث" :أنه مسح رأسه بيديه."...
) (3انظر :الذخيرة.(259/1) :
) (4عب99د العزي99ز ب99ن أب99ي س99لمة ھ!!و :أب!!و عب!!د ﷲ ب!!ن عب!!د العزي!!ز ب!!ن عب!!د ﷲ ب!!ن أب!!ى س!!لمة الماجش!!ون التيم!!ى
المدني ،الفقيه اإلمام المحدث حدث عن األزھري وغيره ،وعنه أب!و نع!يم ،ت!وفي ببغ!داد س!نة  164ھ!ـ ،ت!ذكرة
ال ُحفﱠاظ.(222/11) :
) (5سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (6غير واضحة في )ق( ،و )س(.
) (7انظر :المدونة ،(15/1) :التفريع ،(192/1) :الكافي )ص .(20
) (8انظر :مختصر الطحاوي )ص .(18
) (9انظر األم ،(30/1) :مختصر المزنى )ص .(3
) (10سورة المائدة ،اآلية.6 :

114

)N; J25z1FOא./אx3$

وﺗﻔﺮﻳﻘــﻪ ﻣــﻊ اﻟﻌــﺬر ﻏــﲑ ﻣﻔﺴــﺪ ﻟــﻪ) ،(1إﻻ أن اﻟﻌــﺬر ﺿـﺮﺑﺎن :ﻧﺴــﻴﺎن وﻋﺠــﺰ
اﳌﺎء ﻋـﻦ ﻗـﺪر اﻟﻜﻔﺎﻳـﺔ ،وﰲ اﻟﻨﺴـﻴﺎن ﻳﺒـﲎ ﻃـﺎل أم ﱂ ﻳﻄـﻞ ﺻـﻠﻰ أم ﱂ ﻳﺼـﻞ،
وﰲ ﻋﺠــﺰ اﳌــﺎء ]ﻳﺒــﲎ[) ،(2ﻣــﺎ ﱂ ﻳﻄــﻞ؛ ﻷن اﻟﻨﺎﺳــﻲ ﻻ ﺻــﻨﻊ ﻟــﻪ ﰲ ﻧﺴــﻴﺎﻧﻪ،
وﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﺎء ﻋﻦ ﻗﺪر ﻛﻔﺎﻳﺔ ]ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ[) (3ﻟﻠﺘﺤﺮز) (4ﺑﺈﻋـﺪاد ﻗـﺪر
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ،وﰲ ﺣﺪ اﻟﻄﻮل اﳌﻌﺘﱪ ﰲ ذﻟﻚ رواﻳﺘـﺎن :إﺣـﺪاﳘﺎ اﻟﺮﺟـﻮع إﱃ اﻟﻌـﺮف
ﰲ اﻟﻘــﺮب أو اﻟﺘﻔــﺎﺣﺶ ،واﻷﺧــﺮى ﻣــﺎ ﱂ ﳚــﻒ وﺿــﻮؤﻩ ،ﻓﻮﺟــﻪ اﻷوﱃ أن ﻛــﻞ
أﻣ ــﺮ ﻓ ــﺮق ﺑ ــﲔ ﻗﻠﻴﻠ ــﻪ وﻛﺜ ــﲑﻩ ،واﺣﺘ ــﻴﺞ إﱃ ﻓﺎﺻ ــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ﱂ ﻳ ــﺮد اﻟﺸ ــﺮع ﻋﻨ ــﻪ
ﻓــﺎﳌﺮﺟﻮع ﻓﻴ ــﻪ إﱃ اﻟﻌــﺮف ﻛﺎﻟﻌﻤ ــﻞ ﰲ اﻟﺼــﻼة وﻏ ــﲑﻩ ،ووﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ أن ﻣ ــﺎ ﱂ
ﳚﻒ وﺿﻮءﻩ ﱂ ﳜﺮج ﻋﻦ ﺣـﺪ اﻟﺘﻘـﺎرب؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻮ ﺗﺒﺎﻋـﺪ ﱂ ﻳﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ رﻃﻮﺑﺘـﻪ،
وﺣﻜﻢ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻮﺿﻮء ﰲ ذﻟﻚ واﺣﺪ.
 J26zS.א;Nض 6دIC%אx/:#

اﻟﻔﺮض ﺗﻄﻬﲑ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﺮة ،واﻟﻔﻀـﻞ ﰲ ﺗﻜـﺮار ﻣﻐﺴـﻮﳍﺎ ﻣـﺮﺗﲔ وﺛﻼﺛـﺎ ،وﻻ
ﻓﻀــﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﻜ ـﺮار اﳌﻤﺴــﻮح ﻛﻠــﻪ ،وﻻ ﻓﻴﻤــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ اﻟــﺜﻼث ﻣــﻦ ﻣﻐﺴ ـﻮﻟﻪ)،(5
ﻓﺄﻣــﺎ اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻮب اﳌــﺮة؛ ﻓــﻸن ﲝﺼــﻮﳍﺎ ﻳﻜــﻮن ﻓــﺎﻋﻼ ،وﺑﻌــﺪﻣﻬﺎ ﳜــﺮج
ﻋــﻦ وﻗــﻮع اﻻﺳــﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ أن ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﻐﺴــﻞ أﻋﻀــﺎءﻩ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:
 (6)lI Hmاﻵﻳــﺔ ،وﺑﺎﻷﺧﺒــﺎر) ،(7واﻹﲨــﺎع) ،(8وﻛــﺎن أﻗــﻞ ﻣــﺎ
) (1انظر :المدونة ،(15/1) :التفريع ،(191/1) :الكافي )ص .(20
) (2بياض في )ق( ،و )س(.
) (3طمس في )ق( ،و )س( وأكمل النقص في اإلشراف.(35/1) :
) (4العبارة ھكذا موجودة في )س( ،وفي )ق( مطموسة.
) (5انظر :المدونة ،(2/1) :الرسالة ) ،(98التفريع ،(190/1) :الكافي )ص .(21
) (6سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (7التي سبق ذكرھا.
) (8انظر :مرات!ب اإلجم!اع – الب!ن ح!زم )ص  ،(19ش!رح مس!لم – للن!وى ،(213/2) :المغن!ى ) ،(139/1ف!تح
البارى.(188/1) :
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ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻻﺳﻢ ﻣﺮة ،وﰲ اﻧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ اﻧﺘﻔﺎء اﻻﺳﻢ ﻓﻮﺟﺐ ﻓﻌﻠﻬـﺎ ،وﻛـﺬﻟﻚ روي أﻧـﻪ
 ﺗﻮﺿﺄ ﻣﺮة ﻣﺮة ،وﻗﺎل" :ﻫﺬا وﺿﻮء ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ اﻟﺼﻼة إﻻ ﺑﻪ").(1
 J27z1FOא)BدMDAא@/:41S{6ANאx/

وأﻣــﺎ اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ أن ﻣــﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻀــﻴﻠﺔ ﻓﻘﻮﻟــﻪ  ﳌــﺎ ﺗﻮﺿــﺄ ﻣ ـﺮﺗﲔ":ﻣﻦ
ﺗﻮﺿ ــﺄ ﻣ ـ ـﺮﺗﲔ آﺗ ــﺎﻩ اﷲ أﺟ ــﺮﻩ ﻣ ـ ـﺮﺗﲔ") ،(2وﻗﻮﻟ ــﻪ – ﳌ ــﺎ ﺗﻮﺿ ــﺄ ﺛﻼﺛ ــﺎ – "ﻫ ــﺬا
وﺿــﻮﺋﻲ ووﺿــﻮء اﻷﻧﺒﻴ ــﺎء ﻗﺒﻠــﻲ ووﺿــﻮء أﰉ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ") ،(3ﺑــﲔ ﺣﻜــﻢ اﻷﻋ ــﺪاد
وﻣﺮاﺗﺒﻬــﺎ ﰲ اﻟﻔــﺮض واﻟﻜﻤــﺎل ،ﻓﺠﻌــﻞ ﺣﻜــﻢ اﻟﻮاﺣــﺪة اﻟﻔــﺮض وﻣــﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬــﺎ،
ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻀﻞ.
 J28z1FOא)BدMDAא6[D]Lאx/

وأﻣﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ زاد ﻋﻠـﻰ اﻟـﺜﻼث ﻓـﻼ ﻓﻀـﻴﻠﺔ ﻓﻴـﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ:
"ﻫﺬا وﺿـﻮﺋﻲ ووﺿـﻮء اﻷﻧﺒﻴـﺎء ﻗﺒﻠـﻲ ووﺿـﻮء أﰉ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ") ،(4وﻧﺴـﺒﺘﻪ إﻳـﺎﻩ إﻟﻴـﻪ
 ،وإﱃ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻔﻴﺪ أﻧﻪ اﻟﻐﺎﻳـﺔ ﰲ ﺑﺎﺑـﻪ ،وروى" :اﻟﻮﺿـﻮء ﻣـﺮة وﻣـﺮﺗﲔ
وﺛﻼﺛﺎ وﻣﻦ زاد ﻓﻘﺪ أﺳﺎء وﻇﻠﻢ").(5
Nf J29z1FOאS.א4Nسx

ﻓﺄﻣـ ــﺎ اﻟـ ــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠـ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻻ ﻓﻀـ ــﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﻜ ـ ـﺮار ﻣﺴـ ــﺢ اﻟ ـ ـﺮأس ﺛﻼﺛـ ــﺎ ﺧﻼﻓـ ــﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻓﻤﺎ روى :أﻧﻪ  ﻏﺴﻞ أﻋﻀﺎءﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ وﻣﺴﺢ ﺑﺮأﺳﻪ ﻣـﺮة")،(6
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2سبق تخريج ھذا الحديث.
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4الح!ديث ال!وارد بھ!ذه العب!ارة" :وم!ن زاد فق!د أس!اء وظل!م" ،روى ع!ن عم!رو ب!ن ش!عيب ع!ن أبي!ه ع!ن ج!ده ،ق!ال :ج!!اء
أعرابي إلى النبي  يسأله عن الوضوء فآراه الوضوء ثالثا ثم قال" :ھكذا الوضوء ،فمن زاد عل!ى ھ!ذا فق!د أس!اء وظل!م،
أو ظلم وأساء" أخرجه أبو داود في الطھارة ،ب!اب :الوض!وء ثالث!ا ،(30/1) :والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :االعت!داء ف!ي
الوض!وء ،(75/1) :واب!ن ماج!!ه ف!ي الطھ!ارة ،ب!!اب :القص!د ف!ي الوض!!وء .(146/1) :والح!ديث ص!حيح عن!!د م!ن يص!!حح
ح!!ديث عم!!رو ب!!ن ش!!عيب ع!!ن أبي!!ه ع!!ن ج!!ده؛ لص!!حة اإلس!!ناد إل!!ى عم!!رو )نص!!ب الراي!!ة ،(29/1) :تلخ!!يص الحبي!!ر:
) .((83/1وكما يالحظ فإن الحديث ليس فيه الوضوء مرة ومرتين.

) (5انظر :األم ،(26/1) :مختصر المزنى )ص .(2
) (6أخرجه أبو داود في الطھ!ارة ،ب!اب :ص!فة وض!وء النب!ي  ،(82/1) :والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :غس!ل
الوجــه ،(58/1) :وابن ماجه في الطھــارة ،باب :ما جاء مس!ـح ال!رأس ،(150/1) :والترم!ذي ف!ي الطھ!ارة،
باب :وضوء النبي  ،وقال الھيثمي :إسناده حسن.
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واﻟــﺬي روى" :أﻧــﻪ  ﻣﺴــﺢ ﺛﻼﺛــﺎ) ،(1ﳏﺘﻤــﻞ ﻟﻠﺘﻜ ـﺮار ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﲡﺪﻳــﺪ ﻣــﺎء،
وﻷﻧ ــﻪ ﻣﺴ ــﺢ ﰲ اﻟﻮﺿ ــﻮء ﻛﺎﳌﺴ ــﺢ ﻋﻠ ــﻰ اﳋﻔ ــﲔ واﳉﺒ ــﺎﺋﺮ ،وﻷﻧ ــﻪ ﻣﺴ ــﺢ أوﺟﺒ ــﻪ
اﳊــﺪث ﻛــﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ،وﺑــﺬﻟﻚ ﻓــﺎرق اﻻﺳــﺘﺠﻤﺎر ،وﻷن ﻣﻮﺿــﻊ اﳌﺴــﺢ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ
ﻓﻼ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻪ ﻣﺎ ﳜﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ،واﻟﺘﻜﺮار ﺗﻐﻠﻴﻆ.
 J30z1FOא ?.1Sאx8aQ

اﻟﻐﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ـ ـ ــﻦ اﳉﻨﺎﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﺮﻳﻀ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ،ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ U T Sm :
 ،(2)lVوﻗﻮﻟــﻪ ،(3)l¦¥m :وﻗﻮﻟــﻪ " :اﳌــﺎء ﻣـﻦ اﳌــﺎء")،(4

وﻗﻮﻟــﻪ – وﺳــﺌﻞ ﻋــﻦ اﳌ ـﺮأة ﲢــﺘﻠﻢ ﻫــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻐُﺴــﻞ – ﻓﻘــﺎل" :ﻧﻌــﻢ إذا رأت
اﳌـﺎء") ،(5وﻗﻮﻟــﻪ " :ﲢــﺖ ﻛــﻞ ﺷــﻌﺮة ﺟﻨﺎﺑـﺔ ،ﻓﺒﻠـﻮا اﻟﺸــﻌﺮ وأﻧﻘـﻮا اﻟﺒﺸــﺮة")،(6
وذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ دﻳﻦ اﻷﻣﺔ ﺿﺮورة.
 J31z1FOطאx/

)(7

ﻓﺈذا أﺣﺪث اﳉﻨﺐ ،أو أﺟﻨﺐ اﶈﺪث ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ وﺿﻮء ﻣﻊ ﻏُﺴﻠﻪ ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌــﺎﱃ ،(8)l¦¥m :وﱂ ﻳﻮﺟــﺐ ﻏــﲑ اﻟﻐُﺴــﻞ ،وﻷن اﳊــﺪث اﻷﺻــﻐﺮ
ﻳــﺪﺧﻞ ﰲ اﳊــﺪث اﻷﻛــﱪ ﺑــﺪﻟﻴﻞ أن اﳊــﺪﺛﲔ اﳌﺘﺴــﺎوﻳﲔ ﻳﺘــﺪاﺧﻼن ،ﻓﺎﻷﺻــﻐﺮ
ﺑﺄن ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﻷﻛﱪ أوﱃ.
) (1أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :ص!!فة وض!!وء النب!!ي  ،(81/1) :وال!!دارقطني ،(91/1) :والبيھق!!ي:
) ،(63/1وفيه عبد الرحمن بن وردان .قال أب!و ح!اتم :م!ا ب!ه ب!أس ،وق!ال اب!ن مع!ين :ص!الح ووثق!ه اب!ن حب!ان
)تلخيص الحبير.(84/1 :
) (2سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (3سورة النساء ،اآلية.43 :
) (4أخرجه مسلم في الحيض ،باب" :إنما الماء من الماء".(269/1) :
) (5أخرجه البخاري ف!ي الغس!ل ،ب!اب :إذا احتلم!ت الم!رأة ،(74/1) :ومس!لم ف!ي الح!يض ،ب!اب :وج!وب الغس!ل
على المرأة بخروج المني منھا.(250/1) :
) (6أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :في الغسل من الجنابة ،(173/1) :وابن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :تح!ت
كل شعرة جنابة ،(196/1) :والترمذي في الطھارة ،باب :ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ،قال أبو داود :فيه
الحارث بن وجيه ،حديث منكر ،وھو ضعيف.
) (7انظر :الرسالة )ص  ،(99التفريع.(187/1) :
) (8سورة النساء ،اآلية.43 :
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واﻟﻔــﺮض ﻋﻠــﻰ اﳉﻨــﺐ ﺗﻌﻤــﻴﻢ ﻇــﺎﻫﺮ ﺑﺪﻧــﻪ ﺑﺎﻟﻐُﺴــﻞ) ،(1وﻳﺴــﺘﺤﺐ) (2ﻟــﻪ أن
ﻳﺒﺪأ ﺑﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ،ﰒ ﻳﺘﻨﻈﻒ ﻣﻦ أذى إن ﻛﺎن ﺑﻪ ،ﰒ ﻳﺘﻮﺿـﺄ وﺿـﻮءﻩ ﻟﻠﺼـﻼة،
ﰒ ﳜﻠــﻞ أﺻــﻮل ﺷــﻌﺮﻩ ﺑﺎﳌــﺎء ،ﰒ ﻳ ـﻮاﱃ اﻟﺼــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ،وإﳕــﺎ اﺧﱰﻧــﺎ ذﻟــﻚ؛ ﻷــﺎ
ﺻﻔﺔ ﻏﺴـﻠﻪ  ﰲ ﺣـﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸـﺔ) ،(3وأُم ﺳـﻠﻤﺔ) ،(4رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ،وﻛـﻞ
ﻣﻦ وﺻﻒ ﻏُﺴﻠﻪ ،وإن ﱂ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ وﻋﻢ ﺑﺪﻧﻪ أﺟﺰأﻩ.
;X J33z1FOא{SLلא@?.A4Nא!x

وﺻــﻔﺔ اﻏﺘﺴــﺎل اﳌ ـﺮأة ﻣــﻦ اﳊــﻴﺾ ﻛﺼــﻔﺔ اﻏﺘﺴــﺎﳍﺎ ﻣــﻦ اﳉﻨﺎﺑــﺔ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن
ﺷــﻌﺮﻫﺎ ﻣﻨﺴــﺪﻻ أﻣ ـﺮت ﻳــﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ،وإن ﻛــﺎن ﻣﻌﻘﻮﺻــﺎ ﱂ ﺗﻨﻘﻀــﻪ ،وﱂ ﲢﻔــﻦ
اﳌ ــﺎء ﻋﻠﻴ ــﻪ وﺗﻀ ــﻐﺜﻪ) (5ﺑﻴ ــﺪﻳﻬﺎ ﻣ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﺣﻔﻨ ــﺔ ،وذﻟ ــﻚ روي ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤ ــﻪ  أُم
ﺳـﻠﻤﺔ اﻟﻐﺴــﻞ ﳌــﺎ ﻗﺎﻟـﺖ ﻟــﻪ :اﻧﻘــﺾ ﺷــﻌﺮي ﰲ اﻟﻐُﺴـﻞ ﻓﻘــﺎل" :إﳕــﺎ ﻳﻜﻔﻴــﻚ أن
ﲢﺜﻲ اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،وﺗﻔﻀﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪك ﻓﺈذا ﺑﻚ ﻃﻬﺮت").(6
B0 J34z1FOאمא MD-א@ x1SL

وﻳﻠﺰﻣــﻪ إﻣـﺮار ﻳﺪﻳــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑﺪﻧــﻪ ﰲ اﻟﻐُﺴــﻞ وأﻋﻀــﺎﺋﻪ ﰲ اﻟﻮﺿــﻮء ،ﻓــﺈن اﻗﺘﺼــﺮ
ﻋﻠ ــﻰ ﳎ ــﺮد اﻻﻧﻐﻤ ــﺎس) (7أو ﺻ ــﺐ اﳌ ــﺎء ﻓ ــﻼ ﳚﺰﻳ ــﻪ) (8ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰊ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ)،(9
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)(10؛ ﻷن ﻋﻠﻴﻪ إﻳﺼﺎل) (11اﳌﺎء إﱃ ﺑﺪﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻏُﺴﻼ ﻻ
) (1انظر :المدونة ،(33/1) :الذخيرة.(309/1) :
) (2انظر الرسالة )ص  ،(99التفريع ،(194/1) :الكافي )ص .(25-24
) (3أخرج!ه البخ!اري ف!ي ال ُغس!!ل ،ب!اب :الوض!وء قب!!ل ال ُغس!ل ،(68/1) :ومس!لم ف!ي الح!!يض ،ب!اب :ص!فة ُغس!!ل
الجنابة ،(253/1) :ومالك.(44/1) :
) (4أخرجه مسلم في الطھارة ،باب :في وضوء النبي .(210/1) :
) (5الضغث – بالفتح – :الخلط ،ومعنى تضغثه يعني تداخله الماء )غرر المقالة ص .(99
) (6أخرجه مسلم في الحيض ،باب :حكم ضفائر المغتسل ،(255/1) :بلفظ قريب منه.
) (7االغتماس في )م(.
) (8انظر الرسالة )ص ،(100التفريع ،(194/1) :الكافي )ص .(25
) (9انظر :مختصر الطحاوي )ص.(19
) (10انظر :األم ) ،(40/1مختصر المزنى )ص .(5
) (11اتصال في )م(.
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ﻏﻤﺴﺎ ،وذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺻﻔﺔ زاﺋﺪة ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﳌﺎء؛ ﻷن أﻫـﻞ اﻟﻠﻐـﺔ ﻗـﺪ ﻓﺮﻗـﻮا
ﺑﲔ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻐﻤﺲ ،وﻟﻘﻮﻟﻪ  ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ" :وادﻟﻜﻲ
ﺟﺴﺪك ﺑﻴﺪﻳﻚ") (1واﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮب.
?.cNf). J35z1FOא@6/א x1S

وﻳﻜــﺮﻩ) (2ﻟﻠﺠﻨــﺐ أن ﻳﻐﺘﺴــﻞ ﰲ اﻷﺑــﺎر اﻟﺼــﻐﺎر اﻟﻘﻠﻴﻠــﺔ اﳌــﺎء) ،(3وﰲ اﳌــﺎء
اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻓﺈن ﻓﻌﻞ أﺟﺰأﻩ) ،(4وإﳕﺎ ﻛﺮﻫﻨﺎ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﳉـﻮاز أن ﻳﻜـﻮن ﻗـﺪ ﺑﻘـﻲ ﻋﻠـﻰ
ﻓﺮﺟ ــﻪ ﳒﺎﺳ ــﺔ ﻓﺘﺤ ــﻞ ﰲ اﳌ ــﺎء اﻟ ــﺪاﺋﻢ ،وﻷﻧ ــﻪ ﻳﺼ ــﲑ ﻣﺴ ــﺘﻌﻤﻼ واﺳ ــﺘﻌﻤﺎل اﳌ ــﺎء
اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻜﺮوﻩ).(5
 , J36z1FOא@/אW$.1F3א6);fא/وא x1S

وﻟــﻴﺲ ﰲ ﻗــﺪر ﻣــﺎ ﲢﺼــﻞ ﻣﻌــﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ ﰲ اﻟﻮﺿــﻮء واﻟﻐﺴــﻞ ﻣــﻦ اﳌــﺎء ﺣــﺪ
) (7
ﻣﻀﺮوب) ،(6وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻛﻮل إﱃ ﺣﺎل اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ رﻓﻘﻪ وﺧﻮﻓﻪ ،واﻷﺻﻞ
"ﺣﺘـ ـ ــﻰ
ﻓﻴـ ـ ــﻪ ﻗﻮﻟـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ــﺎﱃ lI Hm :اﻵﻳـ ـ ــﺔ ،وﻗﻮﻟـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ــﺎﱃَ :
ﺗَـ ْﻐﺘَ ِﺴـﻠُﻮا") ،(8ﻓـﺄﻃﻠﻖ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻷﺧﺒـﺎر إﻻ أﻧـﻪ ﻳﺴــﺘﺤﺐ ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد
دون اﻹﺳﺮاف ﻷﺎ ﺻﻔﺔ ﻓﻌﻠﻪ ).(9

) (1ذكره ابن حزم في المحلى (45/2) :وأعله وھو غريب جداً )مسالك الداللة ص .(26
) (2المكروه ضد المستحب ،وھو ما كان في تركه ثواب ولم يكن في فعله عقاب )المقدمات.(64 /1 :
) (3أما إن كانت كبيرة كثيرة الماء ،فال بأس به )التفريع.(195/1 :
) (4انظر التفريع ،(195/1) :الكافي ) :ص .(25
) (5وھو ال يجوز مطلقا عند الحنفية والشافعية ،ويجوز مطلقا عند أبى ثور والظاھرية )بداية المجتھد.(20/1 :
) (6انظر الرسالة) :ص ،(88الكافي ) :ص .(25
) (7أي والدليل فيه ..
) (8سورة النساء ،اآلية.43 :
) (9فقد كان  يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد :أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :الوضوء بالمد.(58/1) :
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اﳌﺴ ــﺢ ﻋﻠ ــﻰ اﳋﻔ ــﲔ ﺟ ــﺎﺋﺰ ﰲ اﻟﺴ ــﻔﺮ؛ ﻟﺜﺒ ــﻮت اﻟﺮواﻳ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟﻨ ــﱯ )،(3
واﻟﺴــﻠﻒ ﻗــﻮﻻ وﻓﻌــﻼ ،وﻋﻨــﻪ) (4ﰲ ﺟ ـﻮازﻩ ﻟﻠﻤﻘــﻴﻢ رواﻳﺘــﺎن) :(5إﺣــﺪاﳘﺎ اﳌﻨــﻊ،
واﻷﺧﺮى اﳉﻮاز ،ﻓﻮﺟﻪ اﳌﻨـﻊ أن ﲡـﻮﻳﺰﻩ ﰲ اﻟﺴـﻔﺮ ﻟﻠﻀـﺮورة اﻟـﱵ ﲣـﺘﺺ اﳌﺴـﺎﻓﺮ
ﻣﻦ ﺧﻮف اﻧﻔﻜﺎﻛﻪ ﻋـﻦ اﻟﺮﻓﻘـﺔ ﻣـﱴ ﺗﺸـﺎﻏﻞ ﲞﻠﻌﻬﻤـﺎ ﻛـﻞ وﻗـﺖ أداء اﻟﻄﻬـﺎرة،
وذﻟﻚ ﻣﻌﺪوم ﰲ اﳊﻀـﺮ ،وﻷن اﻟﺴـﻔﺮ ﳜـﺘﺺ ﺑﺄﺷـﻴﺎء ﻣـﻦ اﻟـﺮﺧﺺ ﻻ ﲡـﻮز ﰲ
اﳊﻀـﺮ :ﻛﺎﻟﻘﺼــﺮ واﻟﻔﻄــﺮ وﻏﲑﳘــﺎ وﻛــﺬﻟﻚ اﳌﺴــﺢ ،ووﺟــﻪ اﳉـﻮاز – وﻫــﻮ اﻟﻨﻈــﺮ
– ﻗﻮل اﻟﻨﱯ " :ﳝﺴﺢ اﳌﺴﺎﻓﺮ واﳌﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻴﻪ") ،(6وﻗﻮﻟﻪ" :إذا أدﺧﻠـﺖ
رﺟﻠﻴﻚ ﰲ اﳋﻔﲔ وأﻧﺖ ﻃﺎﻫﺮ ﻓﺎﻣﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ وﺻﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﱂ ﲣﻠﻌﻬﻤﺎ أو
ﺗﺼﺒﻚ ﺟﻨﺎﺑﺔ") ،(7و"ﻷﻧﻪ  ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋﻔـﲔ ﰲ اﳊﻀـﺮ") ،(8وﻷﻧـﻪ ﻣﺴـﺢ
ﰲ ﻃﻬ ــﺎرة اﳊ ــﺪث ﻓﺎﺳ ــﺘﻮى ﻓﻴ ــﻪ اﳊﺎﺿ ــﺮ واﳌﺴ ــﺎﻓﺮ ﻛﺎﳌﺴ ــﺢ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﺼ ــﺎﺋﺐ
واﳉﺒﺎﺋﺮ.
) (1أي ھذا باب ويطلق على الصنف ،ومجموعة األبواب تؤلف الكتاب وتح!ت الب!اب فص!ول )الفواك!ه ال!دوانى:
.(108/1
) (2الخ!ف لغ!!ة :ش!!يء يخ!الف الثق!!ل والرزان!!ة ،أم!ا الخ!!ف فمن!!ه ،وھ!و البس!!ه ألن الماش!!ي يخ!ف )معج!!م مق!!اييس
اللغة.(154/2 :
) (3مثل حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :المسح على الخفين ،(59/1) :ومسلم
في الطھارة ،باب :المسح على الخفين.(229/1) :
) (4يقصد عن اإلمام مالك.
) (5انظر :المدونة ،(45/1) :الكافي )ص .(26
) (6ھذا الحديث بھذا النص لم أجده ،لكن روى أن رسول ﷲ  أرخص للمسافـ!ـر ثالث!ة أيـ!ـام ولي!اليھن وللمق!يم
يوم!!ا وليل!!ة ..أخرج!!ه اب!!ن خزيم!!ة واب!!ن حب!!ان وال!!دارقطني والبيھق!!ي ،(114/1) :ونق!!ل البيھق!!ي أن الش!!افعي
صححه )تلخيص الحبير.(153/1 :
) (7أخرج الدارقطني ) ،(203/1والحاكم ) ،(181/1حديثا قريبا منه في المعنى ،وقال الحاكم :على شرط مسلم.
) (8ھذا في حديث بالل الذي أخرجه البيھقي ).(275/1
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واﻟﺮﺟ ــﺎل واﻟﻨﺴ ــﺎء ﻓﻴ ــﻪ ﺳ ـ ـﻮاء ﳌ ــﺎ روي أﻧ ــﻪ : :أرﺧ ــﺺ ﰲ اﳌﺴ ــﺢ ﻋﻠ ــﻰ
اﳋﻔﲔ") ،(1وأﻃﻠﻖ ،وﻷﻧﻪ ﻣﺴﺢ ﰲ ﻃﻬﺎرة اﳊﺪث ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻄﻬﺎرات.
\, J2z1FOא@MDSאxZ;p

وﻟــﻴﺲ ﻓﻴــﻪ ﺗﻮﻗﻴــﺖ ﲟــﺪة ﻣــﻦ اﻟﺰﻣــﺎن ﻻ ﰲ اﻟﺴــﻔﺮ وﻻ ﰲ اﳊﻀــﺮ) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(3واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(4؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :إذا أدﺧﻠــﺖ رﺟﻠﻴــﻚ ﰲ اﳋﻔــﲔ وأﻧــﺖ
ﻃ ــﺎﻫﺮ ﻓﺎﻣﺴ ــﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ وﺻ ـ ـﻞ ﻓﻴﻬﻤ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﱂ ﺗﻨﺰﻋﻬﻤ ــﺎ أو ﺗﺼ ــﺒﻚ ﺟﻨﺎﺑ ــﺔ")،(5
ﻓــﺄﻃﻠﻖ وﱂ ﻳﺆﻗــﺖ ،وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ أﰊ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺎرة)" :(6اﻣﺴــﺢ ﻣــﺎ ﺑــﺪا ﻟــﻚ")،(7
واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳉﺒﺎﺋﺮ واﻟﻌﺼﺎﺋﺐ) (8ﺑﻌِﻠّﺔ أﻧﻪ رﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻀﺮورة.
 J3z1FOאDY  ELאx$1>Z;p

)(9

)(10

إذا ﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﻻ ﺗﻮﻗﻴــﺖ ﻓﻴــﻪ ﻓﻴﺴــﺘﺤﺐ ﺧﻠﻌــﻪ ﻛــﻞ ﲨﻌــﺔ ﻟﻴﻐﺘﺴــﻞ ﳍــﺎ ،
واﻟﻐﺴــﻞ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻓﻴــﻪ ﻣﺴــﺢ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﺣــﺎل ،وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻘﺒــﺔ ﺑــﻦ
ﻋــﺎﻣﺮ ﳌــﺎ ﺳــﺄﻟﻪ ﻋﻤــﺮ –  – ﻣﻨــﺬ ﻛــﻢ ﱂ ﲣﻠﻌﻬــﺎ؟ ﻓﻘــﺎل :ﻣﻨــﺬ اﳉﻤﻌــﺔ إﱃ
اﳉﻤﻌﺔ ،ﻓﻘﺎل :أﺻﺒﺖ اﻟ ﺴﻨﺔ).(11
) (1ح!!ديث أب!!ي يك!!رة أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :م!!ا ج!!اء ف!!ي توقي!!ت ف!!ي المس!!ح ،(184/1) :ونق!!ل
الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال :حديث حسن.
) (2انظر المدونة ،(45/1) :التفريع.(199/1) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص .(21
) (4انظر :األم ،(34/1) :مختصر المزنى )ص.(9
) (5سبق تخريج الحديث قريبا.
) (6في )م( :أبى عمارة وھو تصحيف.
) (7أخرجه أبو داود في الطھارة ،ب!اب :توقي!ت المس!ح ،(109/1) :واب!ن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :م!ا ج!اء ف!ي
المسح بغير توقيت ،(185/1) :وھذا الحديث فيه مقال ،قال اإلمام أحمد :حديث ابى بن عمارة ل!يس بمع!روف
اإلسناد )نصب الراية.(178/1 :
) (8العصائب سقطت من )م(.
) (9في )م( :ليغسل.
) (10انظر :المدونة ،(45/1) :الكافي )ص .(26
) (11أخرجه الحاكم في المستدرك ،(181/1) :وقال :حديث صحيح على شرط مسلم ،ولم يخرجاه.
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واﻟﺸــﺮط اﻟــﺬي ﳚــﻮز ﻣﻌــﻪ اﳌﺴــﺢ :أن ﻳﺒﺘــﺪئ ﻟﺒﺴــﻬﻤﺎ ﺑﻌــﺪ ﻛﻤــﺎل اﻟﻄﻬــﺎرة،
ﻓﺈن ﻟﺒﺴﻬﻤﺎ أو أﺣـﺪﳘﺎ وﻗـﺪ ﺑﻘـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺷـﻲء ﻣـﻦ وﺿـﻮء ﻓﻠـﻴﺲ ﻟـﻪ اﳌﺴـﺢ)،(1
ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ إن ﻏﺴﻞ أﻋﻀﺎءﻩ ،وإﺣﺪى رﺟﻠﻴـﻪ ﰒ أدﺧﻠﻬـﺎ
اﳋــﻒ ﰒ ﻏﺴــﻞ اﻷﺧــﺮى وأدﺧﻠﻬــﺎ اﳋــﻒ ﻓﺈﻧــﻪ ﳚــﻮز ﻟــﻪ اﳌﺴــﺢ)(2؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ :
"دﻋﻬﻤ ــﺎ ﻓ ــﺈﱐ أدﺧﻠﺘﻬﻤ ــﺎ وﳘ ــﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗ ــﺎن") ،(3وﻷﻧ ــﻪ ﻟ ــﺒﺲ اﺑﺘ ــﺪئ ﻗﺒ ــﻞ ﻛﻤ ــﺎل
اﻟﻄﻬﺎرة ،ﻓﻠﻢ ﳚﺰ اﳌﺴﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ دﻟﻴﻠﻪ) (4إذا ﻟﺒﺴﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ.
La)ML. J5z1FOא@MDSאxZ;p

إذا ﻣﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط اﳉﺎﺋﺰ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﺾ اﳌﺴﺢ إﻻ ﲞﻠﻌﻬﻤﺎ ،أو ﻣـﺎ
ﻳــﺆدي إﱃ ﺧﻠﻌﻬﻤــﺎ وﻫــﻮ اﳉﻨﺎﺑــﺔ واﳊــﻴﺾ واﻟﻨﻔــﺎس) ،(5واﻟــﺬي ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أن
ﺧﻠﻌﻬﻤﺎ ﻳﻨﻘﺾ اﳌﺴﺢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺪاود) ،(6ﻗﻮﻟﻪ " :ﻣﺎ ﱂ ﲣﻠﻌﻬﻤـﺎ ،أو ﺗﺼـﺒﻚ
ﺟﻨﺎﺑــﺔ") ،(7وﻷﻧــﻪ ﻣﺴــﺢ ﻳﻔﻌــﻞ ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ ﻏﺴــﻞ ،ﻓﻈﻬــﻮر أﺻــﻠﻪ ﻳﺒﻄــﻞ ﺣﻜﻤــﻪ
ﻛﺎﳉﺒﺎﺋﺮ ،وإذا ﺛﺒﺖ أن ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻳﺒﻄﻞ اﳌﺴـﺢ ،ﻓﻜـﺬﻟﻚ ﻣـﺎ ﻳﻠـﺰم ﻣﻌـﻪ ﺧﻠﻌﻬﻤـﺎ؛
ﻷﻧﻪ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻐُﺴﻞ وذﻟﻚ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻴﻪ.

) (1انظر الرسالة ،(105) :التفريع ،(199/1) :الكافي )ص .(26
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(21ترتيب الصنائع ).(100/1
) (3سبقت اإلشارة إلى ھذا الحديث في حديث المغيرة.
) (4أي دليله من جھة القياس كما لو لبس الخفين في حال!ة الوض!وء قب!ل غس!ل ال!رجلين فإن!ه ال يعتم!د بوض!وئه،
كذلك إذا لبسھما قاصدا المسح عليھما قبل كمال الطھارة.
) (5انظر :المدونة ،(45/1) :الكافي )ص .(26
) (6المحلى.(137/2) :
) (7سبق تخريج الحديث.

122

+f5 J6z1FOא@MDSאI{Z;pאx?) Dl

وﻻ ﳚﻮز اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳉﻮرﺑﲔ ﻏﲑ اﻠـﺪﻳﻦ) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ أﺟـﺎزﻩ)(2؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ
ﺗﻌ ــﺎﱃ ،(3)lQP Om:ﻓﻌ ــﻢ ﻛ ــﻞ ﺣﺎﺋ ــﻞ ،وﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﳝﻜ ــﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺸﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻒ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﻴﻪ ﺧﺮﻗﺔ.
+f5 J7z1FOא@MDSאZ,.NQوאZ8Qאx?) Dl

وﻋﻨــﻪ ﰲ اﳉﺮﻣــﻮﻗﲔ) (4رواﻳﺘــﺎن) ،(5ﻓﻮﺟــﻪ اﳉ ـﻮاز ﻣــﺎ روى" :أﻧــﻪ  أرﺧــﺺ
ﰲ اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳋﻔﲔ") ،(6ﻓﻌﻢ ،وﻷﻧـﻪ ﺧـﻒ ﳝﻜـﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ اﳌﺸـﻲ ﻓﻴـﻪ ،ﻓﺄﺷـﺒﻪ
ِ
ﺟﻞ اﳌﺎﺳﺢ ،ووﺟﻪ اﳌﻨﻊ أﻧﻪ ﻣﻠﺒﻮس ﲢﺘﻪ ﳑﺴﻮح ﻓﻠﻢ ﳚﺰ اﳌﺴـﺢ ﻋﻠﻴـﻪ
أن ﻳﻠﻲ ر َ
ﻛﺎﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ،وﻷﻧﻪ ﻣﺴﺢ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻏﺴﻞ ﻓﻠـﻢ ﳚـﺰ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻮارﻳـﻪ ﻛﺎﻟﻘﻔـﺎﻓﻴﺰ ﰲ
اﻟﺘﻴﻤﻢ ،وﰲ اﳉﻮرﺑﲔ اﻠﺪﻳﻦ أﻳﻀﺎ رواﻳﺘﺎن.
;X J8z1FOא@MDSאxZ;p

وﺻــﻔﺔ اﳌﺴــﺢ ﻋﻠــﻰ اﳋﻔــﲔ) :(7أن ﻳﺄﺧــﺬ اﳌــﺎء ﺑﻴﺪﻳــﻪ ﰒ ﻳﺮﺳــﻠﻪ ﰒ ﻳﻀــﻊ ﻳــﺪا
ﲢـﺖ اﳋــﻒ وﻳـﺪاً ﻓﻮﻗــﻪ وﻳﺒﻠــﻎ ﺑﻴـﺪﻩ اﻟﺴــﻔﻠﻰ إﱃ اﻟﻜﻌﺒــﲔ ﺣـﺪ اﻟﻐُﺴــﻞ) ،(8وإﳕــﺎ
ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﺮﺳﻞ اﳌـﺎء وﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻠـﻞ اﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻴـﺪﻳﻦ؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﺻـﻔﺔ
اﳌﺴــﺢ ﰲ ﻛــﻞ ﳑﺴــﻮح ،وإن ﺷــﺎء ﻏﻤــﺲ ﻳﺪﻳــﻪ ﰲ اﳌــﺎء ورﻓﻌﻬــﺎ ﻣﺒﻠ ـﻮﻟﺘﲔ؛ ﻷن
اﻟﻐـﺮض ﺣﺎﺻـﻞ ﰲ اﳊـﺎﻟﲔ ،وإﳕـﺎ اﺧﱰﻧـﺎ ﻣﺴـﺢ اﻷﻋﻠـﻰ ،واﻷﺳـﻔﻞ ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) ،(9ﻗﻮﻟ ـ ـﻪ :إن اﻷﺳ ــﻔﻞ ﻟ ــﻴﺲ ﲟﺤ ــﻞ ﻟﻠﻤﺴ ــﺢ أﺻ ــﻼ ،ﳌ ــﺎ رواﻩ اﳌﻐ ــﲑة:
) (1انظر :المدونة ،(44/1) :التفريع ،(199/1) :الكافي )ص .(27
) (2قال بجوازه اإلمام أحمد) .انظر مسائل اإلمام أحمد ،(33) :ومختصر الخرقي )ص ((20
) (3سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (4الجرموق :خف غليظ ال ساق له )الفواكه الدواني ،(160/1) :وھو يلبس فوق الخف.
) (5انظر :المدونة.(44/1) :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7في )م( :الخف.
) (8انظر :المدونة ،(43/1) :الرسالة )ص  ،(105التفريع.(199/1) :
) (9مختصر الطحاوي )ص  ،(22مختصر القدوري.(37/1) :
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"أن رﺳ ـ ــﻮل اﷲ  ﻣﺴ ـ ــﺢ أﻋﻠ ـ ــﻰ اﳋ ـ ــﻒ وأﺳ ـ ــﻔﻠﻪ") ،(1وﻷﻧ ـ ــﻪ ﻣﻮﺿ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ــﻦ
اﳋ ــﻒ ﳛ ــﺎذي اﳌﻐﺴ ــﻮل ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ــﺪم ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن ﳏ ــﻼ ﻟﻠﻤﺴ ــﺢ أﻋﻠ ــﻰ
اﳋﻔﲔ).(2
N6 J9z1FOא@1;4MDSאpوxcg4

وإذا ﺛﺒـﺖ أن اﻻﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺴـﺢ اﻷﻋﻠـﻰ واﻷﺳـﻔﻞ ،ﻓـﺈن ﺗـﺮك اﻷﺳـﻔﻞ واﻗﺘﺼـﺮ
ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻛﺮﻩ ﻟﻪ ذﻟﻚ ،واﺳﺘﺤﺒﺒﻨﺎ ﻟـﻪ اﻹﻋـﺎدة ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ ،وإن اﻗﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ
اﻷﺳــﻔﻞ ﻓــﻼ ﳚﺰﻳــﻪ) ،(3واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗــﻮل ﻋﻠـ ّـﻲ ﺑــﻦ أﰉ ﻃﺎﻟــﺐ " :- -ﻟــﻮ
ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺆﺧـﺬ ﻗﻴﺎﺳـﺎ ﻟﻜـﺎن ﺑـﺎﻃﻦ اﳋـﻒ أوﱃ ﺑﺎﳌﺴـﺢ ،ﻣـﻦ ﻇـﺎﻫﺮﻩ ،وﻟﻜـﻦ
رأﻳــﺖ رﺳــﻮل اﷲ  ﳝﺴــﺢ ﻇــﺎﻫﺮﻩ") ،(4وﻷن ﺑــﺎﻃﻦ اﳋــﻒ ﰲ ﺣﻜــﻢ اﻟﻨﻌــﻞ،
وﻇــﺎﻫﺮﻩ ﰲ ﺣﻜــﻢ اﳋــﻒ ﺑــﺪﻟﻴﻞ أن اﶈــﺮم ﺗﻠﺰﻣــﻪ اﻟﻔﺪﻳــﺔ ﺑﻠــﺒﺲ اﳋــﻒ وﻻ ﻳﻠﺰﻣــﻪ
ﺑﻠﺒﺲ اﻟﻨﻌﻞ ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﺒﺲ ﺧﻔﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻇﻬﺮ ﻗﺪم وﻟﻪ أﺳﻔﻞ ﻗﺪم أﻧﻪ
ﻻ ﻓﺪﻳــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ) ،(5وﻟــﻮ ﻟــﺒﺲ ﺧﻔــﺎ ﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ ﻇﻬــﺮ ﻗــﺪم وﻟــﻪ أﺳــﻔﻞ ﻗــﺪم ﳌــﺎ ﻟﺰﻣﺘــﻪ
اﻟﻔﺪﻳــﺔ ،ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﻛــﺎن اﳌﻮﺿــﻊ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﰲ ﺣﻜــﻢ اﳋــﻒ ﻫــﻮ اﻟــﺬي
ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﺣﻜــﻢ اﳉـﻮاز ﺟــﻮن ﺣﻜــﻢ اﳌﻮﺿــﻊ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﰲ ﺣﻜــﻢ اﻟﻨﻌــﻞ ،واﷲ
أﻋﻠﻢ.

) (1أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :كيف المسح ،(116/1) :وابن ماجه في الطھ!ارة ،ب!اب :ف!ي مس!ح أعل!ى
الخف وأسفله ،(183/1) :والترمذي في الطھارة ،باب :في المسح على الخفين أع!اله وأس!فله ،وق!ال الترم!ذي
حديث معلول.(162/1) :
) (2في )م( :الخف.
) (3انظر :المدونة ،(43/1) :التفريع ،(199/1) :الكافي.(27) :
) (4أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :كي!!ف المس!!ح ،(114/1) :وق!!ال الح!!افظ اب!!ن حج!!ر :إس!!ناده ص!!حيح
)تلخيص الحبير.(160/1 :
) (5في )م( :لما لزمته الفدية.
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اﳌﺴــﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺼــﺎﺋﺐ) (2واﳉﺒــﺎﺋﺮ) (3ﺟــﺎﺋﺰ) ،(4إذا ﺧﻴــﻒ اﻟﻀــﺮر ﺑﻨﺰﻋﻬﻤــﺎ
ﻋﻠﻲ  - -أﻧﻪ ﻗـﺎل" :اﻧﻜﺴـﺮت
وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎﳌﺎء ،ﳌﺎ روى ﰲ ﺣﺪﻳﺚ
ّ
إﺣ ـ ــﺪى زﻧ ـ ــﺪى ﻓ ـ ــﺄﻣﺮ ﰊ رﺳ ـ ــﻮل اﷲ  أن أﻣﺴ ـ ــﺢ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﳉﺒ ـ ــﺎﺋﺮ") ،(5وﻷن
ﺿــﺮرﳘﺎ أﻋﻈــﻢ ﻣــﻦ ﺿــﺮر اﳌﺴــﺢ ﻋﻠــﻰ اﳋﻔــﲔ ﻟﻠﺤﺎﺟــﺔ إﱃ اﺳــﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺒﺴــﻬﻤﺎ،
واﳋﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ اﳌﺎء.
  J1z1FOمאdאطא6AC%א@MDSאNP QوאxnPF$

وﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻃﻬﻤﺎ أن ﺗﺸـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻃﻬـﺎرة) ،(6ﲞـﻼف اﳌﺴـﺢ ﻋﻠـﻰ اﳋﻔـﲔ؛
ﻷن اﳋـ ــﱪ ﻣﻄﻠـ ــﻖ ﻏـ ــﲑ ﻣﻘﻴـ ــﺪ ،وﱂ ﻳﻨﻘـ ــﻞ أﻧـ ــﻪ  ﺳـ ــﺄل وﻻ اﺳﺘﻘﺼـ ــﻰ ،وﻷن
ﺳﺒﺒﻬﻤﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ ﲞﻼف اﳋﻒ.
0_ J2z1FOدMDS@8MDX?.MDAאNP QوאxnPF$

وﻻ إﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺑﺎﳌﺴﺢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ) (7ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ)(8؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ
ﺑﻄﻬﺎرة ﻣﺜﻠﻪ ﻛﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ،وﻷﻧﻪ ﺣﺎﺋﻞ ﳚﻮز اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﳋﻔﲔ.
) (1عنوان الباب من )م(.
) (2العصائب :من العصب ،وھو الش!د ومن!ه عص!ابة ال!رأس لم!ا يش!د ب!ه )المص!باح المني!ر ،(413/2) :الفواك!ه
الدواني.(163/1 :
) (3الجب!!ائر :وھ!!ي أخش!!اب أو نحوھ!ا ت!!ربط عل!!ى الكس!!ر ونح!!وه )المص!!باح المني!!ر ،(89/1) :الفواك!!ه ال!!دواني:
).((163/1
) (4انظر :المدونة ،(25/1) :التفريع ،(202/1) :الك!افي )ص  ،(27وقول!ه :ج!ائز بمعن!ى المش!روع ال ب!المعنى
المقابل للمكروه والحرام.
) (5أخرجه ابن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :المس!ح عل!ى الجب!ائر ،(215/1) :وفي!ه عم!رو ب!ن خال!د وھ!و مت!روك
)نصب الراية.(186/1 :
) (6انظر :التفريع ،(215/1) :الكافي )ص  ،(28وخالف في ذلك بعض العلماء ،منھم الشافعية.
) (7انظر :الذخيرة.(319/1) :
) (8انظر :مختصر المزنى )ص  ،(7المذھب.(37/1) :
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)(1

اﻟﺘــﻴﻤﻢ  :ﺟــﺎﺋﺰ ﻋﻨــﺪ ﻋــﺪم اﳌــﺎء ،واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ h gm :
 ،(2)llk j iوﻗﻮﻟ ــﻪ " :اﻟﺼ ــﻌﻴﺪ اﻟﻄﻴ ــﺐ وﺿ ــﻮء اﳌﺴ ــﻠﻢ،

وﻟﻮ ﱂ ﳚﺪ اﳌﺎء ﻋﺸﺮ ﺣﺠﺞ") ،(3وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ).(4
 J1z1FOא6+2Lא!xN:

)(5

وأﻣ ـ ــﺎ ﰲ اﳊﻀ ـ ــﺮ ﻓﻴﺠ ـ ــﻮز ﻋﻨ ـ ــﺪﻧﺎ إذا ﻋ ـ ــﺪم اﻟﻮﺻ ـ ــﻮل إﻟﻴ ـ ــﻪ  ،ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﰉ
)(6
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺣﲔ ﻣﻨﻌﻪ ﻟﻐﲑ اﶈﺒﻮس واﳌﺮﻳﺾ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟـﻞ i h gm :
 ،(7)llk jﻓﻌـ ـ ـ ــﻢ ،وﻗﻮﻟـ ـ ـ ــﻪ " :اﻟﺼـ ـ ـ ــﻌﻴﺪ اﻟﻄﻴـ ـ ـ ــﺐ وﺿـ ـ ـ ــﻮء
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﻟﻮ ﱂ ﳚﺪوا اﳌﺎء ﻋﺸﺮ ﺣﺠﺞ") ،(8وﻷﻧﻪ ﻋﺎدم اﳌﺎء ﻛﺎﳌﺴﺎﻓﺮ.
0_ J2z1FOد6+2?.MDAא!xN:

وﻻ إﻋــﺎدة ﻋﻠﻴــﻪ) (9ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(10؛ ﻷــﺎ ﺻــﻼة ﻟــﺰم آداؤﻫــﺎ ﺑــﺎﻟﺘﻴﻤﻢ
ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺴﻘﻂ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻛﺼﻼة اﳌﺴﺎﻓﺮ.

) (1التيمم في اللغة :القصد ،ونقل في عرف الفقھ!اء إل!ى مس!ح الوج!ه والي!دين بش!يء م!ن الص!عيد )غ!رر المقال!ة
)ص ،(101المغرب )ص .(28
) (2سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (3أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :الجن!ب يت!يمم ،(236/1) :والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :الص!لوات بت!يمم
واحد ،(139/1) :والترمذي في الطھارة ،باب :ما جاء في التيمم للجنب ...وقال :حسن صحيح ).(212/1
) (4حكى اإلجماع صاحب المغنى ،(233/1) :المجموع.(224/2) :
) (5انظر :المدونة ،(47/1) :الرسالة )ص  ،(102التفريع.(201/1) :
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(20مختصر القدوري.(30/1) :
) (7سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (8سبق تخريج الحديث قريبا مع وجود اختالف يسير في اللفظ.
) (9انظر :المدونة ،(47/1) :الرسالة )ص  ،(102التفريع.(203/1) :
) (10انظر :المذھب.(43/1) :
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واﳌ ـ ــﺮض ﻣ ـ ــﺆﺛﺮ ﰲ ﺟ ـ ـﻮاز اﻟﺘ ـ ــﻴﻤﻢ ﺑﻐ ـ ــﲑ ﺧ ـ ــﻼف) (1إذا ﺧﻴ ـ ــﻒ ﻣﻨ ـ ــﻪ اﻟﺘﻠ ـ ــﻒ
)(2
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء ،ﻓﺄﻣﺎ إذا ﺧﻴﻒ ﻣـﻦ زﻳـﺎدة اﳌـﺮض ﻓﻴﺠـﻮز ﻋﻨـﺪﻧﺎ اﻟﺘـﻴﻤﻢ ﻣﻌـﻪ
ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ (4) lZ  Y Xm :ﻓﻌ ــﻢ ،وﻷن
ﺣﺮﻣــﺔ اﻟــﻨﻔﺲ أﻋﻈــﻢ ﻣــﻦ ﺣﺮﻣــﺔ اﳌــﺎل ،وﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﻟــﻮ وﺟــﺪ اﳌــﺎء ﲟــﺎ ﻳﻠﺤﻘــﻪ
ﺿﺮر ﰲ ﻣﺎﻟـﻪ ﱂ ﻳﻠﺰﻣـﻪ ﺷـﺮاؤﻩ ﻓﻜـﺎن ﺑـﺄن ﻳﺴـﻘﻂ ﻋﻨـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻀـﺮر ﰲ ﺑﺪﻧـﻪ
أوﱃ ،واﻋﺘﺒﺎرا ﲞﻮف اﻟﺘﻠﻒ ،وﻷﺎ ﻃﻬﺎرة ﺟﻮزت ﻟﻀـﺮورة ،ﻓﻠـﻢ ﻳﻔـﱰق اﳊﻜـﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺧﻮف اﻟﺘﻠﻒ وزﻳﺎدة اﳌﺮض ،أﺻﻠﻪ اﳌﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﳉﺒﺎﺋﺮ.
 J4z1FOא E2D+2LوאxnaQ

ﻻ ﺧ ــﻼف ﰲ ﺟ ـ ـﻮاز اﻟﺘ ــﻴﻤﻢ ﻟﻠﻤﺤ ــﺪث ،ﻓﺄﻣ ــﺎ اﳉﻨ ــﺐ ﻓﻴﺠ ــﻮز ﻟ ــﻪ اﻟﺘ ــﻴﻤﻢ
ﻋﻨــﺪﻧﺎ) ،(5وﺣﻜــﻰ ﻋــﻦ ﻋﻤــﺮ) ،(6واﺑــﻦ ﻣﺴــﻌﻮد) (7ﻣﻨﻌــﻪ ،ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ :
 ،(8)lji h g f emﻓﻌــﻢ ﻛ ــﻞ ﻣﻼﻣــﺲ ،ﻗﻮﻟ ــﻪ 
ﻟﻌﻤــﺎر" :وإﳕــﺎ ﻳﻜﻔﻴــﻚ ﻫﻜــﺬا وﻫﻜــﺬا") ،(9ووﺻــﻒ ﻟــﻪ اﻟﺘــﻴﻤﻢ ،وﻷﻧــﻪ ﳏــﺪث
ﻋﺎدم ﻟﻠﻤﺎء ﻓﺄﺷﺒﻪ اﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮ.
/:4 J5z1FOאx+2L

اﻟﺘ ـ ــﻴﻤﻢ ﻳﻔﻌ ـ ــﻞ ﰲ ﻋﻀ ـ ــﻮﻳﻦ وﳘ ـ ــﺎ :اﻟﻮﺟ ـ ــﻪ واﻟﻴ ـ ــﺪان ﻓﻘ ـ ــﻂ؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ:

 ،(10)lpo nmmوﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ " :اﻟﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻤﻢ

) (1انظر :المغنى ،(257/1) :المجموع.(213/2) :
) (2انظر :التفريع ،(202/1) :الكافي )ص  ،(28الذخيرة.(339/1) :
) (3انظر :األم ،(42/1) :المجموع.(314/2) :
) (4سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (5انظر :المدونة ،(48/1) :الرسالة )ص  ،(104الكافي )ص .(28
) (7)،(6مصنف ابن أبى شيبة ،(157/1) :المغنى.(257/1) :
) (8سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (9أخرجه البخاري في التيمم ،باب :التيمم ضربة ) ،(91/1ومسلم في الحيض ،باب :التيمم ).(280/1
) (10سورة المائدة ،اآلية.6 :
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ﺿ ـﺮﺑﺘﺎن :ﺿ ـﺮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺟــﻪ ،وﺿ ـﺮﺑﺔ ﻟﻠﻴــﺪﻳﻦ إﱃ اﳌ ـﺮﻓﻘﲔ") ،(1وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺎر:
"إﳕﺎ ﻳﻜﻔﻴﻚ ﺿﺮﺑﺔ ﻟﻮﺟﻬﻚ وﻳﺪﻳﻚ").(2
;X J6z1FOאx+2L

واﻟﻔــﺮض ﻟﻠﻮﺟــﻪ) (3إﻳﻌﺎﺑــﻪ ،ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮ) (4واﳋــﱪ) ،(5وﻷــﺎ ﻃﻬــﺎرة ﻣــﻦ ﺣــﺪث
)(6
ﻛﺎﻟﻮﺿــﻮء ،ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻴــﺪان ﻓﻘﻴــﻞ :إﱃ اﳌ ـﺮﻓﻘﲔ ،وﻗﻴــﻞ :إن ﺗــﻴﻤﻢ إﱃ اﻟﻜــﻮﻋﲔ
أﺟـﺰاء) ،(7ﻓﻮﺟــﻪ اﻷول ﻗﻮﻟــﻪ ﻋــﺰ وﺟــﻞ ،(8)lom:واﺳــﻢ اﻟﻴــﺪ ﻳﻘﺘﻀــﻰ
إﱃ اﳌﻨﺎﻛــﺐ ،وﻗﻮﻟــﻪ " :اﻟﺘــﻴﻤﻢ ﺿ ـﺮﺑﺘﺎن :ﺿﺮﺑ ــﺔ ﻟﻠﻮﺟــﻪ ،وﺿ ـﺮﺑﺔ ﻟﻠﻴــﺪﻳﻦ إﱃ
اﳌ ـﺮﻓﻘﲔ") ،(9وﻷﻧــﻪ ﺑــﺪل ﻳﻔﻌــﻞ ﰲ ﳏــﻞ ﻣﺒﺪﻟــﻪ ،ﻓﻜــﺎن ﰲ اﻻﺳــﺘﻴﻌﺎب ﻛﻤﺒﺪﻟــﻪ
أﺻﻠﻪ اﻟﻮﺟﻪ.
ووﺟ ــﻪ رواﻳ ــﺔ اﻟﻜ ــﻮﻋﲔ :ﻗﻮﻟ ــﻪ ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ ،(10)lom :واﺳ ــﻢ اﻟﻴ ــﺪ
اﻷﺧﺺ ﺑﻪ إﱃ اﻟﻜﻮع ،وﻷن اﻷﺧﺬ ﺑﺄواﺋـﻞ اﻷﲰﺎء واﺟﺐ ،واﻻﺳﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮع ،وﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤـﺎر" :إﳕـﺎ ﻳﻜﻔﻴـﻚ ﺿـﺮﺑﺔ ﻟﻮﺟﻬـﻚ وﻛﻔﻴـﻚ") ،(11وﻷﻧـﻪ
ﺣﻜ ــﻢ ﻋﻠ ــﻖ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻄﻠـ ــﻖ اﺳ ــﻢ اﻟﻴ ــﺪ ،ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﻳﻘﺘﺼ ــﺮ ﺑ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻜ ــﻮﻋﲔ
ﻛﺎﻟﻘﻄﻊ ،وﻷﺎ ﻃﻬﺎرة ﻋﻦ ﺣﺪث ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺪار ﻓﺮض اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻗﺪرا ﳜﺘﺺ ﺑﻪ أﺻﻠﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﻃﻬﺎرات اﻷﺣﺪاث.
) (1أخرج!!!ه ال!!!دارقطني ) ،(181/1والح!!!اكم ف!!!ي المس!!!تدرك ) ،(180/1ق!!!ال الح!!!اكم :ص!!!حيح اإلس!!!ناد ،وق!!!ال
الدارقطني :رجاله كلھم ثقات )نصب الراية .(151/1
) (2أخرجه البخاري في التيمم :باب :التيمم ضربة ) ،(91/1ومسلم في الحيض ،باب التيمم ).(281/1
) (3في )م( :في الوجه.
س ُحوا بِ ُو ُجو ِھ ُكم" وھو أو الوجه يستوعب الجمي!ع ،ألن!ه ال يق!ال لم!ن مس!ح خدي!ه فق!ط
) (4من قوله تعالى" :فَام َ
أنه مسح وجھه.
) (5لألخبار التي سبق ذكرھا قريبا.
) (6الكوع :ھو طرف الزند مما يلي اإلبھام )معجم مقاييس اللغة.(147/5 :
) (7انظر :المدونة ،(47/1) :التفريع ) ،(202/1الكافي )ص .(29
) (8سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (9سبق تخريج الحديث.
) (10سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (11سبق تخريج الحديث.
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واﻟﻨﻴــﺔ ﰲ اﻟﺘــﻴﻤﻢ واﺟﺒــﺔ ،وﻳﻨــﻮي اﳉﻨــﺐ واﶈــﺪث ﺑــﻪ اﺳــﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺼــﻼة دون
رﻓــﻊ اﳊــﺪث ،ﻓــﺈن ﻧــﻮى اﳉﻨــﺐ اﺳــﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺼــﻼة ﻣــﻦ اﳊــﺪث اﻷﺻــﻐﺮ ،ﻓﻔﻴﻬــﺎ
رواﻳﺘــﺎن) (1إﺣــﺪاﳘﺎ :أﻧــﻪ ﻻ ﳚﺰﻳــﻪ)(2؛ ﻷﻧــﻪ أﺿـﻌﻒ ﻣــﻦ اﻟﻐُﺴــﻞ ،وﻻ ﺗﻨــﻮب ﻧﻴــﺔ
اﻷﺿﻌﻒ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ اﻷﻗﻮى ،واﻷﺧﺮى أﻧـﻪ ﳚﺰﻳـﻪ ﻷﻤـﺎ ﺣـﺪﺛﺎن ﻣﻮﺟﺒﻬﻤـﺎ واﺣـﺪ
ﻫﻮ اﻟﺘﻴﻤﻢ ،ﻓﺈذا ﻧـﻮى أﺣـﺪﳘﺎ أﺟـﺰأﻩ ﻋـﻦ اﻵﺧـﺮ ﻛﺎﶈـﺪث ﺑﺒـﻮل وﻧـﻮم) (3ﻳﻨـﻮى
ﺑﻮﺿﻮﺋﻪ أﺣﺪﳘﺎ.
 J8z1FOא K2D+2Lووא~x F

اﺪور) (4واﶈﺼﻮب) (5إذا ﺧﺎﻓﺎ اﻟﺘﻠﻒ ،أو زﻳﺎدة اﳌﺮض ﺟـﺎز ﳍﻤـﺎ اﻟﺘـﻴﻤﻢ
ﳌ ــﺎ ﻗ ــﺪﻣﻨﺎﻩ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺑ ــﻪ ِﻋﻠــﺔ ﳜ ــﺎف ﻣﻌﻬ ــﺎ اﻟﻀ ــﺮر ﺑﺎﺳ ــﺘﻌﻤﺎل اﳌ ــﺎء،
وﻟﻠﺠﻨﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ إذا ﺧﺎف اﻟﺘﻠﻒ أو اﳌﺮض ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﱪد أن ﻳﺘﻴﻤﻢ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ـﻞ ،(6)l¡ ~ } | { zm :وقول!!!!!ه j im :
ﻋ ـ ـﺰ وﺟـ ـ ّ

.(7)lk

 J9z1FOא@)Nאa)?. _3وWא@x/

واﳌـﺮﻳﺾ إذا ﻗــﺪر ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﳌــﺎء ،وﱂ ﳚــﺪ ﻣــﻦ ﻳﻨﺎوﻟــﻪ إﻳــﺎﻩ ﺗــﻴﻤﻢ؛ ﻷﻧــﻪ
ﻛﺎﻟﻌ ـ ــﺎدم ،وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ اﳋ ـ ــﺎﺋﻒ ﻣ ـ ــﻦ ﻟﺼ ـ ــﻮص أو ﺳ ـ ــﺒﺎع )ﻣ ـ ــﱴ ﺧ ـ ــﺮج إﻟﻴ ـ ــﻪ()،(8
وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﳍﻤــﺎ اﻹﻋــﺎدة ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ إذا زاﻟــﺖ أﻋــﺬارﳘﺎ ﲞــﻼف اﳌ ـﺮﻳﺾ اﻟــﺬي
ﳜــﺎف اﻟﻀــﺮر؛ ﻷن ﻋ ــﺬرﳘﺎ أﺿــﻌﻒ ،وﻹﻣﻜــﺎن أن ﻳﻜ ــﻮن اﻷﻣــﺮ ﲞــﻼف ﻣ ــﺎ
) (1انظر :الكافي )ص  ،(29الذخيرة ).(351/1
) (2في )م( :ال يجوز.
) (3في )ق( ،و )م( :يبول وينوم.
) (4المجدور :من به الجدري ،وھي قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفخ )المصباح المنير.(93/1 :
) (5المحصوب :من الحصبة وھي بثرة تخرج بالجسد )معجم مقاييس اللغة.(70/2 :
) (6سورة الحج ،اآلية.78 :
) (7سورة النساء ،اآلية.29 :
) (8ما بين القوسين سقط من )ق(.
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ﻳﻈﻨﻪ اﳋﺎﺋﻒ ،وﻟﺘﻔﺮﻳﻂ اﳌﺮﻳﺾ ﺑﱰﻛـﻪ ﺑﺈﻋـﺪاد ﻣـﻦ ﻳﻨﺎوﻟـﻪ اﳌـﺎء إذا أرادﻩ ،أو ﻣـﻦ
ﻳﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﻪ.
0 J10z1FOذאو Vא@x?2]8/

وإذا وﺟـﺪ اﳌــﺎء ﺑـﺜﻤﻦ ﻣﺜﻠــﻪ ،أو ﻣــﺎ ﻳﻘﺎرﺑـﻪ ﻟﺰﻣــﻪ ﺷـﺮاؤﻩ إذا ﻗــﺪر ﻋﻠﻴــﻪ)(1؛ ﻷن
اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ ﲦـﻦ اﻟﺸـﻲء ﻛﺎﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻲء ﻧﻔﺴـﻪ ،أﺻـﻠﻪ اﻟﺮﻗﺒـﺔ ﰲ اﻟﻜﻔـﺎرة
أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺼﻮم ﻣﻊ ﻛﻮﺎ ﰲ اﳌﻠﻚ أو ﲦﻨﻬـﺎ ،وإن وﺟـﺪﻩ ﻏﺎﻟﻴـﺎ ﻣﺘﻔـﺎﺣﺶ
اﻟﻐﻼء ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ وﻋﺪل إﱃ اﻟﺘﻴﻤﻢ.
 J11z1FOא$دمx/2D

اﻟﻌــﺎدﻣﻮن ﻟﻠﻤــﺎء ﺛﻼﺛــﺔ :ﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳــﺪﺧﻞ اﻟﻮﻗــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ وﻫــﻮ راج ﻟــﻪ ﻳﻐﻠــﺐ
ﻋﻠــﻰ ﻇﻨــﻪ وﺻـﻮﻟﻪ إﻟﻴــﻪ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ) ،(2ﻓﻴﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ ﺗــﺄﺧﲑ اﻟﺘــﻴﻤﻢ ﻟﻴﺠﻤــﻊ ﺑﻴــﻦ
اﻟﻮﻗــﺖ واﻟﻄﻬــﺎرة اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ؛ ﻷن ﻣﺮاﻋــﺎة ﻛﻤــﺎل اﻟﻄﻬــﺎرة أوﱃ ﻣــﻦ ﻣﺮاﻋــﺎة ﻓﻀــﻴﻠﺔ
أول اﻟﻮﻗ ــﺖ ،وﻣ ــﻨﻬﻢ ﻣ ــﻦ ﻳﻐﻠ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ ﻇﻨ ــﻪ أﻧ ــﻪ ﻻ ﳚ ــﺪﻩ ﺣ ــﱴ ﳜ ــﺮج اﻟﻮﻗ ــﺖ
ﻓﻴﺴـﺘﺤﺐ ﻟــﻪ أن ﻳﻘــﺪم اﻟﺘـﻴﻤﻢ؛ ﻷن ﰲ ﺗــﺄﺧﲑﻩ ﻓــﻮت اﻷﻣـﺮﻳﻦ ،وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻫــﻮ
ﺑــﲔ اﳋــﻮف واﻟﺮﺟــﺎء ﻻ ﻳﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻇﻨــﻪ أﺣــﺪ اﻷﻣـﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘــﻴﻤﻢ وﺳــﻂ اﻟﻮﻗــﺖ؛
ﻷﻧ ــﻪ ﱂ ﺗﺒﻠ ــﻎ ﻓﻴ ــﻪ ﻗ ــﻮة اﻟﺮﺟ ــﺎء أن ﻳ ــﺆﺧﺮﻩ وﻻ ﺿ ــﻌﻔﻪ أن ﻳﻘﺪﻣ ــﻪ ﻓﺎﺳ ــﺘﺤﺐ ﻟ ــﻪ
اﻟﻮﺳﻂ).(3
 J12z1FOא@ +2Lא@6/אx\,

إذا ﺗــﻴﻤﻢ ﰒ وﺟــﺪ اﳌــﺎء ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻓــﻼ ﳜﻠــﻮ ﻣــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ أﺣـﻮال :إﻣــﺎ أن ﳚــﺪﻩ
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﺼﻼة ،أو ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ،أو ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈن وﺟﺪﻩ

) (1انظر :المدونة ،(50/1) :التفريع ) ،(201/1الكافي )ص .(28
) (2في الوقت سقطت من )ق(.
) (3انظر :المدونة ،(47/1) :المقدمات ،(121/1) :الكافي )ص .(28
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ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﻞ ﺗﻴﻤﻤـﻪ وﻟﺰﻣـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :اﻟـﱰاب ﻛﺎﻓﻴـﻚ ﻣـﺎ
ﱂ ﲡﺪ اﳌﺎء") ،(1وﻫﺬا واﺟﺪ ،وﻗﻮﻟﻪ" :إذا وﺟﺪت اﳌﺎء ﻓﺄﻣﺴﻪ ﺟﻠﺪك")..(2
وإن وﺟــﺪﻩ ﺣــﺎل ﺗﺸــﺎﻏﻠﻪ ﺑﺎﻟﺼــﻼة ﻣﻀــﻰ ﻋﻠﻴﻬــﺎ) (3ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(4؛
ﻷﻧــﻪ ﺣــﺎل ﻻ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻃﻠﺒــﻪ ﻛﺒﻌــﺪ اﻟﻔـﺮاغ ،وإن وﺟــﺪﻩ ﺑﻌــﺪ اﻟﻔـﺮاغ ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ
أﻳﻀﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻄﺎووس)(5؛ ﻷﺎ ﺻﻼة أدﻳـﺖ ﺑﻄﻬـﺮ ﺻـﺤﻴﺢ ،ﻓﻠـﻢ ﻳﻠـﺰم إﻋﺎدـﺎ
أﺻﻼ إذا أدﻳﺖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ،أو إذا وﺟﺪ اﳌﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﺖ.
 J13z1FOوnDR Vא@x/
)(6

)(7

ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ ¹m:

وﻋﻠﻴ ــﻪ أن ﻳﻄﻠ ــﺐ اﳌ ــﺎء
 ،(8)l»ºوﻫــﺬا ﻳﻔﻴــﺪ وﺟــﻮب اﻟﻄﻠــﺐ  ،وﻷﻧــﻪ ﺑــﺪل ﻣﺮﺗــﺐ ﻓﻠ ـﻢ ﳚــﺰ
اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ اﳌﺒﺪل وإﻋﻮازﻩ) ،(10ﻛﺎﻟﺼﻮم ﰲ اﻟﻜﻔﺎرة.
)(9

 J14z1FOא1 ,+2LدYلאx\,

وﻻ ﳚـ ــﻮز اﻟﺘـ ــﻴﻤﻢ ﻗﺒـ ــﻞ دﺧـ ــﻮل اﻟﻮﻗـ ــﺖ) (11ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ــﺔ)(12؛ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ
ﺗﻌﺎﱃ lHG F E Dm :إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ،(13)ljm:وذﻟﻚ
) (1أخرجه البخاري في التيمم.(91/1) :
) (2سبق تخريج الحديث في الصفحة ) ،(24وھو جزء من حديث" :الصعيد الطيب وضوء المسلم"...
) (3انظر :المدونة ،(50/1) :التفريع ،(203/1) :الكافي )ص .(30
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(21مختصر القدوري.(32/1) :
) (5انظر :المحلى ،(169/2) :وقال به أيضا سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وطاووس :ھو أبو عبد الرحمن
الفارس!!ي ،اليمن!!ي الجن!!دي الح!!افظ ،ع!!الم ال!!يمن ،س!!مع م!!ن زي!!د وعائش!!ة وأب!!ى ھري!!رة ،روى عن!!ه :عط!!اء،
ومجاھد ،وخلق سواھما )ت  106ھـ( )شذرات الذھب ،133/1 :سير أعالم النبالء.(38/5 :
) (6انظر :المقدمات.(118/1) :
) (7انظر :تحفة الفقھاء – للسمرقندي.(938/2) :
) (8سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (9ألنه ال قال :ل!م يج!د إال بع!د الطل!ب ،وﷲ س!بحانه رت!ب ج!واز الت!يمم عل!ى ع!دم وج!دان الم!اء ،ف!دل عل!ى أن
البحث عنه والطال له مأمور به.
) (10أعوان!!ه ف!!ي )ق( ،واألع!!واز :أع!!وزه الش!!يء إذا احت!!اج إلي!!ه فل!!م يق!!در علي!!ه ،واإلع!!واز :الفق!!ر )الص!!حاح:
.(888/3
) (11انظر :التفريع ،(203/1) :الكافي )ص .(30
) (12انظر :تحفة الفقھاء.(46/2) :
) (13سورة المائدة ،اآلية.6 :
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ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ ﺑﻌــﺪ دﺧــﻮل اﻟﻮﻗــﺖ ،وﻷﻧــﻪ ﺗــﻴﻤﻢ ﻣــﻊ اﻻﺳــﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨــﻪ ﻓﺄﺷــﺒﻪ ﺣــﺎل
وﺟﻮد اﳌﺎء.
 J15z1FOא+2L8ZNOZ82Qوאx 5

وﻻ ﳚــﻮز اﳉﻤــﻊ ﺑــﲔ ﺻــﻼﺗﲔ ﻓــﺮض ﺑﺘــﻴﻤﻢ واﺣــﺪ)(1؛ ﻷن اﻟﺘــﻴﻤﻢ ﻻ ﻳﺮﻓــﻊ
اﳊــﺪث ،وإﳕــﺎ ﻳﺒــﻴﺢ اﻟﺼــﻼة ﻓﻠــﻢ ﻳﺴــﺘﺒﺢ ﺑــﻪ إﻻ أﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻜــﻦ ﻓﻴــﻪ ،وﻟــﻮ أﺑــﻴﺢ
ذﻟﻚ ﻷدى إﱃ ﺳﻘﻮط اﻟﻄﻠﺐ ،أو ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ.
 J16z1FOא'Z82Qא41OوOא+2L8AI]>\Pوאx 5

وﳚ ــﻮز أن ﳚﻤ ــﻊ ﺑ ــﲔ ﻧﻮاﻓ ــﻞ ﻛﺜ ــﲑة )ﺑﺘ ــﻴﻤﻢ واﺣ ــﺪ() (2ﰲ ﻓ ــﻮر واﺣ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﱂ
ﻳﻘﻄﻌ ــﻪ ،أو ﻳﻄ ــﻞ ﺑ ــﻪ)(3؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻏ ــﲑ ﳐ ــﺘﺺ ﺑﻮﻗ ــﺖ ،وﻷن ﺟﻨﺴ ــﻪ ﳚ ــﺮي ﳎ ــﺮى
اﻟﺼﻼة اﻟﻮاﺣﺪة..
ﻓــﺈذا ﺧــﺮج ﻋــﻦ ﻓــﻮرﻩ ،أو ﻃــﺎل اﺳــﺘﺄﻧﻒ ﻟــﻪ ﺗﻴﻤﻤــﺎ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﳚــﺮي ﳎــﺮى
اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ،ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ ﺗﻴﻤﻢ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أﺧﺮى..
ﻓﺄﻣﺎ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻔﻮاﺋﺖ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼف ﺑـﲔ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ) :(4ﻓﻤـﻦ أﺟـﺎزﻩ ﺟﻌﻠﻬـﺎ
ﺟﻨﺴﺎ ﻛﺎﻟﻨﻔﻞ ،وﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ اﻋﺘﱪﻩ ﺑﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ اﳊﺎﺿﺮة.
xWD+2L). J17z1FO

)(5

اﻟﺼــﻌﻴﺪ اﻟــﺬي ﻳﺘــﻴﻤﻢ ﺑــﻪ :ﻫــﻮ اﻷرض وﲨﻴــﻊ أﻧﻮاﻋﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺗ ـﺮاب وﺟــﺺ
ورﻣ ــﻞ وﺣﺠ ــﺎرة وﺻـ ـﺨﺮ وﻏ ــﲑ ذﻟ ــﻚ)) ،(6ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) (7ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :ﻫ ــﻮ
اﻟﱰاب ﻻ ﻏﲑ ذﻟﻚ()..(8
) (1انظر :المدونة ،(52/1) :الرسالة )ص  ،(102التفريع.(203/1) :
) (2ما بين القوسين سقط من )م(.
) (3انظر :التفريع ،(203/1) :الكافي )ص .(30
) (4انظر :المدونة ،(52/1) :الرسالة )ص .(102
) (5الجص :ما يبنى به و ھو معرب )الصحاح.(1032/3 :
) (6انظر :المدونة ،(50/1) :الرسالة )ص  ،(102التفريع.(202/1) :
) (7انظر :األم ،(50/1) :المھذب.(32/1) :
) (8ما بين قوسين سقط من )ق(.
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واﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ،(1)ll k jm :وﻗــﺎل أﻫــﻞ اﻟﻠﻐــﺔ:
اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺟﻪ اﻷرض ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮاب أو ﱂ ﻳﻜﻦ) ،(2ﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج :ﻻ ﺧﻼف
ﺑ ـ ـ ــﲔ أﻫ ـ ـ ــﻞ اﻟﻠﻐ ـ ـ ــﺔ ﰲ ذﻟ ـ ـ ــﻚ) ،(3وﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ " :ﺟﻌﻠ ـ ـ ــﺖ ﱄ اﻷرض ﻣﺴ ـ ـ ــﺠﺪا
وﻃﻬﻮرا") ،(4وﻷﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷرض ﻛﺎﻟﱰاب.
..0 J18z1FOא@xZL2D+2L

وﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳــﺆم اﳌﺘــﻴﻤﻢ اﳌﺘﻮﺿــﺌﲔ ،ﻓــﺈن ﻓﻌــﻞ أﺟ ـﺰاﻫﻢ) ،(5أﻣــﺎ ﻛﺮاﻫﺘﻨــﺎ ﻓــﻸن
اﳌﺘــﻴﻤﻢ أﺧﻔــﺾ ﺣــﺎﻻ ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﺿــﺊ ﻟــﻨﻘﺺ ﻃﻬﺎرﺗــﻪ وﺳــﺒﻴﻞ اﻹﻣــﺎم أن ﻳﻜــﻮن
ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻠﻤﺄﻣﻮم أو أﻋﻠﻰ..
وأﻣ ــﺎ ﺟ ـ ـﻮازﻩ ﻓ ــﻸن ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎز ﻟ ــﻪ أن ﻳ ــﺆم اﳌﺘﻴﻤﻤ ــﲔ ﺟ ــﺎز ﻟ ــﻪ أن ﻳ ــﺆم
اﳌﺘﻮﺿﺌﲔ ﻛﺎﳌﺘﻮﺿﺊ.
 J19z1FOوVدא@/دونאx);f

وﻣ ـ ــﻦ وﺟ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﳌ ـ ــﺎء دون ﻛﻔﺎﻳ ـ ــﺔ ﺗ ـ ــﻴﻤﻢ وﱂ ﻳﻠﺰﻣ ـ ــﻪ اﺳ ـ ــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ) (6ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ)(7؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(8) lji h gm:ﻓـﺄﻟﺰم اﻟﺘـﻴﻤﻢ ﻋﻨـﺪ
ﺳﻘﻮط اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء) ،ﻓﻠﻤـﺎ ﻛـﺎن اﻟﺘـﻴﻤﻢ واﺟﺒـﺎ() (9ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻊ دل ﻋﻠـﻰ
أن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻌﺾ اﳌﺎء ﻏﲑ واﺟﺐ ،وﻷﻧـﻪ ﺑـﺪل ﻋـﻦ ﻣﺒـﺪل واﳉﻤـﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻻ
ﳚﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ وﺟﺪ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ إﻋﺘﺎﻗﻬﺎ واﻟﺼﻮم.
) (1سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (2معجم مقاييس اللغة ،(287/3) :الصحاح.(498/2) :
) (3معجم مقاييس اللغة ،(287/3) :والزجاج :ھو إسحق إبراھيم بن محمد بن السرى الزجاج البغ!دادي ،نح!وي
زمان!!ه ،ل!!زم المب!!رد ،ص!!نف كت!!اب "مع!!اني الق!!رآن" )ت  311ھ!!ـ() .ش!!ذرات ال!!ذھب ،259/1 :س!!ير أع!!الم
النبالء.(360/14 :
) (4أخرجه البخاري في التيمم ،(86/1) :ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة.(370/1) :
) (5انظر :المدونة ،(52/1) :الكافي )ص .(47
) (6انظر :مواھب الجليل – للحطاب.(333/1) :
) (7في أحد قوليه )األم.(49/1 :
) (8سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (9ما بين قوسين سقط من )م(ـ و )ق(.
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W 8א/
اﻟﻮﺿﻮء ﳚﺐ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻧﻮاع :أﺣﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ ﻣﻦ ﻏﺎﺋﻂ) (1ورﻳﺢ
وﺑــﻮل وﻣــﺬي) (2وودي) ،(3وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻻ ﺧــﻼف ﻓﻴــﻪ) ،(4اﻟﺜــﺎﱐ :اﻟﻨــﻮم وﻣــﺎ ﰲ
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ زوال اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺈﻏﻤﺎء أو ﺳﻜﺮ أو ﺟﻨﻮن ،واﻟﺜﺎﻟﺚ :اﳌﻼﻣﺴﺔ ﻟﻠﺬة وﻣﺎ
ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ.
NY J1z1FOوجא لوא@MD3وWVאxTDS

وإذا ﻛﺎن ﺧـﺮوج) (5اﻟﺒـﻮل واﳌـﺬي ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺴـﻠﺲ) (6واﻻﺳـﺘﻨﻜﺎح) (7ﻓـﻼ
وﺿ ـ ــﻮء ﻓﻴ ـ ــﻪ) ،(8ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ واﻟﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(9ﳌ ـ ــﺎ روي أن ﻋﻤ ـ ـﺮان ﺑ ـ ــﻦ
ﺣﺼــﲔ) (10ﻗــﺎل :ﻳــﺎ رﺳــﻮل اﷲ ،إن ﰊ اﻟﻨﺎﺻــﻮر) (11ﻳﺴــﻴﻞ ﻣــﲏ ،ﻓﻘــﺎل :
"إذا ﺗﻮﺿ ــﺄت ﻓﺴ ــﺎل ﻣـ ــﻦ ﻗﺮﻧ ــﻚ إﱃ ﻗ ــﺪﻣﻚ ﻓ ــﻼ وﺿ ــﻮء ﻋﻠﻴ ــﻚ") ،(12وﻷن
ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﻠﺲ ﻓﺄﺷﺒﻪ أن ﳜﺮج ﰲ اﻟﺼﻼة.
) (1الغائط :المطمئن من األرض الواسع ،والرجل إذا أراد أن يقض!ي الحاج!ة أت!ى الغ!ائط فقض!ى حاجت!ه ،فكن!ى
به عن العذرة )الصحاح.((1147/3) :
) (2المذى :الماء األبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند المالعبة والتذكار )الرسالة )ص ((82
) (3الودى :ما أبيض خاثر يخرج بأثر البول )الرسالة ص .(83
) (4انظر :اإلجماع – البن المنذر )ص  ،(31المغنى.(168/1) :
) (5في )ق( :خرج.
) (6السلس :ھو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه) .المصباح المنير.(284/1 :
) (7االستنكاح :شك يالزم المرء عند كل صالة وطھارة ،ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو م!رتين) .مواھ!ب الجلي!ل:
).((301/1
) (8انظر :المدونة ،(10/1) :التفريع.(196/1) :
) (9انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(18األم.(18/1) :
) (10في )ق( ،و )س( :رجال .وعمران بن حصين :ھو أبو نجد ب!ن حص!ين الخزاع!ى الص!حابي الجلي!ل الفقي!ه،
المح!!دث ،ول!!ى قض!!اء البص!!رة ،ح!!دث عن!!ه زرارة ،ومحم!!د اب!!ن س!!يرين )ت  52ھ!!ـ( )انظ!!ر ت!!ذكرة ال ُحفﱠ!!اظ:
).((29/1
) (11في )ق( :الثاسور ،والناصور – بالصاد المھملة  :-قرحة غائرة قلما تندمل )المغرب ص .(453
) (12أخرجه البيھقي ،(357/1) :وفيه عبد الملك بن مھران وھو مجھول.
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وﻣــﺎ ﺧــﺮج ﻣــﻦ اﻟﺴــﺒﻴﻠﲔ ﳑــﺎ ﻟــﻴﺲ ﲟﻌﺘــﺎد ﻛﺎﳊﺼــﻰ واﻟــﺪود واﻟــﺪم ﻓــﻼ وﺿــﻮء
)(2
)(1
ﻓﻴ ـ ــﻪ ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﳍﻤ ـ ــﺎ ؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ،(3)lcb a ` _ ^m:
واﻻﺳــﻢ) (4ﻳﻨﻄﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ اﳊــﺪث اﳌﻌﺘــﺎد ،وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻻ وﺿــﻮء إﻻ ﻣــﻦ ﺻــﻮت
أو رﻳـﺢ") ،(5وﻷﻧــﻪ ﻧــﻮع ﻣــﻦ ﻏــﲑ أﻧـﻮاع اﻷﺣــﺪاث اﳌﻌﺘــﺎدة ،دﻟﻴﻠــﻪ إذا ﺧــﺮج ﻣــﻦ
ﻏﲑ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ.
 J3z1FOو Vא?./אaمx

وأﻣــﺎ وﺟــﻮب اﻟﻮﺿــﻮء ﻣــﻦ اﻟﻨــﻮم ﻓﺎﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ F E Dm :
 ،(6)lHGﻗﻴ ـ ــﻞ ﻓﻴ ـ ــﻪ :إذا ﻗﻤ ـ ــﺘﻢ ﻣ ـ ــﻦ اﳌﻀ ـ ــﺎﺟﻊ) ،(7وﻗﻮﻟ ـ ــﻪ :

"اﻟﻌﻴﻨﺎن وﻛﺎء اﻟﺴﻪ ﻓﻤﻦ ﻧﺎم ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ") ،(8وﻗﻮﻟﻪ" :ﻟﻜﻦ ﻣـﻦ ﺑـﻮل أو ﻏـﺎﺋﻂ أو
ﻧﻮم") ،(9وﻷن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻨﻪ أن اﻻﺳﺘﺜﻘﺎل ﻓﻴﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﺮوج اﳊﺪث ﻓـﺄﺟﺮي
ﻏﺎﻟﺒـﻪ ﳎــﺮى ﻳﻘﻴﻨــﻪ؛ وﻟــﺬﻟﻚ ﻋﻠﻠــﻪ  ﺣــﲔ ﻗــﺎل" :ﻓﺈﻧــﻪ إذا اﺿــﻄﺠﻊ اﺳــﱰﺧﺖ
ﻣﻔﺎﺻ ــﻠﻪ")) ،(10وﻷن اﻟﻨ ــﺎﺋﻢ ﳜ ــﺮج ﻣﻨ ــﻪ اﻟ ـﺮﻳﺢ ﻏﺎﻟﺒ ــﺎ ،ﰒ ﻫ ــﻮ ﺣ ــﺎل اﻧﺘﺒﺎﻫ ــﻪ ﻻ
ﻳــﺪري ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻨــﻪ ﻓــﻨﺤﻦ ﻣــﱴ ﺳــﻮﻏﻨﺎ ﻟــﻪ اﻟﺼــﻼة ﺑﻮﺿــﻮء ﻗﺒــﻞ اﻟﻨــﻮم ﻣــﻊ ﻛﻮﻧﻨــﺎ

) (1انظر :المدونة ،(10/1) :التفريع ،(196/1) :الكافي )ص .(10
) (2لھما يقصد أبا حنيفة والشافعي )انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(18األم.((17/1) :
) (3سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (4االسم :سقطت من )م(.
) (5أخرجه ابن ماجه في الطھارة ،باب :ال وضوء إال من حدث ،(172/2) :والترم!ذي ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :ف!ي
الوضوء من الريح ،(109/1) :وقال :ھذا حديث حسن صحيح.
) (6سورة المائدة ،اآلية.6 :
صالة" يريد من المضاجع يعني الن!وم )ج!امع البي!ان-
) (7قاله السدى وزيد بن اسلم معنى اآلية" :إِ َذا قُمتُم إِلَى ال ﱠ
للطبري.(112/6 :
) (8أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :الوضوء من النوم ،(140/1) :وابن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :الوض!وء
من النوم ،(161/1) :والحديث معلول بضعف الوضين وتدليس بقية )نصب الراية.((45/1 :
) (9أخرجه ابن ماجه في الطھارة ،ب!اب :الوض!وء م!ن الن!وم ،(131/1) :والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :التوقي!ت
في المسح على الخفين للمسافر ،(71/1) :والترمذي في الطھارة ،باب :المسح عل!ى الخف!ين للمس!افر والمق!يم:
) ،(159/1وقال :ھذا حديث حسن صحيح.
) (10أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :الوضوء من الن!وم ،(140/1) :والترم!ذي ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :م!ا ج!اء
في الوضوء من النوم ،(111/1) :قال أبو داود :ھو حديث منكر.
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ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ ﺛﻘــﺔ ﻣـﻦ ﺑﻘــﺎء ﻃﻬﺎرﺗـﻪ ﺗﻠــﻚ ،ﻛﻨـﺎ ﻗـﺪ ﺳــﻮﻏﻨﺎ ﻟـﻪ اﻟﺼــﻼة ﳏـﺪﺛﺎ ﻓﻜــﺎن
اﻻﺣﺘﻴﺎط أن ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﻬﺎرﺗﻪ وارﺗﻔﺎع اﳊﺪث().(1
 J4z1FOو VאB8/وאلאx1$

ﻓﺄﻣﺎ زوال اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﻹﻏﻤﺎء) ،(2واﳉﻨﻮن واﻟﺴﻜﺮ ،ﻓﺈﳕﺎ أوﺟـﺐ اﻟﻮﺿـﻮء ،ﻷﻧـﻪ
أدﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؛ ﻷن اﻟﻨﻮم ﻳﺰول ﺑﺎﻻﻧﺘﺒﺎﻩ وﻗﻠﻴﻞ اﻹﻳﻘﺎظ ،وﻫـﺬﻩ
اﻷﺷﻴﺎء أﺑﻌﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ اﻹﻓﺎﻗﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ أوﱃ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻨﻪ.
 J5z1FOא@S.gوא xD

)(3

ﻓﺄﻣﺎ اﳌﻼﻣﺴﺔ واﻟ ُﻘﺒﻠﺔ وﻣﺎ ﰲ ﺑﺎﺎ ﻓﺘـﺆﺛﺮ ﰲ وﺟـﻮب اﻟﻮﺿـﻮء  ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ)(4؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ،(5) lfe dm:ﻓﻌ ــﻢ ،وﻷﻧ ــﻪ ﳌ ــﺲ ﳛ ــﺮم
اﻟﺮﺑﻴﺒﺔ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺘﻘﺎء اﳋﺘﺎﻧﲔ.
Nd J6z1FOوطو VאxT2D8/

وﻣــﻦ ﺷــﺮط وﺟــﻮب اﻟﻮﺿــﻮء ﺑــﺎﻟﻠﻤﺲ أن ﺗﻘﺎرﻧــﻪ اﻟﻠــﺬة ،ﻓــﺈن ﻋﺮﻳــﺖ ﻣﻨــﻪ ﱂ
ﳚ ـ ــﺐ ﻓﻴ ـ ــﻪ اﻟﻮﺿ ـ ــﻮء) ،(6ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻟﻠﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(7ﰲ إﳚﺎﺑ ـ ــﻪ اﻟﻮﺿ ـ ــﻮء ﻣ ـ ــﻊ اﻟﻠ ـ ــﺬة
وﻋــﺪﻣﻬﺎ؛ ﻷﻧــﻪ " :ﻛــﺎن ﻳﻘﺒــﻞ وﻳﻠﻤــﺲ ﰒ ﻳﺼــﻠﻲ وﻻ ﻳﺘﻮﺿــﺄ") ،(8وﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ
) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2اإلغماء :ضعف القوى لغلبة الداء ،يقال :غمى عليه ،فھو مغمى عليه )المغرب ص .(346
) (3انظر :المدونة ،(13/1) :التفريع ،(196/1) :الكافي )ص .(11
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(19تحفة الفقھاء.(22/2) :
) (5سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (6انظر :المدونة ،(13/1) :التفريع ،(196/1) :الكافي )ص .(12-11
) (7انظر :األم ،(15/1) :مختصر المزنى) :ص .(3
) (8ح!ديث النب!ي " :أن!ه ك!ان يقب!ل ث!م يص!لي وال يتوض!!أ" أخرج!ه أب!و داود ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :الوض!وء م!!ن
القبلة ،(123/1) :وابن ماجه في الطھارة ،باب :الوضوء من القبلة ،(168/1) :والترمذي في الطھ!ارة ،ب!اب:
ما جاء في ترك الوضوء من القبلة ،(133/1) :وھذا الحديث فيه مقال ،قال الترميذي :ال يصح ف!ي ھ!ذا الب!اب
عن النبي  شيء )راجع نصب الراية.((76-72/1) :
أما حديث اللمس :فعن عائشة قالت" :كن!ت أن!ام ب!ين ي!دي رس!ول ﷲ  ورج!الى ف!ي قبلت!ه ،ف!إذا س!جد غمزن!ي
فقبض!!ت رجل!!ي "..أخرج!!ه البخـ!!ـاري ف!!ي الص!!ـالة ،ب!!ـاب :الص!!ـالة عل!!ـى الفــ!!ـراش ،(101/1) :ومس!!لم ف!!ي
الصالة ،باب :االعتراض بين يدي المصلي.(367/1) :
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أﻧـﻪ ﻻ ﳚـﻮز ﲪﻠــﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻠـﺬة ،ﻓﻠــﻢ ﻳﺒـﻖ إﻻ أن ﻳﻜـﻮن ﻟﻐــﲑ ﻟـﺬة ،وﻷﻧـﻪ ﳌــﺲ ﻻ
ﻟﺬة ﻓﻴﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺲ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺮﺟﻞ.
 J7z1FOאT2Dא@نxA3D

وإن وﺟــﺪت اﻟﻠــﺬة ﻓــﻼ ﻓــﺮق ﺑــﲔ اﳊﺎﺋــﻞ وﻋﺪﻣــﻪ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(1؛ ﻷﻧــﻪ
ﳌﺲ ﻗﺎرﻧﺘﻪ اﻟﺸﻬﻮة ﻛﺎﳌﻼﻣﺴﺔ.
T. J8z1FOאxN>3

وﻣﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ وﺟﻮب اﻟﻮﺿﻮء) ،(2ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ)(3؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ :
"ﻣﻦ ﻣﺲ ذﻛﺮﻩ ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ") ،(4وﻷﻧﻪ ﳌﺲ ﻳﻔﻀـﻲ إﱃ ﺧـﺮوج اﳌـﺬي ﻓﺄﺷـﺒﻪ ﻣـﺲ
اﻟﻔﺮج ﺑﺎﻟﻔﺮج.
T.;X J9z1FOאxN>3

اﺧﺘﻠــﻒ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﺻــﻔﺔ اﳌﺮاﻋــﺎة ﻓﻴــﻪ) :(5ﻓﻤــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳﻘــﻮل :إن اﻻﻋﺘﺒــﺎر
ﻓﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺒﻄﻦ اﻟﻜـﻒ دون ﻏـﲑﻩ وﻻ اﻋﺘﺒـﺎر اﻟﻠـﺬة ،وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮل :إن
اﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ﻓﻴ ــﻪ ﺑﺎﻟﻠ ــﺬة ﻛﻠﻤ ــﺲ) (6اﻟﻨﺴ ــﺎء ،ﻓﻮﺟ ــﻪ اﻷول ﻗﻮﻟ ــﻪ " :إذا أﻓﻀ ــﻰ
أﺣــﺪﻛﻢ ﺑﻴــﺪﻩ إﱃ ﻓﺮﺟــﻪ ﻓﻠﻴﺘﻮﺿــﺄ") ،(7واﻹﻓﻀــﺎء ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ ﺑــﺒﻄﻦ اﻟﻜــﻒ،
ووﺟ ــﻪ اﻷﺧ ــﺮى أﻧ ــﻪ ﳌ ــﺲ ﺑﺎﻟﻴ ــﺪ ﻳ ــﺆﺛﺮ ﰲ ﻧﻘ ــﺾ اﻟﻮﺿ ــﻮء ،ﻓﻜ ــﺎن اﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ﻓﻴ ــﻪ
ﺑﺎﻟﻠﺬة ﻛﻤﺲ اﻟﻨﺴﺎء).(8
) (1ويشترط عدم وجود الحائل ،انظر :األم.(15/1) :
) (2انظر :المدونة ،(9/1) :التفريع.(196/1) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي ) ،(19مختصر القدوري.(12-11/1) :
) (4أخرج!ه مال!ك ف!!ي كت!اب الطھ!!ارة ،ب!اب :الوض!!وء م!ن م!س ال!!ذكر ،(42/1) :وأب!و داود ف!!ي الطھ!ارة ،ب!!اب:
الوضوء من مس الذكر ،((125/1) :والنسائي ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :الوض!وء م!ن م!س ال!ذكر ،(83/1) :واب!ن
ماجه في الطھارة ،باب :الوضوء من مس الذكر ،(161/1) :والترمذي في الطھارة ،باب :الوض!وء م!ن م!س
الذكر ،(126/1) :وصححه ،وقال الحاكم :على شرط الشيخين.(136/1) :
) (5انظر المدونة ،(8/1) :التفريع.(196/1) :
) (6في )ق( :كمس(.
) (7أخرجه البيھقي ،(134/1) :والحاكم ،(138/1) :وقال :ھذا حديث صحيح وشاھده الحديث المشھور.
) (8في )ق( :كلمس(.
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T. J10z1FOאxZ]'#

وﻻ وﺿ ــﻮء ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺲ اﻷﻧﺜﻴ ــﲔ) (1ﺧﻼﻓ ـﺎ ﻟﻌ ــﺮوة ﺑ ــﻦ اﻟ ـﺰﺑﲑ) ،(2وﻻ ﻣ ــﻦ ﻣ ــﺲ
اﻟ ــﺪﺑﺮ) ،(3ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(4؛ ﻷ ــﺎ ﻣﻮاﺿ ــﻊ ﻣ ــﻦ اﻟﺒ ــﺪن ﻻ ﻟ ــﺬة ﰲ ﻣﺴ ــﻬﺎ
ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀﺎء.
T. J11z1FOא@xCVNOA4N

وﰲ ﲣﺮﻳﺞ ﻣﺲ اﳌﺮأة ﻓﺮﺟﻬـﺎ ﺧـﻼف ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﲔ :أﺣـﺪﳘﺎ أﻻ وﺿـﻮء ﻓﻴـﻪ؛
ﻷن اﳋـ ـ ــﱪ ورد ﰲ اﻟـ ـ ــﺬﻛﺮ دون ﻏـ ـ ــﲑﻩ ،واﻟﺜـ ـ ــﺎﱐ أن ﻓﻴـ ـ ــﻪ اﻟﻮﺿـ ـ ــﻮء ﻣـ ـ ــﻊ اﻟﻠـ ـ ــﺬة
واﻹﻟﻄﺎف؛ ﻷﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﺘﺬ ﲟﺲ ﻓﺮﺟﻪ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ.
nV)_.–12z1FOאNY /جI{?.אxZD S

وﻻ وﺿ ــﻮء ﳑ ــﺎ ﳜ ــﺮج ﻣ ــﻦ ﻏ ــﲑ اﻟﺴ ــﺒﻴﻠﲔ ﻣ ــﻦ ﻗ ــﻲء أو رﻋ ــﺎف أو ﻏ ــﲑﻩ)،(5
وﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(6؛ ﻷﻧــﻪ ﺧــﺎرج ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﳌﺨــﺮج اﳌﻌﺘــﺎد ﻟﻠﺤــﺪث ،ﻓﺄﺷــﺒﻪ
اﻟﺪود اﳋﺎرج ﻣﻦ اﳉﺮح) ،(7وﻷن ﻛﻞ ﺧﺎرج ﱂ ﻳـﻨﻘﺾ ﻗﻠﻴﻠـﻪ اﻟﻮﺿـﻮء ،ﻓﻜـﺬﻟﻚ
ﻛﺜﲑﻩ ،أﺻﻠﻪ اﻟﺪﻣﻮع ﻋﻜﺴﻪ اﻟﺒﻮل.

) (1انظر :التفريع ،(196/1) :واألنثيين :الخصيتين )المغرب )ص .((29
) (2عروة بن الزبير :ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ب!ن قص!ى اب!ن ك!الب :اب!ن ح!وارى
رسول ﷲ  وابن عنت!ه ص!فية ،اإلم!ام ،ع!الم المدين!ة ،أح!د الفقھ!اء الس!بعة )ت  93ھ!ـ( )س!ير أع!الم الن!بالء:
) ،(421/4شذرات الذھب.(103/1) :
) (3انظر :المدونة ،(8/1) :التفريع.(196/1) :
) (4انظر :األم ،(19/1) :مختصر المزنى.(3/1) :
) (5انظ!!!ر :المدون!!!ة ،(18/1) :التفري!!!ع ،(196/1) :والق!!!يء :الطع!!!ام المق!!!ذوف )المص!!!باح المني!!!ر،(522/1 :
الرعاف :خروج الدم من األنف )المصباح المنير.((230/1) :
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص .(18
) (7في )م( :المخرج.
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وﻻ وﺿــﻮء ﻣــﻦ اﻟﻘﻬﻘﻬــﺔ ﰲ ﺻــﻼة وﻻ ﻏﲑﻫــﺎ) (1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(2؛ ﻷن
ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﺎ ﱂ ﻳﻜـ ــﻦ ﺣـ ــﺪﺛﺎ ﰲ ﻏـ ــﲑ اﻟﺼـ ــﻼة ﱂ ﻳﻜـ ــﻦ ﺣـ ــﺪﺛﺎ ﰲ أﺻـ ــﻞ اﻟﺼـ ــﻼة
ﻛﺎﻟﻜﻼم ،وﻷﺎ ﺻﻼة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﻟﻘﻬﻘﻬﺔ ،أﺻﻠﻪ ﺻﻼة اﳉﻨﺎزة).(3
 J14z1FOאWLS. /אxa

)(4

وﻻ وﺿـﻮء ﳑــﺎ ﻣﺴـﺘﻪ اﻟﻨــﺎر ﺧﻼﻓـﺎ ﻟــﺒﻌﺾ اﳌﺘﻘـﺪﻣﲔ  ،ﻷﻧــﻪ  أﻛـﻞ ﻛﺘــﻒ
ﺷــﺎة ﰒ ﺻــﻠﻰ وﱂ ﻳﺘﻮﺿــﺄ") ،(5وﳌــﺎ روي "أن آﺧــﺮ اﻷﻣ ـﺮﻳﻦ ﻛــﺎن ﻣﻨــﻪ  ﺗــﺮك
اﻟﻮﺿﻮء ﳑﺎ ﻣﺴﺘﻪ اﻟﻨﺎر").(6
 J15z1FOא!1>4?./مא*x18

وﻻ وﺿﻮء ﻣﻦ أﻛـﻞ ﳊـﻮم اﻹﺑـﻞ) ،(7ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﲪـﺪ) ،(8وداود) ،(9ﻟﻘﻮﻟـﻪ :
"ﻻ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم أﺣﻠﻪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ") ،(10وﻷﻧﻪ ﻣﺄﻛﻮل ﻓﺄﺷﺒﻪ اﳋﺒﺰ.










) (1انظر :التفريع ،(196/1) :الكافي) :ص .(13
) (2انظر :تحفة الفقھاء.(24/2) :
) (3في )م( :الجنائز.
) (4منھم ابن عمر وزيد بن ثابت وأب!و طلح!ة وأب!و موس!ى وأب!و ھري!رة وأن!س وعم!ر ب!ن عب!د العزي!ز والحس!ن
والزھري وغيرھم )المغنى.((191/1) :
) (5أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :من ل!م يتوض!أ م!ن لح!م الش!اة والس!ويق ،(59/1) :ومس!لم ف!ي الح!يض،
باب :نسخ الوضوء مما مست النار.(273/1) :
) (6أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :في ت!رك الوض!وء مم!ا مس!ت الن!ار ،(233/1) :والنس!ائي ف!ي الطھ!ارة،
باب :ترك الوضوء مما غيرت النار ،(90/1) :والحديث مض!طرب الم!تن كم!ا ق!ال اب!ن أب!ى ح!اتم ف!ي العل!ل:
).(64/1
) (7انظر :مواھب الجليل.(302/1) :
) (8انظر :مسائل اإلمام أحمد )ص  ،(17مختصر الخرقي )ص .(18
) (9انظر :المحلى.(327/1) :
) (10أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء.(781/5) :
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وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪ واﻟﻔﻢ ﻣﻦ أﻛﻞ اﻟﻠﺤﻢ واﻟﻠﱭ)(1؛ وﻷﻧﻪ  ﺷـﺮب ﻟﺒﻨـﺎ
ﻓﻤﻀﻤﺾ وﻗﺎل" :إ ّن ﻟﻪ دﲰﺎً") (2وﻷﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑـﻪ اﻟﻨﻈﺎﻓـﺔ وإزاﻟـﺔ اﻟﺮاﺋﺤـﺔ ﻣـﻦ
اﻟﻔﻢ ﻛﺎﻟﺴﻮاك.
n. J17z1FOא x1S

)(3

وﻳﻮﺟ ــﺐ اﻟﻐﺴ ــﻞ ﺷ ــﻴﺌﺎن :أﺣ ــﺪﳘﺎ اﳌ ــﲏ  ،ودم اﳊ ــﻴﺾ واﻟﻨﻔ ــﺎس واﻟﻮﻟ ــﺪ،
)(4
واﻟﺜﺎﱐ :اﻹﻳﻼج ﰲ ﻗﺒﻞ أو دﺑﺮ  ،ﻓﺄﻣﺎ اﳌـﲏ ﻓﺎﻷﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ m :
)(5
¡  ، l¦¥ ¤  £   ¢وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ U  T Sm:
 ،(6)lVوﻗﻮﻟﻪ " :اﳌﺎء ﻣﻦ اﳌﺎء") ،(7وﻗﻮﻟﻪ" :ﻣﻦ رأت ذﻟـﻚ ﻣـﻨﻜﻦ
ﻓﻠﺘﻐﺘﺴﻞ") ،(8وأﻣﺎ دم اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس واﻟﻮﻟﺪ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
 J18z1FOא*)gجدونא*'Bאلx

وأﻣــﺎ اﻹﻳــﻼج ﰲ اﻟﻘﺒــﻞ إذا ﻋــﺮى ﻣــﻦ اﻹﻧ ـﺰال ﻓﺈﻧــﻪ ﳚــﺐ اﻟﻐُﺴــﻞ) ،(9ﺧﻼﻓــﺎ
ﻟـ ــﺪاود) ،(10ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ " :إذا اﻟﺘﻘـ ــﻰ اﳋﺘﺎﻧـ ــﺎن ﻓﻘـ ــﺪ وﺟـ ــﺐ اﻟﻐُﺴـ ــﻞ") ،(11وﰲ
ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ" :أﻧﺰل أو ﱂ ﻳﻨﺰل") ،(12وﻷﻧـﻪ ﺣﻜـﻢ ﳚـﺐ ﺑـﺎﻹﻧﺰال ،ﻓﻮﺟـﺐ أن
ﳚﺐ ﺑﺎﻹﻳﻼج ،وإن ﱂ ﻳﻜﻦ إﻧﺰال ﻛﺎﳊﺪ واﳌﻬﺮ.
) (1انظر :المدونة ،(4/1) :مواھب الجليل.(302/1) :
) (2أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :ھ!!ل يمض!!مض م!!ن الل!!بن ،(60/1) :ومس!!لم ف!!ي الح!!يض ،ب!!اب :نس!!خ
الوضوء مما مست النار ).(274/1
) (3المني :ھو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع )الرسالة ص .(84
) (4انظر :المدونة ،(34-33/1) :التفريع ،(197/1) :الرسالة )ص .(99
) (5سورة النساء ،اآلية.43 :
) (6سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (7سبق تخريج الحديث.
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9انظر المدونة ،(33/1) :التفريع ،(197/1) :الكافي) :ص.(13
) (10انظر :المحلى ،(8/2) :المغنى.(204/1) :
) (11أخرجه الترمذي في الطھارة ،باب :إذا التقى الختانان وجب الغسل ،(180/1) :وقال حديث صحيح ،واب!ن
ماجه في الطھارة ،باب :ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان.(199/1) :
) (12أخرجه مسلم في الحيض ،باب :نسخ "الماء من الماء" ،ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.(271/1) :
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وإذا أوﰿ ﰲ دﺑ ــﺮ ﻟ ــﺰم) ،(1اﻟﻐُﺴ ــﻞ ،وإن ﱂ ﻳﻨ ــﺰل ﻷﻧ ــﻪ ﻓ ــﺮج ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﻪ اﳊ ــﺪ
ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻘﺒﻞ.
5 J20z1FOא4naQوnaVא!xP

إذا ﺣﺎﺿﺖ اﳉﻨﺐ أو أﺟﻨﺒﺖ اﳊﺎﺋﺾ ،ﻓﻼ ﻏﺴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻄﻬـﺮ ،ﻓـﺈذا
ﻃﻬـ ــﺮت ﻛﻔﺎﻫ ـ ــﺎ ﻏُﺴ ـ ــﻞ واﺣ ـ ــﺪ) ،(2ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻟ ـ ــﺪاود) ،(3ﻷﻤ ـ ــﺎ ﺣ ـ ــﺪﺛﺎن ﺗﺮادﻓ ـ ــﺎ
ﻣﻮﺟﺒﻬﻤ ــﺎ واﺣ ــﺪ ﻓﻨ ــﺎب ﻋﻨﻬﻤ ــﺎ ﻃﻬ ــﺮ واﺣ ــﺪ ﻛﻤ ــﺎ ﻟ ــﻮ ﻛﺎﻧ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺟ ــﻨﺲ واﺣ ــﺪ
ﻛﺎﳉﻨﺎﺑﺘﲔ.
 J21z1FOو Vא x+D4?.MD1S

إذا أﺳﻠﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻌﻠﻴـﻪ اﻟﻐُﺴـﻞ) ،(4ﻷﻧـﻪ  أﻣـﺮ ﻏـﻴﻼن) ،(5وﲦﺎﻣـﺔ) ،(6ﺣـﲔ
أﺳﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐُﺴﻞ) ،(7وﻷﻧﻪ ﺟﻨﺐ ﻓﻠﺰﻣﻪ اﻻﻏﺘﺴﺎل ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ.
[ +f5 J22z1FOא6naQא@x KS

وﻻ ﳚــﻮز ﻟﻠﺠﻨــﺐ اﻟﻠﺒــﺚ ﰲ اﳌﺴــﺠﺪ) (8ﺧﻼﻓــﺎ ﻟــﺪاود) ،(9وﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻻ
أﺣﻞ اﳌﺴﺠﺪ ﳉﻨﺐ وﻻ ﳊﺎﺋﺾ") ،(10وﻷﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻐُﺴﻞ ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﺮ.
) (1في )ق( :وجب.
) (2انظر :المدونة ،(33-32/1) :التفريع.(197/1) :
) (3انظر :المحلى.(64/2) :
) (4انظر :المدونة ،(40/1) :التفريع ،(197/1) :الكافي) :ص .(14
) (5غيالن :ھو غيالن بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف ب!ن ثقي!ف الثقف!ي ،أس!لم
بعد فتح الطائف ،وكان أحد وجوه الطائف )اإلصابة في تمييز الصحابة.(189/3) :
) (6ثمامة :ھو ثمام!ة ب!ن أث!ال النعم!ان ب!ن س!لمة ب!ن عتيب!ة ب!ن ثعلب!ة ب!ن يرب!وع ب!ن ثعلب!ة ب!ن ال!دؤل اب!ن حنيف!ة
الحنفي أبو أمامة اليمامى )اإلصابة.(203/1 :
) (7ح!!ديث غ!!يالن ل!!م أج!!ده ،أم!!ا ح!!دث ثمثم!!ة فق!!د أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :االغتس!!ال إذا أس!!لم:
).(118/1
) (8انظر :المدونة.(37/1) :
) (9انظر :المجموع.(174-173/2) :
) (10أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :الجن!!ب ي!!دخل المس!!جد ،(159/1) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب:
اجتن!!اب الح!!ائض المس!!جد ،(212/1) :وص!!ححه اب!!ن خزيم!!ة وحس!!نه اب!!ن القط!!ان )انظ!!ر تلخ!!يص الحبي!!ر:
).(140/1
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وﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻻﺟﺘﻴﺎز ﻓﻴـﻪ) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ) ،(2ﻟﻠﺨـﱪ) ،(3وﻷﻧـﻪ ﻧـﻮع ﻣـﻦ
اﻟﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻠﺒﺚ.
a. J24z1FOא~ T.?.א@xEF

وﻻ ﳚﻮز ﶈﺪث ﺣﺪﺛﺎ أﻋﻠـﻰ أو أدﱏ) ،(4ﻣـﺲ اﳌﺼـﺤﻒ ﺧﻼﻓـﺎ ﻟـﺪاود )،(5
ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﻋـ ــﺰ وﺟ ــﻞ ،lML    K J Im :واﻟﻨﻬـ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﳊﻈـ ــﺮ)،(6
وﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻻ ﳝﺲ اﻟﻘﺮآن إﻻ ﻃﺎﻫﺮ") ،(7واﳌﺮاد ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻪ.
 J25z1FOא FنfSنא#אsوא@x5F

وﳚﻮز إﻣﺴﺎك اﻟﺼﺒﻴﺎن اﻷﻟﻮاح واﳌﺼﺎﺣﻒ) (8ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ وﺿـﻮء ﻟﻠﻀـﺮورة إﱃ
ﺗﻌﻠــﻴﻤﻬﻢ ،واﳌﺸــﻘﺔ اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﰲ أﺧــﺬﻫﻢ ﺑــﺎﻟﺘﻄﻬﲑ ﰲ ﻛــﻞ وﻗــﺖ ﻣــﻊ ﻗﺼــﻮرﻫﻢ
ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
 J26z1FOא4N)naQאhNنx

وﻻ ﳚــﻮز ﻟﻠﺠﻨــﺐ أن ﻳﻘ ـﺮأ) (9ﺧﻼﻓــﺎ ﻟــﺪاود) ،(10ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻻ ﻳﻘ ـﺮأ ﺟﻨــﺐ
وﻻ ﺣــﺎﺋﺾ ﺷــﻴﺌﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن") ،(11وﻗــﻮل ﻋﻠـ ّـﻲ –  :(12)-ﻛــﺎن رﺳــﻮل اﷲ
) (1ولمالك رأي آخر في جوازه )المدونة.((37/1) :
) (2انظر :أألم ،(54/1) :مختصر المزنى) :ص .(19
) (3للحديث المذكور آنفا.
) (4األدبي :ھو حدث الوضوء واألعلى ھو الجنابة والحيض والنفاس )التفريع .(212/1) :
) (5انظر :المجموع.(372/2) :
) (6ھذا عند مالك وأصحابه )انظر شرح تنقيح الفصول )ص .(168
) (7أخرج!ه مال!ك ف!ي الموط!أ (199/1) :مرس!ال ،وال!!دارقطني ،(117/1) :وص!ححه ،وق!ال اب!ن عب!د الب!ر :أن!!ه
أشبه المتواتر لتلقى الناس به بالقبول )الدراية.(87/1) :
) (8انظر :التفريع ،(212/1) :واأللواح :ھي الصحيفة من خشب يكتب عليھا القرآن )المصباح المنير.(560/2) :
) (9انظر :التفريع.(212/1) :
) (10المغنى ،(144/1) :المحلى ،(105/1) :المجموعة.(172/1) :
) (11أخرجه الترمذي في الطھارة ،ب!اب :الجن!ب والح!ائض أنھم!ا ال يق!رأن الق!رآن ،(236/1) :واب!ن ماج!ه ف!ي
الطھارة ،باب :ما جاء في قراءة القرآن على غير طھارة ،(195/1) :وفي الحديث إسماعيل بن عياش ض!عفه
أحمد والبخاري وغيرھما) .نصب الراية.((195/1) :
) (12أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :في الجنب يقرأ القرآن ،(155/1) :واب!ن ماج!ه ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :م!ا
ج!اء ف!ي ق!!راءة الق!رآن عل!ى غي!!ر طھ!ارة ،(195/1) :والنس!ائي ف!!ي الطھ!ارة ،ب!اب :حج!!ب الجن!ب م!ن ق!!راءة
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 ﻻ ﳛﺠـ ــﺰﻩ ﺷـ ــﻲء ﻋـ ــﻦ ﻗ ـ ـﺮاءة اﻟﻘـ ــﺮآن إﻻ) (1اﳉﻨﺎﺑـ ــﺔ" ،وﻷﻧـ ــﻪ ﻻ ﻣﻨـ ــﻊ ﻣـ ــﻦ
اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﳌﺴﺠﺪ ﻛﺎن ﺑﺄن ﳝﻨﻊ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن أوﱃ.
N, J27z1FOאA/א)א?.AISאxnaQ

وﳚـ ــﺰ أن ﻳﻘ ـ ـﺮأ اﻵﻳـ ــﺎت اﻟﻴﺴـ ــﲑة ﻋﻠـ ــﻰ وﺟـ ــﻪ اﻟﺘﻌـ ــﻮذ) (2ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ــﺔ
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻷن ﺣﻜﻢ اﻟﻴﺴﲑ ﳐﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﻜﺜﲑ ،أﻻ ﺗﺮى" :أن اﻟﻨـﱯ 
)(4
ﻣﻨﻊ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑـﺎﻟﻘﺮآن إﱃ أرض اﻟﻌـﺪو"  ،ﰒ ﻛﺘـﺐ إﻟـﻴﻬﻢ \ [m:
] ^  _ `  ،(5)lfe d c b aاﻵﻳ ـ ـ ـ ـ ــﺎت؛ وﻷن
اﻹﻧﺴـﺎن ﻳﺘﻌـﻮذ ﺑـﺬﻛﺮ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻓﻴﺤﺘـﺎج إﻟﻴـﻪ ﻟﻠﺘﻌـﻮذ ،ﻓﻜــﺎن ﻣـﺎ ﳛﺘـﺎج إﻟﻴـﻪ ﻣــﻦ
ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ اﳌﻨﻊ.
N,+f5 J28z1FOאA/א!xP

وﰲ ﻗـ ـﺮاءة اﳊ ــﺎﺋﺾ رواﻳﺘ ــﺎن) :(6ﻓﻮﺟ ــﻪ اﳌﻨ ــﻊ ﻗﻮﻟ ــﻪ " :ﻻ ﻳﻘـ ـﺮأ ﺟﻨ ــﺐ وﻻ
ﺣــﺎﺋﺾ ﺷــﻴﺌﺎ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن") ،(7وﻷﻧــﻪ ﺣــﺪث ﻣﻮﺟــﺐ ﻟﻠﻐﺴــﻞ ﻛﺎﳉﻨﺎﺑــﺔ ،ووﺟــﻪ
اﳉﻮاز ﻓﻸﺎ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺣﺪﺛﻬﺎ وﺗﻄﻮل ﻣﺪﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌـﺬورة ﺑـﺬﻟﻚ
ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺤﻘﻬﺎ ﻛﺎﶈﺪث.

=القرآن ،(118/1) :والترمذي في الطھارة ،باب :في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبا ،وقال :حديث
حسن صحيح.(274-273/1) :
) (1في )ق( :سوى.
) (2انظر :التفريع.(212/1) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي ) ،(18األم ،(5/1) :المجموع.(17/1) :
) (4أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الجھ!!اد والس!!ير ،ب!!اب :الس!!فر بالمص!!احف إل!!ى أرض الع!!دو ،(15/4) :ومس!!لم ف!!ي
اإلمارة ،باب :النھي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار.(1490/1) :
) (5س!ورة آل عم!!ران ،اآلي!ة ،64 :وتخ!!ريج الح!ديث :أخرج!!ه البخ!!اري ف!ي التفس!!ير ،ب!اب" :ق!!ل ي!ا أھ!!ل الكت!!اب
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال ﷲ".(167/5) :
) (6انظر :التفريع.(206/1) :
) (7تقدم تخريج الحديث قريبا.
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وﻻ ﳚــﻮز اﺳــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﺒﻠــﺔ وﻻ اﺳــﺘﺪﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻐــﺎﺋﻂ واﻟﺒــﻮل ﰲ اﻟﺼــﺤﺎرى)،(1
ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟ ــﺪاود) ،(2ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻻ ﺗﺴ ــﺘﻘﺒﻠﻮا ِ
اﻟﻘﺒﻠ ــﺔ وﻻ ﺗﺴ ــﺘﺪﺑﺮوﻫﺎ ﺑﻐ ــﺎﺋﻂ وﻻ
ﺑﻮل") ،(3وﻗﻮﻟﻪ " :وﻟﻜﻦ ﺷﺮﻗﻮا أو ﻏﺮﺑﻮا").(4
V J30z1FOאزذ6-א ووאxa8#

وﳚــﻮز ذﻟــﻚ ﰲ اﻟــﺪور واﻷﺑﻨﻴــﺔ) (5ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(6ﳌــﺎ روى اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ
– " :-أﻧـ ــﻪ  ﻛـ ــﺎن ﰲ ﺑﻴـ ــﺖ ﺣﻔﺼـ ــﺔ ﻣﺴـ ــﺘﺪﺑﺮ اﻟﻜﻌﺒـ ــﺔ ﻣﺴـ ــﺘﻘﺒﻞ ﺑﻴـ ــﺖ
اﳌﻘــﺪس) ،(7وﻷن اﻷﺑﻨﻴــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻀــﻴﻖ ﻓــﻼ ﳝﻜــﻦ إﻻ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻔﺔ ﻓﻔــﻲ ﻣﻨــﻊ
ذﻟﻚ ﻣﺸﻘﺔ.
+f5 J31z1FOא2Qعg LS.א xD z

)(9

وﰲ اﳉﻤــﺎع ﻣﺴــﺘﻘﺒﻼ اﻟﻘﺒﻠــﺔ رواﻳﺘــﺎن) :(8ﻗــﺎل اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ  :ﻻ ﺑــﺄس ﺑــﻪ،
وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ) :(10ﻳﻜﺮﻩ ،ﻓﻮﺟﻪ ﻗﻮل اﺑـﻦ اﻟﻘﺎﺳـﻢ أن اﻟﻨﻬـﻲ ورد ﰲ اﳊـﺪث
دون ﻏــﲑﻩ ﻓﻮﺟــﺐ ﻗﺼــﺮﻩ ﻋﻠﻴــﻪ؛ وﻷن اﳉﻤــﺎع ﻣﻔــﺎرق ﻟﻠﺤــﺪث ﻷﻧــﻪ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ
ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺪب ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻮال ،ووﺟـﻪ ﻗـﻮل اﺑـﻦ ﺣﺒﻴـﺐ ﻷﻧـﻪ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻜﺸـﻒ
اﻟﻌــﻮرة ﻓــﺄﻣﺮ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺘﺎر ﻓﻴــﻪ ﻓﻜــﺎن ﻛﺎﳊــﺪث؛ وﻷن اﳌﻌــﲎ ﰲ ﻣﻌــﲎ اﻻﺳ ـﺘﻘﺒﺎل
) (1انظر المدونة ،(7/1) :التفريع ،(212/1) :والصحاري ،أي األفضية.
) (2انظر :المجموع.(89/2) :
) (3أخرجه البخاري في الصالة ،باب :قِبلة أھل المدينة ،(103/1) :ومسلم في الطھارة ،باب :االستطابة.(224/1) :
) (4ھو جزء من الحديث السابق.
) (5انظر :المدونة ،(7/1) :التفريع.(212/1) :
) (6انظر حاشية ابن عابدين.(342/1) :
) (7أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :من تبرز على لبني!تن ،(45/1) :ومس!لم ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :االس!تطابة:
).(224/1
) (8في )ق( :خالف ،وفي ھذه النسألة )انظر المدونة((7/1) :
) (9ابن القاسم :ھو أبو عبد ﷲ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ب!ن جن!ادة العتق!ى ب!الوالء ،اإلم!ام الفقي!ه الم!الكي
ركن المذاھب ،وقد صحب اإلمام مالك عشرين عاما ،ول!ه س!ماع من!ه عش!رون كتاب!ا )ت  191ھ!ـ( )ال!ديباج:
) ،(456/1تھذيب التھذيب.(465/1) :
) (10اب99ن حبي99ب :ھ!!و أب!!و م!!روان عب!!د المل!!ك ب!!ن حبي!!ب ب!!ن س !ليمان الس!!ليمي األندلس!!ي ،س!!مع اب!!ن الماجش!!ون
وأصبغ ،كان حافظ!ا للفق!ه الم!الكي ،أل!ف كتب!ا كثي!ره حس!انا ف!ي الفق!ه واألدب والت!اريخ منھ!ا "الواض!حة" )ت
 238ھـ( ) الديباج.(8/2 :
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ﺑﺎﳊﺪث ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺒﻠـﺔ وإﺟـﻼل ﺣﺮﻣﺘﻬـﺎ ،وذﻟـﻚ ﻳﻘﺘﻀـﻲ ﺗﺴـﺎوي ﻫـﺬﻩ اﻷﻣـﻮر
ﰲ اﳌﻨﻊ.
0+f5 J32z1FOزאאxKa

اﺧﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳـﺔ ﻫـﻞ ﻫـﻲ واﺟﺒـﺔ وﺟـﻮب اﻟﺴـﻨﻦ اﳌﺆﻛـﺪة،
أو وﺟﻮب اﻟﻔـﺮاﺋﺾ) ،(1وﻓﺎﺋـﺪة ذﻟـﻚ ﺗﺘﺼـﻮر ﰲ ﻣﻨـﻊ) (2ﺗﻌﻤـﺪ اﻟﺼـﻼة ـﺎ ﻣـﻊ
اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ إزاﻟﺘﻬــﺎ ،وإذا ﻗﻴــﻞ :إــﺎ ُﺳــﻨّﺔ ﻣﺆﻛــﺪة ﻓــﻸن اﻻﺗﻔــﺎق ﺣﺎﺻــﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺟـ ـﻮاز اﻟﺼ ــﻼة ﻣ ــﻊ اﻟﻴﺴ ــﲑ ﻣ ــﻦ ﺟﻨﺴ ــﻬﺎ ﻛ ــﺪم اﻟﱪاﻏﻴ ــﺚ وﻏ ــﲑﻩ) ،(3وﻋﻨ ــﺪ أﰉ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻘﺪر اﻟﺪرﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت) ،(4وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺿﺎ ﱂ ﲡﺰ اﻟﺼـﻼة
ﻣــﻊ ﺷــﻲء ﻣﻨﻬــﺎ ﻛﺎﻟﻄﻬــﺎرة ﻣــﻦ اﳊــﺪث ،وإذا ﻗﻴــﻞ :إــﺎ ﻓﺮﻳﻀــﺔ ﻓﻠﻺﲨــﺎع ﻋﻠــﻰ
ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺼﻼة ﺎ) ،(5وذﻟﻚ ﻳﻔﻴﺪ ﻛﻮﺎ ﻓﺮﺿﺎ ﻛﺎﻟﻄﻬﺎرة ﻣـﻦ اﳊـﺪث ،ﻓـﺈذا
ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﺎ ُﺳﻨّﺔ ﻳﺄﰒ وﻻ إﻋﺎدة ﻋﻠﻴﻪ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ ﺑﺄﺎ
ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻻ ﳚﺰﻳﻪ وﻋﻠﻴﻪ اﻹﻋﺎدة.
 J33z1FOא4'Ka8AgFوذ>Nא .مא 0MDAزאxCL

وﻋﻠــﻰ ﻛــﻼ اﻟــﻮﺟﻬﲔ إن ﺻــﻠﻰ  ــﺎ ﻧﺎﺳــﻴﺎ أو ذاﻛ ـﺮا ،وﻟﻜــﻦ ﻻ ﻳﻘــﺪر ﻋﻠ ــﻰ
إزاﻟﺘﻬـﺎ ﻓﺼــﻼﺗﻪ ﺟـﺎﺋﺰة)(6؛ ﳌــﺎ روي" :أن رﺳــﻮل اﷲ  ﺧﻠـﻊ ﻧﻌﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺼــﻼة
ﻓﺨﻠﻊ اﻟﻨﺎس ﻧﻌﺎﳍﻢ ،ﻓﻠﻤـﺎ ﻓـﺮغ ﻗـﺎل ﳍـﻢ" :ﱂ ﺧﻠﻌـﺘﻢ ﻧﻌـﺎﻟﻜﻢ؟" ،ﻓﻘـﺎﻟﻮا رأﻳﻨـﺎك
ﺧﻠﻌﺘﻬﺎ ،ﻓﻘـﺎل" :إن ﺟﱪﻳـﻞ أﺧـﱪﱐ أن ﻓﻴﻬـﺎ ﻗـﺬرا") ،(7وروى" :ﳒﺴـﺎ") ،(8وﱂ
ﻳﻌﺪ اﻟﺼﻼة وﻻ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺈﻋﺎدﺎ وﻻ ﻗﻄﻌﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
) (1انظر المدونة ،(22/1) :الرسالة )ص  ،(88التفريع ،(98/1) :الكافي) :ص.(18
) (2في )ق( :فبمن.
) (3انظر :المدونة ،23/1) :الكافي) :ص .(18
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(31مختصر القدوري.(52/1) :
) (5انظر :المغنى.(63/2) :
) (6انظر :المدونة ،(23/1) :الكافي) :ص .(19-18
) (7أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!الة ف!!ي النع!!ل ،(425/1) :واب!!ن خزيم!!ة ،(384/1) :والح!!اكم ف!!ي المس!!تدرك:
) ،(260/1وصححه على شرط مسلم ووافقه الذھبي )تلخيص الحبير.(278/1) :
) (8روى" :خبثا" وليس "نجسا" كما ذكر المؤلف ،وقد أخرجه أبو داود كذلك.(425/1) :
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ﻛــﻞ ﳒﺎﺳ ــﺔ ﺳــﻮى اﻟ ــﺪم ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﺼ ــﻠﻲ ﺑﺸــﻲء ﻣﻨﻬ ــﺎ ﻛــﺎﻟﺒﻮل واﻟﻐ ــﺎﺋﻂ واﳌ ــﺬى
وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت) ،(1ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (2ﰲ ﲡﻮﻳﺰﻩ اﻟﺼﻼة ﺑﻘﺪر اﻟﺪرﻫﻢ ،ﻷـﺎ
ﳒﺎﺳﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﺣﱰاز ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ) ،(3ﻛﺎﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﺪرﻫﻢ.
 J35z1FOא?.IS8AgFא مx

)(4

وأﻣــﺎ اﻟــﺪم ﻓﻴﺠــﻮز اﻟﺼــﻼة ﺑﻴﺴــﲑﻩ ،ﻓــﺈن ﻛﺜــﺮ وﺗﻔــﺎﺣﺶ ﱂ ﳚــﺰ ؛ ﻷن اﻟــﺪم
ﳐﻔــﻒ ﰲ اﻷﺻــﻞ ،إﳕــﺎ ﺣــﺮم ﻣﺴــﻔﻮﺣﻪ ﻓﻜــﺎن أﺧــﻒ ﻣــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺎت،
وﻷن أﻛﻞ اﻟﻠﺤﻢ وﻓﻴﻪ اﻟﻴﺴﲑ ﻣﻦ اﻟﺪم ﺟـﺎﺋﺰ ،وﻛـﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟـﺖ ﻋﺎﺋﺸـﺔ – رﺿـﻲ
اﷲ ﻋﻨﻬ ــﺎ" :-ﻟ ــﻮﻻ أن اﷲ ﻗ ــﺎل (5)lzy xm :ﻟﺘﺘﺒ ــﻊ اﻟﻨ ــﺎس ﻣ ــﺎ ﰲ
اﻟﻌﺮوق").(6
 J36z1FOא 8AgFمא!x

ﻻ ﺧﻼف ﻋﻨﺪﻧﺎ أن ﻛـﻞ دم ﻋـﺪا دم اﳊـﻴﺾ ﲡـﻮز اﻟﺼـﻼة ﻣـﻊ ﻳﺴـﲑﻩ ،وأﻣـﺎ
دم اﳊ ـ ــﻴﺾ ﻓﻔﻴ ـ ــﻪ رواﻳﺘ ـ ــﺎن) :(7إﺣ ـ ــﺪاﳘﺎ :أن ﺣﻜﻤ ـ ــﻪ ﺣﻜ ـ ــﻢ ﺳ ـ ــﺎﺋﺮ اﻟ ـ ــﺪﻣﺎء،
واﻷﺧــﺮى :أن ﻗﻠﻴﻠــﻪ وﻛﺜــﲑﻩ ﺳ ـﻮاء ﻻ ﲡــﻮز اﻟﺼــﻼة ﺑﺸــﻲء ﻣﻨــﻪ ﲞــﻼف ﺳــﺎﺋﺮ
اﻟ ــﺪﻣﺎء ،ﻓﻮﺟ ــﻪ اﻷوﱃ ﻫ ــﻮ أﻧ ــﻪ دم ﻓﺄﺷ ــﺒﻪ ﺳ ــﺎﺋﺮ اﻟ ــﺪﻣﺎء ،ووﺟ ــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ أن دم
اﳊﻴﺾ ﻣﻐﻠﻆ أﻣﺮﻩ ﲞﻼف ﻏﲑﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﻦ ﻓﺮج ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻟﺒﻮل واﳌﺬى.


) (1انظر :المدونة ،(23/1) :التفريع ،(205/1) :الكافي )ص .(18
) (2مختصر الطحاوي )ص  ،(31مختصر القدوري.(52/1) :
) (3في )ق( :منھا.
) (4انظر :المدونة.(22/1) :
) (5سورة األنعام ،اآلية.5 :
) (6انظر :جامع البيان – للطبري.(71/8) :
) (7انظر :المدونة ،(22/1) :التفريع ،(205/1) :الكافي )ص .(18

146

 J37z1FOא] א8WD3لאFوאx F

وﻳﻐﺴــﻞ اﻟﺜــﻮب ﻣــﻦ ﺑــﻮل اﻟﺼــﱯ واﻟﺼــﺒﻴﺔ) (1ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) (2ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻻ
ﻳﻐﺴــﻞ ﻣــﻦ ﺑــﻮل اﻟﺼــﱯ؛ ﻷﻧــﻪ ﺑــﻮل آدﻣــﻲ ﻛﺒــﻮل اﻷﻧﺜــﻰ ،واﳊــﺪﻳﺚ اﳌــﺮوى ﰲ
اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ) ،(3ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ :ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳌﺘﻮاﻃﺄ ﻋﻠﻴﻪ).(4
84+f5 J38z1FOאلو4وאא!אنx

)(5

ﻻ ﺧــﻼف أن أﺑ ـﻮال ﻣــﺎ ﳛــﺮم أﻛﻠــﻪ وأرواﺛــﻪ ﳒﺴــﺔ ،وأﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺆﻛــﻞ ﳊﻤــﻪ
ﻓﻌﻨﺪﻧﺎ أﺑﻮاﳍﺎ وأرواﺛﻬﺎ ﻃﺎﻫﺮة) ،(6وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) :(7ﳒﺴﺔ ،ﻓـﺪﻟﻴﻠﻨﺎ
ﻗﻮﻟﻪ " :ﻣﺎ أﻛﻞ ﳊﻤﻪ ﻓـﻼ ﺑـﺄس ﺑﺒﻮﻟـﻪ") ،(8و"ﻷﻧـﻪ  أﺑـﺎح ﻟﻠﻌـﺮﻧﻴﲔ ﺷـﺮب
أﺑﻮال اﻹﺑﻞ وأﻟﺒﺎﺎ") ،(9وﻗﻮﻟﻪ" :ﺟﻨﺒﻮا ﻣﺴﺎﺟﺪﻛﻢ ﺻـﺒﻴﺎﻧﻜﻢ وﳎـﺎﻧﻴﻨﻜﻢ")،(10
ﰒ "ﻃ ــﺎف ﺑﺎﻟﺒﻴ ــﺖ ﻋﻠ ــﻰ ﺑﻌ ــﲑ") ،(11ﻓ ــﺪل أن ﺑﻮﻟ ــﻪ ﻏ ــﲑ ﳒ ــﺲ ،وإﻻ ﱂ ﺗﻜ ــﻦ
ﻟﺘﻌﺮض اﳌﺴﺠﺪ ﳌﺎ ﻰ ﻋﻦ ﻣﺜﻠﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻣﺎﺋﻊ أﺑﺎح اﻟﺸﺮع ﺷﺮﺑﻪ ﻛﺎﻟﻠﱭ.

) (1انظر المدونة ،(27/1) :الكافي )ص .(18
) (2انظر :األم.(55/1) :
) (3الحديث ھو " :يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي"أخرجه ابن ماجه في الطھارة ،باب :ما جاء ف!ي ب!ول
الصبي الذي لم يطعــم ،(175/1) :وأبــو داود في الطھــارة باب :بول الص!بي يصيــ!ـب الثـ!ـوب،(262/1) :
والحاكم ،(166/1) :وقال :صحيح اإلسناد.
) (4لم أعثر على من ذكر ھذا القول عن مالك؟ )انظر فتح الباري ،(325/1) :التمھيد.(110/9) :
) (5الروث :الخارج من كل حافر )المغرب )ص  ،(200المصباح المنير.(242/1) :
) (6انظر :المدونة ،(21 ،4/1) :الكافي )ص .(19
) (7انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(31األم ،(93/1) :مختصر المزنى )ص .(19
) (8أخرجه الدارقطني ،(128/1) :مرة عن يحي بن العالء قال فيه أحمد :كذاب ،وأخرجه أخرى عن سوار ب!ن
مصعب ،قال عنه ابن معين :متروك الحديث) .نصب الراية.(125/1 :
) (9أخرج!!!ه البخ!!!اري ف!!!ي الزك!!!اة ،ب!!!اب اس!!!تعمال إب!!!ل الص!!!دقة ،(137/1) :ومس!!!لم ف!!!ي القس!!!امة ،ب!!!اب :حك!!!م
المحاربين.(1296/3) :
) (10أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي المس!!اجد والجماع!!ات ،ب!!اب :م!!ا يك!!ره ف!!ي المس!!اجد ،(247/1) :وإس!!ناده ض!!عيف
)نصب الراية.(492/2) :
)" (11طوافه  على بعير" أخرج ھذا الحديث البخ!اري ف!ي الح!ج ،ب!اب :اس!تالم ال!ركن ب!المحجن،(162/2) :
ومسلم في الحج ،باب :جواز الطواف على بعير.(926/2) :
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واﳌــﲏ ﳒــﺲ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻷﻧــﻪ ﻣــﺎﺋﻊ ﺧــﺎرج ﻣــﻦ اﻟﺴــﺒﻴﻞ ﻓﺄﺷــﺒﻪ
اﻟﺒــﻮل ،وﻷﻧــﻪ ﻣــﺎﺋﻊ ﻳﻮﺟــﺐ اﻟﺒﻠــﻮغ ﻛــﺪم اﳊــﻴﺾ ،وﻷﻧــﻪ ﳚــﺮي ﰲ ﳎــﺮى اﻟﺒــﻮل،
وﻟﻮ ﻛﺎن ﻃﺎﻫﺮا ﰲ اﻷﺻﻞ ﻟﻮﺟﺐ أن ﻳﻨﺠﺲ ﳉﺮﻳﻪ ﰲ ﳎﺮى ﳒﺲ.
وﻳﻐﺴﻞ رﻃﺒﻪ وﻳﺎﺑﺴـﻪ) ،(3ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ)(4؛ ﻟﻘـﻮل ﻋﺎﺋﺸـﺔ – رﺿـﻲ اﷲ
ﻋﻨﻬﺎ" :-ﻛﻨﺖ أﻏﺴﻞ اﳌﲏ ﻣﻦ ﺛﻮب رﺳـﻮل اﷲ  ﻓﻴﺨـﺮج إﱃ اﻟﺼـﻼة وﻧﻘـﻊ
اﳌﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺑﻪ") ،(5وﻷﻧﻪ ﳒﺲ ﻓﻜﺎن ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت.
وإذا ﺗـﻴﻘﻦ إﺻــﺎﺑﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﻟﺜﻮﺑــﻪ ،وﺷــﻚ ﰲ ﻣﻮﺿـﻌﻪ ﻏﺴــﻠﻪ ﻛﻠــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ
ﺑﻌﻀﻪ أوﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،وﻻ أﻣﺎرة ﲤﻴﺰ ﻟﻪ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻮﺿـﻊ اﻟـﺬي ﱂ ﻳﺼـﺒﻪ،
ﻓﻮﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﲨﻴﻌﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳﺼـﻞ إﱃ ﻏُﺴـﻞ ﻣـﺎ أﺻـﺎﺑﻪ إﻻ ﺑـﺬﻟﻚ ،ﻛﻤـﺎ ﻳﻠـﺰم
إﻣﺴ ــﺎك ﺟ ــﺰء ﻣ ــﻦ اﻟﻠﻴ ــﻞ إذا ﱂ ﳝﻜ ــﻦ ﲤﻴﻴ ــﺰ اﻟﻨﻬ ــﺎر ﻣﺜﻠ ــﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﺼ ــﻞ إﱃ
اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎر إﻻ ﺑﺬﻟﻚ..
وإن ﻋﻠــﻢ اﳉﻬــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺜــﻮب وﺷــﻚ ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ اﻹﺻــﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻏﺴ ــﻞ ﺑﺎﻗﻴ ــﻪ ،وإن ﺷ ــﻚ ﻫ ــﻞ أﺻ ــﺎﺑﻪ ﺷ ــﻲء أم ﻻ ﻧﻀ ــﺤﻪ اﺳ ــﺘﺤﺒﺎﺑﺎ ﳉ ـﻮاز أن
ﻳﻜﻮن أﺻﺎﺑﻪ وﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ؛ ﻷن اﻟﺸﻚ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﻬﺎرة).(6
ﻻ ﳚـﻮز إزاﻟــﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﲟــﺎﺋﻊ ﺳــﻮى اﳌــﺎء اﳌﻄﻠــﻖ) (7ﻋــﻦ اﻟﺜﻴــﺎب واﻷﺑــﺪان)،(8
ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(9؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﰲ دم اﳊــﻴﺾ ﺣﺘﻴــﻪ ﰒ اﻗﺮﺻــﻴﻪ ﰒ اﻏﺴــﻠﻴﻪ
) (1انظر :المدونة ،(25/1) :الكافي )ص .(18
) (2انظر :األم ،(55/1) :مختصر المزنى )ص .(18
) (3انظر :الكافي) :ص .(18
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص .(31
) (5أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :غسل المن!ي وفرك!ه ،(63/1) :ومس!لم ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :حك!م المن!ي:
).(238/1
) (6انظر :المدونة ،(24-23/1) :الكافي )ص .(18
) (7الم!!اء المطل!!ق :ھ!!و الم!!اء ال!!ذي ل!!م يتغي!!ر أح!!د أوص!!افه بم!!ا ينف!!ك عن!!ه )ش!!رح ح!!دود اب!!ن عرف!!ة )ص ،(28
المقدمات.(86/1) :
) (8انظر :المدونة ،(23/1) :الكافي )ص (19
) (9انظر :مختصر الطحاوي.(16-15/1) :
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ﺑﺎﳌــﺎء وﺻــﻠﻲ ﻓﻴــﻪ") ،(1وﻷﻧــﻪ) (2ﻻ ﻳﺮﻓــﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻠــﻢ ﻳﺮﻓﻌﻬــﺎ ﻋــﻦ
ﻏﲑﻩ ،أﻻ ﺗﺮى أن اﳌﺎء ﳌﺎ ﺻـﺢ أن ﻳـﺪﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳـﺔ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﺻـﺢ أن ﻳـﺪﻓﻌﻬﺎ
ﻋﻦ ﻏﲑﻩ.
اﻟﺴ ــﻴﻒ إذا أﺻ ــﺎﺑﻪ اﻟ ــﺪم أﺟ ـﺰأﻩ ﻣﺴ ــﺤﻪ ﻋ ــﻦ ﻏﺴ ــﻠﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﺻ ــﻘﻴﻞ ﻻ ﻳﻘﺒ ــﻞ
اﻟﻨﺠﺎﺳـ ــﺔ ﻷـ ــﺎ ﻻ ﺗﺘﺨﻠﻠـ ــﻪ) ،(3وﻷن ﺑـ ــﻪ ﺿـ ــﺮورة إﱃ ذﻟـ ــﻚ ﻟـ ــﺌﻼ ﻳﻔﺴ ـ ـﺪ ﻣـ ــﱴ
ﻏﺴﻞ).(4
وﻳﻐﺴــﻞ اﳋــﻒ واﻟﻨﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺬرة واﻟﺒــﻮل ،ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﻦ أرواث اﻟــﺪواب ،ﻓﻔﻴــﻪ
رواﻳﺘــﺎن) :(5إﺣــﺪاﳘﺎ أﻧــﻪ ﻳﻐﺴــﻞ ،واﻷﺧــﺮى أﻧــﻪ ﳝﺴــﺢ ،ﻓﻮﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻳﻐﺴــﻞ
اﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﺎﻟﺜﻴ ــﺎب واﳊﺼ ــﺮ ،ووﺟ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﳝﺴ ــﺢ؛ ﻓ ــﻸن ﻏﺴ ــﻠﻪ إﻓﺴ ــﺎد ﻟ ــﻪ
ﻓﺴﻮﻣﺢ ﻓﻴﻪ) ،(6ﻣﻊ ﻛﻮن اﻷرواث ﻣﻜﺮوﻫﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻏﲑ ﳒﺴﺔ.
T J39z1FOא@xH

واﳌــﲏ ﳒــﺲ) ،(7ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(8؛ ﻷﻧــﻪ ﻣــﺎﺋﻊ ﺧــﺎرج ﻣــﻦ اﻟﺴــﺒﻴﻞ ﻓﺄﺷــﺒﻪ
اﻟﺒــﻮل ،وﻷﻧــﻪ ﻣــﺎﺋﻊ ﻳﻮﺟــﺐ اﻟﺒﻠــﻮغ ﻛــﺪم اﳊــﻴﺾ ،وﻷﻧــﻪ ﳚــﺮي ﰲ ﳎــﺮى اﻟﺒــﻮل،
وﻟﻮ ﻛﺎن ﻃﺎﻫﺮا ﰲ اﻷﺻﻞ ﻟﻮﺟﺐ أن ﻳﻨﺠﺲ ﳉﺮﻳﻪ ﰲ ﳎﺮى ﳒﺲ.


) (1أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :غس!!ل ال!!دم ،(62/1) :ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :نجاس!!ة ال!!دم وكيفي!!ة
غس!!له ،(240/1):ومعن!!ى "حتي!!ه :أي حكي!!ه وتقش!!ره" )النھاي!!ة ف!!ي غري!!ب الح!!ديث الب!!ن األثي!!ر،(337/1 :
ومعنى اقرصيه :أي تقطعه بأطراف األصابع مع الماء ليتحلل )النووي على شرح مسلم.(199/3) :
) (2الضمير يعود على الحت.
) (3في )ق( :ال يتخلله.
) (4في )ق( :غسله.
) (5الروايتان معا البن القاسم )انظر المدونة ،(21/1) :التفريع.(20/1) :
) (6في )ق( ،و )م( :بياض.
) (7انظر :المدونة ،(25/1) :الكافي )ص .(18
) (8انظر :األم ،(55/1) :مختصر المزنى )ص .(18
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وﻳﻐﺴﻞ رﻃﺒﻪ وﻳﺎﺑﺴـﻪ) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ)(2؛ ﻟﻘـﻮل ﻋﺎﺋﺸـﺔ – رﺿـﻲ اﷲ
ﻋﻨﻬﺎ " :-ﻛﻨﺖ أﻏﺴﻞ اﳌﲏ ﻣﻦ ﺛﻮب رﺳﻮل اﷲ  ﻓﻴﺨﺮج إﱃ اﻟﺼـﻼة وﻧﻘـﻊ
اﳌﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺑﻪ") ،(3وﻷﻧﻪ ﳒﺲ ﻓﻜﺎن ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت.
 J41z1FOא.6-Uא?.Kaא] x

وإذا ﺗـﻴﻘﻦ إﺻــﺎﺑﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﻟﺜﻮﺑــﻪ ،وﺷــﻚ ﰲ ﻣﻮﺿـﻌﻪ ﻏﺴــﻠﻪ ﻛﻠــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ
ﺑﻌﻀﻪ أوﱃ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ،وﻻ أﻣﺎرة ﲤﻴﺰ ﻟﻪ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﻮﺿـﻊ اﻟـﺬي ﱂ ﻳﺼـﺒﻪ،
ﻓﻮﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﲨﻴﻌﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳﺼـﻞ إﱃ ﻏُﺴـﻞ ﻣـﺎ أﺻـﺎﺑﻪ إﻻ ﺑـﺬﻟﻚ ،ﻛﻤـﺎ ﻳﻠـﺰم
إﻣﺴ ــﺎك ﺟ ــﺰء ﻣ ــﻦ اﻟﻠﻴ ــﻞ إذا ﱂ ﳝﻜ ــﻦ ﲤﻴﻴ ــﺰ اﻟﻨﻬ ــﺎر ﻣﺜﻠ ــﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﺼ ــﻞ إﱃ
اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻨﻬﺎر إﻻ ﺑﺬﻟﻚ..
وإن ﻋﻠــﻢ اﳉﻬ ـﺔ ﻣــﻦ اﻟﺜــﻮب وﺷــﻚ ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ اﻹﺻــﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ
ﻏﺴ ــﻞ ﺑﺎﻗﻴ ــﻪ ،وإن ﺷ ــﻚ ﻫ ــﻞ أﺻ ــﺎﺑﻪ ﺷ ــﻲء أم ﻻ ﻧﻀ ــﺤﻪ اﺳ ــﺘﺤﺒﺎﺑﺎ ﳉ ـﻮاز أن
ﻳﻜﻮن أﺻﺎﺑﻪ وﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ؛ ﻷن اﻟﺸﻚ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﻬﺎرة).(4
1)B). J42z1FOאxKa

ﻻ ﳚـﻮز إزاﻟــﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﲟــﺎﺋﻊ ﺳــﻮى اﳌــﺎء اﳌﻄﻠــﻖ) (5ﻋــﻦ اﻟﺜﻴــﺎب واﻷﺑــﺪان)،(6
ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(7؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﰲ دم اﳊــﻴﺾ ﺣﺘﻴــﻪ ﰒ اﻗﺮﺻــﻴﻪ ﰒ اﻏﺴــﻠﻴﻪ

) (1انظر :الكافي) :ص .(18
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص .(31
) (3أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :غسل المني و فركه ،(63/1) :ومسلم في الطھارة ،باب :حكم المني:
).(238/1
) (4انظر :المدونة ،(24-23/1) :الكافي )ص .(18
) (5الماء المطلق :ھو الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه )شرح حدود ابن عرفة )ص ،(28
المقدمات.(86/1) :
) (6انظر :المدونة ،(23/1) :الكافي )ص (19
) (7انظر :مختصر الطحاوي.(16-15/1) :
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ﺑﺎﳌــﺎء وﺻــﻠﻲ ﻓﻴــﻪ") ،(1وﻷﻧــﻪ) (2ﻻ ﻳﺮﻓــﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻠــﻢ ﻳﺮﻓﻌﻬــﺎ ﻋــﻦ
ﻏﲑﻩ ،أﻻ ﺗﺮى أن اﳌﺎء ﳌﺎ ﺻـﺢ أن ﻳـﺪﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳـﺔ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﺻـﺢ أن ﻳـﺪﻓﻌﻬﺎ
ﻋﻦ ﻏﲑﻩ.
 J43z1FOאW F)Sא مx

اﻟﺴ ــﻴﻒ إذا أﺻ ــﺎﺑﻪ اﻟ ــﺪم أﺟ ـﺰأﻩ ﻣﺴ ــﺤﻪ ﻋ ــﻦ ﻏﺴ ــﻠﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﺻ ــﻘﻴﻞ ﻻ ﻳﻘﺒ ــﻞ
اﻟﻨﺠﺎﺳـ ــﺔ ﻷـ ــﺎ ﻻ ﺗﺘﺨﻠﻠـ ــﻪ) ،(3وﻷن ﺑـ ــﻪ ﺿـ ــﺮورة إﱃ ذﻟـ ــﻚ ﻟـ ــﺌﻼ ﻳﻔﺴـ ــﺪ ﻣـ ــﱴ
ﻏﺴﻞ).(4
0 J44z1FOزאא?.Kaאpوאx1$a

وﻳﻐﺴــﻞ اﳋــﻒ واﻟﻨﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺬرة واﻟﺒــﻮل ،ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﻦ أرواث اﻟــﺪواب ،ﻓﻔﻴــﻪ
رواﻳﺘﺎن) :(5إﺣﺪاﳘﺎ أﻧﻪ ﻳﻐﺴﻞ ،واﻷﺧﺮى أﻧـﻪ ﳝﺴـﺢ ،ﻓﻮﺟـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ :إﻧـﻪ ﻳﻐـ ـ ـ ــﺴﻞ
اﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﺎﻟﺜﻴ ــﺎب واﳊﺼ ــﺮ ،ووﺟ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﳝﺴ ــﺢ؛ ﻓ ــﻸن ﻏﺴ ــﻠﻪ إﻓﺴ ــﺎد ﻟ ــﻪ
ﻓﺴﻮﻣﺢ ﻓﻴﻪ) ،(6ﻣﻊ ﻛﻮن اﻷرواث ﻣﻜﺮوﻫﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻏﲑ ﳒﺴﺔ.

) (1أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :غس!!ل ال!!دم ،(62/1) :ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :نجاس!!ة ال!!دم وكيفي!!ة
غس!!له ،(240/1):ومعن!!ى "حتي!!ه :أي حكي!!ه و تقش!!ره" )النھاي!!ة ف!!ي غري!!ب الح!!ديث الب!!ن األثي!!ر،(337/1 :
ومعنى اقرصيه :أي تقطعه بأطراف األصابع مع الماء ليتحلل )النووي على شرح مسلم.(199/3) :
) (2الضمير يعود على الحت.
) (3في )ق( :ال يتخلله.
) (4في )ق( :غسله.
) (5الروايتان معا البن القاسم )انظر المدونة ،(21/1) :التفريع.(20/1) :
) (6في )ق( ،و )م( :بياض.
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وﻳﺴــﺘﻨﺠﻰ ﻣــﻦ اﻟﺒــﻮل واﻟﻐــﺎﺋﻂ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :إذا ذﻫــﺐ أﺣــﺪﻛﻢ إﱃ اﻟﻐــﺎﺋﻂ
ﻓﻠﻴــﺬﻫﺐ ﻣﻌــﻪ ﺑﺜﻼﺛــﺔ أﺣﺠــﺎر ﻳﺴــﺘﻄﻴﺐ ــﻦ") ،(2وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻻ ﻳﻜﺘﻔــﲔ أﺣــﺪﻛﻢ
ﺑﺪون ﺛﻼﺛﺔ أﺣﺠﺎر").(3
 J1z1FOא_?./KaLאx)N

)(4

وﻻ ﻳﺴﺘﻨﺠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺢ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻟـﻴﺲ ﻣﻨـﺎ ﻣـﻦ اﺳـﺘﻨﺠﻰ ﻣـﻦ اﻟـﺮﻳﺢ" ،
ﻷﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺴﻤﺎ ﻳﻌﻠﻖ وﻻ أﺛﺮ ﳍﺎ.
 J2z1FOאZ82QאK5#وא@6/אxIC%L

واﻷﻓﻀ ــﻞ اﳉﻤ ــﻊ ﺑ ــﲔ اﻷﺣﺠ ــﺎر واﳌ ــﺎء)(5؛ ﻷن اﻷﺣﺠ ــﺎر ﺗ ـﺮاد ﻟﻠﺘﺠﻔﻴ ــﻒ،
واﳌﺎء ﻳﺰﻳﻞ اﻷﺛﺮ وﻳﻄﻬﺮ اﳌﻮﺿﻊ ،ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻜـﻦ ذﻟـﻚ ﻓﺎﳌـﺎء أﻓﻀـﻞ ،ﻓـﺈن اﻗﺘﺼـﺮ
ﻋﻠــﻰ اﻷﺣﺠــﺎر أﺟ ـﺰاﻩ ﳌــﺎ روﻳﻨــﺎﻩ) ،(6ﻣــﺎ ﱂ ﻳَـ ْﻌـ ُـﺪ اﳌﺨــﺮج أو ﻣــﺎ ﻻﺑــﺪ ﻣﻨــﻪ ،ﻓــﺈن
ﻋــﺪاﻩ ﱂ ﳚــﺰ ﻓﻴــﻪ إﻻ اﳌــﺎء؛ ﻷن اﳌﻮﺿــﻊ ﳐﺼــﻮص ﺑــﺬﻟﻚ دون ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﺒــﺪن،
واﻟﺮﺧﺺ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺎ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ.
 J3z1FOא!NKאא6 5א_x/KaL

وإذا أﻧﻘــﻰ ﲝﺠــﺮ واﺣــﺪ أﺟ ـﺰأﻩ) ،(7ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) (8ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ
ﺛﻼﺛ ــﺔ أﺣﺠ ــﺎر؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻣ ــﻦ اﺳ ــﺘﺠﻤﺮ ﻓﻠﻴ ــﻮﺗﺮ") ،(9وأﻗﻠ ــﻪ واﺣ ــﺪ ،وﻷﻧ ــﻪ
) (1االستنجاء :غسل موضع الخبث بالماء )حدود ابن عرفة )ص  ،(35الفواكه الدواني.(128/1) :
) (2أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :االستنجاء باألحجار ،(37/1) :والنسائي في الطھارة ،باب :االجتزاء في االستطابة
بالحجارة ،(38/1) :وأخرجه الدارقطني ،وقال :إسناده صحيح )انظر :نصب الراية.(215/1) :

) (3أخرجه مسلم في الطھارة ،باب :االستطابة (224/1) :بلفظ" :نھانا أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار".
) (4أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ،(196/1) :وابن عساكر في تاريخ دمشق (173/5) :وھو ضعيف.
) (5انظر :المدونة ،(8/1) :الرسالة )ص  ،(91التفريع.(20/1) :
) (6انظر :األحاديث التي سبق ذكرھا.
) (7انظر :التفريع ،(211/1) :الكافي )ص .(17
) (8انظر :األم ،(22/1) :مختصر المزنى )ص .(3
) (9أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :االستنثار في الوضوء ،(48/1) :ومسلم ف!ي الطھ!ارة (212/1) :بلف!ظ:
"إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا".
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اﺳـﺘﻨﺠﺎء ﻓﻠـﻢ ﻳﻠــﺰم ﻓﻴـﻪ ﺳـﻮى اﻹﻧﻘــﺎء ﻛﺎﳌـﺎء ،وﻷن اﻹﻧﻘـﺎء ﻗــﺪ وﺟـﺪ ﻓﺄﺷــﺒﻪ إذا
أﺗﻰ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﺔ.
N> J4z1FOאא_w$8/KaLمx

وﻳﻜــﺮﻩ اﻻﺳــﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎﻟﻌﻈــﺎم)(1؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :أﻣــﺎ اﻟﻌﻈــﻢ ﻓ ـﺰاد إﺧ ـﻮاﻧﻜﻢ ﻣــﻦ
اﳉــﻦ) ،"(2ﻓــﺈن ﻓﻌــﻞ أﺟ ـﺰأﻩ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻷن اﻟﻨﻬــﻲ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻟﺘﻌﻠــﻖ
ﺣﻖ اﻟﻐﲑ ،وﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻟﻪ ،وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻔﺴﺎد.
N> J5z1FOאא_xZ28/KaL

)(4

)(5

وﻳﻜﺮﻩ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑـﺎﻟﻴﻤﲔ إﻻ ﻣـﻦ ﻋـﺬر  ،وﻟﻨﻬﻴـﻪ  ﻋـﻦ ذﻟـﻚ  ،وروي
أن ﻳــﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨ ــﻰ  ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﻄﻌﺎﻣــﻪ وﺷــﺎرﺑﻪ ،واﻟﻴﺴــﺮى ﳌــﺎ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ أذى)،(6
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺬر ﻓﺠﺎﺋﺰ ﻟﻠﻀﺮورة إﻟﻴﻪ.

) (1انظر :التفريع ،(211/1) :الكافي )ص .(17
) (2أخرجه البخاري في المناقب ،باب :ذكر الجن ،(241/4) :ومسلم في االستطابة.(224/1) :
) (3انظر :األم ،(22/1) :مختصر المزنى )ص .(3
) (4انظر :الكافي )ص  ،(17الذخيرة.(203/1) :
) (5أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :النھ!!ي ع!!ن االس!!تنجاء ب!!اليمين ،(47/1) :ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة ،الب!!اب
نفسه.(225/1) :
) (6أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :م!ا يق!ول الرج!ل إذا خ!رج م!ن الخ!الء ،(23/1) :والطبران!ي م!ن ح!ديث
عائشة ،وھو منقطع ،وله شاھد من حديث حفصة ،قال النووي :إسناده جيد) .تلخيص الحبير.(111/1) :
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ACR6W 8א@/
أﺻــﻞ اﳌــﺎء اﻟﻄﻬــﺎرة واﻟﺘﻄﻬــﲑ) ،(1ﻋﻠــﻰ اﺧــﺘﻼف ﺻــﻔﺎﺗﻪ وأﻣﺎﻛﻨــﻪ :ﻣــﻦ ﲰــﺎء
أو أرض أو ﺑﺌﺮ أو ﲝﺮ أو ﻋﺬب أو ﻣـﺎﱀ ،ﻛـﺎن ﻣﺎﺋﻌـﺎ ﰲ أﺻـﻠﻪ ،أو ذاﺋﺒـﺎ ﺑﻌـﺪ
)(2
ﲨـ ــﻮدﻩ؛ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ ، lcb a `  _m :وﻗﻮﻟـ ــﻪ gm:
)(3
 ، lml k j i hوﻗﻮﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ i h gm :
 ،(4) l l k jوﻗﻮﻟـ ـ ـ ــﻪ " :ﺧﻠـ ـ ـ ــﻖ اﳌـ ـ ـ ــﺎء ﻃﻬـ ـ ـ ــﻮرا ﻻ ﻳﻨﺠﺴـ ـ ـ ــﻪ
ﺷ ــﻲء") ،(5وري" :إﻻ ﻣـ ــﺎ ﻏـ ــﲑ ﻟﻮﻧـ ــﻪ أو ﻃﻌﻤـ ــﻪ أو رﳛـ ــﻪ") ،(6وﻗﻮﻟـ ــﻪ ﰲ ﺑـ ــﻮل
اﻷﻋﺮاﰊ" :ﺻﺒﻮا ﻋﻠﻴﻪ ذﻧﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء") ،(7ﰲ ﻧﻈﺎﺋﺮ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﺒﺎر.
/.+f5 J1z1FOא xNE

وﻻ ﺧـﻼف ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ اﻟــﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫــﺎ إﻻ ﰲ ﻣـﺎء اﻟﺒﺤــﺮ) ،(8ﻓــﺬﻛﺮ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻄﻬﲑ ﺑﻪ) ،(9واﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻄﻬﺮ ﻃﺎﻫﺮ؛ ﻟﻌﻤـﻮم اﻟﻈـﻮاﻫﺮ

) (1يعني :طاھر في نفسه ،ومطھر لغيره.
) (2سورة الفرقان ،اآلية.48 :
) (3سورة األنفال ،اآلية.11 :
) (4سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (5أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :ما جاء ف!ي بئ!ر بض!اعة ،(55/1) :والنس!ائي ف!ي المي!اه ،ب!اب :ذك!ر بئ!ر
بضاعة ،(141/1) :والترمذي في الطھ!ارة ،ب!اب :م!ا ج!اء أن الم!اء ال ينجس!ه ش!يء ،(95/1) :وق!ال :ح!ديث
حسن.
) (6أخرجه ابن ماجه في الطھارة ،باب :الحياض ،(174/1) :والحديث ضعيف؛ ألن فيه رشيد بن سعد ،جرح!ه
النسائي وابن حبان وأبو حاتم )نصب الراية.((94/1) :
) (7أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :صب الماء على البول في المسجد ،(16/1) :ومسلم في الطھارة ،ب!اب:
وجوب غسل البول ،(236/1) :والذنوب :الدلو العظيمة )المصباح.((210/1) :
) (8انظر :الرسالة )ص  ،(87المقدمات ،(86/1) :المغنى.(8/1) :
) (9حكي عن ابن عمر وعبد ﷲ بن عمرو وأبى ھريرة )مصنف ابن أبي شيبة ،(131/1) :المغنى.(8/1 :

154

اﻟــﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫــﺎ ،وﻟﻘﻮﻟــﻪ  وﺳــﺌﻞ ﻋــﻦ اﻟﺘﻄﻬــﲑ ﲟﺎﺋــﻪ" :ﻫــﻮ اﻟﻄﻬــﻮر ﻣــﺎؤﻩ ،اﳊــﻞ
ﻣﻴﺘﺘﻪ") ،(1واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺴﺎﺋﺮ اﳌﻴﺎﻩ.
 J2z1FOא@/א@xD%

اﳌﻴــﺎﻩ ﺿـﺮﺑﺎن :ﻣﻄﻠــﻖ وﻣﻀــﺎف ،ﻓــﺎﳌﻄﻠﻖ :ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﺘﻐــﲑ أﺣــﺪ أوﺻــﺎﻓﻪ ﲟــﺎ
ﳜﺎﻟﻄﻪ ﳑﺎ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﺮار ﻟـﻪ وﻻ ﺣـﺎدث ﻋﻨـﻪ ،واﳌﻀـﺎف :ﻫـﻮ
ﻣ ــﺎ ﺗﻐ ــﲑ ﲟ ــﺎ وﺻ ــﻔﻨﺎﻩ ،ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ اﳌﺘﻐ ــﲑ ﺑ ــﺎﻟﺰﻋﻔﺮان) ،(2واﻟﻌﺼ ــﻔﺮ) ،(3واﳋ ــﻞ،
واﻟﻠــﱭ وﻏــﲑﻩ ،ﻓﺄﻣــﺎ اﳌﺘﻐــﲑ ﺑــﺎﻟﻄﲔ ،ﻓﻔــﻲ اﻟﻘﺴــﻢ اﻷول؛ ﻷﻧــﻪ ﻗ ـﺮارﻩ وﻻ ﻳﻨﻔــﻚ
ﻋﻨــﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻄﺤﻠــﺐ)(4؛ ﻷﻧــﻪ ﻣﺘﻮﻟــﺪ ﻋﻨــﻪ ﻋــﻦ ﻃــﻮل ﻣﻜﺜــﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ
ﺗﻐﻴ ــﲑﻩ ﺑﺎﳊﻤ ــﺄة) ،(5وﻣ ــﺎ أﺷ ــﺒﻬﻬﺎ ،ﰒ ﺑﻌ ــﺪ ﻫ ــﺬا ﻋﻠ ــﻰ ﺿ ـﺮﺑﲔ :ﻃ ــﺎﻫﺮ وﳒ ــﺲ،
وذﻟ ـﻚ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ ﺻــﻔﺔ ﻣــﺎ ﺗﻐــﲑ ﺑــﻪ) ،(6ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻃــﺎﻫﺮا ﺳــﻠﺒﻪ ﺣﻜــﻢ اﻟﺘﻄﻬــﲑ
ﻓﻘﻂ ،وﻛﺎن ﻃﺎﻫﺮا ﻏﲑ ﻣﻄﻬﺮ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎﺋﻌﺎت ،وإن ﻛﺎن ﳒﺴﺎ ﺳـﻠﺒﻪ اﻟﺼـﻔﺘﲔ
ﲨﻴﻌﺎ.
 J3z1FOא@/א@xx:

ﻗـﺪ ﺑﻴﻨــﺎ أن ﻣــﺎ ﺧﺎﻟﻄـﻪ اﻟﺰﻋﻔـﺮان واﻟﻌﺼــﻔﺮ ،وﻏـ ّـﲑ ذﻟـﻚ أوﺻــﺎﻓﻪ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﳜﺮﺟــﻪ
ﻋ ــﻦ إﻃﻼﻗ ــﻪ وﻳﺴ ــﻠﺒﻪ اﻟﺘﻄﻬ ــﲑ) ،(7وﻋﻨ ــﺪ أﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) (8أﻧ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ إﻃﻼﻗ ــﻪ وأن
اﻟﺘﻄﻬﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ﻃـﺒﺦ ﻓـﻼ ﳚـﻮز ،ودﻟﻴﻠﻨـﺎ :أﻧـﻪ ﺗﻐـﲑ ﲟـﺎ ﻟـﻴﺲ
) (1أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :الوضوء بماء البحر ،(64/1) :والنسائي في الطھارة ،ب!اب :م!اء البح!ر:
)،(44/1وابن ماجه في الطھارة ،باب :الوضوء بماء البحر ،(136/1) :والترمذي في الطھارة ،باب :ما ج!اء
في ماء البحر أنه طھور ،وقال :حديث حسن صحيح.(101/1) :
) (2الزعفران :معروف ،وزعفر الثوب :صبغه به )الصحاح.((670/3) :
) (3العصفر :صبغ )الصحاح.((750/3) :
) (4الطحلب :شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه )الصحاح ،((171/1) :المصباح المنير) :ص .(369
) (5الحمأة :طين أسود )المصباح المنير ص .(153
) (6في )م( :يغيره.
) (7انظر :الرسالة )ص  ،(87الكافي )ص  ،(15إذا غير أحد أوصافه.
) (8انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(15مختصر القدوري :(19/1) :مادام باقيا على وقته وسيال منه.
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ﺑﻘ ـﺮار ﻟــﻪ وﻻ ﻣﺘﻮﻟــﺪ ﻋﻨــﻪ ،ﺑــﻞ ﲟــﺎ ﻳﻨﻔــﻚ ﻋــﻦ ﳐﺎﻟﻄﺘــﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ،ﻓﺄﺷــﺒﻪ إذا ﺗﻐــﲑ
ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ أو ﺑﻄﺒﺦ.
 J4z1FOא@/א@xKa8I L

ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻐﲑ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳒﺲ ﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ) ،(1وﻣـﺎ ﱂ ﻳﺘﻐـﲑ ﻃـﺎﻫﺮ إذا
ﻛــﺎن ﻛﺜ ـﲑا ،وإن ﻛــﺎن ﻳﺴ ـﲑا ﻓﻤﻜــﺮوﻩ) (2إﻻ أﻧــﻪ ﰲ اﳊﻜــﻢ ﻃــﺎﻫﺮ ﻣﻄﻬــﺮ ،وﻻ
ﺣﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﺳﻮى اﻟﺘﻐﻴﲑ ،وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :ﻛﻞ ﻣﺎء ﺣﻠﺘﻪ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﳒﺲ إﻻ
أن ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ اﻟﻜﺜــﺮة ﲝﻴــﺚ ﻳﻌﻠــﻢ أن اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﱂ ﺗﺼــﻞ إﱃ ﲨﻴﻌــﻪ ،واﻋﺘﺒــﺎر
ذﻟﻚ ﻋﻨـﺪﻩ ﺑـﺄن ﻻ ﻳﺘﺤـﺮك أﺣـﺪ ﻃﺮﻓﻴـﻪ ﺑﺘﺤـﺮك اﻵﺧـﺮ) (3ودﻟﻴﻠﻨـﺎ :ﻗـﻮل اﷲ ﻋـﺰ
وﺟ ــﻞ ،(4)lml k j i h gm :ﻓﻌ ــﻢ ،وﻗﻮﻟ ــﻪ :
"اﳌﺎء ﻻ ﻳﻨﺠﺴـﻪ ﺷـﻲء إﻻ ﻣـﺎ ﻏ ّـﲑ أﺣـﺪ أوﺻـﺎﻓﻪ :ﻟﻮﻧـﻪ أو ﻃﻌﻤـﻪ أو رﳛـﻪ")،(5
)وﻗﻮﻟــﻪ  –  -ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﺑﺌــﺮ ﺑﻀــﺎﻋﺔ" :ﺧﻠــﻖ اﷲ اﳌــﺎء ﻃﻬــﻮرا ﻻ ﻳﻨﺠﺴ ــﻪ
ﺷﻲء إﻻ ﻣﺎ ﻏـﲑ ﻟﻮﻧﻪ أو ﻃﻌﻤﻪ أو رﳛﻪ") ،((7)(6وﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﳒـﺲ ﻛﻤـﺎ
ﻟــﻮ ﱂ ﺗﻀــﻄﺮب ﺟﻨﺒﺎﺗــﻪ ،وﻷن ﻫــﺬا ﻳــﺆدي إﱃ ﺗﻨﺠــﻴﺲ اﳌﻴــﺎﻩ ﻛﻠﻬــﺎ؛ ﻷﻧﻨــﺎ ﻧﻌﻠــﻢ
أن اﻟﺒﺤﺎر واﻷﺎر ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﻨﺠﺎﺳـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ،ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ذﻟـﻚ اﳌﻮﺿـﻊ
ﳒﺲ ﳚﺐ ﺗﻨﺠﻴﺲ ﻣﺎ ﺟﺎورﻩ وﳝﺘﺪ ذﻟﻚ إﱃ ﲨﻴﻌﻪ ،وذﻟﻚ ﻓﺎﺳﺪ.



) (1انظر :الرسالة )ص  ،(88المقدمات ،(86/1) :الذخيرة ،(163/1) :الكافي )ص .(15
) (2انظر :الرسالة )ص  ،(88التفريع ،(216/1) :الذخيرة.(164/1) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(16مختصر القدوري.(21/1) :
) (4سورة األنفال ،اآلية.11 :
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7ما بين قوسين سقط من )م(.
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وواﻓﻘﻨـ ــﺎ اﻟﺸـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﻘﻠﺘـ ــﲔ) ،(1ﻓﺼـ ــﺎﻋﺪا أن اﻻﻋﺘﺒـ ــﺎر ﰲ ذﻟـ ــﻚ ﺑـ ــﺎﻟﺘﻐﲑ،
وﺧﻼﻓﻨﺎ) ،(2ﻓﻴﻤـﺎ ﻗﺼـﺮ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻓﻘـﺎل :ﻳـﻨﺠﺲ ﺑـﻨﻔﺲ ﳐﺎﻟﻄـﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳـﺔ ﻟـﻪ ﺗﻐـﲑ
أو ﱂ ﻳﺘﻐ ـ ــﲑ ،وﻗ ـ ــﺪرﳘﺎ ﻋﻨ ـ ــﺪﻩ ﲬﺴ ـ ــﻤﺎﺋﺔ رﻃ ـ ــﻞ ﺑ ـ ــﺎﻟﻌﺮاﻗﻰ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺿ ـ ــﺮب ﻣ ـ ــﻦ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ) ،(3ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ) ،(4وﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳـﺔ ﻛـﺎﻟﻘﻠﺘﲔ ،وﻷﻧـﻪ
ﳐﺎﻟﻂ ﳌﺎ ﱂ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻘﻠﻪ ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ أﺻﻠﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮات ،وﻷن ﻛﻞ ﻣﺎ
ﱂ ﻳﻨﻘﻞ اﳌﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻪ إذا ﻛﺎن ﻗﺪرﻩ ﻗﻠﺘـﲔ ،ﻓﻜـﺬﻟﻚ إذا ﻗﺼـﺮ ﻋﻨﻬﻤـﺎ أﺻـﻠﻪ
ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺨﺎﻟﻄﺔ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ.
 J6z1FOא@/א@x12$LS

)(5

)(6

واﳌ ــﺎء اﳌﺴ ــﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻃﻬ ــﺎرة اﳊ ــﺪث ﻃ ــﺎﻫﺮ  ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﻳﻮﺳ ــﻒ  ،إذ
ﻳﻘﻮل :إﻧﻪ ﳒﺲ؛ ﻟﻌﻤﻮم اﻟﻈﻮاﻫﺮ ،وﻷﻧﻪ ﻣﺎء ﻻﻗﻰ ﺟﺴـﻤﺎ ﻃـﺎﻫﺮا ﻓﻠـﻢ ﻳﻨﺠﺴـﻪ،
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﱪد أو ﺗﻨﻈﻒ.
x7z1FO

واﻟﺘﻄﻬ ــﲑ ﺑ ــﻪ ﻣﻜ ــﺮوﻩ ﻏ ــﲑ ﳏﻈ ــﻮر) ،(7ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) (8ﰲ
ﻗﻮﳍﻤ ـ ــﺎ :إﻧ ـ ــﻪ ﻛﺴ ـ ــﺎﺋﺮ اﳌﺎﺋﻌ ـ ــﺎت؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﻋ ـ ــﺰ وﺟ ـ ــﻞ b a `  _m :

) (1القلتان :واحدتھما قلة وھي الجرة سميت بذلك؛ ألن الرجل العظ!يم يقلھ!ا بيدي!ه أي يرفعھ!ا ،وھ!ي تس!ع ف!رق،
والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي  )المصباح المنير )ص  ،514المطلع )ص .((7
) (2كذا في )ق( والصواب :وخالفنا ،لمقابلة وافقنا في أول الكالم.
) (3انظر الكافي )ص  ،(15الذخيرة ،(163/1) :األم ،(5-4/1) :مختصر المزنى ).(9
) (4وھو عموم النصوص من الكتاب والسّنة.
) (5انظر :المدونة ،(4/1) :الذخيرة ،(165/1) :الكافي )ص .(16
) (6انظ!ر مختص!!ر الطح!!اوي )ص  ،(16واب!!و يوس!!ف :ھ!!و يعق!وب ب!!ن إب!!راھيم ب!!ن ص!!بيب األنص!!اري الك!!وفي
البغدادي ،صاحب اإلمام أبو حنيفة وتلميذه كان فقيھا من ُحفﱠ!اظ الح!ديث ،وھ!و أول م!ن دع!ى قاض!ي القض!اة،
ح!!دث عن!!ه أحم!!د ب!!ن حنب!!ل وأس!!د ب!!ن الف!!رات وغيرھم!!ا )ت  182ھ!!ـ( )أخب!!ار القض!!اة ،(253/3 :س!!ير أع!!الم
النبالء.(535/8) :
) (7انظر :المدونة ،(4/1) :الكافي )ص .(16
) (8انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(16المجموع.(203/1) :
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 ،(1)lcواﻟﻄﻬﻮر :اﻟﻄﺎﻫﺮ اﳌﻄﻬﺮ ،وﻗﻮﻟﻪ kj i h gm :
 ،(2)lmlﻓﻌﻢ ﻛﻞ أﺣﻮاﻟﻪ ،وري أن ﺑﻌـﺾ أزواج اﻟﻨـﱯ  اﻏﺘﺴـﻠﺖ

ﰲ ﺟﻔﻨﺔ ﻓﺠﺎء اﻟﻨﱯ  ﱂ ﻟﻴﻐﺘﺴـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ أو ﻟﻴﺘﻮﺿـﺄ ،ﻓﻘﺎﻟـﺖ :إﱐ ﻛﻨـﺖ ﺟﻨﺒـﺎ
ﻓﻘــﺎل" :إن اﳌــﺎء ﻻ ﳚﻨــﺐ") ،(3وروي" :ﻻ ﺟﻨﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ" ،وﻷن أوﺻــﺎﻓﻪ ﺑﺎﻗﻴــﺔ
ﻛﺎﻟﺬي ﱂ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ.
 J8z1FOא3 a8/אxN2L
)(4

)(5

ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ gm :

وﻻ ﳚﻮز اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻨﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ
 ،(6)lji hﻓﻠــﻢ ﳚﻌــﻞ ﺑــﲔ اﳌــﺎء واﻟﺼــﻌﻴﺪ واﺳــﻄﺔ ،واﳌﺨــﺎﻟﻒ
ﳚﻌﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﺳـﻄﺔ وﻫـﻲ اﻟﻨﺒﻴـﺬ ،وﻷﻧـﻪ ﻣـﺎﺋﻊ ﻻ ﳚـﻮز اﻟﻮﺿـﻮء ﺑـﻪ ﺣﻀـﺮا ،ﻓﻠـﻢ
ﳚﺰ ﺳﻔﺮا ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎﺋﻌﺎت ،ﻋﻜﺴـﻪ اﳌـﺎء ﳌـﺎ ﺟـﺎز اﻟﺘﻄﻬـﲑ ﲜﻤﻴـﻊ أﻧﻮاﻋـﻪ ﺣﻀـﺮا
ﺟﺎز اﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮا.
0 J9z1FOذאو6,א@xWDPWT;'_./

)(8

ﻣﺎ ﻻ ﻧﻔﺲ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﻠﻪ :ﻛﺎﻟﺬﺑﺎب واﻟﺼﺮار) ،(7إذا ﻣﺎت ﰲ اﳌﺎء ﱂ ﻳﻨﺠﺴـﻪ
ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(9؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :إذا وﻗــﻊ اﻟــﺬﺑﺎب ﰲ إﻧــﺎء أﺣــﺪﻛﻢ ﻓــﺎﻣﻠﻘﻮﻩ،
ﻓ ـ ــﺈن ﰲ إﺣ ـ ــﺪى ﺟﻨﺎﺣ ـ ــﻪ دواء ،وﰲ اﻵﺧ ـ ــﺮ داء ،وإﻧ ـ ــﻪ ﻳﻘ ـ ــﺪم اﻟ ـ ــﺪاء وﻳ ـ ــﺆﺧﺮ
) (1سورة الفرقان ،اآلية.48 :
) (2سورة األنفال ،اآلية.11 :
) (3أخرجه أبو داود ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :الم!اء ال يجن!ب ،(55/1) :والنس!ائي ف!ي المي!اه ،(141/1) :واب!ن ماج!ه
في الطھ!ارة ،ب!اب :الرخص!ة بفض!ل وض!وء الم!رأة ،(132/1) :والترم!ذي ف!ي الطھ!ارة ،ب!اب :الرخص!ة ف!ي
فضل طھور المرأة ،وقال :حسن صحيح ،(94/1) :في رواية النسائي" :ال ينجسه شيء".
) (4انظر :المدونة ،(4/1) :الكافي )ص .(15
) (5انظر :مختصر الطحاوي )ص .(15
) (6سورة المائدة ،اآلية.6 :
) (7الصرار :طائر يطي!ر باللي!ل ويقف!ز ويطي!ر والن!اس تظن!ه الجن!دب ،والجن!دب يك!ون ف!ي الب!راري )المص!باح
المنير.(338 :
) (8انظر :المدونة )ص  ،(48الكافي )ص .(16
) (9في أحد قوليه )انظر األم ،(5/1) :مختصر المزنى )ص .((8
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اﻟ ــﺪواء") ،(1وﻫ ــﺬا ﻳ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ أﻧـ ــﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺴ ــﻪ وإﻻ ﻛ ــﺎن أﻣـ ـﺮا ﺑﺈﺿ ــﺎﻋﺔ اﳌ ــﺎل،
واﻹﲨﺎع ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﰲ ﺳـﺎﺋﺮ اﻷﻋﺼـﺎر ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮاز أﻛـﻞ اﳋـﻞ اﻟـﺬي ﲤـﻮت ﻓﻴـﻪ
اﻟﺪود).(2
x10z1FO

ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﻣﺎ ﻣﺎت ﻓﻴﻪ :ﻓﺈن ﻣﺎت ﰲ ﻣـﺎء ﻧﻈـﺮ ،ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻐـﲑﻩ
ﻓﺎﳌ ــﺎء ﻣﻄﻠ ــﻖ ﻋﻠ ــﻰ أﺻ ــﻠﻪ ﻗﺒ ــﻞ ﻣﻮﺗ ــﻪ ﻓﻴ ــﻪ ،ﻓ ــﺈن ﻏ ــﲑﻩ ﺳ ــﻠﺒﻪ اﻟﺘﻄﻬ ــﲑ وﺟﻌﻠ ــﻪ
ﻣﻀﺎﻓﺎ) ،(3ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻄﺎﻫﺮة).(4
0 J11z1FOذא6.א@5/אنx

أﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻧﻔــﺲ ﺳــﺎﺋﻠﻪ إذا ﻣــﺎت ﰲ اﳌــﺎء :ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣــﻦ دواب اﻟــﱪ ﻓﻌﻘــﺪ
اﻟﺒــﺎب ﻓﻴــﻪ) :(5أﻧــﻪ إن ﺗﻐــﲑ ﻓﻬــﻮ ﳒــﺲ ﻗﻠﻴﻠﻬــﺎ ﻛــﺎن أو ﻛﺜـﲑا ﻻ ﳛــﻞ ﺷـﺮﺑﻪ ،وﻻ
ﺑﻴﻌــﻪ وﻻ اﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻃﻬــﺎرة وﻻ أﻛــﻞ ﺷــﻲء ﻋﺠــﻦ ﺑــﻪ ،وإن ﱂ ﻳﺘﻐــﲑ ﻓﻬــﻮ ﰲ
اﳊﻜ ــﻢ ﻃ ــﺎﻫﺮ ﻣﻄﻬ ــﺮ إﻻ أﻧ ــﻪ ﻳﻜ ــﺮﻩ اﺳ ــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ إذا ﻛ ــﺎن ﻗﻠ ــﻴﻼ أو ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﺒﺌ ــﺮ
ﺻﻐﲑة ،وﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﻄﺮح) (6ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻄﻴﺐ ﺑـﻪ اﻟـﻨﻔﺲ ﻟـﻴﺲ ﰲ ذﻟـﻚ
ﺣﺪ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻛﺜﺮة اﳌﺎء وﻗﻠﺘﻪ ،وﺻﻐﺮ اﻟﺒﺌﺮ وﻛﱪﻫﺎ).(7
. J12z1FOدوא א@6/א@x/

وأﻣــﺎ دواب اﳌ ــﺎء اﻟــﱵ ﻻ ﺗﻌــﻴﺶ إﻻ ﻓﻴــﻪ ﻛﺎﻟﺴــﻤﻚ واﻟﺴــﺮﻃﺎن واﻟﺴــﻠﺤﻔﺎة،
وﻏﲑ ذﻟـﻚ ﻓﺈﻧـﻪ ﻃـﺎﻫﺮ ﰲ ﻋﻴﻨـﻪ ﻻ ﻳـﻨﺠﺲ إذا ﻣـﺎت ،وﻻ ﻳـﻨﺠﺲ ﻣـﺎ ﻣـﺎت ﻓﻴـﻪ
ﺗﻐ ــﲑ أو ﱂ ﻳﺘﻐ ــﲑ ،إﻻ أﻧ ــﻪ إن ﻏ ــﲑ اﳌ ــﺎء ﻣﻨ ــﻊ اﻟﻮﺿ ــﻮء ﺑ ــﻪ ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ــﺔ اﻹﺿ ــﺎﻓﺔ
) (1أخرجه البخاري في الطب ،باب :إذا وقع الذباب في اإلناء ،(33/7) :بدون لفظ!ة" :وأن!ه يق!دم ال!داء وي!ؤخر
الدواء" ،وأخرجه بھذا اللفظ ابن ماجه في الطب ،باب :يقع الذباب في اإلناء.(1159/2) :
) (2انظر :المغنى ،(43/1) :المجموع.(1882/1) :
) (3أي لم يكن مطلقا.
) (4انظر :المدونة ،/4/1) :الذخيرة ،(162/1) :الكافي )ص .(16
) (5عقد الباب :أي ما يجمع الباب من أحكام.
) (6في )م( :ينزح.
) (7انظر :المدونة ،(4/1) :المقدمات ،(93/1) :الذخيرة ،(171/1) :الكافي .16
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ﻓﻘﻂ) ،(1واﻷﺻﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻗﻮﻟﻪ  ﰲ اﻟﺒﺤﺮ" :ﻫﻮ اﻟﻄﻬﻮر ﻣﺎؤﻩ ،اﳊـﻞ
ﻣﻴﺘﺘ ـ ــﻪ") ،(2وﻷﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﳛﺘ ـ ــﺎج إﱃ ذﻛ ـ ــﺎة ﻓﻠ ـ ــﻢ ﺗﻠﺤﻘ ـ ــﻪ ﳒﺎﺳ ـ ــﺔ ﻛﺴ ـ ــﺎﺋﺮ اﻟﻄﻌ ـ ــﺎم
واﻟﺸﺮاب.
^ J13z1FOאxnDf

اﻟﻜﻠ ــﺐ ﻃ ــﺎﻫﺮ ،وﺳ ــﺆرﻩ ﻣﻜ ــﺮوﻩ ،وﰲ اﳊﻜ ــﻢ أﻧ ــﻪ ﻃ ــﺎﻫﺮ ﻣﻄﻬ ــﺮ)) (3ﺧﻼﻓ ــﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) (4ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إن اﻟﻜﻠـﺐ ﳒـﺲ ودﻟﻴﻠﻨـﺎ() :(5ﻷﻧـﻪ ﺣـﻲ ﻓﺄﺷـﺒﻪ اﳊﻴـﻮان،
وﻷن ﻛــﻞ ﺣــﻲ ﳒــﺲ ﺑﻌــﺪ اﳌــﻮت ،ﻓــﺈن اﳊﻴــﺎة ﻋﻠــﺔ ﻟﻄﻬﺎرﺗــﻪ ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﳊﻴ ـﻮان،
وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎرة ﺳﺆرﻩ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ،(6)l{ z y xm :وﱂ ﻳـﺄﻣﺮ
ﺑﻐﺴﻠﻪ ،وﻗﻮﻟﻪ  – وﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﳊﻴﺎض اﻟﱵ ﺑﲔ ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮدﻫﺎ اﻟﻜـﻼب
واﻟﺴــﺒﺎع -ﻓﻘــﺎل" :ﳍـﺎ ﻣــﺎ ﲪﻠــﺖ ﰲ ﺑﻄﻮــﺎ وﻟﻜــﻢ ﻣــﺎ ﺑﻘــﻰ ﺷـﺮاﺑﺎ وﻃﻬــﻮرا")،(7
وﻳ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ أن ﻏﺴ ــﻞ اﻹﻧ ــﺎء ﻣﻨ ــﻪ ﺗﻌﺒ ــﺪ) ،(8ﻓﻨﻘ ــﻮل :ﻷﻧ ــﻪ ﻏﺴ ــﻞ ﻣﻘﻴ ــﺪ ﺑﻌ ــﺪد
ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻮﺿﻮء.
1S{ J14z1FOא'0ذאوCOאxnDf

إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ،ﻓﺈذا وﻟﻎ) (9اﻟﻜﻠـﺐ ﰲ اﻹﻧـﺎء ﻏﺴـﻞ ﺳـﺒﻌﺎ ﻟﻠﺨـﱪ؛ وﻫـﻮ
ﻗﻮﻟﻪ " :إذا وﻟﻎ اﻟﻜﻠـﺐ ﰲ إﻧـﺎء أﺣـﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻐﺴـﻠﻪ ﺳـﺒﻊ ﻣـﺮات") ،(10وذﻟـﻚ
ﺗﻌﺒﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻻ ﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺗﻪ ،وﻻ ﳜﺘﻠـﻒ اﳌـﺬﻫﺐ أن اﻹﻧـﺎء ﻳﻐﺴـﻞ ﻣـﻦ وﻟﻮﻏـﻪ إذا
) (1انظر :المقدمات ،(93/1) :الكافي )ص .(16
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3انظر :المدونة ،(605/1) :التفريع.(214/1) :
) (4انظر :األم ،(6/1) :مختصر المزنى )ص .(1
) (5ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (6سورة المائدة ،أآلية.4 :
) (7أخرجه ابن ماجه في الطھارة ،ب!اب :الحي!اض ،(173/1) :بلف!ظ" :لھ!ا م!ا حمل!ت ف!ي بطونھ!ا ،ولن!ا م!ا غي!ر
طھور" وھو معلول بعبد الرحمن بن زيد ضعيف ال يحتج بأمثاله )نصب الراية.(136/1) :
) (8التعبد :معناه أنﱠا ال نعلم مصلحته ،ال أنه ليس فيه مصلحة ) الذخيرة.((63/1) :
) (9في )ق( :أولغ.
) (10أخرجه مسلم في الطھارة ،باب :حكم ولوغ الكلب.(234/1) :
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ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﺎء ،ﻓﺄﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻟﱭ أو ﺧﻞ أو ﻋﺴﻞ ،ﻓﻔﻲ ﻏﺴﻠﻪ رواﻳﺘـﺎن):(1
ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻐﺴﻞ ﻓﻠﻌﻤﻮم اﳋﱪ ،وﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌـﺎء ،وإذا ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻻ ﻳﻐﺴـﻞ
ﻓـﻸن اﻟﻐﺴــﻞ ﻣــﻦ وﻟﻮﻏــﻪ ﺗﻌﺒــﺪ ﻻ ﺗﻌــﺮف ِﻋﻠﺘــﻪ ﻓــﻼ ﻳﻘــﺎس ﻋﻠﻴــﻪ ،واﳋــﱪ وارد ﰲ
اﳌﺎء ،ﻓﻼ ﳚﻮز ﺗﻌﺪﻳﻪ ،وﻷن اﳌﺎء ﳜﻒ أﻣﺮﻩ ﻟﻜﺜﺮﺗـﻪ ،وﻋـﺪم اﻟﺘﺸـﺎح ﻓﻴـﻪ ،وﻷﻧـﻪ
ﻻ ﺧﻄﺮ ﻟﺜﻤﻨﻪ ،وﺳﺎﺋﺮ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻷﺷﺮﺑﺔ ﲞﻼﻓﻪ.
^ J15z1FOאNFaא'وא Sعx

وﻳﻜ ــﺮﻩ اﻟﻮﺿ ــﻮء ﺑﺴ ــﺆر اﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ)(2؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﺘ ــﻮﻗﻰ اﻟﻨﺠﺎﺳ ــﺎت ﻣ ــﻦ اﳋﻤ ــﺮ
وأﻛ ــﻞ اﳋﻨﺰﻳ ــﺮ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ ﺳ ــﺆر ﻛ ــﻞ ﺣﻴ ـ ـﻮان ﻻ ﻳﺘ ــﻮﻗﻰ اﻟﻨﺠﺎﺳ ــﺎت ﻛﺎﻟ ــﺪﺟﺎج
اﳌﺨﻼة) ،(3وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﺒﺎع ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﻛﺮاﻫﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺑﺘﺤﺮﱘ.

) (1روى ابن القاسم عن اإلمام مالك نفى غسله ،وروى اب!ن وھ!ب عن!ه إثبات!ه )انظ!ر المدون!ة ،(5/1) :التفري!ع:
).(14/1
) (2انظر :الذخيرة ،(179/1) :والحكم يشمل جميع المشركين.
) (3الدجاج المخالة :يعني بھا الدجاج المرسل الذي يجوب الشوارع فيأكل العذرة وغيرھا.
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W 8א /.
اﻟــﺪﻣﺎء اﻟــﱵ ﺗﺰﺟﻴﻬــﺎ اﻟــﺮﺣﻢ ﺛﻼﺛ ــﺔ :دم ﺣــﻴﺾ) ،(1ودم ﻧﻔــﺎس) ،(2ودم ِﻋﻠّــﺔ
وﻓﺴـ ــﺎد وﻫـ ــﻮ اﻻﺳﺘﺤﺎﺿـ ــﺔ) ،(3ﻓﺄﻣ ـ ـﺎ دم اﳊـ ــﻴﺾ واﻟﻨﻔـ ــﺎس ﻓﻴﻤﻨﻌـ ــﺎن وﺟـ ــﻮب
اﻟﺼ ــﻼة وﺻ ــﺤﺔ ﻓﻌﻠﻬ ــﺎ ،وﳝﻨﻌ ــﺎن ﺻ ــﺤﺔ اﻟﺼ ــﻮم دون وﺟﻮﺑ ــﻪ ،وﻓﺎﺋ ــﺪة )اﻟﻔ ــﺮق
ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ() ،(4أﻤــﺎ إذا زاﻻ ﻟــﺰم ﻗﻀــﺎء اﻟﺼــﻮم ،وﱂ ﻳﻠــﺰم ﻗﻀــﺎء اﻟﺼــﻼة ،وﳝﻨﻌــﺎن
اﳉﻤﺎع ﰲ اﻟﻔﺮج وﻣﺎ دوﻧﻪ ،وﳝﻨﻌﺎن اﻟﻄﻮاف وﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ ودﺧـﻮل اﳌﺴـﺠﺪ
واﻻﻋﺘﻜﺎف.
 x1z1FOوﰲ ﻣﻨﻌﻬﻤﺎ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﺧﻼف ﻓﻴﻪ).(5
 J2z1FOא a.MD1و VאMDAgFא!Pوאx/S;a

ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻨﻌﻬﻤﺎ وﺟﻮب اﻟﺼـﻼة) (6ﻓﻠﻤـﺎ روي ﻋـﻦ ﻋﺎﺋﺸـﺔ – رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬـﺎ-
أــﺎ ﻗﺎﻟــﺖ" :ﻛﻨــﺎ ﻧــﺆﻣﺮ ﺑﻘﻀــﺎء اﻟﺼــﻮم ،وﻻ ﻧــﺆﻣﺮ ﺑﻘﻀــﺎء اﻟﺼــﻼة") ،(7وﻷن
ذﻟﻚ إﲨﺎع).(8

) (1الحيض :دم يلقيه الرحم إذا بلغت المرأة )حدود ابن عرفة – مع شرح الرصاع )ص .((39
) (2النفاس :دم إلقاء حمل )حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع )ص .((41
) (3االستحاضة :استمرار الدم بعد تجاوز أيام الحيض )المغرب )ص  -(135حدود ابن عرفة )ص .(40
) (4في )ق( :ذلك.
) (5فقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم ع!ن اإلم!ام مال!ك ج!واز قراءتھ!ا ،وروى أش!ھب منعھ!ا )انظ!ر التفري!ع:
).((206/1
) (6انظر :المدونة ،(56-55/1) :التفريع ،9206/1) :الرسالة )ص  ،(86الكافي )ص .(31
) (7أخرجه البخاري في الحيض ،باب :ال تقضي الحائض الص!الة ،(83/1) :ومس!لم ف!ي الح!يض ،ب!اب وج!وب
قضاء الصوم على الحائض دون الصالة.(265/1) :
) (8انظ!!!ر :اإلجم!!!اع )ص  ،(37ش!!!رح مس!!!لم – للن!!!ووي ،(3298/2) :بداي!!!ة المجتھ!!!د ،(54/1) :المجم!!!وع:
) ،(318/2فتح الباري.(65/1) :
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 J3z1FOא a.MD1א!1$OPאxAgF

أﻣ ــﺎ ﻣﻨﻌﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﺤﺔ ﻓﻌﻠﻬ ــﺎ) (1ﻓﻠﻘﻮﻟ ــﻪ" :دﻋ ــﻲ اﻟﺼ ــﻼة أﻳ ــﺎم أﻗﺮاﺋ ــﻚ")،(2
وﻗﻮﻟﻪ" :إذا ﻛﺎن ﻓﺄﻣﺴﻜﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة") ،(3وﻷﻤﺎ ﳝﻨﻌﺎن رﻓـﻊ اﳊـﺪث ﻓﻤﻨﻌـﺎ
اﻷداء ،وﻻ ﺧﻼف أﻳﻀﺎ ﰲ ذﻟﻚ.
 J4z1FOא 4a.MD1دא/אFمPEDوא_/S;aאx V

ﻓﺄﻣــﺎ ﻣﻨﻌﻬﻤــﺎ ﻓﻌــﻞ اﻟﺼــﻮم ﻓــﻼ ﺧــﻼف ﻓﻴــﻪ) ،(4وﻛــﺬﻟﻚ ﻻ ﺧــﻼف أﻤــﺎ ﻻ
ﳝﻨﻌﺎن )وﺟﻮﺑﻪ() ،(5وإن ﻣﻨﻌﺎ أداءﻩ) ،(6وﻳﺪل )ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ() (7ﺣـﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸـﺔ
– رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ  :-أﺎ ﻗﺎﻟﺖ" :ﻛﻨﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﺼﻮم ،وﻻ ﻧـﺆﻣﺮ ﺑﻘﻀـﺎء
اﻟﺼــﻼة) ..(8واﻟﻔــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﳊــﻮق اﳌﺸــﻘﺔ ﰲ ﻗﻀــﺎء اﻟﺼــﻼة ﻟﺘﻜﺮارﻫــﺎ وﻛــﻮن
ذﻟــﻚ ﻣﺆدﻳــﺎ إﱃ ﻓ ـﻮات ﻣــﺎ ﳚــﺐ ﰲ اﳌﺴــﺘﺄﻧﻒ إﻻ ﺑﺎﳌﺪاوﻣــﺔ إﱃ أن ﻳﻔــﺮغ ﻣــﻦ
اﳌﺎﺿﻲ ،واﻟﺼﻮم ﲞﻼﻓﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﺮر وﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﺿﻴﻖ أو ﺣﺮج.
 J5z1FOא a.MD1א2Qع6א;NجPEDوאx/S;a
وأﻣــﺎ ﻣﻨﻌﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ اﳉﻤــﺎع ﰲ اﻟﻔــﺮج ﻓﻠﻘﻮﻟــﻪ ﻋــﺰ وﺟــﻞ yx wm :
 ،(9)lzواﻷﺧﺒﺎر ﻣﺘﻈﺎﻫﺮة ﺑﺬﻟﻚ ،وﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ).(10
) (1انظر :المقدمات ،(135/1) :الذخيرة )ص  ،(374الكافي )ص .(31
) (2أخرجه أبو داود في الحيض ،باب :من قال :تغتسل من طھر إلى طھر ،(209/1) :وابن ماجه ف!ي الح!يض،
باب :المستحاضة الت!ي ع!دت أي!ام أقرانھ!ا ،(204/1) :والترم!ذي ف!ي الح!يض ،ب!اب :م!ا ج!اء أن المستحاض!ة
تتوضأ لكل صالة ،وق!ال :ھ!ذا ح!ديث تف!رد ب!ه ش!ريك ع!ن أب!ى اليقط!ان ،وق!ال اب!ن حج!ر :إن إس!ناده ض!عيف
)تلخيص الحبير.(170/1) :
) (3أخرجه مسلم في الحيض ،باب :المستحاضة وغسلھا وصالتھا ،(262/1) :بلفظ " :فإذا أقبلت الحيض فدعى الصالة"،
وھو بلفظ المصنف عند أبى داود في الطھارة ،باب :من قال :إذا قبلت الحيضة تدع الصالة.(197/1) :

) (4انظر :اإلجماع )ص  ،(37المغنى.(308/1) :
) (5في )ق( ،و )م( :مطموسة.
) (6أي أنه ال يصح معھما الصيام من غير إسقاط وجوبه.
) (7في )ق( :عليه.
) (8س!!بق تخ!!ريج الح!!ديث ،ووج!!ه الدالل!!ة من!!ه م!!ن ب!!اب الل!!زوم ،أي إذا أم!!ر بقض!!اء الص!!وم دل عل!!ى أنھ!!ا كان!!ت
ممنوعة من صومه ،وقد أخرج البخاري في الح!يض ،ب!اب :ت!رك الح!ائض الص!وم عن!ه " :أليس!ت إح!داكن
إذا حاضت ال تصوم وال تصلي.(78/1) :"...
) (9سورة البقرة ،اآلية.222 :
) (10انظر :المغنى ،(333/1) :المجموع.(274/2) :
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x6z1FO

ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻮطء ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﻔﺮج) ،(1ﻓﻤﻤﻨـﻮع ﻋﻨـﺪﻧﺎ ،ﺧﻼﻓـﺎ) (2ﻷﺻـﺒﻎ) (3وﻏـﲑﻩ
ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ (4)lzy x wm :ﻓﻌ ــﻢ ،وروي أن اﻟﻨ ــﱯ  ﺳ ــﺌﻞ
ﻋﻤﺎ ﳛـﻞ ﻟﻠﺮﺟـﻞ ﻣـﻦ اﻣﺮأﺗـﻪ إذا ﺣﺎﺿـﺖ ﻓﻘـﺎل" :ﻣـﺎ ﻓـﻮق اﻹزار ،وﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ ﻣـﺎ
دوﻧﻪ") ،(5وﻷﻧﻪ وطء ﻣﻘﺼﻮد ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻛﺎﻟﻮطء ﰲ اﻟﻔﺮج.
  J7z1FOمVאزאط $8/אNC%و1 ,א x1S

وﻻ ﳚــﻮز وﻃﺆﻫــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻧﻘﻀــﺎء اﻟــﺪم وﻗﺒــﻞ اﻟﻐُﺴــﻞ) ،(6ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﻦ أﺟــﺎزﻩ)(7؛
ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ،(8)l£¢m :ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻓــﺈذا ﻓﻌﻠــﻦ اﻟﺘﻄﻬــﲑ ،واﻧﻘﻄــﺎع اﻟــﺪم
اﻟﺬي ﺑﻪ ﺗﻄﻬـﺮ ،ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ ﻓﻌﻠﻬـﺎ ،وﻷـﺎ ﺣـﺎﺋﺾ اﻧﻘﻄـﻊ دﻣﻬـﺎ ﻓﺄﺷـﺒﻪ اﻧﻘﻄﺎﻋـﻪ
ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺸﺮة اﻷﻳﺎم) (9وﱂ ﳝﺮ ﺎ وﻗﺖ اﻟﺼﻼة.
x8z1FO

واﻻﺳـ ــﺘﻤﺘﺎع  ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻮق اﻹزار ﺟـ ــﺎﺋﺰ)(10؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ  ﻟﻌﺎﺋﺸ ـ ــﺔ – رﺿ ـ ــﻲ اﷲ
ﻋﻨﻬﺎ" -ﺷﺪي ﻋﻠﻴﻚ إزارك ﰒ ﻋﻮدي إﱃ ﻣﻀﺠﻌﻚ") ،(11ﻗﻮﻟـﻪ" :ﻟﻠﺮﺟـﻞ ﻣـﻦ
) (1في )م( :دونه.
) (2انظر :المدونة ،(57/1) :التفريع ،(209/1) :الذخيرة.(376/1) :
) (3ھو قول أصبغ وابن حبي!ب )المق!دمات ،(136/1 :ال!ذخيرة ،(376/1) :وأص!بغ ھ!و :أب!و عب!د ﷲ أص!بغ ب!ن
الفرج بن سعيد بن نافع القرشي األموي المصري ،ك!ان فقي!ه بل!ده ل!ه تفس!ير غري!ب الموط!أ ،وس!ماع ع!ن أب!ن
القاسم وآداب القضاء )ت  225ھـ( )انظر الديباج ،(299/1) :الشذرات.(56/2 :
) (4سورة البقرة ،اآلية.222 :
) (5في )م( :إزارھا.
) (6أخرجه أبو داود في الطھارة ،باب :ما جاء في المذى ،(146/1) :بلفظ" :ما ف!وق اإلزار والتعف!ف ع!ن ذل!ك
أفض!!ل" ،وق!!ال :ل!!يس ب!!القوى ،وف!!ي إس!!ناده بقي!!ة )تلخ!!يص الحبي!!ر (3) .(167/1) :انظ!!ر :الموط!!أ،(57/1) :
التفريع (209/1) :الكافي )ص .(31
) (7أجازه أبو حنيفة إن انقطع الدم ألكثر الحيض ،وإن انقطع ل!دون ذل!ك ل!م ي!بح وطؤھ!ا حت!ى تغتس!ل )مختص!ر
الطحاوي )ص .(22
) (8سورة البقرة ،أآلية.(222 :
) (9في )م( :عشرة أيام.
) (10انظر :المدونة ،(57/1) :التفريع ،(209/1) :الكافي )ص .(31
) (11أخرجه مالك في الموطأ ،(58/1) :ھ!و مرس!ل ،وق!د روى ح!ديث بمعن!اه ف!ي الص!حيحين) .انظ!ر :ص!حيح
البخ!!اري ف!!ي الح!!يض ،ب!!اب :مباش!!رة الح!!ائض ،(78/1) :ومس!!لم ف!!ي الح!!يض ،ب!!اب :مباش!!رة الح!!ائض ف!!وق
اإلزار.(242/1) :
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اﳊﺎﺋﺾ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻹزار ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎ دوﻧﻪ") ،(1وﻷن اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻔـﺮج وﻣـﺎ دوﻧـﻪ
ﻷﺟﻞ ﻣﻼﻗﺎة اﻷذى ،وذﻟﻚ ﻣﺄﻣﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻮق اﻹزار.
 J9z1FOدa.1א!Pوא?./S;aא%אxx

وأﻣــﺎ ﻣﻨﻌﻬﻤــﺎ اﻟﻄ ـﻮاف) (2ﻓﻸﻣ ـﺮﻳﻦ :أﺣــﺪﳘﺎ :ﻣﻨﻌﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ دﺧــﻮل اﳌﺴــﺠﺪ،
وﻗــﺪ دﻟﻠﻨــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻴﻤــﺎ ﺗﻘــﺪم ،واﻵﺧــﺮ أن اﻟﻄ ـﻮاف ﻻ ﻳﺼــﺢ إﻻ ﺑﻄﻬــﺎرة ،وأﻣــﺎ
ﻣﻨﻌﻬﻤﺎ ﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ،ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم.
 J10z1FOدa.1א!Pوא?./S;aא_xxfL

وأﻣ ــﺎ ﻣﻨﻌﻬﻤ ــﺎ اﻻﻋﺘﻜ ــﺎف) :(3ﻓﻸﻤ ــﺎ ﳝﻨﻌ ــﺎن ﺷ ــﺮﻃﲔ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮوﻃﻪ وﳘ ــﺎ:
دﺧﻮل اﳌﺴﺠﺪ ،وﺻﺤﺔ اﻟﺼـﻮم ،وﻻ ﳝﻨﻌـﺎن وﺟﻮﺑـﻪ ﻷﻤـﺎ ﻟـﻮ ﻧـﺬرﺗﺎﻩ ﰲ ﺣـﺎل
اﳊــﻴﺾ واﻟﻨﻔــﺎس أﻤــﺎ ﻳﻔﻌﻼﻧــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻟﻄﻬــﺮ ﻟﻠﺰﻣﻬﻤــﺎ إذا ﻃﻬﺮﺗــﺎ ،ﻓﺄﻣــﺎ إن ﻧــﺬرﺗﺎ
أن ﺗﻌﺘﻜﻔـﺎ ﺣـﺎل اﳊـﻴﺾ واﻟﻨﻔــﺎس ﻓـﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﻤـﺎ ﺳـﻮاء ﻧـﺬرﺗﺎﻩ ﰲ اﳌـﺪة أو ﻗﺒﻠــﻪ؛
ﻷن ذﻟﻚ ﻧﺬر ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻧﺬر إﻧﺴﺎن ﺻﻮم ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ واﻟﻔﻄﺮ ،ﻓـﺈن ﻗﻴـﻞ:
ﻓﻤــﺎ اﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ ﻫــﺬا وﺑــﲔ أن ﻳﻨــﺬر اﻋﺘﻜــﺎف ﻟﻴﻠــﺔ ،ﱂ ﻗﻠــﺘﻢ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮل ﺑﻌــﺾ
أﺻﺤﺎﺑﻜﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ؟ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴـﻪ اﻟﺼـﻮم ،ﻛـﺬﻟﻚ ﳚـﺐ
أن ﻳﻜــﻮن زﻣــﺎن اﳊــﻴﺾ واﻟﻨﻔــﺎس ،ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﳚــﺐ ذﻟــﻚ واﻟﻔــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ واﺿــﺢ
وﻫﻮ :أن اﻟﻠﻴـﻞ زﻣـﺎن اﻻﻋﺘﻜـﺎف ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ أﻻ ﺗـﺮى أﻧـﻪ ﳛـﺮم ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﻟﻴﻠـﻪ ﻣـﺎ
ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺎرﻩ ،وﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﰲ ﻟﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﺴـﺪ اﻋﺘﻜﺎﻓـﻪ ﻟﺒﻄـﻞ اﻋﺘﻜﺎﻓـﻪ إﻻ أﻧـﻪ
ﻻ ﻳﺼــﺢ إﻓ ـﺮادﻩ؛ ﻷﻧــﻪ ﺗﺒــﻊ ﻟﻨﻬــﺎرﻩ ،ﻛﻤــﺎ أن ﺣــﺎل ﺧﺮوﺟــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺠﺪ ﻳﻜــﻮن
ﻣﻌﺘﻜﻔــﺎ ﺗﺒﻌــﺎ ﳊــﺎل ﺣﺼـﻮﻟﻪ ﻓﻴــﻪ ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻠــﻢ ﻳﻨــﺬر ﻣﻌﺼــﻴﺔ ،وأﻟﺰﻣﻨــﺎﻩ
ﻳﻮﻣــﺎ وﻟﻴﻠــﺔ ،ﻷن إﳚــﺎب اﻟﺘﺒــﻊ ﻟﻠﻤﺘﺒــﻮع ﻷﻧــﻪ ﻣﺸــﺮوط ﺑــﻪ ،ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻧــﺬر ﺻــﻼة
) (1سبق تخريج ھذا الحديث.
) (2انظر :المقدمات ،(135/1) :الكافي )ص .(33
) (3انظر :المقدمات ،(136/1) :الكافي ).(132
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ﻟﻜــﺎن ﻗــﺪ أوﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ اﻟﺘﻄﻬــﺮ ﳍــﺎ وزﻣــﺎن اﳊــﻴﺾ ﲞﻼﻓــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ
ﺑﺰﻣ ــﺎن ﻟﻼﻋﺘﻜ ــﺎف ﻋﻠ ــﻰ وﺟ ــﻪ ﻻ ﺗﺒﻌ ــﺎ وﻻ ﻏ ــﲑﻩ ،أﻻ ﺗ ــﺮى أﻧ ــﻪ إذا ﻃـ ـﺮأ ﻋﻠ ــﻰ
اﻻﻋﺘﻜﺎف ﻗﻄﻌﻪ ،وإذا ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻴﻞ ﱂ ﻳﻘﻄﻌﻪ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
x11z1FO

وﲨﻴ ــﻊ ﻣ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ ﻣ ــﻦ اﻟﻈ ـﻮاﻫﺮ وإن ﻛ ــﺎن اﻟ ــﻨﺺ) (1ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻣﺘﻨ ــﺎوﻻ ﻟﻠﺤ ــﻴﺾ
وﺣﺪﻩ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻔﺎس ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻹﲨﺎع)(2؛ ﻷن أﺣﺪا ﱂ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﰲ ﻫـﺬﻩ
اﻷﺣﻜﺎم ،أو ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس وﻫﻮ أﻧﻪ دم ﺧﺎرج ﻣﻦ اﻟﻔﺮج ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﻮغ.
1,4 J12z1FOא!x

وأﻗــﻞ اﳊــﻴﺾ ﻻ ﺣــﺪ ﻟــﻪ) ،(3ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(4ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﺛﻼﺛــﺔ أﻳــﺎم،
واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(5ﰲ ﻗــﻮل :إﻧــﻪ ﻳــﻮم وﻟﻴﻠــﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :إذا ﻛــﺎن اﳊــﻴﺾ ﻓﺈﻧــﻪ دم
أﺳ ـ ــﻮد ﻳﻌ ـ ــﺮف ﻓ ـ ــﺈذا ﻛ ـ ــﺎن ذﻟ ـ ــﻚ ﻓﺄﻣﺴ ـ ــﻜﻲ ﻋ ـ ــﻦ اﻟﺼ ـ ــﻼة ،وإذا ﻛ ـ ــﺎن اﻵﺧ ـ ــﺮ
ﻓﺘﻮﺿ ـ ـ ــﺌﻲ وﺻ ـ ـ ــﻠﻲ") ،(6ﻓﻠ ـ ـ ــﻢ ﻳﻌﻠﻘ ـ ـ ــﻪ) (7ﺑ ـ ـ ــﺄﻛﺜﺮ ﻣ ـ ـ ــﻦ وﺟ ـ ـ ــﻮدﻩ ورؤﻳﺘ ـ ـ ــﻪ ،وﻷن
اﳌﺒﺘﺪأة) (8ﺗﱰك اﻟﺼﻼة ﺑﺮؤﻳـﺔ اﻟـﺪم ﺑﺎﻹﲨـﺎع) .(9ﻓﻠـﻮﻻ أﻧـﻪ ﺣـﻴﺾ وإﻻ ﱂ ﺗـﺆﻣﺮ
ﺑﺈﺿــﺎﻋﺘﻬﺎ واﻟﺘﻐﺮﻳــﺮ ــﺎ ،وﻷﻧــﻪ دم ﻳﺴــﻘﻂ ﻓــﺮض اﻟﺼــﻼة ،ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻷﻗﻠــﻪ ﺣــﺪ
ﳐﺼﻮص ﻛﺎﻟﻨﻔﺎس.
) (1في )ق( :النقص.
) (2انظر :المغنى.(337/1) :
) (3انظر :التفريع ،(206/1) :الكافي )ص .(31
) (4انظر :مختصر الطحاوي.(23/22) :
) (5انظر :األم ،(64/1) :مختصر المزنى) :ص .(11
) (6أخرجه أبو داود ف!ي الطھ!ارة ف!ي ب!اب :م!ن ق!ال :إذا أقبل!ت الحيض!ة ت!دع الص!الة ،(197/1) :والنس!ائي ف!ي
الطھارة ،باب :الفرق بين دم الحيض واالستحاضة ،(102/1) :والحاكم ،(174/1) :وقال :على شرط مسلم.
) (7كونه  علق الصالة بوجود دم لم ينازع فيه أحد ،فاالستدالل حينئ!ذ خ!ارج ع!ن موض!ع الن!زاع؛ ألن األئم!ة
يقولون بموجبه ،وإنما المطلوب إثبات أن الحديث يبين أق!ل الح!يض أو أكث!ره ،وھ!ذا الح!ديث ل!م يتط!رق ل!ذلك
فال شاھد فيه.
) (8المبت!!دأة :ھ!!ي الت!!ي ل!!م يتق!!دم لھ!!ا ح!!يض قب!!ل ذل!!ك ،وكان!!ت ف!!ي س!!ن تح!!يض أمثالھ!!ا في!!ه )الفواك!!ه ال!!دواني:
).(117/1
) (9انظر :المغنى.(327/1) :
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وأﻛﺜــﺮﻩ ﲬﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻳــﻮم) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (2ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻋﺸــﺮة أﻳــﺎم؛
ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :ﻓﺎﻣﺴ ــﻜﻲ ﻋ ــﻦ اﻟﺼ ــﻼة") ،(3ﻓﻮﺟ ــﺐ اﺳ ــﺘﺪاﻣﺔ ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﺎ ﱂ ﳝﻨﻌ ــﻪ
دﻟﻴﻞ ،وﻗﻮﻟـﻪ " :ﲤﻜـﺚ إﺣـﺪاﻛﻦ ﻧﺼـﻒ ﻋﻤﺮﻫـﺎ ﻻ ﺗﺼـﻠﻲ" ،وروي" :ﺷـﻄﺮ
ﻋﻤﺮﻫ ــﺎ") ،(4ﻓﺴ ــﻮى ﺑ ــﲔ ﻣ ــﺎ ﺗﻔﻌ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ اﻟﺼ ــﻼة وﺑ ــﲔ ﻣ ــﺎ ﺗﱰﻛﻬ ــﺎ) ،(5وذﻟ ــﻚ
ﻳﻘﺘﻀــﻲ أن ﻳﻜــﻮن أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋﺸــﺮة أﻳــﺎم ،وﻳﻔــﺮض اﻟﻜــﻼم ﰲ أن أﻗــﻞ اﻟﻄﻬــﺮ
ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﳐﺎﻟﻔﻨﺎ دﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ ﻣﻮﺿـﻌﻪ ،وإن ﺳـﻠﻢ ﺑﻨﻴﻨـﺎ
ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﻠﻨﺎ :إن ﻛﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﺪم أﺑﻘﻴﺖ) (6ﻷﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ وﻗﺘﺎ ﻣـﻦ
اﻟﺸﻬﺮ ،ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن ﺣﻴﻀﺎ ﻛﺎﻟﻌﺸﺮة وﻣﺎ دوﺎ.
1,4 J14z1FOא;aسx

وﻻ ﺣــﺪ ﻷﻗــﻞ اﻟﻨﻔــﺎس) ،(7ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﻳﻮﺳــﻒ إذ ﻳﻘــﻮل :أﻗﻠــﻪ أﺣــﺪ ﻋﺸــﺮ
ﻳﻮم)(8؛ ﻷن ذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ دﻋﻮى وﻻ ﻓﺼـﻞ ﺑـﲔ ﻣـﺪﻋﻴﻬﺎ وﺑـﲔ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ
ﳋﻼﻓﻬﻤﺎ؛ ﻷن اﻟﺮﺟﻮع ﰲ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻗﺪ وﺟﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﺪﻓﻌﺔ).(9


) (1انظر :المدونة ،(54/1) :التفريع ،(206/1) :الكافي )ص .(31
) (2انظر :الطحاوي )ص .(22
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4قال الحافظ ابن حجر :ال أصل له بھذا اللفظ ،وقال البيھقي في المعرفة :ھ!ذا الح!ديث ي!ذكره بع!ض فقھائنـ!ـا،
وقد طلبته كثيرا فلم أجد له إسنادا )تلخيص الحبير ،(164/1) :وأخرجه اب!ن حب!ان ف!ي س!ننه بلف!ظ  ..." :فإنھ!ا
تمكث شطر عمرھا ال تصل".
) (5في )س( :تتركه.
) (6أبقيت سقطت من )ق() ،م(.
) (7انظر :المدونة ،(59/1) :التفريع ،(207/1) :الكافي )ص .(31
) (8انظر :بدائع الصنائع.(173/1) :
) (9الدفعة :يعني الدفقة )المصباح المنير )ص .(196
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وﰲ أﻛﺜﺮﻩ رواﻳﺘﺎن) :(1إﺣﺪاﳘﺎ أن اﻟﺮﺟـﻮع ﻓﻴـﻪ إﱃ اﻟﻌـﺎدة ،وﻣـﺎ ﻳﻌﻠـﻢ اﻟﻨﺴـﺎء
أﻧﻪ أﻗﺼﻰ ﻣـﺎ ﲡﻠﺴـﻪ اﳌـﺮأة ،واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أﻧـﻪ ﺳـﺘﻮن ﻳﻮﻣـﺎ وﻫـﺬﻩ أوﱃ؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻗـﺪ
وﺟﺪ ﻋﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﺠﺐ اﳊﻜﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻧﻔﺎﺳﺎ.
1,4 J14z1FOאxNC%

ﻓﺄﻣﺎ أﻗﻞ اﻟﻄﻬـﺮ اﻟﻔﺎﺻـﻞ ﺑـﲔ اﳊﻴﻀـﲔ ﻓﻘﻴـﻞ :ﻣـﺎ ﻳﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻳﻜـﻮن ﻃﻬـﺮا ﻣـﻦ
ﻏــﲑ ﲢﺪﻳــﺪ ،وﻗﻴــﻞ :ﲬﺴــﺔ ،وﻗﻴــﻞ :ﲦﺎﻧﻴــﺔ ،وﻗﻴــﻞ :ﻋﺸــﺮة ،وﻗﻴــﻞ ﲬﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ
ﻳﻮﻣــﺎ ،وﻋﻠﻴــﻪ ﻣﺘــﺄﺧﺮو أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﺒﻐــﺪادﻳﻮن) ،(2ﻓﻮﺟــﻪ ﻧﻔــﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ :أن ﻛــﻞ
أﻣــﺮ وﺟــﺐ ﲢﺪﻳــﺪﻩ ،وﱂ ﻳــﺮد ﻧــﺺ ﺑــﻪ وﺟــﺐ اﻟﺮﺟــﻮع ﻓﻴــﻪ إﱃ اﻟﻌــﺮف ،وﻛــﻞ ﻣــﺎ
ورﺟﻊ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﻌﺮف،
ﻗﻴﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ دﻋﻮى ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻗﺒﻮﳍﺎُ ،
وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻗﻴــﻞ ﰲ ذﻟــﻚ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ دﻋــﻮى ﻓﻠــﻢ ﳚــﺐ ﻗﺒﻮﳍــﺎ ،ورﺟــﻊ إﱃ اﻟﻌــﺎدة،
وﻟــﺬﻟﻚ ﻧﻈــﺎﺋﺮ :ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻌﻤــﻞ ﰲ اﻟﺼــﻼة ،واﻟﻘــﺒﺾ ﰲ اﻟﺒﻴــﻊ ،واﳊــﺮز ﰲ اﻟﻘﻄــﻊ
وﻏﲑﻩ ،وﻗﺪ أﻣـﺮ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﺑـﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻨﺴـﺎء ،وﺟﻌﻠﻬـﻦ ﻣﺆﻣﻨـﺎت ﻓﻴﻤـﺎ ﳜـﱪن
)(3
ﺑ ــﻪ ﻋ ــﻦ ﻧﻔﻮﺳ ــﻬﻦ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ  ،ﻓﻘ ــﺎل v u t s r q p o nm:
 ،(4)lwوأﻣــﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺑﺎﳋﻤﺴــﺔ ﻓــﺬﻛﺮ أﲪــﺪ ﺑــﻦ اﳌﻌــﺬل) ،(5ﻋــﻦ ﻋﺒــﺪ
اﳌﻠ ــﻚ) ،(6أﻧ ــﻪ ﻣﻌﻠ ــﻮم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑ ــﺔ وأﻧ ــﻪ ﻗ ــﺪ وﺟ ــﺪ ﻋ ــﺎدة ﻣﺴ ــﺘﻤﺮة ،وأﻣ ــﺎ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ ــﺔ
واﻟﻌﺸﺮة ﻓﻤﺎ ﳓﻔﻆ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﳝﻜـﻦ أن ﻳﻌﺘﻤـﺪ وﻳﻌـﻮل ﻋﻠﻴـﻪ ،وأﻣـﺎ
) (1انظر :المدونة ،(58/1) :التفريع ،(207/1) :الرسالة )ص .(86
) (2انظر :الرسالة )ص  ،(86التفريع ،(206/1) :الكافي )ص .(31
) (3وذلك أن الرجـوع إلى الـعرف والعـادة مبني على أقـوال النس!اء وم!ـا اع!ـتدن م!ن ذل!ـك ف!ي شـ!ـأن الح!يض،
وقولھن يجب الرجوع إليه.
) (4سورة البقرة ،اآلية.(228) :
) (5أحمد بن المعذل :ابن غيالن بن حكم ،شيخ المالكي!ة ب!العراق ،أب!و العب!اس العب!دي البص!ري ،ش!يخ إس!ماعيل
القاضي ،كان من بحور الفق!ه ص!احب تص!انيف وفص!احة وبي!ان ،تفق!ه بعب!د المل!ك ب!ن الماجش!ون ومحم!د ب!ن
مسلمة )الشذرات ،(95/2) :السير.(519/11) :
) (6عبد الملك :ھو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزي!ز ب!ن عب!د ﷲ ب!ن أب!ى س!لمة ب!ن الماجش!ون القرش!ي م!ن
أصحاب مالك ،أخذت عنه الفتوى ،أخذ عنه اب!ن حبي!ب وس!حنون ل!ه :س!ماعاته ،وكتـ!ـاب ف!ي الفقـ!ـه وغيرھ!ـا
)ت  212ھـ( )الديباج.((6/2) :
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ﲢﺪﻳ ــﺪﻩ ﲞﻤﺴ ــﺔ ﻋﺸ ــﺮ ﻓ ــﻸن أﻗ ــﻞ اﻟﻄﻬ ــﺮ ﳚ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ أﻛﺜ ـ ـﺮ
اﳊﻴﺾ ،ﲡﺮي اﻟﻌﺎدة ﺑﻘﻠﺔ أﺣﺪﳘﺎ ﻣـﻊ ﻛﺜـﺮة اﻵﺧـﺮ؛ ﻷن اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﺟﻌـﻞ ﻋـﺪة
اﳌﻄﻠﻘــﺔ اﻟــﱵ ﲢــﻴﺾ ﺛﻼﺛــﺔ أﻗ ـﺮاء) ،(1وﺟﻌــﻞ ﻋــﺪﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻳﺎﺋﺴــﺔ) (2ﺛﻼﺛــﺔ
أﺷــﻬﺮ) ،(3ﻓﺄﻋﻠﻤﻨــﺎ أن ﺑــﺪل ﻛــﻞ ﻗــﺮء ﺷــﻬﺮ وﻻ ﻳﺼــﺢ إﻻ أن ﻳﻜــﻮن أﻗــﻴﻢ ﻣﻘــﺎم
أﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ وأﻛﺜﺮ اﳊﻴﺾ.
N]>4 J17z1FOאxNC%

)(4

وﻻ ﺣﺪ ﻷﻛﺜﺮ اﻟﻄﻬﺮ ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻌﺎدات وﺗﻔﺎوﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺤﺎﺿـﺔ
ﻷﺣﺪ ﻷﻗﻠﻬﺎ وﻻ ﻷﻛﺜﺮﻫﺎ ،وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(5
 J18z1FOא@ xA4 L

واﳊُﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ :ﻣﺒﺘـﺪأة وﻣﻌﺘـﺎدة) ،(6ﻓﺎﳌﺒﺘـﺪأة ﺗـﱰك اﻟﺼـﻼة ﺑﺮؤﻳـﺔ أول
دم ﺗﺮاﻩ ،ﰒ إن دام ﺎ إﱃ أﻳﺎم ﻟﺪاﺎ) ،(7واﻧﻘﻄﻊ ،ﻓـﺬﻟﻚ آﺧـﺮﻩ ﻓﻠﺘﻐﺘﺴـﻞ ﻋﻨـﺪ
اﻧﻘﻄﺎﻋــﻪ وﻟﺘﺼــﻠﻲ ،ﻓــﺈن زاد ﻋﻠــﻰ أﻳــﺎم ﻟــﺪاﺎ ،ﻓﻔﻴــﻪ ﺛــﻼث رواﻳــﺎت) (8إﺣــﺪاﻫﺎ
)(9
أﺎ ﲡﻠﺲ ﺑـﺬﻟﻚ اﻟﻘـﺪر ﻓﻘـﻂ ،ﰒ ﺗﻜـﻮن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿـﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ أـﺎ ﺗﺴـﺘﻄﻬﺮ
ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺜﻼﺛــﺔ أﻳــﺎم ،ﰒ ﺗﻜــﻮن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿــﺔ) ،واﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ أــﺎ ﲡﻠــﺲ ﻣــﺎ دام اﻟــﺪم ــﺎ
إﱃ أن ﺗﺒﻠ ــﻎ ﲬﺴ ــﺔ ﻋﺸ ــﺮ ﻳﻮﻣ ــﺎ ،ﻓ ــﺈن زادت ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻣﺴﺘﺤﺎﺿ ــﺔ() ،(10ﻓﻮﺟ ــﻪ
اﻷوﱃ ﻫ ــﻮ أن أﻣ ــﺮ اﳊ ــﻴﺾ ﳎﺘﻬ ــﺪ ﻓﻴ ــﻪ ﻓﻠﻤ ــﺎ أﻣﻜ ــﻦ أن ﺗﻜ ــﻮن ﺣﺎﺋﻀ ــﺎ أﻗ ــﻞ
اﳊﻴﺾ وأﻛﺜﺮﻩ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺟﻬﻞ أﻣﺮﳘﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﺑﺒﻌﺾ ذﻟﻚ ﺑﺄوﱃ ﻣﻦ
) (1في قوله تعالى" :والمطﱠلقات يت َربصن بأَنفُسھن ثَالثَةَ قُروء" ]البقرة.[228 :
) (2في )م( :مؤسسة.
ش ُھر" ]الطالق.[4:
سائِ ُكم إِن ارتَ ْبتُم فَ ِع ﱠدتُھُنﱠ ثَالثَةُ أَ ْ
) (3في قوله تعالى" :والﱠالئِي يَئِسْنَ ِمن نِ َ
) (4في )ق( :العادة.
) (5انظر :الذخيرة ،373/1) :المقدمات ،(126/1) :الكافي )ص .(30
) (6في )م( :معتداه ،وھي التي لھا ايام معلومة يأتيھا فيھا الحيض )الفواكه الدواني.(117/1) :
) (7لداتھا :جمع لدة ،وھي التي ولدت معھا في عام واحد )الذخيرة.((381/1) :
) (8انظر :المدونة ،(56-55/1) :التفريع ،(207/1) :الرسالة )ص  ،(86الكافي )ص .(31
) (9استطھرت :أي تحريت وأخذت باالحتياط ،واالستطھار طلب الطھارة )المصباح المنير.((388/2 :
) (10ما بين قوسين مطموس في )ق( ،و )م(.
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اﳊﻜــﻢ ﻳﻐــﲑﻩ ،ﻓﻜــﺎن أوﱃ اﻷﻣــﻮر ردﻫــﺎ إﱃ ﻋــﺎدة ﻟــﺪاﺎ وأﻗﺮاــﺎ؛ ﻷن اﻷﻏﻠــﺐ
ﺗﻨﺎﺳ ــﺐ ﻃﺒ ــﺎﻋﻬﻦ إذ ﻟ ــﻴﺲ ﻣ ــﺎ ﻫ ــﻮ أوﱃ ﻣﻨ ــﻪ ،ووﺟ ـﻪ اﻻﺳ ــﺘﻈﻬﺎر ﻗﻮﻟ ــﻪ  ﰲ
ﺣﺪﻳﺚ أﲰﺎء اﳊﺎرﺛﻴﺔ" :اﻗﻌﺪي أﻳﺎﻣﻚ اﻟﱵ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻌـﺪﻳﻦ ،واﺳـﺘﻈﻬﺮي ﺑﺜﻼﺛـﺔ
أﻳــﺎم ﰒ اﻏﺘﺴــﻠﻲ وﺻــﻠﻲ") ،(1ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﰲ اﳌﻌﺘــﺎدة ﻗﺴــﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﺒﺘــﺪأة
ﺑﻌﻠــﺔ أــﺎ ﺣــﺎﺋﺾ أﺷــﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﺪة أﻛﺜــﺮ ﺣﻴﻀــﻬﺎ ،وﻷﻧــﻪ ﻣــﺎﺋﻊ ﺧــﺎرج ﻣــﻦ
اﻟﺒﺪن أﺷـﻜﻞ أﻣـﺮﻩ ﻓﻄﻠـﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ ﻏـﲑﻩ ،ﻓﺠـﺎز أن ﻳﻌﺘـﱪ ﺑﺜﻼﺛـﺔ أﻳـﺎم
)(2
ﻛﻠـﱭ اﻟﺘﺼـﺮﻳﺔ ،ووﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ :أن ﻛــﻞ دم ﺧـﺮج ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮج ﰲ زﻣــﻦ ﻓــﺎﳊﻴﺾ
أوﱃ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﳌـﺎ أﻣﻜـﻦ أن ﻳﻜـﻮن اﳊـﻴﺾ ﻣﻨـﺘﻘﻼ ﻣـﻦ زﻳـﺎدة إﱃ ﻧﻘﺼـﺎن ،وﻣـﻦ
ﻧﻘﺼﺎن إﱃ زﻳﺎدة وﺟﺐ أن ﳛﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ وﻫﻮ أﻧـﻪ ﺣـﻴﺾ ﻟﺒﻘـﺎء زﻣﺎﻧـﻪ وﻻ
ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ.
 J19z1FOא@L$دxA

ﻓﺄﻣﺎ اﳌﻌﺘﺎدة ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن) ،(3إﺣﺪاﳘﺎ :اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر ﻋﻠﻰ أﻳﺎم ﻋﺎدﺎ ﺑﺜﻼﺛـﺔ
أﻳــﺎم ،واﻷﺧــﺮى :اﳉﻠــﻮس ﻣــﺎدام اﻟــﺪم ــﺎ إﱃ أﻗﺼــﻰ ﻣــﺪة اﳊــﻴﺾ ،وﻗــﺪ ذﻛﺮﻧــﺎ
وﺟﻮﻫﻬﺎ.
 J20z1FOא@xELS

ﻓﺈذا ﲤﺎدى اﻟﺪم ﺑﻌﺪ اﻷﻳـﺎم اﶈﻜـﻮم ﺑﻜﻮـﺎ ﺣﺎﺋﻀـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ،واﳌﺒﺘـﺪأة واﳌﻌﺘـﺎدة
ﺳ ـﻮاء) ،(4ﻓﺈﳕــﺎ ﺗﻜــﻮن ﻣﺴﺘﺤﺎﺿــﺔ ﻓﺘﻐﺘﺴــﻞ وﺗﺼــﻠﻲ وﺗﺼــﻮم وﺗﻮﻃــﺄ وﳛﻜــﻢ ﳍــﺎ
ﲝﻜﻢ اﻟﻄﺎﻫﺮ ،ﰒ ﻻ ﺗﺰال ﻛﺬﻟﻚ إﱃ أن ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﺪة أﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ
ﻣــﻦ اﻻﺧــﺘﻼف ،ﻓــﺈذا ﻣﻀــﺖ ﻧُﻈــﺮ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟــﺪم ﻗــﺪ اﻧﻘﻄــﻊ ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﰒ رأت
اﻟ ــﺪم ﺑﻌ ــﺪ ﻣﻀ ــﻴﻬﺎ ﻓ ــﺬﻟﻚ ﺣ ــﻴﺾ ﻣﺴ ــﺘﺄﻧﻒ؛ ﻷن ﻣﻀ ــﻲ اﳌ ــﺪة اﻟﻔﺎﺻ ــﻠﺔ ﺑ ــﲔ
) (1أخرجه البيھقي ،(33/1) :وفيه حرام بن عثمان ضعيف ال تقوم بمثله حُجة ولفظه" :امكثي ثالثا".
) (2فالحيض أسقطت من )ق( ،و )م(.
) (3انظر :المدونة ،(58/1) :التفريع ،(207/1) :الكافي )ص .(33-32
) (4سواء :سقطت من )ق(.
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اﻟﺪﻣﲔ ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻮن اﻟﺪم اﻟﺜـﺎﱐ ﺣﻴﻀـﺎ ،وإن اﺗﺼـﻞ اﻟـﺪم ﺑﻌـﺪ ﻣﻀـﻲ ﻣـﺪة أﻗـﻞ
اﻟﻄﻬــﺮ ﻧﻈــﺮ :ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﺘﻐ ـﲑا إﱃ ﺻــﻔﺔ دم اﳊــﻴﺾ ﺣﻜــﻢ ﺑﺄــﺎ ﺣــﺎﺋﺾ ﻣــﻦ
وﻗــﺖ ﺗﻐــﲑﻩ ﺳـﻮاء ،ﻛــﺎن ﺗﻐــﲑﻩ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗﻘﻀــﻲ أﻗــﻞ اﻟﻄﻬــﺮ ﺑــﻼ ﻓﺼــﻞ أو ﺑﻌــﺪﻩ،
وإن ﱂ ﻳﺘﻐــﲑ ﻓﺎﻻﺳﺘﺤﺎﺿــﺔ ﺛﺎﺑﺘــﺔ ﻓﺘﺼــﻠﻲ أﺑــﺪا ﺣــﱴ ﻳﻮﺟــﺪ اﻟﺘﻐﻴــﲑ ،وﻻ ﻳﻌﺘــﱪ
ﺑﺘﻐﻴﲑﻩ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﻣﺪة أﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ أو ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﻧﻪ ،وإﳕﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺑـﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌـﺪ
اﳌﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﻨﺎﻩ).(1
 J21z1FOאFلوא'%ع)4مא!وא;aسx

وأﻳــﺎم اﳊــﻴﺾ واﻟﻨﻔــﺎس ﻗــﺪ ﺗﺘﺼــﻞ وﻗــﺪ ﺗﻨﻘﻄــﻊ ،ﻓــﺈذا اﺗﺼــﻠﺖ ﻓــﺎﳊﻜﻢ ﺛﺎﺑــﺖ
ﳍﺎ ،وإذا اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻓﺮأت اﻟﺪم ﻳﻮﻣـﺎ واﻟﻄﻬـﺮ ﻳﻮﻣـﺎ ،أو رأت اﻟـﺪم ﻳـﻮﻣﲔ واﻟﻄﻬـﺮ
ﻳﻮﻣ ــﺎ أو ﻳ ــﻮﻣﲔ :ﻓﺈ ــﺎ ﺗ ــﱰك اﻟﺼ ــﻼة ﰲ أﻳ ــﺎم اﻟ ــﺪم ،وﺗﻐﺘﺴ ــﻞ ﻋﻨ ــﺪ اﻧﻘﻄﺎﻋ ــﻪ
وﺗﺼﻠﻲ وﺗﺼﻮم ﰒ ﺗُﻠﻔـﻖ أﻳـﺎم اﻟـﺪم وﺗﻠﻐـﻲ أﻳـﺎم اﻟﻄﻬـﺮ اﳌﺘﺨﻠﻠـﺔ ﳍـﺎ وﻻ ﲢﺘﺴـﺒﻬﺎ
ﻃﻬ ـﺮا ﰲ ﻋــﺪة وﻻ اﺳــﺘﱪاء ،ﻓــﺈذا ﻛﻤــﻞ ﳍــﺎ ﻣــﻦ أﻳــﺎم اﻟــﺪم ﻣــﺪﺎ اﳌﻌﺘــﱪة ﻋﻠــﻰ
اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﺑﻴﻨﺎﻩ اﻏﺘﺴﻠﺖ وﺻﻠﺖ وﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺴﺘﺤﺎﺿـﺔ إﱃ أن ﻳﻐـﲑ اﻟـﺪم
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﲑا ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ دم ﺣﻴﺾ) (2ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ.
1 J22z1FOא!x1.

)(4

اﳊﺎﻣ ــﻞ ﲢ ــﻴﺾ) ،(3ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :دم اﳊ ــﻴﺾ أﺳ ــﻮد
ﻳﻌــﺮف ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻓﺎﻣﺴــﻜﻲ ﻋــﻦ اﻟﺼــﻼة") (5ﻓﻌــﻢ ،وﻷــﺎ رأت اﻟــﺪم ﰲ
) (1انظر :المدونة ،(56/1) :التفريع ،(208/1) :الكافي )ص .(33
) (2في )م( :حيضة.
) (3انظر :المدونة ،59/1) :التفريع.(208/1) :
) (4انظر :مختصر القدوري.(48-47 /1) :
) (5سبق تخريج الح!ديث ،وھ!ذا الح!ديث ل!يس في!ه دالل!ة ،والح!ديث س!بق لبي!ان حك!م الص!الة أي!ام الح!يض ،وأم!ا
الحامل تحيض فال شاھد فيه على اإلطالق ،وقد جاءت السنة بخالف ھذا ،وھو قوله " :ال توطأ حامل حت!ى
تض!!ع ،وال حائ!!ل حت!!ى تس!!تبرأ بحيض!!ه "أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي كت!!اب النك!!اح ،ب!!اب :وطء الس!!بيايا،(614/2) :
فجعل  وجود الحيض علما على براءة الرحم.
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أﻳﺎﻣﻬــﺎ اﳌﻌﺘ ــﺎدة ﻓﺼ ــﺢ أن ﺗﻜ ــﻮن ﺣﺎﺋﻀــﺎ ﻛﺎﳊﺎﺋ ــﻞ) ،(1وﻷﻧ ــﻪ دم ﳝﻨ ــﻊ اﻟﺼ ــﻼة
واﻟﺼﻮم ﻓﺼﺢ وﺟﻮدﻩ ﻣﻊ اﳊﻤﻞ ﻛﺎﻟﻨﻔﺎس؛ ﻷن أﺑـﺎ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﻳﻘـﻮل :إذا وﺿـﻌﺖ
وﻟــﺪا وﺑﻘ ــﻲ ]ﰲ ﺑﻄﻨﻬ ــﺎ وﻟ ــﺪ آﺧ ــﺮ[) ،(2ورأت ﰲ ﺧ ــﻼل اﻟﻮﺿ ــﻌﲔ دﻣ ــﺎ ،ﻓﺈﻧ ــﻪ
ﻧﻔ ــﺎس ،وﻷن اﻟﻌـ ـﻮارض اﻟ ــﱵ ﲤﻨـ ــﻊ اﳊ ــﻴﺾ ﻻ ﲤﻨﻌ ــﻪ ﲨﻠ ــﺔ ﻛ ــﺎﳌﺮض واﻟﺮﺿ ــﺎع،
وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎرق اﻹﻳـﺎس؛ ﻷﻧـﻪ ﺧﻠﻘـﺔ وﻟـﻴﺲ ﺑﻌـﺎرض ،وﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﺛﺒـﺖ أن اﳊـﺎﺋﺾ
ﲢﻤﻞ ،ﻓﺼﺢ أن اﳊﺎﻣﻞ ﲢﻴﺾ.
 J23z1FOאN2Lאא مx1.!8

اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ إذا ﺗﻄﺎﺑﻖ) (3اﻟﺪم ﺎ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻈﻬﺮ أم ﻻ ،ﻓﻌﻨﻪ ﻓﻴﻪ رواﻳﺘـﺎن):(4
إﺣ ــﺪاﳘﺎ أ ــﺎ ﺗﺴ ــﺘﻈﻬﺮ اﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﺎﳊﺎﺋ ــﻞ ،واﻷﺧ ــﺮى ﻻ ﺗﺴ ــﺘﻈﻬﺮ؛ ﻷن أﻣﺮﻫ ــﺎ
ﺿــﻌﻒ ﻣــﻦ أﻣــﺮ ﻏﲑﻫــﺎ ﻷن ﺣﻴﻀــﻬﺎ ﳐﺘﻠــﻒ ﻓﻴــﻪ ،وﺛﺒﻮﺗــﻪ ﻣــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻻﺟﺘﻬــﺎد
ﻓﻀﻌﻒ أﻣﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﳊﺎﺋﻞ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
+f5 J24z1FOאAN;FوאxA f

واﻟﺼ ـ ــﻔﺮة) (5واﻟ ُﻜ ـ ــﺪرة) (6ﺣﻜﻤﻬﻤ ـ ــﺎ ﺣﻜ ـ ــﻢ اﻟ ـ ــﺪم ،ﻓﻬﻤ ـ ــﺎ ﰲ أﻳ ـ ــﺎم اﳊ ـ ــﻴﺾ
ﺣــﻴﺾ ،وﰲ أﻳــﺎم اﻟﻨﻔــﺎس ﻧﻔــﺎس ،وﰲ أﻳــﺎم اﻻﺳﺘﺤﺎﺿــﺔ اﺳﺘﺤﺎﺿــﺔ ،واﻷﺻــﻞ
ﻓﻴــﻪ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸــﺔ – رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــﺎ" :-ﻛﻨــﺎ ﻧﻌــﺪ اﻟﺼــﻔﺮة واﻟﻜــﺪرة ﰲ أﻳــﺎم
اﳊﻴﺾ ﺣﻴﻀﺎ") ،(7وﻷﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺪم ﻛﺎﳊﻤﺮة واﻟﺴﻮاد.

) (1الحائل :التي ال حمل بھا )التفريع.((208/1) :
) (2ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
) (3في اإلشراف ھكذا ولعلھا تمادى أو استمر.
) (4انظر :المدونة ،(59-58/1) :التفريع ،(207/1) :الكافي )ص .(33
) (5الصفرة :لون للدم دون الحمرة يشبه الصديد وتعلوه صفرة )الفواكه الدواني.(16/1) :
) (6ال ُكدرة – بضم الكاف -وھو الدم الكدري الذي يشبه غساله اللحم )الفواكه الدواني.(116/1) :
) (7قال النووي :ال نعلم من رواه بھذا اللفظ ،وأخرجه البيھقي ،(337/1) :وقال روى بإس!ناد ض!عيف )تلخ!يص
الحبير.((170/1) :
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وﻟﻠﻄﻬــﺮ ﻋﻼﻣﺘــﺎن) :(1اﳉﻔــﻮف) ،(2واﻟﻘﺼــﺔ اﻟﺒﻴﻀــﺎء) ،(3وﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ
ﻳﻜﻮن ﻋﻼﻣﺔ ﻟﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﺮت ﻋﺎدﺎ ﺑﻪ ،وإن رأﺗـﻪ ﻏـﲑ ﻣـﻦ ﺟـﺮت ﻋﺎدـﺎ ﺑـﻪ،
ﻛــﺎن ﻃﻬـﺮا ﳍــﺎ أﻳﻀــﺎ ﻹﻣﻜــﺎن اﻧﺘﻘــﺎل اﻟﻌــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﺧــﺘﻼف ﺑــﲔ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ]ﰲ
ذﻟﻚ[).(5)،(4

@@
<

<
<
<
<
<
<
<

<

) (1انظر :المدونة ،(55/1) :الرسالة )ص  ،(85الكافي )ص .(31
) (2الجف!وف :وھ!ي أن ت!دخل الم!رأة خرق!ة ف!!ي فرجھ!ا ،فتخ!رج جاف!ة ل!يس عليھ!!ا ش!يء م!ن أن!واع ال!دم )انظ!!ر:
المدونة ،(51/1) :والفواكه الدوانى.(116-115/1) :
) (3القصة البيضاء :أي الم!اء األب!يض ال!ذي يخ!رج آخ!ر الح!يض ك!الجير؛ ألن القص!ة م!أخوذة م!ن الق!ص وھ!و
الجير)انظر الفواكه الدوانى.(115/1) :
) (4ما بين معقوفتين مطموسة في )ق( ،و )م(.
) (5في ق :تم كتاب الوضوء بحم!د ﷲ – يتل!وه كت!اب الص!الة إن ش!اء ﷲ ،بس!م ﷲ ال!رحمن ال!رحيم ،وص!لى ﷲ
على محمد وآله.
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<D1 Eìø’Ö]<h^jÒ
اﻟﺼ ـ ــﻠﻮات اﳌﻔﺮوﺿ ـ ــﺎت اﺑﺘ ـ ــﺪاء ﺑﺎﻟﺸ ـ ــﺮع ﲬ ـ ــﺲ وﻫ ـ ــﻲ :اﻟﻈﻬ ـ ــﺮ ،واﻟﻌﺼ ـ ــﺮ،
واﳌﻐـﺮب ،واﻟﻌﺸــﺎء اﻵﺧــﺮة ،واﻟﺼـﺒﺢ ،ﻓﺄﻣــﺎ اﳉﻤﻌــﺔ ﻓﺈــﺎ ﺑـﺪل ﻣــﻦ اﻟﻈﻬــﺮ ،وﳍــﺎ
)(3
ﺑﺎب ﻣﻔﺮد ،وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻠﻮات ﻓﺮاﺋﺾ ﻋﻠـﻰ اﻷﻋﻴـﺎن) ،(2ﻻ ﺧـﻼف ﺑـﲔ اﻷﻣـﺔ
ﰲ ذﻟ ــﻚ ،ﻓﻬ ــﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﲟﻮاﻗﻴ ــﺖ ﻻ ﳚ ــﻮز ﺗﻘ ــﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ وﻻ ﺗﺄﺧﲑﻫ ــﺎ ﻋﻨﻬ ــﺎ،
وﳓﻦ ﻧﺒﲔ ذﻟﻚ إن ﺷﺎء اﷲ.
 J1z1FOوAgX\,אxNCw

أﻣـﺎ اﻟﻈﻬــﺮ :ﻓـﺄول وﻗﺘﻬــﺎ اﻟـﺬي ﻻ ﳚــﻮز ﻗﺒﻠـﻪ زوال اﻟﺸــﻤﺲ) ،(4واﻷﺻـﻞ ﻓﻴــﻪ
ﻗﻮﻟـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ــﺎﱃ ،(5) l`_ ^ ]m:ودﻟﻮﻛﻬ ـ ـ ـﺎ ﻣﻴﻠﻬـ ـ ــﺎ ﻟﻠـ ـ ــﺰوال،
وﺣﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳﻞ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻴـﻮم اﻷول ﺣـﲔ
زاﻟﺖ اﻟﺸﻤﺲ ،وﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻇﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺜﻠﻪ ،وﻗﺎل" :اﻟﻮﻗﺖ
ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ") ،(6ﻓﺪل أن ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﻗﺖ ﳍﺎ.
ON$. J2z1FOאBوאلx

وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰوال :ﻫﻮ أن ﻳﺪﻳﺮ داﺋﺮة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن) (7ﻣﺴﺘﻮ ﻣـﻦ اﻷرض،
وﻳﻘﻴﻢ ﰲ وﺳﻄﻬﺎ ﻋﻮدا ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻓـﱰاﻩ أول اﻟﻨﻬـﺎر ﻃـﻮﻳﻼ ﺧﺎرﺟـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺪاﺋﺮة ،ﰒ
) (1الصالة لغة :الدعاء ،وفي االصطالح :قربة فعلية ذات إحرام وسالم أو سجود فقط )ح!دود اب!ن عرف!ة – م!ع
شرح الرصاع ص .(43
) (2يعني تعلق الفرض بكل عين وال يكفي البعض )شرح تنقيح الفصول ص (155
) (3انظر :مراتب اإلجماع ص  ،35 ،34المجموع ،(51 ،4/3) :المغنى ،(369/1) :المحلى.(308/20) :
) (4انظر :المدونة ،(60/1) :التفريع ،(219/1) :الرسالة )ص .(108
) (5سورة اإلسراء ،اآلية.78 :
) (6أخرجه النسائي في الص!الة ،ب!اب :أول وق!ت العش!اء ،(211/1) :والترم!ذي ف!ي الص!الة ،ب!اب :م!ا ج!اء ف!ي
مواقي!!ت الص!!الة ،(281/1) :وق!!ال الترم!!ذي :ق!!ال محم!!د )يعن!!ي البخ!!اري( :ح!!ديث ج!!ابر أص!!ح ش!!يء ف!!ي
المواقيت ،والحاكم في المستدرك ،وقال صحيح اإلسناد.(193/1) :
) (7مكان :سقطت من )م(.
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ﻻ ﻳـ ـﺰال ﰲ ﻧﻘﺼ ــﺎن ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻗ ــﺮب ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺰوال إﱃ أن ﻳﻨﺘﻬ ــﻲ إﱃ ﺣ ــﺪ ﻳﻘ ــﻒ
ﻋﻨﺪﻩ) ،(1ﰒ ﻳﻌﺪ ﰲ اﻟﻄﻮل؛ ﻓﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺰوال.
IY J3z1FOא?NCwאBوאل VS.6אx2Q

وﻳﺴ ـ ـﺘﺤﺐ أن ﻳ ـ ــﺆﺧﺮ ﻋ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﺰوال ﰲ ﻣﺴ ـ ــﺎﺟﺪ اﳉﻤﺎﻋ ـ ــﺎت إﱃ أن ﻳﻜ ـ ــﻮن
اﻟﻔ ــﻲء) (2ذراﻋ ــﺎ) ،(3ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(4؛ ﳌ ــﺎ روي أن ﻋﻤ ــﺮ ﺑ ــﻦ اﳋﻄ ــﺎب –
 -ﻛﺘــﺐ إﱃ أﰉ ﻣﻮﺳــﻰ اﻷﺷــﻌﺮي ﺑــﺬﻟﻚ) ،(5وﻷن ﰲ ذﻟــﻚ ﻓﻀــﻴﻠﺔ أداﺋﻬــﺎ
ﰲ اﳉﻤﺎﻋــﺔ؛ ﻷــﺎ ﺻــﻼة ﺗــﺪرك اﻟﻨــﺎس ﻣﺘﺸــﺎﻏﻠﲔ ﲟﻌﺎﻳﺸــﻬﻢ وﻣﺘﺼـﺮﻓﺎﻢ ﻏــﲑ
ﻣﺘـ ــﺄﻫﺒﲔ ،ﻓﻠ ـ ـﻮ ﺻـ ــﻠﻴﺖ ﰲ أول اﻟﻮﻗـ ــﺖ ﻟﻔـ ــﺎﺗﺘﻬﻢ ﻓﻀـ ــﻴﻠﺔ اﳉﻤﺎﻋـ ــﺔ ﻓﺎﺳـ ــﺘﺤﺐ
ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻴﺪرك ﻓﻀﻠﻬﺎ.
NYh J4z1FOو\,אNCwא@xL

وآﺧـﺮ وﻗﺘﻬــﺎ اﳌﺨﺘــﺎر :إذا ﻛــﺎن اﻟﻈــﻞ ﻣﺜﻠـﻪ ،واﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑﺎﳌﺜــﻞ ﻣــﻦ زﻳﺎدﺗــﻪ ﺑﻌــﺪ
ﺗﻨـﺎﻫﻲ ﻧﻘﺼـﺎﻧﻪ ﻻ ﻣـﻦ أﺻـﻠﻪ) ،(6وﻗـﺪ ﻗـﺎل أﺑـﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ) :(7آﺧـﺮﻩ إذا ﻛـﺎن اﻟﻈــﻞ
ﻣﺜﻠﻴﻪ ،دﻟﻴﻠﻨﺎ :ﺣـﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳـﻞ أﻧـﻪ ﺻـﻠﻰ ﺑـﺎﻟﻨﱯ – ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ – اﻟﻈﻬـﺮ
ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﺣﲔ زاﻟـﺖ اﻟﺸـﻤﺲ ،وﰲ اﻟﻴـﻮم اﻟﺜـﺎﱐ ﺣـﲔ ﻛـﺎن اﻟﻈـﻞ ﻣﺜﻠـﻪ ﰒ
ﻗﺎل" :اﻟﻮﻗﺖ ﺑﲔ ﻫـﺬﻳﻦ") ،(8وﻷـﺎ ﺻـﻼة ﲡﻤـﻊ إﱃ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ،ﻓﻜـﺎن وﻗﺘﻬـﺎ
أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﳌﻐﺮب.

) (1في )م( :عليه.
) (2الفيء :الظل )المصباح المنير ص .(486
) (3انظر :المدونة ،(60/1) :الرسالة )ص  ،(109التفريع.(220/1) :
) (4انظر :األم ،(73-72/1) :مختصر المزنى )ص .(13
) (5انظر :مصنف عبد الرزاق ،(531/1) :مصنف ابن أبى شيبة.(49/1) :
) (6انظر :المدونة ،(60/1) :التفريع ،(2191) :الرسالة )ص .(109
) (7فيما رواه عنه أبو يوسف ،أما ما رواه الحسن بن زياد وغيره عن ابي حنيفة ،أن الظل غذا صار مثله خ!رج
وقت الظھر )مختصر الطحاوي ص .(23
) (8سبق تخريج الحديث قريبا.
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إذا ﻛــﺎن اﻟﻈــﻞ ﻣﺜﻠــﻪ ﻓﻬــﻮ آﺧــﺮ وﻗــﺖ اﻟﻈﻬــﺮ ،وﻫــﻮ ﺑﻌﻴﻨــﻪ أول وﻗــﺖ اﻟﻌﺼــﺮ،
وﻫﻮ وﻗـﺖ ﻣﺸـﱰك ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ،ﻓـﺈذا زاد ﻋﻠـﻰ اﳌﺜـﻞ زﻳـﺎدة ﺑﻴّﻨـﺔ ﺧـﺮج وﻗـﺖ اﻟﻈﻬـﺮ،
واﻧﻔ ــﺮد اﻟﻌﺼ ــﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗ ــﺖ) ،(1وﻗ ــﺎل اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) :(2ﻻ ﻳﺘ ــﺪاﺧﻞ اﻟﻮﻗﺘ ــﺎن ،ودﻟﻴﻠﻨ ــﺎ:
ﺣــﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳــﻞ أﻧــﻪ ﺻــﻠﻰ ﺑــﺎﻟﻨﱯ – ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ -اﻟﻈﻬــﺮ ﰲ اﻟﻴــﻮم اﻟﺜــﺎﱐ
ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﻈﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺎﻷﻣﺲ) ،(3ﻓﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
NYh J6z1FOو\,אxNF$

وآﺧﺮ وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ :إذا ﻛﺎن اﻟﻈﻞ ﻣﺜﻠﻴﻪ) ،(4ﳊﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳﻞ) (5أﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺑـﻪ
اﻟﻌﺼﺮ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﱐ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻇﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺜﻠﻴﻪ ،وﻷـﺎ ﺻـﻼة ﺣـﺪ اﻟﻈـﻞ
أوﳍﺎ ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﳛﺪ ﺑﻪ آﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎﻟﻈﻬﺮ.
 J7z1FOو\,א@ x N

ووﻗــﺖ اﳌﻐــﺮب :ﻏﻴﺒﻮﺑــﺔ اﻟﺸــﻤﺲ؛ ﻷن ﺟﱪﻳــﻞ ﺻــﻼﻫﺎ ﺑــﺎﻟﻨﱯ – ﺻــﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ -ﰲ اﻟﻴﻮﻣﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﺣﲔ أﻓﻄﺮ اﻟﺼﺎﺋﻢ) ،(6وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(7
46 J8z1FOنو\,א@  Nوאx 5

ووﻗﺘﻬ ــﺎ واﺣ ــﺪ) ،(8ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) ،(9ﻟﻠﺨ ــﱪ اﻟ ــﺬي روﻳﻨ ــﺎﻩ) ،(10وﻷ ــﺎ
ﺻــﻼة ﻣﻔﺮوﺿ ــﺔ ﻣــﻦ اﳋﻤ ــﺲ ،ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن وﻗﺘﻬــﺎ ﻛﺠ ــﻨﺲ ﻋــﺪدﻫﺎ ﻣ ــﻦ
ﺷﻔﻊ ،أو وﺗﺮ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﻠﻮات.
) (1انظر :المدونة ،(60/1) :التفريع ،(219/1) :الرسالة )ص .(11
) (2انظر :األم ،(71/1) :مختصر المزنى )ص .(11
) (3أخرجه الترمذي في الصالة ،باب :ما جاء في مواقيت الصالة ،(282/1) :وقال :حديث حسن صحيح.
) (4انظر :التفريع ،(219/1) :المقدمات )ص  ،(148الكافي ).(34
) (5سبق تخريج الحديث قريبا.
) (6سبق تخريج الحديث قريبا.
) (7انظر :اإلجماع )ص  ،(38االستذكار – البن عبد البر ،(42/1) :المغنى.(381/1) :
) (8انظر :المدونة ،(60/1) :التفريع ،(219/1) :الرسالة )ص .(111
) (9انظر :مختصر الطحاوي.(23) :
) (10لحديث جبريل الذي سبق ذكره.
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ووﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء اﻵﺧﺮة :ﻣﻐﻴﺐ اﻟﺸﻔﻖ ﳊـﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳـﻞ أﻧـﻪ ﺻـﻼﻫﺎ ﺑـﺎﻟﻨﱯ 
ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﺣﲔ ﻏﺎب اﻟﺸﻔﻖ ،وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(1
Ma$. J10z1FOאx;U

واﻟﺸ ــﻔﻖ اﳊﻤ ــﺮة) ،(2ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) (3ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ اﻟﺒﻴ ــﺎض؛ ﳊ ــﺪﻳﺚ
ﺟﱪﻳ ــﻞ أﻧ ــﻪ ﺻ ــﻠﻰ ﺑ ــﺎﻟﻨﱯ  اﻟﻌﺸ ــﺎء ﰲ اﻟﻴ ــﻮم اﻷول ﺣ ــﲔ ﻏ ــﺎب اﻟﺸ ــﻔﻖ)،(4
واﻻﺳــﻢ ﻳﻨﻄﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻷﻣ ـﺮﻳﻦ ،ﻓﻴﺠــﺐ ﲪﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺒﻘﻬﻤﺎ وﻫــﻮ اﳊﻤــﺮة ،وﰲ
ﺣ ـ ــﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ":أﻧ ـ ــﻪ  ﺻ ـ ــﻠﻰ ﺑﺎﻟﺴ ـ ــﺎﺋﻞ ﻟ ـ ــﻪ اﻟﻌﺸ ـ ــﺎء اﻵﺧ ـ ــﺮة ﻗﺒ ـ ــﻞ ﻣﻐﻴ ـ ــﺐ
)(6
اﻟﺸﻔﻖ") ،(5وﻗﺪ ﺛﺒـﺖ أﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ اﳌـﺮاد ﺑـﺬﻟﻚ اﳊﻤـﺮة ،ﻓﺜﺒـﺖ أﻧـﻪ ﻗﺒـﻞ ﻣﻐﻴـﺐ
اﻟﺒﻴــﺎض ،وذﻛــﺮ ﻋــﻦ اﳋﻠﻴــﻞ ﺑــﻦ أﲪــﺪ) ،(7واﺑــﻦ أوﻳــﺲ) ،(8وﻏﲑﳘــﺎ :أن اﻟﺒﻴــﺎض
ﻻ ﻳﻐﻴﺐ إﱃ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ.
NYh J11z1FOو\,אx/U$

وآﺧ ــﺮ وﻗﺘﻬ ــﺎ ﺛﻠ ــﺚ اﻟﻠﻴ ــﻞ اﻷول) ،(9ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) (10ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ
ﻧﺼ ــﻒ اﻟﻠﻴ ــﻞ؛ ﳊ ــﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳ ــﻞ أﻧ ــﻪ ﺻ ــﻠﻰ ﺑ ــﻪ – ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ اﻟﺼ ــﻼة واﻟﺴ ــﻼم-
) (1انظر :المغنى ،(372/1) :المجموع.(41/3) :
) (2الشفق :ھي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس )التفريع ،219/1 :الرسالة ص .(111
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص .(23
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6مغيب :سقطت من )م(.
) (7الخليل بن أحمد :ھ!و الخلي!ل ب!ن أحم!د ب!ن تم!يم الفراھي!دي األزدى اليحم!دي ،أب!و عبـ!ـد الرحمـ!ـن م!ن أئم!ة
اللغ!!ة واألدب ،وواض!!ع عل!!م الف!!روض ،وھ!!و أس!!تاذ س!!يبويه ،ل!!ه كت!!اب الع!!ين ف!!ي اللغ!!ة )ت  170ھ!!ـ( )وفي!!ات
األعيان.(172/1 :
) (8ابن أويس :ھو اإلمام ال ُحجّة ،أبو القاسم عبد العزيز بن عبد ﷲ بن يح!ي ب!ن عم!رو ب!ن أوي!س اب!ن س!عد ب!ن
أبى سرح القرشي العامري األويسي المديني ،حدث عن عبد العزيز بن الماجشون ومال!ك واب!ن لھيع!ة ،وعن!ه
البخاري وأبو داود والترمذي وأبو زرعة ،وثقة أبو داود وغيره ،بقى إل!ى س!نة  220ھ!ـ).سير أع!الم الن!بالء:
).(389/1
) (9انظر :المدونة ،(61/1) :التفريع ،(219/1) :الرسالة )ص  ،(111الكافي )ص .(35
) (10انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(23تحفة الفقھاء ،(102/2) :حيث ورد :أن آخر وقت العشاء حين يطلع
الفجر.
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اﻟﻌﺸ ــﺎء اﻵﺧ ــﺮة اﻟﻴ ــﻮم اﻟﺜ ــﺎﱐ ﺣ ــﲔ ذﻫ ــﺐ ﺛﻠ ــﺚ اﻟﻠﻴ ــﻞ ﰒ ﻗ ــﺎل" :اﻟﻮﻗ ــﺖ ﺑ ــﲔ
ﻫﺬﻳﻦ" ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ).(1
IY J12z1FOא VS.6/U$אx2Q

وﻳﺴ ــﺘﺤﺐ ﰲ ﻣﺴ ــﺎﺟﺪ اﳉﻤﺎﻋ ــﺎت ﺗﺄﺧﲑﻫ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﱂ ﻳﻀ ــﺮ ﺑﺎﻟﻨ ــﺎس)(2؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ
" :ﻟــﻮﻻ أن أﺷــﻖ ﻋﻠــﻰ أ ُّﻣــﱵ ﻷﺧــﺮت ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻼة إﱃ ﺛﻠــﺚ اﻟﻠﻴــﻞ" وروي:
"إﱃ ﺷﻄﺮ اﻟﻠﻴﻞ").(3
وروي أن رﺳــﻮل اﷲ  أﺧﺮﻫــﺎ ﻟﻴﻠــﺔ ﺣــﱴ ﻧــﺎم اﻟﻨــﺎس ،ﻓﻨــﻮدي ﻓﺨــﺮج ﻓﻘــﺎل:
"ﻟـ ــﻮﻻ ﺳـ ــﻘﻢ اﻟﺴـ ــﻘﻴﻢ ،وﺿـ ــﻌﻒ اﻟﻀـ ــﻌﻴﻒ ﻷﺧﺮـ ــﺎ إﱃ ﻫـ ــﺬا اﻟﻮﻗـ ــﺖ") ،(4ﰒ
ﻣﺪﺣﻬﻢ ﻓﻘﺎل" :ﻣﺎ أﺣﺪ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻏﲑﻛﻢ").(5
 J13z1FOوAgX\,א;xNK

ووﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ :ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ اﻟﺜﺎﱐ) ،(6وﻫﻮ اﻟﻀﻴﺎء اﳌﻌﱰض ﰲ اﻷُﻓﻖ
اﻟ ــﺬاﻫﺐ ﻓﻴ ــﻪ ﻋﺮﺿ ــﺎ ﻳﺒﺘ ــﺪئ ﻣ ــﻦ اﳌﺸ ــﺮق ﻣﻌﱰﺿ ــﺎ ﺣ ــﱴ ﻳﻌ ــﻢ اﻷُﻓ ــﻖ؛ وذﻟ ــﻚ
ﳊــﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳــﻞ –  -أﻧــﻪ ﺻــﻠﻰ ﺑــﻪ  اﻟﻔﺠــﺮ ﰲ اﻟﻴــﻮم اﻷول ﺣــﲔ ﻃﻠــﻊ
اﻟﻔﺠــﺮ ،وﰲ اﻟﻴــﻮم اﻟﺜــﺎﱐ أﺳــﻔﺮ) ،(7وأﻣــﺎ اﻟﻔﺠــﺮ اﻷول اﻟــﺬي ﻳﺴــﻤﻰ اﻟﻜــﺎذب،
ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻮﻗﺖ ﳍﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ ،وﻻ ﳛﺮم اﻟﻄﻌﺎم وﻻ اﻟﺸﺮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺋﻢ.

) (1سبق تخريج الحديثين.
) (2انظر :التفريغ – (220/1) :الرسالة )ص  ،(111الكافي )ص .(34
) (3أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :وق!!ت ص!!الة العش!!اء ،(226/1) :الترم!!ذي ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :ت!!أخير
العش!!اء اآلخ!!رة ،(311/1) :وق!!ال :ح!!ديث حس!!ن ص!!حيح ،وف!!ي ھ!!ذه الرواي!!ات ش!!ك ف!!ي ثل!!ث اللي!!ل أو نص!!فه،
وأخرجه الحاكم ،(146/1) :عن أبي ھريرة ،وفيه إلى "نصف الليل" من غير شك.
) (4إلى ھذا الوقت :سقطت من )م(.
) (5أخرجه النسائي في الصالة ،باب :آخر وقت العشاء ،(215/1) :وابن ماجه في الصالة ،باب :وق!ت العش!اء:
) ،(226/1وأبو داود ف!ي الص!الة ،ب!اب :ف!ي وق!ت العش!اء ،(293/1) :وق!د تف!رد أب!و داود بالم!دح ال!وارد ف!ي
الحديث بقوله " :ولم تصلھا أمه قبلكم" ..وقال الحافظ ابن حجر :إسناده صحيح )تلخيص الحبير.(176/1 :
) (6انظر :التفريع ،(219/1) :الرسالة )ص  ،(108الكافي )ص .(35
) (7سبق تخريج الحديث.
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ووﻗﺘﻬــﺎ ﳑﺘــﺪ ﻣــﺎ ﱂ ﺗﻄﻠــﻊ اﻟﺸــﻤﺲ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ووﻗــﺖ اﻟﺼــﺒﺢ ﻣــﺎ ﱂ ﺗﻄﻠــﻊ
اﻟﺸﻤﺲ") ،(1وﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﱪﻳﻞ –  -أﻧﻪ ﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜـﺎﱐ ﺣـﲔ
أﺳﻔﺮ ﰒ ﻗﺎل" :اﻟﻮﻗﺖ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ").(2
 J15z1FOאxNK;8TD L

)(4

)(5

واﻟﺘﻐﻠــﻴﺲ) (3ــﺎ أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻹﺳــﻔﺎر ﰲ اﳊﻀــﺮ واﻟﺴــﻔﺮ  ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) (6ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إن اﻹﺳ ــﻔﺎر)  (7ــﺎ أﻓﻀ ــﻞ؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ  وﺳ ــﺌﻞ ﻋ ــﻦ أﻓﻀ ــﻞ
اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﺎل" :اﻟﺼﻼة ﻷول وﻗﺘﻬﺎ") ،(8وروت ﻋﺎﺋﺸﺔ – رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ:-
"أﻧﻪ  ﻛﺎن ﻳﺼﻠﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻴﻨﺼﺮف اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺘﻠﻔﻌﺎت ﲟﺮوﻃﻬﻦ ﻣﺎ ﻳﻌـﺮﻓﻦ ﻣـﻦ
اﻟﻐﻠــﺲ") ،(9وﻷــﺎ ﺻــﻼة ﻣﻔﺮوﺿــﺔ ﻣﺆﻗﺘــﺔ) (10ﻏــﲑ ﻣﻘﺼــﻮرة ﰲ اﻟﺴــﻔﺮ ﻓﻜــﺎن
ﺗﻘــﺪﳝﻬﺎ أﻓﻀــﻞ ﻛــﺎﳌﻐﺮب ،وﻷن ﻣــﻦ أﺻــﻠﻨﺎ أﻧــﻪ ﻳــﺆذن ﳍــﺎ ﻗﺒــﻞ وﻗﺘﻬــﺎ ،وﻓﺎﺋــﺪة
ذﻟﻚ إدراك ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴﺲ ﺎ ،وﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻪ ﺳﻮاﻩ.



) (1أخرجه مسلم في المساجد ،باب :أوقات الصلوات الخمس.(427/1) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3التغليس :اختالط ضياء الصباح بظلمة الليل )الفواكه الدواني ص .(165
) (4األسفار :ھو الظھور )غرر المقالة ص .(108
) (5انظر :المدونة ،(61/1) :التفريع ،(221-220/1) :الرسالة )ص .(108
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص .(24
) (7في )م( :اإلصباح.
) (8أخرجه البخاري في مواقيت الصالة ،باب :فضل الصالة لوقتھا ،(134/1) :ومسلم ف!ي اإليم!ان ،ب!اب :بي!ان
كون اإليمان با تعالى أفضل األعمال.(90-89/1)) :
) (9أخرجه البخاري ف!ي مواقي!ت الص!الة ،ب!اب :وق!ت الفج!ر ،(144/1) :ومس!لم ف!ي المس!اجد ،ب!اب :اس!تحباب
التكبير بالصبح.(445/1) :
) (10ھذه العبارة غير واضحة في جميع النسخ ،ولعلھا موفية.
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)(2

W 8אذאن) (1وא*.,

اﻵذان واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻨﺘﺎن ﻏﲑ واﺟﺒﺘـﲔ) ،(3ﺧﻼﻓـﺎ ﻟـﺪاود)(4؛ إذ ﻳﻘـﻮل ﺑﻮﺟـﻮب
اﻵذان ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﺪاء ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ ،واﻋﺘﺒﺎرا ﲝﺎل اﻻﻧﻔﺮاد.
 J1z1FOאذאن6א2QאNא دونא_';Nאدx

وﺳﻨّﺔ اﻵذان ﰲ اﳉﻤﺎﻋـﺔ اﻟﺮاﺗﺒـﺔ دون اﻻﻧﻔـﺮاد وﻣـﺎ ﻳﺘﻔـﻖ ﻣـﻦ اﳉﻤـﻊ ﻣـﻦ ﻏـﲑ
ُ
)(5
وﺳﻨّﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ اﳉﻤﻊ واﻻﻧﻔـﺮاد  ،وذﻟـﻚ ﺑـﺄن اﻵذان إﻋـﻼم ﺑﻮﺟـﻮب
ﻗﺼﺮُ ،
اﻟﺼﻼة ،ودﻋﺎء إﻟﻴﻬﺎ وإﻧﺬار ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻲء إﻟﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋـﺔ؛ ﻷن
اﳌﻨﻔﺮد ﻏـﲑ ﻣﺮﻳـﺪ ﻹﻋـﻼم ﻏـﲑﻩ ﻓﻠـﻢ ﻳﻠﺰﻣـﻪ ،واﻹﻗﺎﻣـﺔ ﲞﻼﻓـﻪ؛ ﻷـﺎ أﻫﺒـﺔ ﻟﻠﺼـﻼة
ﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﺎ اﻹﻋﻼم ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ُﺳﻨّﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ).(6
;X J2z1FOאذאنوא*x.,

اﻵذان ﰲ ﻏــﲑ اﻟﺼــﺒﺢ ﺳــﺒﻊ ﻋﺸــﺮة ﻛﻠﻤــﺔ) (7وﺣﻜﺎﻳــﺔ ﻟﻔﻈــﻪ :اﷲ أﻛــﱪ ،اﷲ
أﻛ ــﱪ ،أﺷ ــﻬﺪ أن ﻻ إﻟ ــﻪ إﻻ اﷲ ،أﺷ ــﻬﺪ أن ﻻ إﻟ ــﻪ إﻻ اﷲ ،أﺷ ــﻬﺪ أن ﳏﻤ ــﺪا
رﺳﻮل اﷲ ،أﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ،ﰒ ﺗﺮﺟﻊ) (8ﺑﺄرﻓﻊ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻚ ﻓﺘﻘـﻮل:
) (1اآلذان :اإلعالم ،وفي الشرع :قربة بذكر مخصوص في وقت مخص!وص إلع!الم وقتھ!ا )ح!دود اب!ن عرف!ة-
مع شرح الرصاع ص .(55
) (2اإلقامة :ھي ألفاظ مخصوصة تذكر على وجه مخصوص عند الشروع في الصالة المفروض!ة ذات الرك!وع
والسجود )الفواكه الدواني ).(171/1
) (3انظر :التفريع ،(221/1) :وجاء ف!ي رس!الة اب!ن أب!ى زي!د :واآلذان واج!ب ف!ي المس!اجد والجماع!ات الراتب!ة
)الرسالة ص .(112
) (4انظر :المجموع.(89/3) :
)(5انظر :المدونة ،(65-64/1) :التفريع ،(221/1) :الكافي )ص .(37
) (6في )م( :في نفسه.
) (7انظر :المدونة ،(62/1) :التفريع ،(222/1) :الرسالة )ص  ،(112الكافي )ص .(38
) (8أن يذكر الشھادتين مرتين بخفض بھما صوته ثم يعيدھما رافعا بھما صوته.
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أﺷ ــﻬﺪ أن ﻻ إﻟ ــﻪ إﻻ اﷲ ،أﺷ ــﻬﺪ أن ﻻ إﻟ ــﻪ إﻻ اﷲ ،أﺷ ــﻬﺪ أن ﳏﻤ ــﺪا رﺳ ــﻮل
اﷲ ،أﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل اﷲ ،ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼـﻼة ،ﺣـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻼة ،ﺣـﻲ
ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﻼح ،ﺣــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﻼح ،اﷲ أﻛــﱪ ،اﷲ أﻛــﱪ ،ﻻ إﻟــﻪ إﻻ اﷲ ،وﻳﺰﻳــﺪ
ﰲ ﻧﺪاء اﻟﺼﺒﺢ ﺑﻌـﺪ ﺣـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﻼح ،اﻟﺼـﻼة ﺧـﲑ ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮم ،اﻟﺼـﻼة ﺧـﲑ
ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ،وﻟﻔﻆ اﻹﻗﺎﻣﺔ :اﷲ أﻛﱪ ،اﷲ أﻛﱪ ،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،أﺷﻬﺪ
أن ﳏﻤ ــﺪا رﺳ ــﻮل اﷲ ،ﺣ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺼ ــﻼة ،ﺣ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻔ ــﻼح ،ﻗ ــﺪ ﻗﺎﻣ ــﺖ
اﻟﺼ ــﻼة ،اﷲ أﻛ ــﱪ ،اﷲ أﻛ ــﱪ ،ﻻ إﻟ ــﻪ إﻻ اﷲ ،واﳋ ــﻼف ﻓﻴﻬﻤ ــﺎ) (1ﰲ ﲬﺴ ــﺔ
ﻣﻮاﺿ ــﻊ :أﺣ ــﺪﳘﺎ ﰲ اﻟﺘﻜﺒ ــﲑ أول اﻵذان ،واﻟﺜ ــﺎﱐ ﰲ اﻟﱰﺟﻴ ــﻊ) ،(2واﻟﺜﺎﻟ ــﺚ ﰲ
اﻟﺘﺜﻮﻳﺐ) (3واﻟﺮاﺑﻊ ﰲ إﻳﺘﺎر اﻹﻗﺎﻣﺔ ،واﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة ،وﻣﺎ
ﺳﻮى ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻟﻔﺎﻇﻬﻤﺎ ﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ.
a] J3z1FOא6I fLאذאنx

ﻓﺄﻣ ـ ــﺎ اﻟﺘﻜﺒ ـ ــﲑ ﰲ أول اﻵذان ،ﻓﺈﻧ ـ ــﻪ ﻋﻨ ـ ــﺪﻧﺎ ﻣﺮﺗ ـ ــﺎن) ،(4وﻗ ـ ــﺎل أﺑ ـ ــﻮ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) :(5أرﺑﻊ ﻣﺮات ،ودﻟﻴﻠﻨﺎ :روى اﺑﻦ وﻫﺐ) ،(6ﻋﻦ ﻋﺜﻤـﺎن ﺑـﻦ اﳊﻜـﻢ
اﳉﺬاﻣﻰ) (7ﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺢ) (8ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﲏ ]ﻏـﲑ واﺣـﺪ ﻣـﻦ آل أﰉ ﳏـﺬورة أن

) (1أي في ما بين اآلذان واإلقامة.
) (2الترجيع :وھو أن يأتي بالشھادتين خافضا بھما صوته ثم يرجعھما رافعا بھما صوته )الفواكه الدوانى.(172/1 :

) (3التثويب :ھو قول المؤذن في أذان الصبح :الصالة خير من النوم )الفواكه الدوانى.(173/1 :
) (4انظر :المدونة ،(61/1) :الموطأ ،(71/1الرسالة )ص  ،(112التفريع ،(222/1) :الكافي )ص .(38
) (5انظر مختصر الطحاوي )ص  ،(24تحفة الفقھاء ،األم ،(84/1) :مختصر المزنى )ص .(12
) (6ابن وھب ھو عبد ﷲ بن وھب بن مس!لم ،م!ولى ريحان!ة عب!د ال!رحمن ب!ن زي!د ب!ن أن!س الفھ!ري ،روى ع!ن
مالك والليث وابن عيتينة ،روى عنه سحنون ،وأصبع ،وأحمد ب!ن ص!الح المص!ري ،ص!نف "الموط!أ الكبي!ر"
)ت  197ھـ( في مصر )المدارك ،(431-421/1 :شجرة النور الزكية ص .(60
) (7عثمان بن الحكم :الجذامى المصري من أصحاب مالك ،وھ!و أول م!ن أدخ!ل عل!م مال!ك مص!ر ،روى عن!ه:
يحي بن سعيد األنصاري ،وابن جريح ،ويونس بن زيد ،وروى عنه :أبو زرارة الليث بن عاصم ،وابن وھ!ب
وآخرون ،قال ابن حجر :صدوق له أوھام )ت  163ھـ( )ترتيب المدارك .(309/1
) (8ابن جريح :ھو عبد الملك بن عبد العزيز بن ج!ريح األم!وي ،أب!و الولي!د المك!ي ،أص!له روم!ي ،ع!ن حكيم!ة
بنت رقيق!ة ،وعط!اء ب!ن أب!ى رب!اح ،وزي!د ب!ن اس!لم ،روى عن!ه :األوزاع!ي ،واللي!ث ،واب!ن وھ!ب ،ثق!ة ،فقي!ه،
فاضل ،كان يدلس ويرسل )التقريب.(520/1 :
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أﺑــﺎ ﳏــﺬورة ﻗــﺎل[) :(1أن رﺳــﻮل اﷲ  ﻋﻠﻤــﲏ اﻵذان :اﷲ أﻛــﱪ ،اﷲ أﻛــﱪ،
أﺷ ـ ـ ــﻬﺪ أن ﻻ إﻟ ـ ـ ــﻪ إﻻ اﷲ ،أﺷ ـ ـ ــﻬﺪ أن ﻻ إﻟ ـ ـ ــﻪ إﻻ اﷲ "..اﳊ ـ ـ ــﺪﻳﺚ) ،(2ﻗ ـ ـ ــﺎل
ﻋﻄــﺎء) :(3وﻣــﺎ ﻋُﻠﻤــﺖ ﺗــﺄذﻳﻦ ]ﻣــﻦ ﻣﻀــﻰ[) (4ﳜــﺎﻟﻒ ﺗــﺄذﻳﻨﻬﻢ اﻟﻴــﻮم) ،(5ورواﻩ
ﻋﻤــﺎر ﺑــﻦ ﺳــﻌﺪ اﻟﻘﺮﻇــﻰ) (6ﻋــﻦ أﺑﻴــﻪ :أن ﻫــﺬا اﻵذان أذان ﺑــﻼل اﻟــﺬي أﻣ ــﺮ
رﺳــﻮل اﷲ  ﺑــﻪ) ،(7ﻗــﺎل ﻣﻮﺳــﻰ ﺑــﻦ ﻫــﺎرون) :(8وأذان ﺑــﻼل وﺳــﻌﺪ اﻟﻘﺮﻇــﻰ
واﺣــﺪ ،وﻫــﻮ آذان أﻫــﻞ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ،وﻷن ذﻟــﻚ إﲨــﺎع أﻫــﻞ اﳌﺪﻳﻨــﺔ وﻧﻘــﻞ ﺧﻠﻔﻬــﻢ
ﻋــﻦ ﺳــﻠﻔﻬﻢ) ،(9ﻓــﻼ ﻳﻌــﺎرض ﺑﺄﺣﺎدﻳــﺚ اﻵﺣــﺎد) ،(10وﻷﻧــﻪ أﺣــﺪ ﻃــﺮﰲ اﻵذان
ﻓﻜﺎن ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ ،أﺻﻠﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ،وﻷﻧﻪ ﻧﺪاء ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻛﺎﻹﻗﺎﻣﺔ.



) (1ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،وأكم!ل ال!نقص م!ن ن!ص المدون!ة .(6/1) :وأب!و مح!ذورة :أوس
بن معير بن لوذان بن ربيعة بن سعد بن حج ،وقيل :اس!مه س!مير ب!ن عمي!ر م!ؤذن المس!جد الح!رام ،وص!احب
رس!!ول ﷲ  ،ح!!دث عن!!ه ابن!!ه عب!!د المل!!ك وزوجت!!ه ،واب!!ن أب!!ى مليك!!ة واب!!ن محي!!رين وآخ!!رون )ت  59ھ!!ـ(
)طبقات ابن سعد ،450/5 :السير.(117/3 :
) (2أخرجه مسلم في الصالة ،باب :صفة اآلذان ،(287/1) :عن أبى محذورة بسند آخ!ر ،أم!ا الس!ند ال!ذي أورده
ب!!ه الح!!ديث المص!!نف فھ!!و ف!!ي المدون!!ة ،(61/1) :وھ!!و ض!!عيف؛ ألن في!!ه عثم!!ان ب!!ن الحك!!م الج!!ذامي ،وھ!!و
صدوق له أوھام )تخريج األحاديث الواردة في المدونة – للدرديري.(361/1 :
) (3عطاء :ھو عطاء بن يسار أبو محم!د الم!دني م!ولى ميمون!ة ،روى ع!ن اب!ن عب!اس ،وأب!ى أس!لم ،و بكي!ر ب!ن
عبد ﷲ بن األشج ،قال يحي بن معين :ثقة )ت  94ھـ( )التقريب.(23/2 :
) (4ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ فأكملته من المدونة.(62/1) :
) (5نقل قول عطاء ھذا ابن جريح )المدونة.(62/1 :
) (6عمار بن سعد القرظى :بن عابد المؤذن المعروف أب!وه س!عد القرظ!ى ،ذك!ره اب!ن حب!ان ف!ي الثق!ات ،وذك!ره
ابن منده في الصحابة ،وقال :له رؤية وأنكر ذلك أبو نعيم )التھذيب.(41/7 :
) (7ح!!ديث ب!!الل أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي اآلذان ،ب!!اب :اإلقام!!ة ،(89/1) :ومس!!لم ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :األم!!ر بش!!فع
اإلقامة ،(286/1) :وحديث بالل يخالف ما ذھب إليه المص!نف ،ف!إن ب!الال ك!ان ي!ؤذن ب!التكبير أربع!ا ،فيك!ون
الحديث ُحجّة على المؤلف وليس له.
) (8موسى بن ھارون :ھو اإلمام الحافظ ،محدث العراق ،أبو عمران البزار ،سمع من أحمد ب!ن حنب!ل ،و يح!ي
بن معين ،وابن أبى شيبة ،وعنه أبو س!ھل ب!ن زي!اد ،وأب!و القاس!م الطبران!ي ،ص!نف الكت!ب واش!تھر اس!مه )ت
 394ھـ( )تاريخ بغداد ،(50/13 :السير.(1116/12) :
) (9حكى إجمــاع أھــل المدينــة فـي الموطــ!ـأ ،(71/1) :االستذك!ـار ،(102/2) :المنتـ!ـقى ،(134/1) :البيـ!ـان
والتحصيل.(435/1) :
) (10الخبر الواحد أو أحاديث اآلحاد :ھو خبر العدل الواحد – أو العدول -المفيد للظن ،وعرف أيض!ا :ھ!و خب!ر
لم ينته إلى التواتر )شرح تنقيح الفصول ص  ،(356مختصر ابن الحاجب.(55/2 :
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وأﻣــﺎ اﻟﱰﺟﻴــﻊ ﻓﻤــﻦ ُﺳــﻨّﺘﻪ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(2؛ ﳊــﺪﻳﺚ أﰉ ﳏــﺬورة –
 -اﻟــﺬي روﻳﻨــﺎﻩ وﻓﻴــﻪ" :ﰒ ﺗﺮﺟــﻊ ﻓﱰﻓــﻊ ﺻــﻮﺗﻚ" ﻓﻴﻘــﻮل :أﺷــﻬﺪ أن ﻻ إﻟــﻪ
إﻻ اﷲ ،وﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺮﻇﻰ ﰲ ﺻﻔﺔ أذان ﺑـﻼل) ،(3وﻳﻌﻀـﺪﻩ ﻧﻘـﻞ
أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮ ،وﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻪ اﳌﺘﺼﻞ.
 J5z1FOאh6n)]Lذאنאx F

ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺼﻼة ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ،ﻓﻤﻦ ُﺳﻨّـﺔ أذان اﻟﺼﺒﺢ) ،(4ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ،
واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ أﺣــﺪ ﻗﻮﻟﻴــﻪ)(5؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ  ﻟــﺒﻼل" :اﺟﻌﻠﻬــﺎ ﰲ أذاﻧ ــﻚ") ،(6وﰲ
ﺣ ــﺪﻳﺚ أﰉ ﳏ ــﺬورة :أن رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻋﻠﻤ ــﻪ اﻵذان ،وﻓﻴ ــﻪ" :ﻓ ــﺈن ﻛﻨ ــﺖ ﰲ
ﺻ ــﻼة اﻟﺼ ــﺒﺢ ﻓﻘ ــﻞ اﻟﺼ ــﻼة ﺧ ــﲑ ﻣ ــﻦ اﻟﻨ ــﻮم ،اﻟﺼ ــﻼة ﺧ ــﲑ ﻣ ــﻦ اﻟﻨ ــﻮم")،(7
وﻳﻌﻀﺪﻩ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺘﺼﻞ).(8
L)0 J6z1FOא*x.,

ﻓﺄﻣـﺎ إﻳﺘـﺎر اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻓﺨﻼﻓـﺎ) (9ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(10؛ ﻷﻧـﻪ ﻳـﺬﻫﺐ ﻋﻠـﻰ أـﺎ ﺷــﻔﻊ
ﻛﺎﻵذان ،ودﻟﻴﻠﻨﺎ :ﻣﺎ رواﻩ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل" :أُﻣﺮ ﺑـﻼل أن ﻳﺸـﻔﻊ
اﻵذان ،وﻳﻮﺗﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ").(11
) (1انظر :المدونة ،(62/1) :التفريع ،(222/1) :الرسالة )ص .(112
) (2انظر :تحفة الفقھاء.(110/2) :
) (3سبق تخريج الحديثين.
) (4وھو مما يعرف بالتثويب ،وعبر عنھا القاضي عبد الوھاب في اإلشراف بالتنويم.(67/1) :
) (5انظر :تحفة الفقھاء ،(110/2) :األم ،(85/1) :مختصر المزنى )ص .(12
) (6أخرجه الطبراني بھذا اللفظ في معجمه الكبير ،نصب الراية.(264/1) :
) (7أخرجه الترمذي في الصالة ،باب :في الترجيع في اآلذان ،(366/1) :مختصرا ،وق!ال ح!ديث أب!ى مح!ذورة
في اآلذان صحيح ،وأبو داود في الصالة ،باب :كيف اآلذان.(340/1) :
) (8انظر :الموطأ.(72/1) :
) (9انظر :المدونة ،(62/1) :التفريع ،(222/1) :الرسالة ).(112
) (10انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(25تحفة الفقھاء.(110/2) :
) (11أخرجه البخاري في اآلذان مثنى مثن!ى ،(150/1) :ومس!لم ف!ي الص!الة ،ب!اب :األم!ر بش!فع اآلذان ،وإيت!ار
اإلقامة.(286/1) :
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وروى ﻣﺴــﻠﻢ ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﻗــﺎل" :ﻛــﺎن اﻵذان ﻋﻠــﻰ ﻋﻬــﺪ رﺳــﻮل اﷲ 
ﻣ ـﺮﺗﲔ ﻣ ـﺮﺗﲔ ،واﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻣــﺮة ﻣــﺮة") ،(1وروى ﺳــﻌﺪ اﻟﻘﺮﻇــﻰ :أن رﺳــﻮل اﷲ أﻣــﺮ
ﺑﻼل ﺑﺎﻵذان ﰒ ﻗﺎل :واﻹﻗﺎﻣﺔ واﺣﺪة واﺣﺪة) ،(2وﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳـﺰ
ﺑﻦ أﰉ ﳏﺬورة :أدرﻛﺖ ﺟﺪي وأﰊ وأﻫﻠﻲ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﺮادى) ،(3وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﻘـﻞ
أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻋﻤﻠﻬﻢ اﳌﺘﺼﻞ.
\., ,WW,6 J7z1FOאAN.AgFوאxA 5

)(4

)(5

ﻓﺄﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺼﻼة ﻣـﺮة واﺣـﺪة ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ،
ﻓﻠﻤﺎ رواﻩ ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺮﻇﻰ :أن رﺳﻮل اﷲ  أﻣﺮ ﺑﻼﻻ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ واﺣﺪة ،وﻳﻘـﻮل:
ﻗــﺪ ﻗﺎﻣــﺖ اﻟﺼــﻼة ﻣــﺮة واﺣــﺪة) ،(6وﻫــﺬا ﻧــﺺ ،وﻣﺜﻠــﻪ ﺣــﺪﻳﺚ أﰉ ﳏــﺬورة)،(7
وﻷﻧﻪ ﻧﻘﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ ،وﻷﻧـﻪ ﻟﻔـﻆ ﳜـﺘﺺ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣـﺔ ،ﻓﻮﺟـﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﺎ ﰲ اﻹﻳﺘﺎر ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻼة ﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﳌﺎ ﻛـﺎن ﻟﻔﻈـﺎ
ﳜﺘﺺ اﻵذان ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻵذان ﰲ اﻹﺷﻔﺎع.
V J8z1FOאزאذאنAgFא1 , FوxCL,

وﻻ ]ﳚــﻮز[) (8أن ﻳــﺆذن ﻟﺼــﻼة ﻗﺒــﻞ وﻗﺘﻬــﺎ إﻻ اﻟﺼــﺒﺢ وﺣــﺪﻫﺎ) ،(9ﺧﻼﻓــﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (10ﰲ ﻣﻨﻌﻪ اﻵذان ﻟﻠﺼﺒﺢ ﻗﺒﻞ وﻗﺘﻬﺎ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :إن ﺑﻼﻻ ﻳﺆذن
) (1لم أجده في مسلم ،فقد أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :اإلقامة ،(350/1) :النسائي في اآلذان ،ب!اب :كي!ف
اإلقامة ،(18/2) :وأبو عوان!ة واب!ن خزيم!ة وال!دارقطنى وأب!ى حب!ان والح!اكم والبيھق!ي ،وق!ال اب!ن الج!وزي:
وھذا إسناد صحيح )تلخيص الحبير.(191/1) :
) (2أخرجه ابن ماجه في اآلذان ،باب :إفراد اإلقامة ،(241/1) :إسناده ضعيف؛ لضعف أوالد سعد ،ومعناه ف!ي
صحيح البخاري ،وقد سبق تخريجه.
) (3أخرجه الدارقطني.(237 ،236/1) :
) (4انظر :المدونة ،(62/1) :التفريع ،(222/1) :الرسالة )ص .(113
) (5انظر :األم ،(83/1) :مختصر المزنى )ص .(12
) (6الحديث بھذا اللفظ ل!م أعث!ر علي!ه ،وھ!و ف!ي س!نن أب!ى داود ف!ي الص!الة ف!ي ب!اب :اإلقام!ة ،(349/1) :بلف!ظ:
"أُمر بالل أن يشفع اآلذان ويوتر اإلقامة إال أنه يقول :قد قامت الصالة ،قد قامت الصالة.
) (7سبق تخريج الحديث أعاله.
) (8ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ولعلھا ال يجزئ.
) (9انظر :المدونة ،(64/1) :التفريع ،(221/1) :الرسالة )ص  ،(112الكافي )ص .(37
) (10انظر :مختصر الطحاوي )ص .(25
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ﺑﻠﻴ ــﻞ" ،وروي :ﻻ ﳝ ـﻨﻌﻜﻢ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﺤﻮرﻛﻢ أذان ﺑ ــﻼل ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳ ــﺆذن ﺑﻠﻴ ــﻞ ﻓﻜﻠـ ـﻮا
واﺷ ـ ـﺮﺑﻮا ﺣ ـ ــﱴ ﻳ ـ ــﺆذن اﺑ ـ ــﻦ أم ﻣﻜﺘ ـ ــﻮم") ،(1وﰲ ﺣ ـ ــﺪﻳﺚ زﻳ ـ ــﺎد ﺑ ـ ــﻦ ]اﳊ ـ ــﺎرث
اﻟﺼــﺪاﺋﻲ[) (2ﻗــﺎل :ﳌ ــﺎ ﻛــﺎن أول آذان اﻟﺼــﺒﺢ ،أﻣــﺮﱐ رﺳــﻮل اﷲ  ﻓﺄذﻧــﺖ
ﻓﺠﻌﻠــﺖ أﻗــﻮل :أﻗــﻴﻢ ﻳــﺎ رﺳــﻮل اﷲ ،ﻓﺠﻌــﻞ ﻳﻨﻈــﺮ إﱃ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ]اﳌﺸــﺮق[) (3إﱃ
اﻟﻔﺠــﺮ ﻓﻴﻘــﻮل :ﻻ ،ﺣــﱴ إذا ﻃﻠــﻊ اﻟﻔﺠــﺮ أﻣــﺮﱐ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣــﺔ") ،(4وﻷن ﻣــﻦ ﺳــﻨﺘﻬﺎ
اﻟﺘﻐﻠــﻴﺲ ــﺎ ،وذﻟــﻚ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺗﻘــﺪﱘ آذاــﺎ وﺳــﺎﺋﺮ ﺷــﺮوﻃﻬﺎ ]ﻗﺒــﻞ[) (5وﻗﺘﻬــﺎ؛
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ آداﺋﻬﺎ ﻣﻊ أول اﻟﻮﻗﺖ.
 J9z1FOאذאن AgXIא;xNK

ﻓﺄﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼـﻠﻮات ﻓـﻼ ﻳـﺆذن ﳍـﺎ إﻻ ﺑﻌـﺪ دﺧـﻮل وﻗﺘﻬـﺎ)(6؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻫـﻮ
اﻷﺻﻞ ،وﻷن ذﻟﻚ ﻫﻮ إﻋﻼم ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺼﻼة ودﻋﺎء إﻟﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن
ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ ،وأﻣـﺎ اﻟﺼـﺒﺢ ﻓﺈـﺎ ﺗـﺪرك اﻟﻨـﺎس ]ﻏـﲑ ﻣﺘﻬﻴﺌـﲔ ﳍـﺎ ﻓـﺎﺣﺘﻴﺞ
إﱃ اﻵذان ﳍــﺎ ﻗﺒــﻞ وﻗﺘﻬــﺎ[)(7؛ ﻟﻴﺘﺄﻫــﺐ اﻟﻨــﺎس ﳍــﺎ ﻻﺳــﺘﺪراك ﻓﻀــﻴﻠﺔ اﻟﺘﻐﻠــﻴﺲ
 ــﺎ ،وﺳ ــﺎﺋﺮ اﻟﺼ ــﻠﻮات ﲞﻼﻓﻬ ــﺎ ﻷ ــﺎ ﺗ ــﺪرك اﻟﻨ ــﺎس ﻣﺘﺼ ـ ـﺮﻓﲔ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﺸ ــﻬﻢ
وأﺷﻐﺎﳍﻢ ﻓﻼ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻋﻼم ﺑﻮﺟﻮﺎ.

) (1أخرجه البخاري في اآلذان ،باب :اآلذان قبل الفجر ،(153/1) :ومسلم ف!ي الص!يام ،ب!اب :بي!ان ال!دخول ف!ي
الصوم يحصل بطلوع الفجر.(768/2) :
) (2ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
وزيادة بن الحارث الصدائي :ھو الذي ك!ان م!ع رس!ول ﷲ  ف!ي بع!ض أس!فاره ،فس!ار م!ع رس!ول ﷲ  ول!زم
غرزه ،ونزل زياد بين الحارث مصر ،وروى عنه المصريون )طبقات ابن سعد.(503/7 :
) (3ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (4أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :الرجل يؤذن ويقيم اآلخر ،(352/1) :وابن ماجه في اآلذان ،ب!اب :السﱡ!نة
في اآلذان ،(237/1) :والترمذي في الصالة ،باب :ما جاء أن من أذن فھو يقيم ،(383/1) :وقال حديث زي!اد
إنما نعرفه من حديث اإلفريقي ،وھو ضعيف عند أھل الحديث.
) (5ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (6انظر المدونة ،(64/1) :التفريع ،(2221/1) :الرسالة )ص .(116
) (7ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،وأكمل النقص من كتاب اإلشراف للمصنف.
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ﻻ ﺑــﺄس ﺑﺎﺳــﺘﺪارة اﳌــﺆذن ﻋــﻦ ﳝﻴﻨــﻪ وﴰﺎﻟــﻪ) ،(2إذا أراد ]اﻹﲰــﺎع[)(3؛ ﻷن
اﻵذان إﻋــﻼم ﻟﻠﻐﺎﺋــﺐ واﳊﺎﺿــﺮ وﳛﺘــﺎج ﰲ إﻋــﻼم اﻟﻐﺎﺋــﺐ أﻛﺜــﺮ ﳑــﺎ ﳛﺘــﺎج إﻟﻴــﻪ
ﰲ إﻋﻼم اﳊﺎﺿﺮ ،وﻳﻜﺮﻩ اﻟﺘﻄﺮﻳﺐ واﻟﺘﻠﺤﲔ ﻓﻴـﻪ ،وﳝﺜـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻜـﺮﻩ :ﻣـﻦ اﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ
ﺑﺎﻷﻏــﺎﱐ وﻣــﺎ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺗﻨﺰﻳــﻪ أذﻛــﺎر اﻟﻘــﺮب ﻋﻨــﻪ ،وﻟــﻪ رﻓــﻊ اﻟﺼــﻮت ﺑــﻪ ،ووﺿــﻊ
اﻷﺻـﺎﺑﻊ ﰲ أذﻧﻴــﻪ؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻋــﻮن ﻟـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ ،واﻟﺘﻮﺟــﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻠـﺔ أﺣــﺐ
إﻟﻴﻨــﺎ ،وﻟــﻪ أن ﻳــﺆذن ﻛﻴــﻒ ﺗﻴﺴــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻻ ﻳــﺘﻜﻠﻢ ﰲ أذاﻧــﻪ وﻻ ﻳﻘﻄﻌــﻪ ﺑﻐــﲑﻩ؛
ﻷن اﻟﻐــﺮض ﺑــﻪ اﻹﻋــﻼم ﺑﺎﻟﺼــﻼة ] (4)[.....ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ،وأداﻩ ﻋﻠــﻰ ﻧﻈﺎﻣــﻪ،
ﻓﺈذا ﲣﻠﻠﻪ ﻣﺎ ﻟـﻴﺲ ﻣﻨـﻪ ﻣـﻦ ﻛـﻼم ،أو رد ﺳـﻼم زال اﻟﻐـﺮض ﺑـﻪ ،واﺧـﺘﻠﻂ ﻋﻠـﻰ
ﺳﺎﻣﻌﻪ وﻇﻦ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷذان اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ،وﳚﻮز اﲣﺎذ اﻷﻋﻤﻰ ﻣﺆذﻧﺎ؛ ﻷن اﺑﻦ
أم ﻣﻜﺘﻮم ﻛﺎن ﻳﺆذن ﻟﻠﻨﱯ  وﻛﺎن أﻋﻤﻰ) ،(5وﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﺟﺎزت إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻓﺎﻵذان
ﺑـ ـﺎﳉﻮاز أوﱃ ،وﻷن اﻟﻐ ــﺮض ﻣ ــﻦ اﻵذان اﻹﻋ ــﻼم واﻟﺘﺒﻠﻴ ــﻎ وذﻟ ــﻚ ﻣﺘ ــﺄت ﻣﻨ ــﻪ
ﻛﺘﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺼﲑ..
وﻻ ﺑﺄس ﺑﺄذان ﻣﺆذن) ،(6وإﻗﺎﻣﺔ ﻏﲑﻩ ،وﻷﻧـﻪ ﳌـﺎ ﺟـﺎز أن ﻳـﺆذن واﺣـﺪ وﻳـﺆم
ﻏــﲑﻩ ﺟــﺎز أن ﻳــﺆذن وﻳﻘــﻴﻢ ﻏــﲑﻩ ،وأذان اﶈــﺪث ﺟــﺎﺋﺰ ،واﻷﻓﻀــﻞ أن ﻳﻜــﻮن
ﻃﺎﻫﺮا؛ ﻷﻧﻪ دﻋـﺎء إﱃ اﻟﺼـﻼة ﻓﻴﺠـﺐ أن ﻳﻜـﻮن اﻟـﺪاﻋﻲ إﻟﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺻـﻔﺔ ﻣـﻦ
ﳝﻜﻨـﻪ أن ﻳﺼـﻠﻲ ،ﻓـﺈن أذّن ﻋﻠـﻰ ﻏــﲑ ﻃﻬـﻮر ﺟـﺎز؛ ﻷن اﻹﺧـﻼل ﺑﺎﻟﻔﻀــﻴﻠﺔ ﻻ

) (1يراجع في ھذه المجموعة من المسائل التي تتعلق باآلذان المراجع التالي!ة :المدون!ة ،(65-61/1) :والتفري!ع:
) ،(222-221/1الكافي )ص .(38
) (2أنكر اإلمام مالك – رحمه ﷲ – استدارة المؤذن ،وروى جوازه إذا أراد اإلسماع )المدونة.(62/1 :
) (3ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.
) (4ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.
) (5كما ثبت في الحديث الذي ذكر قريبا.
) (6وھذا ما قاله المصنف يخالف ما جاء في السﱡنة م!ن ح!ديث الح!ارث الص!دائي ال!ذي س!بق ذك!ره ف!ي الص!فحة
السابقة.
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ﳝﻨﻊ اﳉﻮاز ،واﻹﻗﺎﻣﺔ ﲞﻼف اﻵذان؛ ﻷﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻏﲑ ﻣﱰاﺧﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ،
وآذان اﻟﺮاﻛﺐ ﺟﺎﺋﺰ ،وﰲ إﻗﺎﻣﺘﻪ راﻛﺒﺎ رواﻳﺘﺎن):(1
إﺣــﺪاﳘﺎ اﳉ ـﻮاز اﻋﺘﺒــﺎرا ﺑــﺎﻵذان ،واﻷﺧــﺮى اﻟﻜﺮاﻫﻴــﺔ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻳــﺆدي إﱃ
اﻟﱰاﺧــﻲ ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﺑــﲔ اﻟﺼــﻼة ﻟﺘﺸــﺎﻏﻠﻪ ﺑﻨﺰوﻟــﻪ ،وﻣﺸــﻴﻪ إﱃ اﳌﻮﺿــﻊ اﻟــﺬي ﻳﺮﻳــﺪ
اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ..
وﻻ آذان ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﻓﺮ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﲨﺎﻋــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻻ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺴــﺎء ﻷــﻦ ﻟﺴــﻦ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ ،وإن أﻗﻤـﻦ ﻓﺤﺴـﻦ؛ ﻷن اﻹﻗﺎﻣـﺔ آﻛـﺪ ﻣـﻦ اﻵذان؛ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ
ﺧﻮﻃﺐ ﺎ ﻣﻦ ]ﻳﺆم ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﱂ ﲡﺰ إﻣﺎﻣﺘﻪ ﱂ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺄذاﻧﻪ[).(2
2LS. J1z1FOאذאن)ل).1].لא@^ذنx

وﻣــﻦ ﲰــﻊ اﳌــﺆذن ﻓﻴﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ أن ﻳﻘــﻮل ﻣﺜــﻞ) (3ﻣــﺎ ﻳﻘــﻮل؛ ﻷن رﺳــﻮل اﷲ
 ﻗﺎل" :إذا ﲰﻌﺘﻢ اﳌﺆذن ﻳﺆذن ﻓﻘﻮﻟﻮا ﻣﺜﻞ ﻣـﺎ ﻳﻘـﻮل") ،(4وﻳﻨﺘﻬـﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴـﺔ
إﱃ آﺧﺮ اﻟﺘﺸﻬﺪ)(5؛ ﻷن ذﻟﻚ ذﻛﺮ وﻠﻴﻞ وﺗﻜﺒﲑ ،ﻓﺠﺎز ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻟﻴﺲ ﺑـﺪاع
إﻟﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﳊﻜﺎﻳﺘﻪ اﳌﺆذن ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻌﲎ..
وﻻ أذان ﻟﺸــﻲء ﻣــﻦ اﻟﻨﻮاﻓــﻞ)(6؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳــﺮو ﻋــﻦ اﻟﻨــﱯ أﻧــﻪ أذن ﻟــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ وﻻ
أﻗــﻴﻢ ،وﻷن اﻵذان إﻋــﻼم ﺑﻮﺟــﻮب اﻟﺼــﻼة ،واﻟﻨﻮاﻓــﻞ ﻏــﲑ واﺟﺒــﺔ ،واﻹﻗﺎﻣــﺔ ﰲ
ذﻟﻚ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻶذان ،واﷲ أﻋﻠﻢ.

) (1انظر :المدونة ،(64/1) :التفريع ،(221/1) :الكافي )ص .(3
) (2ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ وأكمل النقص في اإلشراف.(70/1) :
) (3انظر :المدونة.(3/1) :
) (4أخرجه البخاري في اآلذان ،باب :ما يقول إذا سمع المنادي ،(152/1) :ومسلم في الص!الة ،ب!اب :اس!تحباب
القول مثل قول المؤذن.(288/1) :
) (5وھ!ذا ھ!!و المش!ھور ف!!ي الم!ذھب ،وف!!ي مقاب!!ل المش!ھور أن المطل!!وب أن يحاكي!ه ف!!ي جمي!ع اآلذان ،قال!!ه اب!!ن
حبيب ،ورواه ابن شعبان عن مالك واختاره المازري )مواھب الجليل.(442/1 :
) (6انظر :التفريع ،(122/1) :الكافي )ص .(37
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وﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﻦ ِ
ﻟﻠﻘﺒﻠـﺔ اﺳـﺘﻘﺒﺎﳍﺎ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ w v u tm :
 ،(1)lxوقول!!!!ه ،(2)l£¢ ¡  ~ }m:وإن ﻛ ــﺎن
ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻔﺮﺿﻪ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﺈن ﺻﻠﻰ ﺑﻐـﲑ
اﺟﺘﻬــﺎد ﻓــﻼ ﲡﺰﻳــﻪ ،وإن ﻋﻤﻴــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻷدﻟــﺔ ﻟﺰﻣــﻪ أن ﻳﺼــﻠﻲ إﱃ ﺣﻴــﺚ ﻳﻐﻠــﺐ
ﻋﻠـﻰ ﻇﻨـﻪ أن ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ ﰲ ﺗﻠـﻚ اﳉﻬـﺔ ،ﻓــﺈن ﻏﻠﺒـﻪ ﻇﻨـﻪ أــﺎ ﰲ ﺟﻬـﺔ ﻣـﻦ اﳉﻬــﺎت
ﻓﺼ ــﻠﻰ إﻟﻴﻬ ــﺎ ﰒ ﺑ ــﺎن ﻟـ ــﻪ أﻧ ــﻪ اﺳ ــﺘﺪﺑﺮﻫﺎ ﻓ ــﻼ إﻋـ ــﺎدة ﻋﻠﻴ ــﻪ واﺟﺒ ــﺔ) ،(3ﺧﻼﻓـ ــﺎ
ﻟﻠﻤﻐـ ـ ــﲑة) ،(4واﻟﺸـ ـ ــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻟﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ،(6)lon mlk jm:
ﻓﻤﻔﻬﻮم ﻫﺬا :أن اﻹﺟﺰاء ﳛﺼﻞ ﻋﻠـﻰ أي وﺟـﻪ وﻗـﻊ اﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻣـﻦ اﳉﻬـﺎت،
وروى ﻋــﺎﻣﺮ ﺑــﻦ رﺑﻴﻌــﺔ ﻗــﺎل :ﻛﻨــﺎ ﻣــﻊ رﺳــﻮل اﷲ  ﰲ ﺳــﻔﺮ ﰲ ﻟﻴﻠــﺔ ﻇﻠﻤــﺎء
ذات رﻳــﺢ وﻣﻄــﺮ ،ﻓﺤﻀــﺮت اﻟﺼــﻼة ﻓﺼــﻠﻰ ﻛــﻞ رﺟــﻞ ﻣﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﻴﺎﻟــﻪ ﻟﻐــﲑ
ِ
اﻟﻘﺒﻠﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ أﺻـﺒﺤﻨﺎ ﺳـﺄﻟﻨﺎ رﺳـﻮل اﷲ  ﻓﻘـﺎل" :ﻣﻀـﺖ ﺻـﻼﺗﻜﻢ" ،وﻧﺰﻟـﺖ
ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ،(8) ،(7)lon mlk jm :وروى ﻋﻄﺎء ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎل:
ﺑﻌــﺚ رﺳــﻮل اﷲ  ﺳـﺮﻳﺔ ﻛﻨــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ ﻓﺄﺻــﺎﺑﺘﻨﺎ ﻇﻠﻤــﺔ ،وﱂ ﻧﻌــﺮف ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ ﻓﻘــﺎل

) (2) ،(1سورة البقرة ،اآلية.144 :
) (3انظر :المدونة ،(92/1) :التفريع ،(261/1) :الكافي )ص .(38
) (4المغيرة :بن عبد الرحمن المخزومي ،اإلمام الفقيه ،أحد م!ن دارت علي!ه الفت!وى بالمدينـ!ـة بعـ!ـد مال!ك ،س!مه
أنه وھشام بن عروة ،وابا الزناد ومالكا ،وعنه أخذ جماعة وخ ّرج له البخاري ،ولد سنة  134ھـ ،وتوفي س!نة
 188ھـ )شجرة النور الزكية ص .(56
) (5انظر :األم ،(94/1) :مختصر المزنى )ص .(13
) (7) ،(6سورة البقرة ،اآلية.115 :
) (8أخرجه اب!ن ماج!ه ف!ي إقام!ة الص!الة ،ب!اب :م!ن يص!لي لغي!ر القِبل!ة وھ!و ال يعل!م ،(326/1) :والترم!ذي ف!ي
الص!الة ،ب!!اب :م!!ا ج!!اء ف!!ي الرج!!ل يص!!لي لغي!!ر القِبل!!ة ف!!ي الغ!!م ،(176/2) :وفي!!ه أش!!عت الس!!مان يض!!عف ف!!ي
الحديث ،والحديث ليس فيه ما ذكره المصنف" :مضت صالتكم" ،وھي في الدارقطني ،(271/1) :بلفظ" :ق!د
أجزأت صالتكم".
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ﻃﺎﺋﻔــﺔ ﻣﻨــﺎِ :
اﻟﻘﺒﻠــﺔ ﻫﺎﻫﻨــﺎ ﻗِﺒَــﻞ اﻟﺸــﻤﺎل ،وﻗﺎﻟــﺖ ﻃﺎﺋﻔــﺔ :ﻫــﺎ ﻫﻨــﺎ ﻗِﺒــﻞ اﳉﻨــﻮب،
ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺤﻮا إذا ﺗﻠﻚ اﳋﻄﻮط ﻟﻐـﲑ ِ
اﻟﻘﺒﻠـﺔ ]ﻓﺄﺗﻴﻨـﺎ[) (1رﺳـﻮل اﷲ ) (2ﻓـﺄﻧﺰل
اﷲ ﺗﻌـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ ،(3)llk j i hm :وﰲ ﺣـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﺚ آﺧـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻗـ ـ ـ ـ ــﺎل:
"أﺣﺴــﻨﺘﻢ ،وﱂ ﻳﺄﻣﺮﻧــﺎ ﺑﺎﻹﻋــﺎدة) ،(4وﻷﻧــﻪ ]أدى[) (5اﻟﺼــﻼة ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺟــﻪ اﻟــﺬي
ﻓــﺮض ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﰲ ﻃﻠــﺐ ﺟﻬــﺔ ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ ﻣــﻊ ﻋــﺪم اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﱃ ذﻟــﻚ
ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻓﺄﺟﺰاﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﺻﺎﺎ.
 J1z1FOא  ELא*د6AאxD ,z I{"0MDX?@\,

إذا ﺛﺒ ـ ــﺖ أﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﺗﻠﺰﻣ ـ ــﻪ اﻹﻋ ـ ــﺎدة ﻓﻴﺴ ـ ــﺘﺤﺐ ﻟ ـ ــﻪ أن ﻳﻌﻴ ـ ــﺪ ﰲ اﻟﻮﻗ ـ ــﺖ)(6؛
ﻟﻴﺴـ ــﺘﺪرك ﻓﻀـ ــﻴﻠﺔ اﻟﻮﻗـ ــﺖ ﳉ ـ ـﻮاز أن ﻳﻜﻮن]ﻗﺼـ ــﺮ[) (7ﰲ اﺟﺘﻬـ ــﺎدﻩ ]وﺻـ ــﻠﻰ[
)(8ﻓﻴﻪ ،وﻟﺒﻘﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ واﳊﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻮات.
 J2z1FOא6aאxAgF

وﻳﻠــﺰم اﳌﺼــﻠﻲ أن ﻳﻌﻘــﺪ اﻟﺼــﻼة وﻳﻨــﻮي اﻟــﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻘﻠﺒــﻪ ،وﻟــﻴﺲ ﻋﻠﻴــﻪ
)(9
ﻧﻄ ـ ــﻖ ﺑﻠﺴ ـ ــﺎﻧﻪ ؛ وذﻟ ـ ــﻚ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ n m l k j i hm:
 loواﻹﺧـ ــﻼص :ﻫـ ــﻮ اﻟﻘﺼـ ــﺪ إﻟﻴـ ــﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤـ ــﻞ ،وﻗﻮﻟـ ــﻪ " :إﳕـ ــﺎ اﻷﻋﻤـ ــﺎل
ﺑﺎﻟﻨﻴــﺎت ،وإﳕــﺎ ﻻﻣــﺮئ ﻣــﺎ ﻧــﻮى") ،(10وﻷــﺎ ﻗﺮﺑــﺔ ،ﻓﻼﺑــﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻧﻴــﺔ ﻛﺴــﺎﺋﺮ

) (1ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،وأكمل النقص من نص الحديث.
) (2أخرجـه الدارقطنـي ،(271/1) :الحاكـم ،(206/1) :البيھـقي ،(10/2) :والحديـث تفـرد بـه محم!د ب!ن س!الم
ومحمد بن عبيد ﷲ العرزوني عن عطاء ،وھما ضعيفان.
) (3سورة البقرة ،اآلية.115 :
) (4أخرجه البيھقي.(11/2) :
) (5ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (6انظر :المدونة ،(92/1) :التفريع.(261/1) :
) (7ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (8ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (9انظر التفريع ،(226/1) :الكافي) :ص .(39
) (10سبق تخريج الحديث.
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اﻟﻘــﺮب ،وإذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﻓﻴﺠــﺐ أن ﺗﻜــﻮن اﻟﻨﻴــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻻﺑﺘــﺪاﺋﻬﺎ ﻏــﲑ ﻣﺘــﺄﺧﺮة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ أن ﻳﺴﺘﺼﺤﺒﻬﺎ ذﻛﺮ إن ﺗﻘﺪﻣﺖ إﱃ اﺑﺘﺪاﺋﻬﺎ.
AI f J3z1FOא*N5אمx

واﻟـﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬـﺎ ﺑﺘﻜﺒــﲑة اﻹﺣـﺮام ،وﻟﻔﻈﻬــﺎ اﷲ أﻛـﱪ ﻻ ﳚﺰﻳــﻪ ﻏـﲑﻩ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ إذ ﻳﻘﻮل :إﻧﻪ ﳚﺰﻳﻪ أن ﳛﺮم ﺑﻘﻮﻟﻪ :اﷲ أﺟﻞ ،واﷲ أﻋﻈﻢ)(2؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم" :ﺻــﻠﻮا ﻛﻤــﺎ رأﻳﺘﻤــﻮﱐ أﺻــﻠﻰ") ،(3وﻗﻮﻟــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة
واﻟﺴ ــﻼم" :ﲢﺮﳝﻬ ــﺎ اﻟﺘﻜﺒ ــﲑ") ،(4وﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﻻ ﻳﻘﺒ ــﻞ اﷲ ﺻ ــﻼة أﺣ ــﺪﻛﻢ ﺣ ــﱴ
ﻳﺘﻮﺿ ــﺄ ﻛﻤ ــﺎ أﻣ ــﺮﻩ اﷲ "إﱃ ﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﰒ ﻳﺴ ــﺘﻘﺒﻞ ِ
اﻟﻘﺒﻠ ــﺔ ﻓﻴﻘ ــﻮل" :اﷲ أﻛ ــﱪ")،(5
وﻷﻧــﻪ ﻟﻔــﻆ ﻋ ـﺰا ﻋــﻦ اﻟﺘﻜﺒــﲑ ﻣــﻊ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻠــﻢ ﻳﺼــﺢ ]اﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺼــﻼة ﺑــﻪ
ﻛﻘﻮﻟﻪ :ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮم اﳊﺴﺎب[) ،(6وﻷﻧـﻪ رﻛـﻦ ﻣـﻦ أرﻛـﺎن اﻟﺼـﻼة ،ﻓﻮﺟـﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻛﺎﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮد.
x4z1FO

وال ﳚﺰﻳــﻪ أن ﻳﻘ ــﻮم ﺑﻘﻮﻟ ــﻪ :اﷲ اﻷﻛــﱪ) ،(7ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(8ﳌــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ،
وﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﺑِْﻨﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ :اﷲ أﻛﱪ ،ﻓﻠﻢ ﳚﺰ أﺻﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ :اﷲ اﻟﻜﺒﲑ.



) (1انظر :المدونة ) ،(66/1الرسالة )ص ،(114الكافي ) ص .(39
) (2انظر :تحفة الفقھاء.(123/2 ) :
) (3أخرجه البخاري في اآلذان ،باب :اآلذان للمسافرين.(155/1) :
) (4أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :تح!!ريم الص!!الة ،و) ،(411/1واب!!ن ماج!!ه ف!!ي الطھ!!ارة ،وب!!اب :مفت!!اح
الص!!الة الطھ!!ور ،(101/1) :والترم!!ذي ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :مفت!!اح الص!!الة الطھ!!ور .(9-8/1) :وق!!ال :ھ !ذا
الحديث أصح شيء في ھذا الباب وأحسن ،وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده.(129 ،123/1) :
) (5سبق تخريج الحديث مع اختالف يسير في اللفظ.
) (6ما بين معقوفتين في جميع النسخ وأتممناه من كتاب اإلشراف (73/1) :للمصنف.
) (7انظر :المقدمات ،(70/1) :الكافي )ص .(39
) (8انظر :األم ،(100/1) :مختصر المزنى) :ص .(14
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O J5z1FOא )?AI f aא*N5אمو6א?.ONو aא>Nعx

وﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام)(1؛ ﳌﺎ روى":أﻧﻪ  ﻛـﺎن إذا اﻓﺘـﺘﺢ اﻟﺼـﻼة
رﻓــﻊ ﻳﺪﻳــﻪ ﺣــﺬو ﻣﻨﻜﺒﻴــﻪ") ،(2وﰲ رﻓﻌﻬﻤــﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟﺮﻛــﻮع واﻟﺮﻓــﻊ ﻣﻨــﻪ رواﻳﺘــﺎن):(3
ﻓﻮﺟﻪ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﺎ روي" :أن اﻟﻨﱯ  ﻛﺎن ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎح وﺣـﲔ ﻳﺮﻛـﻊ
وﺣﲔ ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛـﻮع") ،(4ووﺟـﻪ اﻵﺧـﺮ أن ﻗﻮﻟـﻪ " :ﻛـﺎن ﻳﺮﻓـﻊ ﻳﺪﻳـﻪ
ﻣــﺮة واﺣــﺪة ،ﰒ ﻻ ﻳﻌــﻮد ﻟﺮﻓﻌﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ") ،(5وﻷﻧــﻪ ﺗﻜﺒــﲑ ﻣﻮﺿــﻮع ﻟﻼﻧﺘﻘــﺎل ﻣــﻦ
رﻛﻦ إﱃ رﻛﻦ ﻛﺘﻜﺒﲑ اﻟﺴﺠﻮد.
O;X6 J6z1FOא )?x

وﻳﺮﻓﻌﻬــﺎ ﺣــﺬو ﻣﻨﻜﺒﻴــﻪ ودون ذﻟــﻚ) ،(6ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(7؛ ﳌــﺎ روى" :أن
رﺳﻮل اﷲ  ﻛﺎن إذا اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼﻼة ﻳﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﺬو ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ").(8
 J7z1FOد/א_xsL;L

وﻳﻘ ـ ـﺮأ ﻋﻘﻴ ــﺐ اﻟﺘﻜﺒ ــﲑ ،وﻻ ﻳﻔﺼ ــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴ ــﻪ وﻻ ﺗﺴ ــﺒﻴﺢ) ،(9ﺧﻼﻓ ــﺎ
ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(10؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﰒ ﻳﻜــﱪ ﰒ ﻳﻘــﻮل") ،(11وﻗﻮﻟــﻪ ﻟﻠــﺬي ﻋﻠﻤــﻪ" :ﻛــﱪ

) (1انظر :المدونة ،(71/1) :التفريع ،(266/1) :الرسالة) :ص .(114
) (2أخرجه البخاري ف!ي الص!الة ،ب!اب :رف!ع الي!دين ف!ي التكبي!رة األول!ى ،(179/1) :ومس!لم ف!ي ب!اب اس!تحباب
رفع اليدين حذو النكبين.(292/1) :
) (3انظر :المدونة ،(71/1) :التفريع ،(226/1) :الكافي) :ص .(43
) (4أخرجه مسلم في الصالة ،باب :وضع اليد اليمنى على اليسرى وبعد تكبيرة اإلحرام.(3010/1) :
) (5أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :من لم يذكر الرفع عند الركوع ،(478/1) :والترمذي ف!ي الص!الة ،ب!اب:
رفع اليدين عند الركوع ،وقال :حديث حسن.(40/2) :
) (6انظر :المدونة ،(71/1) :الرسالة) :ص  ،(114الكافي) :ص .(43
) (7انظر :األم ،(103/1) :مختصر المزنى) :ص .(14
) (8سبق تخريج الحديث قريبا.
) (9التوجيه :أن يقول :وجھت وجھي للذي فطر السموات واألرض حنيف!ا  ...والتس!بيح :أن يق!ول س!بحانك اللھ!م
وبحمدك ،تبارك اسمك ،وتعالى جدك ،ال إله غيرك )المدونة.(66/1 :
) (10انظر :األم ،(66/1) :مختصر المزنى) :ص .(14
) (11سبق تخريج الحديث.
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أﰊ" :أﻧ ـ ــﻪ  ﻗ ـ ــﺎل ﻟ ـ ــﻪ :ﻛﻴ ـ ــﻒ ﺗﻘ ـ ـﺮأ إذا اﻓﺘﺘﺤ ـ ــﺖ
ﰒ اﻗ ـ ـﺮأ") ،(1وﰲ ﺣ ـ ــﺪﻳﺚ
ّ
اﻟﺼﻼة؟ ﻗﺎل :ﻓﻘﺮأﻩ اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ") (2وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ وﻻ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎ.
 J8z1FOאא?.nVאNא6A/אxAgF

واﻟﻮاﺟــﺐ ﻣــﻦ اﻟﻘـﺮاءة ﻣﺘﻌــﲔ وﻫــﻮ :ﻓﺎﲢــﺔ اﻟﻜﺘــﺎب ﻻ ﳚﺰﻳــﻪ ﻏــﲑﻩ) ،(3ﺧﻼﻓــﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (4ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :أي ﺷــﻲء ﻗ ـﺮأ ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن أﺟ ـﺰاﻩ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة
واﻟﺴﻼم" :ﻻ ﺻﻼة إﻻ ﺑﻔﺎﲢﺔ اﻟﻜﺘﺎب") ،(5وﻗﻮﻟﻪ" :ﻻ ﺻـﻼة ﳌـﻦ ﱂ ﻳﻘـﺮأ ﺑـﺄم
اﻟﻘـﺮآن") ،(7)(6وﻷن أرﻛــﺎن اﻟﺼــﻼة أﻗـﻮال وأﻓﻌــﺎل ،ﻓﻠﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻷﻓﻌــﺎل ﻣﺘﻌﻴﻨــﺔ
ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻷﻗﻮال.
  J9z1FOمN,אA/א 6D2SאAgFو?.)h\SC'4א;x

وﻻ ﻳﻘ ـﺮأ :ﺑﺴــﻢ اﷲ اﻟــﺮﲪﻦ اﻟــﺮﺣﻴﻢ ﺳ ـﺮا وﻻ ﺟﻬ ـﺮا) ،(8وﻟﻴﺴــﺖ ﻣــﻦ اﳊﻤــﺪ،
وﻻ ﻣـ ــﻦ ﻛـ ــﻞ ﺳـ ــﻮرة إﻻ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻨﻤـ ــﻞ ﰲ ﻗﻮﻟـ ــﻪ { z y x w vm:
| } ،(9)lوﻗــﺎل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﻫــﻲ ﻣــﻦ اﳊﻤــﺪ ،وﻻ ﲡــﺰي اﻟﺼــﻼة إﻻ
ﺎ ،وﻟﻪ ﻗﻮﻻن ﰲ أﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮرة)..(10
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ :أــﺎ ﻟــﻮ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ اﳊﻤــﺪ ﻟﻜــﺎن -ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم -ﺑــﲔ
ذﻟــﻚ ﺑﻴﺎﻧــﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀــﺎ ﻋﻠ ـﻰ ﻋﺎدﺗــﻪ ﰲ ﺑﻴــﺎن اﻟﻘــﺮآن ،وﻟــﻮ ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﻻﻧﻘﻄــﻊ
) (1أخرج!!ه البخـ!!ـاري ف!!ي اآلذان ،ب!!اب :أم!!ر النب!!ي  ال!!ذي ال ي!!تم ركوك!!ه باإلع!!ادة ،(192/1) :ومس!!لم ف!!ي
الصالة ،باب :وجود قراءة الفاتحة.298/1 :
) (2أخرجه البخاري في التفسير ،باب :ما جاء في فاتحـة الكتـ!ـاب ،(146/5) :ومالـ!ـك ف!ي الموطـ!ـأ،(83/1) :
وحديث أب ّي الذي أورده المصنف ال شاھد فيه على ما استدل به.
) (3انظر :المدونة :(69/1) :التفريع ،(226/1) :الكافي) :ص .(40
) (4انظر :مختصر الطحاوي) :ص .(28
) (5أخرجه البخاري في الصالة ،ب!اب :وج!وب الق!راءة لإلم!ام والم!أموم ،(184/1) :ومس!لم ف!ي الص!الة ،ب!اب:
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.(295/1) :
) (6أخرجه عبد الرزاق ،93/2 :و الدرامي ،(183/1) :بھذا اللفظ ،ويشھد حديث الصحيحين السابق له.
) (7ما بين معقوفتين سقط من )ق( ،ومطموسة في باقي النسخ.
) (8انظر :المدونة ،(68/1) :الرسالة) :ص  ،(114الكافي )ص .(40
) (9سورة النمل ،اآلية.30 :
) (10انظر :األم.(107/1) :
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اﻟﻌﺬر ،وﱂ ﻳﻘﻊ ﺧﻼﻓـﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ آﻳﺎﺎ ،وﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم" :ﻳﻘﻮل اﷲ
ﺗﻌ ــﺎﱃ :ﻗﺴ ــﻤﺖ اﻟﺼ ــﻼة ﺑﻴ ــﲏ وﺑ ــﲔ ﻋﺒ ــﺪي ﻧﺼ ــﻔﲔ ،ﻓﻨﺼ ــﻔﻬﺎ ﻟ ــﻪ وﻧﺼ ــﻔﻬﺎ
ﻟﻌﺒﺪي ،وﻟﻌﺒﺪي ﻣـﺎ ﺳـﺄل ،ﻓـﺈذا ﻗـﺎل اﻟﻌﺒـﺪ :اﳊﻤـﺪ ﷲ رب اﻟﻌـﺎﳌﲔ") (1اﳋـﱪ،
ﻓﻔﻴﻪ دﻟﻴﻼن ،أﺣﺪﳘﺎ :أﻧﻪ ﺑﲔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺴﻮرة ]ﻓﺒـﺪأ ﺑﺎﳊﻤـﺪ ﷲ[) ،(2ﻓﻠـﻮ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﺪئ ﺎ ،اﻷﺧـﺮى :أﻧـﻪ ﺑـﲔ أن اﻟﻘﺴـﻤﺔ ﺑﺎﻵﻳـﺎت" ،وﰲ
إﺛﺒﺎت اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ إﺑﻄـﺎل ﳍـﺬا اﳌﻌـﲎ ،وﰲ ﺣـﺪﻳﺚ أﻧـﺲ" :أن اﻟﻨـﱯ  وأﺑـﺎ ﺑﻜـﺮ
وﻋﻤ ــﺮ وﻋﺜﻤ ــﺎن وﻋﻠﻴ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧﻮا ﻳﻔﺘﺘﺤ ــﻮن اﻟﻘ ـﺮاءة ﺑﺎﳊﻤ ــﺪ ﷲ رب اﻟﻌ ــﺎﳌﲔ" .وﰲ
ﺧــﱪ آﺧــﺮ" :ﻛــﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﻘــﺮؤون ﺑﺴــﻢ اﷲ اﻟــﺮﲪﻦ اﻟــﺮﺣﻴﻢ") ،(3وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﺒــﺪ
اﷲ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﻞ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻻﺑﻨﻪ :إﻳﺎك واﳊﺪث ،ﻓﺈﱐ ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ رﺳﻮل اﷲ 
وأﰉ ﺑﻜﺮ وﻋﺜﻤﺎن ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﺮؤﻫﺎ).(4
 J10z1FOא*Nאوא6NCQאDFאx

واﻟﺼــﻠﻮات اﻟﺮاﺗﺒــﺔ) (5ﻣــﻦ اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ ﰲ ﻫــﺬا ،واﻟﻨﻮاﻓــﻞ ﰲ ﻫﻴﺌــﺔ ﻣــﻦ اﻹﺳ ـﺮار
واﳉﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ :ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﰲ ﲨﻴﻌﻬـﺎ ،وﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻳﺴـﺮ ﰲ
ﲨﻴﻌﻬ ــﺎ ،وﻣﻨﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﳚﻬ ــﺮ ﰲ ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ وﻳﺴ ــﺮ ﰲ ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ ،ﻓ ــﺎﻷول ﻫ ــﻮ اﻟﺼ ــﺒﺢ
واﳉﻤﻌــﺔ ﻫــﺬا ﻣــﻦ اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ ،وﺻــﻼة اﻟﻌﻴــﺪﻳﻦ واﻻﺳﺘﺴــﻘﺎء واﻟــﻮﺗﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻨﻦ،
واﻟﺜﺎﱐ :ﻫﻮ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻔـﺮاﺋﺾ ورﻛﻌـﱵ اﻟﻔﺠـﺮ وﺻـﻼة اﻟﻜﺴـﻮف ﻣـﻦ
اﻟﻨﻮاﻓــﻞ ،واﻟﺜﺎﻟــﺚ :ﻫــﻮ اﳌﻐــﺮب واﻟﻌﺸــﺎء اﻵﺧــﺮة ،ﻓــﺎﳉﻬﺮ ﰲ اﻟــﺮﻛﻌﺘﲔ اﻷوﻟﻴــﲔ

) (1أخرجه مسلم في الصالة ،باب :وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ،(296/1) :ومالك.(84/1) :
) (2ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (3أخرجه مسلم في الصالة ،باب :حجة من قال :ال يجھر بالبسملة.(299/1) :
) (4أخرجه النسائي في االفتتاح ،باب :ت!رك الجھ!ر ببس!م ﷲ ال!رحمن ال!رحيم ،(104/2) :واب!ن ماج!ه ف!ي إقام!ة
الص!!الة ،ب!!اب :افتت!!اح الق!!راءة ،(267/1) :والترم!!ذي ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :م!!ا ج!!اء ف!!ي ت!!رك الجھ!!ر ببس!!م ﷲ
الرحمن الرحيم ،وقال :حديث حسن.(13/2) :
) (5الصالة الراتبة :أي ما لھا وقت مرتب.
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ﻣﻨﻬـ ــﺎ ،وﺑﺎﻗﻴﻬ ــﺎ ﻳﺴ ــﺮ ﻓﻴﻬ ــﺎ ،وﻛ ــﻞ ﻫ ــﺬا ﳑ ــﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﺘ ــﻪ اﻷﻣ ــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ ــﻞ ،وﻋﻀـ ــﺪﻩ
اﻹﲨﺎع) (1ﻓﺄﻏﲎ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ.
1)%6 J11z1FOאNא$86A/אDFאx

وﻳﺴﺘﺤﺐ إﻃﺎﻟﺔ اﻟﻘـﺮاءة ﰲ اﻟﺼـﺒﺢ واﻟﻈﻬـﺮ ﺑﻄـﻮال ]اﳌﻔﺼـﻞ[) ،(2وﲣﻔﻴﻔﻬـﺎ
ﰲ اﻟﻌﺼ ــﺮ واﳌﻐ ــﺮب ،وﺗﻮﺳ ــﻄﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺸ ــﺎء اﻵﺧ ــﺮ)] ،(3وﻫ ــﺬا[) ،(4أﻳﻀ ــﺎ ﳑ ــﺎ
ﻧﻘﻠﺘﻪ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.
 J12z1FOא $8Z.Lא;NאغN,?.אA/א;x

)(5

وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤــﺄﻣﻮم واﳌﻨﻔــﺮد إذا ﻓﺮﻏــﺎ ﻣــﻦ ﻗ ـﺮاءة أم اﻟﻘــﺮآن :اﻟﺘــﺄﻣﲔ ؛ ﳌــﺎ
روي أﻧ ـ ــﻪ " :ﻛ ـ ــﺎن إذا ﻗ ـ ــﺎل ﻏ ـ ــﲑ اﳌﻐﻀ ـ ــﻮب ﻋﻠ ـ ــﻴﻬﻢ وﻻ اﻟﻀ ـ ــﺎﻟﲔ ﻗ ـ ــﺎل:
"آﻣــﲔ") ،(6وﻗﻮﻟــﻪ" :إذا ﻗــﺎل اﻹﻣــﺎم :وﻻ اﻟﻀــﺎﻟﲔ ،ﻓﻘﻮﻟ ـﻮا :آﻣــﲔ" ]ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــﻦ
واﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻮل اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ[).(8)"(7
Z. J13z1FOא*.مx

وﰲ اﻹﻣﺎم رواﻳﺘﺎن) :(9إﺣﺪاﳘﺎ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ وﻫﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﻳـﺆﻣﻦ،
ﻓﻮﺟــﻪ اﻷوﱃ ﻗﻮﻟــﻪ " :إذا ﻗــﺎل اﻹﻣــﺎم :وﻻ اﻟﻀــﺎﻟﲔ ﻓﻘــﻮﻻ :آﻣــﲔ") ،(10ﻓﻠــﻮ
ﻛﺎن اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ُﺳﻨﺘِﻪ ﻟﻘﺎل :إذا ﻗﺎل :آﻣﲔ ،ﻓﻘﻮﻟﻮا ،وﻷن اﻹﻣﺎم داع واﳌﺄﻣﻮم
) (1انظ!!!ر :مختص!!!ر الطح!!!اوي) :ص  ،(28-27الرس!!!الة) :ص  ،(124-122مختص!!!ر المزن!!!ى) :ص ،(15
مختصر الخرقي) :ص  ،(27ومراتب اإلجماع) :ص  ،(33والمجموع ،(355/3) :فتح الباري.(182/2) :
) (2ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،وتم إكمال الناقص من التلقين ص .75
) (3انظر :التفريع ،(227/1) :الرسالة) :ص  ،(123-122الكافي) :ص .(41-40
) (4ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،وتم إكمال الناقص على حسب ما اقتضاه السياق.
) (5انظر :التفريع ،(277/1) :الرسالة) :ص  ،(114الكافي) :ص .(43
) (6أخرجه البخاري في اآلذان ،باب :جھـر المأمـوم بالتأميــن ،(190/1) :مسلـم في الص!ـالة ،ب!ـاب :التسميـ!ـع
والتحميد.(307/1) :
) (7ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،وأكمل الناقص من نص الحديث.
) (8أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي اآلذان ،ب!!اب :جھ!!ر اإلم!!ام بالت!!أمين ،(190/1) :ومس!!لم ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :التس!!ميع
والتحميد.(307/1) :
) (9انظر :التفريع ،(228-227/1) :الرسالة) :ص  ،(115-114الكافي) :ص .(43
) (10سبق تخريج الحديث قريبا.
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ﻣﺴ ــﺘﻤﻊ؛ ﻷن ﻫ ــﺬا ﻫ ــﻮ ﺳ ــﺒﻴﻞ اﻟ ــﺪﻋﺎء أن ﻳﻜ ــﻮن اﻟ ــﺆﻣﻦ ﻏ ــﲑ اﻟ ــﺪاﻋﻲ ،ووﺟ ــﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ﻗﻮﻟ ــﻪ" :إذا أﻣ ــﻦ اﻹﻣ ــﺎم ﻓ ــﺂﻣﻨﻮا") ،(1وﻷﻧ ــﻪ ذﻛ ــﺮ ُﺳـ ـ ﻦ ﻟﻠﻤ ــﺄﻣﻮم ﻓﻜ ــﺎن
ﻣﺴــﻨﻮﻧﺎ ﻟﻺﻣــﺎم ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﻷذﻛــﺎر اﳌﺴــﻨﻮﻧﺔ ،وﻷﻧــﻪ ﻣﺼــﻞ ﻓﺎﺳــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ اﻟﺘــﺄﻣﲔ
ﻛﺎﳌﻨﻔﺮد واﳌﺄﻣﻮم.
N, J14z1FOאA/א4.ASمאhNنx

ﻗﺮاءة ﺳﻮرة ﻣﻊ أم اﻟﻘﺮآن ُﺳﻨّﺔ ﰲ اﻟﺮﻛﻌﺘﲔ اﻷوﻟﻴﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻـﻼة رﺑﺎﻋﻴـﺔ أو
ﺛﻼﺛﻴــﺔ ،وﰲ ﻛﻠﺘ ــﺎ رﻛﻌ ــﱵ اﻟﻔﺠ ــﺮ)(2؛ ﻷن اﻟﻨﻘ ــﻞ ورد ﺑ ــﺬﻟﻚ ﻋﻨ ــﻪ ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﺼ ــﻼة
واﻟﺴــﻼم ،وﻗــﺪ ﻗــﺎل" :ﺻــﻠﻮا ﻛﻤــﺎ رأﻳﺘﻤــﻮﱐ أﺻــﻠﻲ") ،(3وروى أﺑــﻮ ﻫﺮﻳــﺮة ﻗــﺎل:
"أﻣـ ــﺮﱐ رﺳـ ــﻮل اﷲ  أن أﻧـ ــﺎدي أﻧـ ــﻪ) (4ﻻ ﺻـ ــﻼة إﻻ ﺑﻔﺎﲢـ ــﺔ اﻟﻜﺘـ ــﺎب ﻓﻤـ ــﺎ
زاد").(5
 J15z1FOא>NعوאKSدx

)(6

ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ hm :

واﻟﺮﻛـ ـ ــﻮع واﻟﺴـ ـ ــﺠﻮد ﻣـ ـ ــﻦ أرﻛـ ـ ــﺎن اﻟﺼـ ـ ــﻼة ؛ ﻟﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ
 ،(7)liوﻗﻮﻟﻪ " :وارﻛﻊ ﺣﱴ ﺗﻄﻤﺌﻦ راﻛﻌﺎ" إﱃ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﺖ
ﻫ ــﺬا ﻓﻘ ــﺪ ﲤ ــﺖ ﺻ ــﻼﺗﻚ") ،(8وﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﺻ ــﻠﻮا ﻛﻤ ــﺎ رأﻳﺘﻤ ــﻮﱐ أﺻ ــﻠﻲ") ،(9وﻻ
ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(10
) (1أخرجه البخاري في اآلذان ،ب!اب :جھ!ر اإلم!ام بالت!أمين ،(190/1) :ومس!لم ف!ي الص!الة ،ب!اب :ف!ي التس!ميع
والتحميد والتأمين.(307/1) :
) (2انظ!!ر :المدون!!ة ،(69/1) :التفري!!ع ،(227/1) :الرس!!الة) :ص  ،(116-114المق!!دمات ،(163/1) :الك!!افي:
)ص .(40
) (3سبق تخريج ھذا الحديث.
) (4في )ق( :أن ال أنادي :وھو خطأ.
) (5أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :من ترك القراءة في صالته ،(512/1) :من طريــق جعفـر بن ميمـ!ـون،
وأخرجه الح!اكم ،(239/1) :وق!ال جعف!ر ب!ن ميم!ون م!ن ثق!ات البص!ريين ،وص!ححه ال!ذھبي )نص!ب الراي!ة:
.(367/1
) (6انظر :المدونة ،(72/1) :الرسالة) :ص  ،(117المقدمات.(158/1) :
) (7سورة الحج ،اآلية.77 :
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9انظر :مرات!ب اإلجم!اع) :ص  ،(26المجم!وع ،(393 ،363/3) :المغن!ى ،(514 ،495/1) :ني!ل األوط!ار:
).(265/2
) (10انظر :الرسالة) :ص  ،(117-116التفريع ،(243/1) :الكافي) :ص .(43
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واﻻﻋﺘــﺪال ﻓﻴﻬﻤــﺎ واﺟــﺐ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(1؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :اﻋﺘــﺪﻟﻮا ﰲ
اﻟﺴــﺠﻮد") ،(2وﻗﻮﻟ ــﻪ" :ارﻛ ــﻊ ﺣ ــﱴ ﺗﻄﻤ ــﺌﻦ راﻛﻌ ــﺎ") (3وﰲ ﺣ ــﺪﻳﺚ أﰉ ﲪﻴ ــﺪ:
"أﻧﻪ  ﻛﺎن ﻳﻌﺘﺪل ﰲ رﻛﻮﻋﻪ") ،(4وﻷﻧﻪ رﻛﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻘﺼﻮد ،ﻓﻜـﺎن ﺷـﺮﻃﻪ
اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻻﻋﺘﺪال ﻛﺎﻟﻘﻴﺎم واﳉﻠﺴﺔ اﻷﺧﲑة.
 J17z1FOא6I fLא>NعوאKSدوאxWa.ON

وﻳﻜﱪ ﻋﻨـﺪ اﻟﺸـﺮوع ﰲ اﻟﺮﻛـﻮع واﻟﺴـﺠﻮد واﻟﺮﻓـﻊ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺠﻮد ﳌـﺎ روي" :أﻧـﻪ
 ﻛﺎن ﻳﻜﱪ ﰲ ﻛﻞ ﺧﻔﺾ ورﻓﻊ")] ،(5وﻫﺬا ﻛﻠﻪ[) (6ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ).(7
 J18z1FOא2SLوא6 2ELא.ONא>Nعx

ﻓﺄﻣﺎ رﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮع ﻓﺎﻹﻣﺎم ﻳﻘﻮل :ﲰﻊ اﷲ ﳌﻦ ﲪﺪﻩ ،واﳌﺄﻣﻮم ﻳﻘﻮل:
اﻟﻠﻬﻢ رﺑﻨﺎ وﻟﻚ اﳊﻤﺪ ،واﳌﻨﻔﺮد ﻳﻘﻮﳍﻤﺎ) ،(8واﻷﺻﻞ ﰲ أن اﻹﻣﺎم ﻻ ﻳﻘﻮﳍﺎ ﻣـﺎ
روي" :أﻧﻪ  ﻛﺎن إذا رﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮع ﻳﻘﻮل :ﺳﻊ اﷲ ﳌﻦ ﲪﺪﻩ")..(9
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳌــﺄﻣﻮم ﻳﻘــﻮل :اﻟﻠﻬــﻢ رﺑﻨــﺎ وﻟــﻚ اﳊﻤــﺪ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :إﳕــﺎ ﺟﻌــﻞ
اﻹﻣـﺎم ﻟﻴـﺆﰎ ﺑـﻪ  ...إﱃ ﻗﻮﻟـﻪ :ﻓـﺈذا ﻗـﺎل :ﲰـﻊ اﷲ ﳌـﻦ ﲪـﺪﻩ ﻓﻘﻮﻟـﻮا :رﺑﻨـﺎ وﻟــﻚ
اﳊﻤﺪ") ..،(10وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻹﻣﺎم ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل :ﲰـﻊ اﷲ ﳌـﻦ ﲪـﺪﻩ ﻣـﻦ
) (1انظر :تحفة الفقھاء ).(96/2
) (2أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي اآلذان ،ب!!اب :ال يفت!!رش ذراعي!!ه ف!!ي الس!!جود ،(300/1) :ومس!!لم ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب:
االعتدال في السجود.(355/1) :
) (3حديث المسئ صالته سبق تخريجه.
) (4أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :افتتاح الصالة ،(468/1) :والترمذي في الصالة ،ب!اب :وص!ف الص!الة:
) ،(468/2وقال :حديث حسن صحيح.
) (5أخرج!!ه النس!!ائي ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :التكبي!!ر للس!!جود ،(161/2) :والترم!!ذي ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :م!!ا ج!!اء ف!!ي
التكبير من الركوع والسجود ،وقال :حسن صحيح.(35/2) :
) (6ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،و أمل الناقص على حسن ما يقتضيه السياق.
) (7انظر :المدونة ،(73/1) :الموطأ ،(77-76/1) :الكافي) :ص .(43
) (8انظر :المدونة ،(72 /1) :التفريع ،(228) :الرسالة) :ص .(117
) (9أخرجه مسلم في الصالة ،باب :ما يقول إذا رفع من الركوع.346/1 :
) (10سبق تخريج ھذا الحديث.
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ﻏــﲑ أن ﻳﻘــﻮل :اﻟﻠﻬــﻢ رﺑﻨــﺎ وﻟــﻚ اﳊﻤــﺪ ،ﻷن اﳌــﺄﻣﻮم ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻘــﻮل:
اﻟﻠﻬــﻢ رﺑﻨــﺎ وﻟــﻚ اﳊﻤــﺪ ،وﻻ ﻳﻘــﻮل ﲰــﻊ اﷲ ﳌــﻦ ﲪــﺪﻩ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :إذا ﻗــﺎل :ﲰــﻊ
اﷲ ﳌــﻦ ﲪــﺪﻩ ﻓﻘﻮﻟ ـﻮا :رﺑﻨ ــﺎ و ﻟــﻚ اﳊﻤــﺪ") ،(1وﱂ ﻳﻘ ــﻞ :ﻓﻘﻮﻟ ـﻮا ﲰــﻊ اﷲ ﳌ ــﻦ
ﲪﺪﻩ ،و ﻷﻧﻪ ﻣﻴّﺰ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻹﻣﺎم ،وﺟﻌﻞ اﻟﻠﻬﻢ رﺑﻨﺎ وﻟﻚ اﳊﻤﺪ ﰲ ﺣﻴـﺰ
ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﳌﺄﻣﻮم ،ﻓﺪل ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﺎ أﺿﻴﻒ إﻟﻴـﻪ ،وﻷن
ﻗﻮل اﻹﻣﺎم :ﲰﻊ اﷲ ﳌﻦ ﲪﺪﻩ دﻋـﺎء ،وﻗـﻮل اﳌـﺄﻣﻮم :رﺑﻨـﺎ وﻟـﻚ اﳊﻤـﺪ ﺗـﺄﻣﲔ،
وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ أن ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻋﺎء أن ﻳﺪﻋﻮا واﺣﺪ وﻳﺆﻣﻦ ﻏﲑﻩ.

+f5 J19z1FOא6 SLא>NعوאKSد،و¡ZfאC Qوא '#
6אKSدx

واﻟﺘﺴــﺒﻴﺢ ﰲ اﻟﺮﻛــﻮع واﻟﺴــﺠﻮد ﻏــﲑ واﺟــﺐ) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﲪــﺪ) ،(3وداود)(4؛
ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﰒ ارﻛــﻊ ﺣــﱴ ﺗﻄﻤــﺌﻦ راﻛﻌــﺎ ﰒ ارﻓــﻊ") ،(5وﱂ ﻳﻘــﻞ :ﻓﺴــﺒﺢ ،وﻗــﺎل" :ﰒ
اﺳﺠﺪ ﺣﱴ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺟﺪا ﰒ اﺟﻠﺲ") ،(6وﱂ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺴﺒﻴﺢ ،وﰲ آﺧـﺮ اﳋـﱪ:
"ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﲤﺖ ﺻﻼﺗﻚ") (7وﻫﻮ ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ ﺗﻌﻠـﻴﻢ ،وﻷﻧـﻪ ﻧـﻮع ﻣـﻦ
اﻟﺘﺴــﺒﻴﺢ ﻓﺄﺷــﺒﻪ اﻟــﺪﻋﺎء ﰲ ﻣــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ اﻟﺜﻼﺛــﺔ] ،وﻷﻧــﻪ رﻛــﻦ ﰲ اﻟﺼــﻼة ﻓﻠــﻢ
ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻛﺎﻟﻘﻴﺎم[)..(8
وﳝ ﻜــﻦ ﺟﺒﻬﺘــﻪ وأﻧﻔــﻪ ﻣــﻦ اﻷرض ﰲ ﺳــﺠﻮدﻩ ،ﻓ ـﺈن ﺳــﺠﺪ ﻋﻠــﻰ أﻧﻔــﻪ دون
ﺟﺒﻬﺘﻪ ﻓﻼ ﳚﺰﻳﻪ ،وإن ﺳﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺘﻪ دون أﻧﻔﻪ أﻋﺎد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﺎ،
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2التسبيح في الركوع :أن يقول" :سبحان ربي العظيم و بحم!ده" ،وأم!ا ف!ي الس!جود ف!أن يق!ول" :س!بحان رب!ي
األعلى وبحمده".
) (3انظر :التفريع ،(244/1) :الرسالة) :ص  ،(118-117الكافي) :ص .(43
) (4انظر :مسائل اإلمام أحمد) :ص  ،(74مختصر الخرقى) :ص .(29 ،26
) (5انظر :المجموع.(386/3) :
) (6ھذا جزء من حديث المسئ صالته ،سبق تخريجه.
) (7ھذا جزء من حديث المسئ صالته ،سبق تخريجه.
) (8ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،فأكمل الناقص من اإلشراف.(81/1) :
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وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إن ﺳـ ــﺠﻮدﻩ ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﻧ ــﻒ ﻻ ﳚﺰﻳـ ــﻪ ﻣـ ــﻦ اﳉﺒﻬـ ــﺔ) ،(1ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ؛) (2ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :وﳝ ﻜ ــﻦ وﺟﻬ ــﻪ" ،وﰲ رواﻳ ــﺔ" :ﺟﺒﻬﺘ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻷرض ﰲ
ﺳــﺠﻮدﻩ") ،(3وﻷﻧــﻪ ﻣﻮﺿــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻮﺟــﻪ ﻓﻠــﻢ ﻳﻨﺴـﺐ اﻟﺴــﺠﻮد ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳉﺒﻬــﺔ
أﺻ ــﻠﻪ اﻟ ــﺬﻗﻦ ..وإﳕ ــﺎ اﺳ ــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ أن ﻳﻌﻴ ــﺪ ﰲ اﻟﻮﻗ ــﺖ؛ ﻷن ﰲ اﳊ ــﺪﻳﺚ ﲤﻜ ــﲔ
اﻟﻮﺟﻪ ،وﻻ ﳛﺼﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ،وﻳﺆدي اﻟﺼﻼة ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻪ اﳉـﺎﺋﺰ
ﺑﺎﻹﲨﺎع.
x20z (4)1FO
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اﻟﺘﺸــﻬﺪان ﲨﻴﻌ ــﺎ ُﺳ ـﻨﺘﺎن) ،(5ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ إﳚﺎﺑــﻪ اﻵﺧ ــﺮ ﻣﻨﻬﻤ ــﺎ)،(6
وﻟﻐــﲑﻩ ﰲ إﳚﺎﺑــﻪ إﻳﺎﳘــﺎ)(7؛ ﻷﻧــﻪ ذﻛــﺮ ﰲ ﺗﻀــﺎﻋﻴﻒ اﻟﺼــﻼة ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ ﺟــﻨﺲ
اﳌﻌﺠﺰ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﺮﺿﺎ) (8أﺻﻠﻪ اﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ،وﻷﻧﻪ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻷول،
وﻷﻧﻪ ذﻛﺮ ﳜﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﻘﻌـﻮد] ،ﻓﻠـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻓﺮﺿـﺎ[ ،ﻓﺄﺷـﺒﻪ اﻟﺘﺸـﻬﺪ اﻷول ،وﻷﻧـﻪ
ﻏــﲑ ﻣﺘﻌــﲔ اﻷﻟﻔــﺎظ ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ واﺟﺒــﺎ؛ ﻷن اﻷرﻛــﺎن اﻟﻮاﺟﺒــﺔ ﰲ اﻟﺼــﻼة ﻣﺘﻌﻴﻨــﺔ
اﻷﻟﻔﺎظ.




) (1انظر :المدونة ،(73/1) :الرسالة) :ص  ،(117الكافي) :ص .(41
) (2انظر :تحفة الفقھاء.(135/2) :
) (3ھذا حديث المسئ صالته ،سبق تخريجه ،ورواية" :جبھته من األرض في س!جوده" أخرجھ!ا اب!ن حب!ان ف!ي
صحيحه.(275/3) :
) (4ھذا الفصل مطموس كامال ،ولعله فصل صفة الجلوس للتشھد.
) (5انظر :الرسالة) :ص  ،(120-19التفريع ،(228/1) :الكافي) :ص .(42
) (6انظر :األم ،(118-117/1) :اإلقناع – للماوردي) :ص .(42
) (7ممن قال بوجوبه :اإلمام أحمد وعمر وابنه وأبو مسعود البدري )مختصر الخرقي) :ص .(28
) (8كالقرآن الكريم.
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واﻻﺧﺘﻴ ــﺎر ﻋﻨ ــﺪﻧﺎ ﻣ ــﻦ أﻟﻔﺎﻇ ــﻪ ﺗﺸ ــﻬﺪ ﻋﻤ ــﺮ ﺑ ــﻦ اﳋﻄ ــﺎب –  – وﻫ ــﻮ:
اﻟﺘﺤﻴ ــﺎت ﷲ) (1اﻟﺰاﻛﻴ ــﺎت ﷲ اﻟﻄﻴﺒ ــﺎت) (2اﻟﺼ ــﻠﻮات ﷲ ،اﻟﺴ ــﻼم ﻋﻠﻴ ــﻚ أﻳﻬ ــﺎ
اﻟﻨﱯ ورﲪﺔ اﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺎد اﷲ اﻟﺼـﺎﳊﲔ ،أﺷـﻬﺪ أن ﻻ
إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ،وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ")..(3
وإﳕــﺎ اﺧﱰﻧــﺎ ذﻟــﻚ؛ ﻷن ﻋﻤــﺮ ﻋﻠﻤــﻪ اﻟﻨــﺎس ﻋﻠــﻰ اﳌﻨــﱪ ﻓﻠــﻢ ﻳﻨﻜــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ أﺣــﺪ
وﻫﻮ إﻣﺎم ،وﻷن أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ وﺛﺒﻮﺎ.
+f5 J23z1FOאMDAgFאxa

اﻟﺼ ـ ــﻼة ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻨ ـ ــﱯ  ﻟﻴﺴـ ـ ــﺖ ﺑﺸ ـ ــﺮط ﰲ ﺻـ ـ ــﺤﺔ اﻟﺼ ـ ــﻼة) ،(4ﺧﻼﻓـ ـ ــﺎ
ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﻓــﺈذا ﻓﻌﻠــﺖ ﻫــﺬا ﻓﻘــﺪ ﲤــﺖ ﺻــﻼﺗﻚ") ،(6وﱂ ﻳــﺬﻛﺮ ﻣــﺎ
ﺗﻨﺎزﻋﻨــﺎﻩ ،وﻷﻧــﻪ ذﻛــﺮ أﺧــﺺ ﰲ ﺗﻀــﺎﻋﻴﻒ اﻟﺼــﻼة ﰲ ﻏــﲑ اﻟﻘــﺮآن ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ
واﺟﺒﺎ ،أﺻﻠﻪ اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ واﳌﺆﻣﻨﺎت ،واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ
اﻷﻧﺒﻴ ــﺎء ،وﻷﻧ ــﻪ ﻧ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺪﻋﺎء ﻓﺄﺷ ــﺒﻪ ﺳ ــﺎﺋﺮ اﻟ ــﺪﻋﺎء ،وﻷن ﻣ ــﻦ أﺻ ــﻠﻨﺎ أن
اﻟﺘﺸﻬﺪ ﻏﲑ واﺟﺐ ﻓﻨﻘﻮل :ذﻛﺮ ﳜﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﻘﻌﻮد ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺘﺸﻬﺪ
اﻷول.

) (1التحيات  :أي كل أنواع الثناء ،والتعظيم له عز وجل )الفواكه الدواني.(187/1 :
) (2الزاكيات يعني ناميات األعمال يقال :زكى عمله إذا نما .والطيبات :أي م!ا ط!اب م!ن الق!ول األعم!ال )غ!رر
المقالة ص  ،120والموطأ ص .(90
) (3أخرج!!ه مال!!ك ف!!ي الموط!!أ ،(90/1) :والبيھق!!ي ،(144/2) :والح!!اكم ،(266/1) :وإس!!ناده ص!!حيح )نص!!ب
الراية ،(422/1 :وزيادة" :وحده ال شريك له "...واردة من حديث عائشة وھو في الموطأ أيضا.(91/1) :
) (4انظر :التفريع.(288/1) :
) (5انظر :األم ،181/1 :المھذب.(79/1) :
) (6حديث المسئ صالته سبق تخريجه.
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اﻟﺘﺴـ ــﻠﻴﻢ اﻷول ﻓـ ــﺮض ﻻ ﺗـ ــﺘﻢ اﻟﺼـ ــﻼة إﻻ ﺑـ ــﻪ) ،(1ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ــﺔ)(2؛
ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :وﲢﻠﻴﻠﻬ ــﺎ اﻟﺘﺴ ــﻠﻴﻢ") ،(3وﻫ ــﺬا ﺧ ــﺎرج ﳐ ــﺮج اﻟﺒﻴ ــﺎن ﻓﻴﻘﺘﻀـ ـﻲ أﻻ ﻳﻘ ــﻊ
اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ إﻻ ﺑــﻪ ،وﻗﻮﻟــﻪ" :ﺻــﻠﻮا ﻛﻤــﺎ رأﻳﺘﻤــﻮﱐ أﺻــﻠﻲ") ،(4ورأﻳﻨــﺎﻩ ﻗــﺪ ﺳــﻠﻢ ﰲ
اﻟﺼــﻼة ،وﻷﻧــﻪ أﺣــﺪ ﻃــﺮﰲ اﻟﺼ ــﻼة ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻧﻄﻘــﺎ ﻛ ــﺎﻟﺘﺤﺮﱘ ،وﻷن
اﻟــﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺼــﻼة ﳌــﺎ ﻛــﺎن ﺑﻠﻔــﻆ ﻣﻌــﲔ ﻓــﺎﳋﺮوج ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﺜﻠــﻪ ،وﻷﻧــﻪ رﻛــﻦ ﰲ
)(5
اﻟﺼﻼة ﻓﻜﺎن ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﻛﺎﻟﺮﻛﻮع واﻟﺴﺠﻮد ،وأن ﻣﺎ ﻳﻀـﺎد اﻟﻌﺒـﺎدة ﻓـﻼ ]ﻳﺼـﺢ[
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﳍﺎ ﻛﺎﻷﻛﻞ ﰲ اﻟﺼﻮم ،واﻟﻮطء ﰲ اﳊﺞ.
 x25z1FO

)(7

)(6

اﻟﺘﺴـﻠﻴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﺑﻔـﺮض  ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﲪـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ  ،ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ إن
اﻟﺘﺴـﻠﻴﻤﺘﲔ ﻓـﺮض؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ" :وﲢﻠﻴﻠﻬـﺎ اﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ") ،(8وذﻟـﻚ ﻳﻘﺘﻀـﻲ أﻗـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻘــﻊ
ﻋﻠﻴــﻪ اﻻﺳــﻢ ،وروت ﻋﺎﺋﺸــﺔ – رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــﺎ -أﻧــﻪ  ﻛــﺎن ﻳﺴــﻠﻢ واﺣــﺪة
ﺗﻠﻘـ ــﺎء وﺟﻬـ ــﻪ") ،(9وﻷﻧـ ــﻪ أﺣـ ــﺪ ﻃـ ــﺮﰲ اﻟﺼـ ــﻼة ،ﻓﻜـ ــﺎن اﻟﻐـ ــﺮض ﻣﻨـ ــﻪ واﺣـ ــﺪة
ﻛﺎﻟﺘﺤﺮﳝﺔ.

) (1انظر :التفريع ،(343/1) :الرسالة) :ص  ،(122الكافي) :ص .(42
) (2انظر :مختصر الطحاوي) :ص ،(30-29تحفة الفقھاء.(138/1) :
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5ما بين معقوفتين مطموسة ،ولعله ما أثبتناه.
) (6انظر الرسالة ص  ،122المقدمات ،164/1 :الكافي :ص .43-42
) (7مسائل اإلمام أحمد )ص  ،(83مختصر الخرقي) :ص ( 27
) (8أخرجه ابن ماجه في الصالة ،باب :من سلم تس!ليمه واح!دة ،(297/1) :الترم!ذي ف!ي الص!الة ،ب!اب :التس!ليم
في الصالة ،(91/2) :والحاكم ،(23/1) :وقال :عل!ى ش!رط الش!يخين ،وق!ال الن!ووي ،ھ!و ح!ديث ض!عيف وال
يقبل تصحيح الحاكم له )نصب الراية.(423/1 :
) (9أخرجه ابن ماجه في الصالة ،باب :من سلم تس!ليمه واح!دة ،(297/1) :الترم!ذي ف!ي الص!الة ،ب!اب :التس!ليم
في الصالة ،(91/2) :والحاكم ،(23/1) :وقال :على شرط الش!يخين ،وق!ال الن!ووي :ھ!و ح!ديث ض!عيف ،وال
يقبل تصحيح الحاكم له )نصب الراية.(423/1 :
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واﻻﺧﺘﻴ ـ ــﺎر ﻟﻺﻣ ـ ــﺎم واﳌﻨﻔ ـ ــﺮد اﻻﻗﺘﺼ ـ ــﺎر ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺗﺴ ـ ــﻠﻴﻤﺔ واﺣ ـ ــﺪة) ،(1ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(2روى أﻧﺲ" :أن اﻟﻨﱯ  وأﺑﺎ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ وﻋﺜﻤﺎن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻠﻤﻮن
ﺗﺴﻠﻴﻤﺔ واﺣﺪة) ،(3وﻷن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺎ ﲢﻠﻴﻞ ،وﻻ رد ﻋﻠﻰ ﺳﻼم ،واﻟﺴﻼم
ﻻ ﻳﺮاد إﻻ ﻷﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻮﺟﻬﲔ.
x27z1FO

وأﻣــﺎ اﳌــﺄﻣﻮم ﻓﻴﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ أن ﻳــﺄﰐ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﻳﺮدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻣﺎﻣــﻪ)(4؛ ﳌــﺎ
روى اﳊﺴ ــﻦ ﻋ ــﻦ ﺳ ــﻠﻤﺔ ﻗ ــﺎل اﻟﻨ ــﱯ " :أن ﺗ ــﺮد اﻟﺴ ــﻼم ﻋﻠ ــﻰ ،اﻹﻣ ــﺎم")،(5
وﻷن اﻹﻣـ ــﺎم ﻗـ ــﺪ ﲨ ـ ــﻊ ﺑﺘﺴـ ــﻠﻴﻤﻪ أﻣ ـ ـﺮﻳﻦ :اﻟﺘﺤﻠﻴـ ــﻞ واﻟﺴ ـ ــﻼم ﻋﻠـ ــﻰ اﳌ ـ ــﺄﻣﻮﻣﲔ
ﻓﺎﺣﺘﺎﺟﻮا إﱃ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻪ ،وروى ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﺜﻠﻪ).(6
¢;Z$ J28z1FOאx+DSL

وﻻ ﳚــﻮز ﻣــﻦ ﻟﻔــﻆ اﻟﺴــﻼم إﻻ ﻗﻮﻟــﻪ :اﻟﺴــﻼم ﻋﻠــﻴﻜﻢ ،ﻓــﺈن ﻧ ّﻜــﺮ وﻧـ ّـﻮن ﻓــﻼ
ﳚﺰﻳـ ــﻪ) ،(7ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻟـ ــﺒﻌﺾ اﻟﺸـ ــﺎﻓﻌﻴﺔ)(8؛ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ " :ﺻـ ــﻠﻮا ﻛﻤـ ــﺎ رأﻳﺘﻤـ ــﻮﱐ
أﺻـﻠﻲ") ،(9واﻟﻨﻘـﻞ ﻣﺘـﻮاﺗﺮ ﺑﺄﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻳﻘـﻮل" :اﻟﺴـﻼم ﻋﻠـﻴﻜﻢ")(10؛ وﻷﻧـﻪ ﻧﻄــﻖ
واﺟﺐ ﰲ اﻟﺼﻼة ،ﻓﻜﺎن ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻛﺘﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام.

) (1انظر :التفريع ،(271/1) :والرسالة) :ص  ،(122الكافي) :ص .(43-42
) (2انظر :األم ،(121/1) :مختصر المزنى) :ص .(15
) (3قال الزيلعي :أخرجه البيھقي ف!ي المعرف!ة )نص!ب الراي!ة ،(434/1 :وق!ال الھيثم!ي :رجال!ه رج!ال الص!حيح
)مجمع الزوائد.(146/2 :
) (4انظر الرسالة ص ) ،(122التفريع ،(271/1) :الكافي) :ص .(43
) (5أخرجه البيھقي.(181/2) :
)(6أورده البيھقي في سنته.(181/2) :
)(7انظر :المدونة ،(66-65/1) :التفريع ،(271/1) :الكافي) :ص .(42
)(8انظر :روضة الطالبين – للنووي.(267/1) :
) (9سبق تخريجه.
) (10كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد.(409/1) :
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W 8אA$
اﺧﺘﻠ ــﻒ أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﺳ ــﱰ اﻟﻌ ــﻮرة :ﻫ ــﻞ ﻫ ــﻮ ﺷ ــﺮط ﰲ ﺻ ــﺤﺔ اﻟﺼ ــﻼة أو
ﻻ؟) ،(1ﻓﺈذا ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﺷـﺮط ﻓﻮﺟﻬـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ " :ﻻ ﻳﻘﺒـﻞ اﷲ ﺻـﻼة ﺣـﺎﺋﺾ إﻻ
ﲞﻤــﺎر") ،(2وﻗﻮﻟــﻪ" :ﺻــﻠﻮا ﻛﻤــﺎ رأﻳﺘﻤــﻮﱐ أﺻــﻠﻲ") ،(3وﻷن ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻛــﺎن واﺟﺒــﺎ
ﰲ ﻏـ ــﲑ اﻟﺼـ ــﻼة ﺗﺄﻛـ ــﺪ وﺟﻮﺑـ ــﻪ ﰲ اﻟﺼـ ــﻼة ،وإذا ﻗﻠﻨـ ــﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟـ ــﻪ اﻵﺧـ ــﺮ ﻓـ ــﻸن
]ﻫﻴـ ــﺄة[) (4اﻟﺼـ ــﻼة ﻣـ ــﻦ ﺣﻘﻬـ ــﺎ ﺑـ ــﺄن ﻳﺘﻌﻠـ ــﻖ ]وﺟﻮـ ــﺎ[) (5ﺑﺎﻟﺼـ ــﻼة ،ﻓﻴﺠـ ــﺐ
ﺑﻮﺟﻮــﺎ وﻳﺴــﻘﻂ ﺑﺴــﻘﻮﻃﻬﺎ ﻛﺎﻟﻄﻬــﺎرة وﻏﲑﻫــﺎ ،ﻓﻠﻤــﺎ اﺗﻔﻘﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ أن وﺟــﻮب
ﺳﱰ اﻟﻌﻮرة ﻻ ﻳﻘـﻒ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻼة ،ﺑـﻞ ﳚـﺐ ﰲ ﻛـﻞ ﺣـﺎل أن ﻳﺴـﱰ ﻋـﻦ أﻋـﲔ
اﻟﻨﺎس دل ﻋﻠﻰ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺷﺮط ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة.
A J1z1FOא!xAN

اﳊــﺮة ﲨﻴــﻊ ﺑــﺪﺎ ﻋــﻮرة إﻻ اﻟﻮﺟــﻪ واﻟﻜﻔــﲔ ،ﻓﻴﺠــﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺳــﱰ ﲨﻴﻌــﻪ إﻻ
)(6
ﻗ ــﺪر ﻣ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ  ،واﻟ ــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ k  j i h gm:
 (7)lmlﻗﻴﻞ :اﻟﻮﺟـﻪ واﻟﻜﻔـﺎن ،وروي أن أم ﺳـﻠﻤﺔ ﺳـﺄﻟﺖ اﻟﻨـﱯ ﻋﻠﻴـﻪ
) (1انظر المقدمات ،(162-161/1) :الكافي) :ص .(63
) (2أخرج!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي الح!!يض ،ب!!اب :إذا حاض!!ت الم!!رأة – ل!!م تص!!ل إال بخم!!ار ،(215/1) :وأب!!و داود ف!!ي
الصالة ،باب :المرأة تصلي بغير خمار ،421/1 :والترمذي في الصالة ،ب!اب :ال يقب!ل ﷲ ص!الة الح!ائض إال
بخمار ،215/2 :وقال :حديث حسن ،والحديث ليس فيه داللة على ستر العورة ،وإنما ي!دل عل!ى وج!وب س!تر
الرأس للمرأة ،وفيه دليل من باب التنبيه على ستر سائر الجسد للمرأة فقط.
) (3سبق تخريج ھذا الحديث.
) (5)،(4ما بين معقوفتين مطموسة في جمي!ع النس!خ ،وأكم!ل الن!اقص م!ن دالل!ة الس!ياق ،وم!ن كت!اب اإلش!راف:
.89/1
) (6انظر :المدونة ،(94/1) :الرسالة) :ص  ،(90-89التفريع.(240/1) :
) (7سورة النور ،اآلية.31 :
) (8الدرع :القميص الذي يسلك في العنق ،والخمار :ثوب تغطى به المرأة رأس!ھا )المص!باح المني!ر ،ص ،180
.(192
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اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم :أﺗﺼﻠﻲ اﳌﺮأة ﰲ درع وﲬﺎر ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ إزار؟ ﻗﺎل" :إذا ﻛﺎن
اﻟﺪرع ﺳﺎﺑﻐﺎ ﻳﻐﻄﻲ ﻇﻬﻮر ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ" ،وﻫﻮ ﰲ اﳌﻮﻃﺄ ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أم ﺳـﻠﻤﺔ)،(1
وروى ﳓﻮﻩ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ.
A J2z1FOאx1VN

وأﻣﺎ ﻋﻮرة اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻤﻦ ﺳﺮﺗﻪ إﱃ رﻛﺒﺘﻪ) ،(2وﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻘـﻮل :ﻫـﻮ ﻣـﻦ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎﻧﺔ إﱃ اﻟﺮﻛﺒﺔ) ،(3واﻟﻔﺨـﺬان ﻣـﻦ اﻟﻌـﻮرة) ،(4ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ ﻗـﺎل :إن اﻟﻌـﻮرة
اﻟﺴــﺆﺗﺎن ﻓﻘــﻂ)(5؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :إذا زوج أﺣــﺪﻛﻢ ﻋﺒــﺪﻩ ﻓــﻼ ﻳﻨﻈــﺮ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﺳـﺮﺗﻪ
إﱃ رﻛﺒﺘﻴﻪ" ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق" :ﻓﺈن ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﻟﺴـﺮة إﱃ اﻟﺮﻛﺒـﺔ ﻋـﻮرة") ،(6وﻗﻮﻟـﻪ
ﻟﻌﻠـ ّـﻲ – " :-ﻻ ﺗﻨﻈــﺮ إﱃ ﻓﺨــﺬ ﺣــﻲ وﻻ ﻣﻴــﺖ") ،(7وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﺒــﺪ اﷲ
ﺑﻦ ﺟﺮﻫﺪ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ أن اﻟﻨﱯ  ﻗﺎل ﻟﻪ" :ﻏﻂ ﻓﺨﺬك ﻓﺈن اﻟﻔﺨﺬ ﻋﻮرة").(8
A J3z1FOאx.#

)(9

ﻓﺄﻣـﺎ اﻷَﻣــﺔ ﻓﻌﻮرــﺎ ﻣﺜــﻞ ﻋــﻮرة اﻟﺮﺟـﻞ  ،ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﺟـﻮاز ﺗﻘﻠﻴﺒﻬــﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟﺸـﺮاء،
ورؤﻳ ــﺔ ﺷ ــﻌﺮﻫﺎ وذراﻋﻴﻬ ــﺎ ،وروي ﻋ ــﻦ ﻋﻤـ ــﺮ ﺑ ــﻦ اﳋﻄ ــﺎب –  -أﻧ ــﻪ ﻛـ ــﺎن
) (1أخرجه مالك في الموطأ ،915/2 :وأبو داود في الص!الة ،ب!اب :ك!م تص!لي الم!رأة ،(429/1)/1) :والح!اكم:
) ،(250/1وقال :أنه على شرط البخاري ،وقال ابن الجوزي :ھذا الحديث فيه مقال )نصب الراي!ة،(299/1 :
وأم سلمة :ھي أن المؤمنين ھند بنت أبى أمية بن المغي!رة ب!ن عب!د ﷲ ب!ن عم!ر ب!ن مخ!زوم بن!ت ع!م خال!د ب!ن
الولي!!د م!!ن المھ!!اجرات األول ،كان!!ت آخ!!ر م!!ن م!!ات م!!ن أمھ!!ات الم!!ؤمنين ،لھ!!ا جمل!!ة أحادي!!ث )ت  61ھ!!ـ( –
شذرات الذھب ،(69/1) :سير أعالم النبالء.(201/2) :
) (2التفريع ،(240/1) :الكافي) :ص .(63
) (3انظر :الذخيرة ،(480/1) :مواھب الجليل.(499-498/1) :
) (4انظر :التفريع.(240/1) :
) (5ھذا ما قاله داود :إن الفخذ ليس بعورة ،المجموع.(175/3) :
) (6أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :متى يؤمر الغالم بالصالة (334/1) :عن سوار ابن داود الصيرفي ،ق!ال
فيه :يحي بن معين ثقة ،أما طريق" :فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة" ،فقد أخرجه الطبراني ف!ي األوس!ط،
فيه أحرم بن حوشب وھو ضعيف )انظر نصب الراية ،(298/1) :ومجمع الزوائد.(56/2) :
) (7أخرجه أبو داود في الحمام ،باب :النھي عن التعري ،(303/4) :وابن ماجه ف!ي الجن!ائز ،ب!اب :م!ا ج!اء ف!ي
غس!!ل المي!!ت ،(469/1) :وق!!ال أب!!و داود :ح!!ديث في!!ه نك!!ارة ،وأخرج!!ه الح!!اكم وس!!كت عن!!ه )نص!!ب الراي!!ة:
.(244/4
) (8أخرجه أبو داود في الحمام ،باب :النھي عن التعري ،(303/4) :و الترمذي في االستئذان ،باب :ما ج!اء أن
الفخذ عورة ،(1025/5) :وقال :حديث حسن ،وما أرى إسناده بمتصل.
) (9انظر :التفريع ،(240/1) :الكافي) :ص .(63
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ﻳﻀــﺮب اﻹﻣــﺎء إذا ﻟﺒﺴــﻦ اﻹزار ،وﻳﻘــﻮل" :ﻻ ﺗﺘﺸــﺒﻬﻦ ﺑــﺎﳊﺮاﺋﺮ" ،وﻗــﺎل ﻻﺑﻨــﻪ:
أﱂ أﺧـ ـ ــﱪك أن ﺟﺎرﻳﺘـ ـ ــﻚ ﺧﺮﺟـ ـ ــﺖ ﰲ اﻹزار ﺗﺸـ ـ ــﺒﻬﺖ ﺑـ ـ ــﺎﳊﺮاﺋﺮ وﻟـ ـ ــﻮ ﻟﻘﻴﺘﻬـ ـ ــﺎ
ﻷوﺟﻌﺘﻬﺎ ﺿﺮﺑﺎ).(1
 J4z1FOא `6AgFوאx 5

اﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﺜﻮب اﻟﻮاﺣـﺪ إذا ﺳـﱰ اﻟﻌـﻮرة ﺟـﺎﺋﺰ)(2؛ ﻷﻧـﻪ  ﻛـﺎن ﻳﺼـﻠﻲ ﰲ
اﻟﺜــﻮب اﻟﻮاﺣــﺪ) ،(3وﻗــﺎل ﳌــﺎ ﺳــﺌﻞ ﻋﻨــﻪ" :أ ََو ﻟِ ُﻜﻠُ ﻜــﻢ ﺛﻮﺑــﺎن") (4إذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا
ﻓﻴﻜــﺮﻩ أن ﻳﺼــﻠﻲ ﻋــﺎري اﻟﻜﺘﻔــﲔ ﻣــﻦ رداء ،أو ﻣــﺎ ﻳﻘــﻮم ﻣﻘﺎﻣــﻪ ﰲ اﳉﻤﺎﻋــﺔ)(5؛
ﻷن اﻟﻨﱯ  ﻛﺎن ﻻ ﻳﺼﻠﻲ إﻻ ﺑﺮداء)..(6
وﻳﻜ ــﺮﻩ اﻟﺴ ـ ـﺮاوﻳﻞ) (7وﺣ ــﺪﻩ ﻷﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ زي اﻷﻋ ــﺎﺟﻢ ،واﻷﻓﻀ ــﻞ ﰲ اﻟﺜ ــﻮب
اﻟﻮاﺣ ــﺪ ﰲ اﻟﻘﻤ ــﻴﺺ ﻻ ﻳﻌ ــﺮى ﺑ ــﻪ اﻟﻜﺘ ــﻒ ،ﻓ ــﺈن ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻓ ــﺎﳌﺌﺰر أﻓﻀ ــﻞ ﻣ ــﻦ
اﻟﺴﺮاوﻳﻞ.
%  J5z1FOא6'#אxAgF

وﻻ ﻳﻐﻄــﻰ ﰲ اﻟﺼــﻼة أﻧﻔــﻪ)(8؛ ﻟﻨﻬﻴــﻪ  ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ،وﻗﻮﻟــﻪ" :ﺧــﻂ ﻛﺨــﻂ
اﻟﺸﻴﻄﺎن") ،(9وﻷﻧﻪ ﺿﺮب ﻣﻦ ﺳﻮء اﻷدب ،وﺗﺮك اﻟﺘﻮﻗﲑ ﻟﻠﺼﻼة.
) (1أخرجه البيھقي ،(26/2) :والوارد في الخبر أن عمر ضربھن على االختمار وليس على لبس اإلزار.
) (2انظر :التفريع ،(240/1) :الرسالة) :ص .(129
) (3أخرجه البخ!اري ف!ي الص!الة ،ب!اب :الص!الة ف!ي القم!يص ،(61/2) :ومس!لم ف!ي الص!الة ،ب!اب :الص!الة ف!ي
ثوب واحد.368/1 :
) (4أخرجه البخ!اري ف!ي الص!الة ،ب!اب :الص!الة ف!ي القم!يص ،(96/1) :ومس!لم ف!ي الص!الة ،ب!اب :الص!الة ف!ي
ثوب واحد.(367/1) :
) (5انظر :التفريع.(242/1) :
) (6لم أقف على حديث بلفظ رداء ،ولكن كما قال البيھقي :أن األحاديث الصحيحة التي رويناھا في ص!الة النب!ي
 في ثوب واحد متوشحا المراد به الرداء أو ما يشبه الرداء ،وﷲ أعلم ) ،(240/2وأخرج مس!لم ح!ديث أب!ى
سعيد قال :دخلت على رسول ﷲ  وھو يصلي ف!ي ث!وب متوش!حا ب!ه) .ف!ي الص!الة ،ب!اب :الص!الة ف!ي ث!وب
واحد.(368/1) :
) (7انظر :المدونة ،(90/1) :التفريع.(242/1) :
) (8انظر :الرسالة) :ص .(129
) (9الح!!ديث ق!!ال في!!ه " :ال يص!!لين أح!!دكم وثوب!!ه عل!!ى أنف!!ه ،ف!!إن ذل!!ك خط!!م الش!!يطان" ،ول!!يس خ!!ط ك!!م ذك!!ر
المص!!نف ،وق!!د أخرج!!ه الطبران!!ي ف!!ي الكبي!!ر واألوس!!ط ،وفي!!ه اب!!ن لھيع!!ة وفي!!ه ك!!الم )انظ!!ر :مجم!!ع الزوائ!!د:
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وﳚــﻮز أن ﻳﺘﻘــﻲ ﺑﺜﻮﺑــﻪ اﳊــﺮ واﻟــﱪد وأذى اﻷرض)(1؛ ﳌــﺎ روي :أﻧــﻪ  ﻛــﺎن
ﻳﺼﻠﻲ ﰲ ﻛﻢ ﻟﻪ ﻳﺘﻘﻲ ﺑﻔﻀﻮﻟﻪ ﺣﺮ اﻷرض وﺑﺮدﻫﺎ") ،(2وﻷن ﺷﺪة اﳊـﺮ واﻟـﱪد
ﻣﱴ ﻛﻠﻒ اﳌﺼﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﳝﻨﻊ اﳋﺸﻮع وأداء اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳚﺐ ﳍﺎ.
\;> J7z1FOאN$Uوא] 6אxAgF

ﻛﻔﺖ اﻟﺸﻌﺮ) (3واﻟﺜﻮب ﻟﻪ ﺣـﺎﻻن) :(4ﺣـﺎل ﻳﻜـﺮﻩ ﻓﻴﻬـﺎ ،وﺣـﺎل ﻳﺒـﺎح ،ﻓﺄﻣـﺎ
ﺣــﺎل اﻹﺑﺎﺣــﺔ ﻓــﺄن ﻳﻜــﻮن ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﻟﻐــﲑ اﻟﺼــﻼة ﻟﻌﻤــﻞ ﻛــﺎن ﻳﻌﻤﻠــﻪ ،ﻓﺸــﻤﺮ
ﻛﻤﻪ أو ذﻳﻠﻪ أو ﻛﻔﺖ ﺷﻌﺮﻩ؛ ﻟﻌﻤﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﺄﻩ ﰒ أدرﻛﺘﻪ اﻟﺼﻼة ،ﻓﻬـﺬا ﳚـﻮز
ﻟــﻪ أن ﻳﺼ ــﻠﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻫــﺬﻩ اﳊ ــﺎل؛ ﻷﻧ ــﻪ ﱂ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑ ــﺬﻟﻚ اﻟﺼ ــﻼة ﻓﻴﻨﺴ ــﺐ إﱃ
اﻟﺘﻜــﱪ وﺗــﺮك اﳋﺸــﻮع ،وﺣــﺎل اﻟﻜﺮاﻫــﺔ أن ﻳﻜــﻮن ﻗﺎﺻــﺪا ﺑــﺬﻟﻚ اﻟﺼــﻼة ،وأن
ﻳﺼﻮن ﺛﻮﺑﻪ و ﺷﻌﺮﻩ أن ﻳﺼﻴﺐ ﻟﺒﺴﻬﻤﺎ اﻷرض ،وذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :أﻣـﺮت أن
أﺳــﺠﺪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻌﺔ أﻋﻈــﻢ ،وﻻ ﻳﻜﻔــﺖ ﺷــﻌﺮا وﻻ ﺛﻮﺑــﺎ") ،(5ﻓــﺄﺧﱪ أن اﻟﻨﻬــﻲ
ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ]ﻫــﻮ[ ) (6إذا ﻗﺼــﺪ ﺑــﻪ اﻟﺼــﻼة ،وﻷن ﻓﻴــﻪ ﺿ ـﺮﺑﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﺠــﱪ وﺗــﺮك
اﳋﺸﻮع.

=) ،(86/2ومعن!!ى خط!!م :ھ!!و المنق!!ار م!!ن ك!!ل ط!!ائر ،وم!!ن ك!!ل داب!!ة مق!!دم األن!!ف ،والف!!م )المص!!باح المني!!ر:
).(174/1
) (1انظر :التفريع.(243-242/1) :
) (2ھذا الحديث لم أج!ده م!ن فع!ل النب!ي  ،ولك!ن أخ!رج البخ!اري ف!ي كت!اب بالص!الة ،ب!اب :ف!ي الثي!اب ،ب!اب:
السجود على الثوب ،(101/1) :ومسلم في المساجد ،ب!اب :اس!تحباب تق!ديم الظھ!ر ف!ي أول الوق!ت(433/1) :
عن أنس قال :كنا نصلي مع النبي  فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود.
) (3يكفت :يعني يضم الصحاح.(263/1) :
) (4انظر :المدونة ،(95/1) :التفريع.(243/1) :
) (5أخرجه البخاري في الصالة ،باب :السجود على سبعة أعظم ،(197/1) :ومسلم ف!ي الص!الة ،ب!اب :أعض!اء
السجود.(354/1) :
) (6ما بين معقوفتين مطموسة ،وأكمل على حسب السياق.
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اﻟﺴ ــﻬﻮ) (1ﰲ اﻟﺼ ــﻼة ﺿ ـ ـﺮﺑﺎن :ﺳ ــﻬﻮ ﻧﻘﺼ ــﺎن وﻟ ــﻪ ﺳ ــﺠﺪﺗﺎن ﻛﺜ ــﺮ أم ﻗ ــﻞ
ﺗﺆﺧﺮان ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ إﱃ آﺧﺮ اﻟﺼﻼة ،ﻣـﻊ اﻟﻨﻘﺼـﺎن ﻳـﺆﺗﻰ ـﺎ ﻗﺒـﻞ اﻟﺴـﻼم ،وﰲ
اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻌـﺪﻩ) ،(2ﻓـﺈن اﺟﺘﻤﻌـﺎ – وﻻ ﳜﻠـﻮ أن ﻳﻜﻮﻧـﺎ ﻣـﻦ أﺣـﺪ اﻟﻀـﺮﺑﲔ أو ﻣـﻦ
ﻛﻠﻴﻬﻤــﺎ – ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣــﻦ أﺣــﺪﳘﺎ ﻣﺜــﻞ أن ﻳﺰﻳــﺪ ﰲ اﻟﺼــﻼة زﻳــﺎدﺗﲔ أو ﻳــﻨﻘﺺ
ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺠﺪ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﺜﻞ ﺳـﺠﻮدﻩ ﻟﻠﻘﻠﻴـﻞ ،وإن ﻛـﺎن زﻳـﺎدة وﻧﻘﺼـﺎ ،ﱂ ﻳـﺰد ﻋﻠـﻰ
ﺳﺠﺪﺗﲔ ﻟﻜﻦ ﻳﻐﻠﺐ اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻓﻴﺴﺠﺪ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼم.
وإﳕﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺼﺎن واﻟﺰﻳﺎدة ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ رﺳﻮل اﷲ  ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ،ﻓﻔـﻲ ﺣـﺪﻳﺚ
اﺑــﻦ ﲝﻴﻨــﻪ :أﻧــﻪ  ﻗــﺎم ﻣــﻦ اﺛﻨﺘــﲔ ﻓﻘــﺎل اﻟﻨــﺎس ﻣﻌــﻪ ،ﻓﻤــﺎ ﺑﻠــﻎ آﺧــﺮ اﻟﺼــﻼة
واﻧﺘﻈ ــﺮ ﺗﺴ ــﻠﻴﻤﻪ ﺳ ــﺠﺪ ﺳ ــﺠﺪﺗﲔ ﻗﺒ ــﻞ اﻟﺴ ــﻼم ﰒ ﺳ ــﻠﻢ) ،(3وﰲ ﺣ ــﺪﻳﺚ أﰊ
ﻫﺮﻳـﺮة" :أﻧـﻪ  ﻗـﺎم ﻣــﻦ اﺛﻨﺘـﲔ ﻓﻘـﺎل ذو اﻟﻴــﺪﻳﻦ :أﻗﺼـﺮت اﻟﺼـﻼة أم ﻧﺴــﻴﺖ؟
ﻓﻘــﺎل :ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﱂ ﻳﻜــﻦ .ﻓﻘــﺎل" :أﺣﻘــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻘــﻮل ذو اﻟﻴــﺪﻳﻦ؟" ،ﻗــﺎﻟﻮا :ﻧﻌــﻢ،
ﻓﺄﰎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﰒ ﺳﺠﺪ ﺳﺠﺪﺗﲔ وﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ).(4
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﳌﻌﲎ :ﻓـﻸن ﺳـﺠﻮد اﻟﻨﻘﺼـﺎن ﺟـﱪان ﻟﻠـﻨﻘﺺ اﻟﻮاﻗـﻊ ﰲ اﻟﺼـﻼة،
وﺳــﺒﻴﻞ اﳉ ـﱪان ﻟﻠــﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻌﺒــﺎدة أن ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ﻻ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ،وﺳــﺠﻮد اﻟﺰﻳــﺎدة
) (1الس!!ھو :ف!!ي اللغ!!ة ي!!دل عل!!ى الغفل!!ة والس!!كون ،ويف!!ارق الن!!اس ألن الن!!اس إذا ذكرت!!ه والس!!اھي بخالف!!ه يت!!ذكر
بأدنى مذكر )الفواكه الدواني ،(219/1) :المصباح المنير ص.(293) :
) (2انظر :التفريع ،(244/1) :الرسالة) :ص  ،(129الكافي) :ص .(56
) (3أخرجه البخاري ف!ي الص!الة ،ب!اب :م!ن ل!م ي!ر التش!ھد األول واجب!ا ،(201/1) :ومس!لم ف!ي المس!اجد ،ب!اب:
السھو في الصالة والسجود.(399/1) :
) (4أخرجه البخاري في السھو ،(66/2) :ومسلم في المساجد ،باب :السھو في الصالة والسجود.(404/1) :
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ﺗﺮﻏﻴﻢ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن وﺷﻜﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم اﻟﺼﻼة وإﻛﻤﺎﳍﺎ) ،(1ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴـﻪ
اﳌﻌـﲎ اﳌﻘﺘﻀــﻲ ﻟﻮﻗﻮﻋــﻪ ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ،وﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ زاد ﰲ اﻟﺼــﻼة ﻣــﺎ ﺳــﻬﻰ ﺑﻔﻌﻠــﻪ
ﱂ ﳚــﺰ أن ]ﻳﻜــﻮن[) (2ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﺴــﺠﻮد؛ ﻷــﺎ ﻻ ﲢﺘﻤــﻞ زﻳــﺎدﺗﲔ ،وﻟــﻴﺲ ﻛــﺬﻟﻚ
اﻟﻨﻘﺼﺎن؛ ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺠﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﺑﺮ) (3ﻟﻠﻤﱰوك.
4 J1z1FOدIYאKSدNYh"0אAgFوxZ KMD )B)_4

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴـﺠﺪﳘﺎ ﻋﻘﻴــﺐ اﻟﺴـﻬﻮ ،ﺑـﻞ ﻳﺆﺧﺮﻫــﺎ إﱃ آﺧـﺮ اﻟﺼــﻼة؛
ﻷن رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻛ ــﺬﻟﻚ ﻓﻌ ــﻞ) ،(4وﻷﻤ ــﺎ ﳉﻤﻴ ــﻊ اﻟﺴ ــﻬﻮ ﻓ ــﺄﺧﺮ إﱃ آﺧ ــﺮ
اﻟﺼﻼة؛ ﳉﻮاز أن ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺴﻬﻮ ﺳﻬﻮ آﺧﺮ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺴﺠﻮد ﳉﻤﻴﻌﻪ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ:
إﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﻳﺰﻳ ـ ــﺪ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺳ ـ ــﺠﺪﺗﲔ ،وإن ﻛﺜ ـ ــﺮ اﻟﺴ ـ ــﻬﻮ؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ  :ﻟﻜ ـ ــﻞ ﺳ ـ ــﻬﻮ
ﺳــﺠﺪﺗﺎن") ،(5واﺗﻔــﻖ ﻋﻠــﻰ أن اﳌ ـﺮاد ﺑــﺬﻟﻚ ﺟــﻨﺲ اﻟﺴــﻬﻮ ،وﻷن اﻷﺻــﻞ ﰲ
اﻟﺴــﺠﻮد اﻟــﺬي ﻳﻔﻌــﻞ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺴــﻬﻮ اﻗﺘﻀــﻰ أن ﻳﻜــﻮن ﻋﻘﻴــﺐ ﺳــﺒﺒﻪ ﻛﺴــﺠﻮد
اﻟـﺘﻼوة إﻻ أﻧـﻪ ﺟﻌـﻞ ﺳـﺠﻮد اﻟﺴـﻬﻮ ﻣــﺆﺧﺮا إﱃ آﺧـﺮ اﻟﺼـﻼة ،ﳍـﺬا اﳌﻌـﲎ وﻫــﻮ
أﻧﻪ ﳉﻤﻴـﻊ ﺟﻨﺴـﻪ ،إذ ﻗـﺪ ﳝﻜـﻦ أن ﻳﺴـﻬﻮ ﺛﺎﻧﻴـﺎ أﻻ ﺗـﺮى أن ﺳـﺠﻮد اﻟـﺘﻼوة ﳌـﺎ
ﻛﺎن ﻟﻜﻞ ﺳﺠﺪة ﺗﻘﺮأ ﺳﺠﻮد ﳜﺼﻬﺎ أُِﰐَ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺐ ﺳﺒﺒﻪ.
 J2z1FOא2LVعא)BدAوאFaن6אxAgF

)(6

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إذا اﺟﺘﻤـﻊ زﻳـﺎدة وﻧﻘﺼـﺎن ﺳـﺠﺪ ﳍﻤـﺎ ﻗﺒـﻞ اﻟﺴـﻼم  ،ﻓﻸﻧـﻪ
ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـﺔ أﺣـﻮال :إﻣـﺎ أﻻ ﻳﺴـﺠﺪ أﺻـﻼ ،وذﻟـﻚ ﻏـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ ﺑﺎﻻﺗﻔـﺎق،
أو أن ﻳﺴــﺠﺪ أرﺑــﻊ ﺳــﺠﺪات ،وذﻟــﻚ ﻏــﲑ ﺟــﺎﺋﺰ؛ ﻷﻧــﻪ ﺧــﻼف ﻟﻸﺻــﻮل ،أو
) (1كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم في المساجد.(400/1) :
) (2ما بين معقوفتين مطموسة ،وأكمل الناقص على حسب ما يقتضيه السياق.
) (3في جميع النسخ جائز ،وھي جابر كما أثبتناه.
) (4كما جاء في األحاديث التي سبقت.
) (5أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :من نسى أن يتشھد وھ!و ج!الس ،630/1 :واب!ن ماج!ه ف!ي الص!الة ،ب!اب:
ف!يمن س!!جدھا بع!د الس!!الم ،385/1 :وأحم!د ،280/5 :وفي!!ه إس!ماعيل ب!!ن عي!اش ،ول!!يس ب!القوى إذا روى ع!!ن
غير الشاميين )انظر نصب الراية.(167/1 :
) (6انظر :المدونة ،130/1 :التفريع ،244/1 :الرسالة ص .129
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أن ﻳﻐﻠﺐ أﺣﺪﻫﺎ ﻓﻜـﺎن اﻟﻨﻘﺼـﺎن أوﱃ ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﻴـﺐ ﻷﻧـﻪ ﺟـﱪان ،وﺳـﺠﻮد اﻟﺰﻳـﺎدة
ﺷـ ــﻜﺮ وإرﻏـ ــﺎم ﻟﻠﺸـ ــﻴﻄﺎن ،وﻻ ﳚـ ــﻮز أن ﻳـ ــﺆﺗﻰ ﺑﺴـ ــﺠﻮد اﻟﺸـ ــﻜﺮ ﻋﻠـ ــﻰ ]ﺗـ ــﺮك
ﺻــﻼة[) (1ﻧﺎﻗﺼــﺔ ،وﻻ أن ﻳــﺮﻏﻢ اﻟﺸــﻴﻄﺎن ﺑــﱰك اﻟﺼــﻼة ﻧﺎﻗﺼــﺔ ﻏــﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠــﺔ،
ﻓﻠﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻨﻘﺼﺎن.
 J3z1FOא K6I fLאxCS

وﻳﻜﱪ ﰲ ﺳﺠﺪﰐ اﻟﺴﻬﻮ) (2ﺣﺎل اﺑﺘﺪاﺋﻬﻤﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﻣﻨﻬﻤـﺎ؛ ﻷن رﺳـﻮل اﷲ
 ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ) ،(3وﻷن اﻟﺸــﺮوع ﰲ ﻛــﻞ اﻟﺴــﺠﻮد ﺑﺘﻜﺒــﲑ ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ اﻟﺮﻓــﻊ ﻣﻨــﻪ
اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺴﺠﻮد اﻟﺼﻼة وﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة.
 J4z1FOא KS CULא $8CSאgSمx

ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ ﺗﺸـﻬﺪ ﳍﻤــﺎ)(4؛ ﻷن رﺳـﻮل اﷲ  ﻓﻌـﻞ ذﻟــﻚ)،(5
وﻷن ﻣــﻦ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﺴــﻼم أن ﻳﻜــﻮن ﻋﻘﻴــﺐ ﺗﺸــﻬﺪ ،أﻻ ﺗــﺮى أن ﺳــﻼم اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ
ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ ﻋﻘﻴــﺐ ﺗﺸــﻬﺪ أو ﻻ ﺗــﺮى أﻧــﻪ إذا ﻓــﺮغ ﻣــﻦ ﺗﺸــﻬﺪﻩ ﰒ ﻗــﺎم وﻧﺴــﻰ
اﻟﺴﻼم ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ إذا ﻛﺎن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻴﻌﻴﺪ اﻟﺘﺸﻬﺪ ﰒ ﻳﺴﻠﻢ ،وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﻬﺪ
اﻷول ﻟﱰاﺧﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻼم.
Z KSD CUL)1 J5z1FOא1 ,GאgSم؟x

وأﻣﺎ اﻟﺴﺠﺪﺗﺎن ﻗﺒـﻞ اﻟﺴـﻼم ﻓﻔﻴﻬﻤـﺎ رواﻳﺘـﺎن) :(6إﺣـﺪاﳘﺎ أﻧـﻪ ﻳﺘﺸـﻬﺪ ﳍﻤـﺎ،
واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺸﻬﺪ ﳍﻤﺎ ،ﻓﻮﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻳﺘﺸﻬﺪ ﳍﻤﺎ ﻣﺎ روى ﻋﻤﺮان اﺑـﻦ
ﺣﺼــﲔ" :أن اﻟﻨــﱯ  ﺳــﻬﻰ ﻓﺴــﺠﺪ ﺳــﺠﺪﺗﲔ ﰒ ﺗﺸــﻬﺪ وﺳــﻠﻢ") ،(7وﻷﻧــﻪ
) (1ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل من السياق.
) (2انظر :المدونة ،128/1 :التفريع.250/1 :
) (3في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكثير ورجاله رجال الصحيح )انظر مجمع الزوائد.(155/2 :
) (4انظر :المدونة ،(127/1) :الرسالة ص .129
) (5لم أعثر على من أورد ذلك.
) (6انظر :الرسالة) :ص  ،(129التفريع.(250/1) :
) (7أخرجه مسلم في المساجد ،باب :السھو في الصالة والسجود.(405/1) :
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ﺳــﺠﻮد ﻋــﻦ ﺳــﻬﻮ ﻓﺄﺷــﺒﻪ اﻟــﺬي ﺑﻌــﺪ اﻟﺴــﻼم ،وﻷن اﻟﺴــﻼم ﻳﻘﺘﻀــﻲ أن ﻳﻜــﻮن
ﻋﻘﻴـﺐ ﺗﺸـﻬﺪ اﻋﺘﺒـﺎرا ﺑﺎﻟﺼـﻼة اﻟـﱵ ﻻ ﺳـﻬﻮ ﻓﻴﻬـﺎ ،واﻟﺘﺸـﻬﺪ اﻟـﺬي أﺗـﻰ ﺑـﻪ ﻗـﺪ
ﲣﻠﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺴـﻼم ﺳـﺠﻮد اﻟﺴـﻬﻮ ﻓﻴﺠـﺐ أن ﻳﺴـﺘﺄﻧﻒ ﻏـﲑﻩ ﻟﻴﻘـﻊ اﻟﺴـﻼم
ﻋﻘﻴﺒﻪ ،ووﺟﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺸﻬﺪ ﻟﻪ أﻧـﻪ ﻳﻜﺘﻔـﻲ ﰲ ذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸـﻬﺪ اﻷول؛ ﻷﻧـﻪ ﱂ
ﻳﻔﺼـ ــﻞ ﺑﻴﻨـ ــﻪ وﺑـ ــﲔ اﻟﺴـ ــﺠﻮد ﺑﺴـ ــﻼم ،ﻷن اﻟﺮﻛﻌـ ــﺔ اﻟﻮاﺣـ ــﺪة ﻻ ﻳﺘﺸـ ــﻬﺪ ﻓﻴﻬـ ــﺎ
ﺗﺸﻬﺪﻳﻦ.
x6z1FO

وﻳﺴــﻠﻢ ﻣــﻦ اﻟﻠﺘــﲔ ﺑﻌــﺪ اﻟﺴــﻼم)(1؛ "ﻷن اﻟﻨــﱯ  ﻣﻨﻬﻤــﺎ") ،(2ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻠﺘــﺎن
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻓﺈن اﻟﺴﻼم ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻳﻐﲎ ﻋﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﺳﻼم ﳍﻤﺎ.
;>6 J7z1FOא K?.+DSLאxCS

وﰲ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬــﺎ رواﻳﺘــﺎن) :(3إﺣــﺪاﳘﺎ أﻧــﻪ ﳚﻬــﺮ ﺑــﻪ ﻛﺎﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻣــﻦ
اﻟﺼ ــﻼة ،ووﺟﻬﻬ ــﺎ أﻧ ــﻪ ﻳﺴ ــﻠﻢ ﻋﻘﻴ ــﺐ ﺗﺸ ــﻬﺪ ،ﻓﺄﺷ ــﺒﻪ اﻟﺘﺴ ــﻠﻴﻢ ﻣ ــﻦ اﻟﺼ ــﻼة،
واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﳜﻔﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺼﻼة اﳉﻨﺎﺋﺰ ،وﻷﺎ ﺻﻼة ﻻ رﻛﻮع ﻓﻴﻬﺎ.
KN?. J8z1FOدאCSא $83אgSمx

إذا ﺗﺮك اﻟﺴﺠﻮد ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻼم ﻧﺎﺳﻴﺎ ﺳﺠﺪ ﻣﱴ ذﻛﺮ ،وﱂ ﻳُﻌﺪ اﻟﺼﻼة ﻟﱰﻛـﻪ،
واﻟﺬي ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﻳﺄﺗﻰ ﺑـﻪ ﻣـﺎدام ﻋـﻦ ﻗـﺮب وﰲ ﳎﻠﺴـﻪ ،ﻓـﺈن ﺗﺒﺎﻋـﺪا واﻧـﺘﻘﺾ
وﺿﻮءﻩ أﻋﺎد) .(4واﻟﻔـﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ أن اﻟـﺬي ﺑﻌـﺪ اﻟﺴـﻼم ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻼة ،وﻣـﺎ
ﻳﻔﻌــﻞ ﺑﻌــﺪ اﻟﻌﺒــﺎدة ﻻ ﺗﻔﺴــﺪ ﺑﱰﻛــﻪ ،واﻟــﺬي ﻗﺒــﻞ اﻟﺴــﻼم ﻫــﻮ ﰲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻌﺒــﺎدة
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺠﺎز أن ﻳﺒﻄﻞ ﺑﱰﻛﻪ ،وﻷن ﺳﺠﻮد اﻟﺰﻳـﺎدة ﺷـﻜﺮ ﷲ وﺗـﺮﻏﻴﻢ
) (1انظر :المدونة ،(112/1) :الرسالة) :ص .(129
) (2كما جاء في األحاديث التي ذكرت سابقا.
) (3انظر :الكافي) :ص  ،(60 ،43ومواھب الجليل للحطاب مع التاج واإلكليل للمواق.(21/2) :
) (4انظر :المدونة ،(129/1) :التفريغ ،(25/1) :الرسالة) :ص .(129
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ﻟﻠﺸ ــﻴﻄﺎن ﻋﻠ ــﻰ ﲤ ــﺎم اﻟﺼ ــﻼة ﻓﻬ ــﻮ ﻳﺘﻀ ــﻤﻦ ﺻ ــﺤﺘﻬﺎ ،واﻧﺘﻔ ــﺎء اﻟﻔﺴ ــﺎد ﻋﻨﻬ ــﺎ،
وﺳﺠﻮد اﻟﻨﻘﺼﺎن ﺟﱪان ﻟﻠﻨﻘﺺ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺠﺎز أن ﻳﻔﺴﺪ ﺑﱰﻛﻪ.
0+f5 J9z1FOدAאN?2AgFאKSدx

وﻗــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ﻋﻨــﻪ ﻫــﻞ ﺗﻌــﺎد اﻟﺼــﻼة ﻋﻤــﻦ ﺗــﺮك ﲨﻴــﻊ اﻟﺴــﺠﻮد ﻟﻠﻨﻘﺼــﺎن أو
ﺑﻌﻀــﻪ ،ﻓﻌﻨــﻪ ﰲ ذﻟــﻚ رواﻳﺘــﺎن) :(1إﺣــﺪاﳘﺎ أن ذﻟــﻚ ﺣﻜــﻢ ﲨﻴــﻊ اﻟﺴــﻬﻮ)،(2
واﻷﺧ ــﺮى أ ــﺎ ﺗﻌ ــﺎد ﻣ ــﻦ ﺗ ــﺮك اﻟﺴ ــﺠﻮد ﻟ ــﻨﻘﺺ اﻷﻓﻌ ــﺎل دون اﻷﻗ ـﻮال ،ﻓﻮﺟ ــﻪ
اﻷوﱃ ﻫـ ــﻮ أﻧـ ــﻪ ﺟ ـ ـﱪان ﻟﻠـ ــﻨﻘﺺ اﻟﻮاﻗـ ــﻊ ﰲ اﻟﺼـ ــﻼة ﻓﺄﺷـ ــﺒﻪ ]اﻟـ ــﻨﻘﺺ[) (3ﻋـ ــﻦ
اﻷﻓﻌــﺎل ،ووﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻫــﻮ أن ﺣﻜــﻢ اﻷﻓﻌــﺎل أﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺣﻜــﻢ اﻷﻗـﻮال ﺑﺪﻻﻟــﺔ
أن اﻹﻣــﺎم ﳛﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺄﻣﻮم ﻣــﻦ أرﻛــﺎن اﻷﻗـﻮال وﻫــﻮ اﻟﻘـﺮاءة ،وﻻ ﳛﻤــﻞ ﻋﻨــﻪ
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻷﻓﻌﺎل.
'4 J10z1FOאعא@و?.אAgFوxCa.W KS).

وﺳــﻨّﺔ ،وﻓﻀـﻴﻠﺔ ،وﻫﻴﺌـﺔ ،ﻓــﺎﳌﻔﺮوض
اﳌـﱰوك ﻣـﻦ اﻟﺼـﻼة أرﺑﻌــﺔ أﻧـﻮاع :ﻓـﺮضُ ،
ﻻ ﳚﺰﻳــﻪ ﺳــﺠﻮد اﻟﺴــﻬﻮ ،وﻻ ﳚــﺰي َﻣــﻦ ﺗﺮﻛــﻪ إﻻ اﻹﺗﻴــﺎن ﺑــﻪ ،وذﻟــﻚ ﻛﺘﻜﺒــﲑة
اﻹﺣـﺮام ،واﻟﻘـﺮاءة ﺑــﺄم اﻟﻘــﺮآن ،واﻟﺮﻛــﻮع واﻟﺴــﺠﻮد وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻓـﺮاﺋﺾ اﻟﺼــﻼة،
واﳍﻴﺌــﺎت ﻛﺮﻓــﻊ اﻟﻴــﺪﻳﻦ وﺻــﻔﺔ اﳉﻠــﻮس وﻣــﺎ أﺷــﺒﻬﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻔﻀــﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ،وﻟﻴﺴـﺖ ﻣـﻦ أﺻـﻞ ﺑﻨﻴﺘﻬـﺎ ﻛـﺎﻟﻘﻨﻮت وﺳـﺠﻮد اﻟـﺘﻼوة ،ﻻ ﻳﺴـﺠﺪ
ﻟﻠﺴ ـ ــﻬﻮ ﻣﻨﻬ ـ ــﺎ ،واﳌﺴ ـ ــﻨﻮن ﻣﺜ ـ ــﻞ ﺳ ـ ــﻮرة ﻣ ـ ــﻊ أم اﻟﻘ ـ ــﺮآن ﰲ اﻟ ـ ــﺮﻛﻌﺘﲔ اﻷوﻟﻴ ـ ــﲔ،
واﻹﺳـﺮار واﳉﻬـﺮ ﰲ ﻣﻮاﺿـﻌﻬﺎ ،واﻟﺘﻜﺒـﲑات ﻏـﲑ اﻻﻓﺘﺘـﺎح وﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ ذﻟـﻚ ]ﻣــﻦ
اﻟﺴﻨﻦ[) (4ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻪ.

) (1انظر :المدونة ،(129/1) :التفريع ،(250/1) :الكافي) :ص .(59
) (2أي حكم من ترك أي نوع من السھو في إعادته الصالة
) (3ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (4ما بين معقوفتين مطموسة ،وأكمل النقص من السياق.
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إذا ﱂ ﻳــﺪر ﻛ ــﻢ ﺻ ــﻠﻰ ،ﻟ ــﻪ ﺣﺎﻟﺘ ــﺎن) :(1ﺣ ــﺎل ﻳﺴ ــﺘﻨﻜﺤﻪ اﻟﺸ ــﻜﻮك وﻳﻐﻠ ــﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ،وﻻ ﻳﺼﺢ ﻟﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻳﻘﻴـﻦ ،ﻓﻬﺬا ﺿـﺮب ﻣـﻦ ﺿـﺮوب اﻟﻮﺳـﻮاس ﻓﻴﻨﺒﻐـﻲ أن
ﻳﻠﻬــﻰ ﻋﻨــﻪ وﻻ ﻳﻠﺘﻔــﺖ إﻟﻴــﻪ ،وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ أن ﻳﺴــﺠﺪ ﺑﻌ ــﺪ اﻟﺴــﻼم؛ ﻷﻧــﻪ إﱃ
اﻟﺰﻳــﺎدة أﻗــﺮب ،وﺣــﺎل ﻳﻘــﻞ ﺷــﻜﻪ ،أو ﻳﻜﺜــﺮ إﱃ ﺣــﺪ ﳝﻜــﻦ ﻣﻌــﻪ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻴﻘــﲔ،
وﻻ ﻳﻨﺘﻬــﻲ إﱃ أن ﳛﺼــﻞ ﻳﻘــﲔ ،ﻓﻬــﺬا إذا ﺷــﻚ ﺑــﲏ ﻋﻠــﻰ ﻳﻘﻴﻨــﻪ وﺳــﺠﺪ ﺑﻌــﺪ
اﻟﺴــﻼم ،وﻻ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ ﻏﺎﻟــﺐ اﻟﻈــﻦ وﻻ ﲣﻤــﲔ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(2؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ
" :إذا ﺷ ــﻚ أﺣ ــﺪﻛﻢ ﰲ ﺻ ــﻼﺗﻪ ﻓﻠﻴﻠ ــﻎ اﻟﺸ ــﻚ وﻟﻴ ــﱭ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻴﻘ ــﲔ ،ﻓ ــﺈذا
اﺳــﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻤــﺎم ﺳــﺠﺪ ﺳــﺠﺪﺗﲔ") ،(3وﻷن أﻣــﺮ اﻟﺼــﻼة ﻣﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺘﻴــﺎط،
واﻻﺣﺘﻴﺎط ﻫﻮ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﲔ دون ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻈﻦ واﻟﺘﺨﻤﲔ.
AI fMS'?. J12z1FOא*N5אمx

إذا ﻧﺴــﻰ ﺗﻜﺒــﲑة اﻹﺣ ـﺮام ﰲ ﺻــﻼﺗﻪ أﻋــﺎد ﺳ ـﻮاء أﻛــﺎن إﻣﺎﻣــﺎ أو ﻣﺄﻣﻮﻣــﺎ أو
ﻣﻨﻔـﺮدا) (4ﻓـﺈن ذﻛــﺮ وﻫـﻮ ﰲ اﻟﺼـﻼة ،ﻓــﺈن ﻛـﺎن ﱂ ﻳﻜـﱪ ﻟﻠﺮﻛــﻮع اﺑﺘـﺪأ اﻟﺼــﻼة،
وإن ﻛﺎن إﻣﺎﻣﺎ ]أﻋﻠﻢ[) (5ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ  ......ﻓﻠﻪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟـﺌﻼ ﳜﻠـﻂ ﻋﻠـﻴﻬﻢ،
ﻓــﺈن ﻛــﱪ ﻟﻠﺮﻛــﻮع :ﻓــﺈن ﻛــﺎن إﻣﺎﻣــﺎ أو ﻣﻨﻔــﺮدا ﻓﺤﺎﻟــﻪ ﰲ ذﻟــﻚ ﻛﺤﺎﻟــﻪ ﻗﺒــﻞ أن
ﻳﻜﱪ ﻟﻠﺮﻛﻮع ،وإن ﻛﺎن ﻣﺄﻣﻮﻣﺎ ﻧﻈﺮ :ﻓﺈن أﻣﻜﻨﻪ أن ﻳﺮﻓـﻊ رأﺳـﻪ ﻓﻴﻜـﱪ ﻟﻺﺣـﺮام
وﻳﻠﺤﻖ اﻟﺮﻛﻌﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﻓﻌـﻞ ،وإن ﻏﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ إن ﻓﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﻓﺎﺗﺘـﻪ اﻟﺮﻛﻌـﺔ
اﺳ ــﺘﺤﺐ ﻟ ــﻪ أن ﳝﻀ ــﻲ ﻣ ــﻊ اﻹﻣ ــﺎم ﰒ ﻳﻌﻴ ــﺪ اﻟﺼ ــﻼة ،وإن اﺧﺘ ــﺎر أن ﻳﻘﻄ ــﻊ
وﻳﺒﺘﺪئ ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻪ.
) (1انظر :المدونة ،(128/1) :التفريع ،(251-250/1) :الرسالة) :ص  ،(131الكافي) :ص .(60
) (2انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(230مختصر القدوري – مع شرحه اللباب.(98/1) :
) (3أخرجه مسلم في المساجد ،باب :السھو في الصالة.(400/1) :
) (4انظر :التفريع ،(246/1) :الكافي) :ص .(390
) (5ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،وأكمل الناقص بما يقتضيه السياق.
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ووﺟ ــﻪ اﺳ ــﺘﺤﺒﺎﺑﻨﺎ ﻟ ــﻪ ذﻟ ــﻚ أن ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻞ اﻟﻌﻠ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻳ ــﺬﻫﺐ إﱃ أن ﺗﻜﺒ ــﲑة
اﻟﺮﻛـﻮع ﺗﻨـﻮب ﻋــﻦ ﺗﻜﺒـﲑة اﻹﺣـﺮام ،ﻓﻠـﻢ ﻧـﺄﻣﺮﻩ ﺑــﺎﳋﺮوج ﻣـﻦ ﺻــﻼة ﳜﺘﻠـﻒ أﻫــﻞ
اﻟﻌﻠﻢ ﰲ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔـﺔ ﺣﺎﻟـﻪ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﻜـﱪ ﻟﻠﺮﻛـﻮع؛ وﻷن أﺣـﺪا
ﻻ ﻳﻘ ــﻮل :أن اﻟﺼ ــﻼة ﻣﻨﻌﻘ ــﺪة ﺑ ــﻪ ﺑﻐ ــﲑ ﺗﻜﺒ ــﲑة ،وﻫ ــﺬا اﳌ ــﺄﻣﻮم ﻷﻧ ــﻪ ﻗ ــﺪ ﻋﻘ ــﺪ
ﺻــﻼﺗﻪ ﺑﺼ ــﻼة إﻣﺎﻣ ــﻪ ،ﻓﺄﻣــﺎ إن ﻛ ــﺎن إﻣﺎﻣ ــﺎ أو ﻣﻨﻔ ــﺮدا ﻓــﻼ ﻳﻮﺟ ــﺪ ﻫ ــﺬا اﳌﻌ ــﲎ
ﻓﻴﻬﻤﺎ.
C J13z1FOא@.مx

إذا ﺳ ـ ــﻬﻰ اﳌ ـ ــﺄﻣﻮم ﱂ ﻳﺴ ـ ــﺠﺪ ﲪﻠ ـ ــﻪ اﻹﻣ ـ ــﺎم ﻋﻨ ـ ــﻪ) ،(1ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ " :اﻹﻣ ـ ــﺎم
ﺿــﺎﻣﻦ") ،(2واﻟﻀــﺎﻣﻦ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﻣﻀــﻤﻮﻧﺎ وذﻟــﻚ ﻫــﻮ اﻟﻘ ـﺮاءة وﺳــﺠﻮد اﻟﺴــﻬﻮ؛
وﻷﻧﻪ ﳌﺎ أﻟﺰﻣﻪ أن ﻳﺴـﺠﺪ ﰲ ﺳـﻬﻮ اﻹﻣـﺎم ،وإن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣﻨـﻪ ﺳـﻬﻮ ﺟـﺎز أن ﻻ
ﻳﺴﺠﺪ ﰲ ﺳﻬﻮ ﺑﺄن ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎم.
 J14z1FOא@ Sق)xW..0CS

إذا ﻓﺎﺗــﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟﺼــﻼة ﻣــﻊ اﻹﻣــﺎم ،وﻛــﺎن اﻹﻣــﺎم ﻗــﺪ ﺳــﻬﺎ ﻓﻴﻨﻈــﺮ :ﻓــﺈن ﻛــﺎن
ﺳﺠﻮدﻩ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﺳﺠﺪ ﻣﻌﻪ ﻟﻮﺟﻮب إﺗﺒﺎﻋـﻪ ،وإن ﻛـﺎن ﺑﻌـﺪﻩ اﻧﺘﻈـﺮ إﱃ أن
ﻳﻔــﺮغ ﻣــﻦ ﻗﻀــﺎء ﻣــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﰒ ﻳﺴــﺠﺪ؛ ﻷن ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﺘﺒــﻊ اﻹﻣــﺎم ﻋﻠـﻰ ﺣــﺪ ﻣــﺎ
ﻳﻔﻌــﻞ اﻹﻣــﺎم ،واﻹﻣــﺎم أﺗــﻰ ــﺬا اﻟﺴــﺠﻮد ﺑﻌــﺪ ﻓﺮاﻏــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻼة ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ
ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺄﻣﻮم.



) (1انظر :التفريع ،(248/1) :المقدمات.(198/1) :
) (2أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :وم!!ا يج!!ب عل!!ى الم!!ؤذن م!!ا تعاھ!!د الوق!!ت ،(356/1) :والترم!!ذي ف!!ي
الصالة ،ب!اب :م!ا ج!اء أن اإلم!ام ض!امن ،(402/1) :وف!ي س!ندھما اض!طراب ،ولك!ن رواه أحم!د،(419/2) :
بسند روى له مسلم بنفس ذلك السند نحوا من أربعة عشر حديثا )نصب الراية.(58/2 :
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اﻟﻜﻼم ﻋﺎﻣﺪا – ﻻ ﻹﺻﻼح اﻟﺼﻼة – ﻳﺒﻄﻠﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻏـﲑ ﺧـﻼف ) ،(1ﻓﺄﻣـﺎ
اﻟﻜ ــﻼم ﺳ ــﻬﻮا ﻓ ــﻼ ﻳﺒﻄﻠﻬ ــﺎ) (2ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) ،(3ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :رﻓ ــﻊ ﻋ ــﻦ أﻣ ــﱵ
اﳋﻄــﺄ واﻟﻨﺴــﻴﺎن") ،(4وﻷﻧــﻪ ﻛــﻼم أﺗــﻰ ﺑــﻪ ﺳــﻬﻮا ]أﺷــﺒﻪ[) (5أن ﻳﻘــﻮل اﻟﺴــﻼم
ﻋﻠﻴﻜﻢ.
 J16z1FOאgfم@EDFאxAgF

وإذا ﱂ ﻳﻨﺘﺒﻪ إﻣﺎﻣﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻓﺘﻜﻠﻢ ﱂ ﺗﺒﻄـﻞ ﺻـﻼﺗﻪ) ،(6ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ
وأﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) ،(7ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :أﺣﻘ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻳﻘ ــﻮل ذو اﻟﻴ ــﺪﻳﻦ") ،(8وﻛ ــﺬﻟﻚ ﻛ ــﻼم ذي
اﻟﻴﺪﻳﻦ؛ وﻷن اﳊﺎﺟﺔ داﻋﻴﺔ إﻟﻴﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ.

) (1انظر :اإلجماع) :ص  ،(40المجموع.(30/4) :
) (2انظر :المدونة ،(127/1) :التفريع ،260/1 :الرسالة) :ص  ،(131الكافي) :ص .(66
) (3انظر :مختصر القدوري.(85/1) :
) (4الحديث بلفظ" :إن ﷲ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرھوا" أخرجه ابن ماجه ف!ي الط!الق ،ب!اب:
الطالق المك!ره والن!اس ،(659/1) :واب!ن حب!ان والح!اكم وق!ال :ص!حيح عل!ى ش!رط الش!يخين )نص!ب الراي!ة:
.(64/2
) (5ما بين معقوفتين مطموسة وأكمل النقص من السياق.
) (6انظر :المدونة ،(126/1) :التفريع ،(260/1) :الكافي) :ص .(66
) (7انظر :المبسوط ،(171-170/1) :األم.(124/1) :
) (8حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه.
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W 8אAgX6aא FوאAgFאDOa
واﻟﻘﻨﻮت ﻓﻀﻴﻠﺔ)(1ﰲ ﺻـﻼة اﻟﺼـﺒﺢ) ،(2ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ)(3؛ "ﻷن رﺳـﻮل
اﷲ  ﻳﻘﻨــﺖ ﰲ ﺻــﻼة اﻟﻔﺠــﺮ") ،(4وﻗــﺎل أﻧــﺲ :ﻣــﺎزال رﺳــﻮل اﷲ  ﻳﻘﻨــﺖ
ﻓﻴﻬــﺎ ﺣــﱴ ﻓــﺎرق اﻟــﺪﻧﻴﺎ) ،(5وﻷن أﻛــﺎﺑﺮ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠــﻮﻩ ﺑﻌــﺪﻩ ﻣﺜــﻞ :أﰉ ﺑﻜــﺮ،
وﻋﻤـ ـ ــﺮ ،وﻋﻠـ ـ ـ ّـﻲ ،وأﰉ ﻣﻮﺳـ ـ ــﻰ) ،(6واﺑـ ـ ــﻦ ﻋﺒـ ـ ــﺎس) (7واﻟ ـ ـ ـﱪاء ﺑـ ـ ــﻦ ﻋـ ـ ــﺎزب)،(8
وﻏﲑﻫﻢ).(9
. J1z1FOאxa

وﻣﻮﺿــﻌﻪ اﻟﺮﻛﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ) ،(10وﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻌــﻞ رﺳــﻮل اﷲ ) (11وﻫــﻮ ﳐــﲑ إن
ﺷﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻛﻮع ،وإن ﺷﺎء ﺑﻌـﺪﻩ؛ ﻷن ﻛـﻞ ذﻟـﻚ ﻗـﺪ روي ﻋـﻦ اﻟﺼـﺪر اﻷول،
) (1الفضيلة :مأخوذة من الفضل وھو في الفعل استحقاق الثواب عليه )انظر الجامع من ھذا الكت!اب) ،والقن!وت:
الدعاء المصباح.(516/1) :
) (2المدونة ،(100/1) :التفريغ ،(166/1) :الرسالة) :ص  ،(118الكافي) :ص .(44
) (3انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(28مختصر القدوري.(77/1) :
) (4أخرجه البزاز والطبراني وابن أبى شيبة والطحاوي :فيه أبو حمزة القص!بة ،وھ!و ف!احش الخط!أ ،ويش!ھد ل!ه
حديث أبى ھريرة الذي في الصحيحين نصب الراية.(123/2) :
) (5أخرج!!ه أحم!!د  ،(162/3) :وال!!دارقطني :(39/2) :والبيھق!!ي ،(201/2) :وص!!ححه الح!!اكم ،وأق!!ره البيھق!!ي
على ذلك )نصب الراية.(131/2 :
) (6أب9و موس99ى :ھ!!و عب!!د ﷲ ب!!ن ق!يس ب!!ن س!!ليم ب!!ن حض!!ار ب!ن ح!!رب ،اإلم!!ام الكبي!!ر ص!!احب رس!!ول ﷲ- -
الفقيه المقرئ ،أقرأ أھل البصرة وأفقھھم في الدين ،استعمله النبي  - -على اليمن مع معاذ ولى إم!رة الكوف!ة
والبصرة )ت ) (42شذرات الذھب ،29/1 :سير أعالم النبالء.(380/2) :
) (7ابن عباس :ھو عبد ﷲ ب!ن عب!اس ب!ن عب!د المطل!ب اب!ن ع!م رس!ول ﷲ  ،الص!حابي القرش!ي ،ح!دث ع!ن
النب!!ي  وع!!ن عم!!ر وعل ! ّي ومع!!اذ وغي!!رھم ،حب!!ـر األم!!ة وفقي!!ه العص!!ر وإم!!ام التفس!!ير )ت  81ھ!!ـ( )ت!!ذكرة
ال ُحفّاظ ،(37/1) :سير أعالم النبالء.(331/3) :
) (8الب9راء ب9ن ع99ازب :ھ!و اب!!ن الح!ارث وعم!ارة األنص!!اري الح!ارثي الم!!دني ،نزي!ل الكوف!ة ،الفقي!!ه الكبي!ر م!!ن
أعيان الصحابة ،روى حديثا كثيرا) ،ت  72ھـ( شذرات الذھب ،77/1 :سير أعالم النبالء.(194/3 :
) (9أخرج ھذه اآلثار :البيھقي ،(206-201/2) :ابن أبى شيبة ،(312-311/2) :عبد الرزاق.(112-108/3) :
) (10انظر :الرسالة) :ص  ،(118الكافي) :ص .(44
) (11عن ابى ھريرة" :أن رسول ﷲ  قنت في الركعة اآلخرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسير ،ب!اب:
"ليس لك من األمر شيء" ،(171/5) :ومسلم في المساجد.(467/1) :
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وروي ﻋــﻦ ﻋﻤــﺮ) (1وﻋﺜﻤــﺎن ،وﻋﻠـ ّـﻲ) ،(2وﻗﻴــﻞ :إﳕــﺎ ﻓﻌﻠــﻪ ﻋﻤــﺮ ﻟﻴــﺪرك اﻟﺼــﻼة
ﻣﻦ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﳎﻴﺌﻪ إﻟﻴﻬﺎ.
 J2z1FOא@x KS

وﻣــﻦ دﺧــﻞ اﳌﺴــﺠﺪ رﻛــﻊ ﻗﺒــﻞ أن ﳚﻠــﺲ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم" :إذا
دﺧﻞ أﺣﺪﻛﻢ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻠﲑﻛﻊ رﻛﻌﺘﲔ ﻗﺒﻞ أن ﳚﻠﺲ").(3
 J3z1FOא46AgFو,אxCa

ﻻ ﺗﺼ ــﻠﻰ ﻧﺎﻓﻠ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ اﻟﻌﺼ ــﺮ ﺣ ــﱴ ﺗﻐ ــﺮب اﻟﺸ ــﻤﺲ ،وﻻ ﺑﻌ ــﺪ اﻟﻔﺠ ــﺮ ﺣ ــﱴ
ﺗﻄﻠــﻊ) ،(4ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻻ ﲢ ــﺮوا ﺑﺼــﻼﺗﻜﻢ ﻃﻠ ــﻮع اﻟﺸ ــﻤﺲ وﻻ ﻏﺮو ــﺎ")(5؛
وﻷﻧــﻪ "ــﻰ ﻋــﻦ اﻟﺼــﻼة ﺑﻌــﺪ اﻟﻌﺼــﺮ ﺣــﱴ ﺗﻐــﺮب اﻟﺸــﻤﺲ ،وﺑﻌــﺪ اﻟﻔﺠــﺮ ﺣــﱴ
ﺗﻄﻠﻊ") ،(6وﻗﻴﻞ إﺎ ﺗﻄﻠﻊ وﺗﻐﺮب ﺑﲔ ﻗﺮﱐ اﻟﺸﻴﻄﺎن.
 J4z1FOאAgFא46n <Gو,אxCa

ﻻ ﺧــﻼف ﰲ ﻣﻨــﻊ ذﻟــﻚ ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﺳــﺒﺐ ﻟــﻪ ،ﻓﺄﻣــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﻟــﻪ ﺳــﺒﺐ ﻣﺜــﻞ أن
ﻳﺪﺧﻞ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﲑﻳﺪ ﲢﻴﺘﻪ ،أو ﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،ﻓﺴﺒﻴﻠﻪ ﰲ اﳌﻨﻊ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺎ
ﻻ ﺳ ـ ــﺒﺐ ﻟ ـ ــﻪ ،واﺧﺘﻠ ـ ــﻒ ﰲ ﺻ ـ ــﻼة اﻟﻜﺴ ـ ــﻮف وﺳ ـ ــﺠﻮد اﻟﻘ ـ ــﺮآن ) ،(7وﻗ ـ ــﺎل
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻛﻞ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﳍﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺜﻞ ﲢﻴﺔ اﳌﺴﺠﺪ وﻗﻀﺎء ﻓﺎﺋﺘﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﰲ
اﻷوﻗــﺎت اﳌﻨﻬــﻰ ﻋﻨﻬــﺎ) ،(8ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ" :ﻻ ﺻــﻼة ﺑﻌــﺪ اﻟﻌﺼــﺮ ﺣــﱴ ﺗﻐــﺮب
اﻟﺸﻤﺲ") (9ﻓﻌﻢ؛ وﻷﺎ ﺻﻼة ﻧﻔﻞ ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﻣﺎ ﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ.
) (1لم أجده عن عمر ،لكن ثبت ھذا عن عثمان ،كما أخرجه البيھقي ،(209/2) :وعبد الرزاق..(109/3) :
) (2أخرج ھذه اآلثار البيھقي ،(209-208/2) :ابن أبى شيبة.(313-312/2) :
) (3أخرج!!!ه البخ!!!اري ف!!!ي الص!!!الة ،ب!!!اب :إذا دخ!!!ل المس!!!جد فليرك!!!ع ركعت!!!ين ،(537/1) :ومس!!!لم ف!!!ي ص!!!الة
المسافرين.(495/1) :
) (4انظر :الرسالة) :ص  ،(126الكافي) :ص .(37-36
) (5أخرجه مسلم في صالة المسافرين ،باب :األوقات التي نھى عن الصالة فيھا.(568/1) :
) (6أخرجه البخاري في مواقي!ت الص!الة ،ب!اب :الص!الة بع!د الفج!ر حت!ى ترف!ع الش!مس ،(145/1) :ومس!لم ف!ي
صالة المسافرين ،باب :األوقات التي نھى عن الصالة فيھا.(566/1) :
) (7انظر :التفريع ،(270-236/1) :الرسالة) :ص .(126
) (8انظر :األم ،(150/1) :مختصر المزنى) :ص .(19
) (9سبق تخريج الحديث قريبا.
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/:, J5z1FOא;א6\Pא#و,א@xCaCa

وﺗﻘﻀ ــﻰ اﻟﻔﻮاﺋ ــﺖ ﻣ ــﻦ اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ ﰲ اﻷوﻗ ــﺎت اﳌﻨﻬ ــﻲ ﻋﻨﻬ ــﺎ) ،(1ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(2ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﻣــﻦ ﻧﺴــﻰ ﺻــﻼة أو ﻧــﺎم ﻋﻨﻬــﺎ ﻓﻠﻴﺼــﻠﻬﺎ إذا ذﻛﺮﻫــﺎ ،ﻓــﺈن
ذﻟﻚ وﻗﺘﻬﺎ")(3؛ وﻷﺎ ﺻﻼة ﻓﺮض ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ ﻋﺼﺮ ﻳﻮﻣﻪ أو ﻓﺠﺮﻩ.
G$>MDX?. J6z1FOא;+`WL86NKد1Yא@x KS

إذا ﺻﻠﻰ رﻛﻌﱵ اﻟﻔﺠﺮ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﰒ دﺧﻞ اﳌﺴﺠـﺪ ﻓﻘﻴـﻞ :ﻳﺮﻛـﻊ ﲢﻴـﺔ اﳌﺴـﺠﺪ،
وﻗﻴﻞ :ﳚﻠﺲ وﻻ ﻳﺮﻛﻊ) ،(4ﻓﻮﺟﻪ اﻷول :ﻗﻮﻟﻪ" :إذا دﺧﻞ أﺣﺪﻛﻢ اﳌﺴـﺠﺪ ﻓـﻼ
ﳚﻠ ــﺲ ﺣ ــﱴ ﻳﺮﻛ ــﻊ رﻛﻌﺘ ــﲔ")(5؛ وﻷﻧ ــﻪ داﺧ ــﻞ إﱃ اﳌﺴ ــﺠﺪ ]ﻷداء[) (6ﺻ ــﻼة
اﻟﻔﺠــﺮ وأﺷــﺒﻪ إذا ﱂ ]ﻳﺼــﻞ[) ،(7ووﺟــﻪ اﻟﺜــﺎﱐ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ " :إذا ﻃﻠــﻊ اﻟﻔﺠــﺮ
ﻓﻼ ﺻﻼة إﻻ رﻛﻌﱴ اﻟﻔﺠﺮ").(8
AgX J7z1FOאxN

اﻟـ ــﻮﺗﺮ)ُ (9ﺳـ ــﻨّﺔ ﻣﺆﻛـ ــﺪة) ،(10ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻷﰉ ﺧﻠﻴﻔـ ــﺔ) (11ﰲ ﻗﻮﻟـ ــﻪ :إـ ــﺎ واﺟﺒـ ــﺔ
وﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻔــﺮض وﻻ ُﺳ ـﻨّﺔ ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ  ﻟﻸﻋ ـﺮاﰊ ﳌــﺎ ﺳــﺄﻟﻪ ﻋــﻦ اﻹﺳــﻼم" :ﲬــﺲ
ﺻﻠﻮات ﰲ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ") ،(12وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺗﺮ واﺟﺒﺔ ﻟﻜﺎن ﻳﻘﻮل ﺳﺘﺎ ،وﻗﺎل:
) (1انظر :المدونة ،(213/1) :الرسالة) :ص .(131
) (2يجوز عند أبى حنيفة ذلك مع الكراھة )انظر مختصر القدوري ،89/1 :تحفة الفقھاء.(105/2) :
) (3أخرج!!!ه البخ!!!اري ف!!!ي المواقي!!!ت ،ب!!!اب :م!!!ن نس!!!ى ص!!!الة فليص!!!لھا إذا ذك!!!ر ،148/1 :ومس!!!لم ف!!!ي ص!!!الة
المسافرين ،باب :قضاء الصالة الفائتة.477/1 :
) (4انظر :الرسالة) :ص  ،(126الكافي) :ص .(126 ،37
) (5سبق تخريج الحديث.
) (9) ،(6ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،وأكمل الناقص من السياق.
) (8) (7أخرجه البخاري في التھجد ،باب :الركعتين قبل العصر ،(54/2) :ومسلم ف!ي ص!الة المس!افرين ،ب!اب:
استحباب ركعتي سنة الفجر.(500/1) :
) (9الوتر :ھو الفرد )غرر المقالة :ص .(124
) (10انظ!ر :المدون!!ة ،(122/1) :التفري!!ع ،(267/1) :الرس!!الة) :ص  ،(125-124وقول!!هُ :س!نّة مؤك!!دة ،أي أن!!ه
أكد النوافل كلھا ،وھو يأتي في األفضلية بعد صالة الفرض ،وقيل :ترد شھادة م!ن داوم عل!ى ت!رك المن!دوبات
المؤكدة كالوتر ) ...مواھب الجليل.(75/2 :
) (11انظر مختصر الطحاوي) :ص  ،(29مختصر القدوري ،(75/1) :وتحفة الفقھاء(154/2) :
) ،(12أخرجه البخاري في اإليمان ،باب :الزكاة من اإلسالم ،(16/1) :ومسلم في اإليمان ،باب :بيان الص!لوات
التي ھي أحد أركان اإلسالم.(40/1) :
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ﻫ ــﻞ ﻋﻠ ـ ّـﻲ ﻏ ــﲑﻫﻦ ،ﻗ ــﺎل" :إﻻ أن ﺗﺘﻄ ــﻮع") ،(1وذﻟ ــﻚ ﻳﻨﻔ ــﻲ وﺟ ــﻮب ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪا
اﳋﻤــﺲ ،وﻗﻮﻟــﻪ" :أﻣــﺮت ﺑــﺎﻟﻮﺗﺮ وﻫــﻮ ﻟﻜــﻢ ُﺳــﻨّﺔ")(2؛ وﻷﻧــﻪ  ﺻــﻼﻫﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺮاﺣﻠﺔ) ،(3وﻟـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ واﺟﺒـﺔ ﱂ ﻳﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ؛ وﻷـﺎ ﺻـﻼة ﻟﻴﺴـﺖ ﻣـﻦ ُﺳـﻨﺘﻬﺎ
اﻷذان ﺑﻮﺟــﻪ ﻓﻠــﻢ ﺗﻜــﻦ واﺟﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻋﻴــﺎن اﺑﺘــﺪاء أﺻــﻠﻪ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﻨﻮاﻓــﻞ؛ وﻷن
ﻛﻞ ﺻﻼة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﺮﺿﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ واﺟﺒﺔ ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺸﺮع ﻛﺮﻛﻌﱵ اﻟﻔﺠﺮ.
AgX;X6 J8z1FOאxN

ﺻــﻔﺔ اﻟــﻮﺗﺮ :أن ﻳــﺄﰐ ﺑﺮﻛﻌــﺔ ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﺷــﻔﻊ ﻣﻨﻔﺼــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ،وﻟــﻴﺲ ﳌــﺎ ﻗﺒﻠﻬــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﻔﻌــﻞ ﺣــﺪ ،وأﻗﻠــﻪ رﻛﻌﺘــﺎن ،وﻻ ﻳــﻮﺗﺮ ﺑﺮﻛﻌــﺔ ﻣﻨﻔــﺮدة ﻋــﻦ ﺷــﻔﻊ ﻗﺒﻠﻬــﺎ)..(4وإﳕــﺎ
ﻗﻠﻨﺎ :إن رﻛﻌﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ) (5ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (6ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﺛﻼث رﻛﻌﺎت ،ﻟﻘﻮﻟـﻪ
" :ﺻﻼة اﻟﻠﻴﻞ ﻣﺜـﲎ ﻣﺜـﲎ ،ﻓـﺈذا ﺧﺸـﻲ أﺣـﺪﻛﻢ اﻟﺼـﺒﺢ ﺻـﻠﻲ رﻛﻌـﺔ واﺣـﺪة
ﺗــﻮﺗﺮ ﻟــﻪ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﺻــﻠﻰ") ،(7ﻓــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ أن اﻟــﻮﺗﺮ رﻛﻌــﺔ وروت ﻋﺎﺋﺸــﺔ – رﺿــﻲ
اﷲ ﻋﻨﻬ ــﺎ" :-أﻧ ــﻪ  ﻛ ــﺎن ﻳﺼ ــﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﻴ ــﻞ إﺣ ــﺪى ﻋﺸ ــﺮة رﻛﻌ ــﺔ ،ﻳ ــﻮﺗﺮ ﻣﻨﻬ ــﺎ
ﺑﻮاﺣﺪة")..(8وﻣﱴ ﻗﻠﻨﺎ إﻧﻪ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﺜﻼث رﻛﻌـﺎت ﻻ ﻳﻔﺼـﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺑﻮاﺣـﺪة ،وﻻ
ﻧﻔﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﱂ ﻳﻜـﻦ ذﻟـﻚ وﺗـﺮا ،وﻫـﺬا ﻫـﻮ اﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ أن ﻟـﻪ ﻳـﻮﺗﺮ
ﺑﺮﻛﻌــﺔ ﻻ ﻧﻔــﻞ ﻗﺒﻠﻬــﺎ) ،(9وﻳــﺪل ﻋﻠﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ" :ﻓــﺈذا ﺧﻔــﺖ اﻟﺼــﺒﺢ ﻓﻮاﺣــﺪة ﺗــﻮﺗﺮ

) (1أخرجه أحمد ،231/1 :والحاكم ،(300/1) :والدارقطني ،(21/2) :بلفظ :قريب منه ،وقد سكت الحاكم عنه
)نصب الراية.(115/2 :
) (2أخرجه البخاري في الوتر ،ب!اب :ال!وتر عل!ى الداب!ة ،(14/2) :ومس!لم ف!ي ص!الة المس!افرين ،ب!اب :الص!الة
على الدابة.(487/1) :
) (4) (3انظر :التفريع ،(267/1) :الكافي) :ص .(75
) (5انظر :المدونة ،(121/1) :التفريع ،267/1 :والرسالة) :ص .(125
) (6انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(28مختصر القوري.(76/1) :
) (7أخرجه البخاري ف!ي ال!وتر ،ب!اب :م!ا ج!اء ف!ي ال!وتر ،(12/2) :ومس!لم ف!ي ص!الة المس!افرين ،ب!اب :ص!الة
الليل.(508/1) :
) (8أخرجه البخاري في التھجد ،باب :كيف كانت صالة النبي  ،(45/2) :ومسلم في ص!الة المس!افرين ،ب!اب:
صالة الليل.(508/1) :
) (9انظر :األم.(140/1) :
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ﻟﻚ ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﺻـﻠﻴﺖ") ،(1ﻓﺠﻌـﻞ ﻣـﻦ ﺷـﺮط اﺳـﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﺳـﻢ اﻟـﻮﺗﺮ ﺗﻘـﺪم ﺻـﻼة
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﻜﻮن وﺗﺮا ﳍﺎ.
64N). J9z1FOא;UوאxN
اﳌﺴـ ـ ــﺘﺤﺐ ﰲ ﻗ ـ ـ ـﺮاءة اﻟﺸـ ـ ــﻔﻊ lrq p om :ﰲ اﻷوﱃ ،و Am
 lCBﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ ،وﰲ اﻟ ـ ــﻮﺗﺮ اﻹﺧ ـ ــﻼص واﳌﻌﻮذﺗ ـ ــﺎن) ،(2ﳌ ـ ــﺎ

روت ﻋﺎﺋﺸﺔ – رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ – أن اﻟﻨﱯ " :ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ").(3
;X J10z1FOאNא6A/אxN

)(5

اﻟﻘـﺮاءة ﰲ اﻟــﻮﺗﺮ ﺟﻬـﺮا)(4؛ ﻷﻧــﻪ  ﻛــﺎن ﳚﻬــﺮ ﻓﻴــﻪ ﺑــﺎﻟﻘﺮاءة ؛ وﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ ﱂ
ﻳﻜــﻦ ﳚﻬــﺮ ﳌــﺎ ﺗﻌﻠﻤ ـﻮا ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻘ ـﺮأ ﺑــﻪ؛ ﻷن إﺧﺒــﺎرﻫﻢ ﺑــﺬﻟﻚ ﻛــﺎن ﻋــﻦ ﲰــﺎع
وﻣﺸﺎﻫﺪة.
+f5 J11z1FOد/אxa

دﻋــﺎء اﻟﻘﻨــﻮت ﻏــﲑ ﻣﺴــﻨﻮن ﰲ اﻟــﻮﺗﺮ إﻻ ﰲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻵﺧــﺮ ﻣــﻦ رﻣﻀــﺎن،
ﻓﻔﻴﻪ رواﻳﺘـﺎن) ،(6وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﲟﺴـﻨﻮن ﻷن ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ اﳋﻄـﺎب – -
أﰊ) ،(7ﻓﺼﻠﻰ ﻢ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﻠـﺔ وﱂ ﻳﻘﻨـﺖ ﰲ اﻟﻨﺼـﻒ اﻷول،
ﲨﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ
ّ
وﲣﻠــﻒ ﰲ ﻣﻨﺰﻟــﻪ اﻟﻌﺸــﺮة اﻷﺧــﲑة ،ﻓﻘــﺪﻣﻮا ﻣﻜﺎﻧــﻪ ﻣﻌــﺎذا) ،(8ﻓﺼــﻠﻰ ــﻢ ﺑﻘﻴــﺔ
) (1سبق تخريج الحديث قريبا.
) (2انظر :التفريع ،(268/1) :الرسالة) :ص .(125
) (3أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :ما يقرأ في الوتر ،(132/2) :وابن ماجه في إقامة الصالة ،باب :م!ا يق!رأ
في الوتـر ،(371/1) :والترمــذي في الوتـر ،باب :ما يقرأ في الوتر ،(132/2) :وقال :حديث حس!ن غري!ب،
وقال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين.(305/1) :
) (4انظر :الرسالة) :ص  ،(124الكافي) :ص .(75
) (5كما جاء في الحديث السابق الذي وصف قراءته  في الوتر.
) (6انظر :المدونة ،(195/1) :التفريع.(266/1) :
) (7أبى بن كعب :ابن قيس ب!ن عبي!د ب!ن زي!د ب!ن معاوي!ة ب!ن عم!رو ب!ن مال!ك ب!ن النج!ار ،أب!و من!ذر االنص!اري
المدني سيد القراء ،جمع القرآن في عھد النبي  ،كان رأسا في العلم والعمل ،حدث عنه بنوه وأنس ب!ن مال!ك
وابن عباس )ت  30ھـ( الشذرات ،(32/1) :السير.(389/1) :
) (8معاذ بن جبل :ابن عمروس بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن سعد ابن علي بن أس!د
الخزرجي المدني وھو ممن جمعوا القرآن على عھد النبي  ،وله ع!دة أحادي!ث وبعث!ه  إل!ى ال!يمن )ت 18
ھـ( ،شذرات الذھب ،(29/1) :السير.(443/1) :
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اﻟﺸــﻬﺮ) ،(1ﻓــﺪل ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ أن ﺗــﺮك اﻟﻘﻨــﻮت ﰲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول إﲨــﺎع ،وإﻻ
أﰊ ﺗﺮﻛـﻪ ،ووﺟـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ :إﳕـﺎ ﻣﺴـﻨﻮن ﰲ اﻟﻨﺼـﻒ اﻵﺧـﺮ :ﻣـﺎ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻜﺮون ﻋﻠـﻰ ّ
روﻳﻨ ــﺎﻩ ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺪﻳﺚ ﻣﻌ ــﺎذ ،ووﺟ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﻟ ــﻴﺲ ﲟﺴ ــﻨﻮن اﻋﺘﺒ ــﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻨﺼ ــﻒ
اﻷول؛ وﻷن زﻣﺎن رﻣﻀﺎن ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ زﻳﺎدة اﻷدﻋﻴﺔ اﳌﺴﻨﻮﻧﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة.
WDDR?. J12z1FOא;NKوxN)v

ﻣـﻦ ﻃﻠــﻊ اﻟﻔﺠــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ وﱂ ﻳــﻮﺗﺮ ﻓﻠﻴــﻮﺗﺮ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﺼــﻞ اﻟﻔﺠــﺮ ،ﻓــﺈن ﺻــﻼﻫﺎ ﻓــﻼ
ﻳﻮﺗﺮ)(2؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻳﻜﻮن ]وﻗﺘﻪ[) ،(3ﻣﺘﺼﻼ ﲟﺎ ﻫﻮ وﺗﺮ ﻟـﻪ ،ﻓـﺈذا
ﺻﻠﻰ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻘﺪ ﺣﺎل ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺻﻼة ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﻔﺎت وﻗﺘﻪ.
G$>D:O J13z1FOא;xNK

ﻻ ﺧــﻼف ﰲ ﻓﻀــﻴﻠﺔ رﻛﻌــﱵ اﻟﻔﺠــﺮ) ،(4ﻟﻘﻮﻟــﻪ ":رﻛﻌــﱵ اﻟﻔﺠــﺮ ﺧــﲑ ﻣــﻦ
اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ") ،(5وﻧﺪﺑﻪ  إﻟﻴﻬﺎ وﻣﺪاوﻣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ]وﺗﺮﻏﻴﺒﻪ[) (6ﻓﻴﻬﻤﺎ.
G$>+f5 J14z1FOא;xNK

)(7

اﺧﺘﻠــﻒ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻫــﻞ ﳘــﺎ ُﺳــﻨّﺔ أم ﻻ ؟ ﻓﻘــﺎل أﺻــﺒﻎ واﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﳊﻜــﻢ:
ﺑﺴﻨّﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﻣـﻦ اﻟﺮﻏﺎﺋـﺐ) ،(8وﻗـﺎل أﺷـﻬﺐ :إـﺎ ُﺳـﻨّﺔ ،ﻓﻮﺟـﻪ اﻷول :أن
ﻟﻴﺴﺘﺎ ُ
اﻟﺴــﻨّﺔ ﻣــﺎ ﺻــﻼﻩ اﻟﻨــﱯ – ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم -ﰲ ﲨﺎﻋــﺔ ،وﻣــﺎ ﻗﺼــﺮ ﻋــﻦ
ُ
ذﻟﻚ وﱂ ﻳﺪاوم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺎﺋـﺐ ،ورﻛﻌـﱵ اﻟﻔﺠـﺮ ﱂ ﻳﺼـﻠﻬﻤﺎ ﰲ ﲨﺎﻋـﺔ،
) (1أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :القنوت في الوتر ،(136/1) :وھو منقطع )نصب الراية.(126/2 :
) (2المدونة ،120 -119/1 :التفريع.(127/1) :
) (3ما بين المعقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (4انظر :المدونة ،(118/1) :التفريع ،(268/1) :الرسالة) :ص .(126
) (5أخرجه مسلم في صالة المسافرين ،باب :استحباب ركعتي الفجر.(501/1) :
) (6بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (7انظر :الكافي :ص  ،74-73المقدمات.(167-166/1) :
) (8الرغيبة :ھي ما داوم النبي  على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله :من فعل ك!ذا فل!ه ك!ذا) ،المق!دمات
 .(64/1وعرفھ!!ا القاض!!ي عب!!د الوھ!!اب بقول!!ه :ھ!!ي ب!!دل م!!ا ي!!دعو إل!!ى العم!!ل لينال!!ه الفاع!!ل )الج!!امع م!!ن ھ!!ذا
الكتاب(.
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أﻻ ﺗــﺮى أﻧــﻪ ﳌــﺎ ﺻــﻠﻰ اﻟﻌﻴــﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ اﻟ ﺴ ـﻨﺔ ،ووﺟــﻪ ﻗــﻮل أﺷــﻬﺐ) :(1إن
اﻟ ﺴـ ـﻨﺔ ﻋﺒ ــﺎرة ﻋﻤ ــﺎ ﺗﺄﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟﻨﻮاﻓ ــﻞ وﺗﺮﺗ ــﺐ وﺗﻘ ــﺪر ،وأﻻ ﻳﻜ ــﻦ ﻣﻮﻛ ــﻮﻻ إﱃ
اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺼﻠﻲ ،وﻫـﺬﻩ ﺻـﻔﺔ رﻛﻌـﱵ اﻟﻔﺠـﺮ ﻷـﺎ ﻣﻘـﺪرة ﻣـﻦ اﻟﻨﻮاﻓـﻞ ﺑـﺮﻛﻌﺘﲔ ﻻ
زﻳــﺎدة ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ وﻣﺮﺗﺒــﺔ ﻗﺒــﻞ اﻟﻔــﺮض ،ﻓــﺈن أﺧﺮﳘــﺎ ﻋﻨــﻪ ﱂ ﻳﻜﻮﻧــﺎ رﻛﻌــﱵ اﻟﻔﺠــﺮ؛
وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﲞﻼف ذﻟﻚ.
0 J15z1FOذאG$>1F)vא;NKو\2,4אxAgF

إذا دﺧــﻞ اﳌﺴــﺠﺪ وﱂ ﻳﺮﻛــﻊ رﻛﻌــﱵ اﻟﻔﺠــﺮ ﻓﺄﻗﻴﻤــﺖ اﻟﺼــﻼة ،ﻓﺈﻧــﻪ ﳜــﺮج ﻣــﻦ
اﳌﺴــﺠﺪ ﻓﻴﺼــﻠﻴﻬﺎ ﰒ ﻳﻌــﻮد ﻓﻴﺼــﻠﻲ ﻣﻌﻬــﻢ إن ﻃﻤــﻊ أن ﻳــﺪرك اﻟﺼــﻼة) ،(2وإﳕــﺎ
ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺼــﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺴــﺠﺪ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :إذا أﻗﻴﻤــﺖ اﻟﺼــﻼة ﻓــﻼ ﺻ ــﻼة إﻻ
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ")(3؛ وﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﳜﺮج ﻓﻴﺼﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻟﺘﺄﻛﺪﳘﺎ؛ وﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟ ﺴﻨﺔ واﻟﻔﺮض.
0 J16z1FOذאد1Yא FوxN)v

إذا ]دﺧﻞ[) (4اﻟﺼﺒﺢ وﱂ ﻳﻮﺗﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺗﺮ ﰒ ﻳﺼﻠﻲ رﻛﻌﱵ اﻟﻔﺠﺮ ،ﻓﺈن ﺿﺎق
اﻟﻮﻗــﺖ ﻋــﻦ اﳉﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺻــﻠﻰ اﻟــﻮﺗﺮ ﰒ ﺻــﻠﻰ اﻟﻔﺠــﺮ وﺗــﺮك اﻟــﺮﻛﻌﺘﲔ)(5؛ ﻷن
اﻟﻮﺗﺮ أﻗﻮى ﻣﻨﻬﻤﺎ وآﻛﺪ ،ﻓﺈذا ﺗﺰاﲪﺎ ﻗﺪم اﻵﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺿﻌﻒ.
IY J17z1FOאxN

اﻷﻓﻀﻞ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻮﺗﺮ ﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ وﻛﺜﺮة اﻟﺼـﻼة إﻻ ﳌـﻦ ﻳﻜـﻮن اﻟﻐﺎﻟـﺐ
ﻋﻠﻴ ــﻪ أﻻ ﻳﻨﺘﺒ ــﻪ ،ﻓﺎﻷﻓﻀ ــﻞ ﻟ ــﻪ أن ﻳ ــﻮﺗﺮ ﰒ ﻳﻨ ــﺎم)] ،(6ﻷن اﻟﻨ ــﻮم[) (7ﻗﺒ ــﻞ اﻟ ــﻮﺗﺮ
ﺗﻐﺮﻳــﺮ ﺑــﺎﻟﻮﺗﺮ ،وﰲ اﳊــﺪﻳﺚ أﻧــﻪ  ﺳــﺄل أﺑــﺎ ﺑﻜــﺮ ﻓﻘــﺎل :ﻛﻴــﻒ ﺗــﻮﺗﺮ؟ ﻓﻘــﺎل
) (1المثبت في المخطوط اصبغ والصحيح ما أثبتناه.
) (2انظر :المدونة ،(118/1) :التفريع ،(268/1) :وھذا مخالف لنص الحديث" :فال صالة إال المكثوبة".
) (3أخرجه مسلم في صالة المسافرين ،باب :كراھة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.(493/1) :...
) (4ما بين معقوفتين مطموسة ،وأكمل الناقص من السياق.
) (5انظر :المدونة ،(119/1) :التفريع.(267/1) :
) (6انظر :التفريع ،(267/1) :الرسالة) :ص .(125
) (7ما بين معقوفتين مطموسة ،وأكمل الناقص من السياق.
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أﺻﻠﻲ ﰒ أوﺗﺮ ﻗﺒﻞ أن أﻧﺎم ،وﺳﺄل ﻋﻤﺮ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﱴ ﺗﻮﺗﺮ؟ ﻓﻘﺎل :ﻗﺒﻞ أن أﻧﺎم
أﺻﻠﻲ ،ﰒ أﻧﺎم ،ﰒ أﻗﻮم ﻓﺄﺻﻠﻲ وأوﺗﺮ ،ﻓﻘﺎل ﻷﰉ ﺑﻜﺮ :أﺧـﺬت ﺑـﺎﳊﺰم ،وﻗـﺎل
ﻟﻌﻤﺮ :أﺧﺬت ﺑﺎﻟﻘﻮة").(1
V J18z1FOאزאMD1;aLאNאxD5

وﳚﻮز اﻟﺘﻨﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﻠﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺳﻔﺮ اﻟﻘﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﻣـﺎ ﺗﻮﺟﻬـﺖ ﺑـﻪ)(2؛
ﻷﻧﻪ  ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻠﻪ ،وﻛﺎن ﻳـﻮﺗﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻌـﲑ) ،(3ﻓﺠـﺎز ذﻟـﻚ إﱃ ِ
اﻟﻘﺒﻠـﺔ وﻏﲑﻫـﺎ
ﻟﻠﻀــﺮورة واﳊﺎﺟــﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﻘــﻞ ،وﻻ ﻳﻘــﺪر ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻘﺒﺎل ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺴــﲑ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺪاﺑــﺔ ،وﻻ ﻳﺒــﺎح ذﻟــﻚ ﰲ ﻣــﺎ ﻗﺼــﺮ ﻋــﻦ ﺳــﻔﺮ اﻟﻘﺼــﺮ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ؛ ﻷﻧــﻪ
ﻣﻌــﲎ ﺗﻌﻠ ــﻖ ]ﺑﺎﻟﺴ ــﻔﺮ[) ،(4ﻓﻠــﻢ ﻳﻜ ــﻦ ﳌ ــﺎ دون ﺳ ــﻔﺮ اﻟﻘﺼــﺮ ﺗ ــﺄﺛﲑ ﻓﻴ ــﻪ اﻋﺘﺒ ــﺎرا
ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ واﻟﻔﻄﺮ.

) (1أخرج!!ه البيھق!!ي ،(936/3) :وأخرج!!ه الطبران!!ي ف!!ي التكبي!!ر ،وفي!!ه اب!!ن لھيع!!ة وفي!!ه ك!!الم ،مجم!!ع الزوائ!!د:
) ،(248/2ولفظه" :أنه قال ألبى بكر :حذر كيس ،وقال لعمر :قوى معان".
) (2انظر :المدونة ،(120/1) :الرسالة) :ص .(135
) (3أخرجه البخاري في الوتر ،باب :الوتر على الدابة ،14/2 :ومسلم في صالة المسافرين ،ب!اب :ج!واز ص!الة
النافلة على الدابة في السفر حيث توجھت ،487/1 :ومالك الموطأ.124/1 :
) (4ما بين معقوفتين مطموسة ،وأكمل الناقص على حسب السياق.
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6W 8א*..
وﻳﻘﺪم ﰲ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن أﻓﻀﻞ)(1؛ ﻷﻧﻪ  ]اﻋﺘﱪ[) (2ذﻟـﻚ ،ﻓﻘـﺎل:
"أﺋﻤﺘﻜﻢ ﺷﻔﻌﺎؤﻛﻢ") ،(3وﻗﺎل" :ﻳﺆم اﻟﻘﻮم أﻗﺮؤﻫﻢ ﻟﻜﺘﺎب اﷲ وأﻗﺪﻣﻬﻢ ﻗﺮاءة،
ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎﻧﻮا ﰲ اﻟﻘـ ـﺮاءة ﺳـ ـﻮاء ﻓﺄﻗ ــﺪﻣﻬﻢ ﻫﺠ ــﺮة ،ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎﻧﻮا ﰲ اﳍﺠ ــﺮة ﺳ ـ ـﻮاء،
ﻓﺄﻛﱪﻫﻢ ﺳﻨﺎ").(4
B J1z1FOא+5א;WوאMD¤א*x..

واﻟﻔﻘﻴ ــﻪ أوﱃ ﻣ ــﻦ اﻟﻘ ــﺎرئ) ،(5وﻫ ــﺬا إذا ﻛ ــﺎن ﻛ ــﻞ واﺣ ــﺪ ﻣﻨﻬﻤ ــﺎ ﻳﺼ ــﻠﺢ أن
ﻳﻜ ــﻮن إﻣﺎﻣ ــﺎ؛ وذﻟ ــﻚ ﻷن اﻟﻔﻘﻴ ــﻪ أﻋ ــﺮف ﲝﻜ ــﻢ ﻣ ــﺎ ﻳﻨﻮﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﳊ ـ ـﻮادث ﰲ
اﻟﺼــﻼة ،واﳊﺎﺟــﺔ إﱃ ذﻟــﻚ آﻛــﺪ وأﻣــﺲ ﻣﻨﻬــﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻘـﺮاءة ،ﻓــﺬﻟﻚ ﻛــﺎن
أوﱃ.
..0 J2z1FOא@xA4N

)(6

ﻻ ﺗﻜــﻮن اﳌـﺮأة إﻣﺎﻣــﺎ ﰲ ﻓــﺮض وﻻ ﻧﺎﻓﻠــﺔ ﻻ ﻟﺮﺟــﻞ وﻻ ﻟﻨﺴــﺎء ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ :
"أﺧــﺮوﻫﻦ ﺣﻴــﺚ أﺧــﺮﻫﻦ اﷲ") ،(7وﻗﻮﻟــﻪ" :إﻧﻜــﻦ ﻧﺎﻗﺼــﺎت ﻋﻘــﻞ ودﻳــﻦ")(8؛
) (1انظر :المدونة ،(840/1) :التفريع ،(223/1) :الرسالة) :ص .(127
) (2مابين معقوفتين مطموسة ،وأكمل النقص على حسب السياق.
) (3لم أجده بھذا اللفظ ،ورواه البيھقي (90/32) :بلفظ" :اجعل!وا أئم!تكم خي!اركم؛ ف!إنھم وف!دكم فيم!ا بي!نكم و ب!ين
ربكم" ،وقال :إسناد ھذا الحديث ضعيف.
) (4أخرجه مسلم في صالة المسافرين ،باب :من أحق باإلمامة.465/1 :
) (5انظر :التفريع ،(223/1) :الرسالة) :ص .(127
) (6انظر :المدونة ،(85/1) :التفريع.(223/1) :
) (7حديث غريب مرفوعا ،وھو ف!ي مص!نف عب!د ال!رزاق ،149/3 :موق!وف عل!ى اب!ن مس!عود )نص!ب الراي!ة:
.(36/2
) (8أخرج!!ه أحم!!د ف!!ي مس!!نده ،374/2 :ول!!ه ش!!اھد فيم!!ا رواه البخ!!اري ف!!ي ص!!حيحه ف!!ي الح!!يض ،ب!!اب :ت!!رك
الحائض الصوم ،405/1 :في قوله  ..." :أل!يس إذا حاض!ت ل!م تص!ل ول!م تص!م ،قل!ن :بل!ى ،ق!ال :ف!ذلك م!ن
نقصان دينھا".
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وﻷن ﻛــﻞ ﻣ ــﻦ ﱂ ﻳﺼ ــﺢ أن ﻳﻜ ــﻮن ﺣﺎﻛﻤ ــﺎ ﻟﻨﻘﺼ ــﻪ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ إﻣﺎﻣ ــﺎ ﰲ اﻟﺼ ــﻼة
ﻛ ــﺎﻨﻮن؛ وﻷ ــﺎ ﻧﺎﻗﺼ ــﺔ ﺑﺎﻷﻧﻮﺛﻴ ــﺔ ﻓﻠ ــﻢ ﲡ ــﺰ إﻣﺎﻣﺘﻬ ــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ــﺎء ،ﻛﻤ ــﺎ ﱂ ﲡ ــﺰ
إﻣﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ،ﻛﻤﺎﱂ ﲡﺰ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل.
..0 J3z1FOאx¤D.#

)(2

واﻷُﻣ ــﻲ) (1ﻻ ﳚـ ــﻮز أن ﻳﻜ ــﻮن إﻣﺎﻣـ ــﺎ ﻟﻠﻘ ــﺎرئ  ،ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ " :ﻳ ــﺆم اﻟﻨـ ــﺎس
أﻗــﺮؤﻫﻢ ﻟﻜﺘــﺎب اﷲ") ،(3وﻫــﺬا ﳝﺘﻨــﻊ ﰲ اﻷُﻣــﻲ؛ وﻷن اﻟﻘ ـﺮاءة رﻛــﻦ ﻣــﻦ أرﻛــﺎن
اﻟﺼــﻼة وﺗﺴــﻘﻂ ﻋــﻦ اﳌــﺄﻣﻮم ﺑﺘﺤﻤــﻞ اﻹﻣــﺎم إﻳﺎﻫــﺎ ﻋﻨــﻪ ،ﻓﻠــﻮ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻷﻣــﻲ
ﻳﺼــﺢ أن ﻳﻜــﻮن إﻣﺎﻣــﺎ ﻟﻠﻘــﺎرئ ﻷدى ذﻟــﻚ إﱃ أﺣــﺪ أﻣــﺮﻳﻦ ﳑﻨــﻮﻋﲔ :إﻣــﺎ أن
ﻧﻘــﻮل :إن اﻟﻘـﺮاءة ﻗــﺪ ﺳــﻘﻄﺖ ﻋﻨــﻪ ﻓﻴﺠــﺐ ﻣــﻦ ﻫــﺬا ﺟـﻮاز ﺻــﻼﺗﻪ ﺑﻐــﲑ ﻗـﺮاءة
ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ ،أو أن ﻧﻘﻮل :أﺎ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻓﻴﺠﻲء ﻣﻨـﻪ ﻧﻘـﺺ أﺻـﻞ
آﺧﺮ وﻫﻮ أن اﻹﺋﺘﻤﺎم ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻘﺮاءة ،وإذا ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﻣﻨـﻊ ﻣـﺎ أدى
إﻟﻴــﻪ؛ وﻷن اﻷُﻣــﻲ إذا وﺟــﺪ ﻗﺎرﺋــﺎ ﻣﻨــﻊ أن ﻳﺼــﻠﻲ ﻣﻨﻔــﺮدا ،ﻓﻜــﺎن ﺑــﺎﳌﻨﻊ ﻣــﻦ أن
ﻳﻜﻮن إﻣﺎﻣﺎ أوﱃ.
 J4z1FOא'xgLYא*.موא@.مx

اﺧــﺘﻼف ﻧﻴــﺔ اﻹﻣــﺎم واﳌــﺄﻣﻮم ﺗــﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﻨــﻊ اﻹﺋﺘﻤــﺎم ﺑــﻪ) ،(4ﻓــﺈن ﻛــﺎن اﻹﻣــﺎم
ﻣﺘﻨﻔﻼ ﱂ ﳚﺰ أن ﻳﺼﻠﻲ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﻔﱰض ،وﳚﻮز أن ﻳـﺄﰎ اﳌﺘﻨﻔـﻞ ﺑـﺎﳌﻔﱰض ،وإذا
ﻛﺎﻧ ــﺎ ]ﰲ ﺻ ــﻼة ﻓ ــﺮض[) ،(5واﻟﻔﺮﺿ ــﺎن ﳐﺘﻠﻔ ــﺎن ﱂ ﳚ ــﺰ أن ﻳ ــﺄﰎ ﺑ ــﻪ ،وﻗ ــﺎل
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ :أن اﻻﺋﺘﻤـﺎم ﺑـﻪ ﺟـﺎﺋﺰ) ،(6ودﻟﻴﻠﻨـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ " :إﳕـﺎ ﺟﻌـﻞ
اﻹﻣ ــﺎم ﻟﻴ ــﺆﰎ ﺑ ــﻪ ﻓ ــﻼ ﲣﺘﻠﻔ ـﻮا ﻋﻠﻴ ــﻪ") (7ﻓﻌ ــﻢ؛ وﻷن اﻹﺋﺘﻤ ــﺎم ﻳﻮﺟ ــﺐ ﻟﻠﻤﺼ ــﻠﻲ
) (1األُمي :في كالم العرب الذي ال يحسن الكتابة )المصباح المنير.(23 :
) (2انظر :المدونة ،(84/1) :التفريع.(223/1) :
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4انظر :التفريع ،(223/1) :الكافي) :ص .(47
) (5ما بين معقوفتين مطموسة وتم إكمال النقص بما يقتضيه السياق.
) (6انظر :األم ،172/1 :مختصر المزني) :ص .(22
) (7سبق تخريج ھذا الحديث.
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أﺣﻜﺎﻣﺎ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﻟـﻪ ﰲ اﻻﻧﻔـﺮاد ﻣـﻦ ﺳـﻘﻮط اﻟﻘـﺮاءة وﺳـﺠﻮد اﻟﺴـﻬﻮ وﻟﺰوﻣـﻪ ﰲ
ﺳــﻬﻮ اﻹﻣــﺎم وﻏــﲑ ذﻟــﻚ ،ﻓﻴﺠــﺐ أن ﻳﺘﻔﻘــﺎ ﰲ اﻟﻨﻴــﺔ ﰲ ﺗﻠــﻚ اﻟﺼــﻼة ﻟﻴﺼــﺢ
ﲢﻤﻞ اﻹﻣـﺎم ﻋﻨـﻪ ،وﻻ ﻳﻠـﺰم ﻋﻠﻴـﻪ اﳌﺘﻨﻔـﻞ ﺧﻠـﻒ اﳌﻔـﱰض؛ ﻷن اﻟﻨﻔـﻞ ﻣﺘﺴـﺎﻣﺢ
ﻓﻴﻪ.
 J5z1FOא'wLא*.م@?) )Nא Yل6W$.אxAgF

إذا ﲰ ــﻊ اﻹﻣ ــﺎم ﺧﻄ ــﻰ إﻧﺴ ــﺎن ﻳﺮﻳ ــﺪ أن ﻳ ــﺪﺧﻞ ﻣﻌ ــﻪ ﰲ اﻟﺼ ــﻼة ﻳﻜ ــﺮﻩ ﻟ ــﻪ
اﻧﺘﻈــﺎرﻩ؛ ﻷن ﰲ ذﻟــﻚ إﺿ ـﺮارا ﲟــﻦ ﺧﻠﻔــﻪ ﺑﺎﻹﻃﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ،وﻣﺮاﻋــﺎة ﻣــﻦ ﻣﻌــﻪ
أوﱃ ﻣ ــﻦ ﻣﺮاﻋ ــﺎة ﻣ ــﻦ ﻳﺘﻮﻗ ــﻊ أن ﻳ ــﺪﺧﻞ ﻣﻌ ــﻪ؛ وﻷﻧ ــﻪ ﰲ ذﻟ ــﻚ زﻳ ــﺎدة ﻋﻤ ــﻞ ﰲ
اﻟﺼﻼة ﻷﺟﻞ آدﻣﻲ ،وﻻ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼة اﳋﻮف ﻷﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
ﻣﺮاﻋﺎة اﳉﻤﺎﻋﺔ واﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ.
.. J6z1FOא@.Z..א*.مx

ﻣﻘﺎﻣﺎت اﳌﺄﻣﻮﻣﲔ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم ﺳﺒﻌﺔ:
أﺣــﺪﻫﺎ :أن ﻳﻜــﻮن اﳌــﺄﻣﻮم رﺟــﻼ واﺣــﺪا ،ﻓﻬــﺬا ﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ أن ﻳﻘــﻒ ﻋﻠــﻰ
ﳝﲔ اﻹﻣﺎم)(1؛ ﳊﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل" :ﺑﺖ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﻟﱵ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ،ﻓﻘﺎم رﺳﻮل
اﷲ  ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻓﺘﻮﻇﺄ وﻗﻤﺖ ﻋﻦ ﻳﺴﺎرﻩ ﻓﺄدارﱐ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ").(2
واﻟﺜــﺎﱐ :أن ﻳﻜــﻮن رﺟــﻼ ﻓــﺄﻛﺜﺮ ،ﻓﻬــﺬا ﻳﺴــﺘﺤﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﺧﻠﻔــﻪ)(3؛ ﻷن
ذﻟﻚ ﻫـﻮ اﻟـﺬي ﻣﻀـﻰ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻌﻤـﻞ ﻣﻨـﻪ  وﻣـﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻪ ﺑﻌـﺪﻩ ،وﺣﻜـﻰ ﻋـﻦ
اﺑــﻦ ﻣﺴــﻌﻮد ﰲ اﻻﺛﻨــﲔ إن ﺻــﺢ :ﻳﺴــﺘﺤﺐ ﳍﻤــﺎ أن ﻳﻘــﻒ أﺣﺪﳘــﺎ ﻋــﻦ ﳝــﲔ
اﻹﻣﺎم ،واﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﴰﺎﻟﻪ واﻹﻣﺎم ﰲ اﻟﻮﺳﻂ) ،(4ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ" :أن أُم
ﻣﻠﻴﻜــﺔ دﻋــﺖ رﺳــﻮل اﷲ  ﻟﻄﻌــﺎم ﺻــﻨﻌﺘﻪ ﻓﺄﻛــﻞ" ﰒ ﻗــﺎل" :ﻗﻮﻣ ـﻮا ﻓﻸﺻــﻠﻲ
) (1انظر :المدونة ،(86/1) :التفريع ،(2240/1) :الرسالة) :ص .9127
) (2أخرجه البخاري في الصالة ،باب :يقوم عن يمين اإلمام.(171/1) :
) (3انظر :المدونة ،(86/1) :والتفريع ،(223/1) :الرسالة) :ص .(127
) (4مصنف عبد الرزاق :ص .409/2
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ﺑﻜﻢ" ،ﻓﻘﺎم وﺻﻔﻔﺖ أﻧﺎ واﻟﻴﺘﻴﻢ وراءﻩ واﻟﻌﺠـﻮز ﺧﻠﻔﻨـﺎ") ،(1وﻷﻧـﻪ ﲨـﻊ ﻓﺄﺷـﺒﻪ
اﻟﺜﻼث.
واﻟﺜﺎﻟﺚ :أن ﻳﻜﻮن رﺟﻞ وﺻـﱯ ﻓﻴﻨﻈـﺮ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن اﻟﺼـﱯ ﻋـﺎﻗﻼ ﻗـﺪ ﺑﻠـﻎ إﱃ
ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻣﻦ أن ﻳﱰﻛﻪ وﳝﻀﻲ ،ﻓﻬﺬا ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜـﻢ اﻟﺮﺟـﻞ ،ﻓﻴﻘـﻒ ﻫـﻮ واﻟﺮﺟـﻞ
ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم) ،(2واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ أﻧﺲ اﻟﺬي روﻳﻨﺎﻩ ،وإن ﻛـﺎن ﺻـﻐﲑا ﻻ
ﻳﺆﻣﻦ ﻣﻨﻪ ذﻫﺎﺑﻪ وﺑﻘﺎء اﻟﺮﺟﻞ ﺧﻠﻒ اﻹﻣﺎم وﺣـﺪﻩ ،ﻓـﺈن ﻣﻘـﺎم اﻟﺮﺟـﻞ ﻋـﻦ ﳝـﲔ
اﻹﻣﺎم ﻛﺎﻟﻮاﺣﺪ.
واﻟﺮاﺑﻊ :أن ﺗﻜﻮن وﺣـﺪﻫﺎ ،ﻓﻬـﺬﻩ ﺗﻘـﻒ ﺧﻠـﻒ اﻹﻣـﺎم)(3؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ" :أﺧـﺮوﻫﻦ
ﺣﻴﺚ أﺧﺮﻫﻦ اﷲ") ،(4وﻗﻮﻟﻪ" :ﺧﲑ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺴﺎء آﺧﺮﻫﺎ ،وﺷﺮﻫﺎ أوﳍﺎ")،(5
ﻓــﺈن ﺻــﻠﺖ إﱃ ﺟﻨﺒــﻪ ﱂ ﺗﺒﻄــﻞ ﺻــﻼﺗﻪ وﻻ ﺻــﻼﺎ) ،(6ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ :ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼة اﻹﻣﺎم إﻻ ﰲ ﺻﻼة ﳐﺘﻠﻔـﺔ) ،(7وذﻟـﻚ ﻷﻧـﻪ ﻣﻮﻗـﻒ ﻟﻠﻤـﺄﻣﻮم
] [) ،(8ﻓﻠ ــﻢ ﺗﺒﻄ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻼة اﻹﻣ ــﺎم ﻛﻮﻗﻮﻓ ــﻪ ﰲ وﺳ ــﻂ اﻟﺼ ــﻒ ،واﻋﺘﺒ ــﺎرا
ﺑﺼﻼة اﳉﻨﺎزة.
واﳋ ــﺎﻣﺲ :أن ﻳﻜ ــﻮن رﺟ ــﻼ واﻣ ـﺮأة ﻓﻴﻘ ــﻒ اﻟﺮﺟ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﳝ ــﲔ اﻹﻣ ــﺎم واﳌ ـﺮأة
ﺧﻠﻔﻬﻤــﺎ)(9؛ وذﻟــﻚ ﳌــﺎ روى أﻧــﺲ" :أن اﻟﻨــﱯ  ّأﻣــﻪُ واﻣ ـﺮأة ﻣﻌﻬــﻢ ﻓﺠﻌﻠــﻪ
ﻋــﻦ ﳝﻴﻨــﻪ ،واﳌ ـﺮأة ﻣــﻦ ﺧﻠــﻒ") ،(10وﻷﻧــﻪ رﺟــﻞ واﺣــﺪ وﻛــﺎن ﻣﻘﺎﻣــﻪ ﻋــﻦ ﳝــﲔ
اﻹﻣﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻦ اﻣﺮأة.
) (1أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :الص!!الة عل!!ى الحص!!ير ،101/1 :ومس!!لم ف!!ي ص!!الة المس!!افرين ،ب!!اب:
جواز الجماعة في النافلة.(457/1) :
) (2انظر :المدونة ،(86/1) :الرسالة ) :ص .(128
) (3انظر :المدونة ،(86/1) :التفريع.(224/1) :
) (4سبق تخريج األثر قريبا.
) (5أخرجه مسلم في الصالة ،باب :تسوية الصفوف وإقامتھا .(326/1) ...
) (6انظر :المدونة ،(102/1) :التفريع.(244/1) :
) (7انظر :مختصر القدوري ،81/1 :تحفة الفقھاء.228/2 :
) (8ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (9انظر :المدونة ،(86/1) :التفريع ،(2240/1) :الرسالة) :ص .(128-127
) (10أخرجه مسلم في صالة المسافرين ،باب :جواز الجماعة في النافلة.(458/1) :
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واﻟﺴــﺎدس :أن ﻳﻜــﻮن رﺟــﻼن ﻓــﺄﻛﺜﺮ واﻣ ـﺮأة واﺣــﺪة أو ﲨــﺎع ﻧﺴــﺎء ،ﻓﻴﻘــﻒ
اﻟﺮﺟــﺎل ﺧﻠــﻒ اﻹﻣــﺎم واﻟﻨﺴــﺎء ﺧﻠــﻒ ﺻــﻒ اﻟﺮﺟــﺎل) ،(1وذﻟﻜــﻢ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﻟﻴﻠــﲏ
ﻣﻨﻜﻢ ذووا اﻷﺣﻼم واﻟﻨﻬﻰ") ،(2وﻗﻮﻟﻪ" :أﺧﺮوﻫﻦ ﺣﻴـﺚ أﺧـﺮﻫﻦ اﷲ") ،(3وﰲ
ﺣـﺪﻳﺚ أﻧــﺲ أﻧـﻪ ﻗــﺎل :ﺻـﻔﻔﺖ أﻧــﺎ واﻟﻴﺘـﻴﻢ وراءﻩ ،وﻗﺎﻣــﺖ أم ﻣﻠﻴﻜـﺔ واﻟﻌﺠــﻮز
ﻣــﻦ وراﺋﻨــﺎ) ،(4وﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ وﺟــﺐ أن ﺗﻘــﻒ ﺧﻠﻔــﻪ ﻣــﻊ اﻟﺮﺟــﻞ اﻟﻮاﺣــﺪ إذا ﻛــﺎن إﱃ
ﺟﻨﺒﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺧﻠﻒ ﺻﻒ اﻟﺮﺟﺎل.
واﻟﺴــﺎﺑﻊ :أن ﺗﻜــﻮن ﻧﺴــﺎء وﺣــﺪﻫﻦ ﻓﻤﻘــﺎﻣﻬﻦ ﺧﻠــﻒ اﻹﻣــﺎم ﺻــﻔﺎ واﺣــﺪا،
وﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻛﻔﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ]ﺑﻴﻨﺎﻩ[).(5
AgX J7z1FOא@N;aدDYאxF

وﻣ ــﻦ ﱂ ﳚ ــﺪ ﻣ ــﺪﺧﻼ ﰲ اﻟﺼ ــﻒ ﺻ ــﻠﻰ ﻣﻨﻔ ــﺮدا ﺧﻠ ــﻒ اﻟﺼ ــﻒ) ،(6ﺧﻼﻓ ــﺎ
ﻷﲪ ــﺪ) (7ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إن ﺻ ــﻼﺗﻪ ﺑﺎﻃﻠ ــﺔ؛ ﻷن ﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﺤﺖ ﺻ ــﻼﺗﻪ ﺧﻠ ــﻒ
اﻟﺼﻒ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻏﲑﻩ ،ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ إذا اﻧﻔﺮد أﺻﻠﻪ اﳌﺮأة.
 3V J8z1FOא@N;aدxgVW0

)(9

وﻻ ﳚ ــﺬب إﻟﻴ ــﻪ رﺟ ــﻼ) ،(8ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﻳﻮﻗ ــﻊ ﺧﻠ ــﻼ ﰲ
اﻟﺼﻒ ،وذﻟﻚ ﳑﻨﻮع.

) (1انظر :التفريع ،(224/1) :الرسالة) :ص .(127
) (2أخرجه مسلم في الصالة ،باب :تسوية الصفوف وإقامتھا.(323/1) :
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ ،وأكمل الناقص من السياق.
) (6انظر :المدونة ،(102/1) :التفريع.(260/1) :
) (7انظر :مسائل اإلمام أحمد) :ص  ،(115مختصر الخرقي.(260/1) :
) (8انظر :المدونة.(102/1) :
) (9وھناك رأي آخر له :يقول :ال يجذب إلى نفسه أحدا ،روضة الطالبين.(360/1) :
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ﺻــﻼة اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﰲ ﻏــﲑ اﳉﻤﻌــﺔ ﻣﻨــﺪوب إﻟﻴﻬــﺎ ﻣﺘﺄﻛــﺪة اﻟﻔﻀــﻴﻠﺔ)(1؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ
" :ﺻــﻼة اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﺗﻔﻀــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻼة اﻟﻔــﺬ ﲞﻤــﺲ وﻋﺸ ـﺮﻳﻦ درﺟــﺔ")،(2
وﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﻟﻘ ــﺪ ﳘﻤ ــﺖ أن آﻣ ــﺮ ﺑﻨ ــﺎر ﺗﻀ ــﺮم ﻓ ــﺄﺣﺮق ﺑﻴ ــﻮت ﻗ ــﻮم ﻳﺘﺨﻠﻔ ــﻮن ﻋ ــﻦ
اﳉﻤﺎﻋ ــﺔ") ،(3وذﻟ ــﻚ ﻳ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﺪة ﺗﺄﻛﻴ ــﺪﻫﺎ ،وإذا ﺛﺒ ــﺖ ذﻟ ــﻚ ﻓﻠﻴﺴ ــﺖ
ﺑﺸ ــﺮط ﰲ ﺻ ــﺤﺔ اﻷداء ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﳌ ــﻦ ذﻫ ــﺐ إﱃ وﺟﻮ ــﺎ) (4ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻋﻴ ــﺎن أو
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت؛ ﻷﻧﻪ  ﳌﺎ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﲔ اﻻﻧﻔﺮاد ﺟﻌﻞ ﺣﻈﻬﺎ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ دون
اﻵﺧ ــﺮ ،وﻷ ــﺎ ﺻ ــﻼة ﺗﻔﻌ ــﻞ ﲨﺎﻋ ــﺔ وﻓ ـﺮادى ،ﻓﻠ ــﻢ ﺗﻜ ــﻦ اﳉﻤﺎﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮط
ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻛﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ.
0 J1z1FOدAאMDX?@AgFوxc 5

وﻳﺴ ـ ـ ــﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤﺼ ـ ـ ــﻠﻲ وﺣ ـ ـ ــﺪﻩ أن ﻳﻌﻴ ـ ـ ــﺪﻫﺎ ﰲ اﳉﻤﺎﻋ ـ ـ ــﺔ)(5؛ وﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ــﻪ :
"إذا ﺟﺌ ــﺖ ﻓﺼ ــﻞ ﻣ ــﻊ اﻟﻨ ــﺎس ،وإن ﻛﻨ ــﺖ ﻗ ــﺪ ﺻ ــﻠﻴﺖ") ،(6وﻟﻴﺤ ــﻮز ﻓﻀ ــﻴﻠﺔ
اﳉﻤﺎﻋﺔ.

) (1انظر :المدونة ،(89-88/1) :الرسالة) :ص .(127
) (2أخرجه البخاري في الص!الة ،ب!اب :فض!ل ص!الة الجماع!ة ،(198/1) :ومس!لم ف!ي ص!الة المس!افرين ،ب!اب:
فضل صالة الجماعة.(459/1) :
) (3أخرجه البخاري في الصالة ،باب :وجوب صالة الجماعة.(158/1) :
) (4ذھب إلى ذلك اإلمام أحمد وداود) .مسائل اإلمام أحمد ص  ،106المغني ،(177/2) :المجم!وع،(121/4) :
المحلي.(265/4) :
) (5انظر :المدونة ،(87/1) :التفريع ،(263/1) :الرسالة) :ص .(127
) (6أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :فيمن صلى ف!ي بيت!ه ث!م أدرك الجماع!ة يص!لي معھ!م ،(388/10) :وق!ال
النووي في الخالصة :إسناده ضعيف )نصب الراية.(150/2 :
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وﻻ ﻳﻌﻴﺪ اﳌﻐﺮب وﺣﺪﻫﺎ) ،(1ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﻐﲑة) ،(2واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻷـﺎ وﺗـﺮ ﻓـﻼ
ﺗﻌــﺎد ،وﻷﻧ ــﻪ ﻳﻜــﻮن ﺑ ــﺜﻼث رﻛﻌــﺎت ﻣﺘ ــﻨﻘﻼ وذﻟــﻚ ﺧ ــﺎرج ﻋــﻦ ﺟ ــﻨﺲ أﻋ ــﺪاد
اﻟﻨﻔﻞ.
xNY46 $)vMDX?. J3z1FO

)(5

وﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬـﺎ) ،(4ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ
ﻓﻀــﻞ ﳉﻤﺎﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﲨﺎﻋــﺔ ،وﺗﻜــﺮﻩ إﻋــﺎدة اﳉﻤﺎﻋــﺔ ﰲ اﳌﺴــﺎﺟﺪ اﻟــﱵ ﳍــﺎ أﺋﻤــﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻮن)(6؛ ﳌﺎ روى أﺑﻮ ﻫﻼل) (7ﻋـﻦ اﳊﺴـﻦ) (8ﻗـﺎل :ﻛـﺎن أﺻـﺤﺎب اﻟﻨـﱯ 
ﺻﻠّﻲ ﻓﻴﻪ ﺻﻠﻮا أﻓﺮادا) ،(9وﻷن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸـﺘﻴﺖ
إذا دﺧﻠﻮا اﳌﺴﺠﺪ ﻗﺪ ُ
اﻟﻜﻠﻤـ ــﺔ ،ووﻗـ ــﻮع اﻟﻌـ ــﺪاوة ،وﻷن ﻓﻴـ ــﻪ ﺗﻄﺮﻗـ ــﺎ ﻷﻫـ ــﻞ اﻟﺒـ ــﺪع إﱃ ﳐﺎﻟﻔـ ــﺔ اﻷﺋﻤـ ــﺔ
واﻧﻔﺮادﻫﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة ،وﳚﻮز ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﺼﺤﺎرى ،واﳌﻮاﺿﻊ اﻟـﱵ ﻟﻴﺴـﺖ
ﳍﺎ راﺗﺒﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﳑﺎ ذﻛﺮﻧﺎ.

) (1انظر :المدونة ،(87/1) :التفريع ،(163/1) :الرسالة) :ص .(127
) (2انظر الكافي )ص .(51
) (3انظر روضة الطالبين ،(343/1) :المجموع.(122/4) :
) (4انظر :المدونة ،(89/1) :التفريع ،(263/1) :الرسالة )ص .(127
) (5انظر :روضة الطالبين.(344/1) :
) (6انظر :المدونة ،(89/1) :التفريع ،(262/1) :الرسالة )ص .(128
) (7أب99و ھ99الل :محم!!د ب!!ن س!!ليم أب!!و ھ!!الل الراس!!بي البص!!ري ،قي!!ل :ك!!ان مكفوف!!ا ،وھ!!و ص!!دوق في!!ه ل!!ين ،م!!ن
السادسة ،مات في آخر سنة سبع وستين بعد المائة ،وقيل قبل ذلك )تقريب التھذيب ص .(481
) (8الحسن البصري :ابن أبى الحسن السيار ابو سعيد مولى زيد بن ثابت األنصاري ،ثقة ،فقيه فاضل مش!ھور،
وكان يرسل كثيرا ويدلس ،وھو أھل الطبق!ة الثالث!ة ،رأى عثم!ان وطلح!ة )ت  110ھ!ـ( )تقري!ب التھ!ذيب ص
 ،160شذرات الذھب.(136/1 :
) (9أخرجه الشافعي في األم.(155/1) :
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اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﻼﺗﲔ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ اﻟﺴـﻔﺮ ﳚﻤـﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﰲ وﻗـﺖ أﻳﻬﻤـﺎ ﺷـﺎء إذا
ﺟﺪ ﺑﻪ اﻟﺴﲑ) ،(1واﻻﺳﺘﺤﺒﺎب ﰲ آﺧﺮ وﻗﺖ اﻷوﱃ وأول وﻗﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ،وﻫـﺬا
ﰲ اﻟﻈﻬــﺮ واﻟﻌﺼــﺮ واﳌﻐــﺮب واﻟﻌﺸــﺎء) ،(2وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ :ﻻ ﳚــﻮز اﳉﻤــﻊ إﻻ
ﺑﻌﺮﻓﺔ واﳌﺰدﻟﻔﺔ) ،(3دﻟﻴﻠﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎذ" :أن رﺳﻮل اﷲ  ﲨﻊ ﰲ ﻏﺰوة ﺗﺒـﻮك
ﺑــﲔ اﻟﻈﻬــﺮ واﻟﻌﺼــﺮ واﳌﻐــﺮب واﻟﻌﺸــﺎء") ،(4وﺣــﺪﻳﺚ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ" :ﻛــﺎن رﺳــﻮل
اﷲ – ﻋﻠﻴ ـ ـ ــﻪ اﻟﺼ ـ ـ ــﻼة واﻟﺴ ـ ـ ــﻼم – إذا ﻋﺠ ـ ـ ــﻞ ﺑ ـ ـ ــﻪ أﻣ ـ ـ ــﺮ ﲨ ـ ـ ــﻊ ﺑ ـ ـ ــﲔ ﻫ ـ ـ ــﺎﺗﲔ
اﻟﺼﻼﺗﲔ") ،(5واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺴﻔﺮ اﳊﺞ.
 J1z1FOא1)R62QאN;SوxcIF,

وﳚـﻮز ذﻟــﻚ ﰲ ﻃﻮﻳــﻞ اﻟﺴــﻔﺮ وﻗﺼــﲑﻩ) ،(6ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(7ﺣــﲔ ﻳﻘــﻮل:
ﻻ ﳚﻮز ﰲ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻘﺼﲑ؛ ﻷﻧﻪ ﺳـﻔﺮ ﻣﺒـﺎح ﻓﺄﺷـﺒﻪ ﻣـﺎ ﺗﻘﺼـﺮ ﰲ ﻣﺜﻠـﻪ اﻟﺼـﻼة؛
ﻷن ﻛــﻞ رﺧﺼــﺔ ﺗﻌﻠﻘــﺖ ﺑﺎﻟﺼــﻼة ﺟــﺎزت ﰲ اﳊﻀــﺮ ﻟﻌــﺬر ،ﺟــﺎزت ﰲ ﻗﺼــﲑ
اﻟﺴﻔﺮ وﻃﻮﻳﻠﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺮﺧﺺ.

) (1جد به السير :إذا عظم وتعب منه )المصباح المنير ص .(92
) (2انظر :المدونة ،(11/1) :التفريع ،(262-261/1) :الرسالة )ص .(132
) (3معنى الجمع عند أبى حنيفة :أن يصلي األولى منھما وھي الظھر أو المغرب في آخر وقتھا ،ث!م ي!دخل وق!ت
األخرى منھما فليصليھا ،وھي العصر والعشاء )مختصر الطحاوي )ص .(34-33
) (4أخرجه مسلم في صالة المسافرين ،باب :جواز الجمع بين الصالتين في الحضر.(450/1) :
) (5أخرجه البخاري في التقصير ،باب يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعش!اء بلف!ظ" :إذا عج!ل ب!ه السي!ـر":
) ،(139/2ومسلم في صالة المسافرين ،باب :جواز الجمع بين الصالتين في السفر.(488/1) :
) (6الفواكه الدواني.(274/1) :
) (7انظر :األم ،(187-185/1) :اإلقناع )ص  ،(49-48في أحد قوليه.
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وﳚﻮز اﳉﻤﻊ ﰲ اﳊﻀﺮ ﻟﻌـﺬر اﳌﻄـﺮ) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ)(2؛ ﳊـﺪﻳﺚ اﺑـﻦ
ﻋﺒﺎس أن رﺳﻮل اﷲ  ﲨﻊ ﺑﲔ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء ﻟﻐﲑ ﺧﻮف
وﻻ ﺳﻔﺮ) ،(3ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ :أرى ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻄﺮ).(4
x3z1FO

)(5

)(6

وذﻟﻚ ﰲ اﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء دون اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ  ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ؛ ﻷن
اﳉﻤ ــﻊ رﺧﺼ ــﺔ ﻟﺘﻌﺠﻴ ــﻞ اﻟﻨ ــﺎس ﰲ اﻧﻘﻼ ــﻢ إﱃ ﺑﻴ ــﻮﻢ ،وﻫ ــﺬا ﰲ اﻟﻠﻴ ــﻞ ﻷن
اﻟﻨﻬــﺎر ﻻﺑــﺪ ﳍــﻢ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﺸــﺎر واﻟﺘﺸــﺎﻏﻞ ﲟﻌﺎﻳﺸــﻬﻢ واﻷﻣــﻮر اﻟــﱵ ﻻ ﻳﻘﻄﻌﻬــﻢ
اﳌﻄﺮ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ أرﻳﺪ ،واﳋﱪ ﳏﻤﻮل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﺧﺮ
اﻟﻈﻬﺮ إﱃ آﺧﺮ وﻗﺘﻪ ،وﻗﺪم اﻟﻌﺼـﺮ ﰲ أول وﻗﺘﻬـﺎ؛ ﻷن آﺧـﺮ وﻗـﺖ اﻟﻈﻬـﺮ ﻫـﻮ
ﻋﻨﺪﻧﺎ أول وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﻐﲑ ﻓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ).(7
 J4z1FOאI 2Qא@xN%

واﳉﻤـ ـ ــﻊ ﺟـ ـ ــﺎﺋﺰ ﻣـ ـ ــﻊ اﻧﻘﻄـ ـ ــﺎع اﳌﻄـ ـ ــﺮ وﺑﻘـ ـ ــﺎء اﻟﻄـ ـ ــﲔ واﻟﻈﻠﻤـ ـ ــﺔ) ،(8ﺧﻼﻓـ ـ ــﺎ
ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(9؛ ﻷن اﳌﺸ ــﻘﺔ اﻟ ــﱵ ﻷﺟﻠﻬ ــﺎ ﲨ ــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ﺣ ــﺎل اﳌﻄ ــﺮ ﺑﺎﻗﻴ ــﺔ ﻣ ــﻊ
اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ وﺑﻘﺎء اﻟﻮﺣﻞ ،ﻓﺠﺎز اﳉﻤﻊ.

) (1انظر :المدونة ،(110/1) :التفريع ،(262/1) :الرسالة) :ص .(132
) (2انظر :المبسوط.(149/1) :
) (3أخرجه مسلم في صالة المسافرين ،باب :الجمع بين الصالتين في الحضر.(454/1) :
) (4الموطأ.(144/1) :
) (5انظر :المدونة ،(101/1) :التفريع.(262-261/1) :
) (6انظر :مختصر المزنى) :ص  ،(25اإلقناع) :ص  ،(49-48روضة الطالبين.(400/1) :
) (7انظر :المدونة ،(110/1) :التفريع ،(262/1) :الرسالة) :ص .(132
) (8انظر :المدونة ،(110/1) :التفريع ،(262/1) :الرسالة) :ص .(132
) (9انظر :اإلقناع )ص  ،(49روضة الطالبين ) ،(400/1األم.(76/1) :
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وﻻ ﻳﻘﻀــﻲ ﻣﻐﻤــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﺎ ﻓﺎﺗــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻼة ﺣــﺎل إﻏﻤﺎﺋــﻪ) ،(1وﻗــﺎل أﺑــﻮ
ﺣﻨﻴﻔـﺔ :ﻳﻘﻀـﻲ اﳋﻤــﺲ ﻓﻤـﺎ دون) ،(2ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟـﻪ" :رﻓـﻊ اﻟﻘﻠــﻢ ﻋـﻦ ﺛــﻼث ..
ﻓ ــﺬﻛﺮ اﳌﻐﻠ ــﻮب ﺣ ــﱴ ﻳﻔﻴ ــﻖ") ،(3وﻷ ــﺎ ﺻ ــﻠﻮات ﻓﺎﺗ ــﺖ ﺑﺎﻹﻏﻤ ــﺎء ﻓﻠ ــﻢ ﻳﻠ ــﺰم
ﻗﻀﺎؤﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ زاد ﻋﻠﻰ اﳋﻤـﺲ ،وﻷﻧـﻪ ﻋـﺬر ﻳﺴـﻘﻂ ﻗﻀـﺎء اﻟﺼـﻼة ﻓﻴﻤـﺎ زاد
ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮم واﻟﻠﻴﻠﺔ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ دوﺎ ،أﺻﻠﻪ اﳊﻴﺾ.
4 J1z1FOو,אN:وAوאx:L

)(4

ﻗـﺪ ذﻛﺮﻧــﺎ ﰲ أول اﻟﻜﺘــﺎب أوﻗــﺎت اﻟﺘﻮﺳــﻌﺔ واﻻﺧﺘﻴــﺎر  ،وﳓــﻦ ﻧــﺬﻛﺮ اﻵن
أوﻗﺎت اﻟﻀﺮورة واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ :ﻓﻬﻲ ﻟﻠﺤﺎﺋﺾ ﺗﻄﻬﺮ ،واﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻔﻴـﻖ ،واﻟﺼـﱯ
ﻳﺒﻠــﻎ ،واﻟﻜــﺎﻓﺮ ﻳﺴــﻠﻢ ،واﻟﻨﺎﺳــﻲ ﻳــﺬﻛﺮ ،واﳌـﺮﻳﺾ ﳜــﺎف أن ﻳﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘﻠــﻪ،
واﳌﺴــﺎﻓﺮ ﳚ ـ ّﺪ ﺑ ــﻪ اﻟﺴــﲑ ،ﻓﻤــﻦ أدرك ﻣ ــﻦ ﻫــﺆﻻء وﻗــﺖ ﲨﻴ ــﻊ اﻟﺼــﻼة ،أو ﻣ ــﺎ
ﻳﺼــﻠﻰ ﻓﻴــﻪ رﻛﻌــﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ﻟﺰﻣــﻪ أن ﻳﺼــﻠﻴﻬﺎ ،وﻣــﻦ أدرك ﻣﻘــﺪار أﻗــﻞ ﻣــﻦ رﻛﻌــﺔ ،ﱂ
ﻳــﺪرﻛﻬﺎ وﻛﺎﻧــﺖ ﻓﺎﺋﺘــﺔ) ،(5وﺷــﺮح ﻫــﺬﻩ اﻷوﻗــﺎت ﻫــﻮ :أن ﻋﻘﻴــﺐ اﻟــﺰوال ﲟﻘــﺪار
أرﺑﻊ رﻛﻌـﺎت ﻟﻠﺤﺎﺿـﺮ ورﻛﻌﺘـﲔ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻓﺮ ﳜـﺘﺺ اﻟﻈﻬـﺮ ﻻ ﻳﺸـﺎرﻛﻬﺎ اﻟﻌﺼـﺮ ﻓﻴـﻪ
ﺑﻮﺟــﻪ ،ﰒ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ إﱃ ﻗﺒــﻞ اﻟﻐــﺮوب ﲞﻤــﺲ رﻛﻌــﺎت ﻣﺸــﱰك ﺑــﲔ اﻟﻈﻬــﺮ
) (1انظر :المدونة ،(92/1) :التفريع ،(257/1) :الرسالة) :ص .(132
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(24مختصر القدوري.(101/1) :
) (3أخرجه أبو داود في الحدود ،باب :في المجن!ون يس!رق ،(558/4) :والنس!ائي ف!ي الط!الق ،ب!اب :م!ن ال يق!ع
طالقه من األزواج ،(127/6) :وابن ماجه في الطالق ،باب :طالق المعتوه ،(28/1) :والترمذي في الحدود،
باب :ما جاء فيمن ال يجب عليه الحد ،وقال :حسن غريب.(24/4) :
) (4راجع :الصفحات التالية.
) (5راج!!ع ف!!ي جمل !ة ھ!!ذه األحك!!ام وم!!ا بع!!دھا المراج!!ع التالي!!ة :المدون!!ة ،(93/1) :التفري!!ع،(257-256/1) :
الرسالة )ص .(133
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واﻟﻌﺼــﺮ ووﻗــﺖ ﳍﻤــﺎ ﲨﻴﻌــﺎ ،ﻓــﺈذا ﺻــﺎر ﻗﺒــﻞ اﳌﻐﻴــﺐ ﺑــﺄرﺑﻊ رﻛﻌــﺎت ﻟﻠﺤﺎﺿــﺮ
ورﻛﻌﺘﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﺧﺘﺼﺖ اﻟﻌﺼﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ،وﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪ.
وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ :أن اﳊﺎﺋﺾ إذا ﻃﻬﺮت وﻗﺪ ﺑﻘـﻲ ﻣـﻦ اﻟﻨﻬـﺎر ﻗـﺪر ﲦـﺎن رﻛﻌـﺎت
ﺻﻠﺖ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ؛ ﻷﺎ ﻗﺪ أدرﻛﺖ وﻗﺘﻬﻤـﺎ ،وﻛـﺬﻟﻚ إن ﺑﻘـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺳـﺒﻊ
رﻛﻌﺎت أو ﺳﺖ أو ﲬﺲ ،ﻓـﺈن ﺑﻘـﻲ أﻗـﻞ ﻣـﻦ ﲬـﺲ :ﺻـﻠﺖ اﻟﻌﺼـﺮ وﱂ ﺗﺼـﻞ
اﻟﻈﻬــﺮ؛ ﻷن وﻗﺘﻬــﺎ ﻗــﺪ ﻓــﺎت ،ﻷﻧــﺎ ﻗــﺪ ﺑﻴﻨــﺎ أن ﻗﺒــﻞ اﳌﻐﻴــﺐ ﺑﻘــﺪر أرﺑــﻊ رﻛﻌــﺎت
وﻗــﺖ ﻟﻠﻌﺼــﺮ ﻻ ﻳﺸــﺮﻛﻬﺎ اﻟﻈﻬــﺮ ﻓﻴــﻪ ﺑﻮﺟــﻪ ،ﻓــﺈذا ﱂ ﺗــﺪرك وﻗــﺖ اﻟﻈﻬــﺮ ﺷــﻴﺌﺎﱂ
ﻳﻠﺰﻣﻬ ــﺎ أن ﺗﺼ ــﻠﻴﻬﺎ ﺳـ ـﻮاء أدرﻛ ــﺖ أرﺑ ــﻊ رﻛﻌ ــﺎت ﻗﺒ ــﻞ اﳌﻐﻴ ــﺐ ﻓﻘ ــﻂ ،أو أرﺑﻌ ــﺎ
وﺑﻌــﺾ اﳋﺎﻣﺴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻮﻗــﺖ اﳌﺸــﱰك ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬــﺎ إﻻ اﻟﻌﺼــﺮ؛ ﻷن ذﻟــﻚ
اﻟﻘﺪر ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻈﻬﺮ ﻻ ﻣﻌﺘـﱪ ﺑﺈدراﻛـﻪ؛ ﻷن اﻻﻋﺘــﺒﺎر ﺑـﺈدراك رﻛﻌـﺔ ،ﻓﻤـﺎ زاد
ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺑﻴﻨ ــﺎ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ ﺣﻜ ــﻢ اﳌﻐ ــﺮب واﻟﻌﺸ ــﺎء اﻵﺧ ــﺮة؛ ﻷن ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ
اﳌﻐﺮب ﺑﻘﺪر ﺛﻼث رﻛﻌﺎت ﻟﻠﻤﻐﺮب ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻬﺎ اﻟﻌﺸﺎء ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺟـﻪ ،وﻣـﺎ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﺑﺄرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ﻣﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬـﺎ وﺑـﲔ اﻟﻌﺸـﺎء اﻵﺧـﺮة،
ﻓﺈذا ﺻﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﺑﺄرﺑﻊ رﻛﻌﺎت اﺧﺘﺺ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﻌﺸﺎء اﻵﺧﺮة.
واﺧﺘﻠــﻒ ﰲ اﳊــﺎﺋﺾ إذا ﻃﻬــﺮت ﻗﺒــﻞ اﻟﻔﺠــﺮ ﺑــﺄرﺑﻊ رﻛﻌــﺎت .ﻗــﺎل ﻣﺎﻟــﻚ:
ﺗﺼ ـ ــﻠﻲ اﳌﻐ ـ ــﺮب واﻟﻌﺸ ـ ــﺎء؛ ﻷ ـ ــﺎ إذا ﻓﺮﻏ ـ ــﺖ ﻣ ـ ــﻦ اﳌﻐ ـ ــﺮب ﺑﻘﻴ ـ ــﺖ ﳍـ ـ ـﺎ رﻛﻌ ـ ــﺔ
ﻟﻠﻌﺸﺎء) ،(1وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻠـﻚ وﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻠﻤﺔ) :(2ﺗﺼـﻠﻲ اﻟﻌﺸـﺎء وﻻ ﺗﺼـﻠﻲ
اﳌﻐ ــﺮب)(3؛ ﻷن وﻗﺘﻬ ــﺎ ﻗ ــﺪ ﻓ ــﺎت ﻷن ﻣ ــﺎ ﻗﺒ ــﻞ اﻟﻔﺠ ــﺮ ﺑ ــﺄرﺑﻊ رﻛﻌ ــﺎت ﳜ ــﺘﺺ
اﻟﻌﺸﺎء اﻵﺧﺮة ،وﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺈدراك رﻛﻌـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﺑﻌـﺪ اﳌﻐـﺮب؛ ﻷن اﳌﻐـﺮب ﺣﻴﻨﺌـﺬ
) (1انظر :التفريع ،(257/1) :الرسالة) :ص .(133
) (2محمد بن مسلمة :ابن محمد بن ھشام أبو عبد ﷲ ،وم!ن أص!حاب مال!ك ،أفق!ه فقھ!اء المدين!ة بع!د مال!ك ،أخ!ذ
عن!!ه أحم!!!د ب!!ن المع!!!ذل وغي!!ره وج!!!ده ھش!!!ام ك!!ان أمي!!!را بالمدين!!ة )ت  206ھ!!!ـ() .انظ!!ر :ال!!!ديباج الم!!!ذھب:
) ،(226/1شجرة النور الزكية )ص .(56
) (3انظر :التفريع ،(256/1) :الرسالة )ص .(133

232

ﺗﺼﻠﻰ ﰲ وﻗﺖ ﻏﲑﻫﺎ ،وـﺬا ﻓﺎرﻗـﺖ إدراك ﲬـﺲ رﻛﻌـﺎت؛ ﻷن اﻟﻈﻬـﺮ ﺗﺼـﻠﻰ
ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ووﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ واﳌﻐﺮب ،ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺗﺼﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات وﻗﺘﻬﺎ.
وﻫــﺬا اﳊﻜــﻢ ﻣﺴ ــﺘﻤﺮ ﰲ اﳊــﺎﺋﺾ ﺗﻄﻬ ــﺮ ،واﻟﻄــﺎﻫﺮ ﲢ ــﻴﺾ ،واﳌﻐﻤــﻰ ﻋﻠﻴ ــﻪ
ﻳﻔﻴﻖ ،واﻟﻜﺎﻓﺮ ﻳﺴﻠﻢ ،واﻟﺼﱯ ﻳﺒﻠﻎ ،واﻟﻨﺎﺳﻲ ﻳﺬﻛﺮ.
ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ أن اﳌﺮأة إذا أﺧﺮت اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ إﱃ أن ﺑﻘـﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻨﻬـﺎر
ﻗــﺪر ﲬــﺲ رﻛﻌــﺎت ﰒ ﺣﺎﺿــﺖ ﻓــﻼ ﻗﻀــﺎء ﻋﻠﻴﻬــﺎ إذا ﻃﻬــﺮت؛ ﻷــﺎ ﺣﺎﺿــﺖ
ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ،ﻓﺈن ﺣﺎﺿﺖ وﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪر أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ﻗﻀﺖ اﻟﻈﻬﺮ؛ ﻷﺎ
ﺣﺎﺿـﺖ ﺑﻌــﺪ ﻓـﻮات وﻗﺘﻬــﺎ وﺗﻌﻠﻘﻬـﺎ ﺑــﺬﻣﺘﻬﺎ .وﻛـﺬﻟﻚ ﺣﻜــﻢ اﻟﻠﻴـﻞ) ،(1وﻛــﺬﻟﻚ
اﻟﻨﺎﺳﻲ إذا ﻧﺴﻰ ﺻﻼﰐ اﻟﻈﻬـﺮ واﻟﻌﺼـﺮ وﻫـﻮ ﺣﺎﺿـﺮ ﻓـﺬﻛﺮﳘﺎ ﰲ اﻟﺴـﻔﺮ ،وﻗـﺪ
ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺎر ﻗﺪر ﺛﻼث رﻛﻌﺎت ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ ﺻﻼة ﺳـﻔﺮ
ﻹدراﻛﻪ وﻗﺘﻬﺎ ]وﻫﻮ ﻣﺴـﺎﻓﺮ[) ،(2وإن ذﻛﺮﳘـﺎ وﻗـﺪ ﺑﻘـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺣـﲔ ﺳـﺎﻓﺮ دون
ذﻟــﻚ ﻗﻀــﻰ اﻟﻈﻬــﺮ ﺣﻀ ـﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬــﺎ ﺑﺬﻣﺘــﻪ واﻟﻌﺼــﺮ ﺳــﻔﺮﻳﺔ ﻟﺒﻘــﺎء وﻗﺘﻬــﺎ ،وﻟــﻮ
ﻧﺴــﻴﻬﺎ ﰲ ﺳــﻔﺮ ﻓــﺬﻛﺮﳘﺎ ﰲ ﺣﻀــﺮ وﻗــﺪ ﺑﻘــﻲ ﻣــﻦ وﻗﺘﻬــﺎ ﺣــﲔ ﻗﺪوﻣــﻪ ﲬــﺲ
رﻛﻌــﺎت ﺻ ــﻼﳘﺎ ﺣﻀ ــﺮﻳﺘﲔ ﻟﺒﻘــﺎء وﻗﺘﻬﻤ ــﺎ ،ﻓ ــﺈن ذﻛﺮﳘــﺎ وﻗﺪوﻣ ــﻪ ﻟ ــﺪون ذﻟ ــﻚ
ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ ﺳﻔﺮﻳﺔ ﻟﻔﻮات وﻗﺘﻬﺎ و اﻟﻌﺼﺮ ﺣﻀﺮي ﻟﺒﻘﺎء وﻗﺘﻬﺎ.
أﻣﺎ اﳌﺮﻳﺾ إذا ﺧﺎف أن ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻠـﻪ أن ﻳﻘـﺮب اﻟﻌﺼـﺮ إﱃ اﻟﻈﻬـﺮ
ﰲ أول وﻗــﺖ اﻟﻈﻬــﺮ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﳌﻐــﺮب واﻟﻌﺸــﺎء ،وﻛــﺬﻟﻚ اﳌﺴــﺎﻓﺮ إذا ﺟــﺪ ﺑــﻪ
اﻟﺴﲑ ﻓﻠﻪ أن ﻳﻘﺮب ﻛﺎﳌﺮﻳﺾ؛ ﻷﻤﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻀﺮورات.

) (1انظر :التفريع ،(256/1) :الرسالة )ص .(133
) (2ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ ،وأكمل النقص بما يقتضيه السياق.
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وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ :إﻧـﻪ ﻻ ﻳﻜـﻮن ﻣـﺪرﻛﺎ ﻟﻠﺼـﻼة إﻻ ﺑـﺄن ﻳـﺪرك ﻣـﻦ وﻗﺘﻬـﺎ ﻗـﺪر رﻛﻌـﺔ
ﻓﺄﻛﺜﺮ) (1ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) ،(2واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(3ﰲ ﻗﻮﳍﻤﺎ :إﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﺪرﻛﺎ ﳍـﺎ
ﺑﺈدراك ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﻟﻮ ﺑﻘﺪر ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ،ﻓﺪﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ " :ﻣـﻦ أدرك
ﻣــﻦ اﻟﻌﺼــﺮ رﻛﻌــﺔ ﻗﺒــﻞ أن ﺗﻐــﺮب اﻟﺸــﻤﺲ ﻓﻘــﺪ أدرك اﻟﻌﺼــﺮ ،وﻣــﻦ أدرك رﻛﻌــﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺼــﺒﺢ ﻗﺒــﻞ أن ﺗﻄﻠــﻊ اﻟﺸــﻤﺲ ﻓﻘــﺪ أدرك اﻟﺼــﺒﺢ") ،(4ﻓﻌﻠــﻖ ﻛﻮﻧــﻪ ﻣــﺪرﻛﺎ
ﻟﻠﺼــﻼة ﺑــﺈدراك رﻛﻌــﺔ ،ﻓــﺪل أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻣــﺪرﻛﺎ ﳍــﺎ ﺑﺄﻗــﻞ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،وﻷﻧــﻪ
ﻣﺪرك ﳌﻘﺪار أﻗﻞ ﻣﻦ رﻛﻌﺔ ،دﻟﻴﻠﻪ اﳉﻤﻌﺔ.
4?. J3z1FOد>1 ,$א Nو 4دאNF$وWOאxNCw

ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ :إﻧﻪ إذا أدرك رﻛﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮوب اﻟﺸـﻤﺲ ﻓﻘـﺪ أدرك اﻟﻌﺼـﺮ وﻓﺎﺗﺘـﻪ
اﻟﻈﻬــﺮ) ،(5ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻳﻜــﻮن ﻣــﺪرﻛﺎ ﻟﻠﺼــﻼﺗﲔ) ،(6ودﻟﻴﻠﻨــﺎ
ﻗﻮﻟ ـ ــﻪ" :ﻣ ـ ــﻦ أدرك رﻛﻌ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻌﺼ ـ ــﺮ ﻗﺒ ـ ــﻞ أن ﺗﻐ ـ ــﺮب اﻟﺸ ـ ــﻤﺲ ﻓﻘ ـ ــﺪ أدرك
اﻟﻌﺼﺮ") (7ﻓﺄﺧﱪ ﻋﻤﺎ ﻳﺪرك ﺑﺈدراﻛﻪ رﻛﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼة ،
ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ ﻻ
ﻳﻜ ــﻮن ﻣ ــﺪرﻛﺎ ﻟﻐ ــﲑﻩ ،وﺳ ــﺌﻞ ﻣﻌ ــﺎذ ﻋ ــﻦ اﳊ ــﺎﺋﺾ ﺗﻄﻬ ــﺮ ﻗﺒ ــﻞ ﻏ ــﺮوب اﻟﺸ ــﻤﺲ
ﻓﻘــﺎل :ﺗﺼــﻠﻲ اﻟﻌﺼــﺮ ﻫﻜــﺬا ،ﻛــﺎن رﺳــﻮل اﷲ  ﻳﺄﻣﺮﻧــﺎ أن ﻧﻌﻠــﻢ ﻧﺴــﺎءﻧﺎ")،(8
وﻷن ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ ﻏــﺮوب اﻟﺸــﻤﺲ ﲟﻘــﺪار أرﺑــﻊ رﻛﻌــﺎت ﳜــﺘﺺ اﻟﻌﺼــﺮ ﻻ ﻳﺸــﺎرﻛﻬﺎ
ﻓﻴــﻪ اﻟﻈﻬــﺮ ﺑﻮﺟــﻪ ﻟﻠﺤﺎﺿــﺮ ،ﻓــﺈن ﺳــﻠﻤﻮا ذﻟــﻚ ﺛﺒــﺖ أن اﻟﻈﻬــﺮ ﻳﻔــﻮت ﳌــﻦ ﱂ
ﻳﺪرك إﻻ وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻻ ﻳﻔـﻮت وﻗـﺖ ﺻـﻼة ﺣـﱴ ﻳـﺪﺧﻞ وﻗـﺖ
) (1انظر :المدونة ،(93/1) :التفريع.(220/1) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(24المبسوط.(155-154/1) :
) (3الشافعي في أحد قوليه )انظر مختصر المزني  ،12روضة الطالبين.(189/1 :
) (4أخرجه البخاري في مواقيت الصالة ،باب :من أدرك العصر ركعة ،(139/1) :ومس!لم ف!ي المس!اجد ،ب!اب:
من أدرك ركعة من الصالة.(424/1) :
) (5انظر :التفريع ،(220/1) :الرسالة )ص .(133
) (6انظر :مختصر المزني) :ص  ،(11المجموع.(69-68/3) :
) (7سبق تخريج الحديث قريبا.
) (8أخرجه الدارقطني ،(222/1) :وقال عنه :لم يروه غير محمد بن سعيد وھو متروك الحديث.
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اﻷﺧ ــﺮى") ،(1وﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :وﻗ ــﺖ اﻟﻈﻬ ــﺮ ﻣ ــﺎﱂ ﻳ ــﺪﺧﻞ وﻗ ــﺖ اﻟﻌﺼ ــﺮ") ،(2وإن ﱂ
ﻳﺴﻠﻤﻮﻩ دﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﳍﺎ وﻗﺘﺎ ﳜﺼﻬﺎ وأﻗﻠﻪ ﻣـﺎ ﻳﺴـﺘﻐﺮق ﻓﻌﻠﻬـﺎ،
وﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛـﺎن ﺑﻜﻮﻧـﻪ ﻣـﺪرﻛﺎ ﻟﺮﻛﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﻗـﺖ اﻵﺧـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻌﺼـﺮ ﻣـﺪرﻛﺎ ﻟﻠﻈﻬـﺮ
واﻟﻌﺼــﺮ ،وﻟﻜــﺎن إذا أﻏﻤــﻲ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻟــﺰوال ﺑﻘــﺪر رﻛﻌــﺔ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻗﻀــﺎء اﻟﻈﻬــﺮ
واﻟﻌﺼﺮ؛ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺪرﻛﺎ ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﺧﻼف ﻗﻮﳍﻢ.
إذا ﺛﺒ ــﺖ ﻣ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ ،ﻓﺎﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ﻓ ــﻴﻤﻦ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ ﺑﺎﻟﻮﻗ ــﺖ اﻟ ــﺬي ﻳﻌﺘ ــﱪ ﻣﻨ ــﻪ
إدراﻛﻬﻤــﺎ ﻗــﺪر ﲬــﺲ رﻛﻌــﺎت ﲣﺘﻠــﻒ ،ﻓﻤــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳﻌﺘــﱪ ﺑــﺄن ﻳــﺪرك ذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ
ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ أو وﺿﻮﺋﻪ وﻣﺎ ﻳﺼﻠﺤﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻼزم ﻟﻪ ،وﻫـﺬا ﰲ اﳊـﺎﺋﺾ
ﺗﻄﻬــﺮ ،واﻟﺼــﱯ ﻳﺒﻠــﻎ ﻓﻠــﻮ ﻃﻬــﺮت اﳊــﺎﺋﺾ وﺑﻠــﻎ اﻟﺼــﱯ ﻟﻘــﺪر ﲬــﺲ رﻛﻌــﺎت،
ﻓﺈﱃ أن ﺗﻄﻬﺮ وﺗﻠﺒﺲ وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪر رﻛﻌﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺼﺮ دون اﻟﻈﻬﺮ ،وﻟﻮ
ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺷﻲء ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ،وﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ
وﻗﺖ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺪم أو اﻟﺒﻠﻮغ ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﺼﺮاﱐ ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻘﺎل اﺑـﻦ اﻟﻘﺎﺳـﻢ :ﻳﻌﺘـﱪ ﻟـﻪ
اﻹدراك ﻣﻦ وﻗﺖ إﺳـﻼﻣﻪ ﻻ ﻣـﻦ ﻓﺮاﻏـﻪ ﻣـﻦ أﻣـﺮﻩ) ،(3وﻗـﺎل ﻏـﲑﻩ :ﻳﻌﺘـﱪ ﺑﻔﺮاﻏـﻪ
ﻣﻦ ﻃﻬﺎرﺗﻪ وﺳﱰ ﻋﻮرﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺮﻳﺾ؛ ﻷن ﺑﺈﺳﻼﻣﻪ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ
اﳌﺆاﺧﺬة ﻋﻨﻪ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﺣﺎل ﻛﻔﺮﻩ.
وﺣﻜ ــﻢ اﳌﻐﻤ ــﻰ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻋﻨ ــﺪ ﻣﺎﻟ ــﻚ ﺣﻜ ــﻢ اﳊ ــﺎﺋﺾ واﻟﺼ ــﱯ) ،(4وأﺟ ـﺮاﻩ أﺑ ــﻮ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﳎ ــﺮى اﻟﻨﺼـ ـﺮاﱐ ﻳﺴ ــﻠﻢ) ،(5ﰲ أن اﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ﺑﺎﻟﺒ ــﺎﻗﻲ ﻣ ــﻦ اﻟﻮﻗ ــﺖ ﺣ ــﲔ
اﻹﻓﺎﻗــﺔ واﻹﺳــﻼم ،وﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ أﺻــﺢ وأرﺟــﺢ؛ ﻷﻧــﺎ إن ﺳــﻮﻳﻨﺎ ﺑــﲔ اﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ
وﺑــﲔ اﳊــﺎﺋﺾ ﻛــﺎن اﳌﻐﻤــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﻌﺘ ـﱪا ﻤــﺎ ،وإن ﻓﺮﻗﻨ ـﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻛــﺎن اﳌﻐﻤــﻰ
) (1وھو من قول ابن عباس ،أخرجه ابن أبى شيبة.(5/1) :
) (2أخرجه مسلم في المساجد ،باب :أوقات الصلوات الخمس.(426/1) :
) (3انظر :المدونة ،(92/1) :التفريع.(257/1) :
) (4انظر :المدونة ،(92/1) :التفريع.(257/1) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(24مختصر القدوري.(101/1) :
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ﻋﻠﻴﻪ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﳊﺎﺋﺾ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮاﱐ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺻﻨﻊ ﻟﻪ ﰲ إﻏﻤﺎﺋﻪ ﰲ ﺗﺮك اﻟﺼﻼة
ﻓﻴﻪ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
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وﻟﻠﺴ ــﻔﺮ ﺗ ــﺄﺛﲑ ﰲ ﺟـ ـﻮاز ﻗﺼ ــﺮ اﻟﺼ ــﻼة ﻓﻴ ــﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ Ñ Ð Ïm :
 ،(1) lÙØ × Ö Õ Ô Ó Òوﻗﻮﻟــﻪ " :إن اﷲ – ﻋــﺰ

وﺟﻞ -وﺿﻊ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻓﺮ اﻟﺼﻮم وﺷﻄﺮ اﻟﺼﻼة") ،(2وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(3
 J1z1FOאDFאאxNFG

واﻟﺼﻠﻮات اﳌﻘﺼﻮرة ﻫﻲ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺼﺮﻫﺎ إﱃ ﻧﺼﻔﲔ ،وﻣﺎ ﻛـﺎن ﻣﻨﻬـﺎ ﻳﺴـﺮ
اﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻪ أﺳﺮت ﰲ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﻪ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﳚﻬـﺮ ﰲ ﻧﺼـﻔﻪ اﻷول دون اﻵﺧـﺮ،
ﻓﺈﻧـﻪ ﳚﻬـﺮ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺼـﻠﻴﻪ ،واﻟـﺬي ﻳﻘﺼـﺮ ﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺴـﺮ ﻓﻴـﻪ ،وﻣﺜـﻞ اﻟﻌﺸـﺎء اﻵﺧــﺮة
ﻓﻴﺼـ ــﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺼـ ــﻮرة رﻛﻌﺘـ ــﲔ ﳚﻬـ ــﺮ ﺑـ ــﺎﻟﻘﺮاءة ﰲ ﻛﻠﻴﻬﻤـ ــﺎ ،واﳌﻐـ ــﺮب واﻟﺼـ ــﺒﺢ ﻻ
ﻳﺪﺧﻼن ﰲ اﻟﻘﺼﺮ ،وﻻ ﺧﻼف ﰲ ﻫﺬا).(4
+f5 J2z1FOאxNF

اﺧﺘﻠــﻒ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ اﻟﻘﺼــﺮ ،ﻫــﻞ ﻫــﻮ ﻓــﺮض ﻟﻠﻤﺴــﺎﻓﺮ أو ﺳــﻨﺔ؟) (5ﻓــﺬﻫﺐ
أﻛﺜـﺮﻫﻢ إﱃ أن ﻓﺮﺿــﻪ اﻟﺘﺨﻴــﲑ ﺑــﲔ اﻟﻘﺼــﺮ واﻹﲤــﺎم إﻻ أن اﻟﻘﺼــﺮ أﻓﻀــﻞ؛ وﻫــﻮ
ﺳــﻨﺘﻪ ،وﻫــﺬا ﻧــﺺ ﻣﺎﻟــﻚ ﰲ رواﻳــﺔ اﺑــﻦ وﻫــﺐ  :-أن اﻟﻘﺼــﺮ ﺳــﻨﺔ اﳌﺴــﺎﻓﺮ)،(6

) (1سورة النساء ،اآلية.101 :
) (2أخرجه أبو داود في الصيام ،باب :اختيار الفطر ،(797/2) :والنسائي في الصيام باب :وضع الص!يام غل!ى
المس!!افر ،(149/1) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي الص!!يام ،ب!!اب :اإلفط!!ار للحام!!ل والمرض!!ع ،(5331) :والترم!!ذي ف!!ي
الصوم ،باب :الرخصة في اإلفطار للحبلي ،وقال حديث حسن.(94/3) :
) (3انظر :اإلجماع البن المنذر) :ص  ،(42المغني.(255/2) :
) (4انظر :اإلجماع )ص  ،(43المغني.(267/2) :
) (5انظر :التفريع ،(258/1) :الكافي ) :ص .(68 – 67
) (6انظر :التفريع ،(258/1) :الكافي) :ص .(68-67
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وذﻫ ــﺐ آﺧ ــﺮون إﱃ أن اﻟﻘﺼ ــﺮ ﻓﺮﺿ ــﻪ ،وﻫ ــﻮ ﻗ ــﻮل ﲨﺎﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺒﻐ ــﺪادﻳﲔ)،(1
ووﺟﻪ اﻟﻘﺼﺮ أﻧـﻪ  ﻛـﺎن ﻳﻘﺼـﺮ ﰲ اﻟﺴـﻔﺮ وﱂ ﻳـﺘﻢ)(2؛ وﻷن ﻛـﻞ ﺻـﻼة ﻓـﺮض
ردت إﱃ رﻛﻌﺘــﲔ ،ﻓــﺬﻟﻚ ﻫــﻮ اﻟﻮاﺟــﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ،أﺻــﻠﻪ اﳉﻤﻌــﺔ ،واﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﻘــﻮل:
أﻧــﻪ ﺳــﻨﺔ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ،(3) l×Ö Õ Ô Óm :وﻫــﺬا ﻋﺒــﺎرة اﳌﺒــﺎح
دون اﻟﻔــﺮض ،وﻗــﺎل أﻧــﺲ :ﻛﻨــﺎ ﻧﺴــﺎﻓﺮ ﻣــﻊ اﻟﻨــﱯ – ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم –
ﻓﻤﻨــﺎ اﳌﻘﺼ ــﺮ وﻣﻨــﺎ اﳌ ــﺘﻤﻢ ،ﻓ ــﻼ ﻳﻌﻴــﺐ ﺑﻌﻀ ــﻨﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌ ــﺾ)(4؛ ﻷن أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ
ﻫــﺆﻻء ﻗــﺪ أﺟــﺎزوا ﻟﻠﻤﺴــﺎﻓﺮ أن ﻳﺼــﻠﻲ ﺧﻠــﻒ اﳌﻘــﻴﻢ وﻳــﺘﻢ اﻟﺼــﻼة ،ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن
ﻓﺮﺿﻪ اﻹﲤﺎم ﳌﻦ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻘﺼﺮ ﺧﻠﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮ.
N;SD1 J3z1FOאD$. 5WONF)3م؟x

واﻟﺴﻔﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﳏـﺪود) ،(5ﺧﻼﻓـﺎ ﻟـﺪاود) (6ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إن اﻟﻘﺼـﺮ ﰲ
اﻟﺴــﻔﺮ اﻟﻄﻮﻳــﻞ واﻟﻘﺼــﲑ؛ ﻷن اﻷﺻــﻞ اﻹﲤــﺎم ،واﻟﻘﺼــﺮ رﺧﺼــﺔ ﻷﺟــﻞ اﳌﺸــﻘﺔ،
)(7
وﺳـ ــﻔﺮ اﻟﻔﺮﺳـ ــﺨﲔ واﻟﺜﻼﺛـ ــﺔ ﻻ ﻣﺸـ ــﻘﺔ ﻓﻴـ ــﻪ ،ﻓﻜـ ــﺎن ﻛـ ــﺎﻟﻄﻮاف ﰲ ﺳـ ــﻜﻚ
اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ،وﻷﻧ ــﻪ إﲨ ــﺎع اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ ﻷ ــﻢ اﺧﺘﻠﻔـ ـﻮا ﰲ ﺣ ــﺪ اﻟﺴ ــﻔﺮ اﻟ ــﺬي ﻳﻘﺼ ــﺮ
اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ ،وﱂ ﳜﺘﻠﻔﻮا ﰲ وﺟﻮب أﺻﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ).(8

) (1وھ!!و يش!!ير إل!!ى الرواي!!ة المرجوح!!ة م!!ن م!!ذھب مال!!ك ،وھ!!ي أن القص!!ر واج!!ب ،وق!!د أخ!!ذ ب!!ه جماع!!ة م!!ن
البغداديين.
) (2وھذا معلوم من س!يرته لم!ن تتب!ع األحادي!ث واألخب!ار ف!ي أس!فاره  ق!ال اب!ن الق!يم ف!ي زاد المع!اد ) ،(464/1وك!ان 
يقصر الرباعية فيصليھا ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة ،ولم يثبت عن!ه أت!م الرباعي!ة ف!ي س!فرة
البتة ...ولكن يدل على أن ھذا مجرد فعل منه  ال يدل على وجوب القصر ،غايته أنه سنة.

) (3سورة النساء ،اآلية.101 :
) (4أخرجه البيھقي ،(154/3) :وفيه عمران التغلبي مختلف فيه ،قال ابن دقيق العي!د :ال يح!تج بحديث!ه ،و ذك!ره
ابن حبان في الثقات.
) (5انظر :المدونة ،(114/1) :التفريع ،(258) :الرسالة) :ص .(139
) (6انظر :المحلي ،(34-3/5) :المجموع.(215/4) :
) (7السكة :الزقاقـ أو الطريق المصطفة من النخل )المصباح المنير :ص .(282
) (8انظر :المغني.(257-256/2) :
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واﻟﻈــﺎﻫﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺬﻫﺐ أﻧــﻪ ﲦﺎﻧﻴــﺔ وأرﺑﻌــﻮن ﻣــﻴﻼ) ،(1وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ :ﺛﻼﺛــﺔ
أﻳــﺎم ،ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃl×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ïm:
ﻓﻌــﻢ) ،(2وﱂ ﳜــﺺ ﻷــﺎ ﻣﺴــﺎﻓﺔ ﺗﻠﺤــﻖ اﳌﺸــﻘﺔ ﰲ ﻗﻄﻌﻬــﺎ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻓﺠــﺎز اﻟﻘﺼــﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ،أﺻﻠﻪ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم.
Nd J5z1FOوطאxNF

وﻻ ﳚﻮز اﻟﻘﺼـﺮ إﻻ إذا ﻓـﺎرق ﺑﻠـﺪﻩ ،وﱂ ﻳﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺷـﻲء ﻣﻨـﻪ) ،(3ﺧﻼﻓـﺎ ﻟـﺒﻌﺾ
)(4
اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻳﻘﺼﺮ إذا ﻧﻮى اﻟﺴـﻔﺮ إن ﻛـﺎن ﺑﺒﻠـﺪﻩ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ Ïm :
 ،(5)lÙØ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ðواﻟﻀ ـ ــﺮب ﰲ اﻷرض
ﻻ ﻳﻜــﻮن ﺑﺎﻟﻨﻴــﺔ ،وإﳕــﺎ ﻳﻜــﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ،وﻷﻧــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻣﺴــﺎﻓﺮا ﱂ ﻳﺼــﺮ ﻣﻘﻴﻤــﺎ،
ﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮا ﲟﺠﺮد اﻟﻨﻴﺔ.
4 )ML. J6z1FOאxNF

)(6

وﰲ اﳌﺴــﺎﻓﺔ اﻟــﱵ ﻳﻘﺼــﺮ ﺑﺒﻠﻮﻏــﻪ إﻟﻴﻬــﺎ رواﻳﺘــﺎن  :إﺣــﺪاﳘﺎ أن ﻳﻔــﺎرق ﺑﻴــﻮت
ﺑﻠﺪﻩ وﻻ ﳛﺎذﻳﻪ وﻻ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ وﴰﺎﻟﻪ ﺷـﻲء ﻣﻨﻬـﺎ ،واﻵﺧـﺮ أن ﻳﻜـﻮن ﻣـﻦ اﳌﺼـﺮ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻴـﺎل ،ﻓﻮﺟـﻪ اﻷوﱃ أﻧـﻪ ﻣﻔـﺎرق ﻟﺒﻴـﻮت ﺑﻠـﺪﻩ ﻓﺄﺷـﺒﻪ إذا ﺑﻠـﻎ ﻣﺴـﺎﻓﺔ
ﺛﻼﺛــﺔ أﻣﻴــﺎل ،ووﺟـﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ :أن ﻣــﺎ دون اﻟﺜﻼﺛــﺔ أﻣﻴــﺎل ﰲ ﺣﻜــﻢ اﻟﺒﻠــﺪ ،ﺑــﺪﻟﻴﻞ
وﺟﻮب اﻟﻨﺰول ﻣﻨﻪ إﱃ اﳌﺼﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﻓﻜﺎن ﰲ اﳊﻜﻢ ﻛﻤﻦ ﱂ ﻳﻔﺎرق اﻟﺒﻠﺪ.

) (1انظر :المدونة ،(114/1) :التفريع ،(258/1) :الرسالة) :ص  ،(129والميل بالكسر – عن!د الع!رب :مق!دار
مدى البصر من األرض ،وھو أربعة آالف ذراع )المصباح المنير ص .(588
ض َر ْبتُم" مطلقه لم تقيد بمسافة وال مكان وال زمان ،فاقتضى ھذا الظ!اھر
) (2أراد بالعموم اإلطالق؛ ألن قولهَ " :
جواز القصر في جميع السفر.
) (3انظر :المدونة ،(112/1) :التفريع ،(258/1) :الرسالة) :ص .(129
) (4وھ!!و ق!!ول عط!!اء ،وس!!ليمان ب!!ن موس!!ى أنھم!!ا اباح!!ا القص!!ر ف!!ي البل!!د لم!!ن ن!!وى الس!!فر وغي!!رھم )المغن!!ي:
).(260/2
) (5سورة النساء ،اآلية.101 :
) (6انظر :المدونة ،(112/1) :التفريع.(258/1) :
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وﻳﻘﺼ ــﺮ ﺣ ــﱴ ﻳ ــﺪﻧﻮا راﺟﻌ ــﺎ ،وﻳﻨﺘﻬ ــﻲ إﱃ ﺣﻴ ــﺚ ﺟ ــﺎز ﻟ ــﻪ اﻟﻘﺼ ــﺮ ﰲ اﺑﺘ ــﺪاء
ﺳﻔﺮﻩ)(1؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﺻﺎر ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﻟـﻪ
اﻟﻘﺼﺮ.
 J8z1FOא_N2Lא6אxNF

وﻟــﻪ أن ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻘﺼــﺮ وإن أﻗــﺎم ﺑــﺒﻌﺾ اﻟــﺒﻼد ﻳﻮﻣــﺎ أو ﻳــﻮﻣﲔ أو ﺛﻼﺛــﺔ
أﻳﺎم ﻳﻌﺰم اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺑﻐﲑ ﻋﺰم ،ﻓﺄﻣﺎ إن أﻗﺎم أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻓـﺄﻛﺜﺮ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﺑﻌﺰﳝـﺔ
ﱂ ﳚــﺰ ﻟــﻪ اﻟﻘﺼــﺮ ،وإن ﻛــﺎن ﺑﻐــﲑ ﻋﺰﳝــﺔ وﻧﻴﺘــﻪ أن ﻳﻘــﻴﻢ ﻣــﺎ دام ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ ﻛﺎﻓﻴــﺔ
ﻳﻮﻣﺎ أو ﻳﻮﻣﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻓﻠﻪ أن ﻳﻘﺼﺮ)..(2
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ :إن ﻧﻮى اﻹﻗﺎﻣﺔ ﲬﺴﺔ ﻋﺸـﺮ ﻳﻮﻣـﺎ ﺻـﺎر ﻣﻘﻴﻤـﺎ ،وإن ﻧـﻮى
إﻗﺎﻣــﺔ دوــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣﻘﻴﻤــﺎ) ،(3ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ " :ﳝﻜــﺚ اﳌﻬــﺎﺟﺮ ﺑﻌــﺪ ﻗﻀــﺎء
ﻧﺴـﻜﻪ ﺛﻼﺛـﺎ") ،(4وﻗــﺪ ﻋﻠـﻢ أن اﳌﻘــﺎم ﲟﻜـﺔ إذ ذاك ﻛﺎﻧـﺖ ﲢــﺮم ﻋﻠـﻰ اﳌﻬــﺎﺟﺮ،
ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﺜﲎ اﻟﺜﻼﺛﺔ دل ﻋﻠﻰ أﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ وأن ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ.
 J9z1FOא?.1:O4NFא*¡مx

واﻟﻘﺼﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻹﲤﺎم) ،(5وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ)(6؛ ﻷن أﻛﺜـﺮ اﻟﺮواﻳـﺎت ﻋﻨـﻪ
 أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺼـﺮ) ،(7وﻟﻘﻮﻟـﻪ" :ﺧﻴـﺎر ﻋﺒـﺎد اﷲ اﻟـﺬﻳﻦ إذا ﺳـﺎﻓﺮوا ﻗﺼـﺮوا")،(8

) (1انظر :المدونة ،(114/1) :الرسالة) :ص .(139
) (2انظر :المدونة ،(115-114/1) :التفريع ،(259-258/1) :الرسالة) :ص .(139
) (3انظر :مختصر القدوري.(106/1) :
) (4أخرجه مسلم في الحج ،ب!اب :ج!واز اإلقام!ة بمك!ة للمھ!اجر ،(986/1) :وأخرج!ه البخ!اري بلف!ظ قري!ب من!ه
في مناقب األنصار ،باب :إقامة المھاجر بمكة بعد قضاء نسكه )ص .(267-664
) (5انظر :المدونة ،(115/1) :التفريع.(258/1) :
) (6انظر :األم ،(179/1) :اإلقناع) :ص .(48
) (7كما سبق بيانه.
) (8أخرجه الشافعي عن سعيد بن المسبب مرسال )األم ،(179/1 :وأبو حاتم في العلل ) الھداية.(345/3 :
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وﻷن اﻟﻘﺼﺮ ﻣﺘﻔـﻖ ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮازﻩ واﻹﲤـﺎم ﳐﺘﻠـﻒ ﻓﻴـﻪ ،ﻓﻜـﺎن ﻣـﺎ اﺗﻔـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ أوﱃ
ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ.
 J10z1FOא L8א/אZ5?.NFאB$مMDאxN;S

وﻣ ــﻦ ﻋ ــﺰم ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﻔﺮ ﺑﺮﻳ ــﺪﻳﻦ) ،(1ﻓﻠﻤ ــﺎ ]ﺑﻠ ــﻎ[) ،(2إﻟﻴﻬﻤ ــﺎ ﻋ ــﺰم ﻋﻠ ــﻰ ﲤ ــﺎم
اﻷرﺑﻌــﺔ اﻟــﱪد ﱂ ﻳﻘﺼــﺮ؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﳛﺼــﻞ ﻣﻨــﻪ ﻋــﺰم ﻋﻠــﻰ اﳊــﺪ اﻟــﺬي ﺗﻘﺼــﺮ ﻓﻴــﻪ
اﻟﺼ ــﻼة؛ ﻷن ] (3)[....ﻣﻨﻔ ــﺮد ﺑﻌﺰﻣ ــﻪ ،وﻟﻜ ــﻦ ﻳﻘﺼ ــﺮ ﰲ رﺟﻮﻋ ــﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻋ ــﺎزم
ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ).(4
B+`N;AgXMDX?. J11z1FOمMDא*x.,

إذا ﺻــﻠﻰ اﳌﺴــﺎﻓﺮ ﰲ ﺳــﻔﺮﻩ ﺻــﻼة ﺳــﻔﺮ ،ﰒ ﻋــﺰم ﻋﻠــﻰ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻓــﻼ إﻋــﺎدة
ﻋﻠﻴــﻪ)(5؛ ﻷــﺎ أدﻳــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻟــﺰم ﻣــﻦ ﻓﻌﻠﻬــﺎ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺐ إﻋﺎدــﺎ ﺑﺘﻐــﲑ ﺣــﺎل
اﳌﺼــﻠﻲ ﺑﻌــﺪ ﻗﻀــﺎﺋﻬﺎ ،ﻛــﺎﳌﺮﻳﺾ ﻳﺼــﻠﻲ ﺟﺎﻟﺴــﺎ ﰒ ﻳﺼــﺢ ﺑﻌــﺪ اﻟﻔ ـﺮاغ ،واﻟﻌــﺎدم
ﻟﻠﻤﺎء ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﰒ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ.
6.,0"0NF,?.WL'I{?. J12z1FOאxAgF

وإن اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﰒ ﻋـﺰم ﻋﻠـﻰ اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﻗﺒـﻞ اﻟﻔـﺮاغ ﻣﻨﻬـﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﻧﺎﻓﻠـﺔ
إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﻠﻰ ﻣﻨﻬـﺎ رﻛﻌـﺔ ﰒ اﺳـﺘﺄﻧﻒ ﺻـﻼة ﻣﻘـﻴﻢ؛ ﻷﻧـﻪ إن ﱂ ﻳﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ
ﺣﺼــﻞ ﻣﻨــﻪ أن اﳌﻘــﻴﻢ ﻳﺼــﻠﻲ ﺻــﻼة ﻣﻘﺼــﻮرة ،أو ﻳﺒــﲏ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻼة ﺳــﻔﺮ وﻧﻘــﻞ
اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻩ ،ﻓﺈن أﲤﻬﺎ أﺟﺰاﻩ).(6

) (1البريد في اللغة :الرسول ،ثم استعمل في المسافة التي يقطعھا؛ وھ!ي اثن!ا عش!ر م!يال )المص!باح المني!ر :ص
.(43
) ،(2ما بين معقوفتين مطموسة.
) (3ما بين معقوفتين مطموسة.
) (4انظر :المدونة ،(113/1) :التفريع) :ص .(68-67
) (5انظر :التفريع ،(259/1) :الكافي )ص .(68-67
) (6انظر :المدونة ،(116/1) :التفريع ،(259/1) :الكافي ) :ص .(68
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اﻟﱰﺗﻴــﺐ ﰲ ﻗﻀــﺎء اﻟﻔﻮاﺋــﺖ) (1واﺟــﺐ ﺑﺎﻟــﺬﻛﺮ ﺳــﺎﻗﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴــﻴﺎن ﰲ اﳋﻤــﺲ
ﻓ ــﺪوﻦ ،وﻻ ﻳﺴ ــﺘﺤﻖ ﻓﻴﻤ ــﺎ زاد ﻋﻠ ــﻴﻬﻦ ،ﻓ ــﺈذا ﻛ ــﺎن اﳌ ــﱰوك ﺻ ــﻼة واﺣ ــﺪة أو
اﺛﻨﺘــﲔ إﱃ ﲬــﺲ ﻓــﺬﻛﺮﻫﺎ وﻗــﺪ ﺣﻀــﺮ وﻗــﺖ ﺻــﻼة أﺗــﻰ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋــﺖ ،وإن ﻓــﺎت
وﻗــﺖ اﳊﺎﺿــﺮة) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن اﻟﱰﺗﻴــﺐ ﰲ اﻟﻘﻀــﺎء) (3ﻏــﲑ
واﺟــﺐ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ ﻧــﺎم ﻋــﻦ ﺻــﻼة أو ﻧﺴــﻴﻬﺎ ﻓﻠﻴﺼــﻠﻬﺎ إذا ذﻛﺮﻫــﺎ")،(4
وﻗﻮﻟﻪ" :ﻻ ﺻﻼة ﳌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼة") ،(5وﻷﻧﻪ  ﺣﺒﺲ ﻳﻮم اﳋﻨﺪق ﺣـﱴ ﻓﺎﺗﺘـﻪ
اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﳌﻐﺮب ،ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰل ﺻﻼﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ).(6
 J1z1FOא LP;8/و0نOYא!xAN

وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إﻧ ـ ــﻪ ﻳﺒ ـ ــﺪأ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺘ ـ ــﺔ وإن ﺧ ـ ــﺎف ﻓـ ـ ـﻮات اﳊﺎﺿ ـ ــﺮة ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔﺔ) ،(7واﺑﻦ وﻫﺐ) ،(8وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ)(9؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻣـﻦ ﻧـﺎم ﻋـﻦ

) (1المقصود بالفوائت :الصلوات التي فات وقتھا ولم يصلھا.
) (2انظر :المدونة ،(133/1) :التفريع ،(253/1) :الكافي )ص .(55
) (3انظر :األم ،(78/1) :مختصر المزني )ص .(20
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5ذكره ابن الجوزي في العلل بإسناده عن إبراھيم الحربي ،قال :سئل أحمد بن حنبل عن ھذا الحديث فق!ال :ال
أعرف ھذا ،وقال الشيخ :في اإلمام ما عرفنا أصال )نصب الراية.((166/2) :
) (6أخرجه النسائي في الصالة ،باب :كيف يقضي الفائ!ت م!ن الص!الة ،(239/1) :الترم!ذي ف!ي الص!الة ،ب!اب:
ما جاء الرجل تفوته الصلوات بأيتھن يبدأ ،(337/1) :وھو منقطع لكنه يعتضد بأحاديث أخرى صحيحة.
) (7انظر :مختصر الطحاوي) :ص .(29
) (8انظر :الكافي ).(54-53
) (9محمد عبد الحكم :ھو أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ بن عبد الحكم ،سمع م!ن أبي!ه وأش!ھب واب!ن القاس!م واب!ن
وھب ،وروى عنه :أبو بكر النيسابوري وأبو حاتم ال!رازي وأب!و جعف!ر الطب!ري ،ك!ان فقي!ه مص!ر م!ن آث!اره:
أحكام القرآن )ت  282ھـ( )ترتيب المدارك.(62/3 :
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ﺻــﻼة أو ﻧﺴــﻴﻬﺎ ﻓﻠﻴﺼــﻠﻬﺎ إذا ذﻛﺮﻫــﺎ") ،(1وﻷن ﻛــﻞ ﺗﺮﺗﻴــﺐ وﺟــﺐ ﻣــﻊ ﺳــﻌﺔ
اﻟﻮﻗﺖ وﺟﺐ ﻣﻊ ﺿﻴﻘﻪ ،أﺻﻠﻪ اﻷرﻛﺎن.
?. J2z1FOد61Yא!+`ANذ>Nא;xLP

إن دﺧﻞ ﰲ اﳊﺎﺿﺮة ﰒ ذﻛـﺮ اﻟﻔﺎﺋﺘـﺔ ﺑﻄﻠـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ وﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﺧﻠـﻒ ،وﻗﻴـﻞ:
ﺗﺒﻄــﻞ ﻋﻠﻴــﻪ وﻻ ﺗﺒﻄــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺧﻠﻔــﻪ ﻛﺎﳊــﺪث) ،(2ﻓﻮﺟــﻪ اﻷول :أن اﻟﱰﺗﻴــﺐ
ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ]اﻟﺼـﻼة[) (3ﻫـﻮ ﺷـﺮط ﻻ ﻳﺘﺼـﻮر اﻧﻘﻄﺎﻋـﻪ ﻋﻨﻬـﺎ ،ﻓﻜـﺎن ﻣﺘﻌـﺪﻳﺎ إﱃ
ﻓﺴــﺎد ﺻــﻼة اﳌــﺄﻣﻮم اﻋﺘﺒــﺎرا ﺑﻨﺴــﻴﺎن ﺗﻜﺒــﲑة اﻹﺣ ـﺮام واﻟﻘ ـﺮاءة ،وﻳﻔــﺎرق ﻧﺴــﻴﺎن
اﻟﻄﻬــﺎرة ﻷــﺎ ذﻛــﺮ ﻣﻨﻔﺼــﻞ ﻋــﻦ اﻟﺼــﻼة ﻏــﲑ ﻣ ـﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻌﻠﻬــﺎ ،ووﺟــﻪ اﻟﺜــﺎﱐ:
اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺑﺎﳊﺪث ﺑﺴﻌﻠﺔ أﻧـﻪ ﻣﻌـﲎ ﻳﻔﺴـﺪ اﻟﺼـﻼة ،أو ذﻛﺮﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ اﻟـﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬـﺎ
ﱂ ﳚﺰ اﺑﺘﺪاؤﻫﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻌﺪ إﱃ ﺻﻼة اﳌﺄﻣﻮم.
MS'?. J3z1FOא+` Fذ> aNא Nو 4 $8نMDXאNCw
وאxNF$

وﻣــﻦ ﻧﺴــﻰ اﻟﺼــﺒﺢ ﰒ ﺻــﻠﻰ ﺑﻌــﺪﻫﺎ اﻟﻈﻬــﺮ واﻟﻌﺼــﺮ ﰒ ذﻛﺮﻫــﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟﻐــﺮوب
أﺗــﻰ ﺑﺎﻟﺼــﺒﺢ)(4؛ ﻷــﺎ ﻗــﺪ ﺗﻌﻠﻘــﺖ ﺑﺬﻣﺘــﻪ واﺳــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ ﻟــﻪ إﻋــﺎدة اﻟﻈﻬــﺮ واﻟﻌﺼــﺮ
ﻷﺟــﻞ اﻟﱰﺗﻴــﺐ ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻔﻌــﻞ ﻓــﻼ ﺷــﻲء ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷن اﻟﱰﺗﻴــﺐ ﻣﺸــﱰط ﺑﺎﻟــﺬﻛﺮ
ﺳــﺎﻗﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴ ــﻴﺎن ،وإن ذﻛﺮﻫــﺎ ﺑﻌ ــﺪ ﻓ ـﻮات وﻗ ــﺖ ﻣــﺎ ﺻ ــﻠﻰ ﺑﻌــﺪ ﻧﺴ ــﻴﺎﺎ أﺗ ــﻰ
ﺑﺎﳌﻨﺴــﻴﺔ وﺣــﺪﻫﺎ وﱂ ﻳﻌــﺪ ﻣــﺎ ﻓــﺎت وﻗﺘــﻪ ﺑﻌــﺪﻫﺎ؛ ﻷﻧــﻪ أداﻫــﺎ وﻗــﺖ وﺟﻮــﺎ ﻣــﻦ
ﻏﲑ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼة ﻗﺒﻠﻬﺎ.

) (1سبق تخريج الحديث.
) (2انظر :المدونة ،(122/1) :التفريع ،(253/1) :الكافي )ص .(55
) (3ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (4انظر :المدونة ،(124-123/1) :التفريع ،(253/1) :الكافي )ص .(55
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وﻳﻘﻀـﻲ اﳌﻨﺴـﻴﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻔﺔ اﻟـﱵ ﻳﺆدﻳﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻓﺮوﺿـﻬﺎ وﺳـﻨﻨﻬﺎ ﻣـﻦ أرﻛــﺎن
اﻷﻓﻌ ــﺎل واﻷﻗ ـﻮال) ،(1ﻛﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻓﻠﻴﺼ ــﻠﻬﺎ إذا ذﻛﺮﻫ ــﺎ") ،(2وﻫ ــﺬا إﺷ ــﺎرة إﱃ
اﻟﺼــﻼة اﳌﱰوﻛــﺔ ،وﻷن اﻟﻘﻀــﺎء ﰲ ﻣﻌــﲎ اﻷداء ﻻ ﻓــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ إﻻ أن أﺣــﺪﳘﺎ
ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻮﻗﺖ واﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﻮاﺗﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛـﺎن ﻳـﺄﺗﻰ ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧـﻼف
ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ﻟﻜﺎن ﻣﺴـﺘﺄﻧﻔﺎ ﻟﺼـﻼة أﺧـﺮى وﱂ ﻳﻜـﻦ ﻗﺎﺿـﻴﺎ ،وﻷﻧـﻪ ﻓﻌـﻞ ﻟﺼـﻼة
ﻳﺴﻘﻄﻪ ﻓﺮﺿﻬﺎ ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ ،دﻟﻴﻠﻪ اﻷداء.
AgXMS'?. J5z1FOوxAgX4 )v

إذا ﻧﺴ ــﻰ ﺻ ــﻼة واﺣ ــﺪة وﱂ ﻳ ــﺪر أي اﻟﺼ ــﻼة ﻫ ــﻲ ،ﺻ ــﻠﻰ ﲬ ــﺲ ﺻ ــﻠﻮات
ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺴﻘﻄﺎ ﻟﻠﻔﺮض ﻋﻦ ذﻣﺘـﻪ ﺑﻴﻘـﲔ؛ ﻷﻧـﻪ إن ﺻـﻠﻰ دون اﳋﻤـﺲ ﺟـﺎز أن
ﻳﻜﻮن اﳌﱰوك ﻫﻲ اﳌﻨﺴﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻋﺮﻓﻬﺎ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ أي ﻳﻮم ﻫﻲ ﱂ ﻳﻀﺮ ذﻟﻚ
وأﺗﻰ ﺎ ﻧﺎوﻳﺎ ﺎ أﺎ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓــﺈن ﻧﺴــﻰ ﺻــﻼﺗﲔ ﻣﺘ ـﻮاﻟﻴﺘﲔ ﻣــﻦ ﻳــﻮم وﻟﻴﻠــﺔ ﻻ ﻳــﺪري اﻟﻠﻴــﻞ ﻗﺒــﻞ اﻟﻨﻬــﺎر أم
اﻟﻨﻬــﺎر ﻗﺒــﻞ اﻟﻠﻴــﻞ ﺻــﻠﻰ ﺳــﺖ ﺻــﻠﻮات ﻳﺒــﺪأ ﺑــﺄي اﻟﺼــﻠﻮات ﺷــﺎء ،ﰒ ﻳﺴــﺪس
ﺑــﺎﻟﱵ ﺑــﺪأﻫﺎ ،وﳜﺘــﺎر ﻟــﻪ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻈﻬﺮ اﺳــﺘﺤﺒﺎﺑﺎ ،وذﻟــﻚ أﻧــﻪ إن ﻛــﺎن ﻧﺴــﻰ
اﻟﻈﻬــﺮ واﻟﻌﺼــﺮ ﻓﻘــﺪ أﺗــﻰ ــﺎ ﻣ ـﺮﺗﲔ وﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﻟﻐــﻮ ،وﻛــﺬﻟﻚ إن ﻛــﺎن اﻟــﺬي
ﻧﺴﻰ اﻟﻌﺼﺮ واﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء أو اﻟﻌﺸﺎء واﻟﻔﺠﺮ أو اﻟﻔﺠﺮ واﻟﻈﻬﺮ).(3
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻳﻌﻴﺪ اﻟـﱵ ﺑـﺪأ ـﺎ ]ﺣـﱴ[) (4ﺗﻜـﻮن اﳌﻨﺘﻬﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻟـﱵ ﺻـﻼﻫﺎ آﺧـﺮا
ﻣﻊ اﻟﱵ ﺑﺪأ ﺎ ﻓﻴﻜﻮن ﻗﺪم اﻵﺧﺮة ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ ،ﻓﺈن ﻧﺴﻰ ﺛﻼﺛﺎ ﻣﺮﺗﺒـﺎت ﻋﻠـﻰ
اﻟﺸــﺮط اﻟــﺬي ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﻗﻀــﻰ ﺳــﺒﻌﺎ ﻳﺴــﺪس ﺑــﺎﻷوﱃ وﻳﺴــﺒﻊ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،وإن ﻛــﺎن
) (1انظر :المدونة ،(123/1) :التفريع ،(254/1) :الرسالة )ص .(131
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3انظر في جملة ھذه األحكام :التفريع ،(255/1) :المقدمات ،(205-204/1) :الكافي )ص .(55
) (4ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
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اﳌﻨﺴــﻴﺎت أرﺑﻌــﺎ ﻗﻀــﻰ ﲦــﺎن ﺻــﻠﻮات ﻳﺴــﺪس ﺑــﺎﻷوﱃ وﻳﺴــﺒﻊ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ وﻳــﺜﻤﻦ
ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وإن ﻛﻦ اﳌﻨﺴﻴﺎت ﲬﺴﺎ ﺻﻠﻰ ﺗﺴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﳜﺘــﺎر ﻟــﻪ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﺑــﺎﻟﻈﻬﺮ؛ ﻷــﺎ أول اﻟﺼــﻼة ﺻــﻼﻫﺎ ﺟﱪﻳــﻞ
ﺑﺎﻟﻨﱯ  ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎن اﳌﻮاﻗﻴﺖ).(1

) (1انظر الحديث الذي سبق تخريجه.
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ﻻ ﺑﺄس ﺑﺎﳌﺸﻲ إﱃ اﻟﻔﺮج ﰲ اﻟﺼﻼة ،وﻣﻦ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺼـﻼة ﰒ رأى ﻓﺮﺟـﺔ ﺑـﲔ
ﻳﺪﻳ ـ ــﻪ ،أو إﱃ ﺟﻨﺒ ـ ــﻪ ﻣﺸ ـ ــﻰ إﻟﻴﻬ ـ ــﺎ إن ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ ﻗﺮﻳﺒ ـ ــﺔ ،وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ ﺑﻌ ـ ــﺪ رﻛﻌ ـ ــﺔ أو
رﻛﻌﺘــﲔ) ،(1وأﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ أن ﺗﺴــﻮﻳﺔ اﻟﺼــﻔﻮف وﺳــﺪ اﳋﻠــﻞ ﻣــﺄﻣﻮر ﺑــﻪ ﻣﻨــﺪوب
إﻟﻴــﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :راﻣ ـﻮا اﻟﺼــﻔﻮف  ،..أﻋــﺪﻟﻮا ﺻــﻔﻮﻓﻜﻢ ﻓــﺈﱐ أراﻛــﻢ ﻣــﻦ وراء
ﻇﻬﺮي") ،(2وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻀﻢ اﻟﺼﻔﻮف ،ﻓﺈن ﻛـﺎن ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼـﺎ ﺟﻌـﻞ
اﻟﺼﻒ]اﻟﺬي ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن[) (3ﰲ اﳌﺆﺧﺮ).(4
 J1z1FOא6CCאxAgF

وﻣــﻦ ﻗﻬﻘــﻪ ﰲ اﻟﺼــﻼة أﻋﺎدﻫــﺎ)(5؛ ﻷن اﻟﻀــﺤﻚ ﻣﻔﺴــﺪ ﻟﻠﺼــﻼة ﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ
ﺟﻨﺲ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ أﻏﻠﻆ ﻣﻨﻪ إذا ﱂ ﳚﺰ ﰲ اﻟﺼـﻼة ﺷـﻲء ﻣﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ ،وﻻ
وﺿﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎﺣﻚ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ) (6اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ ﰲ ﻏﲑ ﺻﻼﺗﻪ ،وﻷن ﻣﺎ
ﻳ ــﻨﻘﺾ اﻟﻄﻬ ــﺎرة ﻻ ﳜﺘﻠ ــﻒ ﺣﻜﻤ ــﻪ إذا وﺟ ــﺪ ﰲ اﻟﺼ ــﻼة أو ﺧﺎرﺟﻬ ــﺎ ﻛﺴ ــﺎﺋﺮ
اﻷﺣﺪاث ،واﻟﺘﺒﺴﻢ ﻏﲑ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﺼﻼة)(7؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﲑ ﻻ ﳝﻜـﻦ اﻻﺣـﱰاز ﻣﻨـﻪ،

) (1انظر :التفريع ،(260/1) :الكافي )ص .(66
) (2أخرجه البخاري في الصالة ،باب :تسوية الصفوف عند اإلقامة وبعدھا ،(176/1) :وأقرب منه للداللة على
تس!!وية الص!!فوف وس!!د الخل!!ل م!!ا أخرج!!ه أب!!و داود ع!!ن أن!!س ق!!ال :ق!!ال رس!!ول ﷲ ص!!لى ﷲ علي!!ه" :أقيم!!وا
الصفوف ،وحاذوا بين المناكب ،وسدوا الخلل ،"..في كتاب الصالة ،باب :تسوية الصفوف.(433/10) :
) (3ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (4وھو يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود فيما رواه أن!س :أن رس!ول ﷲ  ق!ال" :أتم!وا الص!ف المق!دم،
ثم الذي يليه ،فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر" ).(435/1
) (5انظر :المدونة ،(98/1) :التفريع ،(260/1) :الرسالة )ص .(132
) (6انظر :التفريع ،(196/1) :الرسالة )ص .(132
) (7انظر :المدونة ،(98/1) :التفريع ،(260/1) :الرسالة )ص .(132
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وﻷﻧــﻪ  ﻗــﺎل" :ﻣــﻦ ﻗﻬﻘــﻪ ﰲ اﻟﺼــﻼة أﻋﺎدﻫــﺎ") ،(1ﻓــﺪل أن ﻣــﺎ دون ذﻟــﻚ ﻻ
ﺗﻌــﺎد ﻣﻨــﻪ ،وﻗﻴــﻞ :ﻳﺴــﺠﺪ ﻟــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﺳــﲑ ﻣــﻦ ﺟــﻨﺲ اﻟﻜــﻼم ﻻ ﳝﻜــﻦ اﻟﺘﺤــﺮز
ﻣﻨ ــﻪ ،وﻗ ــﺎل اﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﳊﻜ ــﻢ :ﻳﺴ ــﺠﺪ ﻟ ــﻪ ﺑﻌ ــﺪ اﻟﺴ ــﻼم ﻷﻧ ــﻪ زﻳ ــﺎدة ،وﻗ ــﺎل
أﺷ ــﻬﺐ) :(2ﻗﺒﻠ ــﻪ)(3؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻧﻘ ــﺺ ﻟﻠﺨﺸ ــﻮع ،وﻗ ــﻮل اﺑ ــﻦ اﳊﻜ ــﻢ أﺻ ــﺢ؛ ﻷن
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﻘﺺ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﻗﻮال دون اﻻﻋﺘﺪال.
)ML. J2z1FOمא@ SقxWO./:

وﻣ ــﻦ أدرك ﺑﻌ ــﺾ ﺻ ــﻼة اﻹﻣ ــﺎم ﱂ ﻳﻘ ــﻢ ﻟﻠﻘﻀ ــﺎء إﻻ ﺑﻌ ــﺪ ﻓ ـﺮاغ اﻹﻣ ــﺎم ﻣ ــﻦ
اﻟﺼــﻼة)(4؛ ﻷن وﻗــﺖ اﻟﻘﻀــﺎء ﻫــﻮ ﺑﻌــﺪ اﻟﻔ ـﺮاغ ﻣــﻦ اﻹدراك ،وﻟﻮﺟــﻮب اﺗﺒــﺎع
اﻹﻣﺎم.
?. ). J3z1FOאxAgF

وﻣﺎ أدرك ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻬﻮ آﺧﺮﻫﺎ وﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻓﻬﻮ أوﳍﺎ ،ﻫـﺬا ﻫـﻮ اﳌﺸـﻬﻮر)،(5
وروى اﺑــﻦ ﻧــﺎﻓﻊ) :(6أن ﻣــﺎ أدرك أوﳍــﺎ وﻣــﺎ ﻳﻘﻀــﻴﻪ آﺧﺮﻫــﺎ ،وﻓﺎﺋــﺪة) (7ذﻟــﻚ أن
ﻋﻠــﻰ اﻟﺮواﻳــﺔ اﻷوﱃ ﻳــﺄﰐ ﺑﺎﻟﻘﻀــﺎء ﻛﻤــﺎ أﺗــﻰ ﺑــﻪ اﻹﻣــﺎم :إن ﻓﺎﺗﺘــﻪ رﻛﻌــﺔ واﺣــﺪة
ﻗﻀــﺎﻫﺎ ﺑــﺄم اﻟﻘــﺮآن و ﺳــﻮرة و ﺟﻬــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ إن ﻛﺎﻧــﺖ ﳑــﺎ ﳚﻬــﺮ ﻓﻴــﻪ ،وإن ﻓﺎﺗﺘــﻪ
رﻛﻌﺘــﺎن ﻗﻀــﻰ ﻛــﻞ واﺣــﺪة ﺑــﺄم اﻟﻘــﺮآن وﺳــﻮرة ،وإن ﻓﺎﺗﺘــﻪ ﺛــﻼث رﻛﻌــﺎت ﻗﻀــﻰ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن وﺣﺪﻫﺎ ﺳـﺮا ،وﻋﻠـﻰ رواﻳـﺔ اﺑـﻦ ﻧـﺎﻓﻊ ﻳـﺄﰐ ﺑﺎﻟﻘﻀـﺎء ،ﻛﻤـﺎ أﺗـﻰ
) (1أخرجه الدارقطني ،(164/1) :والطبراني في الكبير من طرق مختلفة ال تخلو من مق!ال لھ!ا )يراج!ع نص!ب
الراية.(54-47/1 :
) (2أشھب :ابن عبد العزيز بن داود ب!ن إب!راھيم القيس!ي الع!امري الجع!دي ،روى ع!ن مال!ك واللي!ث وغيرھم!ا،
وروى عنه :الحارث بن مسكين ،وسحنون بن سعيد ،انتھت إليه رئاسة المذھب بعد وفاة اب!ن القاس!م )ت 203
ھـ( )الديباج ،307/1 :ترتيب المدارك.(447/2 :
) (3انظر :التفريع.(260/1) :
) (4انظر :المدونة ،(95/1) :التفريع.(261/1) :
) (5انظر :المدونة ،(96/1) :التفريع.(261/1) :
) (6ابن نافع :أبو محمد عبد ﷲ بن نافع م!ولى بن!ي مخ!زوم ،المع!روف بالص!ائغ م!ن أص!حاب مال!ك ،وھ!و أح!د
أئمة الفتوى بالمدينة له تفسير في الموطأ ،وروايته في المدونة نفيسة )ت  186ھـ( بالمدينة )ترتي!ب الم!دارك:
 ،128/3الديباج.(409/1 :
) (7أي وفائدة الخالف في ھذه المسألة.
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اﻹﻣﺎم ﺑﺂﺧﺮ اﻟﺼﻼة ،ﻓﻮﺟﻪ اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺸﻬﻮرة ﻗﻮﻟﻪ " :ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻜﻢ ﻓﺎﻗﻀـﻮا")،(1
واﻟــﺬي ﻓﺎﺗــﻪ أول اﻟﺼــﻼة ،واﻟﻘﻀــﺎء ﻫــﻮ أن ﻳــﺄﰐ ﲟﺜــﻞ اﳌﻘﻀــﻲ ،وﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ أدرك
أول ﺻ ــﻼة اﻹﻣ ــﺎم ﻟﻜﺎﻧ ــﺖ أول ﺻ ــﻼﺗﻪ ،ﻓ ــﺈذا أدرك آﺧﺮﻫ ــﺎ وﺟ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن
آﺧــﺮ ﺻــﻼﺗﻪ ،وﻷﻧــﻪ ﻓﻌــﻞ ﻣــﻊ اﻹﻣــﺎم آﺧــﺮ ﺻــﻼة اﻹﻣــﺎم ،ﻓﻜ ـﺎن ذﻟــﻚ آﺧــﺮ
ﺻﻼة ﻟﻨﻔﺴـﻪ ،أﺻـﻠﻪ إذا أدرك ﲨﻴـﻊ اﻟﺼـﻼة ،ووﺟـﻪ اﻵﺧـﺮ ﻗﻮﻟـﻪ" :وﻣـﺎ ﻓـﺎﺗﻜﻢ
ﻓﺄﲤﻮا") ،(2واﻹﲤﺎم ﻫـﻮ أن ﻳـﺄﰐ ﺑﺒﻘﻴـﺔ اﻟﺸـﻲء اﻋﺘﺒـﺎرا ﺑـﺎﳌﻔﺮد ،وﻷﻧـﻪ ﻟـﻮ ﻛـﺎن ﻣـﺎ
ﻳﻘﻀــﻴﻪ أول ﺻــﻼﺗﻪ ﻟﻮﺟــﺐ إذا أدرك اﻹﻣــﺎم ﰲ اﻟﺮﻛﻌــﺔ اﻵﺧــﺮة ﻣــﻦ اﳌﻐــﺮب أﻻ
ﻳﻘﻌﺪ ﻟﻠﺘﺸﻬﺪ ﰲ اﻟﺮﻛﻌﺘﲔ اﻟﱵ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﲔ.
 J4z1FOא6DOaאxa;S

وﻻ ﻳﺘﻨﻔــﻞ ﰲ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ إﻻ إﱃ اﻟﻘﺒﻠــﺔ إذا أﻣﻜﻨــﻪ ﲞــﻼف اﻟﺮاﻛــﺐ) ،(3ﻓــﺈن ﱂ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺟﺎز).(4

) (1أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :السعي إل!ى الص!الة ،(386/1) :والنس!ائي ف!ي اإلقام!ة ،ب!اب :الس!عي إل!ى
الصالة ،(88/2) :وأحمد ،(270/2) :وصححه ابن حبان.
) (2أخرجه البخ!اري ف!ي األذان ،ب!اب :ال يُس!عى إل!ى الص!الة ،(156/1) :ومس!لم ف!ي المس!اجد ،ب!اب :اس!تحباب
إتيان الصالة بوقار.(420/1) :
) (3يعني الراكب على الدابة ال يمكنه التوجه إلى القبلة حال السير.
) (4انظر :المدونة ،(118-117/1) :التفريع.(261/1) :
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واﳌـﺮﻳﺾ إذا ﻋﺠــﺰ ﻋــﻦ اﻟﻘﻴــﺎم ﺻــﻠﻰ ﺟﺎﻟﺴــﺎ ﻣﱰﺑﻌــﺎ ﻳﺮﺟــﻊ وﻳﺴــﺠﺪ إن ﻗــﺪر
وإﻻ أوﻣ ــﺄ) ،(1وﻳﺜ ــﲏ رﺟﻠ ــﻪ إن ﻗ ــﺪر وإن ﱂ ﻳﻘ ــﺪر أوﻣـ ـﺄ ﻣﱰﺑﻌ ــﺎ) ،(2وإن ﻋﺠ ــﺰ
اﺿــﻄﺠﻊ) (3ﻋﻠــﻰ ﺟﻨﺒــﻪ اﻷﳝــﻦ واﺳــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠــﺔ ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻘــﺪر ﻓﻌﻠــﻰ ﻇﻬــﺮﻩ وﻻ
ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ).(4
وإذا ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إﻧ ـ ــﻪ إذا ﻋﺠ ـ ــﺰ ﻋ ـ ــﻦ اﻟﻘﻴ ـ ــﺎم ﺻ ـ ــﻠﻰ ﺟﺎﻟﺴ ـ ــﺎ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﻋ ـ ــﺰ وﺟ ـ ــﻞ:
 ،(5)ll k j i h gmوﻗـ ـ ـ ــﺎل اﺑـ ـ ـ ــﻦ ﻣﺴ ـ ـ ـ ــﻌﻮد
وﻏــﲑﻩ :ﻧﺰﻟــﺖ ﰲ اﳌـﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻘــﺪر ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴــﺎم ،رﺧــﺺ ﻟــﻪ أن ﻳﺼــﻠﻲ ﻗﺎﻋــﺪا أو
ﻗﺎﺋﻤــﺎ)" ،(6وﻷﻧــﻪ  ﺻــﻠﻰ ﺟﺎﻟﺴــﺎ وﺻــﻠﻰ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻘﻪ اﻷﳝــﻦ") ،(7وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ
)(8
ﻣﺮﺿﻪ اﻟﺬي ﻣﺎت ﻓﻴﻪ ،وروي ﻋﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﲔ ﻗﺎل :ﻛﺎن ﰊ اﻟﻨﺎﺻﻮر
ﻓﺴﺄﻟﺖ اﻟﻨـﱯ  ﻓﻘـﺎل" :ﺻ ّـﻞ ﻗﺎﺋﻤـﺎ ﻓـﺈن ﱂ ﺗﺴـﺘﻄﻊ ﻓﻘﺎﻋـﺪا ،ﻓـﺈن ﱂ ﺗﺴـﺘﻄﻊ
ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻨﺒﻚ") ،(9وإﳕﺎ اﺧﱰﻧـﺎ ﻟـﻪ أن ﻳﺜـﲏ رﺟﻠﻴـﻪ ﻟﻠﺴـﺠﻮد؛ ﻷﻧـﻪ إذا ﻗـﺪر ﻋﻠـﻰ
ﺷﻲء ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﻼة ﺣﺎل اﻟﺼﺤﺔ ﱂ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ،
) (1أومأ :يقال :أومأت إليه :أشرت )الصحاح.(82/1 :
) (2التربع :ھو الجلوس المعروف؛ ألن صاحب ھذه الجلسـة قد ربـع نفسـه كمـا يربـع الشيء إذا جع!ـل أربعـ!ـا،
واألربع ھنا الساقان والفخذان ،ربﱠعھا :بمعنى أدخل بعضھا تحت بعض )المطلع ص .(85
) (3اضطجع :أي وضع جنبه باألرض )الصحاح.(1248/1 :
) (4انظر :المدونة ،(79-77/1) :التفريع ،(264/1) :الرسالة) :ص .(134
) (5سورة النساء ،اآلية.103 :
) (6انظر :تفسير القرطبي.(374/5) :
) (7أخرجه مسلم في الصالة ،باب :استخالف اإلمام إذا عرض له عذر من م!رض وس!فر وغيرھم!ا م!ن يص!لي
بالناس .(311/1) :...
) (8الناصورِ :علﱠ!ة تح!دث ف!ي الب!دن م!ن المقع!دة وغيرھ!ا بم!ادة خبيث!ة الف!م يعس!ر برؤھ!ا )المص!باح المني!ر ص
.(608
) (9أخرجه البخاري في تقصير الصالة ،باب :من لم يطق الصالة قاعدا صلى على جنبه.(41/2) :
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ﻣﱰﺑﻌــﺎ ﻟﻴﻔﺼــﻞ ﺑــﲔ ﻗﻌــﻮدﻩ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﺑــﺪل ﻣــﻦ اﻟﻘﻴــﺎم وﺑــﲔ ﻗﻌــﻮدﻩ
اﻷﺻــﻠﻲ ﻟﻠﺘﺸــﻬﺪ ،وإذا اﺣﺘــﺎج إﱃ اﻟﻔﺼــﻞ ﻓﻠــﻴﺲ ﰲ ﻫﻴﺌــﺔ اﳉﻠــﻮس أﺷــﺪ ﲤﻜﻨــﺎ
ووﻗﺎرا ﻣﻦ اﻟﱰﺑـﻊ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﻳﻜـﻮن ﺳـﺠﻮدﻩ أﺧﻔـﺾ ﻣـﻦ رﻛﻮﻋـﻪ ﻷﻧـﻪ  ﻋـﺎد
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻓﺮآﻩ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﺳﺎدة ﻓﺮﻣﻰ ﺎ وﻗﺎل" :ﺻ ّـﻞ ﺑـﺎﻷرض إن اﺳـﺘﻄﻌﺖ،
وإﻻ ﻓــﺄوﻣﺊ إﳝــﺎء ،واﺟﻌــﻞ ﺳــﺠﻮدك أﺧﻔــﺾ ﻣــﻦ رﻛﻮﻋــﻚ")(1؛ وﻷن اﻟﺴــﺠﻮد
ﳌــﺎ ﻛــﺎن ﰲ اﻟﻔﻌــﻞ أﺧﻔــﺾ ﻣــﻦ اﻟﺮﻛــﻮع ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﺪﻟــﻪ اﻟــﺬي ﻫــﻮ اﻹﳝــﺎء،
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻋﺠــﺰ ﻋــﻦ اﻟﻘﻌــﻮد اﺿــﻄﺠﻊ ﻋﻠــﻰ ﺟﻨﺒــﻪ اﻷﳝــﻦ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ :
"ﺻـ ّـﻞ ﻗﺎﺋﻤــﺎ ﻓــﺈن ﱂ ﺗﺴــﺘﻄﻊ ﻓﻘﺎﻋــﺪا ﻓــﺈن ﱂ ﺗﺴــﺘﻄﻊ ﻓﻌﻠــﻰ ﺟﻨﺒــﻚ") ،(2وﻷن
اﻟﺘﻴــﺎﻣﻦ ﻣــﻦ ﻣﻨــﺪوب اﷲ ﰲ اﻟﺸــﺮع وﺳــﺎﺋﺮ وﺟــﻮﻩ اﻟﻘــﺮب ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻘــﺪر ﻓﻌﻠــﻰ
ﻇﻬــﺮﻩ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﳝﻜــﻦ ﻏــﲑﻩ ،وﻗــﺎل اﺑــﻦ اﳌ ـﻮاز) :(3ﻋﻠــﻰ ﺟﻨﺒــﻪ
اﻷﻳﺴــﺮ ،ووﺟــﻪ أن اﻟﺘﻮﺟﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳉﻨــﺐ أﻗــﺮب إﱃ اﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل ﻣــﻦ أن ﻳﻜــﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ.

) (1أخرجه البزار والبيھقي في المعرفة وأبو يعلى الموص!لي ف!ي مس!نده ،وق!ال الھيثم!ي ف!ي الزوائ!د ):(151/2
رجال البزار رجال الصحيح ،وأخرجه الطبراني في معجمه )انظر نصب الراية.(175/2) :
) (2سبق تخريج الحديث قريبا.
) (3ابن المواز :أبو عبد ﷲ محمد بن إبراھيم ب!ن زي!اد اإلس!كندراني تفق!ه ب!ابن الماجش!ون واب!ن عب!د الحك!م ،ل!ه
كتاب مشھور بـ "الموازية" ،روى عنه :ابن قيس ،واب!ن أب!ي مطـ!ـر ،والقاضـ!ـي أبـ!ـو الحس!ن اإلس!كندراني،
)ت  269ھـ( ترتيب المدارك ،(164/4) :الديباج.(166/2) :
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وﻣﻦ أﺣﺪث) (1ﰲ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﻄﻠﺖ وﻟﺰﻣـﻪ اﺳـﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ،وﱂ ﳚـﺰ ﻟـﻪ اﻟﺒﻨـﺎء ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﻛﺎن ﻋﻤـﺪا أو ﺳـﻬﻮا أو ﻏﻠﺒـﺔ) ،(2ﻓﺄﻣـﺎ اﻟﻌﻤـﺪ ﻓـﻼ ﺧـﻼف ﻓﻴـﻪ ،ذاﻛـﺮا ﻟﻠﺼـﻼة
أو ﻧﺎﺳﻴﺎ ،وأﻣﺎ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﺨﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (3ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻳﺒﲏ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ " :إن
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﻨﻔﺦ ﺑﲔ ﻓﺨﺬي أﺣﺪﻛﻢ ﰲ اﻟﺼﻼة ﺣﱴ ﳜﻴـﻞ إﻟﻴـﻪ إﻧـﻪ ﻗـﺪ أﺣـﺪث
ﻓــﻼ ﺗﻨﺼ ـﺮﻓﻮا") ،(4وروى" :ﻓــﻼ ﳜــﺮج ﻣــﻦ ﺻــﻼﺗﻪ ﺣــﱴ ﻳﺴــﻤﻊ ﺻــﻮﺗﺎ أو ﳚــﺪ
رﳛﺎ")(5؛ وﻷﻧﻪ ﺣﺪث وﺟﺪ ﰲ ﺧﻼل اﻟﺼﻼة ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﺪ.
 J1z1FOא6xNאxAgF

)(7

وﻣﻦ رﻋﻒ) (6ﰲ اﻟﺼﻼة ﺧﺮج ﻓﻐﺴﻞ ﰲ أﻗﺮب اﳌﻮاﺿﻊ إﻟﻴﻪ ﰒ ]ﺑـﲏ[ إن
ﻛــﺎن ﻗــﺪ ﻋﻘــﺪ رﻛﻌــﺔ ﺑﺴــﺠﺪﺗﻴﻬﺎ ،وﻫــﺬا إذا ﻛــﺎن اﻟــﺪم ﻛﺜ ـﲑا ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻳﺴ ـﲑا
ﳝﻜﻨــﻪ ﻓﺘﻠــﻪ ﺑﺄﺻــﺎﺑﻌﻪ ﻣﻀــﻰ ﰲ اﻟﺼــﻼة) ،(8وﻗــﺎل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :إذا ﺧــﺮج ﻓﻐﺴــﻞ
اﻟ ــﺪم اﺑﺘ ــﺪأ اﻟﺼ ــﻼة) ،(9ودﻟﻴﻠﻨ ــﺎ أن ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﺮوي ﻋ ــﻦ ﻋﻠ ــﻲ واﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺎس واﺑ ــﻦ
ﻋﻤــﺮ) (10وﻻ ﳐــﺎﻟﻒ ﳍــﻢ؛ ﻷن اﻟﻀــﺮورة ﺗــﺪﻋﻮ إﻟﻴــﻪ ﺑــﺪﻟﻴﻞ ﺟ ـﻮاز اﻟﺼــﻼة ﻣــﻊ
) (1الحدث :ھو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول وم!ذى وودى ومن!ي بغي!ر
لذة معتادة )الشرح الصغير.(49/1 :
) (2انظر :المدونة ،9101/1) :الموطأ ،(39/1) :الرسالة :ص ) ،(135الكافي :ص ).(52
) (3انظر :مختصر الطحاوي ص ) ،(32مختصر القدوري.(84/1) :
) (5) ،(4أخرجه البخاري في الوضوء ،باب :ال يتوظ!أ م!ن الش!ك حت!ى يس!تيقن ،(43/1) :ومس!لم ف!ي الح!يض،
باب :الدليل على أن من تيقن الطھارة .(276/1) :...
) (6الرعاف :أصل الرعاف السبق ،فسمى الدم السابق – الخرج – من األنف رعافا )غرر المقالة :ص .(135
) (7ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ ،وتم إكمال النص من السياق.
) (8انظر :المدونة ،(41/1) :التفريع ،(265/1) :الرسالة :ص ).(135
) (9انظر :اإلقناع :ص ).(45
) (10انظر :الموطأ.(39/1) :
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ﻳﺴــﲑ اﻟــﺪم ﳚــﺪﻩ ]ﰲ ﺛﻮﺑــﻪ  ،(1)[...وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﰲ أﻗــﺮب اﳌﻮاﺿــﻊ
إﻟﻴﻪ ﻷن ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻣﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ،وذﻟﻚ ﻣﻔﺴـﺪ ﳍـﺎ؛
وﻷن اﻟﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻋــﺎف وﻟــﻴﺲ ﺑﻘﻴــﺎس ،وﻻ ﳚــﻮز ﻣﻨــﻪ إﻻ ﻗــﺪر ﻣــﺎ اﺗﻔــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ
ودﻋﺖ اﻟﻀـﺮورة إﻟﻴـﻪ ،وإﳕـﺎ ﺷـﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜـﻮن ﻗـﺪ ﺻـﻠﻰ رﻛﻌـﺔ ﺑﺴـﺠﺪﺗﻴﻬﺎ؛ ﻷن
ﻣﺎ دون ذﻟﻚ ﻻ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء واﻹدراك.
0.+f5 J2z1FOذא>نאNאN;a.دאx

)(2

واﺧﺘﻠــﻒ ﰲ اﻟﺮاﻋــﻒ وﺣــﺪﻩ ﻓﻘﻴــﻞ :ﻳﺒــﲏ ،وﻗﻴــﻞ :ﻳﺒﺘــﺪئ  ،ﻓــﺈذا ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﺒــﲎ
ﻓﺎﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﳌﺄﻣﻮم ،وإذا ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺒﺘﺪئ ﻓﻸن اﳌﺄﻣﻮم ﻣﻀﻄﺮ إﱃ ذﻟـﻚ ﻻﺗﺒـﺎع اﻹﻣـﺎم
وﳊﻮق اﻟﻔﺮض ﰲ اﳉﻤﺎﻋﺔ ،واﳌﻨﻔﺮد ﲞﻼﻓﻪ.
V J3z1FOعאNא06$2RدאאxAgF

وإﳕــﺎ ﻳﺮﺟــﻊ إذا ﻃﻤــﻊ أﻧــﻪ ﻳــﺪرك ﻣــﻊ اﻹﻣــﺎم ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﺼــﻼة ﻟﻴــﺘﻢ اﻟﺼــﻼة ﻋﻠــﻰ
اﻟﻮﺟــﻪ اﻟــﺬي اﺑﺘــﺪأﻫﺎ ﻣــﻦ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ،وإن ﱂ ﻳﻄﻤــﻊ ﰲ إدراﻛﻬــﺎ أﲤﻬــﺎ ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ
ﻏﺴﻞ اﻟﺪم أو ﰲ أﻗﺮب اﳌﻮاﺿﻊ إﻟﻴﻪ ،ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻣﻦ أن ﻳﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻋﻤﻼ ﻣﻦ
ﻏﲑ ﺣﺎﺟﺔ ،ﻫﺬا ﰲ ﻏﲑ اﳉﻤﻌـﺔ ،ﻓﺄﻣـﺎ ﰲ اﳉﻤﻌـﺔ ﻓﻼﺑـﺪ ﻣـﻦ ﻋـﻮدﻩ إﱃ اﳉـﺎﻣﻊ
أدرك اﻹﻣـ ــﺎم أو ﱂ ﻳﺪرﻛـ ــﻪ؛ و ﻷـ ــﺎ ﻻ ﺗﻜـ ــﻮن إﻻ ﰲ اﳌﺴـ ــﺠﺪ أو ﻣـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﰲ
ﺣﻜﻤﻪ؛ ﻓﻠﺬﻟﻚ رﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﻷﺟﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻹﻣﺎم).(3
?. J4z1FOدאمW8אxxN

وﻣــﻦ دام اﻟﺮﻋــﺎف ﻓﻠــﻢ ﻳﻨﻘﻄــﻊ أوﻣــﺄ إﱃ اﻟﺴــﺠﻮد وأﺗــﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎم واﻟﺮﻛــﻮع)(4؛
ﻷن ﻫﺬا ﻋﺬر ﺳ ﻮغ ﻣﻌﻪ اﻹﳝﺎء ﻛﻌﺬر اﳌﺮﻳﺾ.
) (1ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ.
) (2انظر :المدونة ،(43 ،42/1) :المقدمات ،(105/1) :ذھب اب!ن حبي!ب إل!ى أن ال يبن!ي الف!ذ ،وق!ال محم!د ب!ن
مسلمة :يبني.
) (3انظر في جملة ھذه األحكام :المدونة ،(43-41/1) :التفريع ،(266-265/1) :الرسالة :ص ).(135
) (4انظر :التفريع ،(265/1) :المقدمات.(103/1) :
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.W 8אKدאhNن
ﻋ ـﺰاﺋﻢ) (1ﺳــﺠﻮد اﻟﻘــﺮآن إﺣــﺪى ﻋﺸــﺮة ﺳــﺠﺪة ،ﻟــﻴﺲ ﰲ اﳌﻔﺼــﻞ) (2ﻣﻨﻬــﺎ
ﺷ ــﻲء وﺗﻔﺼ ــﻴﻠﻬﺎ :اﻷوﱃ :ﺧﺎﲤ ــﺔ اﻷﻋ ـﺮاف،(3)lÏÎ Ím :
)(4
وﻫـ ـ ــﺬﻩ ﻻ اﺧـ ـ ــﺘﻼف ﻓﻴﻬـ ـ ــﺎ  ،واﻟﺜﺎﻧﻴـ ـ ــﺔ :ﰲ اﻟﺮﻋـ ـ ــﺪ ﻗﻮﻟـ ـ ــﻪ h gm :
 ،(5) liواﻟﺜﺎﻟﺜـ ــﺔ :ﰲ اﻟﻨﺤـ ــﻞ ﻋﻨـ ــﺪ ﻗﻮﻟـ ــﻪ،(6) lª© ¨m :
واﻟﺮاﺑﻌ ــﺔ :ﰲ ﺑ ــﲏ إﺳ ـﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻨ ــﺪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ،(7)lw vm :واﳋﺎﻣﺴ ــﺔ ﰲ
ﻣــﺮﱘ ﻋﻨــﺪ ﻗﻮﻟــﻪ ،(8)l s  r  qm:واﻟﺴﺎدﺳــﺔ :أول اﳊــﺞ ﻋﻨــﺪ ﻗﻮﻟــﻪ:
 ،(9)lji h g  fmﻓﺄﻣﺎ آﺧﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ g f em :
 ،(10)l i hﻓﻠﻴﺴــﺖ ﺑﻌﺰﳝــﺔ) ،(11ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(12؛ ﻷن
ﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟﺴــﺠﻮد اﻟــﺬي ﻣــﻦ ﻳﻘــﲔ اﻟﺼــﻼة؛ وذﻟــﻚ ﻻ ﻳﻘﺘﻀــﻲ أن ﻳﺴــﺠﺪ ﻟــﻪ
ﺳـ ـ ــﺠﻮد ﺗـ ـ ــﻼوة ﻛﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ ،(13) l¦¥ ¤  £m :واﻟﺴـ ـ ــﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻔﺮﻗــﺎن ﻋﻨــﺪ ﻗﻮﻟــﻪ ،(14)ldcm :واﻟﺜﺎﻣﻨــﺔ ﰲ اﻟﻨﻤــﻞ وأﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﲰﻮﻫــﺎ
) (1العزائم :األوامر وعزائم السجود :ما أمر بالسجود فيھا )المصباح ص .(408
) (2المفصل :من الحجرات أو سورة ق أو الزخرف أو من الشورى أو الجاثية أو النجم أقوال ،وسمي بذلك لكثرة فواص!له،
وقيل :ألنه محكم كله )تنوير المقالة.(388/2 :

) (3سورة األعراف ،اآلية.206 :
) (4المغني.(619/1) :
) (5سورة الرعد ،اآلية.15 :
) (6سورة النحل ،اآلية.50 :
) (7سورة اإلسراء ،اآلية.109 :
) (8سورة مريم ،اآلية.58 :
) (9سورة الحج ،اآلية.18 :
) (10سورة الحج ،اآلية.77 :
) (11انظر :التفريع ،(270/1) :الرسالة :ص ).(137
) (12األم.(138 ،133/1) :
) (13سورة آل عمران ،اآلية.43 :
) (14سورة الفرقان ،اآلية.60 :
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اﳍﺪﻫﺪ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ،(1) lu t sm :وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) (2ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟـﻪ:
 ،(3)llk j i hmوﻣــﺎ ﻗﻠﻨــﺎﻩ أوﱃ ﻷﻧــﻪ ﻋﻨــﺪ ﲤــﺎم اﻟﻜــﻼم ﻣــﻦ
ﻏ ـ ـ ـ ــﲑ ﻗﻄ ـ ـ ـ ــﻊ ﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ،واﻟﺘﺎﺳ ـ ـ ـ ــﻌﺔ ﰲ ﺳ ـ ـ ـ ــﺠﺪة ﻟﻘﻤ ـ ـ ـ ــﺎن ﻋﻨ ـ ـ ـ ــﺪ ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ` _m :
)(4
 ، laواﻟﻌﺎﺷـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ﰲ ﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﻮرة ص ﻋﻨـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻗﻮﻟـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ  º ¹m:
» ،(5)lوﺑﻌــﺾ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ) ،(6ﻳﻘــﻮل ﻋﻨــﺪ ﻗﻮﻟــﻪ ،(7)l Ï Îm:وﻗــﺎل
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) :(8ﻫﻲ ﺳﺠﺪة ﺷﻜﺮ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﺰﳝﺔ ،ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﺎ روى أﺑـﻮ ﺳـﻌﻴﺪ):(9
"أن اﻟﻨﱯ  ﻗﺮأ ص وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨـﱪ ﻓﻠﻤـﺎ ﺑﻠـﻎ اﻟﺴـﺠﺪة ﻧـﺰل ﻓﺴـﺠﺪ ،وﺳـﺠﺪ
)(10
اﻟﻨــﺎس ﻣﻌــﻪ"  ،واﳊﺎدﻳــﺔ ﻋﺸــﺮة ﰲ ﺣــﻢ اﻟﺴــﺠﺪة ﻋﻨــﺪ ﻗﻮﻟــﻪ  º  ¹m:
»  ¼ ،(11)lوﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(13)lÉ È Çm:(12واﻟﺬي
ﻗﻠﻨــﺎ أﺣﺴــﻦ ﻋﻨــﺪ ﲤــﺎم اﻟﻜــﻼم ،وﻗــﺪ ورد ﻣﺮﻓﻮﻋــﺎ) ،(14ﻫــﺬﻩ ﲨﻠــﺔ اﻟﻌ ـﺰاﺋﻢ وﻗــﺪ
ذﻛﺮﻧﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ اﳌﻔﺼﻞ ﺷﻲء ﻣـﻦ اﻟﻌـﺰاﺋﻢ) ،(15وروى اﺑـﻦ وﻫـﺐ ﻋـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ
أﻧﻪ ﻳﺴﺠﺪ ـ ﻓﻴﻬﺎ) ،(16وﻫﻮ ﻗﻮل أﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ) ،(17وﻫـﻲ ﰲ :واﻟـﻨﺠﻢ،
) (1سورة النمل ،اآلية.26 :
) (2انظر :األم.(134/1) :
) (3سورة النمل ،اآلية.25 :
) (4سورة السجدة ،اآلية.15 :
) (5سورة ص ،اآلية.24 :
) (6انظر :الخرشي علي خليل.(351/1) :
) (7سورة ص ،اآلية.25 :
) (8انظر :األم.(134/1) :
) (9أبو سعيد :ھو سعد بن مال!ك ب!ن س!نان ب!ن عبي!د األنص!اري ،أب!و س!عيد الخ!دري ،ل!ه وألبي!ه ص!حبة ،وروى
الكثير ،مات بالمدينة سنة  63ھـ )تقريب التھذيب ص .(232
) (10أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :السجود في ،(142/2) :الحاكم ،(432/2) :صححه وقال :على شرط الشيخين.
) (11سورة فصلت ،اآلية.37 :
) (12انظر :المھذب.(85/1) :
) (13سورة فصلت ،اآلية.38 :
) (14فلقد كان علي وابن مسعود – رضي ﷲ عنھما – وغيرھما يسجدون عند قول!ه" :تعب!دون" انظ!ر المحل!ي:
) ،(108/5الجامع ألحكام القرآن – القرطبي.(264/15) :
) (15انظر :الموطأ ،(207/1) :والمدونة ،(105/1) :الرسالة :ص ) ،(9137التفريع.(264/15) :
) (16انظر :التفريع.(270/1) :
) (17انظر :مختصر القدوري ،(102/1) :األم.(133/1 :
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واﻟﻘﻤـﺮ ،واﻟﻘﻠــﻢ ،ودﻟﻴﻠﻨــﺎ" :أن اﻟﻨـﱯ  ﺳــﺠﺪ ﰲ "واﻟــﻨﺠﻢ" ﲟﻜــﺔ ﻓﻠﻤــﺎ ﻫــﺎﺟﺮ
إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻛﻬﺎ").(1
N, J1z1FOא)hA/אKSد46و,אxCa

واﺧﺘﻠــﻒ ﻋﻨــﻪ إذا ﻗﺮأﻫــﺎ ﰲ اﻷوﻗــﺎت اﳌﻨﻬــﻲ ﻋــﻦ اﻟﺘﻨﻔــﻞ :ﻓﻔﻴﻬــﺎ رواﻳﺘــﺎن):(2
إﺣﺪاﳘﺎ :أﻧﻪ ﻳﺴـﺠﺪ ﻷـﺎ ﻣﺘﺄﻛـﺪة ﻋﻠـﻰ ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻨﻔـﻞ ،واﻵﺧـﺮ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺴـﺠﺪ؛
ﻷﺎ ﻧﻔﻞ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﻮاﻓﻞ.
Nd J2z1FOوطKدאgLوxA

وﻣﻦ ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻄﻬﺎرة؛ ﻷﺎ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻳﻜﱪ ﳍﺎ ﳌﺎ رواﻩ
اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ أن اﻟﻨــﱯ  ﻛــﺎن ﻳﻘ ـﺮأ اﻟﻘــﺮآن ،ﻓــﺈذا ﻣــﺮ ﺑﺎﻟﺴــﺠﺪة ﻛــﱪ وﺳــﺠﺪ)(3؛
وﻷﻧﻪ ﺳﺠﻮد ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻜﺎن ﰲ أوﻟﻪ ،وﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ ﻛﺴﺠﻮد اﻟﺼﻼة ،وﻻ ﳛﺘﺎج
إﱃ ﺳﻼم ﻣﻨﻬﺎ ،اﻟﺴﻼم ﲢﻠﻴﻞ وﻻ إﺣﺮام ﳍﺎ ،أﻻ ﺗـﺮى أن اﻟﻄـﻮاف ﳌـﺎ ﱂ ﳛـﺘﺞ
إﱃ إﺣﺮام ﱂ ﳛﺘﺞ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ.
K J3z1FOدאgLو6Aא1;aوא;Nضx

وﻳﺴﺠﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﰲ ﺻﻼة ﻧﻔـﻞ أو ﻓـﺮض)(4؛ ﻷن اﻟﻨـﱯ  ﺳـﺠﺪﻫﺎ ﰲ
اﻟﺼــﻼة اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ واﻟﻨﺎﻓﻠــﺔ ،وﻟــﻴﺲ ﺑﻮاﺟــﺐ ﻻ ﰲ ﺻــﻼة وﻻ ﻏﲑﻫــﺎ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن اﻟﺴﺠﻮد ﻓﻴﻬﺎ واﺟﺐ) (5ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﺎرئ واﳌﺴـﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺼـﻼة
وﻏﲑﻫــﺎ ﻹﲨ ــﺎع اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ،وﻫ ــﻮ" :أن ﻋﻤــﺮ –  -ﻗ ـﺮأ ﺳــﺠﺪة ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻨ ــﱪ
ﻓﻨــﺰل وﺳــﺠﺪ وﺳــﺠﺪ اﻟﻨــﺎس ﻣﻌــﻪ ،ﰒ ﻗﺮأﻫــﺎ ﰲ اﳉﻤﻌــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻓﺘﻬﻴــﺄ اﻟﻨــﺎس
) (1أخرجه البيھقي ،(313/2) :والحديث يدور على الحارث بن عبيد أبى قدامة األيادي البص!ري ،و ق!د ض!عفه
يحي بن معين.
) (2انظر :المدونة ) ،(105/1الرسالة :ص ) ،(138وفيھما :أنــه يسجدھا من قرأھـ!ـا بع!د الص!بح م!ا ل!م يس!فر،
وبعد العصر ما لم تصفر الشمس.
) (6أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي س!!جود الق!!رآن ،ب!!اب :م!!ن س!!جد س!!جود الق!!ارئ ،(23/2) :ومس!!لم ف!!ي المس!!اجد ،ب!!اب:
سجود التالوة.(405/1) :
) (4انظر :المدونة ،(106-105/1) :التفريع ،(270/1) :الرسالة) :ص .(138
) (5انظر :مختصر الطحاوي.(103/1) :
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ﻟﻠﺴﺠﻮد ﻓﻘﺎل :ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻜﻢ إن اﷲ ﱂ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺸـﺎء") ،(1وذﻟـﻚ
ﲝﻀﺮة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴـﻪ أﺣـﺪ؛ وﻷن اﻟﺴـﺠﻮد
رﻛﻦ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻣﻨﻔﺮدا ،أﺻﻠﻪ اﻟﻘﻌﻮد ﻟﻠﺘﺸﻬﺪ اﻵﺧﺮ.
. J4z1FOאאxAgF

وﻻ ﻳﺼــﻠﻰ ﰲ ﻣﻌــﺎﻃﻦ) (2اﻹﺑــﻞ ،وﻳﺼــﻠﻰ ﰲ ﻣـﺮاح اﻟﻐــﻨﻢ) (3واﻟﺒﻘــﺮ) ،(4ﻟﻨﻬــﻲ
اﻟﻨﱯ  ]ﻋﻦ اﻟﺼﻼة[) (5ﰲ ﻣﻌﺎﻃﻦ اﻹﺑﻞ ،وإﺑﺎﺣﺘـﻪ إﻳﺎﻫـﺎ ﰲ ﻣـﺮاح اﻟﻐـﻨﻢ)،(6
وﺗﻜــﺮﻩ اﻟﺼــﻼة ﰲ ﻣﻌــﺎﻃﻦ اﻹﺑــﻞ ﳌﻌــﺎن :ﻣﻨﻬــﺎ :ﻣــﺎ روى أــﺎ ﺧﻠﻘــﺖ ﻣــﻦ ﺟــﻦ،
وﻻ ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻳﺼــﻠﻰ ﲝﻴــﺚ ﻳﻜــﻮن اﻟﺸــﻴﻄﺎن ،وﻣﻨﻬــﺎ :أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﺴــﺘﱰ ــﺎ ﻋﻨــﺪ
اﻟ ـﱪاز) ،(7وﻣﻨﻬــﺎ :أن ﻧﻔﻮرﻫــﺎ ﲞــﻼف ﻧﻔــﻮر اﻟﻐــﻨﻢ واﻟﺒﻘــﺮ ،وﻣﻨﻬــﺎ :إن اﻷﻏﻠــﺐ
)(9
ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻮﺳــﺦ واﻟﺰﻓــﻮرة) ،(8واﻟﺒﻘــﺮ واﻟﻐــﻨﻢ ﲞﻼﻓﻬــﺎ ،وﺗﻜــﺮﻩ اﻟﺼــﻼة ﰲ اــﺰرة
ﻟﻠﻨﻬــﻲ ﻋﻨــﻪ؛ وﻷن اﻟﻨﺠﺎﺳــﺔ ﻇــﺎﻫﺮة ﻓﻴﻬــﺎ ،وﺗﻜــﺮﻩ اﻟﺼــﻼة ﻋﻠــﻰ ﻗﺎرﻋــﺔ اﻟﻄﺮﻳــﻖ،
ﻟﻠﺘﺒﺬل؛ وﻷﺎ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﻷﺑﻮال وﻣﺎ ﳚﺐ ﺗﻨﺰﻳـﻪ اﻟﺼـﻼة ﻋﻨـﻪ ،واﳊﻤـﺎم ،وإن
ﻛــﺎن ﻓﻴــﻪ ﻣﻮﺿــﻊ ﻃــﺎﻫﺮ ﺟــﺎزت اﻟﺼــﻼة ﻓﻴــﻪ ،وﻳﻜــﺮﻩ ﺗﻌﻤــﺪﻫﺎ داﺧﻠــﻪ ،وﺗﻜــﺮﻩ
اﻟﺼ ــﻼة ﰲ اﻟﺒِﻴـ ــﻊ) (10واﻟﻜﻨ ــﺎﺋﺲ) (11ﻷـ ــﺎ ﻣ ــﺄوى ﻟﻠﺸـ ــﻴﺎﻃﲔ وﳏ ــﻞ ﻟﻠﻜﻔـ ــﺮ،
واﳊﻀﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﺮوﻩ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺼـﻼة؛ وﻷـﺎ ﻻ ﲣﻠـﻮا ﻣـﻦ ﳒﺎﺳـﺔ
ﻟﻌﻠﻤﻨــﺎ ﺑــﺄﻢ ﻳــﺪﻳﻨﻮن ﺑﺸــﺮي اﳋﻤــﺮ وأﻛــﻞ اﳋﻨﺰﻳــﺮ ،وﺗﻜــﺮﻩ اﻟﺼــﻼة ﰲ اﳌﻘــﱪة
) (1أخرجه البخاري في سجود القرآن ،باب :من رأى أن ﷲ عز وجل لم يوجب السجود.(34/20) :
) (2معاطن اإلبل :مواضعھا الذي تنتحى إليه إذا شربت الشربة األولى فتبرك فيه )المصباح المنير :ص .(417
) (3مراح الغنم :وھي مرابض الغنم.
) (4انظر :المدونة ،(90/10) :التفريع ،(267-266/1) :الرسالة :ص ).(89
) (5ما بين معقوفتين أضفناه لضرورة ذلك في استقامة لفظ ومعنى الحديث.
) (6أخرجه الترمـذي في الصالة ،بـاب :ما جاء في الصالة في م!رابض الغ!نم وأعط!ان اإلب!ل،(181-180/2) :
وقال عنه :حديث حسن صحيح.
) (7البراز :الص!حراء الب!ارزة ث!م كن!ى ب!ه ع!ن النج!و كم!ا كن!ى بالغ!ائط ،فقي!ل :تب!رز كم!ا قي!ل تغ!وط )المص!باح
المنير :ص .(44
) (8الزفورة من الزفير وھو اغتراق النفس للشدة وھو أول صوت الحمار )الصحاح.(670/2 :
) (9في جملة ھذه األحكام )انظر المدونة ،(91-90/1) :التفريع ،(267/1) :الرسالة :ص .89
) (10البيع :جمع بيعة وھي معبد اليھود.
) (11الكنائس :ھي متعبد اليھود وتطلق على متعبد النصارى )المصباح المنير ص .(542
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اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻬﻲ ،وﳚﻮز إن ﻋﻔﺖ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺘﻴﻘﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻧـﺒﺶ ﻓـﻼ
ﳚـﻮز إﻻ أن ﳚﻌــﻞ ﻓﻮﻗﻬـﺎ ﺣﺼــﲑ ﳛـﻮل ﺑﻴﻨــﻪ وﺑﻴﻨﻬـﺎ ،وﻫــﺬا ﰲ ﻣﻘـﺎﺑﺮ اﳌﺴــﻠﻤﲔ،
وأﻣﺎ ﰲ ﻣﻘﱪة اﳌﺸـﺮﻛﲔ ﻓﺘﻜـﺮﻩ اﻟﺼـﻼة ﻓﻴﻬـﺎ ﲨﻠـﺔ ﺑﻐـﲑ ﺗﻔﺼـﻴﻞ ،وﺗﻜـﺮﻩ اﻟﺼـﻼة
داﺧــﻞ اﻟﻜﻌﺒــﺔ ﻋﻨــﺪ ﻣﺎﻟــﻚ) (1ﻷﻧــﻪ ﻳﺴــﺘﺪﺑﺮ ﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻴــﺖ ،واﻷوﱃ أن ﻳﺼــﻠﻲ
ﲝﻴ ــﺚ ﻳﻜ ــﻮن ﲨﻠ ــﺔ اﻟﺒﻴ ــﺖ ﲡ ــﺎﻩ ﻻ ﻳﺴ ــﺘﺪﺑﺮ ﺷ ــﻲء ﻣﻨ ــﻪ ،وﳚ ــﻮز ﻓﻴ ــﻪ اﻟﻨﻔ ــﻞ،
ﻻﺧــﺘﻼف اﻟﻨــﺎس ﰲ ﺻــﻼة اﻟﻨــﱯ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺼــﻼة واﻟﺴــﻼم ﻓﻴــﻪ؛ وﻷن اﻟﺘﻨﻔــﻞ ﻗــﺪ
ﲰــﺢ ﻓﻴــﻪ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﺴــﺎﻣﺢ ﰲ اﻟﻔــﺮض ،وﻻ ﲡــﻮز ﻋﻨــﺪ أﺻــﻴﻎ وﻗــﻮم ﻣــﻦ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ
)(3
)(2
اﻟﺒﻐ ــﺪادﻳﲔ  ،وﻫ ــﻮ اﻟﻨﻈ ــﺮ ؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ¢ ¡   ~ }m:
 ،(4)l£ﻓﻜﻠﻔﻨــﺎ اﺳــﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ،ﻓﻴﺠــﺐ اﻻﻣﺘﺜــﺎل وذﻟــﻚ ﻻ ﳝﻜــﻦ إﻻ إذا ﻛﻨــﺎ
ﺧﺎرﺟﻪ؛ ﻷن اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻨﺎ إﻳﺎﻩ وﳓﻦ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻗﺪرة ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻷﻧـﺎ ﻟـﻮ أردﻧـﺎ أن ﻧﱰﻛـﻪ
وﻻ ﻧﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻠـﻢ ﻳـﺪﺧﻞ ﲢـﺖ اﻟﺘﻜﻠﻴـﻒ ،وإذا ﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻫـﻮ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ.
, J5z1FOم:.نx

وﻗﻴــﺎم رﻣﻀــﺎن ﻣﺮﻏــﺐ ﻓﻴــﻪ) (5ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ ﻗــﺎم رﻣﻀــﺎن إﳝﺎﻧــﺎ واﺣﺘﺴــﺎﺑﺎ
ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣـﻦ ذﻧﺒـﻪ")(6؛ وﻷﻧـﻪ  ﻗـﺎم ﺑﺄﺻـﺤﺎﺑﻪ ﰒ ﱂ ﳜـﺮج ،ﻓﻘـﺎل :ﻣـﺎ
ﻣﻨﻌﲏ إﻻ أﱐ ﺧﻔﺖ إن ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ").(7

) (1انظر :المدونة ،(91/1) :التفريع.(261/1) :
) (2انظر :المدونة ،(91/1) :التفريع ،(261/1) :الكافي :ص .39
) (3أي :قول أصيغ ھو الذي يوافق القياس ويؤيده النظر.
) (4سورة البقرة ،اآلية.144 :
) (5انظر :المدونة ،(193/1) :الرسالة :ص ).(162
) (6أخرجه البخاري في اإليمان ،باب :تطوع قيام رمضان من اإليمان ،(14/1) :ومسلم في ص!الة المس!افرين،
باب :الترغيب في قيام رمضان.(523/1) :
) (7أخرجه مسلم في صالة المسافرين ،باب :الترغيب في قيام رمضان.(524/1) :
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وﻗ ـ ــﺪرﻩ ﻋﻨ ـ ــﺪﻧﺎ ﺳ ـ ــﺖ وﺛﻼﺛ ـ ــﻮن رﻛﻌ ـ ــﺔ) (1ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻟﻠﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟ ـ ــﻪ :إﻧ ـ ــﻪ
ﻋﺸﺮون)(2؛ وﻷن ذﻟﻚ ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨـﺔ اﳌﺘﺼـﻞ ،وﻗـﺪ ﻗـﺎل ﻧـﺎﻓﻊ) :(3ﱂ أدرك
اﻟﻨﺎس إﻻ وﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﺴﻊ وﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﺗﺮون ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺜﻼث).(4
 J7z1FOאZ8AgFא;d#عx

)(5

وﻻ ﺑــﺄس ﺑﺎﻟﺼــﻼة ﺑــﲔ اﻷﺷــﻔﺎع  :وﻫــﻲ ﺣــﺎل ﺟﻠــﻮس اﻹﻣــﺎم ﻟﻼﺳـﱰاﺣﺔ؛
ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﰲ ذﻟــﻚ ﺧــﻼف ﻋﻠــﻰ اﻹﻣــﺎم ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن اﻹﻣــﺎم ﻳﺼــﻠﻲ اﻟﺼــﻼة وﻻ
ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﱰاﺣﺔ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻠﻤـﺄﻣﻮم أن ﻳﺼـﻠﻲ ﰲ ﺧـﻼﻻ؛ ﻷن ﰲ ذﻟـﻚ ﺧﻼﻓـﺎ
ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم.
 J8z1FOو\,אمx

واﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻌــﺪ ﺻــﻼة اﻟﻌﺸــﺎء وﻗﺒــﻞ اﻟــﻮﺗﺮ ،ﻓﻤــﻦ دﺧــﻞ اﳌﺴــﺠﺪ وﻗــﺪ ﺻــﻠﻴﺖ
اﻟﻌﺸــﺎء وﺷــﺮع ﰲ اﻟﻘﻴــﺎم ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺒــﺪأ ﺑﺎﻟﻌﺸــﺎء)(6؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﺼــﻠﻲ ﻣﻌﻬــﻢ اﻟﻘﻴــﺎم ﻣــﻦ
ﺑﻌــﺪﻫﺎ ،وﻻ ﻳﻀــﺮﻩ أن ﻳﺼــﻠﻲ اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ واﻹﻣــﺎم ﻳﺼــﻠﻲ اﻟ ـﱰاوﻳﺢ؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﰲ
ذﻟﻚ ﺧﻼف ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷن اﻟﻔﺮض آﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻞ ،ﻓﺈذا ﻓﺮغ دﺧﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﺼـﻠﻰ
ﻣﺎ ﳊﻖ.

) (1انظر :المدونة ،(193/1) :التفريع ،(268/1) :وفي الرسالة :أن قدره عشرون ).(162
) (2انظر :مختصر المزني :ص ) ،(21اإلقناع :ص ).(43
) (3نافع :ھو أبو عبد ﷲ نافع بن سرجي الديلمي المدني ،مولى عبد الملك بن عمر روى عن مواله وأبى ھري!رة
وعائشــة ،وعنــه  :بنـوه ،والزھـري ،وم!ـالك ،واللي!ـث ،وأص!ـح األساني!ـد :مـالـ!ـك ع!ن ن!افع ع!ن اب!ن عم!ر،
)ت 117ھـ( )التقريب.(559 :
) (4انظر :المدونة.(194/1) :
) (5انظر :المدونة ،(195/1) :التفريع.(269/1) :
) (6انظر :التفريع.(269/1) :
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وﳚــﻮز أن ﻳﺘﻨﻔــﻞ اﻹﻧﺴــﺎن ﻗﺎﺋﻤــﺎ أو ﻗﺎﻋــﺪا)(1؛ ﻷــﺎ ﻏــﲑ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻓﻴــﻪ ،ﻓﻠــﻢ
ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﰲ آداﺋﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﰲ اﳌﻜﺘﻮﺑــﺔ ،وﻳﺴــﺘﺤﺐ إذا ﺻــﻼﻫﺎ ﻗﺎﻋــﺪا أن ﻳﱰﺑــﻊ
ﻣﻮﺿــﻊ ]ﺟﻠﻮﺳــﻪ[)(2؛ ﻷﻧــﻪ أﺷــﺪ ﲤﻜﻨــﺎ وأزﻳــﺪ ﰲ وﻗــﺎر اﻟﺼــﻼة ﻛﻤــﺎ اﺳــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ
ذﻟــﻚ ﻟﻠﻤ ـﺮﻳﺾ ،وﻛــﺬﻟﻚ روى ﻋــﻦ اﻟﻨــﱯ ) (3واﻟﺴــﻠﻒ ،ﻓــﺈذا أراد اﻟﺴــﺠﻮد
ﻴﺄ ﻴﺌﺔ اﻟﺴﺠﻮد ﻛﺎﳌﺮﻳﺾ ﺳﻮاء ،وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟـﻪ إذا دﱏ رﻛﻮﻋـﻪ أن ﻳﻘـﻮم ﻓﻴﻘـﺮأ
ﺑﻨﺤــﻮ ﺛﻼﺛــﲔ آﻳــﺔ وﺷــﺒﻬﻬﺎ ﰒ ﻳﺮﻛــﻊ؛ ﻷن اﻟﻨــﱯ  ﻛــﺎن ﻳﻔﻌــﻞ ذﻟــﻚ؛ وﻷﻧــﻪ إذا
ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﻛــﺎن ﻛﻤــﻦ ﺻــﻠﻰ اﻟﺼــﻼة ﻣــﻦ أوﳍــﺎ ﻗﺎﺋﻤــﺎ ،وﺻــﻼة اﻟﻘﺎﻋــﺪ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻘﺎﺋﻢ.
?. J10z1FOאLLOא,+`SVAgFم،و?.אxTDV+`2P,CELLO

إذا اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﰒ أراد اﻟﻘﻴﺎم ﺟﺎز ﻟﻪ ،ﻓﺈن اﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﰒ أراد إﲤﺎﻣﻬﺎ
ﺟﺎﻟﺴﺎ ،ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳـﻢ :ﻟـﻪ ذﻟـﻚ ،وﻗـﺎل ﻏـﲑﻩ :ﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ ذﻟـﻚ) ،(4وﺟـﻪ ﻗـﻮل
اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ :إ ــﺎ ﻏ ــﲑ ﻣﺴ ــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴ ــﻪ إﻻ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﳜ ــﻒ ﻋﻠﻴ ــﻪ ،ﻓﻠ ــﻮ ﱂ ﳚ ــﺰ ﻟ ــﻪ
اﺳ ــﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ إﻻ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻘﻴـ ــﺎم ﻟﻜﺎﻧ ــﺖ ﻛـ ــﺎﻟﻔﺮض ،وﻷن اﳌﻌـ ــﲎ اﻟ ــﺬي ﺳـ ــﺎغ ﻟـ ــﻪ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻣﻊ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻴـﺎم ﻛﻮـﺎ ﻧﻔـﻼ ﻏـﲑ ﻣﺴـﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻫـﺬا
ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ اﻻﺳ ـﺘﺪاﻣﺔ ،ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻏــﲑﻩ :إﻧــﻪ إذا اﻓﺘﺘﺤﻬــﺎ ﻗﺎﺋﻤــﺎ ﺻــﺎر اﻷداء
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﺟﻮب أﺻﻠﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ إﻻ ﻣﻦ ﻋﺬر.
ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ ﺗﺮﻛــﻪ ،وإن ﻛــﺎن ﰲ اﻷﺻــﻞ ﻏــﲑ واﺟــﺐ إﻻ أﻧــﻪ
ﻗﺪ ﺻﺎر واﺟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻟﻪ ﻛﺄﺻﻠﻬﺎ ،وﻟـﻴﺲ ﻛـﺬﻟﻚ إذا اﻓﺘﺘﺤﻬـﺎ ﺟﺎﻟﺴـﺎ ﰒ ﻗـﺎم؛
ﻷﻧﻪ ﻗﺪ زاد.
) (1انظر :المدونة ،(79/1) :التفريع.(264/1) :
) (2ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
) (3في الحديث الذي رويناه سابقا.
) (4انظر :المدونة.(80/1) :
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واﻟﺘﻨﻔــﻞ ﻣﺜــﲎ ﻣﺜــﲎ ﻟــﻴﻼ وــﺎرا) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(2ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﰲ
اﻟﻨﻬ ــﺎر ﳐ ــﲑ ﺑ ــﲔ رﻛﻌﺘ ــﲔ رﻛﻌﺘ ــﲔ ،أو أرﺑ ــﻊ أرﺑ ــﻊ ،أو ﺳ ــﺖ أو ﲦ ــﺎن ﺑﺘﺴ ــﻠﻴﻤﺔ
واﺣــﺪة ،وﻣﻨــﻊ اﻟﺰﻳــﺎدة ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﺻــﻼة اﻟﻠﻴــﻞ ﻣﺜــﲎ ﻣﺜــﲎ") ،(3ﻓﻘﺼــﺮﻫﺎ ﻋﻠــﻰ
ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ،ﻓﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻴـﻪ؛ وﻷﻧـﻪ ﻋـﺪد زاﺋـﺪ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺪد اﻟﻔـﺮاﺋﺾ
ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﺎن.
 J12z1FOא6NCQאxgDOa

ﳚــﻮز اﳉﻬــﺮ ﰲ اﻟﻨﺎﻓﻠــﺔ ﻟــﻴﻼ ،واﺧﺘﻠــﻒ ﰲ ذﻟــﻚ ــﺎرا ،ﻓﻘﻴــﻞ :ﺟــﺎﺋﺰ ،وﻗﻴــﻞ:
ﻣﻜﺮوﻩ) ،(4ﻓﻮﺟـﻪ اﳉـﻮاز ]اﻟﺘﻮﺳـﻊ[) (5ﻟﻠﺘﻨﻔـﻞ ،ﻓﺠـﺎز أن ﺗـﺆدي ﻓﻴـﻪ ﺳـﺮا وﺟﻬـﺮا
ﻛﺎﻟﻠﻴ ـ ــﻞ؛ وﻷـ ـ ـﺎ ﻷداء اﻟﻘـ ـ ـﺮاءة ﲡ ـ ــﻮز ﰲ اﻟﻔ ـ ــﺮض ،ﻓﺠ ـ ــﺎزت ﰲ اﻟﻨﻔ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﻹﻃﻼق أﺻﻠﻪ ]اﻻ .(6) [...
ﻫﺬا ﰲ اﻟﻨﻔﻞ اﳌﺒﺘﺪأ ،ﻓﺄﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻓﺈﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ورد
ﺑــﻪ اﻟﺸ ــﺮع ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻣــﻦ إﺳ ـﺮار أو ﺟﻬ ــﺮ ،ووﺟ ــﻪ اﻟﻜﺮاﻫــﺔ أن اﻟﻨﻔ ــﻞ ﺗ ــﺎﺑﻊ ﻟﻠﻔ ــﺮض
واﻟﻘ ـﺮاءة ﰲ ﻓـ ـﺮاﺋﺾ اﻟﻨﻬ ــﺎر ﺳ ـﺮا ،ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﰲ ﻧﻘﻠ ــﻪ؛ وﻷن زﻣ ــﺎن اﻟﻔـ ـﺮاﺋﺾ ﳌ ــﺎ
اﻧﻘﺴﻢ إﱃ ﺟﻬﺮ وإﺧﻔﺎت ﻓﻜﺬﻟﻚ زﻣﺎن اﻟﻨﻔﻞ.

) (1انظر :التفريع ،(263/1) :الرسالة :ص ).(125
) (2انظر :مختصر القدوري.(92-91/1) :
) (3أخرجه البخاري ف!ي ال!وتر ،ب!اب :م!ا ج!اء ف!ي ال!وتر ،(12/2) :ومس!لم ف!ي ص!الة المس!افرين ،ب!اب :ص!الة
الليل مثنى مثنى.(516/1) :
) (4انظر :التفريع ،(263/1) :الرسالة :ص ).(125-124
) (5ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ ،وأكمل النقص من السياق.
) (6ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
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اﻹﻣﺎﻣ ــﺔ ﺟ ــﺎﺋﺰة ﰲ اﻟﻨﺎﻓﻠ ــﺔ)(1؛ ﻷن رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻗ ــﺪ أم ﻓﻴﻬ ــﺎ) ،(2وﻛ ــﺬﻟﻚ
اﻟﺴﻠﻒ ﺑﻌﺪﻩ؛ وﻷن اﻹﻣﺎﻣﺔ ﺟﺎﺋﺰة ﰲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺮاﺗﺒﺔ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﻮاﻓﻞ.
 J14z1FOא 6/אxAgF

واﻟــﺪﻋﺎء ﺟــﺎﺋﺰ ﰲ ﲨﻴــﻊ اﻟﺼــﻼة إﻻ ﰲ اﻟﺮﻛــﻮع) ،(3واﻷﻓﻀــﻞ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﻓﻴــﻪ
ﰲ اﻟﺴــﺠﻮد ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :أﻣــﺎ اﻟﺮﻛــﻮع ﻓﻌﻈﻤـﻮا ﻓﻴــﻪ اﻟــﺮب ،وأﻣــﺎ
اﻟﺴﺠﻮد ﻓﺎﺟﺘﻬﺪوا ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟـﺪﻋﺎء ﻓﻘﻤـﻦ أن ﻳﺴـﺘﺠﺎب ﻟﻜـﻢ") ،(4وروي ":أﻗـﺮب
ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ رﺑﻪ إذا ﻛﺎن ﺳﺎﺟﺪا؛ ﻓﺎﺟﺘﻬﺪوا ﰲ اﻟﺪﻋﺎء").(5
 J15z1FOא L¥.1f8/جxW0

وﳚــﻮز أن ﻳــﺪﻋﻮ ﻟﻜــﻞ ﻣــﺎ ﳛﺘــﺎج إﻟﻴــﻪ ،وﻛــﻞ أﻣــﺮ ﳚــﻮز أن ﻳــﺪﻋﻮ ﺑــﻪ ﺧــﺎرج
اﻟﺼﻼة) ،(6ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (7ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻋﻮ إﻻ ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن وﻣـﺎ
ﻗﺎرـﺎ ،ﳌــﺎ روي :أن رﺳــﻮل اﷲ  ﻛــﺎن ﻳــﺪﻋﻮ ﰲ ﺻــﻼﺗﻪ ﻓﻴﻘــﻮل" :اﻟﻠﻬــﻢ اﻧــﺞ
اﻟﻮﻟﻴـ ــﺪ ﺑـ ــﻦ اﻟﻮﻟﻴـ ــﺪ وﺳـ ــﻠﻤﺔ ﺑـ ــﻦ ﻫﺸـ ــﺎم وﻋﻴـ ــﺎش ﺑـ ــﻦ أﰉ رﺑﻴﻌـ ــﺔ واﳌﺴﺘﻀـ ــﻌﻔﲔ
ﲟﻜــﺔ")" ،(8اﻟﻠﻬــﻢ اﺷــﺪد وﻃﺄﺗــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻣﻀــﺮ واﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺳــﻨﲔ ﻛﺴــﻨﲔ
ﻳﻮﺳـﻒ") ،(9وﻟﻘﻮﻟــﻪ" :وأﻣــﺎ اﻟﺴـﺠﻮد ﻓﺎﺟﺘﻬــﺪوا ﻓﻴــﻪ ﺑﺎﻟـﺪﻋﺎء") ،(10ﻓﻠــﻢ ﻳﻔــﺮق؛
) (1انظر :المدونة ،(96/1) :التفريع.(263/1) :
) (2فقد صلى –  -بحذيفة مرة ،وبابن عباس مرة ،وبأنس مرة واليتيم مرة ،وأ ّم أصحابه في بي!ت عتب!ان م!رة،
وأمھم في ليالي رمضان ثالثا ،وكل ھذه األخبار صحاح جياد )انظر المغني ،567/2 :نيل األوطار.(58/3 :
) (3انظر :التفريع ،(266/1) :الكافي :ص ).(44
) (4أخرجه مس!لم ف!ي الص!الة ،ب!اب :النھ!ي ع!ن ق!راءة الق!رآن ف!ي الرك!وع والس!جود ،(348/1) :ومعن!ى قم!ن:
جدير وحقيق.
) (5أخرجه مسلم في الصالة.(350/1) :
) (6انظر :التفريع ،(266/1) :الكافي :ص ).(44
) (7انظر :مختصر الطحاوي ص ).(27
) (8أخرجه البخاري في تفسير القرآن ،باب :تفسير آل عمران ،(171/5) :ومسلم في المساجد ،ب!اب :اس!تحباب
القنوت.(467/1) :
) (9أخرجه مسلم في المساجد ،باب :استحباب القنوت.(746/1) :
) (10سبق تخريج الحديث قريبا.
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وﻷن ﻛــﻞ دﻋــﺎء ﺟــﺎز أن ﻳــﺪﻋﻰ ﺑــﻪ ﺧــﺎرج اﻟﺼــﻼة ﺟــﺎز أن ﻳــﺪﻋﻰ ﺑــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ،
أﺻﻠﻪ :ﻣﺎ ورد ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن).(1
 J16z1FOאxgLא*.مx

وإذا أﺻــﺎب اﻹﻣــﺎم ﺣــﺪث ﰲ ﺻــﻼﺗﻪ اﺳــﺘﺨﻠﻒ ﻣــﻦ ﻳــﺘﻢ ــﻢ)(2؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ
ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻟﻔﺴﺎد ،وإﳕﺎ ﻛﺎن ﺑﻐﻠﺒﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻟﻔﺴﺎد إﱃ ﺻﻼة ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ،وﻟﺰﻣـﻪ
اﻻﺳﺘﺨﻼف ﻟﺘﻌﺬر اﻹﺋﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﻓﺈن ﻓﻌـﻞ وإﻻ ﻗـﺪﻣﻮا ﻷﻧﻔﺴـﻬﻢ ﻟﻴﺘﻤـﻮا
اﻟﺼــﻼة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ دﺧﻠــﻮﻩ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ اﳉﻤﺎﻋــﺔ ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻔﻌﻠـﻮا وﺻــﻠﻮا أﻓ ـﺮادا
ﺟﺎز إﻻ ﰲ اﳉﻤﻌﺔ) ،(3وإن ﺗﻘﺪم رﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﺑﺘﺪاء ﻓﺄﰎ ـﻢ ﺟـﺎز؛ ﻷن ذﻟـﻚ
ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﻮﻩ.
 J17z1FOא*.م)xACRI{?.DF

وﻣــﻦ أ م ﻏــﲑ ﻣﺘﻄﻬــﺮ ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﺳــﺎﻫﻴﺎ ﱂ ﻳﻠــﺰم ﻣــﻦ ﺧﻠﻔــﻪ إﻋــﺎدة ،وإن ﻛــﺎن
ﻋﺎﻣ ــﺪا ﻟ ــﺰﻣﺘﻬﻢ إﻋ ــﺎدة إذا ﻋﻠﻤ ـ ـﻮا) ،(4وﻗ ــﺎل أﺑ ــﻮ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ :ﺗﻠ ــﺰﻣﻬﻢ اﻹﻋ ــﺎدة ﰲ
اﳌﻮﺿﻌﲔ) (5وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻻ إﻋﺎدة ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﳌﻮﺿـﻌﲔ) (6ﻓـﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ
ﻻ إﻋــﺎدة ﻋﻠــﻴﻬﻢ إذا ﻛــﺎن ﺳــﺎﻫﻴﺎ ﻣــﺎ روي" :أﻧــﻪ  ﻛــﱪ ﺳــﺎﻫﻴﺎ ﰲ ﺻــﻼة ﻣــﻦ
اﻟﺼ ــﻠﻮات ﰒ أﺷ ــﺎر ﺑﻴ ــﺪﻩ أن اﻣﻜﺜ ـﻮا ﰒ رﺟ ــﻊ وﻋﻠﻴ ــﻪ أﺛ ـﺮ ﻣ ــﺎء") ،(7وﱂ ﻳ ــﺄﻣﺮﻫﻢ
ﺑﺎﻹﻋ ــﺎدة؛ وﻷن ﺑﻄ ــﻼن ﻃﻬ ــﺎرة اﻹﻣ ــﺎم ﻋﻠ ــﻰ ﻏ ــﲑ اﻟﺘﻌﻤ ــﺪ ﻻ ﻳﻮﺟ ــﺐ ﺑﻄ ــﻼن
ﺻﻼة اﳌﺄﻣﻮم أﺻﻠﻪ :إذا ﺳﺒﻘﻪ اﳊﺪث.

) (1أي :من عموم الدعاء وإطالقه.
) (2انظر :المدونة ،(135/1) :التفريع.(331/1) :
) (3ألنه البد فيھا من الجماعة.
) (4انظر :الكافي :ص ).(52
) (5انظر :مختصر القدوري.(83/1) :
) (6األم.(167/1) :
) (7أخرجه أحم!د والب!زار والطبران!ي ف!ي األوس!ط م!ن ح!ديث عل!ي –  ،-وم!دار طرق!ه عل!ي اب!ن لھيع!ة وفي!ه
كالم ،وروى عن أنس ،أخرجه الطبراني في األوسط ورجاله رجال الصحيح )مجمع الزوائد.(72-71/2 :
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ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻟــﺰوم اﻹﻋــﺎدة ﳍــﻢ ﰲ اﻟﻌﻤــﺪ :أﻧــﻪ ﻓﺎﺳــﻖ ﺑــﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌــﻞ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ
اﻹﺋﺘﻤﺎم ﺑﻪ ..واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ أن اﻹﺋﺘﻤﺎم ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻪ رﻛﻦ ﻋﻦ اﳌﺄﻣﻮم ﻫﻮ ﺷﺮط ﰲ
ﺻــﺤﺔ اﻟﺼــﻼة) (1ﰲ ﺣــﺎل اﻻﻧﻔ ـﺮاد ﻓﻴﺴــﻘﻂ ﻋﻨــﻪ ﺑﻔﻌــﻞ اﻹﻣــﺎم ،وذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﻻ
ﻳﺼــﻞ إﻟﻴــﻪ اﳌــﺄﻣﻮم إﻻ ﺑﻐﺎﻟــﺐ اﻟﻈــﻦ واﻟﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻈــﺎﻫﺮ ،واﻟﻌﻠــﻢ ﺑﻔﺴــﻘﻪ ﳝﻨــﻊ
ذﻟﻚ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻣﻨـﻊ اﻹﺋﺘﻤـﺎم ﺑـﻪ ،ﻓﺄﻣـﺎ اﻹﻣـﺎم ﻓﺘﻠﺰﻣـﻪ اﻹﻋـﺎدة ﰲ اﳌﻮﺿـﻌﲔ ﻷﻧـﻪ
ﻣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻃﻬﺮ.
, J19z1FOمא*.مxW.g $8

وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻺﻣﺎم أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﻪ) ،(2ﳌﺎ روى ﺻـﻬﻴﺐ) - – (3أﻧـﻪ
 ﻛ ــﺎن إذا ﺳ ــﻠﻢ ﱂ ﳚﻠ ــﺲ إﻻ ﻗ ــﺪر ﻣ ــﺎ ﻳﻘ ــﻮل :اﻟﻠﻬ ــﻢ أﻧ ــﺖ اﻟﺴ ــﻼم وﻣﻨ ــﻚ
اﻟﺴـ ــﻼم ،ﺗﺒﺎرﻛـ ــﺖ ﻳـ ــﺎ ذا اﳉـ ــﻼل واﻹﻛ ـ ـﺮام") ،(4وروي ﳓـ ــﻮﻩ ﻋـ ــﻦ ﲨﻠـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ :أﺑﻮ ﺑﻜـﺮ وﻋﻤـﺮ وﻋﻠـﻲ) ،(5وﻣـﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮل :إن ﻫـﺬا
ﰲ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ دون ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﻔﻞ ﺑﻌﺪﻩ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
 J20z1FOא@Nو )Z8א@xDF

وﻻ ﳝــﺮ أﺣــﺪ ﺑــﲔ ﻳــﺪي ﻣﺼــﻞ) ،(6ﻟﻨﻬﻴــﻪ –  -ﻋــﻦ ذﻟــﻚ ،وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻟــﻮ
ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺎر ﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﺼﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎن أن ﻳﻘﻒ أرﺑﻌﲔ ﺧﲑا ﻟﻪ") ،(7وﻗﻮﻟﻪ
–" :-إذا ﻛــﺎن أﺣــﺪﻛﻢ ﻳﺼــﻠﻲ ﻓــﻼ ﻳــﺪع أﺣــﺪا ﳝــﺮ ﺑــﲔ ﻳﺪﻳــﻪ ،وﻟﻴــﺪرأﻩ ﻣــﺎ
اﺳﺘﻄﺎع ﻓﺈن أﰉ ﻓﻠﻴﻘﺎﺗﻠﻪ ﻓﺈﳕﺎ ﻫﻮ ﺷﻴﻄﺎن").(8
) (1يعني الطھارة.
) (2التفريع ،(271/1) :الرسالة :ص ).(128
) (3صھيب :بن سنان أبو يحيي الرومي ،أصله من النمر ،يقال ك!ان اس!مه عب!د المل!ك ،وص!ھيب لق!ب ،ص!حابي
شھير .مات بالمدينة سنة ثمان و ثالثين في خالفة علي ،وقيل قبل ذلك )التقريب :ص .(278
) (4أخرجه مسلم في المساجد ،باب :استحباب الذكر بعد الصالة ،(414/1) :والحديث عن ثوبان وليس عن صھيب.
) (5انظر :عبد الرزاق ،(243-242/2) :البيھقي.(182/2) :
) (6انظر :المدونة ،(109/1) :التفريع.(230/1) :
) (7أخرجه البخاري ف!ي الص!الة ،ب!اب :إث!م الم!ار ب!ين ي!دي المص!لي ،(129/1) :مس!لم ف!ي الص!الة ،ب!اب :من!ع
المار بين يدي المصلي ).(363/1
) (8أخرجه مسلم في الصالة ،باب :منع المار بين يدي المصلي.(362/1) :
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وﻳﺪﻓﻊ اﳌﺼﻠﻲ ﻣـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﺎ ﳝـﺮ ﺑـﲔ ﻳﺪﻳـﻪ ﻣـﻦ داﺑـﺔ أو إﻧﺴـﺎن دﻓﻌـﺎ ﺧﻔﻴﻔـﺎ
ﻻ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻋﻦ ﺻﻼﺗﻪ) ،(1ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي روﻳﻨـﺎﻩ ،ﻓـﺈن أﰉ ﺗﺮﻛـﻪ) ،(2وﻻ ﻳﺘﻨـﺎول
أﺣﺪ ﻣﻦ أﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﺼﻠﻲ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﺮور).(3
%, J22z1FOאxAgF

وﻻ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼة ﻣﺮور ﺷﻲء ﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﺼﻠﻲ) ،(4ﺧﻼﻓﺎ ﳌﻦ ﻗﺎل ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ
اﳊــﺎﺋﺾ واﳊﻤــﺎر واﻟﻜﻠــﺐ اﻷﺳــﻮد)(5؛ ﻷن اﳌــﺮور ﺑــﲔ ﻳﺪﻳــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺐ ﻗﻄــﻊ
اﻟﺼﻼة ﻛﻤﺮور اﻟﻄﺎﻫﺮ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳊﻴﻮان.
 J23z1FOא"0AgFאxAS

وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ أن ﻳﺼﻠﻰ ﰲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﻣﺮور اﻟﻨﺎس ﺑﲔ ﻳﺪﻳـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ
إﱃ ﺳ ــﱰة) ،(6ﻷﻧ ــﻪ  ﻛ ــﺎن ﺗﺮﻛ ــﺰ ﻟ ــﻪ اﻟﻌﻨ ــﺰة) (7ﻓﻴﺼ ــﻠﻰ إﻟﻴﻬ ــﺎ ]وﻷﻧ ــﻪ ﳛﺘ ــﺎج
إﻟﻴﻬــﺎ[) ،(8ﺣــﱴ ﻳــﺄﻣﻦ ذﻟــﻚ ،وأﻗــﻞ ﻣــﺎ ﳚــﺰي ﻗــﺪر ﻋﻈــﻢ اﻟــﺬراع ﰲ ﺟﻠــﺔ اﻟــﺮﻣﺢ
وﳓــﻮﻩ؛ وﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﺮوي ﻋﻨــﻪ ) ،(9وروي ﻣــﺆﺧﺮة اﻟﺮﺣــﻞ)(10؛ ﻷن ﻣــﺎ دون
ذﻟــﻚ ﻻ ﻳﻘــﻊ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺘﺎرة ﻟﻠﻄﺎﺋﻔــﺔ وﺻــﻐﺮﻩ؛ وﳍــﺬا ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﳜــﻂ ﺑــﲔ ﻳﺪﻳــﻪ
ﺧﻄﺄ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻠﻤﺠﺘﺎز إذ ﻻ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﳛﻮل ﺑﲔ اﳌﺎر واﳌﺼﻠﻲ.

) (1انظر :التفريع ،(230/1) :الكافي :ص ).(45
) (2وھذا مخالف لما رواه المؤلف من أنه يدرؤه ما استطاع أي يدفعه بكل وسيلة حتى قال :فإن أبى فليقاتله.
) (3انظر :المدونة ،(109/1) :الكافي :ص ).(45
) (4انظر :المدونة ،(109/1) :الكافي :ص ).(45
) (5المش!!ھور ع!!ن اإلم!!ام أحم!!د أن الكل!!ب األس!!ود يقط!!ع الص!!الة )مس!!ائل اإلم!!ام أحم!!د ص  ،(102وف!!ي رواي!!ة
أخرى عنه أنه يقطعھا الكلب األسود والمرأة والحمار )المغني.(250/1 :
) (6انظر :المدونة ،(108/1) :التفريع.(230/1) :
) (7العنزة :بالتحريك أطول من العصا وأقصر من ال!رمح )الص!حاح .(887/3 :والح!ديث أخرج!ه البخ!اري ف!ي
الصالة ،باب :الصالة إلى العنزة ،ومسلم في الصالة ،باب :سترة المصلى.(358/1) :
) (8ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
) (9في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر في الصالة ،باب :سترة المصلي.(358/1) :
) (10مؤخرة الرحل :الرح!ل م!ا يوض!ع عل!ى البعي!ر ليرك!ب علي!ه م!ؤخرة الرح!ل مختلف!ة ف!ي الط!ول والقص!ر،
فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل )نيل األوطار.(3/3 :
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وﻻ ﳛﺘﺎج اﳌﺼﻠﻲ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ إﱃ ﺳﱰة ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ)(1؛ ﻷن اﻟﻄـﻮاف
ﺻﻼة ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺼﻠﻰ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﺻﻒ ﻳﺼﻠﻮن ،وﻷن اﻟﺒﻴﺖ ]ﻣﺜﺎﺑﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ[)،(2
ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ اﳌﺼﻠﲔ أوﱃ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ.
A J25z1FOא*.م@?xW;DY

وإذا ﻧﺼــﺐ اﻹﻣــﺎم ﺳــﱰة ﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﻪ وﳌــﻦ ﺧﻠﻔــﻪ)(3؛ ﻷن اﳌــﺎر ﻳﻌﻠــﻢ أــﻢ ﰲ
ﺻﻼة ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﳌﺮور؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻘﻊ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﻹﻣﺎم واﻟﺼﻒ وإﳕﺎ ﻳﻘﻊ
ﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﺼﻠﻲ إﱃ اﻟﻔﻀﺎء.
 J26z1FOא"0AgFא!Dوאaمx

وﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳﺼــﻠﻲ إﱃ اﳊﻠــﻖ واﻟﻨﻴــﺎم) ،(4ﻷن اﳊﻠــﻖ ﻳﺸــﻐﻠﻮن ﻗﻠﺒــﻪ ﲝــﺪﻳﺜﻬﻢ،
وﻻ ﻧــﺎﺋﻢ رﲟــﺎ ﺑــﺪت ﻣﻨــﻪ ﻋــﻮرة أو ﺣــﺪث ،وﻗــﺪ روى" :وﻻ أﺻــﻠﻲ إﱃ ﻧــﺎﺋﻢ وﻻ
ﳏﺪث").(5
 J27z1FOאLLאA4N@81VNوאFو{x2I

وﻳﻜــﺮﻩ اﺳــﺘﺘﺎر اﻟﺮﺟــﻞ ﺑــﺎﳌﺮأة؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﺘــﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻔﺴــﺪ ﺻــﻼﺗﻪ أو ﻳﺸــﻐﻞ
ﻗﻠﺒﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﳑﻦ ﻳﺄﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺼﱯ إن ﻛﺎن ﻳﺜﺒﺖ وﱂ
]ﻳﺘﺤﺮك[) ،(6ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أن ﻳﱰﻛﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺘﺎر ﺑﺎﻟﺒﻌﲑ ﺟﺎﺋﺰ وﺑﺎﻟﺒﻘﺮة
واﻟﺸﺎة ،وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ذﻟﻚ ﰲ اﳋﻴﻞ واﻟﺒﻐﺎل واﳊﻤﲑ ﻷﺟﻞ اﻧﻌﺰاﳍﺎ).(7
) (1انظر :التفريع.(230/1) :
) (2ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
) (3انظر :التفريع.(230/1) :
) (4انظر :التفريع ،(230/1) :الكافي :ص ).(45
) (5أخرجه البيھقي ،(279/2) :وقال :ھذا أحسن ما روى في ھذا الب!اب وھ!و مرس!ل ورواه ھش!ام ب!ن زي!اد أب!و
المقدم عن محمد بن كعب وھو متروك ،وأخرج أبو داود حديث قريب منه بلف!ظ" :ال تص!لوا خل!ف الن!ائم و ال
المتحدث" ،في الصالة ،باب :الصالة إلى المتحدثين والنيام ،(445/1) :وأخرجه ابن ماجه في إقام!ة الص!الة،
باب :من صلى بينه وبين القبلة شيء.(308/1) :
) (6ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق.
) (7انظر في جملة ھذه األحكام :المدونة ،(108/1) :التفريع.(230-229/1) :
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واﳉﻤﻌ ــﺔ ﻓ ــﺮض ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻋﻴ ــﺎن  ،ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ  D C B Am :
 ،(3)l M L K J  I HG F Eوﻗﻮﻟﻪ " :اﳉﻤﻌﺔ

ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﲰ ــﻊ اﻟﻨ ــﺪاء") ،(4وﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﻣ ــﻦ ﺗﺮﻛﻬ ــﺎ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻴ ــﺔ ﻃﺒ ــﻊ اﷲ ﻋﻠ ــﻰ
ﻗﻠﺒﻪ") ،(5ﻟﻺﲨﺎع ﳑﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ).(6
 J1z1FOو\,אx$2Q

)(8

)(7

وﻗﺘﻬ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ اﻟ ــﺰوال  ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﳌ ــﻦ أﺟﺎزﻫ ــﺎ ﻗﺒﻠ ــﻪ  ،ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ]m :
^ _`(9) l؛ "وﻷﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ  :ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﻳﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻴﻬﺎ إذا زاﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ

اﻟﺸــﻤﺲ") ،(10وﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻣﻀــﻰ اﻟﺴــﻠﻒ؛ وﻷــﺎ ﻇﻬــﺮ ﻓﺄﺷــﺒﻬﺖ اﻟﻈﻬــﺮ ﰲ
ﻛﻞ ﻳـﻮم ،وﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ أـﺎ ﻫـﻲ اﻟﻈﻬـﺮ أن ﻛـﻞ واﺣـﺪة ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﺗﺴـﻘﻂ ﺑـﺎﻷﺧﺮى
وﺗﻨﻮب ﻣﻨﺎﺎ إذا أدﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻄﻬﺎ.



) (1ص!!الة الجمع!!ة :س!!ميت الجمع!!ة ألنھ!!ا س!!بب الجتم!!اع الن!!اس فيھ!!ا فكأنھ!!ا جامع!!ة لھ!!م ،وش!!رعا :ھ!!ي ركعت!!ان
تمنعان وجوب الظھر عل!ى رأى أو تس!قطھا عل!ى آخ!ر )غ!رر المقال!ة )ص  -(141الرص!اع عل!ى اب!ن عرف!ة
)ص .((98
) (2انظر :المدونة ،(142/1) :التفريع ،(230/1) :الرسالة) :ص .(141
) (3سورة الجمعة ،اآلية.9 :
) (4أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب :م!!ن تج!!ب علي!!ه الجمع!!ة ،(630/1) :ف!!ي إسنـ!!ـاده محم!!د ب!!ن سعيـ!!ـد
الطائــفي وفيه مقال ،وذكر له البيھقي شاھدا بإسناد جيد ).(173/3
) (5أخرج!ه النس!ائي ف!ي الجمع!ة ،ب!اب :التش!ديد ف!ي التخل!ف ع!ن الجمع!ة ،(73/3) :وق!ال الھيثم!ي :رواه أحم!!د:
) ،(332/3وإسناده حسن ).(195/2
) (6انظر :اإلجماع) :ص  ،(41المغني.(295/2) :
) (7انظر :المدونة ،(149/1) :التفريع ،(230/1) :الرسالة) :ص .(141
) (8أجازھا قبل الزوال اإلمام أحمد )انظر مسائل اإلمام محمد ص .(225
) (9سورة اإلسراء ،اآلية ،(78) :ومعنى دلوك الشمس :أي زوالھا عن االستواء.
) (10أخرجه البخاري في الجمعة ،باب :وق!ت الجمع!ة إذا زال!ت الش!مس ،(217/1) :ومس!لم ف!ي الجمع!ة ،ب!اب:
صالة الجمعة حين تزول الشمس.(589/2) :
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واﳌﺸﻲ إﻟﻴﻬﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻛـﻮب)(1؛ "ﻷﻧـﻪ ﻛـﺎن ﳝﺸـﻲ إﻟﻴﻬـﺎ") ،(2ﻟﻘﻮﻟـﻪ:
"أﻻ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﺤﻮ اﷲ ﺑﻪ اﳋﻄﺎﻳﺎ وﻳﺮﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﺪرﺟﺎت ،ﻓـﺬﻛﺮ" ،و"ﻛﺜـﺮة
اﳋﻄــﺎ إﱃ اﳌﺴــﺎﺟﺪ") ،(3وﻷن اﻟﻔﻀــﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﻄﺎﻋــﺎت ﺑﻜﺜــﺮة اﳌﺸــﺎق) ،(4وﻫــﺬا
ﻟﻠﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺿﺮورة ﺗﻠﺤﻘﻪ ،ﻓﺄﻣﺎ إن ﻣﻨﻌﻪ ﻃﲔ أو ﻣﻄﺮ أو ﺑُﻌـﺪ
ﻣﻜﺎن أو ﻛﺎن ﺷﻴﺨﺎ ﻛﺒﲑا أو ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺮﻛﺐ.
Nd J3z1FOوطو Vאx$2Q

وﺷﺮوط اﳉﻤﻌﺔ ﲬﺴـﺔ) :(5إﻣـﺎم وﻣﺴـﺠﺪ وﲨﺎﻋـﺔ وﺧﻄﺒـﺔ وﻣﻮﺿـﻊ اﺳـﺘﻴﻄﺎن
وإﻗﺎﻣــﺔ ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ إن اﻹﻣــﺎم ﻣــﻦ ﺷ ــﺮﻃﻬﺎ ﻷن اﻟﻨــﱯ  ﺻــﻠﻰ ﺑﺄﺻ ــﺤﺎﺑﻪ)(6؛
وﻷن اﻟﻨــﺪاء ﻣــﻦ ﺳــﻨﺘﻬﺎ ،واﻟﻨــﺪاء ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋــﺔ واﻹﻣــﺎم ﻣــﻦ وﺻــﻒ
اﳉﻤﺎﻋﺔ.
 J4z1FOد1אdאطא@AgX6 KSאx$2Q

)(7

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ اﳌﺴــﺠﺪ ﻷﻧــﻪ  ﺻــﻼﻫﺎ ﰲ اﳌﺴــﺠﺪ  ،وﱂ ﻳﺼــﻠﻬﺎ إﻻ ﻓﻴــﻪ،
وﻗﺪ ﻗﺎل" :ﺻﻠﻮا ﻛﻤﺎ رأﻳﺘﻤﻮﱐ أﺻﻠﻲ").(8


) (1انظر :التفريع ،(230/1) :مواھب الجليل.(169/2) :
) (2الح!!ديث ورد ف!!ي ص!!الة العي!!د أن!!ه ك!!ان ال يأتھ!!ا إال ماش!!يا ،أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي إقام!!ة الص!!الة ،ب!!اب :ف!!ي
الخ!!روج إل!!ى العي!!د ماش!!يا ،(411/1) :أحم!!د ،(138/2) :أم!!ا خروج!!ه إل!!ى الجمع!!ة ماش!!يا فل!!م ي!!رد ،وج!!اء ف!!ي
مصنف ابن أبى شيبة عن سفيان عن إبراھيم بن مھاجر عن إبراھيم قال :كانوا يكرھون الركوب إل!ى الجمع!ة
والعيدين.(137/2) :
) (3أخرجه مسلم في الطھارة ،باب :فضل إسباغ الوضوء على المكاره.(219/1) :
) (4إن لم تكن المشاق مقصودة بالذات ،وإنما حصلت تبعا للفع!ل ،والمش!قة نفس!ھا ليس!ت مطلوب!ة ف!ي الش!رع إال
عند المعتزلة.
) (5انظر :المدونة ،(142-139/1) :التفريع ،(230/1) :الرسالة) :ص .(142-141
) (6ھذه األحاديث مأخوذة من االستقراء ،وعدم ورود خالفھا ،وھذا أمر اتفاقي ليس له مخالف.
) (7ھذه األحاديث مأخوذة من االستقراء ،وعدم ورود خالفھا ،وھذا أمر اتفاقي ليس له مخالف.
) (8سبق تخريج الحديث.
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وإﳕ ــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ اﳉﻤﺎﻋ ــﺔ ﻷن اﻹﻣ ــﺎم ﻳﺘﻀ ــﻤﻨﻬﺎ ،وﻟ ــﻴﺲ ﻟﻌ ــﺪدﻫﻢ ﺣ ــﺪ إﻻ أن
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﲨﻌﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺜﻮاء) (1ﰲ ﻣﻮﺿﻊ واﺣﺪ وﺗﺘﻘﺮى ﻢ ﻗﺮﻳﺔ.

Nd J6z1FOوطو VאD%.$2Qא $دو4ن)'fא4NF@8وאx)N

وإﳕ ــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ اﻟﻌ ــﺪد وﻣﻨﻌﻨ ــﺎ إﻗﺎﻣﺘﻬ ــﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺣ ــﺪ واﻻﺛﻨ ــﲔ وﺷ ــﺒﻬﻬﺎ؛ ﻷﻧ ــﻪ 
ﺻﻼﻫﺎ ﰲ ﻋﺪد ،وﻷن ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ اﳌﺼﺮ أو اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻷﺟﻞ اﳉﻤﻊ.
 $2KDT J7z1FOدxW8_0F_Z$.

وإﳕﺎ ﱂ ﻧﻘﻞ أن ﻣﻦ ﺷـﺮﻃﻬﺎ اﻷرﺑﻌـﲔ وأﺟﺰﻧﺎﻫـﺎ ﲟـﺎ دون ذﻟـﻚ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪد إذا
ﻛ ــﺎﻧﻮا ﲝﻴ ــﺚ وﺻ ــﻔﻨﺎ ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(2ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إ ــﺎ ﻻ ﺗﻘ ــﺎم ﺑﺄﻗ ــﻞ ﻣ ــﻦ
أرﺑﻌــﲔ ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :اﳉﻤﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﲰــﻊ اﻟﻨــﺪاء") ،(3وﻗﻮﻟــﻪ" :اﳉﻤﻌــﺔ واﺟﺒــﺔ ﰲ
ﻛـ ــﻞ ﻗﺮﻳـ ــﺔ وإن ﱂ ﻳﻜـ ــﻦ ﻓﻴﻬـ ــﺎ إﻻ أرﺑﻌـ ــﺔ") ،(4وروي "أن أﺳـ ــﻌﺪ ﺑـ ــﻦ زرارة)،(5
ﺻﻼﻫﺎ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺑﻀـﻌﺔ ﻋﺸـﺮ رﺟـﻼ ﺣـﲔ ﺑـﺎﻳﻊ اﻟﻨـﱯ )" ،(6وﺻـﻼﻫﺎ أﻧـﺲ
ﺑــﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﳌــﺎ ﺑﻌﺜ ــﻪ  ﺑــﺎﺛﲎ ﻋﺸ ــﺮ رﺟــﻼ")(7؛ وﻷن ﻣ ــﺎ دون اﻷرﺑﻌــﲔ ﲨﺎﻋ ــﺔ
ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺜﻮاء وﺗﺘﻘﺮى ﻢ ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻛﺄرﺑﻌﲔ ﳌﻦ ﺷﺮط اﻷرﺑﻌﲔ ،وﻻ ﺗﻨﻔﺼـﻞ
ﻣﻦ زﻳﺎدة ﲬﺴﺔ أو ﺳﺘﺔ أو ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ ﻋﻨﻬﺎ.

) (1الث!واء :ق!ال اب!!ن ف!ارس :الث!!اء وال!واو والب!!اء كلم!ة واح!دة ص!!حيحة ت!دل عل!!ى اإلقام!ة )معج!!م مق!اييس اللغ!!ة:
).((393/1
) (2انظر :األم ،(190/1) :مختصر المزنى) :ص  ،(26اإلقناع) :ص .(51
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4أخرجه الدارقطني ،(7/2) :والحديث مع ضعف رواته منقطع ايضا )انظر تلخيص الحبير.((57/2) :
) (5والحديث جاء في أسعد بن زرارة وھو :أسعد بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مال!ك اب!ن النج!ار لقي!ب
بن النجار من كبراء الصحابة ،وتوفي والنبي صلى ﷲ عليه يبني مسجده قبل ب!در )انظ!ر اإلص!ابة،(50/1) :
طبقات ابن أسعد.(608/30) :
) (6أخرجه ابو داود في الصالة ،باب :الجمع!ة ف!ي الق!رى ،(645/1) :واب!ن ماج!ه ف!ي إقام!ة الص!الة ،ب!اب :ف!ي
فرض الجمعة ،(343/1) :وسنده حس!ن ،وحس!نه الح!افظ ف!ي التلخ!يص ،(56/2) :والع!دد ال!وارد ف!ي الح!ديث
أربعون رجال.
) (7لم أعثر على تخريج لھذا الخبر.
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وإﳕ ـ ــﺎ ﺷ ـ ــﺮﻃﻨﺎ اﳋﻄﺒ ـ ــﺔ ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻟﻌﺒ ـ ــﺪ اﳌﻠ ـ ــﻚ) (1وداود)(2؛ ﻷﻧ ـ ــﻪ  ﺻ ـ ــﻼﻫﺎ
ﲞﻄﺒﺔ) ،(3وﻗﺪ ﻗﺎل" :ﺻﻠﻮا ﻛﻤﺎ رأﻳﺘﻤﻮﱐ أﺻﻠﻲ") ،(4وﻷﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﳎﻤﻠـﺔ
وﺑﻴﻨﻬـﺎ ﺑﻔﻌﻠـﻪ ﻓﻮﺟـﺐ اﻋﺘﺒــﺎر ﲨﻴﻌـﻪ ،وﻗـﺎل ﺗﻌـﺎﱃ ،(5)lpom:ﻓــﺬﻣﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻹﻧﺼﺎت إﻟﻴﻪ ،ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺎ ﺷﺮﻃﺎ.
 J9z1FOد1אdאطא_%Lن6אx$2Q

وإﳕ ــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ اﻻﺳ ــﺘﻴﻄﺎن ﻟﻼﺗﻔ ــﺎق ﻋﻠ ــﻰ أ ــﺎ ﻻ ﲡ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ أﻫ ــﻞ اﻟﺒـ ـﻮادي
واﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻗﺮار ﳍﻢ وﻻ وﻃﻦ).(6
 J10z1FOو Vא14MD$2QאNوאxF.#

وإﳕــﺎ ﺳ ــﻮﻳﻨﺎ ﺑ ــﲔ اﳌﺼــﺮ واﻟﻘ ــﺮى اﻟﺼ ــﻐﺎر واﻟﻜﺒــﺎر ﰲ وﺟ ــﻮب اﳉﻤﻌ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
أﻫﻠﻬ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﻘﺮﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺒﻨﻴ ــﺎن واﺟﺘﻤ ــﺎع اﻟﻨ ــﺎس ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﺻ ــﻔﺔ ﳝﻜ ــﻦ
اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻓﻴﻬﺎ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إـﺎ ﻻ ﲡـﺐ ﻋﻠـﻰ أﻫـﻞ
اﻟﻘﺮى وﻻ ﲡﺐ إﻻ ﰲ ﻣﺼـﺮ") ،(7ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :اﳉﻤﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣﺴـﻠﻢ")،(8
وروي" :اﳉﻤﻌــﺔ ﰲ ﻛــﻞ ﻗﺮﻳــﺔ وإن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ إﻻ أرﺑﻌــﺔ") ،(9واﳌﻘﺼــﻮد ﻣــﻦ
ﻫﺬا ﺿﺮب اﳌﺜـﻞ أن ﺻـﻐﺮﻫﺎ ﻻ ﳝﻨـﻊ إﻗﺎﻣـﺔ اﳉﻤﻌـﺔ ـﺎ ،وروى اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس" :أن
أول ﲨﻌـﺔ ﲨﻌـﺖ ﰲ اﻹﺳــﻼم ﺑﻌـﺪ ﲨﻌـﺔ ﲨﻌــﺖ ﰲ ﻣﺴـﺠﺪ رﺳــﻮل اﷲ  ﰲ
) (1بداية المجتھد – مع الھداية في تخريج أحاديث البداية.(273/3) :
) (2المجموع.(394 ،385/4) :
) (3ھذا مأخوذ من االستقراء من األحاديث الكثيرة ،ومنھا حديث جابر بن سمرة ،قال كان رسول ﷲ  يخطب
قائم!!ا ويجل!!س ب!!ين الخطبت!!ين ويق!!رأ آي!!ات ،وي!!ذكر الن!!اس )أخرج!!ه مس!!لم ف!!ي الجمع!!ة ،ب!!اب :ذك!!ر الخطبت!!ين:
).((589/2
) (4سبق تخريج ھذا الحديث في الصفحة ).(215
) (5سورة الجمعة ،اآلية.11 :
) (6اإلجماع )ص  ،(41المغني.(329/1) :
) (7مختصر الطحاوي) :ص  ،(35مختصر القدوري.(110-109/1) :
) (8أخرجه النسائي ف!ي الجمع!ة ،ب!اب :التش!ديد ف!ي التخل!ف ع!ن الجمع!ة ،73/3) :بلف!ظ" :رواح الجمع!ة واج!ب
على كل محتلم" وإسناده صحيح )نصب الراية.(198/2) :
) (9سبق تخريجه قريبا.
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ﻗﺮﻳــﺔ ﻳﻘــﺎل ﳍــﺎ ﺟﻮاﺛــﺎ ﻣــﻦ ﻗــﺮى اﻟﺒﺤـﺮﻳﻦ")(1؛ وﻷــﺎ إﻗﺎﻣــﺔ ﺻــﻼة ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻣــﻦ
ﺷـﺮﻃﻬﺎ اﳌﺼــﺮ ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺼــﻠﻮات ،واﻋﺘﺒــﺎرا ﺑﺎﳌﺼــﺮ ﺑﻌﻠــﺔ أﻧــﻪ ﻣﻮﺿــﻊ ﺑــﲎ ﻟﻺﻗﺎﻣــﺔ
واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ،وﻛﻮن أﻫﻠﻪ ﻋﺪدا ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻢ اﳉﻤﻌﺔ.
 J11z1FOو Vא>?.MD$2Qن?VYא@.4`g`MDNFلx

وﳚــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﺧﺎرﺟــﺎ ﻋــﻦ اﳌﺼــﺮ اﻟﺴــﻌﻲ إﻟﻴﻬــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻣــﻦ
اﳌﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ أﻣﻴــﺎل أو ﻣــﺎ ﻗﺎرــﺎ) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻻ
ﻳﻠــﺰم ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﺧﺎرﺟــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺼــﺮ اــﻲء إﻟﻴﻬــﺎ ،ﻗﺮﺑــﺖ ﻣﺴــﺎﻓﺘﻪ أو ﺑﻌــﺪت)(3؛
)(4
ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ــﺎﱃlML K J  I H G F E  Dm:
ﻓﻌﻢ ،وﻗﻮﻟﻪ " :اﳉﻤﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﲰـﻊ اﻟﻨـﺪاء")(5؛ وﻷﻧـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﻟـﻮ ﻛـﺎن ﰲ
اﳌﺴــﺠﺪ ﻟﺰﻣﺘــﻪ اﳉﻤﻌــﺔ ﻓﻮﺟــﺐ إذا ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﻓﺔ ﻣ ـﻦ اﳌﺼــﺮ ﲝﻴــﺚ ﻳﺴــﻤﻊ
ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻨــﺪاء أن ﺗﻠﺰﻣــﻪ ،أﺻــﻠﻪ إذا ﻛــﺎن ﰲ اﻟﺒﻠــﺪ ﻷــﺎ ﻣﺴــﺎﻓﺔ ﻳﺴــﻤﻊ ﻣﻨﻬــﺎ ﻧــﺪاء
اﳉﻤﻌــﺔ ﺑﺎﳌﺼــﺮ؛ ﻓﻠــﺰم أﻫﻠﻬــﺎ اﻟﺴــﻌﻲ إﻟﻴﻬــﺎ ،ﻓﻬــﻮ ﻣــﻦ ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﺑــﺄﻃﺮاف
اﳌﺼﺮ.
 J12z1FOد1א.4`g]8 ) ELلx

وإﳕــﺎ ﺣــﺪدﻧﺎ ﺑﺜﻼﺛــﺔ أﻣﻴــﺎل وﻣــﺎ ﻗﺎرــﺎ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ وﻏــﲑﻩ ﳑــﻦ زاد ﰲ
ذﻟ ــﻚ أو ﻧﻘ ــﺺ)(6؛ ﻷن ﺗﻠ ــﻚ ﻋ ــﺎدة ﻣ ــﺎ ﻳﺴ ــﻤﻊ ﻣﻨ ــﻪ اﻟﻨ ــﺪاء إذا ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﺮﻳ ــﺎح
ﺳــﺎﻛﺘﺔ واﻷﺻ ـﻮات ﻫﺎدﺋــﺔ ،وﻛــﺎن اﳌــﺆذن ﺻـﻴﺘﺎ وذﻟــﻚ ﻣﻌﻠــﻮم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ واﻟﻌــﺎدة
ﳑــﻦ ﺟﺮﺑــﻪ واﻣﺘﺤﻨــﻪ ،وﻗــﺪ روي ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ" ،اﳉﻤﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻛــﺎن
) (1أخرجه البخاري في الجمعة ،باب :في القرى والمدن.(215/1) :
) (2انظر :المدونة ،(142/1) :التفريع ،(230/1) :الرسالة) :ص .(141
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(35مختصر القدوري.(109/1) :
) (4سورة الجمعة ،اآلية.9 :
) (5سبق تخريج الحديث قريبا.
) (6انظر :األم ،(192/1) :مختصر المزنى) :ص  ،(26اإلقناع) :ص .(51
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ﻣﻦ اﳌﺼﺮ ﻋﻠـﻰ ﺛﻼﺛـﺔ أﻣﻴـﺎل") (1وﻷن أﻫـﻞ اﻟﻌـﻮاﱄ ﻛـﺎﻧﻮا ﻳﺸـﻬﺪون اﳉﻤﻌـﺔ ﻣـﻊ
رﺳﻮل اﷲ  ﺑﺄﻣﺮﻩ ،وﻫﻮ ﺑﺎﻟﻌﻮاﱄ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻴﺎل).(2
 J13z1FOא_.4`g]8 Lلو_N.א?@Aزאد?ذx-

إذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨـﺪاء ﻣـﻦ اﳌﺼـﺮ ﻫـﺬﻩ
اﳌﺴﺎﻓﺔ ،وﻻ ﻳﺮاﻋﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻃـﺮف اﳌﺼـﺮ ﺛﻼﺛـﺔ أﻣﻴـﺎل إذا ﻛـﺎن ﺑـﲔ
ﻃــﺮف اﳌﺼــﺮوﺑﲔ ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﻨــﺪاء ﻣﺴــﺎﻓﺔ أﺧــﺮى؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻳﻮﺟــﺐ اﻟﺴــﻌﻲ إﱃ
اﳉﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ أﻣﻴﺎل و ]أﻛﺜﺮ[) ،(3وذﻟﻚ ﻏﲑ واﺟﺐ.
  J14z1FOمو VאMD$2Qאx $

وﻻ ﲡــﺐ اﳉﻤﻌــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﺒــﺪ) (4ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟــﺪاود) (5ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :اﳉﻤﻌــﺔ ﺣ ــﻖ
واﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣﺴــﻠﻢ ﰲ ﲨﺎﻋــﺔ إﻻ أرﺑﻌ ـﺔ ،ﻓــﺬﻛﺮ اﻟﻌﺒــﺪ اﳌﻤﻠــﻮك") (6وﻫــﻲ
ﻋﺒﺎدة ﻋﻠﻘﺖ) (7ﲟﻮﺿﻊ ﳐﺼﻮص ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻛﺎﳊﺞ ،وﻷﻧﻪ ذو ﻧﻘـﺺ
ﰲ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻣــﺆﺛﺮ ﰲ ﻗﺒــﻮل ﺷــﻬﺎدﺗﻪ ،ﻛــﺎﳌﺮأة وﻻ ﻳﻠــﺰم ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻔﺎﺳــﻖ) (8ﻟﻨﻘﺼــﻪ ﰲ
ﻓﻌﻠﻪ ﻻ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ.
..0 J15z1FOא6 $אx$2Q

اﺧﺘﻠ ـ ــﻒ ﰲ إﻣﺎﻣﺘ ـ ــﻪ ﰲ اﳉﻤﻌ ـ ــﺔ) ،(9ﻓﻘ ـ ــﺎل اﺑ ـ ــﻦ اﻟﻘﺎﺳ ـ ــﻢ :ﻻ ﲡ ـ ــﻮز ،وﻗ ـ ــﺎل
أﺷــﻬﺐ :ﲡــﻮز وﻻﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳ ــﻢ أن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻠﺰﻣ ــﻪ اﳉﻤﻌــﺔ ﻟــﻨﻘﺺ ﰲ ﻧﻔﺴ ــﻪ ﱂ
) (1األحاديث الواردة في ھذا مرفوع!ة ،فع!ن عط!اء ب!ن الس!ائب ع!ن أبي!ه ع!ن عب!د ﷲ ب!ن عم!رو أن!ه ك!ان ش!ھد
الجمعة في الط!ائف وھ!و ف!ي قري!ة يق!ال لھ!ا :ال!وھط عل!ى رأس ثالث!ة أمي!ال )اب!ن أب!ي ش!يبة ،(104/2 :وع!ن
عكرمة قال :تؤتى الجمعة من أربع فراسخ )ابن أبى شيبة.((102/2) :
) (2أخرجه البخاري في الجمعة ،باب :من أين تؤتى الجمعة ،(217/1) :ومسلم في الجمعة ،باب :وجوب غسل
الجمعة.(581/2) :
) (3ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
) (4انظر :المدونة ،(47/1) :التفريع ،(230/1) :الرسالة) :ص .(142
) (5انظر :المحلي ،(73/5) :المجموع.(353/4) :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7في )ق( :إضافات.
) (8في )ق( :القياس.
) (9انظر :المدونة ،(146/1) :الكافي) :ص .(46
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ﻳﺼــﺢ أن ﻳﻜــﻮن إﻣﺎﻣــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ،أﺻــﻠﻪ اﳌـﺮأة واﻟﺼــﱯ ،وﻷﺷــﻬﺐ أن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺟــﺎز
أن ﻳﻜﻮن إﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﰲ ﻏﲑ اﳉﻤﻌﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔـﺮوض ﺟـﺎز أن ﻳﻜـﻮن ﳍـﻢ إﻣﺎﻣـﺎ
ﰲ اﳉﻤﻌﺔ أﺻﻠﻪ اﳊﺮة ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺮوض اﺣﱰازا ﻣﻦ اﻟﺼﱯ.
  J16z1FOمو VאMD$2Qא@A4NوאFوא@)Nوא@xNOS

وﻻ ﲨﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌـﺮأة وﻻ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﱯ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :اﳉﻤﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣﺴــﻠﻢ إﻻ
أرﺑﻌﺔ اﻟﻌﺒﺪ واﳌﺮأة واﻟﺼﱯ واﳌﺮﻳﺾ")(1؛ وﻷن اﻟﺼﱯ ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻦ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻓــﻼ ﺗﻠﺰﻣ ــﻪ ﻋﺒ ــﺎدات اﻷﺑــﺪان ،ﻓﺄﻣ ــﺎ اﳌ ـﺮﻳﺾ ﻓ ـﺈن ﻛــﺎن ﻣﺮﺿ ــﻪ ﻻ ﳝﻨﻌ ــﻪ اﻟﺴ ــﻌﻲ
ﻓﺎﳉﻤﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وإن ﻛﺎن ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻘﻄﺖ اﳉﻤﻌـﺔ ﻋﻨـﻪ ،وأﻣـﺎ اﳌﺴـﺎﻓﺮ ﻓـﻼ
ﲨﻌــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﲨﺎﻋــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻷن ﻣــﻦ ﺷــﺮﻃﻬﺎ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ،وﻣــﻦ ﺣﻀــﺮﻫﺎ ﻣــﻦ
ﻫﺆﻻء أﺟﺰأﻫﻢ ﻋﻦ ﻓﺮﺿﻬﻢ).(2
0 J17z1FOذنא%DSنEFאx$2Q

وﻟ ـ ــﻴﺲ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـ ــﺮط وﺟ ـ ــﻮب اﳉﻤﻌ ـ ــﺔ ،وﻻ ﻣ ـ ــﻦ ﺷ ـ ــﺮط ﺻ ـ ــﺤﺘﻬﺎ وﻻﻳ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ
)(4
)(3
اﻟﺴـ ـ ــﻠﻄﺎن  ،ﺧﻼﻓـ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ـ ــﺔ ؛ ﻟﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ H G F E  Dm:
 (5)l J  Iﻓﻌﻢ ،وﱂ ﻳﺸﱰط إذن اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﻷن إذن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻻ
ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻃﺎ ﰲ وﺟﻮب اﻟﺼﻠﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﻠﻮات.
 J18z1FOאx/8 %p

اﻷﻓﻀــﻞ أن ﳜﻄــﺐ ﻋﻠــﻰ وﺿــﻮء؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻓﻌــﻞ رﺳــﻮل اﷲ  واﻟﺴــﻠﻒ
ﺑﻌــﺪﻩ؛ وﻷ ــﺎ آﻛ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻵذان ﻷ ــﺎ ﺷ ــﺮط ﰲ ﺻ ــﺤﺔ اﳉﻤﻌ ــﺔ ،واﻷذان ﻟ ــﻴﺲ
ﺑﺸ ــﺮط ﻓ ــﺈذا اﺳ ــﺘﺤﺐ ذﻟ ــﻚ ﰲ اﻷذان ﻓﻔ ــﻲ اﳋﻄﺒ ــﺔ أوﱃ ،وإن أذن وﺧﻄ ــﺐ
) (1سبق تخريج الحديث قريبا.
) (2في جملة ھذه األحكام ،انظر :المدونة ،(143/1) :التفريع ،(230/1) :الرس!الة ،142-14/1) :الك!افي )ص
.(69
) (3انظر :المدونة ،(142/1) :التفريع ،(231/1) :الكافي) :ص .(70
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(31مختصر القدوري.(110/1) :
) (5سورة الجمعة ،اآلية.9 :
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ﳏـ ــﺪﺛﺎ ﻛـ ــﺮﻩ ﻟـ ــﻪ ذﻟـ ــﻚ وﺟـ ــﺎز) ،(1ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻟﻠﺸـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ أﺣـ ــﺪ ﻗﻮﻟﻴـ ــﻪ) ،(2وﻷﻧـ ــﻪ
ذﻛﺮ ﻟﻠﺼﻼة ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ اﻟﻄﻬﺎرة ﻛﺎﻷذان واﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ.
 J19z1FOא_MDFL,א1DCLوא6 SLאx %p

إذا اﻗﺘﺼ ــﺮ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﻬﻠﻴ ــﻞ واﻟﺘﺴ ــﺒﻴﺢ) ،(3ﻗ ــﺎل اﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﳊﻜ ــﻢ :ﳚﺰﻳ ــﻪ ﻣ ــﻦ
اﳋﻄﺒﺔ ،وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ :ﻻ ﳚﺰﻳﻪ إﻻ أن ﻳﺄﰐ ﲟﺎ ﻳﻜـﻮن ﻋﻨـﺪ اﻟﻌـﺮب ﺧﻄﺒـﺔ،
ﻓﻼﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ) (4أﻧﻪ أﺗﻰ ﺑﻠﻔﻆ ﻓﻴـﻪ ﺗﻌﻈـﻴﻢ ﷲ وﺗﻜﺒـﲑ ﻓـﺄﺟﺰاﻩ ﻣـﻦ اﳋﻄﺒـﺔ،
أﺻﻠﻪ :إذا ﻃﺎل ووﺻـﻠﻪ ﺑﺄﻣﺜـﺎل أو ﺿـﻢ إﻟﻴـﻪ ﻣﻮﻋﻈـﺔ ،وﻻﺑـﻦ اﻟﻘﺎﺳـﻢ أﻧـﻪ إن ﱂ
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ﺧﻄﺒﺔ ﱂ ﳚﺰﻩ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺷﱰاط اﻻﺳﻢ).(5
;X J20z1FOאx %p

ﺻــﻔﺔ اﳋﻄﺒــﺔ :أن ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ﻛــﻼم ﻣﻨﻈــﻮم ،ﳛﻤــﺪ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻓﻴــﻪ ،وﻳﺼــﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ،وﻳﺄﰐ ﲟﻮﻋﻈﺔ ،ﻓﺈن اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌـﺾ ذﻟـﻚ أﺟـﺰاﻩ ﺑﻌـﺪ أن ﻳـﺄﰐ ﲟـﺎ
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳـﻢ) ،(6وﻗـﺎل اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ) :(7ﻻﺑـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻷﺻـﻨﺎف ،وﻣﻌـﻪ
ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ،ﻓﺈن أﺧﻞ ﺑﻪ ﻓﻼ ﳚﺰﻳﻪ ،ودﻟﻴﻠﻨﺎ أﻧﻪ أﺗﻰ ﲟـﺎ ﻳﻘـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ اﻻﺳـﻢ
ﻓﺄﺷﺒﻪ إذا ﺿﻢ إﻟﻴﻪ اﳌﻮﻋﻈﺔ واﻟﻘﺮاءة.




) (1انظر :المدونة ،(142/1) :التفريع.(231/1) :
) (2انظر :المھذب ،(111/1) :والمجموع.(387/4) :
) (3التھليل :أن يقول :ال إله إال ﷲ ،والتسبيح :أن يقول :سبحان ﷲ.
) (4أي الدليل البن عبد الحكم ،ونظرا في ھذه المسألة المدونة ،(149/1) :التفريع.(231/1) :
) (5واس!!م الخطب!!ة عن!!د الع!!رب ھ!!و جم!!ع ك!!الم اختل!!ف ألفاظ!!ه ومعاني!!ه ،ومج!!رد ال!!ذكر ال يس!!مى خطب!!ة )لس!!ان
العرب.((348/1) :
) (6انظر :المدونة ،(149/1) :التفريع.(231/1) :
) (7انظر األم ،(201/1) :اإلقناع) :ص .(51
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اﻟ ﺴﻨﺔ ﰲ اﳋﻄﺒﺔ أن ﳚﻠﺲ ﰲ أوﳍـﺎ ووﺳـﻄﻬﺎ)(1؛ ﻷﻧـﻪ  ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻌـﻞ)،"(2
ﻓـﺈن وﺻــﻞ ذﻟـﻚ وﱂ ﳚﻠــﺲ ﻓﻘـﺪ ﺗــﺮك اﻟﺴـﻨﺔ وأﺟـﺰاﻩ ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻷﻧــﻪ
إذا أﺗﻰ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺧﻄﺒﺔ ﻓﺄﺷﺒﻪ أن ﻳﺄﰐ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
 $ J22z1FOدא#ذאنx$2KD

ﻟﻠﺠﻤﻌــﺔ أذاﻧــﺎن) ،(4إﺣــﺪاﳘﺎ ﻋﻨــﺪ اﻟــﺰوال ،واﻵﺧــﺮ ﻋﻨــﺪ ﺟﻠــﻮس اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻰ
اﳌﻨﱪ ،وﻫﺬا اﻟﺜﺎﱐ آﻛﺪ ﻣﻦ اﻷول؛ ﻷﻧﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ ،
)(5
وأﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺰوال ،ﻓﻔﻲ أﻳﺎم ﻋﺜﻤﺎن –  -ﻷن اﻟﻨﺎس ﻛﺜﺮوا
واﺣﺘﺎج إﱃ زﻳﺎدة ﰲ إﻋﻼﻣﻬﻢ ،وﻳﺆذن ﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨـﺎر؛ ﻷﻧـﻪ ﻛـﺬﻟﻚ ﻛـﺎن ﻳﻔﻌـﻞ
ﰲ ﻋﻬﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،ﻓﺄﻣﺎ أذاﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﲔ ﻳﺪي اﻹﻣـﺎم وﻫـﻮ ﻋﻠـﻰ
اﳌﻨــﱪ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﳏــﺪث أﻧﺸــﺊ ﰲ زﻣــﺎن ﺑﻌــﺾ ﺑــﲏ أﻣﻴــﺔ ،وﻳﺄﺧــﺬ اﻹﻣــﺎم ﰲ اﳋﻄﺒــﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻷذان اﻟﺬي ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻪ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﱪ.
a. J23z1FOא  aא aא/אxIY#

وﳝﻨــﻊ اﻟﻨــﺎس ﺑﻌــﺪ ﺟﻠــﻮس اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻰ اﳌﻨــﱪ وأﺧــﺬ اﳌــﺆذﻧﲔ ﰲ اﻷذان ﻣــﻦ
)(6
اﻟﺒﻴﻊ  ،واﻷﺻﻞ ﻓﻴـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ G F E  D C B Am :
 ،(7)l ON M L K J  I Hوﻻ ﺧ ــﻼف ﰲ ذﻟ ــﻚ)،(8
) (1انظر :المدونة ،(140/1) :الرسالة) :ص  ،(141الكافي) :ص .(71
) (2الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ذك!ره الزيلع!ي ،(197/2) :وفي!ه جلس!تين ،وف!ي الص!حيحين ع!ن اب!ن
عمر كان النبي  يخطب ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون اآلن ،البخاري في الجمعة ،ب!اب :الخطب!ة قائم!ا ،ومس!لم
في الجمعة ،باب :الخطبتين قبل الصالة وما فيھما من الجلسة.(589/2) :
) (3انظر :األم ،(199/1) :واإلقناع ،(51/1) :بحيث يقول :إن الجلسة واجبة كان  يجلسھا.
) (4انظر :التفريع ،(230/1) :الرسالة) :ص  ،(141الكافي )ص .(71-70
) (5أخرجه البخاري في الجمعة ،باب :األذان يوم الجمعة.(219/1) :
) (6انظر :المدونة ،(144/1) :التفريع ،(233/1) :الرسالة) :ص .(141
) (7سورة الجمعة ،اآلية.9 :
) (8انظر :المحلي ،(117-116/5) :المجموع.(368/4) :
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)(1

ﻓـﺈن ﺑـﺎع ﺑﻌـﺾ ﻣـﻦ ﺗﻠﺰﻣـﻪ اﳉﻤﻌــﺔ ﰲ ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ ﻓﺴـﺦ اﻟﺒﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻈــﺎﻫﺮ
ﻣــﻦ اﳌــﺬﻫﺐ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻷن اﻟﻨﻬــﻲ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻓﺴــﺎد
اﳌﻨﻬ ــﻰ ﻋﻨ ــﻪ)(3؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻋﻘ ــﺪ ﻣﻨ ــﻊ ﻷﺟ ــﻞ ﺣ ــﻖ اﷲ ﺗﻌ ــﺎﱃ واﻟﺘﺸ ــﺎﻏﻞ ﺑﻌﺒ ــﺎدة ﻻ
ﻳﺼﻠﺢ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻨﻜﺎح ﰲ اﻟﻌﺪة.
  J24z1FOمא1;aLوא*.م¦xn%

إذا دﺧــﻞ واﻹﻣــﺎم ﰲ اﳋﻄﺒــﺔ ﺟﻠــﺲ وﱂ ﻳﺮﻛــﻊ)،(4ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ:
"إذا ﻗﻠﺖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ أﻧﺼﺖ واﻹﻣﺎم ﳜﻄﺐ ﻓﻘـﺪ ﻟﻐـﻮت") ،(6ﻓﻨﺒـﻪ ﺑـﺬﻟﻚ ﻋﻠـﻰ
أن ﻣﺎ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ أوﱃ ﺑﺎﳌﻨﻊ؛ وﻷﺎ ﺻﻼة اﻓﺘﺘﺤﺖ واﻹﻣﺎم ﳜﻄﺐ ﻓﻴﺠﺐ
ﻣﻨﻌﻬــﺎ ،أﺻــﻠﻪ إذا ﻛــﺎن ﺟﺎﻟﺴــﺎ؛ وﻷن ﰲ ذﻟــﻚ ذرﻳﻌــﺔ إﱃ اﻟﺘﺸــﺎﻏﻞ ﻋــﻦ اﻹﻣــﺎم
واﻟﺘﻬﺎون ﳋﻄﺒﺘﻪ و ﺗﺮك اﻹﻧﺼﺎت ﻟﻪ.
 J25z1FOא*'x %DF



واﻹﻧﺼ ــﺎت ﻟ ــﻪ واﺟ ــﺐ)(7؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ
¯  ،(8)lﻗﻴــﻞ ذﻟــﻚ ﰲ اﳋﻄﺒــﺔ)(9؛ وﻟﻘﻮﻟــﻪ" :إذا ﻗﻠــﺖ ﻟﺼــﺎﺣﺒﻚ اﻧﺼــﺖ
واﻹﻣ ــﺎم ﳜﻄ ــﺐ ﻓﻘ ــﺪ ﻟﻐ ــﻮت") ،(10ﻫ ــﺬا ﺗﻨﺒﻴ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻨ ــﻊ ﻛ ــﻞ ﺗﺸ ــﺎﻏﻞ ﻋ ــﻦ
اﻹﻧﺼﺎت ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أو ﺻﻼة أو ﻗﺮاءة أو أي ﺷﻲء ﻛﺎن.

ﺗﻌ ــﺎﱃ ® ¬ « ª ©m :

) (1انظر :المدونة ،(143/1) :التفريع.(232/6) :
) (2المختصر القدوري ،(30/2) :األم.(195/1) :
) (3وھذه قاعدة أصولية معروفة.
) (4انظر :التفريع.(232/1) :
) (5انظر :األم ،(197/1) :المجموع.(429/4) :
) (6أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الجمع!!ة ،ب!!اب :اإلنص!!ات ي!!وم الجمع!!ة ،(224/1) :ومس!!لم ف!!ي الجمع!!ة ،ب!!اب :ف!!ي
اإلنصات يوم الجمعة في الخطبة.(583/2) :
) (7انظر :المدونة ،(139-138/1) :الرسالة.(142) :
) (8سورة األعراف ،اآلية.204 :
) (9انظر :تفسير الطبري.(165/9) :
) (10سبق تخريج الحديث قريبا.
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وﻻ ﻳﺴ ــﻠﻢ إذا ﺻ ــﻌﺪ ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻨ ــﱪ) ،(1ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(2؛ وﻷﻧ ــﻪ ﱂ ﻳ ــﺮد ﰲ
ﺷ ــﻲء ﻣ ــﻦ اﻟﺮواﻳ ــﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘ ــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟﻨ ــﱯ  أﻧ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﻳﺴ ــﻠﻢ ،وإﳕ ــﺎ ﻫ ــﻮ ﺷ ــﻲء
ﳏــﺪث؛ وﻷن ﺻــﻌﻮدﻩ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨــﱪ ﺗﺸــﺎﻏﻞ ﺑﺎﻓﺘﺘــﺎح ﻋﺒــﺎدة ،وﻟــﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﺒــﺎدات
ﻣــﺎ ﺳــﻦ ﻓﻴــﻪ ﺳــﻼم اﻹﻣــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ أﻣــﻪ؛ وﻷﻧــﻪ ذﻛــﺮ ﻳﺘﻘــﺪم ﻟﻠﺼــﻼة ﻓﺄﺷــﺒﻪ
اﻷذان؛ وﻷﺎ ﺧﻄﺒﺔ ﻛﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
;X J27z1FOאNא6A/א$2QوאASאN,nELS)GאC/و
 x

واﻟﻘ ـﺮاءة ﰲ اﳉﻤﻌــﺔ ﺟﻬ ـﺮا)(3؛ وﻷﻧــﻪ  ﻛــﺎن ﳚﻬــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻘﺮاءة) ،(4وﻷــﺎ
ﺻــﻼة ﲞﻄﺒــﺔ ،وﻛــﻞ ﺻــﻼة ﲞﻄﺒــﺔ ﻓــﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻬــﺎ ﺟﻬ ـﺮا ،وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﰲ اﻷوﱃ
ﺑﺴــﻮرة اﳉﻤﻌــﺔ) ،(5ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (6ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن اﳉﻤﻌــﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﺳ ـﻮاء؛
"ﻷﻧــﻪ  ﻛــﺎن ﻳﻘ ـﺮأ ــﺎ ﰲ ﺻــﻼة اﳉﻤﻌــﺔ" وﻳــﺪاوم) (7ﻋﻠﻴﻬــﺎ؛ وﻷــﺎ ﺗﺸــﺘﻤﻞ
ﻋﻠــﻰ أﺷــﻴﺎء ﻣــﻦ أﺣﻜــﺎم اﳉﻤﻌــﺔ :ﻣــﻦ وﺟــﻮب ﺻــﻼﺎ ،واﻟﺴــﻌﻲ واﳌﺒــﺎدرة إﱃ
ﻓﻌﻠﻬﺎ ،وﺗﺮك ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻧﺼﺎ وﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ،وأﺣﻜﺎم اﳋﻄﺒـﺔ ،ووﺟـﻮب
اﻹﻧﺼﺎت ،ﻓﻜﺎﻧﺖ أوﱃ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ،وأﻣـﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻓﻘـﺪ روى" :أﻧـﻪ  ﻛـﺎن ﻳﻘـﺮأ
إذا ﺟـ ــﺎءك اﳌﻨـ ــﺎﻓﻘﻮن") ،(8وروي" :ﻫـ ــﻞ آﺗـ ــﺎك ﺣـ ــﺪﻳﺚ اﻟﻐﺎﺷـ ــﻴﺔ") ،(9وروي:
"ﺳﺒﺢ اﺳﻢ رﺑﻚ اﻷﻋﻠﻰ") ،(10وﻛﻞ ذﻟﻚ واﺳﻊ.
) (1انظر :المدونة.(140/1) :
) (2انظر :األم.(200/1) :
) (3انظر :الرسالة) :ص  ،(142الكافي) :ص .(71
) (4وھذا معروف باالستقراء واألحاديث اآلتية التي تذكر ما كان يقرأه  من السور في ھذه الصالة.
) (5انظر :الرسالة )ص  ،(142الكافي) :ص .(71
) (6انظر :مختصر القدوري.(111/1) :
) (7أخرجه مسلم في الجمعة ،باب :ما يقرأ في صالة الجمعة.(597/2) :
) (8ھو نفسه الحديث السابق.
) (9أخرجھما مسلم في الجمعة ،باب :ما يقرأ في صالة الجمعة.(598/2) :
) (10أخرجھما مسلم في الجمعة ،باب :ما يقرأ في صالة الجمعة.(598/2) :
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وﻣﻦ أدرك ﻣﻊ اﻹﻣﺎم رﻛﻌﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﺔ ﺿﻢ إﻟﻴﻬﺎ أﺧﺮى؛ ﻷﻧـﻪ ﺑﺈدراﻛـﻪ رﻛﻌـﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪرك ﳍﺎ ،وإن أدرﻛﻪ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ رأﺳﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺗﺘـﻪ ،ﻓﻴﺼـﻠﻲ
ﻇﻬـﺮا أرﺑﻌــﺎ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(2ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻳﺼــﻠﻲ ﲨﻌــﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﻣــﻦ
أدرك ﻣﻦ اﻟﺼﻼة رﻛﻌﺔ ﻓﻘﺪ أدرﻛﻬﺎ") ،(3ﻓﺪل أن ﻣـﺎ دوـﺎ ﻻ ﻳﻘـﻊ ﺑـﻪ اﻹدراك،
وروي أﻳﻀﺎ ﰲ اﳉﻤﻌﺔ ،وإن أدرﻛﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﺸﻬﺪ ﺻـﻠﻰ أرﺑﻌـﺎ؛ وﻷﻧـﻪ أدرﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ
رﻓﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮع ﻓﺄﺷﺒﻪ إدراﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻌﻮدﻩ ﻗﺪر اﻟﺘﺸﻬﺪ).(4
MDX?. J28z1FOא)WL86NCwمאAgX1 ,$2Qא*.مx

ﻣــﻦ ﺻــﻠﻰ اﻟﻈﻬــﺮ ﻳــﻮم اﳉﻤﻌــﺔ ﰲ ﺑﻴﺘــﻪ ﻗﺒــﻞ ﺻــﻼة اﻹﻣــﺎم ﻓــﻼ ﳚــﺰؤﻩ)(5؛ ﻷن
ﻓﺮض اﻟﻮﻗﺖ اﳉﻤﻌﺔ ﻓﻼ ﺗﺴـﻘﻂ إﻻ ﺑﻔﻌﻠﻬـﺎ ،ﻳـﺪل ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ Jm :
 ،(6)lML Kوﻗﻮﻟـ ــﻪ " :اﳉﻤﻌـ ــﺔ ﺣـ ــﻖ واﺟـ ــﺐ ﻋﻠـ ــﻰ ﻛـ ــﻞ ﻣﺴـ ــﻠﻢ")،(7
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺻﻼﻫﺎ ﰲ وﻗـﺖ أو ﺳـﻌﻰ إﱃ اﳉﻤﻌـﺔ ﻷدرﻛﻬـﺎ أو رﻛﻌـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ،وإن
ﻛﺎن ﰲ وﻗﺖ ﻟﻮ ﻣﻀﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﱂ ﻳﺪرك ﻣﻨﻬﺎ رﻛﻌﺔ أﺟـﺰأﻩ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳﻘـﺪر ﺣﻴﻨﺌـﺬ
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ.
WLO?2O J29z1FOאNC|CDF)_$2Qאx

ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺘﻪ اﳉﻤﻌﺔ ﺿﺮﺑﺎن :ﻣﻌﺬور ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺬرﻩ ﻣﺜﻞ اﳌﺮﺿﻰ ،واﳌﺤﺒﺴﲔ وﻣـﻦ
ُ
أﺷــﺒﻬﻬﻢ :وﻫــﺆﻻء ﳚــﻮز ﳍــﻢ أن ﻳﺼــﻠﻮا اﻟﻈﻬــﺮ ﰲ ﲨﺎﻋــﺔ ﻷــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻷﺻــﻞ
وﻇ ــﺎﻫﺮ اﻟﻌ ــﺬر ،وﻣ ــﻨﻬﻢ ﻣ ــﻦ ﱂ ﻳﻈﻬ ــﺮ ﻋ ــﺬرﻩ ﻓﻴﻜ ــﺮﻩ ﻟ ــﻪ أن ﻳﺼ ــﻠﻲ اﻟﻈﻬ ــﺮ ﰲ
) (1أنظر المدونة ،(138/1) :التفريع(232/1) :
 2أنظر مختصر الطحاوي )ص ،(35مختصر القدوري.(113/1) :
) (3أخرجه البخاري في مواقيت الص!الة ،ب!اب :م!ن أدرك م!ن الص!الة ركع!ة ،(145/1) :ومس!لم ف!ي المس!اجد،
باب :من أدرك ركعة من الصالة.(423/1) :
) (4أخرجه ابن ماجه في اإلقامة ،باب :أدرك ركعة من الجمعة ،(356/1) :وھو صحيح.
) (5انظر :التفريع ،(233/1) :الكافي) :ص .(72
) (6سورة الجمعة ،اآلية.9 :
) (7سبق تخريج الحديث قريبا.
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ﲨﺎﻋ ــﺔ) ،(1ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(2؛ وﻷن ﰲ ذﻟ ــﻚ ﻧﻈـ ـﺮا ﻷﻫ ــﻞ اﻟﺒ ــﺪع أن ﻳﱰﻛـ ـﻮا
اﳉﻤﻌ ــﺔ وﻳﺼ ــﻠﻮا اﻟﻈﻬ ــﺮ ﺧﻠ ــﻒ ﻣ ــﻦ ﻳﻌﺘﻘ ــﺪون إﻣﺎﻣﺘ ــﻪ وﺟ ـ ـﻮاز اﻟﺼ ــﻼة ﺧﻠﻔ ــﻪ
وﻳُﻈﻬﺮون أن اﻟﺼﻼة ﻓﺎﺗﺘﻬﻢ.
x 5W8X4?. J30z1FO

ﻣ ـ ــﻦ أﺻ ـ ــﺎﺑﻪ ﺣ ـ ــﺪث ﻳ ـ ــﻮم اﳉﻤﻌ ـ ــﺔ ﱂ ﻳﻠﺰﻣ ـ ــﻪ اﺳ ـ ــﺘﺌﺬان اﻹﻣ ـ ــﺎم ﰲ اﳋ ـ ــﺮوج
ﻟﻄﻬﺎرﺗــﻪ)(3؛ ﻷن اﺳــﺘﺌﺬان اﻹﻣــﺎم إﳕــﺎ ﳚــﺐ ﻓﻴﻤــﺎ إﻟﻴــﻪ ﻣﻨﻌــﻪ واﻹذن ﻓﻴــﻪ ،وﻫــﺬا
ﳑــﺎ ﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ ﻣﻨﻌــﻪ ﻟــﻮ أرادﻩ ،ﻓﻜــﺎن ﻛﺎﺳــﺘﺌﺬان ﰲ ﺧﻠــﻊ ﻋﻤﺎﻣﺘــﻪ أو ﻧﻌﻠــﻪ أو
ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻻ إذن ﻟﻪ ﺑﻪ ،وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  N M L K J IHGm :
 ،(4)lPOوارد ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬا.
0 J31z1FOذאא; وx$

إذا اﺗﻔ ــﻖ ﻋﻴ ــﺪ وﲨﻌ ــﺔ ﱂ ﻳﺴ ــﻘﻂ أﺣ ــﺪﳘﺎ اﻵﺧ ــﺮ) ،(5ﺧﻼﻓ ــﺎ ﳌ ــﻦ ﻗ ــﺎل :إن
)(6
ﺣﻀــﻮر اﻟﻌﻴــﺪ ﻳﻜﻔــﻲ ﻋــﻦ اﳉﻤﻌــﺔ ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ G F E  Dm :
 ،(7) lML K J  I Hوﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ " :اﳉﻤﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﻞ
ﻣﺴﻠﻢ") ،(8وﻷن ﺷﺮاﺋﻂ اﳉﻤﻌﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻠـﺰم أداؤﻫـﺎ ،أﺻـﻠﻪ :إذا ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻳـﻮم
ﻋﻴﺪ؛ ﻷن ﺻﻼة اﻟﻌﻴـﺪ ُﺳـﻨّﺔ ﻓﻠـﻢ ﺗﺴـﻘﻂ ﻓﺮﺿـﺎ أﺻـﻠﻪ اﻟﻜﺴـﻮف؛ وﻷن اﳉﻤﻌـﺔ
آﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺪ ﻷﺎ ﻓﺮض ،ﻓﺈذا ﱂ ﻳﺴﻘﻂ اﻷﺿـﻌﻒ ﻛـﺎن اﻷﺿـﻌﻒ أوﱃ ﺑـﺄن
ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻷﻛﱪ.
) (1انظر :المدونة ،(148/1) :التفريع.(233-232/1) :
) (2انظر :األم ،(190/1) :مختصر المزنى) :ص .(27
) (3المدونة.(145/1) :
) (4سورة النور ،اآلية.62 :
) (5انظر :المدونة.(142/1) :
) (6قاله اإلمام أحمد ،انظر اإلنصاف – للمرداوي.(4032) :
) (7سورة الجمعة ،اآلية.9 :
) (8سبق تخريج الحديث قريبا.
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 6 J32z1FOمא'$دL$نNF.6وאx 5

ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﲨﻌﺘﺎن ﰲ ﻣﺼﺮ واﺣـﺪ) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ أﺟـﺎزﻩ)(2؛ ﻷن اﻟﻨـﱯ  ﱂ
ﳚﺰﻫــﺎ إﻻ ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ واﺣــﺪ ،وﻟــﻮ ﺟــﺎزت ﰲ أﻛﺜــﺮ ﻣﻨــﻪ ﻟﺒﻴﻨــﻪ ﻗــﻮﻻ وﻓﻌــﻼ؛ وﻷﻧــﻪ
ﻣﺼﺮ اﻧﻌﻘﺪت ﻓﻴﻪ اﳉﻤﻌﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ.
1S{ J33z1FOאx$2Q

)(4

)(3

ﻏﺴ ــﻞ اﳉﻤﻌ ــﺔ ُﺳ ــﻨّﺔ ﻣﺆﻛ ــﺪة  ،ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎء اﳉﻤﻌ ــﺔ ﻓﻠﻴﻐﺘﺴ ــﻞ" ،
وﻗﻮﻟﻪ":ﻏُﺴﻞ اﳉﻤﻌﺔ واﺟﺐ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﳏـﺘﻠﻢ") ،(5وﻟـﻴﺲ ﺑﻮاﺟـﺐ ﻟـﺰوم وﺣـﺘﻢ،
ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ ذﻫــﺐ إﱃ ذﻟـﻚ)(6؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﻣـﻦ ﺟــﺎء اﳉﻤﻌـﺔ ﻓﺘﻮﻇــﺄ ﻓﻴﻬـﺎ وﻧﻌﻤــﺖ
وﻣــﻦ اﻏﺘﺴــﻞ ﻓﺎﻟﻐُﺴــﻞ أﻓﻀــﻞ") ،(7وﻷــﺎ ﺻــﻼة ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻃﻬﺎ
ﻏُﺴﻞ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﳊﺪث ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﻠﻮات.
 J34z1FOאFلא N81Sوאxs

وﻣــﻦ ُﺳ ـﻨﺘﻪ أن ﻳﻜــﻮن واﺻــﻼ ﺑــﺎﻟﺮواح) ،(8ﻓــﺈن ﺗﺮاﺧــﺎ ﻋﻨــﻪ ﺗﺮاﺧﻴــﺎ ﺷــﺪﻳﺪا ﱂ
ﻳﻜﻦ اﻟﻐُﺴﻞ اﳌﺄﻣﻮر ﺑﻪ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻻﺑﻦ وﻫﺐ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء) ،(9ﻟﻘﻮﻟﻪ" :إذا راح
أﺣ ــﺪﻛﻢ إﱃ اﳉﻤﻌ ــﺔ ﻓﻠﻴﻐﺘﺴ ــﻞ") ،(10واﻟﺸ ــﺮط ﻻ ﻳﺘ ــﺄﺧﺮ ﻋ ــﻦ اﳌﺸ ــﺮوط؛ وﻷن

) (1انظر :التفريع ،(233/1) :الكافي) :ص .(71
) (2أجازه أبو حنيفة ومحمد )انظر :مختصر الطحاوي )ص .((35
) (3انظر :المدونة ،(136/1) :التفريع ،(233/1) :الرسالة) :ص .(142
) (4أخرجه البخاري في الجمعة ،باب :فضل ال ُغسل ي!وم الجمع!ة ،(212/1) :ومس!لم ف!ي الجمع!ة ،ب!اب :وج!وب
غسل الجمعة.(579/2) :
) (5أخرجه البخاري في الجمعة ،باب :فضل الغسل ي!وم الجمع!ة ،(122/1) :ومس!لم ف!ي الجمع!ة ،ب!اب :وج!وب
غسل الجمعة.(580/2) :
) (6في رواية عن اإلمام أحمد أنه واجب )المغني.((346/2) :
) (7أخرجه النسائي في الجمع!ة ،ب!اب :الرُخص!ة ف!ي ت!رك ال ُغس!ل ي!وم الجمع!ة ،(77/3) :الترم!ذي ف!ي الص!الة،
باب :الوضوء يوم الجمعة ،وقال :حديث حسن.(369/2) :
) (8انظر :المدونة ،(136/1) :التفريع.(231/1) :
) (9انظر المجموع ،(804/4) :المغني.(347/1) :
) (10أخرجه البخاري في الجمعة ،باب :فض!ل الغس!ل ي!وم الجمع!ة ،(212/1) ،ومس!لم ف!ي ب!اب :وج!وب غس!ل
الجمعة.(580/2) :
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اﻟﻐ ــﺮض ﻃﻴ ــﺐ اﻟﺒ ــﺪن وزوال رواﺋ ــﺢ اﳌﻬ ــﻦ اﻟ ــﱵ ﻛ ــﺎن ﻳﺘ ــﺄذى  ــﺎ ،وﻣ ــﱴ ﺗ ــﺄﺧﺮ
اﻟﺮواح ﻋﻨﻪ زال ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
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AgXW 8אxp
وﺻ ـ ــﻼة اﳋ ـ ــﻮف ﺑ ـ ــﺄذان وإﻗﺎﻣ ـ ــﺔ؛ ﻷ ـ ــﺎ ﺻ ـ ــﻼة ﺗ ـ ــﺆدى ﰲ ﲨﺎﻋ ـ ــﺔ ﻛﺴ ـ ــﺎﺋﺮ
اﻟﺼﻠﻮات).(1
AgX;X J1z1FOאxxp

ﺻ ــﻼة اﳋ ــﻮف ﻫ ــﻲ اﻟﺼ ــﻼة اﳌﻜﺘﻮﺑ ــﺔ ،ﳛﻀ ــﺮ وﻗﺘﻬ ــﺎ واﳌﺴ ــﻠﻤﻮن ﳏ ــﺎرﺑﻮن
ﻟﻌ ــﺪوﻫﻢ ،وﻻ ﳜﻠ ــﻮ ذﻟ ــﻚ أن ﺗﻜ ــﻮن ﰲ ﺣﻀ ــﺮ أو ﺳ ــﻔﺮ ،ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎﻧﻮا ﰲ ﺳ ــﻔﺮ
ﺻﻼﻫﺎ اﻹﻣﺎم ﻢ ﻣﻘﺼﻮرة ،ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻜﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ رﻛﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺒﻴﻨﻪ ،وإن ﻛﺎﻧﻮا
ﰲ ﺣﻀﺮ ﺻـﻠﻰ ـﻢ ﺗﺎﻣـﺔ ﺑﻜـﻞ ﻃﺎﺋﻔـﺔ رﻛﻌﺘـﺎن ،ﻓـﺈن ﻛﺎﻧـﺖ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻠﻮات اﻟـﱵ
ﻻ ﺗﻘﺼــﺮ :ﻓــﺈن ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺼــﺒﺢ ﺻــﻠﻰ ﺑﻜــﻞ ﻃﺎﺋﻔــﺔ رﻛﻌــﺔ ،وإن ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﻐــﺮب
ﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷوﱃ رﻛﻌﺘﲔ وﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ رﻛﻌﺔ.
واﻟﻮﺟ ــﻪ ﻓﻴﻬ ــﺎ أن ﻳﻘﺴ ــﻢ اﻹﻣ ــﺎم اﻟﻌﺴ ــﻜﺮ ﻓـ ـﺮﻗﺘﲔ ،ﻳﺼ ــﻠﻲ ﺑﺈﺣ ــﺪاﳘﺎ وﺗﻘ ــﻴﻢ
اﻷﺧــﺮى ﺑــﺈزاء اﻟﻌــﺪو ،ﻓﻴﺼــﻠﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ اﻟــﱵ ﻣﻌــﻪ رﻛﻌــﺔ إن ﻛــﺎﻧﻮا ﰲ ﺳــﻔﺮ ،أو
رﻛﻌﺘــﲔ إن ﻛ ـﺎﻧﻮا ﰲ ﺣﻀــﺮ ،ﰒ ﺗــﺘﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ اﻟــﱵ ﻣﻌــﻪ ﻣــﺎ ﺑﻘــﻰ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﺗﺴــﻠﻢ
وﺗﻨﺼﺮف .وﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﻳﻘﻮم إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ وﻳﻨﺘﻈـﺮ ﳎـﻲء اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻗﺎﺋﻤـﺎ ،وﰲ اﳊﻀـﺮ
إذا ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻬﺪ ﰲ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن:
إﺣــﺪاﳘﺎ :أﻧــﻪ ﻳﺸــﲑ إﻟــﻴﻬﻢ ﺑــﺎﻟﻔﺮاغ ﻟﻴﺘﻤـﻮا ،ﻓــﺈذا ﺑــﺪأت اﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻗــﺎم
وﺻـ ــﻠﻰ ـ ــﻢ .واﻷﺧـ ــﺮى :أﻧـ ــﻪ ﻳﻘـ ــﻮم إﱃ اﻟﺜﺎﻟﺜـ ــﺔ ﻓـ ــﻴﻌﻠﻢ اﻟﻨـ ــﺎس ﻓﺮاﻏـ ــﻪ ﻓﻴﺘﻤـ ــﻮن
ﻷﻧﻔﺴ ــﻬﻢ ،ﰒ إذا ﺟ ــﺎءت اﻟﻄﺎﺋﻔ ــﺔ اﻷﺧ ــﺮى أﰎ ﺑﻘﻴ ــﺔ اﻟﺼ ــﻼة ،ﻓ ــﺈذا ﻓ ــﺮغ ﻣ ــﻦ
) (1انظر :المدونة ،(129/1) :التفريع ،(237/1) :الرسالة) :ص .(143
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ﺗﺸ ــﻬﺪﻩ ﻓﻔﻴﻬﻤ ــﺎ رواﻳﺘ ــﺎن :إﺣ ــﺪاﳘﺎ ،أﻧ ــﻪ ﻳﺸ ــﲑ إﻟ ــﻴﻬﻢ ﻓﻴﺘﻤ ــﻮن ،واﻷﺧ ــﺮى أﻧ ــﻪ
ﻳﺴــﻠﻢ ﰒ ﻳﺘﻤــﻮن ﺑﻌــﺪ ﺳــﻼﻣﻪ ،وﰲ اﳌﻐــﺮب رواﻳﺘــﺎن :إﺣــﺪاﳘﺎ ،أﻧــﻪ ﻳﺸــﲑ إﻟــﻴﻬﻢ
ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﻳﻘﻮم إﱃ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻨﺘﻈﺮ
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻷﺧﺮى).(1
c3VN J2z1FOאAgX?.;Fאxxp

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﺻ ــﻼة اﳋــﻮف ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــﺬﻩ اﻟﺼــﻔﺔ ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) (2ﰲ
ﻗﻮﻟــﻪ :إن اﻹﻣــﺎم ﻳﺼــﻠﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ اﻷوﱃ رﻛﻌــﺔ ﺑﺴــﺠﺪﺗﻴﻬﺎ ﰒ ﺗﻨﺼــﺮف ﻓﺘﻘــﻒ
ﺑــﺈزاء اﻟﻌــﺪو ،ﰒ ﺗــﺄﰐ اﻷﺧــﺮى ﻓﻴﺼــﻠﻲ ــﻢ اﻟﺮﻛﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ وﻳﺘﺸــﻬﺪ وﻳﺴــﻠﻢ ،ﰒ
ﺗﻨﺼ ــﺮف ﻫ ــﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﻔ ــﺔ وﺗﻘ ــﻒ ﺑ ــﺈزاء اﻟﻌ ــﺪو ،وﺗﻌ ــﻮد اﻟﻄﺎﺋﻔ ــﺔ اﻷوﱃ ﻓﻴﻘﻀ ــﻮن
ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ رﻛﻌﺔ وﺳـﺠﺪﺗﲔ وﺣـﺪاﻧﺎ ،وﺗﺘﺸـﻬﺪ وﺗﺴـﻠﻢ ،ﰒ ﺗﻨﺼـﺮف وﺗﻘـﻒ ﺑـﺈزاء
اﻟﻌــﺪو ،وﺗــﺄﰐ اﻷﺧــﺮى ﻓﺘﻘﻀــﻲ ﻛــﺬﻟﻚ؛ ﻷﻧــﺎ روﻳﻨــﺎ ﺻــﻼة اﳋــﻮف ﻣــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺧﻮات) ،(3ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ أﰉ ﺣﺜﻤﺔ) (4ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟـﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫـﺎ)،(5
وﻫ ــﻢ ﺻ ــﺎروا إﱃ أﺧﺒ ــﺎر رووﻫ ــﺎ ،ﻓ ــﺎﻟﻜﻼم ﺑﻴﻨﻨ ــﺎ ﰲ ﺗ ــﺮﺟﻴﺢ اﻷﺧﺒ ــﺎر ،ﻓﻮﺟ ــﺪﻧﺎ
أﺧﺒﺎرﻧـﺎ أوﱃ ﺑﺎﳌﺼــﲑ إﻟﻴــﻪ ﻷﻣــﻮر ﻣﻨﻬــﺎ :أــﺎ أﻛﺜــﺮ ﻋــﺪدا ﻷــﺎ ﻣﺮوﻳــﺔ ﻋــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ) ،(6وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ رووﻩ ﻣﺮوى ﻋﻦ واﺣﺪ إﻻ ﺣﺪﻳﺚ اﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮد)،(7

) (1في جملة أحكام صالة الخوف انظر :المدونة ،(150-149/1) :التفريع ،(238-237/1) :الرسالة) :ص .(143

) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(38مختصر القدوري.(124-123/1) :
) (3صالح بن خوات :ھو صالح بن خوات بن جبير النعمان األنصاري المدني ،روى عن أبيه وخاله وسھل ب!ن أب!ى حثم!ة،
روى عنه ابنه خوات ويزيد بن رمان والقاسم بن محمد ،عدله النسائي ووثقه ابن حبان )التھذيب.((387/4) :

) (4سھل بن أبى حثمة :بن ساعدة بن عامر األنصاري الخزرجي المدني ،صحابي صغير ،ولد س!نة ث!الث م!ن
الھجرة ،و له أحاديث ،مات في خالفة معاوية )تقريب التھذيب.((257) :
) (5أخرج الحديث البخاري في المغازى ،باب :غزوة ذات الرقاع ،(53-52/5) :ومسلم ف!ي ص!الة المس!افرين،
ب!!اب :ص!!الة الخ!!وف ،(575/1) :ومال!!ك ،(183/1) :وھ!!ذا ح!!ديث ص!!الح ب!!ن خ!!وات للس!!ند ،أم!!ا ح!!ديث س!!ھل
الموقوف في الموطأ ،(183/1) :فقد روى مسندا في البخاري ومسلم في نفس الصفحات المكورة سابقا.
) (6الصحابة ھم :خوات وسھل بن أبى حثمة ،وعبد ﷲ بن عمر.
) (7أبو عبيدة بن عبد ﷲ بن مسعود :مشھور بكنيته ،واألشھر أن!ه ال اس!م ل!ه غي!ره ويق!ال :اس!مه ع!امر ،ك!وفى
ثقة من كبار الثالثة ،والراجح أنه ال يصح سماعه من أبيه ،مات بعد سنة ثمانين )تقريب التھذيب.((656) :
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وﻫـﻮ ﺣـﺪﻳﺚ ﳐﺘﻠـﻒ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻴـﻪ)(1؛ وﻷن ﻇـﺎﻫﺮ اﻟﻘـﺮآن ﻣﻌﻨــﺎ :وﻫـﻮ ﻗﻮﻟـﻪ

ﺗﻌــﺎﱃ :

 P O N M L K J I H Gm
 ،(2)lQﻓﺄﻓﺮدﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴـﺠﻮد ،ﻓﺎﻗﺘﻀـﻰ ذﻟـﻚ أن ﻳﺴـﺠﺪوا ﻷﻧﻔﺴـﻬﻢ

ﺳﺠﻮدا ﻳﻨﻔﺮدون ﺑﻪ ﻻ ﻳﺸﺮﻛﻬﻢ ﻓﻴﻪ اﻹﻣـﺎم ﻣـﻊ ﻛـﻮن اﻹﻣـﺎم ﰲ اﻟﺼـﻼة؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ:
 ،(3)lXW  V UT S Rmوﻫﺬا ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ :إن ﻛﻞ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﺼﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎل ﺻـﻼة اﻹﻣـﺎم ،وﻋﻠـﻰ
ﻗﻮل أﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﺗﺼﺢ؛ ﻷن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاغ اﻹﻣـﺎم ﻣـﻦ
اﻟﺼﻼة ﻟﻜﻠﺘﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ).(4
ﻗــﺎل أﲪــﺪ ﺑــﻦ اﳌﻌــﺬل :وﻷن ﻣــﺎ ﻗﻠﻨــﺎﻩ أﺣــﻮط ﻷن اﻧﺼ ـﺮاف اﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ اﻷوﱃ
اﻟــﱵ ﻗــﺪ ﺻــﻠﺖ ﻣــﻊ اﻹﻣــﺎم رﻛﻌــﺔ إﱃ ﻣﻜــﺎن اﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﺑــﺈزاء اﻟﻌــﺪو ،وإﳕــﺎ
ﻫ ــﻮ ﻟﻠﺤﻔ ــﻆ واﳊﺮاﺳ ــﺔ ،ﻓﻴﺠ ــﺐ أن ﺗﻜ ــﻮن ﺗﻘ ــﻒ ﰲ ﻣﻜﺎ ــﺎ وﻫ ــﻲ ﻗﺎرﻋ ــﺔ ﳌ ــﺎ
ﻗﺼــﺪت ﻟــﻪ ﻏــﲑ ﻣﺸــﺘﻐﻠﺔ ﲟﺮاﻋــﺎة ﻣــﺎ ﺳـﻮاﻩ؛ ﻷن ذﻟــﻚ أﻣﻜــﻦ ﰲ اﻟﺘﺤــﺮز وأﺷــﺒﻪ
ﺑﺎﳌﻌﲎ اﻟﺬي اﺳﺘﺪﻋﻴﺖ ﻟﻪ؛ وﻷﻢ رﲟﺎ اﺣﺘﺎﺟﻮا ﰲ اﻟﺘﺤﻔﻆ إﱃ ﻛـﻼم وﺻـﻴﺎح
وﻏــﲑ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟــﺬي ﻳﺒﻄــﻞ اﻟﺼــﻼة ﺑﻜﺜﺮﺗــﻪ ،ﻓﻴــﺰول ﻣــﺎ ﺑــﲎ ﻋﻠﻴــﻪ أﻣــﺮ
ﺻﻼة اﳋﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻟﻠﺼﻼة.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻹﻣﺎم ﻳﻨﺘﻈـﺮﻫﻢ ،ﻓـﺈذا ﻓﺮﻏـﻮا ﺳـﻠﻢ ـﻢ ،وﻫـﻮ ﻗـﻮل اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ
ﻓﻮﺟﻬﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ،(6)lXW  V UT S Rm:
وﻫـﺬا ﻳﻔﻴـﺪ ﲨﻴـﻊ ﺻـﻼﻢ ،وأﻧـﻪ ﻳـﺆدي إﱃ اﻟﺘﺴـﻮﻳﺔ ﺑـﲔ اﻟﻄـﺎﺋﻔﺘﲔ ﰲ اﻟﻔﻀـﻴﻠﺔ
) (1أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :يصلى بكل طائف!ة ركع!ة ،(37/2) :والطح!اوي ف!ي ش!رح مع!اني اآلث!ار:
) ،(311 /1البيھق!!ي ،(261/3) :وال!!دارقطني ،(61/2) :وق!!ال البيھق!!ي :وھ!!ذا الح!!ديث مرس!!ل أب!!و عبي!!دة ل!!م
يدرك أباه و خصيف الجزرى ليس بالقوى.(261/3) :
) (2سورة النساء ،اآلية.102 :
) (3سورة النساء ،اآلية.102 :
) (4انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(38مختصر القدوري.(124/1) :
) (5األم ،(211/1) :اإلقناع) :ص .(57
) (6سورة النساء ،اآلية.102 :
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ﻓﻜ ـ ــﺎن أوﱃ؛ وﻷن اﳋ ـ ــﱪ ﺑ ـ ــﺬﻟﻚ ﻣﺴ ـ ــﻨﺪ) ،(1واﳋ ـ ــﱪ اﻵﺧ ـ ــﺮ ﻣﻮﻗ ـ ــﻮف ﻋﻠ ـ ــﻰ
ﺻــﺤﺎﰊ) ،(2وﻫــﻮ ﺳــﻬﻞ ﺑــﻦ أﰉ ﺣﺜﻤــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴــﻠﻢ ــﻢ) ،(3وﻫــﻮ
اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺐ ﻓﻸن ﺗﻐﻴﲑ ﺻﻼة اﳋﻮف إﳕﺎ ﺟﺎز ﻟﻠﻀﺮورة ،ﻓﺈذا اﺳـﺘﻮت
اﳊﺎل ﲪﻠﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،وﻻ ﻓﻀﻞ) (4ﺑﲔ ﺳﻼم اﻹﻣﺎم ﻗﺒﻠﻬﻢ وﺑﲔ اﻧﺘﻈﺎرﻩ
إﻳﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻀﺮورة؛ وﻷن اﻧﺘﻈﺎرﻩ إﻳﺎﻫﻢ زﻳﺎدة ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻏﲑ ﳏﺘـﺎج
إﻟﻴ ــﻪ ﻷﺟ ــﻞ اﳋ ــﻮف وذﻟ ــﻚ ﻣﻜ ــﺮوﻩ ،وﻳﻔ ــﺎرق ﻗﻴﺎﻣ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺮﻛﻌﺘﲔ؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ
ﻻﻧﺘﻈﺎر اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷﺧﺮى ،وذﻟﻚ ﳏﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﰲ ﺻـﻼة اﳋـﻮف؛ وﻷن اﳌـﺄﻣﻮﻣﲔ
ﻻ ﻳﻘﻔﻮن ﻋﻠـﻰ ﻓﺮاﻏـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺘﺸـﻬﺪ إﻻ ﺑﺈﺷـﺎرة ﻣﻨـﻪ أو اﻟﺘﻔـﺎت أو ﻏـﲑ ذﻟـﻚ ﳑـﺎ
ﻳﺸﻌﺮﻫﻢ ﺑﻪ ،وذﻟـﻚ زﻳـﺎدة ﻋﻤـﻞ ﻓﻜـﺎن اﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ أوﱃ ﺑـﻪ)(5؛ وﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻻ ﻳﺼـﻞ
إﱃ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﺮاﻏﻬﻢ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻛﻌﺔ ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻣـﻦ اﻟﺴـﺮﻋﺔ
واﻹﺑﻄ ــﺎء ،ﻓ ــﻼ ﳜﻠ ـﻮا أن ﻳﺴ ــﻠﻢ  ــﻢ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺴ ــﺐ ﻣ ــﺎ ﻳﻐﻠ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ ﻇﻨ ــﻪ ﻣ ــﻦ
ﻓ ـﺮاﻏﻬﻢ ،ﻓﺘﻔــﻮت اﻟﻔﻀــﻴﻠﺔ ﺑﻌــﺾ اﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ أو أن ﻳﻨﺘﻈــﺮﻫﻢ ﻣــﺎ ﻳﻌﻠــﻢ ﺑﺎﻟﻌــﺎدة أن
ﲨ ــﻴﻌﻬﻢ ﻗ ــﺪ ﻓﺮﻏ ـﻮا ،ﻓ ــﺬﻟﻚ زﻳ ــﺎدة ﰲ ﺻ ــﻼﺗﻪ ﻏ ــﲑ ﳏﺘ ــﺎج إﻟﻴﻬ ــﺎ؛ ﻷن اﻟﻄﺎﺋﻔ ــﺔ
اﻷوﱃ ﳌﺎ ﻛﺎن اﺑﺘﺪاؤﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋـﻦ اﻟﺮﻛﻌـﺔ اﻷوﱃ ،ﻓﻴﺠـﺐ أن
ﺗﻜــﻮن ﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻄﺎﺋﻔــﺔ اﻷﺧــﺮى ،وﻫــﺬا ﻻ ﳝﻜــﻦ إﻻ ﺑﻌــﺪ ﺳــﻼﻣﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻣــﺎ ﱂ
ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﺼﻼة.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﰲ اﳌﻐﺮب :ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷوﱃ رﻛﻌﺘﲔ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ) (7أﻧﻪ ﳚﻲء ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ إﻧﻪ ﻳﺼﻠﻲ ﺑـﺎﻷوﱃ رﻛﻌـﺔ وﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ رﻛﻌﺘـﲔ ،ﻷن
) (1وھو خبر صالح بن خوات ،وقد سبق تخريجه.
) (2وقد سبق تخريجه.
) (3أي يسلم قبلھم.
) (4في )ق( :أال.
) (5به :سقطت من )ق(.
) (6انظر :المدونة ،(149/1) :التفريع ،(237/1) :الرسالة) :ص .(143
) (7انظر :األم ،(213/1) :مختصر المزنى) :ص .(29
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ﺻﻼة اﳋﻮف ﻣﺒﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ ﻟﻠﺘﺤـﺮز واﻟـﺘﺤﻔﻆ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪو ،وﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ
أﻗــﺮب إﱃ اﳌﻘﺼــﻮد ﻷﻧــﻪ إذا ﺻــﻠﻰ ﺑــﺎﻷوﱃ رﻛﻌﺘــﲔ وﻗــﻒ ﻻﻧﺘﻈــﺎر ﻗﻀــﺎء رﻛﻌــﺔ،
ﻓﻜ ــﺎن أوﱃ وﻗﻮﻓ ــﻪ ﻻﻧﺘﻈ ــﺎر ﻗﻀ ــﺎء رﻛﻌﺘ ــﲔ ،وﻷن ﺻ ــﻼة اﳋ ــﻮف ﻣﺒﻴﻨ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
اﳌﺴﺎواة ،ﻓﺈذا ﱂ ﳝﻜﻦ اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺮﻛﻌـﺔ ﻛـﺎن ﺻـﻼﺗﻪ إﻳﺎﻫـﺎ ﺑـﺎﻷوﱃ أوﱃ ﻷن أول
اﻟﺼﻼة أﻛﻤﻞ ﻣﻦ آﺧﺮﻫﺎ ،أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻳﻘـﺮأ ﰲ اﻷوﻟﻴـﲔ ﺑﺎﳊﻤـﺪ وﺳـﻮرة ﺟﻬـﺮا،
وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﺮا ﺑﺎﳊﻤﺪ ،ﻓﻌﻠﻢ أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ أول اﻟﺼﻼة.
x5z1FO

ووﺟــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ إذا ﻓــﺮغ ﻣــﻦ ﺗﺸــﻬﺪﻩ أﺷــﺎر إﻟــﻴﻬﻢ ﻓﻘــﺎﻣﻮا ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻫــﻮ أن
ﺻـ ــﻼة اﳋـ ــﻮف ﻣﺒﻴﻨـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﳌﺴـ ــﺎواة واﻧﺘﻈـ ــﺎرﻩ إﻳـ ــﺎﻫﻢ ﰲ اﳉﻠـ ــﻮس أﻗـ ــﺮب إﱃ
اﳌﺴﺎواة؛ ﻷﻢ ﻳﺪرﻛﻮﻧﻪ ﰲ أول ﻗﻴﺎﻣﻪ ،ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧـﻪ ﻳﻨﺘﻈـﺮﻫﻢ ﻗﺎﺋﻤـﺎ ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ
ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ) :(1إﻧــﻪ ﻻ ﻏﺎﻳــﺔ ﻟﻘﻌــﻮدﻩ وﻻ أﻣــﺎرة ﻳﻌﻠﻤــﻮن ــﺎ ﻓﺮاﻏــﻪ ﻣــﻦ ﺗﺸــﻬﺪﻩ
وأوان ﻗﻴــﺎﻣﻬﻢ ﻟﻘﻀــﺎء ﻣــﺎ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﻻ ﳝﻜــﻦ إﻻ ﺑــﺄن ﻳﺸــﲑ إﻟــﻴﻬﻢ ،وذﻟــﻚ زﻳــﺎدة
ﻋﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻣﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﻓﻜﺎن اﻧﺘﻈﺎرﻩ إﻳﺎﻫﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ أوﱃ.
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ﺻـﻼة اﳋــﻮف ﺟـﺎﺋﺰة ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻮﻗــﺖ ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﻳﻮﺳــﻒ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إــﺎ ﻣــﺎ
)(2
أﺟﻴـ ــﺰت إﻻ ﻟﻠﻨـ ــﱯ  ؛ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ ﻋـ ــﺰ وﺟـ ــﻞ E D C  B Am:
 ،(3)lFواﻷﺻــﻞ أﻧــﺎ ﻣﺴــﺎوون ﻟــﻪ ﰲ اﻷﺣﻜــﺎم إﻻ ﻣــﺎ ﻗــﺎم اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ
ﺧﺼﻮﺻ ــﻪ ،وﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :ﺻ ــﻠﻮا ﻛﻤ ــﺎ رأﻳﺘﻤ ــﻮﱐ أﺻ ــﻠﻲ") ،(4وﻫ ــﺬا ﻋ ــﺎم ﰲ ﺻ ــﻼة
اﳋﻮف وﻏﲑﻫﺎ ،وﻷن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺻﻠﻮﻫﺎ ﺑﻌـﺪﻩ وأﻓﺘـﻮا ﲜﻮازﻫـﺎ)(5؛ وﻷﻧـﻪ ﻋـﺬر
) (1انظر الكافي )ص .(72
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(38المغنى ،(400/1) :وفي تحفة الفقھاء ،(177/2) :وھو من رأى الحسن بن زياد.

) (3سورة النساء ،اآلية.102 :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5فقد صلى بھا أبو موسى األشعري بأصبھان ،وكذلك صالھا علي بن أبى طالب وسھل بن أبى حثم!ة علمھ!م
ص!!الة الخ!!وف ،وع!!ن اب!!ن عم!!ر أن!!ه ك!!ان إذا س!!ئل ع!!ن ص!!الة الخ!!وف وص!!فھا  جميع!!ا )انظ!!ر البيھق!!ي:
).(252/3
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ﻳﻐــﲑ ﻧﻴــﺔ اﻟﺼــﻼة ،ﻓﻜــﺎن ﺣﻜﻤﻨــﺎ ﻓﻴــﻪ ﺣﻜﻤــﻪ ﻛﺎﻟﺴــﻔﺮ واﳌــﺮض ،وﻷن اﳌﻌــﲎ
اﻟﺬي ﻟﻪ أﺟﻴﺰت ﺻﻼة اﳋﻮف ﺣﺮاﺳﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﺘﺤﺮز ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪو ،وﻫـﺬا ﻻ
ﳜﺘﺺ ﺑﺰﻣﺎن دون زﻣﺎن..
0 J7z1FOذאא Ldאxxp

إذا اﺷــﺘﺪ ﺧــﻮﻓﻬﻢ ﻓﻠــﻢ ﻳﻘــﺪروا ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺼــﻠﻮا ﲨﺎﻋــﺔ ﺻــﻠﻮا ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺐ
ﻃــﺎﻗﺘﻬﻢ رﻛﺒﺎﻧــﺎ ورﺟﺎﻟــﺔ وﻣﺸــﺎء وإﳝــﺎء؛ ﻷــﻢ ﻻ ﻳﻘــﺪرون ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑ ذﻟــﻚ)،(1
واﷲ أﻋﻠﻢ.

) (1انظر :التفريع ،(338/1) :الرسالة) :ص .(143
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AgXW 8א?) $
ﺻـ ــﻼة اﻟﻌﻴـ ــﺪﻳﻦ)ُ ،(1ﺳـ ــﻨّﺔ ﻣﺆﻛـ ــﺪة) ،(2ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﳌـ ــﻦ ﻗـ ــﺎل :إـ ــﺎ ﻓـ ــﺮض ﻋﻠـ ــﻰ
اﻟﻜﻔﺎﻳــﺔ)(3؛ ﻷــﺎ ﺻــﻼة ﺗﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ رﻛــﻮع وﺳــﺠﻮد ،وﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻔــﺮض ﻋﻠــﻰ
اﻷﻋﻴ ــﺎن ،ﻓﻠ ــﻢ ﺗﻜ ــﻦ ﻓﺮﺿ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳ ــﺔ ﻛﺴ ــﺎﺋﺮ اﻟﻨﻮاﻓ ــﻞ؛ وﻷ ــﺎ ذات رﻛ ــﻮع
وﺳﺠﻮد ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻬﺎ اﻷذان ﺑﻮﺟﻪ ﻛﺎﻻﺳﺘﺴﻘﺎء.
 J1z1FOא xA >^.aC'4MD1

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إــﺎ ُﺳــﻨّﺔ ﻣﺆﻛــﺪة؛ ﻷﻧــﻪ  ﺻــﻼﻫﺎ وﲨــﻊ ﳍــﺎ ،وأﻣــﺮ ــﺎ ،وﺣــﺾ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺧﻄﺐ ﻓﻴﻬﺎ) ،(4ﻓﻮﺟﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻮﺎ ُﺳﻨّﺔ ﻣﺆﻛﺪة.
6/V. J2z1FOא_{SLلAgFאx $

اﻟﻐُﺴــﻞ ﳍــﺎ ﻣﺴــﺘﺤﺐ)(5؛ ﻷﻧــﻪ ﻳــﻮم ﻋﻴــﺪ ﻓﺎﺳــﺘﺤﺐ ﻓﻴــﻪ اﻟﻐُﺴــﻞ ﻛﺎﳉﻤﻌــﺔ؛
وﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﺮوي ﻋــﻦ اﻟﻨــﱯ ) (6وﻋــﻦ اﻟﺴــﻠﻒ ،وﳚــﻮز أن ﻳﻐﺘﺴــﻞ ﳍــﺎ ﻗﺒــﻞ
اﻟﻔﺠﺮ ﲞﻼف اﳉﻤﻌﺔ ،واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن وﻗﺖ ﺻﻼة اﻟﻌﻴـﺪ ﻏـﺪوة) ،(7ﻓﻴﻘـﺮب
ﻣﻦ وﻗﺖ اﻻﻏﺘﺴﺎل وﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ ﺑﻌـﺪ اﻟـﺰوال ،ﻓﻠـﻮ أﺟﺰﻧـﺎ اﻻﻏﺘﺴـﺎل ﳍـﺎ ﻗﺒـﻞ
اﻟﻔﺠﺮ ﻟﺒﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺻﻼة وزال ﻣﻌﲎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺮواح.
) (1صالة العيدين :العيد مشتق من العود وھو الرجوع والتكرر ،ألنه متكرر في أوقاته )مواھب الجليل.((189/2) :

) (2انظر :المدونة ،(156-154/1) :التفريع ،(233/1) :الرسالة) :ص .(144
) (3قاله بعض أصحاب الشافعي )انظر :المجموع ،(3/5) :المغنى.(367/2) :
) (4فعن ابن عباس أن النبي  ص!لى العي!د بغي!ر آذان وال إقام!ة ،وأخرج!ه البخ!اري ف!ي العي!دين ،ب!اب :المش!ي
إلى العيد بغير أذان وال إقامة ،(95/2) :ومسلم في ص!الة العي!دين ،(604/2) :وح!ديث اب!ن عم!ر أن!ه ك!ان 
وأبو بكر وعمر – رضي ﷲ عنھما -يصلون العيدين قبل الخطبة ،أخرجه البخاري في العيدين ،باب :الخطب!ة
بعد العيد ،(5/2) :ومسلم في العيدين ،باب :صالة العيدين.(605/2) :
) (5انظر :المدونة ،(154/1) :التفريع ،(234/1) :الرسالة) :ص .(145
) (6انظر :الحديث اآلتي فيه ندبه  لل ُغسل لھا.
) (7غدوة :وھي ما بين صالة الصبح وطلوع الشمس )المصباح المنير ،مادة "غدا" )ص .(443
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وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻳﻨﺔ واﻟﻄﻴﺐ) ،(1ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻳـﺎ ﻣﻌﺸـﺮ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ،إن ﻫـﺬا
ﻳﻮم ﺟﻌﻠﻪ اﷲ ﻋﻴﺪا ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻓﺎﻏﺘﺴﻠﻮا ،وﻣﻦ ﻛـﺎن ﻋﻨـﺪﻩ ﻃﻴـﺐ ﻓـﻼ ﻳﻀـﺮﻩ أن
ﳝــﺲ ﻣﻨــﻪ") ،(2ﻓﻨــﺪب إﱃ ذﻟــﻚ ﰲ اﳉﻤﻌــﺔ ،وﻋﻠﻠــﻪ ﺑﺄﻧــﻪ ﻋﻴــﺪ ﻓﻜــﺎن ﻛــﻞ ﻋﻴــﺪ
ﻛ ــﺬﻟﻚ ،وﻗ ــﺎل ﻣﻌ ــﺎذ :ﻛ ــﺎن رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻳﺄﻣﺮﻧ ــﺎ إذا ﻏ ــﺪوﻧﺎ إﱃ اﳌﺼ ــﻠﻰ أن
ﻧﻠﺒﺲ أﺟﻮد ﻣﺎ ﻧﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎب)(3؛ وﻷن ﰲ ذﻟـﻚ زﻳﻨـﺔ ﻟﻺﺳـﻼم وﲨـﺎﻻ
ﻟﻠﺸﺮع ،وإﻋﻈﺎﻣﺎ وإرﻫﺎﺑﺎ ﻟﻠﻌﺪو.
 J4z1FOא1 ,1>#א و6א;N%و6אxc $8ME#

ﻳﺴــﺘﺤﺐ ﰲ اﻟﻔﻄــﺮ اﻷﻛــﻞ ﻗﺒــﻞ اﻟﻐــﺪو إﱃ اﳌﺼــﻠﻰ ،وﰲ اﻷﺿــﺤﻰ اﻷﻛــﻞ
ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺪو ﻣـﻦ اﳌﺼـﻠﻰ)(4؛ "ﻷﻧـﻪ  ﻛـﺎن ﻻ ﳜـﺮج ﻳـﻮم اﻟﻔﻄـﺮ ﺣـﱴ ﻳﺄﻛـﻞ وﻻ
ﻳﻄﻌــﻢ ﰲ اﻷﺿــﺤﻰ ﺣــﱴ ﻳﺮﺟــﻊ") ،(5وإﳕــﺎ ﳘــﺎ ﻳﻮﻣــﺎن ﻟﻠﻤﺴــﺎﻛﲔ ﺣــﻖ ﰲ ﻣﺎﻟــﻪ
وﻳﻨﺴــﺐ إﻟﻴﻬﻤــﺎ ،ﻓﻜــﺎن أﻛﻠــﻪ ﻣﺼــﺎﺣﺒﺎ ﻹﻳﺼــﺎﻟﻪ إﻟــﻴﻬﻢ ،ﻓﻠﻤــﺎ ﻛــﺎن ﰲ اﻟﻔﻄــﺮ
ﳜﺮج اﻟﺰﻛـﺎة ﻗﺒـﻞ اﻟﻐـﺪو ،و ﻛـﺎن أﻛﻠـﻪ ﰲ ذﻟـﻚ اﻟﻮﻗـﺖ ،وﰲ اﻷﺿـﺤﻰ ﳌـﺎ ﻛـﺎن
ﻻ ﻳﻀﺤﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺟﻮع ﻛﺎن أﻛﻠﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.
وﻳﺴــﺘﺤﺐ اﳌﺸــﻲ إﻟﻴﻬﻤــﺎ ﳌــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﰲ اﳉﻤﻌــﺔ ،واﻟﻨــﺰول إﻟﻴﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ
أﻣﻴﺎل ﻷﺎ ﺻﻼة ﻋﻴـﺪ أﻣـﺮ ﺑﺎﻟﺴـﻌﻲ إﻟﻴﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ذﻟـﻚ ﳌـﻦ ﻫـﻮ ﺧـﺎرج
اﳌﺼﺮ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻣﻴﺎل ﻛﺎﳉﻤﻌﺔ.

) (1انظر :التفريع ،(234/1) :الرسالة) :ص  ،(145الكافي) :ص .(78
) (2أخرج!!ه البيھق!!ي ،(243/3) :وأخرج!!ه الطبران!!ي ف!!ي األوس!!ط والص!!غير ورجال!!ه ثق!!ات )مجم!!ع الزوائ!!د:
).((176/2
) (3أخرجه الحاكم ،(230/4) :وقال :لوال جھالة إسحق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة.
) (4انظر :المدونة ،(156/1) :الكافي) :ص .(77
) (5أخرجه الترمذي في الصالة ،باب :في األكل يوم الفطر قبل الخروج ،وقال عنه :ح!ديث غري!ب،(426/2) :
وابن ماجه في الصيام ،باب :األكل يوم الفطر ،(558/1) :والحاكم ،(294/1) :وصححه ابن القطان.
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ﻳﺴـﺘﺤﺐ أن ﻳﺮﺟــﻊ ﻣــﻦ ﻏـﲑ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟــﺬي ﻏــﺪا ﻣﻨﻬـﺎ" :ﻷﻧــﻪ  ﻛــﺎن ﻳﻔﻌــﻞ
ذﻟــﻚ") ،(1وﻗــﺪ ذﻛــﺮ ﻓﻴــﻪ ﻓﻮاﺋــﺪ أﻛﺜﺮﻫــﺎ دﻋــﺎوي ﻓﺎرﻏــﺔ) ،(2وﻟــﻴﺲ إﻻ ﻟﻼﻗﺘــﺪاء
ﻓﻘﻂ.
 J6z1FOوAgX\,אx?) $

)(3

ووﻗــﺖ ﺻــﻼة اﻟﻌﻴــﺪﻳﻦ إذا أﺷـﺮﻗﺖ اﻟﺸــﻤﺲ ؛" ﻷﻧــﻪ  ﺻــﻼﻫﺎ ﰲ ذﻟــﻚ
اﻟﻮﻗﺖ") ،(4وﻏﺪو اﳌﺼﻠﻲ إﱃ اﳌﺼﻠﻲ ﲝﺴﺐ ﻗﺮب ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺑﻌﺪﻩ.
C|0 J7z1FOא6I fLא@UوאDQس6אx?) $

ﻳﻈﻬ ــﺮ اﻟﻐ ــﺎدي إﱃ اﳌﺼ ــﻠﻲ اﻟﺘﻜﺒ ــﲑ ﰲ ﳑﺸ ــﺎﻩ وﰲ ﺟﻠﻮﺳ ــﻪ ﰲ اﻟﻌﻴ ــﺪﻳﻦ)(5؛
ﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻋﻤــﻞ اﻟﻨــﱯ  واﻟﺴﻠــﻒ ﺑﻌــﺪﻩ ،وﺧﺎﻟﻔﻨــﺎ أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ،وﻗــﺎل :ﻻ
ﻳﻜﱪ ﰲ ﻳﻮم اﻟﻔﻄﺮ ﰲ ﳑﺸﺎﻩ وﻻ ﰲ ﺟﻠﻮﺳﻪ) ،(6ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣـﺎ روي ﻋـﻦ اﻟﻨـﱯ 
أﻧــﻪ ﻛـﺎن ﳜــﺮج ﻳــﻮم اﻟﻔﻄــﺮ ﻓﻴﻜــﱪ ﺣــﲔ ﳜــﺮج ﻣــﻦ ﺑﻴﺘــﻪ ﺣــﱴ ﻳــﺄﰐ اﳌﺼــﻠﻰ ،ﻓــﺈذا
ﻗﻀــﻰ اﻟﺼــﻼة ﻗﻄــﻊ اﻟﺘﻜﺒــﲑ)(7؛ وﻷﻧــﻪ ﻳــﻮم ﻳﺼــﻠﻲ ﻓﻴــﻪ ﺻــﻼة ﻋﻴــﺪ ﻓﺄﺷــﺒﻪ ﻳــﻮم
اﻷﺿﺤﻰ.

) (1أخرجه البخاري في العيدين ،باب :من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد.(11/21) :
) (2حكي ھذا النص الحافظ ابن حجر في فتح الباري.(473/2) :
) (3الم!!ذھب عل!!ى أن وقتھ!!ا م!!ن ح!!ل النافل!!ة بارتف!!اع الش!!مس ع!!ن األف!!ق قي!!د ري!!ح ال قبل!!ه ،فتك!!ره بع!!د الش!!روق
)الشرح الصغير.((175/1) :
) (4أخرجه ابن ماجه في إقامة الصالة ،باب :وقت صالة العيدين.(418/1) :
) (5انظر :المدونة ،(154/1) :التفريع ،(234/1) :الرسالة) :ص .(144
) (6انظ!!ر :مختص!!ر الطح!!اوي) :ص  ،(38مختص!!ر الق!!دوري ،(115/1) :وفي!!ه :ويكب!!ر ف!!ي الفط!!ر س!!را ،وف!!ي
المصلى جھرا.
) (7أخرجه البيھق!ي ،(279/3) :وال!دارقطني ،(44/2) :والح!اكم ،(298/1) :وفي!ه موس!ى ب!ن محم!د ب!ن عط!اء
منكر الحديث ضعيف.
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ﻳﻜﱪ ﻳﻮم اﻟﻔﻄـﺮ دون ﻟﻴﻠﺘـﻪ ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ)(1؛ ﻷﻧـﻪ ذﻛـﺮ ﳜـﺘﺺ اﺳـﺘﺤﺒﺎﺑﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻴ ــﺪ ﻓﻜﺎﻧ ـﺖ اﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ ﺑ ــﻪ ﻳ ــﻮم اﻟﻌﻴ ــﺪ دون ﻟﻴﻠﺘ ــﻪ ﻛ ــﺎﻟﺘﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﺼ ــﻠﻮات ﻳ ــﻮم
اﻟﻌﻴﺪ ،وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻜﺒـﲑ ﺧﻠـﻒ اﻟﺼـﻠﻮات ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﲟﺨـﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻴـﺪ ﻷﻧـﻪ ﻳﻘـﻊ
ﰲ أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ.
AgX J9z1FOא6 $א@xMDF

اﻻﺧﺘﻴـ ــﺎر أن ﻳﺼـ ــﻠﻰ ﰲ اﳌﺼـ ــﻠﻰ)(2؛ ﻷن رﺳـ ــﻮل اﷲ  ﻛـ ــﺎن ﻳﺼـ ــﻠﻴﻬﺎ ﰲ
اﳌﺼﻠﻰ)(3؛ وﻷﺎ ﺻﻼة ﻋﻴﺪ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﳐـﺘﺺ ـﺎ ﻣﻨﺴـﻮب
إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﳉﻤﻌﺔ.
AgX J10z1FOא4g8 $ذאنو_x.,0

وﻻ أذان ﻓﻴﻬ ــﺎ وﻻ إﻗﺎﻣـ ــﺔ) ،(4ﳌـ ــﺎ روى اﺑـ ــﻦ ﻋﺒـ ــﺎس واﺑـ ــﻦ ﻋﻤـ ــﺮ وﺟـ ــﺎﺑﺮ ﺑـ ــﻦ
ﲰــﺮة) ،(5أن رﺳــﻮل اﷲ  ﺻــﻼﻫﺎ ﺑﻐــﲑ أذان وﻻ إﻗﺎﻣــﺔ)(6؛ وﻷــﺎ ﺻــﻼة ﻧﻔــﻞ
ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﻮاﻓﻞ.
AgX;X J11z1FOאx?) $

وﺻــﻼة اﻟﻌﻴــﺪﻳﻦ رﻛﻌﺘــﺎن ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺼــﻠﻮات ﻻ ﻓــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ و ﺑــﲔ ﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ
اﻟﺼ ــﻼة إﻻ زواﺋ ــﺪ اﻟﺘﻜﺒ ــﲑ ،ﻓﻴﻜ ــﱪ ﰲ اﻷوﱃ ﺑﻌ ــﺪ ﺗﻜﺒ ــﲑة اﻹﺣـ ـﺮام ﺳ ــﺘﺎ ،وﰲ
اﻵﺧــﺮة ﺑﻌــﺪ ﺗﻜﺒــﲑة اﻟﻘﻴــﺎم ﲬﺴــﺎ) ،(7ﻛﻤــﺎ روت ﻋﺎﺋﺸــﺔ – رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــﺎ-
) (1انظر :األم ،(231/1) :مختصر المزنى) :ص .(30
) (2انظر :المدونة ،(156/1) :التفريع.(233/1) :
) (3كما جاء في أحاديث العيدين :فعن أبى سعيد الخدري ق!ال :ك!ان رس!ول ﷲ  يخ!رج ي!وم الفط!ر واألض!حى
إلى المصاى .أخرجه البخاري في العيدين ،باب :الخروج إلى المصلى بغير منبر.(4/2) :
) (4انظر :التفريع ،(234/1) :الرسالة) :ص .(144
) (5جابر بن سمرة :بن جنابة السوائي صحابي ابن صحابي ،نزل الكوف!ة ،وم!ات بھ!ا بع!د س!نة س!بعين )تقري!ب
التھذيب.((136) :
) (6أما رواية ابن عمر فلم أعث!ر عليھ!ا ،إال أن الح!ديث متف!ق علي!ه م!ن رواي!ة اب!ن عب!اس وج!ابر ،فق!د أخرج!ه:
البخاري في العي!دين ،ب!اب :المش!ي إل!ى العي!د بغي!ر أذان وال إقام!ة ،(5/2) :ومس!لم ف!ي ص!الة العي!دين ،ب!اب:
صالة العيدين.(604/2) :
) (7انظر :المدونة ،(156-154/1) :التفريع ،(234-233/1) :الرسالة) :ص .(145-144
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وأﰉ واﻗـﺪ) ،(1وﻋﻤــﺮو ﺑــﻦ ﻋــﻮف) (2واﺑـﻦ ﻋﻤــﺮ" :أن رﺳــﻮل اﷲ  ﻛــﺎن ﻳﻜــﱪ
ﰲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﺳﺒﻌﺎ ﰲ اﻷول ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة ،وﺳﺘﺎ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮاءة").(3
 J12z1FOאNאAgX6A/אx $

واﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺮا ﺑﺴـﺒﺢ واﻟﻐﺎﺷـﻴﺔ) ،(4وﳓﻮﻫـﺎ "ﻷﻧـﻪ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺼـﻼة واﻟﺴـﻼم
ﻛ ــﺎن ﻳﻘ ـ ـﺮأ ﻓﻴﻬﻤ ــﺎ ﺑﺴ ــﺒﺢ واﻟﻐﺎﺷ ــﻴﺔ وﳚﻬ ــﺮ  ــﺎ") ،(5وﻷن ﻛ ــﻞ ﺻ ــﻼة ﲞﻄﺒ ــﺔ
ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺮا ﻛﺎﳉﻤﻌﺔ واﻻﺳﺘﺴﻘﺎء.
 J13z1FOאAgX $8 %pאx $

واﳋﻄﺒ ـ ــﺔ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ــﺪ اﻟﺼ ـ ــﻼة)(6؛ ﻷن رﺳ ـ ــﻮل اﷲ  ﺑ ـ ــﺪأ ﺑﺎﻟﺼ ـ ــﻼة ﻗﺒ ـ ــﻞ
اﳋﻄﺒــﺔ) ،(7وروي ﻋــﻦ أﰉ ﺑﻜــﺮ وﻋﻤــﺮ وﻋﺜﻤــﺎن وﻋﻠــﻲ ) ،(8وﻗــﺪ ذﻛــﺮ ﻓﻴــﻪ
ﺧﻼف) (9اﻧﻘﻄﻊ ﺑﺘﻌﺬر اﻹﲨﺎع ﺑﻌﺪﻩ.
TD1 J14z1FOא*.م %Y6א0 $ذא $Xא@ka؟x

وإذا ﺻــﻌﺪ اﳌﻨــﱪ ﻓﻔــﻲ ﺟﻠﻮﺳــﻪ رواﻳﺘــﺎن) :(10ﻓــﺈذا ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﳚﻠــﺲ ﻓﺎﻋﺘﺒــﺎرا
ﺑﺎﳉﻤﻌﺔ ﻷن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﳋﻄﺒﺔ اﳉﻠﻮس ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ وﻷن ﻛـﻞ ﺟﻠـﻮس ﰲ اﳋﻄﺒـﺔ ﺳـﻦ
ﰲ اﳉﻤﻌﺔ ﺳﻦ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ أﺻﻠﻪ اﳉﻠﻮس ﺑـﲔ اﳋﻄﺒﺘـﲔ؛ وﻷن ﰲ اﳉﻠـﻮس
) (1أبو واقد اليثي :صحابي ،قيل :اسمه الحارث بن مالك ،وقيل :ابن ع!وف ،وقي!ل :اس!مه ع!وف اب!ن الح!ارث،
مات سنة ثمان وستين وھو ابن خمس وثمانين على الصحيح )تقريب التھذيب.((682) :
) (2عم99رو ب99ن ع99وف :األنص!!اري حلي!!ف بن!!ي ع!!امر ب!!ن ل!!ؤي ب!!دري ،ويق!!ال ل!!ه :عمي!!ر ،م!!ات ف!!ي خالف!!ه عم!!ر
)تقريب التھذيب.((425) :
) (3أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في الصالة ،ب!اب :التكبي!ر ف!ي العي!دين ،(681/1) :وھ!و ح!ديث تف!رد ب!ه
ابن لھيعة واختلف عليه ،وأما حديث أبى واقد فأخرج!ه الطبران!ي ف!ي التكبي!ر وذك!ره اب!ن أب!ى ح!اتم ف!ي العل!ل
)مجمع الزوائد.((104/2) :
) (4انظر :المدونة ،(155/1) :التفريع ،(234/1) :الرسالة) :ص .(144
) (5أخرجه مسلم في الجمعة ،باب :ما يقرأ في صالة الجمعة.(598/2) :
) (6انظر :المدونة ،(155/1) :الرسالة) :ص .(144
) (7أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي العي!!دين ،ب!!اب :الخطب!!ة :بع!!د العي!!د ،(5/2) :ومس!!لم ف!!ي ص!!الة العي!!دين ،ب!!اب :ص!!الة
العيدين.(605/2) :
) (8نفس الحديث السابق ،وما أخرجه البيھق!ي ،(296/3) :وعب!د ال!رزاق ،(281) ،(280/3) :واب!ن أب!ى ش!يبة:
).(70 ،69/2
) (9روي عن عمر وعثمان – رضي ﷲ عنھما -أنھا أخرا الصالة وقدما الخطبة؛ لئال يفترق الناس قبل الخطب!ة
)عبد الرزاق ،284 ،283/3) :بداية المجتھد.(238/4 :
) (10انظر :المدونة ،(155/1) :الرسالة) :ص .(144
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اﺳـﱰاﺣﺔ ﻣــﻦ ﺗﻌـﺐ اﻟﺼــﻌﻮد واﻻﻧﺘﻈـﺎر ﻟﻠﻨــﺎس أن ﻳﺄﺧــﺬوا ﳎﺎﻟﺴــﻬﻢ ،وإذا ﻗﻠﻨــﺎ:
ﳜﻄ ــﺐ وﻻ ﳚﻠ ــﺲ ﻓﻸﻧ ــﻪ ﻻ ﻣﻌ ــﲎ ﻳﻘﺘﻀ ــﻲ ﺟﻠﻮﺳ ــﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﳚﻠ ــﺲ ﰲ اﳉﻤﻌ ــﺔ
اﻧﺘﻈﺎرا ﻟﻠﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻷذان ،وﻫﺬا ﻣﻌﺪوم ﰲ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ.
 J15z1FOא/a`4I fLא6 %pאx?) $

وﻳﻜ ــﱪ ﰲ أﺿ ــﻌﺎف) (1ﺧﻄﺒﺘ ــﻪ ﰲ اﻟﻌﻴ ــﺪﻳﻦ ﲨﻴﻌ ــﺎ؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﺮوي ﻋ ــﻦ
اﻟﺴ ــﻠﻒ ،وﻳﻜ ــﱪ اﻟﻨ ــﺎس ﺑﺘﻜﺒ ــﲑ اﻹﻣ ــﺎم) ،(2وﻗ ــﺎل اﳌﻐ ــﲑة :ﻻ ﻳﻜ ــﱪون ﺑﺘﻜﺒ ــﲑﻩ
وﻳﻨﺼﺘﻮن ﻟﻪ ،ﻓﻮﺟﻪ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ :إﻧﻪ ﻣـﺮوي ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس) ،(3وﻻ ﳐـﺎﻟﻒ ﻟـﻪ؛
وﻷن اﻟﺘﻜﺒــﲑ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻴــﻮم ﻣﺸــﺮوع اﻟﻜﺎﻓــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻛــﱪ اﻹﻣــﺎم ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻣﻨــﻪ
اﺳــﺘﺪﻋﺎء ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎس ،ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻣﻐــﲑة إن ﺷــﺮوع اﻹﻣــﺎم ﰲ اﳋﻄﺒــﺔ ﻳﻘﻄــﻊ
اﻟﻜﻼم ﲨﻠﺔ ،أﺻﻠﻪ :ﻣﺎ ﻋﺪى اﻟﺘﻜﺒﲑ.
AgX J16z1FOאMDF.6DOaאx $

وﻻ ﻳﺼــﻠﻰ ﰲ اﳌﺼــﻠﻰ ﻗﺒﻠﻬــﺎ وﻻ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺳــﻮى ﺻــﻼة اﻟﻌﻴــﺪ)(4؛ ﻷﻧــﻪ ﻣﻮﺿــﻊ
ﻻ ﻳﺘﻜـﺮر ﻓﻴـﻪ اﻟﺼـﻼة ﻓﻠـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻣﻮﺿــﻌﺎ ﻟﻠﻨﺎﻓﻠـﺔ أﻻ ﺗـﺮى أن ﺳـﺎﺋﺮ اﳌﺴـﺎﺟﺪ ﳌــﺎ
ﺗﻜــﺮرت اﻟﺼــﻼة ﻓﻴﻬــﺎ) (5ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﻮﺿــﻌﺎ ﻟﻠﻨﺎﻓﻠــﺔ؛ وﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ ﺑــﲎ ﻟﺼــﻼة اﻟﻌﻴــﺪ
وﺣﺪﻫﺎ وﺟﺐ أن ﳜﺘﺺ ﳌﺎ ﺑﲎ ﻟﻪ ،وروي أن اﻟﻨﱯ  ﺻﻠﻰ اﻟﻌﻴﺪ ﰲ اﳌﺼﻠﻰ
ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 J17z1FOא)4I fLمאx)NUL

وﻳﻜﱪ ﺧﻠﻒ اﻟﺼﻠﻮات) (6ﻳﺒﺪأ ﻋﻘﻴﺐ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻳـﻮم اﻟﻨﺤـﺮ وﻳﻘﻄـﻊ ﻋﻘﻴـﺐ
اﻟﺼ ــﺒﺢ راﺑ ــﻊ اﻟﻨﺤ ــﺮ ،وﲨﻠﺘ ــﻪ ﲬﺴ ــﺔ ﻋﺸ ــﺮ ﺻ ــﻼة) ،(7وإﳕ ــﺎ اﺧﱰﻧ ــﺎ ذﻟ ــﻚ ﻷن
) (1أضعاف :اي أثناء وخالل.
) (2انظر :المدونة ،(156/1) :التفريع ،(234/1) :الرسالة) :ص .(144
) (3وروي عن عبد ﷲ بن مسعود وأبى ھريرة )انظر :البيھقي.(300-299/3) :
) (4انظر :المدونة ،(156/1) :التفريع ،(234/1) :الكافي) :ص .(77
) (5فيھا :سقطت من )ق(.
) (6ھذا التكبير في أيام التشريق.
) (7انظر :المدونة ،157-156/1) :التفريع ،(235/1) :الرسالة) :ص .(145

292

اﻟﻨــﺎس ﰲ ﻫــﺬا ﺗﺒــﻊ ﻷﻫــﻞ ِﻣـ َـﲎ ،وأول ﺻــﻼة ﻳﻜــﱪ اﻟﻨــﺎس ﻋﻘﻴﺒﻬــﺎ ﲟِـ َـﲎ ﺻــﻼة
اﻟﻈﻬﺮ ،وآﺧﺮ ﺻﻼة ﻳﺼﻠﻮﺎ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ؛ ﻷﻢ ﻳﻨﻔﺮون ﺑﻌﺪ
اﻟﺰوال.
¢; J18z1FOאxI fL

وﻟﻠﺘﻜﺒﲑ ﻟﻔﻈﺎن) ،(1إن ﺷﺎء ﻗﺎل :اﷲ أﻛـﱪ ،اﷲ أﻛـﱪ ،ﻻ إﻟـﻪ إﻻ اﷲ ،واﷲ
أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ وﷲ اﳊﻤﺪ ،وإن ﺷﺎء ﻗـﺎل :اﷲ أﻛـﱪ ،اﷲ أﻛـﱪ ،ﻷن اﻟﺸـﺮع ﱂ
ﳜ ــﺺ ذﻟ ــﻚ ﺑﻠﻔ ــﻆ ﻣﻌ ــﲔ وﻻ ﻳﻘ ــﺪر ﻣﺆﻗ ــﺖ ،وﻫ ــﺬان اﻟﻠﻔﻈ ــﺎن ﻣﺮوﻳ ــﺎن ﻋ ــﻦ
اﻟﺴﻠﻒ) ،(2ﻓﺄﳝﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺟﺎز ،واﷲ أﻋﻠﻢ.

) (1انظر :المدونة ،(157/1) :التفريع ،(235/1) :الرسالة) :ص .(145
) (2ع!!ن اب!!ن عم!!ر واب!!ن عب!!اس وج!!ابر وس!!لمان والحس!!ن البص!!ري وعط!!اء وغي!!رھم )انظ!!ر البيھق!!ي-313/3 :
.(314
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AgXW 8אxSf
وﺻــﻼة ﻛﺴــﻮف اﻟﺸــﻤﺲ)ُ ،(1ﺳــﻨّﺔ ﻣﺆﻛــﺪة) ،(2ﻷﻧــﻪ  ﺻــﻼﻫﺎ وﲨــﻊ ﳍــﺎ
وأﻣﺮ ﺎ وﺣﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل" :إذا رأﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﺄﻓﺰﻋﻮا إﱃ اﻟﺼﻼة").(3
f. J1z1FOنAgXאxxSf

وﺗﺼــﻠﻰ ﰲ اﳌﺴــﺠﺪ دون اﳌﺼــﻠﻰ)(4؛ ﻷﻧــﻪ  ﱂ ﻳﺼــﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺼــﻠﻰ ،وإﳕــﺎ
ﺻﻼﻫﺎ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ) ،(5وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴـﻠﻒ ﺑﻌـﺪﻩ ،وﻟـﻴﺲ ﻓﻴﻬـﺎ أذان وﻻ إﻗﺎﻣـﺔ)(6؛
ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺆذن ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ  ﱂ ﻳـُ َﻘﻢ ،وﻷﺎ ُﺳﻨّﺔ وﻻ أذان ﻟﻠﺴﻨﻦ.
AgX;X J2z1FOאxxSf

وﺻﻔﺘﻬﺎ) ،(7أن ﻳﻜﱪ ﻟﻺﺣﺮام ،ﰒ ﻳﻘﺮأ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن ،وﺳـﻮرة ﻃﻮﻳﻠـﺔ وﻳﺴـﺘﺤﺐ
ﺗﻄﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ وﱂ ﻳﻀﺮ ﲟﻦ ﺧﻠﻔﻪ إن ﻛﺎن إﻣﺎﻣـﺎ ،واﻟﻘـﺮاءة ﰲ ﲨﻴﻌﻬـﺎ ﺳـﺮا،
ﰒ ﻳﺮﻛﻊ رﻛﻮﻋﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻃﻮل ﻗﺮاءﺗﻪ ،ﰒ ﻳﺮﻓﻊ رأﺳـﻪ ﻓﻴﻘـﻮل :ﲰـﻊ اﷲ ﳌـﻦ
ﲪــﺪﻩ ،ﰒ ﻳﻘ ـﺮأ ﺑــﺄم اﻟﻘــﺮآن ﻋﻨــﺪ ﻣﺎﻟــﻚ ،وﻳﻘ ـﺮأ ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺳــﻮرة ﻃﻮﻳﻠــﺔ دون اﻟــﱵ
ﻗﺒﻠﻬﺎ ،وﻋﻨﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻳﻘﺮأ اﻟﺴﻮرة وﻻ ﻳﻘـﺮأ أم اﻟﻘـﺮآن) ،(8ﻓـﺈذا ﻓـﺮغ ﻣـﻦ
) (1الكسوف :ھو ظلمة أو ذھاب بعض النيرين الش!مس والقم!ر ،وقي!ل :الخس!وف ذھ!اب الك!ل والكس!وف ذھ!اب
البعض ،وقيل :الكسوف للشمس والخسوف للقمر )المصباح المنير )ص  ،(534شرح الموافق عل!ى مختص!ر
خليل.((199/2) :
) (2انظر :المدونة ،(151/1) :التفريع ،(235/1) :الرسالة) :ص .(146
) (3أخرج!ه البخ!!اري ف!!ي الكس!!وف ،ب!اب :ھ!!ل يق!!ول :كس!!فت الش!مس  ،(26/2) :...ومس!!لم ف!!ي الكس!!وف ،ب!!اب:
صالة الكسوف.(619/2) :
) (4انظر :التفريع ،(235/1) :الرسالة) :ص  ،(146الكافي) :ص .(79
) (5أخرجه البخاري في الكسوف ،باب :الصالة في كسوف الشمس ،(24/2) :ومسلم في باب :صالة الكس!وف:
).(619/2
) (6انظر :التفريع ،(235/1) :الرسالة) :ص  ،(146الكافي )ص .(79
) (7في صفة صالة الكسوف ،انظر :المدونة ،(152-151/1) :التفري!ع ،(236-235/1) :الرس!الة )ص ،(147
الكافي )ص .(80-79
) (8انظر :الكافي )ص .(80-79
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اﻟﻘ ـ ـﺮاءة رﻛـ ــﻊ وأﻃـ ــﺎل ﳓ ـ ـﻮا ﻣـ ــﻦ ﻗﺮاءﺗـ ــﻪ ،ﰒ رﻓـ ــﻊ ﰒ ﺳـ ــﺠﺪ ﺳـ ــﺠﺪﺗﲔ ،ﻓﻘﻴـ ــﻞ:
ﻛﺴــﺠﻮد ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﺼــﻠﻮات ،وﻗﻴــﻞ :ﺗﻄﻮﻳﻠﻬــﺎ ﻛﺘﻄﻮﻳــﻞ اﻟﺮﻛــﻮع ،ﰒ ﻳﻘــﻮم :ﻗﺎﺋﻤــﺎ
ﻓﻴﺄﰐ ﺑﺎﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺔ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷوﱃ وﻳﺘﺸﻬﺪ وﻳﺴﻠﻢ ،وإﳕﺎ اﺧﱰﻧـﺎ
ذﻟــﻚ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (1ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إــﺎ رﻛﻌﺘــﲔ ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺼــﻠﻮات ﳊــﺪﻳﺚ
ﻋﺎﺋﺸــﺔ واﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس :أن رﺳــﻮل اﷲ  ﺻــﻠﻰ ﲞﺴــﻮف اﻟﺸــﻤﺲ ،ﻓﻘــﺎم ﻗﻴﺎﻣــﺎ
ﻃــﻮﻳﻼ ﳓـﻮا ﻣــﻦ ﺳــﻮرة اﻟﺒﻘــﺮة ،ﰒ رﻛــﻊ رﻛﻮﻋــﺎ ﻃــﻮﻳﻼ ﰒ رﻓــﻊ ،ﻓﻘــﺎم ﻗﻴﺎﻣــﺎ ﻃــﻮﻳﻼ
وﻫـﻮ دون اﻟﻘﻴــﺎم اﻷول ،ﰒ رﻛــﻊ رﻛﻮﻋــﺎ ﻃــﻮﻳﻼ وﻫــﻮ دون اﻟﺮﻛــﻮع اﻷول ،ﰒ رﻓــﻊ
ﻓﺴــﺠﺪ ،ﰒ ﻓﻌــﻞ ﰲ اﻟﺮﻛﻌــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻣﺜــﻞ ذﻟــﻚ) ،(2وﻫــﺬا إﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎﻩ ﺑــﺎﳋﱪ ﻷن
اﻟﻘﻴﺎس ﻻ ﻳﻮﺟﺒﻪ.
4 J3z1FOدAgX;XאxxSf

وإﳕـ ــﺎ اﺧﱰﻧـ ــﺎ ﺗﻄﻮﻳـ ــﻞ اﻟﻘ ـ ـﺮاءة ﳌـ ــﺎ روي ﰲ اﳊـ ــﺪﻳﺚ أﻧـ ــﻪ ﺑﻨﺤـ ــﻮ ﻣـ ــﻦ ﺳـ ــﻮرة
اﻟﺒﻘﺮة) ،(3وﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﻮرة آل ﻋﻤـﺮان) ،(4وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻳﺴـﺮ اﻟﻘـﺮاءة ﰲ
اﻟﺼﻼة ﻛﻠﻬﺎ ﳌﺎ روي ﰲ اﳊﺪﻳﺚ أﻧﻪ ﻗﺮأ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘـﺮة) ،(5وﻫـﺬا ﻳـﺪل
ﻋﻠــﻰ أﻧ ــﻪ أﺳــﺮ ،وﻗ ــﺎل اﺑ ــﻦ ﻋﺒــﺎس :ﻛﻨ ــﺖ وراءﻩ ﻓﻠ ــﻢ أﲰــﻊ ﻣﻨ ـﻪ ﺣﺮﻓ ــﺎ) ،(6وﰲ
ﺣﺪﻳﺚ ﲰﺮة ﺑﻦ ﺟﻨﺪب ﻗﺎل :ﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﻘﺎم ﺑﻨﺎ ﻛﺄﻃﻮل ﻣﺎ ﻗﺎم
ﺑﻨﺎ ﰲ ﺻﻼة ﻗﻂ ﻻ ﻧﺴﻤﻊ ﻟﻪ ﺻﻮﺗﺎ).(7

) (1انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(39مختصر القدوري.(119/1) :
) (2حديث عائش!ة أخرج!ه البخ!اري ف!ي الكس!وف ،ب!اب :الص!دقة ف!ي الكس!وف ،(24/2) :ومس!لم ف!ي الكس!وف،
ب!!اب :ص!!الة الكس!!وف ،(618/2) :أم!!ا ح!!ديث اب!!ن عب!!اس فق!!د أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الكس!!وف ،ب!!اب :ص!!الة
الكسوف جماعة ،(27/2) :ومسلم في الكسوف ،باب :ما عرض للنبي  في صالة الكسوف.(626/2) :
) (3أخرجه البخاري في الكسوف ،باب :صالة الكسوف جماعة ،(27/1) :ومسلم في الكسوف ،باب :ما عرض
للنبي  في صالة الكسوف.(626/2) :
) (4أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :القراءة في صالة الكسوف ،(701/1) :والبيھقي.(335/3) :
) (5سبق تخريج الحديث قريبا.
) (6أخرجه أحمد  ،(350/1) :والطبراني في الكبير وأبو نعيم )مجمع الزوائد.((207/2) :
) (7أخرجه ابن ماج!ه ف!ي إقام!ة الص!الة ،ب!اب :ص!الة الكس!وف ،(402/1) :الترم!ذي ف!ي الص!الة ،ب!اب :ص!الة
الكسوف ،(451/2) :وقال :حديث حسن صحيح ،وصححه الحاكم ،وقال :على شرط الشيخين.(330/1) :
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ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺈﻋﺎدة أم اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻓﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷوﱃ أـﺎ ﻗـﺮاءة
ﻳﺘﻌﻘﺒﻬــﺎ رﻛ ــﻮع ﻓﻜــﺎن ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻗ ـﺮاءة أم اﻟﻘــﺮآن ﰲ ﺳ ــﺎﺋﺮ اﻟﺼــﻠﻮات؛ وﻷ ــﺎ ﻗ ـﺮاءة
ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ أم اﻟﻜﺘﺎب اﻋﺘﺒـﺎرا ﺑـﺎﻟﺮﻛﻮع
اﻷول ،ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑﺄــﺎ ﻻ ﺗﻌــﺎد أــﺎ رﻛﻌــﺔ واﺣــﺪة؛ ﻷن اﻟﺮﻛــﻮﻋﲔ ﰲ ﺣﻜــﻢ
رﻛﻮع واﺣﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮاءﺗﺎن ﰲ ﺣﻜﻢ ﻗﺮاءة واﺣﺪة ،ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺮﻛﻌﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة ﻻ ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄم اﻟﻘﺮآن إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﻠﻮات.
ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ ﻳﻄﻴـﻞ اﻟﺴـﺠﻮد أن ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻼة ﳌـﺎ ﺧﺎﻟﻔـﺖ ﺑﻨﻴـﺔ ﺳـﺎﺋﺮ
اﻟﺼﻠﻮات وﺟﺐ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ ورد ﺑﻪ اﳋﱪ ،وﻟﻴﺲ ﰲ اﻷﺧﺒـﺎر
إﻻ ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺮاءة واﻟﺮﻛﻮع دون اﻟﺴﺠﻮد ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻌﺪ إﱃ ﻏﲑﻩ.
ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل اﻵﺧﺮ ﻫـﻮ أن اﻟﺴـﺠﻮد ﻣـﻦ ﺣﻘـﻪ أن ﻳﻜـﻮن ﲟﺜﺎﺑـﺔ) (1اﻟﺮﻛـﻮع ﰲ
اﻟﻠﺒﺚ اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﻠﻮات.
 J4z1FOوAgX\,אxxSf

ﰲ وﻗﺘﻬﺎ ﺛﻼث رواﻳﺎت):(2
إﺣــﺪاﻫﺎ :أــﺎ ﺗﺼــﻠﻲ ﰲ ﻛــﻞ اﻷوﻗــﺎت ،ووﺟﻬﻬــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ " :إذا رأﻳــﺘﻢ ذﻟــﻚ
ﻓـﺎﻓﺰﻋﻮا إﱃ اﻟﺼــﻼة") ،(3ﻓﻌــﻢ و ﱂ ﳜــﺺ؛ وﻷــﺎ ﳌــﺎ ﺧﺎﻟﻔــﺖ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﻨﻮاﻓــﻞ ﰲ
اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺟﺎز أن ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ.
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :أﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ ووﺟﻬﻬﺎ ﻴﻪ  ﻋﻦ اﻟﺼﻼة ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ
ﺣﱴ ﺗﻐﺮب اﻟﺸﻤﺲ ،وﱂ ﳜﺺ؛ وﻷﺎ ﺻﻼة ﻧﻔﻞ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﳑﻨﻮﻋـﺔ ﺑﻌـﺪ اﻟﻌﺼـﺮ
ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﻮاﻓﻞ.

) (1في )م( :يشابه.
) (2انظر :المدونة ،(151/1) :التفريع) :ص  ،(236الكافي) :ص .(79
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
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واﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ :أــﺎ ﺗﺼــﻠﻰ ﻣــﺎ ﱂ ﺗــﺰل اﻟﺸــﻤﺲ ووﺟﻬﻬــﺎ أﻧــﻪ  ﺻــﻼﻫﺎ ﰲ ﻫــﺬا
اﻟﻮﻗــﺖ) ،(1وﻷــﺎ ﺻــﻼة ﻧﻔــﻞ ﻳﺘﻌﻘﺒﻬــﺎ ذﻛــﺮ وﻋﻈــﺔ) ،(2ﻓﻜــﺎن وﻗﺘﻬــﺎ ﻣــﺎ ﱂ ﺗــﺰل
اﻟﺸﻤﺲ ،أﺻﻠﻪ ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ واﻻﺳﺘﺴﻘﺎء.
I>3 J5z1FOوو¢אaس $8א;Nאغ?.אxAgF

)(3

إذا ﻓــﺮغ اﻹﻣــﺎم ﻣــﻦ اﻟﺼــﻼة ذ ّﻛــﺮ اﻟﻨــﺎس ووﻋﻈﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺧﻄﺒــﺔ ﻣﺮﺗﺒــﺔ
ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ و اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(4؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳــﺮو أﻧــﻪ  ﺧﻄــﺐ ﳍــﺎ؛ وﻷن ﻣــﻦ
ُﺳــﻨّﺔ ﻛــﻞ ﺻــﻼة ﲞﻄﺒــﺔ أن ﳚﻬــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻘﺮاءة ،وﺻــﻼة اﻟﻜﺴــﻮف ﻳﺴــﺮ ﻓﻴﻬــﺎ
اﻟﻘﺮاءة ،ﻓﺪل أﻧﻪ ﻻ ﺧﻄﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
xSpMDF)_ J6z1FOאxN2

وﻻ ﳚﻤﻊ ﳋﺴﻮف اﻟﻘﻤﺮ وﻳﺼـﻠﻲ اﻟﻨـﺎس ﻟﻨﻔﻮﺳـﻬﻢ أﻓـﺮادا ﻛﺴـﺎﺋﺮ اﻟﻨﻮاﻓـﻞ).(5
ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن ﻣــﻦ ﺳــﻨﺘﻬﺎ أن ﳚﻤــﻊ ﳍــﺎ)(6؛ ﻷﻧــﻪ  ﱂ ﻳﺼــﻠﻬﺎ
ﰲ ﲨﺎﻋ ــﺔ وﻻ دﻋ ــﺎ إﱃ ذﻟ ــﻚ؛ وﻷ ــﺎ ﺗﻜ ــﻮن ﻟ ــﻴﻼ ﰲ وﻗ ــﺖ ﺗﻠﺤ ــﻖ اﳌﺸ ــﻘﺔ ﰲ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﳍﺎ ،وﺬا ﻓﺎرﻗﺖ ﻛﺴﻮف اﻟﺸﻤﺲ.
AgX § J7z1FOאxSf؟x

وﻣﻦ أدرك ﻣﻦ ﺻﻼة ﻛﺴﻮف اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺮﻛﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻌـﺔ اﻷوﱃ ،ﻓﻘـﺪ
أدرك اﻟﺼــﻼة وﻻ ﻳﻘﻀــﻲ ﺷــﻴﺌﺎ) ،(7وﻓ ـﻮات اﻟﺮﻛــﻮع اﻷول ﻛﻔ ـﻮات اﻟﻘ ـﺮاءة وﻟــﻮ
ﻓﺎﺗﺘﻪ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﱃ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ واﻟﺮﻛﻮع اﻷول ﻣـﻦ اﻟﺮﻛﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻛـﺎن ﻣـﺪرﻛﺎ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴـﺔ
ﺑﺈدراك اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻗﻀﻰ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷوﱃ ﺑﺮﻛﻮﻋﻬﺎ دون ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
) (1لم أعثر على تخريج ھذا الخبر.
) (2في )م( :موعظة.
) (3انظر :التفريع ،(236/1) :الرسالة) :ص  ،(147الكافي) :ص .(80
) (4في كتب األحناف ليس ف!ي الكس!وف خطب!ة )مختص!ر الق!دوري ،(120/1) :مختص!ر الطح!اوي )ص ،(39
تحفة الفقھاء ،(183/2) :أما عند الشافعية فھي ثابتة )األم ،(245/1) :اإلقناع )ص .((55
) (5انظر :المدونة ،(152/1) :التفريع ،(237/8) :الرسالة) :ص  ،(147الكافي ) :ص .(80
) (6انظر :األم ،(242/1) :مختصر المزنى ،اإلقناع )ص .(55
) (7انظر :المدونة ،(152/1) :التفريع )ص .(236
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AgXW 8א_/SL
ﺻــﻼة اﻻﺳﺘﺴــﻘﺎء)ُ (1ﺳــﻨّﺔ) ،(2ﻓــﺈذا ﺗــﺄﺧﺮ اﳌﻄــﺮ واﺣﺘــﻴﺞ إﻟﻴــﻪ ،ﺧــﺮج اﻹﻣــﺎم
ﺑﺎﻟﻨ ــﺎس إﱃ اﳌﺼ ــﻠﻰ ﻣﺘﻮاﺿ ــﻌﲔ ﻣﺘﺨﺸ ــﻌﲔ ،ﻓﻴﺼ ــﻠﻲ  ــﻢ ﺻ ــﻼة اﻻﺳﺘﺴ ــﻘﺎء،
وﻫـﻲ رﻛﻌﺘـﺎن ﻛﺴـﺎﺋﺮ اﻟﺼـﻠﻮات ﻳﻜـﱪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻜﺒـﲑة واﺣـﺪة ﻟﻺﺣـﺮام ،ﰒ ﻳﻘـﺮأ ﺑــﺄم
اﻟﻘــﺮآن وﺳــﻮرة ﻣﺜــﻞ اﻷﻋﻠــﻰ واﻟﻠﻴــﻞ وﳓﻮﳘــﺎ ﺟﻬـﺮا ،ﻓــﺈذا ﺳــﻠﻢ ﺻــﻌﺪ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨــﱪ
ﻣﺘﻮﻛﺌ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــﻮس أو ﻋﺼ ــﻰ ﻛﺎﳉﻤﻌ ــﺔ واﻟﻌﻴ ــﺪﻳﻦ ،وﳚﻠ ــﺲ إذا أﺧ ــﺬ اﻟﻨ ــﺎس
ﳎﺎﻟﺴــﻬﻢ ،ﻗــﺎم وﺧﻄــﺐ وأﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻔﺎر ﰲ ﺧﻄﺒﺘــﻪ ،ﰒ ﳚﻠــﺲ ﰒ ﻳﻘــﻮم
ﻓﻴﺨﻄــﺐ ،ﻓــﺈذا ﻓــﺮغ اﺳــﺘﻘﺒﻞ ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ وﺣــﻮل رداءﻩ ،ﻓﺠﻌــﻞ ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﳝﻴﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﴰﺎﻟﻪ ،وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﴰﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﳝﻴﻨﻪ ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻨﻜﻴﺴﻪ ،ﰒ ﻳﺴﺘﺴـﻘﻲ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ
وﻳﺪﻋﻮﻩ ﲟﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻪ ،واﻟﻨﺎس ﺟﻠﻮس ﻓﺈذا ﰎ) (3ﻳﻨﺰل وﻳﻨﺼﺮف).(4
وﻗ ــﺎل أﺻ ــﺒﻎ :إذا ﺷ ــﺮف ﻋﻠ ــﻰ ﻓﺮاﻏ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﳋﻄﺒ ــﺔ اﻵﺧ ــﺮة ﺣ ــﻮل وﺟﻬ ــﻪ إﱃ
ِ
اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏـﲑ ﻣـﺎ وﺻـﻔﻨﺎﻩ ،ﻓـﺈذا ﻓـﺮغ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻋﺎء ﻋـﺎد ﺑﻮﺟﻬـﻪ إﱃ اﻟﻨـﺎس ﻓـﺄﰎ
ــﻢ اﳋﻄﺒــﺔ ﰒ ﻧــﺰل ،وﻻ ﻳﻜــﱪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺳــﻮى ﺗﻜﺒــﲑة اﻹﺣ ـﺮام وﺗﻜﺒــﲑي اﳋﻔــﺾ
واﻟﺮﻓــﻊ اﳌﻌﺘــﺎد ﰲ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﺼــﻠﻮات ،وﻻ أذان ﻓﻴﻬــﺎ وﻻ إﻗﺎﻣــﺔ ،وﻻ ﺑــﺄس ﺑﺘﻜ ـﺮار
اﳋﺮوج) (5إذا اﺣﺘﻴﺞ إﻟﻴﻪ.
) (1االستس!!قاء :ف!!ي ك!!الم الع!!رب االس!!تدعاء وھ!!و طل!!ب الس!!قي )غ!!رر المقال!!ة :ص  ،148ومواھ!!ب الجلي!!ل:
.(205/2
) (2انظر :المدونة ،(153/1) :التفريع ،(239/1) :الرسالة) :ص .(148
) (3فإذا تم :سقطت من )ق(.
) (4انظ!!!ر ف!!!ي ص!!!فة ص!!!الة االستس!!!قاء :المدون!!!ة ،(154-153/1) :التفري!!!ع ،(239/1) :الرس!!!الة )ص ،(148
الكافي) :ص .(81 ،80
) (5أي :بتكرار الخروج إلى المصلى؛ ألن من ُسنّته إقامتھا أن تكون في الجبانة لتسع الناس كصالة العيد.
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وﻻ ﳝﻨــﻊ اﳌﺘﺠــﺎﻻت ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺎء) (1اﳋــﺮوج ،وﻟــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨــﺎس ﺻــﻴﺎم ﻗﺒــﻞ
اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ،وﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ أراد ذﻟﻚ.
 J1z1FOدa1א_x/SL

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ ﺻ ــﻼة اﻻﺳﺘﺴ ــﻘﺎء ُﺳ ــﻨّﺔ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﳌ ــﺎ ﳛﻜ ــﻰ ﻋ ــﻦ أﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ أ ــﺎ
ﺑﺪﻋﺔ)(2؛ ﳌﺎ روى ﻣﻌﻤﺮ) (3ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮى) (4ﻋﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﲤﻴﻢ) (5ﻋـﻦ ﻋﻤـﻪ" :أن
رﺳﻮل اﷲ  ﺧﺮج ﺑﺎﻟﻨـﺎس ﻳﺴﺘﺴـﻘﻲ ﻓﺼـﻠﻰ ـﻢ رﻛﻌﺘـﲔ ﺟﻬـﺮ ﺑـﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻬـﺎ،
وﺣ ـ ﻮل رداءﻩ ﻓــﺪﻋﻰ واﺳﺘﺴــﻘﻰ واﺳــﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠــﺔ) ،(6ورواﻩ اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس) ،(7وأﺑــﻮ
ﻫﺮﻳـ ــﺮة) ،(8وأﻧـ ــﺲ) ،(9وﺟـ ــﺎﺑﺮ)(10؛ وﻷن اﳋﻄﺒـ ــﺔ ﰲ اﻷﺻـ ــﻮل ﰲ اﻟﻌﺒـ ــﺎدات ﻻ
ﺗﻜﻮن إﻻ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺼﻼة ﻛﺨﻄﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ واﳉﻤﻌﺔ.
 J2z1FOא NYMD1وL.+CVאxZ$UL.Z$

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﳜﺮﺟﻮن ﻣﺘﻮاﺿﻌﲔ ﻣﺘﺨﺸﻌﲔ ﳌﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس" :أن رﺳـﻮل اﷲ
 ﺧـ ـ ـ ــﺮج ﰲ اﻻﺳﺘﺴـ ـ ـ ــﻘﺎء ﻣﺘﻮاﺿـ ـ ـ ــﻌﺎ ﻣﺘﺨﺸـ ـ ـ ــﻌﺎ ﻣﺘﻀـ ـ ـ ــﺮﻋﺎ ﻣﺘﺒـ ـ ـ ــﺬﻻ وﺻـ ـ ـ ــﻠﻰ
) (1وھن الالئي ال إرب للرجال فيھم.
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(39مختصر القدوري.(120/1) :
) (3معم!!ر :ب!!ن راش!!د األزدى م!!والھم ،أب!!و ع!!روة البص!!ري نزي!!ل ال!!يمن ثق!!ة ،ثب!!ت فاض!!ل م!!ن كب!!ار الس!!ابعة
)ت  154ھـ( )تقريب ص .(541
) (4الزھرى :ھو محمد بن مس!لم ب!ن عبي!د ﷲ ب!ن ش!ھاب ب!ن عب!د ﷲ ب!ن الح!ارث ب!ن زھ!رة ب!ن ك!الب القرش!ي
الزھرى :الفقي!ه ،الح!افظ متف!ق عل!ى جاللت!ه وإتقان!ه ،وھ!و م!ن رؤوس الطبق!ة الرابع!ة )ت  125ھ!ـ( )تقري!ب
التھذيب ص  ،506تذكرة ال ُحفّاظ.(180/1 :
) (5عباد بن تميم :بن غزية األنصاري المازني المدني ،ثقة من الثالث!ة ،وق!د قي!ل :إن ل!ه رؤي!ة )تقري!ب التھ!ذيب
ص .(289
) (6أخرجه البخاري في االستسقاء ،باب :الجھر بالقراءة في االستسقاء.(20/2) :
) (7أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :االستسقاء ،(689/1) :والنسائي في االستسقاء ،باب :الحال التي يس!تحب
لإلم!!ام أن يك!!!ون عليھ!!ا ،(126/3) :واب!!!ن ماج!!ه ف!!!ي إقام!!ة الص!!!الة ،ب!!اب :م!!!ا ج!!اء ف!!!ي ص!!الة االستس!!!قاء:
) ،(403/1والترمذي في الصالة ،باب :ما جاء في صالة االستسقاء ،(445/2) :وقال :حديث صحيح.
) (8أخرجه ابن ماجه في إقامــة الصالة ،بــاب :ما ج!ـاء ف!ي ص!الة االستس!قاء ،(403/1) :وأحم!د )،(3266/2
وسنده ضعيف لضعف النعمان بن راشد.
) (9أخرجه في االستسقاء ،باب :االستسقاء غل!ى المنب!ر ،(18-17/2) :ومس!لم ف!ي االستس!قاء ،ب!اب :ال!دعاء ف!ي
االستسقاء.(612/2) :
) (10حديـ!!ـث ج!!ابر أخرج!!ه الطبران!!ي ف!!ي األوس!!طي ،وفي!!ه موس!!ى ب!!ن محم!!د ب!!ن محم!!د ب!!ن إب!!راھيم الح!!ارث
التميمي وھو ضعيف )مجمع الزوائد.(216/2 :
) (11سبق تخريج الحديث قريبا.
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وﻷــﺎ ﺻــﻼة ﺗﻔﻌــﻞ ﻋﻨــﺪ اﶈــﻞ واﳉــﺪب ﻃﻠﺒــﺎ ﻟﻠﻔــﺮج ،وزوال اﻟﺸــﺪة ،وﺳ ـﺆاﻻ
ﻟﻠﻐﻴــﺚ واﻟﺮﲪــﺔ ،ﻓﻴﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﺑﺘﻀــﺮع وﺧﺸــﻮع وﺗﻮاﺿــﻊ وﺧﻀــﻮع؛
ﻷن ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟـﺪاﻋﻲ اﻟﺴـﺎﺋﻞ واﻟﺮاﻏـﺐ اﻟﻄﺎﻟـﺐ ،وﺗﻔـﺎرق ﺻـﻼة اﻟﻌﻴـﺪ؛ ﻷن
اﻟﻐﺮض ﺎ إﻇﻬﺎر اﻟﺸﺮع واﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻟﻪ واﻟﻔﺨﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮﻛﲔ.
 J3z1FOא 4MD1ن_4ذאنو_6.,0א_x/SL

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧـﻪ ﻻ أذان ﻓﻴﻬـﺎ وﻻ إﻗﺎﻣـﺔ؛ ﻷﻧـﻪ ﱂ ﻳﻨﻘـﻞ أﻧـﻪ أُذّن ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﻠﻨـﱯ 
وﻻ أﻗﻴﻢ ،وﻷﺎ ﺻﻼة ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﻛﺎﻟﻌﻴﺪﻳﻦ واﳋﺴﻮف.
 J4z1FOد1א6I fLא_x/SL

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﻜــﱪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻜﺒــﲑة اﻹﺣـﺮام ﻓﻘــﻂ ،وﻻ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺗﻜﺒــﲑ ﺳــﺎﺋﺮ
اﻟﺼـ ــﻠﻮات ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻟﻠﺸـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟـ ــﻪ :إﻧـ ــﻪ ﻳﻜـ ــﱪ ﺳـ ــﺒﻌﺎ ﰲ اﻷوﱃ وﲬﺴـ ــﺎ ﰲ
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ) ،(1ﳌــﺎ روى :أﻧــﻪ  اﺳﺘﺴــﻘﻰ ﻓﺼــﻠﻰ رﻛﻌﺘــﲔ وﻛــﱪ واﺣــﺪة) ،(2وﻫــﺬا
ﻧﺺ ،وﻷـﺎ ﺻـﻼة ﰲ ﻏـﲑ ﻋﻴـﺪ ﻓﻠـﻢ ﻳـﺰد ﰲ ﺗﻜﺒﲑﻫـﺎ ﻛﺴـﺎﺋﺮ اﻟﺼـﻠﻮات؛ وﻷـﺎ
ﺻﻼة ﻟﻨﺬم ﺗﻮﺿﻊ ﻷﺟﻞ ﻧﺴﻚ ﻛﺎﳉﻤﻌﺔ.
 J5z1FOد1אN8NCQאxCOA/

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﳚﻬــﺮ ﺑــﺎﻟﻘﺮاءة ﻓﻴﻬــﺎ؛ ﻷن اﻟﻨــﱯ  ﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻌــﻞ) ،(3وﻷــﺎ
ﺻﻼة ذات ﺧﻄﺒﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻛﺎﳉﻤﻌﺔ واﻟﻌﻴﺪﻳﻦ.




) (1انظر :األم ،(249/1) :مختصر المزنى) :ص  ،(33اإلقناع) :ص .(55
) (2قال الھيثمي :رواه الطبران!ي ف!ي األوس!ط ،وفي!ه مجاش!ع ب!ن عم!رو ،ق!ال اب!ن مع!ين :ق!د رأيت!ه أح!د الك!ذابين
)مجمع الزوائد.(216/2 :
) (3كما جاء في حديث البخاري الذي سبق.
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 J6z1FOد+) 1אMDAgFא6 %pא_x/SL

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻳﻘ ــﺪم اﻟﺼ ــﻼة ،ﻋﻠ ــﻰ اﳋﻄﺒ ــﺔ ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﳌ ــﺎ ﺣﻜ ــﻲ ﻋ ــﻦ اﺑ ــﻦ
اﻟﺰﺑﲑ) ،(1إن ﺻﺢ) ،(2ﻷن ذﻟﻚ ﻫـﻮ اﳌﻨﻘـﻮل ﻋـﻦ )اﻟﻨـﱯ ()(3؛ وﻷـﺎ ﺻـﻼة
ﻣﺴﻨﻮﻧﺔ ﲞﻄﺒﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﳋﻄﺒﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﺎﻟﻌﻴﺪﻳﻦ.
 J7z1FOא 4MD1نא*.م¦,MD>L.n%س4وxMF

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻹﻣــﺎم ﳜﻄــﺐ ﻣﺘﻮﻛﺌــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮس أو ﻋﺼــﻰ؛ ﻷن اﻟﻨــﱯ 
ﻛــﺎن ﻳﻔﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﰲ اﳉﻤﻌــﺔ واﻟﻌﻴــﺪﻳﻦ) ،(4واﳌﻌــﲎ ﻓﻴــﻪ أن اﻹﻣــﺎم ﻳﻄــﻮل ﻗﻴﺎﻣــﻪ
ﻓﻴﺤﺘــﺎج إﱃ اﺳ ـﱰاﺣﺔ واﻋﺘﻤــﺎد ،أو ﺧﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ أن ﻳﺄﺧــﺬﻩ اﻟــﺪوار وﻣــﺎ ﻻ ﻳــﺆﻣﻦ
ﻣﻌﻪ ﺳﻘﻮط ،وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻳﺄﻣﻦ ذﻟﻚ.
 J8z1FOد1)1دא/א*.مx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻹﻣﺎم ُﳛ ﻮل رداءﻩ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن ذﻟﻚ ﻟـﻴﺲ
ﻣــﻦ اﻟﺴــﻨﺔ)(5؛ ﻷﻧــﻪ  ﺣ ـ ﻮل رداءﻩ ﻓﺠﻌــﻞ ﳝﻴﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ ﴰﺎﻟــﻪ وﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﴰﺎﻟــﻪ
ﻋﻠــﻰ ﳝﻴﻨــﻪ) ،(6وﻗﻴــﻞ :إﳕــﺎ ﻓﻌــﻞ ﺗﻔــﺎؤﻻ ورﺟــﺎء ﻻﻧﻘــﻼب ﺣــﺎﳍﻢ ﻋــﻦ اﻟﺸــﺪة إﱃ
اﻟﺮﺧﺎء ،وﻋﻦ اﳉﺪب) (7إﱃ اﳋﺼﺐ ﻧﺜﺒﺖ ﻛﻮن ذﻟﻚ ﺳﻨﺔ ﻟﻔﻌﻠﻪ ﻟﻪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺘﻨﻜــﻴﺲ ﻟــﻴﺲ ﺑﺴــﻨﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳــﺮو ﻣــﻦ ﻓﻌﻠــﻪ ،واﻟﻘــﺪر اﻟــﺬي
روى ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺮداء ﻓﻼ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑﻩ.
) (1اب99ن الزبي99ر :ھ!!و عب!!د ﷲ ب!!ن الزبي!!ر ب!!ن الع!!وام القرش!!ي األس!!دي ،وأب!!و جني!!ب ك!!ان أول مول!!ود ف!!ي اإلس!!الم
بالمدين!!ة م!!ن المھ!!اجرين ،ول!!ى الخالف!!ة تس!!ع س!!نين إل!!ى أن قت!!ل ف!!ي ذي الحج!!ة س!!نة ث!!الث وس!!بعين )تقري!!ب
التھذيب.(303 :
) (2روى ذل!!ك عن!!ه ،وع!!ن عم!!ر ،وأب!!ان ب!!ن عثم!!ان ،وھش!!ام ب!!ن إس!!ماعيل وغي!!رھم )انظ!!ر المجم!!وع،85/5 :
المغنى.(433/2 :
) (3ما ب!ين قوس!ين س!قط م!ن )ق( ،وأم!ا تق!ديم الص!الة عل!ى الخطب!ة فأخرج!ه اب!ن ماج!ه وغي!ره م!ن ح!ديث أب!ى
ھريرة الذي سبق.
) (4أخرجه أبو داود في الصالة ،باب :يخطب على قوس ،(650/1) :وإسناده حسن )تلخيص الحبير.(65/2 :
) (5مختصر الطحاوي )ص  ،(40مختصر القدوري.(121/1) :
) (6سبق تخريج الحديث في أول باب االستسقاء.
) (7الجدب :ھو انقطاع المطر ويبس األرض )المصباح المنير ص  ،(92وبخالفه الخصب.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺘﻨﻜــﻴﺲ ﻟــﻴﺲ ﺑﺴــﻨﺔ ،ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳــﺮو ﻣــﻦ ﻓﻌﻠــﻪ ،واﻟﻘــﺪر اﻟــﺬي
روى ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺮداء ﻓﻼ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﻏﲑﻩ.
 J10z1FOא 1)MD1وWVא*.م"0א xD z

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﳛ ــﻮل وﺟﻬ ــﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻠ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ اﻟﻔ ـﺮاغ ﻓﻴ ـﺪﻋﻮ؛ ﻷن اﻟﻨ ــﱯ 
ﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻌــﻞ) ،(1ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ إﻧــﻪ ﻳﻔﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ اﻟﻔ ـﺮاغ ﻣــﻦ اﳋﻄﺒــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ :ﻫــﻮ أﻧــﻪ ﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ ﻗﻄــﻊ اﳋﻄﺒــﺔ ﺷــﻲء ﻳﺘﺸــﺎﻏﻞ ﺑــﻪ ﻋــﻦ أﻣــﻮر ﺗﻠــﻚ
اﻟﻌﺒﺎدة ﺳﻮاﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻌﻴﺪﻳﻦ واﳉﻤﻌﺔ؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ ﻗﻄﻌﻬـﺎ ﻟﺼـﻼة وﻻ أذان
وﻻ ﻟﻐ ــﲑ ذﻟ ــﻚ ﺑ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺳ ــﻨﺘﻬﺎ اﻻﺗﺼ ــﺎل واﻻﻧﺘﻈ ــﺎم ،وﻷ ــﺎ إﺣ ــﺪى ﺧﻄﺒ ــﱵ
اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﻓﻮﺟﺐ أﻻ ﺗﻘﻄﻊ ﳌﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ﻛﺎﻷوﱃ.
ووﺟــﻪ ﻗــﻮل أﺻــﺒﻎ ﻫــﻮ أن اﻟ ﺴــﻨﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺴــﻘﺎء ﺧﻄﺒﺘــﺎن ﻻ زﻳــﺎدة ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ،
ﻓﺈذا أﺗﻰ ﺑﺎﻟـﺪﻋﺎء ﺑﻌـﺪﳘﺎ ﻛـﺎن ذﻟـﻚ زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﳋﻄﺒﺘـﲔ؛ ﻷن اﻟـﺪﻋﺎء ﺣﻴﻨﺌـﺬ
ﻣﻨﻔﺮد ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺈذا أﺗﻰ ﺑﻪ ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻔﻬﻤﺎﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻞ
ﻛﺎن ﻧﻘﺼﺎ) (2ﳍﻤﺎ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
 J11z1FOא NfMD1אאNpوجx/SLg

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﺑﺄس ﺑﺘﻜﺮار اﳋﺮوج؛ ﻷن اﳋﺮوج إﳕـﺎ اﺣﺘـﻴﺞ إﻟﻴـﻪ ﻟﺘـﺄﺧﺮ اﳌﻄـﺮ
واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ واﻟﺮﺟﺎء ﻣـﻦ اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ إﺟﺎﺑـﺔ اﻟـﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﻐﻴـﺎث ،وﻣﺎداﻣـﺖ اﳊﺎﺟـﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ،ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻣﻮﺟﻮد ،وﻗﺪ روي" :إن اﷲ ﳛﺐ اﳌﻠﺤﲔ ﰲ اﻟﺪﻋﺎء").(3

) (1سبق تخريج الحديث في أول باب االستسقاء.
) (2في )م( :بعضا لھم.
) (3أخرجه الطبران!ي وأب!و الش!يخ والقض!اعى م!ن ح!ديث بقي!ة ع!ن األوزاع!ى ،ع!ن الزھ!رى ،ع!ن ع!روة ،ع!ن
عائشة مرفوعا )المقاصد الحسنة ص .(114
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﳝﻨــﻊ اﻟﻨﺴــﺎء اﳌﺘﺠــﺎﻻت ﻣــﻦ اﳋــﺮوج؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ  :ﻻ ﲤﻨﻌ ـﻮا
إﻣﺎء اﷲ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﷲ") ،(1وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﲟﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﺴـﺎﺟﺪ وﺣـﺪﻫﺎ ﺑـﻞ أراد
اﻟﺼـ ــﻼة ﰲ ﻣﻮاﺿـ ــﻌﻬﺎ؛ وﻷن ـ ــﻦ ﺣﺎﺟـ ــﺔ إﱃ ذﻟـ ــﻚ ﻛﺎﻟﺮﺟـ ــﺎل؛ وﻷن اﻟـ ــﺪﻋﺎء
ﻳﺸــﱰك ﻓﻴــﻪ اﻟﻨــﺎس ﻛﻠﻬــﻢ واﻟﻜــﻞ ﻣﻨــﺪوﺑﻮن إﻟﻴــﻪ ،وﲞــﻼف ذﻟــﻚ اﳌ ـﺮأة اﻟﺸــﺎﺑﺔ
واﳌﺨــﻮف ﻋﻠﻴﻬــﺎ أو ﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻔﺘﻨــﺔ ﻟﻠﺠﻤــﺎل ،ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﺻــﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻨــﻊ اﳋــﺮوج
أوﱃ.
 J13z1FOאFم1 ,א_x/SL

ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺼﻴﺎم ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﻓﻠﻢ ﻳﺮد ﺷﺮع ﺑﻪ ،ﻓـﺈن ﻓﻌـﻞ ﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﺟـﺎﺋﺰا،
ﻷﻧــﻪ ﻗﺮﺑــﺔ وﻓﻌــﻞ ﺧــﲑ ،وﻛﻠﻤــﺎ زاد اﻹﻧﺴــﺎن ﰲ ﻓﻌــﻞ اﻟﻘــﺮب ﻓــﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﻛــﺎن
أﻗﺮب ﻟﻪ إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،وأدﻋﻰ إﱃ إﺟﺎﺑﺔ ﻃﻠﺒﻪ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
©> LאAgFوא! 7 2אZ@$

@@

) (1أخرجه مسلم في الصالة ،باب :خروج النساء إلى المساجد.(327/1) :
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ﺻــﻔﺔ ﻏﺴــﻞ اﳌﻴــﺖ ﻛﺼــﻔﺔ ﻏﺴــﻞ اﳉﻨﺎﺑــﺔ) ،(2واﻟﻐــﺮض ﺑــﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴــﻒ وإزاﻟ ــﺔ
اﻷذى ﻋﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌﻴﺴــﻮر ،وﻳﺴــﺘﺤﺐ أن ﻳﻜــﻮن وﺗـﺮا ﺛﻼﺛــﺎ أو ﲬﺴــﺎ أو أﻛﺜــﺮ؛
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﳛﺘــﺎج إﻟﻴــﻪ ﰲ اﺟﺘﻬــﺎد اﻟﻐﺎﺳــﻞ ،ﲟــﺎء وﺳــﺪر) (3وأن ﻳﻜــﻮن ﰲ اﻵﺧــﺮة
ﻛــﺎﻓﻮرا) (4وﻳﺴــﱰ ﻋﻮرﺗــﻪ وﻳﻨــﺰع ﺛﻴﺎﺑــﻪ ،وﻻ ﻳﻔﻀــﻲ ﺑﻴــﺪﻩ إﱃ ﻋﻮرﺗــﻪ إﻻ وﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﺧﺮﻗــﺔ إﻻ أن ﻳﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﳑــﺎ ﳛﺘــﺎج إﱃ ﻣﺒﺎﺷ ـﺮﺗﻪ ﺑﻴــﺪﻩ ،وﻳﻌﺼــﺮ ﺑﻄﻨــﻪ ﻋﺼ ـﺮا
رﻗﻴﻘﺎ إن اﺣﺘﻴﺞ إﱃ ذﻟﻚ ،وﻻ ﻳﻘﻠﻢ ﻟﻪ ﻇﻔﺮ ،وﻻ ﳛﻠﻖ ﻟﻪ ﺷﻌﺮ.
1S{ J1z1FOא@\و.אאWوאx(5)WDAgF

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻐــﺮض ﺑــﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴــﻒ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺣــﺪ ﺳــﻮى أن اﳌﺴــﺘﺤﺐ ﻓﻴــﻪ
اﻟﻮﺗﺮ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ  ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻨﺘﻪ" :اﻏﺴﻠﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ أو ﲬﺴﺎ أو أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ذﻟـﻚ
إن رأﻳـ ــﱳ ذﻟـ ــﻚ") ،(6ﻓﻮﻛﻠـ ــﻪ إﱃ اﺟﺘﻬـ ــﺎدﻫﻦ ،وإﱃ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺮﻳﻦ ﻣـ ــﻦ اﳊﺎﺟـ ــﺔ إﱃ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ.

) (1ذكر الباب سقط من )ق(.
) (2انظر :المدونة ،(167/1) :التفريع ،(370/1) :الرسالة) :ص  ،(149الكافي) :ص .(83-82
) (3السدر :ھو النبات اللين له رائحة ذكية ،وقيل السدر النبق ،وورقة غسول )غرر المقالة ص .(149
) (4الكافور :نوع من الطيب )الصحاح.(808/2 :
) (5عنوان ھذا الفصل من )م(.
) (6أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الجن!!ائز ،ب!!ابُ :غس!!ل المي!!ت و وض!!وئه ،(73/2) :ومس!!لم ف!!ي الجن!!ائز ،ب!!ابُ :غس!!ل
الميت.(647/2) :
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻳﻜﻮن ﺑﺴﱰ ﻋﻮرﺗﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﳌﺎ وﺟﺐ ﺳﱰﻫﺎ وﻫﻮ ﺣﻲ ﻓﻜـﺬﻟﻚ ﺑﻌـﺪ
)(1
اﳌــﻮت؛ ﻷن ﺣﺮﻣﺘــﻪ ﺑﺎﻗﻴــﺔ ﻛﻬــﻲ ﰲ ﺣــﺎل اﳊﻴــﺎة ،وروي أن ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺳــﲑﻳﻦ
ﻏﺴــﻞ أﻧــﺲ ﺑــﻦ ﻣﺎﻟ ـﻚ ،ﻓﻠﻤــﺎ ﺑﻠــﻎ إﱃ ﻋﻮرﺗــﻪ ﻗــﺎل ﻷﻫﻠــﻪ :أﻧــﺘﻢ أﺣــﻖ دوﻧﻜــﻢ
ﻓﺎﻏﺴﻠﻮﻫﺎ) ،(2ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺬي ﻏﺴـﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻳـﺪﻩ ﺧﺮﻗـﺔ ،وﺟﻌـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻋﻮرﺗـﻪ ﺛﻮﺑـﺎ،
ﰒ ﻏﺴﻞ ﻋﻮرﺗﻪ ﻣﻦ ﲢﺖ اﻟﺜﻴﺎب.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﻨــﺰع ﺛﻴﺎﺑــﻪ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) (3ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻳﻐﺴــﻞ ﰲ اﻟﻘﻤــﻴﺺ؛
ﻷن ذﻟ ــﻚ أﻣﻜ ــﻦ ﰲ ﻏﺴ ــﻠﻪ وأﺑﻠ ــﻎ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻔ ــﻪ وأﻋ ــﻮن ﻟﻐﺎﺳ ـﻠﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﻳﺮﻳ ــﺪﻩ
ذﻟﻚ .وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إن اﺣﺘﺎج إﱃ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻮرﺗﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻌﻞ؛ ﻓـﻸن ﺗﻠـﻚ ﺣـﺎل
ﺿﺮورة ،واﻟﻀﺮورات ﺗﻨﻘﻞ اﻷﺻﻮل ﻋﻦ ﺑﺎﺎ ،وﺗﻐﲑ ﻣﻮﺟﺒﺎﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ إﱃ إزاﻟﺔ
ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻀﺮورة إﱃ إزاﻟﺘﻪ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻳﻌﺼـﺮ ﺑﻄﻨـﻪ ﻋﺼـﺮا رﻗﻴﻘـﺎ؛ ﻓﻸﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺆﻣﻦ أن ﳜـﺮج ﻣﻨـﻪ ﺷـﻲء
ﻓﻴﻠﻄﺦ أﻛﻔﺎﻧﻪ وﺗﻨﺘﻬﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ وﻳﺰول اﳌﻌﲎ اﳌﻄﻠﻮب ﺑﺘﻜﺮار ﻏﺴﻠﻪ ﻣـﻦ
اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ ،وﻗﺪ روي ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﻳﻘﻠﻢ ﻟﻪ ﻇﻔـﺮ وﻻ ﳛﻠـﻖ ﻟـﻪ ﺷـﻌﺮ ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﺳـﺘﺤﺒﺎﺑﻪ
ﻟ ــﺬﻟﻚ) ،(4وﻷﲪ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﺣﻨﺒ ــﻞ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :ﲝﻠ ــﻖ ﻋﺎﻧﺘ ــﻪ وﺗﻘﻠ ــﻴﻢ أﻇ ــﺎﻓﺮﻩ)(5؛ ﻷن
اﻷﺻـﻞ أﻻ ﻳﻔﻌـﻞ ﰲ اﳌﻴــﺖ ﺷـﻲء إﻻ ﺑﺸــﺮع ،وﱂ ﻳـﺮد ﺑـﺬﻟﻚ ،وﻷﻧــﻪ إزاﻟـﺔ ﺷــﻲء
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺔ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﳋﺘﺎن.

) (1محمد بن سيرين :أبو بكر محمد بن سيرين البصري مولى أنس بن مال!ك ،إم!ام وقت!ه بالبص!رة ،وك!ان فقيھ!ا
غزير العلم ثقة ثبتا ،عالمة في التعبير رأسا في الورع )ت  110ھـ( )انظر تذكرة ال ُحفﱠاظ.(781/1 :
) (2أخرجه الطبراني في الكبير )مجمع الزوائد.(21/5 :
) (3انظر :األم ،(281/1) :المھذب.(128/1) :
) (4انظر :مختصر المزنى )ص .(36
) (5انظر :مسائل اإلمام أحمد )ص .(134
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وﻳﻐﺴ ــﻞ ﻛ ــﻞ واﺣ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟ ــﺰوﺟﲔ ﺻ ــﺎﺣﺒﻪ ،ﻓﺄﻣ ــﺎ ﻏﺴ ــﻞ اﳌـ ـﺮأة زوﺟﻬ ــﺎ ﻓ ــﻼ
ﺧــﻼف ﻓﻴــﻪ) ،(1واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ" :أن أﺑــﺎ ﺑﻜــﺮ –  -أوﺻــﻰ أن ﺗﻐﺴــﻠﻪ أﲰــﺎء
ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻴﺲ")" ،(2وﻏﺴﻠﺖ أﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي اﻣﺮأﺗﻪ") ،(3وﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ –
رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــﺎ" :-ﻟــﻮ اﺳــﺘﻘﺒﻠﻨﺎ ﻣــﻦ أﻣﺮﻧــﺎ ﻣــﺎ اﺗﺴــﺘﺪﺑﺮﻧﺎﻩ ﻣــﺎ ﻏﺴــﻞ رﺳــﻮل اﷲ
 إﻻ أزواﺟ ــﻪ") ،(4وﱂ ﻳﻨﻜ ــﺮ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ أﺣ ــﺪ ذﻟ ــﻚ ،وﻷن اﻟﻐﺴ ــﻞ ﳌ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻓﻴ ــﻪ
اﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮرة واﻟﺒﺪن واﳌﻐﺎﻳﺐ) (5ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ أﺣﺪ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﺔ.
 J3z1FOא1S )1VNزوxWLV

)(6
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻟﻠﺮﺟ ــﻞ أن ﻳﻐﺴ ــﻞ زوﺟﺘ ــﻪ ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ؛ ﻷن ﻋﻠﻴـ ـﺎً
ﻏﺴــﻞ ﻓﺎﻃﻤــﺔ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤــﺎ) ،(7وﱂ ﻳﻨﻜــﺮ ﻟــﺬﻟﻚ أﺣــﺪ ،وﻷن زوال اﻟﺰوﺟﻴــﺔ
ﺑﺎﳌﻮت ﻻ ﳝﻨﻊ أن ﻳﻐﺴﻞ اﳊـﻲ ﻣﻨﻬﻤـﺎ اﳌﻴـﺖ أﺻـﻠﻪ إذا ﻣـﺎت اﻟـﺰوج ،وﻷن ﻛـﻞ
ﻣﻌﲎ ﱂ ﳛﺮم ﻧﻈـﺮ اﻟﺰوﺟـﺔ إﱃ اﻟـﺰوج ﱂ ﳛـﺮم ﻧﻈـﺮﻩ إﻟﻴﻬـﺎ اﻋﺘﺒـﺎرا ﺑﺎﻷﺻـﻮل ﻛﻠﻬـﺎ
ﻛﺎﳌﺮض) ،(8وﻏﲑﻩ.

) (1انظر :اإلجماع )ص  ،(46المغنى ،(436/2) :المحلى ،(256/5) :نيل األوطار.(27/4) :
) (2البيھقي ،(297/3) :وأسماء بنت عميس ھذه :أسماء بنت عميس بن معبد بن الح!ارث ،أم عب!د ﷲ ب!ن جعف!ر
من المھاجرات األول ،تزوج بھا علي بن أبى طالب بعد أن مات زوجھ!ا أب!و بك!ر الص!دﱢيق ،ولق!د عاش!ت بع!د
علي )انظر :االستيعاب ،1784/4 :واإلصابة.(116/12 :
) (3البيھقي.(397/3) :
) (4أخرجه أبو داود في الجنائز ،باب :في ستر الميت عند غسله ،(196/3) :واب!ن ماج!ه ف!ي الجن!ائز ،ب!اب :م!ا
ج!!اء ف!!ي غس!!ل الرج!!ل امرأت!!ه وغس!!ل الم!!رأة زوجھ!!ا ،(470/1) :والح!!اكم ف!!ي المس!!تدرك ،(59/3) :وق!!ال:
صحيح على شرط مسلم.
) (5في )م( :المغابن وھي األرفاغ واآلباط )المصباح المنير ص .(442
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص .(41
) (7البيھقي.(396/3) :
) (8في )م( :كالمريض.
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وﻳﻐﺴ ـ ــﻞ اﻟﺮﺟ ـ ــﻞ أﻣﺘ ـ ــﻪ وﻣﺪﺑﺮﺗ ـ ــﻪ وأم وﻟ ـ ــﺪﻩ وﻛ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ ﻳﺴ ـ ــﺘﺒﻴﺤﻪ إﱃ ﺣ ـ ــﲔ
اﳌﻮت) ،(1ﻓﻬﻲ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ،واﻟﻌِﻠّﺔ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌـﻮرة
ﺣﲔ اﳌﻮت.
C' J5z1FOא41VNن) xWLL .1S

وﻻ ﳚــﻮز أن ﻳـُﻐَ ﺴـ َـﻞ اﻟﺮﺟــﻞ ﻣﺒﺘﻮﺗــﻪ ﻣﻨــﻪ ،وإن ﻣﺎﺗــﺖ ﰲ ﻋــﺪﺎ ،وﻻ ﺗﻐﺴــﻠﻪ
ﻫﻲ إن ﻣﺎت)(2؛ ﻷن اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﳊﻴـﺎة ﻛﺎﻷﺟﺎﻧـﺐ ،وﻷﻧـﻪ ﳌـﺎ
ﱂ ﳚﺰ ﻷﺣﺪﳘﺎ اﻻﻃﻼع ﻋﻠـﻰ ﻋـﻮرة اﻵﺧـﺮ ﰲ اﳊﻴـﺎة ﻓـﺬﻟﻚ ﺑﻌـﺪ اﳌـﻮت؛ ﻷن
ِﻋﻠﺔ ﺟﻮاز ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻮت ﻫﻮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺟﻮازﻩ ﺣﺎل اﳊﻴﺎة إﱃ اﳌﻮت.
1S{ J6z1FOאWLD%.1VNאx$VN

وﻋﻨــﻪ ﰲ اﳌﻄﻠﻘــﺔ اﻟﺮﺟﻌﻴــﺔ رواﻳﺘــﺎن) :(3إﺣــﺪاﳘﺎ أن أﺣــﺪﳘﺎ ﻳﻐﺴــﻞ اﻵﺧــﺮ إذا
ﻣﺎت ﰲ اﻟﻌﺪة واﻷﺧﺮى أﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﺴـﻠﻪ ،ﻓﻮﺟـﻪ اﳉـﻮاز أن أﺣﻜـﺎم اﻟﺰوﺟﻴـﺔ ﺑﺎﻗﻴـﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ إﱃ اﳌـ ــﻮت ﺑـ ــﺪﻟﻴﻞ ﳊـ ــﻮق اﻹﻳـ ــﻼء واﻟﻈﻬـ ــﺎر واﻟﻨﻔﻘـ ــﺔ وﺛﺒ ـ ـﻮت اﻟﺘ ـ ـﻮارث
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺎﳌﺮﲡﻌﺔ ،ووﺟﻪ اﳌﻨﻊ ﻓـﻸن اﻻﺳـﺘﻤﺘﺎع ـﺎ واﻟﻨﻈـﺮ إﻟﻴﻬـﺎ ﻛـﺎن ﳏﺮﻣـﺎ ﰲ
اﳊﻴﺎة ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت؛ ﻷن ِﻋﻠّﺔ ﺟﻮاز ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻮت اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺟـﻮازﻩ ﰲ
ﺣﺎل اﳊﻴﺎة ،وﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﻞ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻻرﲡﺎل ،ﻓﺄﺷﺒﻪ اﳌﺒﺘﻮﺗﺔ.
1S{ J7z1FOذوא~موאxn'V#

وﳚـﻮز أن ﺗﻐﺴـﻞ اﳌـﺮأة ذوي ﳏﺎرﻣﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺮﺟـﺎل ﻣـﻦ وراء ﺛـﻮب إذا ﱂ ﻳﻜـﻦ
ﻣﻌﻬ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﻳﻐﺴ ــﻠﻬﻢ ﻣ ــﻦ اﻟﺮﺟ ــﺎل ،وﻛ ــﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟ ــﻞ ﻳﻐﺴ ــﻞ ذوات ﳏﺎرﻣ ــﻪ ﻣ ــﻦ
اﻟﻨﺴﺎء إذا ﱂ ﳛﻀﺮ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴـﺎء ﻣـﻦ ﻳﻐﺴـﻠﻬﻦ)(4؛ ﻷن ﻧﻈـﺮ ﺑﻌﻀـﻬﻢ إﱃ أﺑـﺪان
) (1انظر :المدونة ،(167/1) :التفريع ،(371/1) :الكافي )ص .(83-82
) (2انظر :المدونة ،(167/1) :التفريع ،(371/1) :الكافي )ص .(83-82
) (3أنظر :المدونة (167/1) :التفريع ،(371/1) :الكافي )ص.(72
) (4أنظر :المدونة ،(168-167/1) :التفريع ،(372-371/1) :الرسالة )ص.(150
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ﺑﻌ ــﺾ ﺟ ــﺎﺋﺰ ،أﻻ ﺗ ــﺮى أن اﻟﺴ ــﻔﺮ ﺟ ــﺎﺋﺰ ﻣﻌﻬ ــﻢ ،ﻓﺄﻣ ــﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴ ــﺔ إذا ﻣﺎﺗ ــﺖ ﰲ
ﺳــﻔﺮ وﱂ ﳛﻀــﺮﻫﺎ إﻻ رﺟــﺎل أﺟﺎﻧــﺐ ،ﻓــﺈن ﻣــﻦ ﺣﻀــﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﻟﺮﺟــﺎل ﻳﻴﻤﻤﻬــﺎ
ﳝﺴــﺢ وﺟﻬﻬــﺎ وﻛﻔﻴﻬــﺎ ،واﻟﺮﺟــﻞ إذا ﻣــﺎت وﱂ ﳛﻀــﺮﻩ إﻻ ﻧﺴــﺎء أﺟﺎﻧــﺐ ﳝﻤﻨــﻪ:
ﻓﻤﺴــﺤﻦ وﺟﻬــﻪ وﻳﺪﻳــﻪ إﱃ اﳌ ـﺮﻓﻘﲔ؛ ﻷن ﻣــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ ﻛــﻒ اﳌ ـﺮأة إﱃ اﻟــﺬراع
ﻋﻮرة ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻸﺟﻨﱯ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ،وﺑﺪن اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻮرة ﻓﺠﺎز أن ﻳﺒﻠﻐﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﻏﺎﻳﺘﻪ ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻳـُﻴَ ﻤﻢ؛ ﻷن اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ
ﰲ اﻟﺸــﺮع ﺑــﺪﻻ ﻣــﻦ اﻟﻐﺴــﻞ ﻋﻨــﺪ ﺗﻌــﺬرﻩ ،ﻓﻠﻤــﺎ ﺗﻌــﺬر اﻟﻐُﺴــﻞ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻊ
ﻟﺘﺤﺮﱘ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺑﺪن اﻷﺟﻨﱯ ﻗﺎم اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
 J8z1FOא  ELא_{SLل@?{xL.1S

وﻳﺴﺘﺤﺐ ﳌـﻦ ﻏﺴـﻞ ﻣﻴﺘـﺎ أن ﻳﻐﺘﺴـﻞ ﳌـﺎ روي أن رﺳـﻮل اﷲ  ﻗـﺎل" :ﻣـﻦ
ﻏﺴــﻞ ﻣﻴﺘــﺎ ﻓﻠﻴﻐﺘﺴــﻞ") ،(1وﻷﻧــﻪ  أﻣــﺮ ﻋﻠﻴــﺎ أن ﻳﻐﺘﺴــﻞ ﳌــﺎ ﻏﺴــﻞ أﺑــﺎﻩ)،(2
واﳌﻌﲎ ﰲ ذﻟﻚ أن اﻟﻐﺎﺳﻞ رﲟﺎ ﺧﺎف أن ﻳﻨﺘﻀﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺎء اﻟـﺬي ﻳﺼـﻴﺐ
ﺑﺪن اﳌﻴﺖ ﻓﻘﻄﻌﻪ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻻﻧﺒﺴﺎط واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓـﺈذا ﻋﻠـﻢ أﻧـﻪ ﻳﻐﺘﺴـﻞ زال
ﻋﻨﻪ ذﻟﻚ.
 J9z1FOאx1S )_NOf

وﻣ ــﻦ ﻣ ــﺎت ﻟ ــﻪ ﻧﺴ ــﻴﺐ ﻛ ــﺎﻓﺮ أب أو ﻏ ــﲑﻩ ﻓ ــﻼ ﻳﻐﺴ ــﻠﻪ ،وﻻ ﻳﻠ ــﻲ ﺷ ــﻴﺌﺎ ﻣ ــﻦ
أﻣــﺮﻩ) (3إﻻ أن ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ أﻫــﻞ دﻳﻨــﻪ ﻣــﻦ ﻳﻜﻔﻴــﻪ ذﻟــﻚ ﻓﻴﻮارﻳــﻪ؛ ﻷن اﻟﻐُﺴــﻞ
ﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼ ــﻼة ﻓﻠﻤ ــﺎ ﱂ ﻳﺼــﻞ ﻋﻠﻴ ــﻪ؛ ﻟﻘﻄ ــﻊ) (4اﻟﻮﻻﻳــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ﱂ ﻳﻐﺴ ــﻠﻪ ،وﻷن
ﻏﺴﻞ اﳌﻴﺖ ﺗﻄﻬﲑ ﻟﻪ ،واﻟﻜﺎﻓﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺘﻄﻬﲑ.
) (1أخرجه الترمذي في الجنائـز ،باب :مـا جاء ال ُغســل م!ن غس!ل الميـ!ـت ،(219/3) :وقـ!ـال :ح!ديث حسـ!ـن،
وص!!ححه اب!!ن ح!!زم ف!!ي المحل!!ى ،(32/2) :واب!!ن حب!!ان وال!!ذھبي )الھداي!!ة تخ!!ريج أحادي!!ث بداي!!ة المجتھ!!د:
).(422/1
) (2أخرجه البيھقي ) ،(304 /1والحديث فيه ناجيه بن كعب األسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح.
) (3المدونة ،(168/1) :التفريع ،(370/1) :الرسالة) :ص .(151
) (4في )ق( :لتقطيع.
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واﻟﻜﻔﻦ واﳊﻨﻮط) (2وﻣﺆوﻧﺔ اﻟﺪﻓﻦ ﻣـﻦ رأس اﳌـﺎل)(3؛ ﻷن ﺳـﱰ اﳌﻴـﺖ وﻛﻔﻨـﻪ
وﺻ ـ ــﻴﺎﻧﺘﻪ ﺣ ـ ــﻖ ﷲ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ ،وﺣﻘ ـ ــﻮق اﷲ ﻣﻘﺪﻣ ـ ــﺔ ﻻ ﳚ ـ ــﻮز ﺗﺮﻛﻬ ـ ــﺎ وﻻ اﻟـ ـ ـﱰاض
ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ،أﻻ ﺗـﺮى أن اﳌﻴـﺖ ﻟـﻮ وﺻـﻰ ﺑـﺄﻻ ﻳﻜﻔـﻦ وأن ﻳـﺪﻓﻦ ﻋﺮﻳﺎﻧـﺎ ﱂ ﻳﻜـﻦ
ﻟﻪ ذﻟـﻚ ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻟـﻮ ﱂ ﳜﻠـﻒ ﻛﻔﻨـﺎ ﻟﻮﺟـﺐ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﺗﻜﻔﻴﻨـﻪ ،وﻷن ﺣﺮﻣﺘـﻪ
ﻛﺤﺮﻣﺔ اﳊﻲ ،ﻓﻠ ﻤﺎ ﱂ ﳚـﺰ أن ﻳﻨـﺰع ﻣـﻦ اﳊـﻲ ﻛﺴـﻮﺗﻪ اﻟـﱵ ﻻﺑـﺪ ﻣﻨﻬـﺎ ﻓﻜـﺬﻟﻚ
ﻣــﻦ اﳌﻴــﺖ ،وﻷن اﳌﻴــﺖ ﻣﺎﻟــﻚ ﻟﻘــﺪري اﻟﻜﻔــﻦ واﳊﻨــﻮط ﻣــﻦ ﻣﺎﻟــﻪ ﺑــﺪﻟﻴﻞ أﻧــﻪ ﻻ
ﳚﻮز ﻟﻪ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻨﻪ ،وﻷن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺎﺟﺘﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺣﺎﺟﺘﻪ أوﱃ
اﻟﻨﺎس ﲟﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ.
0 J1z1FOذא>نאxaCN.?;f

ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻜﻔﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﺎ ﻓﺎﳌﺮﻦ أوﱃ؛ ﻷﻧﻪ ﲝﻴﺎزﺗﻪ إﻳﺎﻩ ﻗﺪ ﺻﺎر ﺣﻘﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﳊﺎل اﳌﻴﺖ ﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻮض ﺑﻪ) ،(4واﻟﻌﲔ إذا ﺗﻌﻠﻖ ﺎ ﺣﻘـﺎن :أﺣـﺪﳘﺎ ﺑﻌـﻮض،
واﻵﺧ ــﺮ ﺑﻐ ــﲑ ﻋ ــﻮض ﻛ ــﺎن ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﺎﻟﻌﻮض ﻣﻘ ــﺪﻣﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻵﺧ ــﺮ ،ﻛﺎﻟ ــﺪﻳﻦ
واﻟﺰﻛﺎة واﻟﻮﺻﻴﺔ.

) (1التعريف من )م(.
) (2الحنوط :كل ما يطيب له الميت من مسك وصندل وعنبــر وكـ!ـافور وغي!ر ذل!ك ممـ!ـا يـ!ـذر علي!ه تطييب!ا ل!ه
وتجفيفا لرطوبته )المصباح المنير ص .(154
) (3انظر :التفريع ،(372/1) :الكافي) :ص .(83
) (4انظر :التفريع ،(372/1) :الكافي) :ص .(83
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وﻟ ــﻴﺲ ﰲ اﻟﻜﻔ ــﻦ ﺣ ــﺪ؛ ﻷن اﻟﻐ ــﺮض ﺑ ــﻪ ﺳ ــﱰ اﳌﻴ ــﺖ وﺻ ــﻴﺎﻧﺘﻪ ،وﻳﺴ ــﺘﺤﺐ
اﻟﻮﺗﺮ)(1؛ﻷن رﺳﻮل اﷲ  ﻛﻔﻦ ﰲ وﺗﺮ وﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺛﻮاب) ،(2وﻛﻔـﻦ اﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ
اﺑﻨﺎ ﻟﻪ ﰲ ﲬﺴﺔ أﺛﻮاب).(3
V J3z1FOאزא?;fאxT D

وﳚﻮز ﰲ اﻟﻜﻔـﻦ اﻟﻠﺒـﻴﺲ)(4؛ ﻷن أﺑـﺎ ﺑﻜـﺮ –  -أﻣـﺮ أن ﻳﻜﻔـﻦ ﰲ ﺛـﻮب
ﻣ ـ ــﻦ ﺛﻴﺎﺑ ـ ــﻪ اﻟ ـ ــﱵ ﻳﻠﺒﺴ ـ ــﻬﺎ وﻗ ـ ــﺎل :اﳊ ـ ــﻲ أﺣ ـ ــﻖ ﺑﺎﳉﺪﻳ ـ ــﺪ ،وإﳕ ـ ــﺎ ﻫ ـ ــﻮ ﻟﻠﻤﻬﻨ ـ ــﺔ
واﻟﺼﺪﻳﺪ) ،(5وﻷن اﻟﻐﺮض ﺳﱰ اﳌﻴﺖ وﺻﻴﺎﻧﺘﻪ دون اﳌﻔﺎﺧﺮة واﻟﺰﻳﻨﺔ.
 J4z1FOא ض6אx?;f

اﻟﺒﻴﺎض ﰲ اﻟﻜﻔﻦ أﺣﺐ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ)(6؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﺧﲑ ﺛﻴﺎﺑﻜﻢ اﻟﺒﻴـﺎض
ﻓﻠﻴﻠﺒﺴـﻬﺎ أﺣﻴـﺎؤﻛﻢ ،وﻛﻔﻨـﻮا ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﻮﺗـﺎﻛﻢ") ،(7ﻷﻧــﻪ ﳌـﺎ ﻛـﺎن ﻫـﻮ اﳌﺴـﺘﺤﺐ ﻣــﻦ
اﻟﻠﺒﺎس ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت.
a J5z1FOא@\-S@8وאxka$

وﳛــﻨﻂ ﺑﺎﳌﺴــﻚ واﻟﻌﻨــﱪ ،وﻛــﻞ ﻃﻴــﺐ ﳚــﻮز اﻟﺘﻄﻴــﺐ ﺑــﻪ ﻟﻠﺤــﻲ ،ﻓﻴﺠــﻮز أن
ﳛﻨﻂ ﺑﻪ اﳌﻴﺖ) ،(8وذﻟﻚ" :أن رﺳﻮل اﷲ  ﺣﻨﻂ ﺑﺎﳌﺴﻚ") ،(9وﺣﻨﻂ ﻋﻤﺮ
–  – ﺑﺎﻟﻜــﺎﻓﻮر) ،(10ووﺻــﻰ ﻋﻠـ ّـﻲ –  -أن ﳚﻌــﻞ ﰲ ﺣﻨﻮﻃــﻪ ﻣﺴــﻚ
) (1انظر :التفريع ،(372/1) :الرسالة) :ص  ،(150الكافي ) :ص .(83
) (2أخرجه البخاري في الجنائز ،باب :الثياب البيض للكفن ،(75/2) :ومسلم في الجنائز ،باب :في كفن الميت.(649/2) :

) (3أخرجه عبد الرزاق.(424/3) :
) (4انظر :التفريع ،(372/1) :الرسالة) :ص  ،(150الموطأ.(223/1) :
) (5أخرجه البخاري في الجنائز ،باب :موت يوم االثنين.(106/2) :
) (6انظر :التفريع ،(372/1) :الرسالة) :ص  ،(150الكافي ).(83
) (7أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي اللب!!اس ،ب!!اب :ف!!ي البي!!اض ،(51/4) :واب!!ن ماح!!ة ف!!ي اللب!!اس ،ب!!اب :ف!!ي البي!!اض:
) ،(1181/2والترمذي في الجنائز ،باب :ما يستحب من األكفان ،(310/3) :وقال :حسن صحيح.
) (8انظر :المدونة ،(168/1) :التفريع ،(372/1) :الرسالة) :ص  ،(151الكافي) :ص .(84
) (9أخرجه ابن شيبة ،(56/3) :والحاكم.(361/1) :
) (10ابن أبى شيبة.(257/3) :
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وﻗﺎل :وﻫﻮ ﻓﻀـﻞ ﺣﻨـﻮط اﻟﻨـﱯ ) ،(1وﻳﺴـﺘﺤﺐ أن ﳚﻌـﻞ اﳊﻨـﻮط ﰲ ﻣﻔﺎرﻗـﻪ
وﻣﻔﺎﺻﻠﻪ وﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺠﻮدﻩ؛ ﻷن ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ أﺷﺮف ﻣﺎ ﰲ ﺟﺴﺪﻩ ،وﻗﺪ ﻗﺎل
)(2
ﺗﻌـ ــﺎﱃ ، l[ Z Y X WVm :وﻗ ـ ــﺎل ¿ ¾m :

.(3)lÁÀ

) (1البيھقي.(406/3) :
) (2سورة الفتح ،اآلية.(29) :
) (3سورة طه ،اآلية.(111) :
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واﻟﺼــﻼة ﻋﻠــﻰ اﳉﻨــﺎﺋﺰ ﺟــﺎﺋﺰة ﰲ ﻛــﻞ وﻗــﺖ إﻻ ﻋﻨــﺪ ﻃﻠــﻮع اﻟﺸــﻤﺲ ،وﻋﻨــﺪ
ﻏﺮوــﺎ) ،(2ﻷــﺎ ﳌــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﳍــﺎ وﻗــﺖ راﺗــﺐ ،ﻛﺄوﻗــﺎت اﻟﻔـﺮاﺋﺾ اﳌﺮﺗﺒــﺔ ﺟــﺎزت
ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ،وﻛﺮﻫـﺖ ﻋﻨـﺪ ﻃﻠـﻮع اﻟﺸـﻤﺲ وﻏﺮوـﺎ ﻟﻨﻬـﻲ اﻟﻨـﱯ  ﻋﻨﻬـﺎ
ﰲ ﻫ ــﺬﻳﻦ اﻟـ ـﻮﻗﺘﲔ ﺑﻨﻬﻴ ــﻪ ﻋ ــﻦ اﻟﺼ ــﻠﻮات ﻓﻴﻬﻤ ــﺎ ﻋﻤﻮﻣ ــﺎ) ،(3وﳚ ــﻮز أن ﻳﺼ ــﻠﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎﱂ ﺗﺼﻔﺮ اﻟﺸﻤﺲ؛ ﻷﺎ آﻛـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨﻔـﻞ ﻟﻜﻮـﺎ ﻣـﻦ ﺧـﲑ
اﻟﻔﺮوض ،وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻴﺎن ،وﻫـﺬا إذا أﻣـﻦ ﺗﻐﲑﻫـﺎ ،ﻓـﺈن ﺧﻴـﻒ ذﻟـﻚ
ﺻــﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أي وﻗــﺖ ﻛــﺎن؛ ﻷن اﻟﻨﻬــﻲ ﻣﻀـ ّـﻤﻦ ﺑﺎﻟﺴــﻼﻣﺔ واﻷﻣــﻦ ﻣــﻦ ﻫﺘــﻚ
اﳊﺮﻣـﺔ ،ﻓـﺈذا ﱂ ﻳـﺆﻣﻦ ذﻟـﻚ زال اﳌﻨـﻊ ،وﻷﻧـﻪ ﻟـﻮ ﻣﻨـﻊ ذﻟـﻚ ﻣـﻊ اﳋـﻮف ﱂ ﳜـﻞ
ﻣ ــﻦ أﺣ ــﺪ أﻣـ ـﺮﻳﻦ :إﻣ ــﺎ أن ﻳ ــﺪﻓﻦ ﺑﻐ ــﲑ ﺻ ــﻼة وذﻟ ــﻚ ﳑﻨ ــﻮع ،أو أن ﻳﻨﺘﻈ ــﺮ ﺑ ــﻪ
ذﻫﺎب ﻫﺬﻩ اﻷوﻗﺎت ﻓﻴﺆدي إﱃ ﻫﺘﻚ اﳊﺮﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﳑﻨﻮع أﻳﻀﺎ ﻓﻠـﻢ ﻳﺒـﻖ إﻻ
ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
+f5 J1z1FOאMDAgFאxBPaQ

)(4

واﻟﺼــﻼة ﻋﻠــﻰ اﳉﻨــﺎﺋﺰ ﻣــﻦ ﻓــﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳــﺎت  ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﺻــﺒﻎ وﻏــﲑﻩ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ :إﺎ ُﺳﻨّﺔ)(5؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﺻﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ") (6وﻗﻮﻟﻪ" :ﺻﻠﻮا ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ
) (1عنوان الباب من )م(.
) (2انظر :المدونة ،(171/1) :التفريع ،(367/1) :الكافي )ص .(84
) (3سبق ذكر النھي عن الصالة في ھذين الوقتين مع تخريج حديثه.
) (4في التفريع قال مالك :والصالة على الجنائز واجبة ).(367/1
) (5انظر :المقدمات.(234/1) :
) (6لم أعثـر على تخريـج لھـذا الخبـر بھــذا اللفظ ،لكن في الدارقطني ،(57/2) :بلفظ" :صلوا على كل مي!ت"،
وفي البخاري" :صلوا على صاحبكم" في الجنائز ،باب :سنة الصالة على الجنائز.(89/2) :
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ﻗ ــﺎل :ﻻ إﻟ ــﻪ إﻻ اﷲ") ،(1وﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﺣ ــﻖ اﳌﺴ ــﻠﻢ ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺴ ــﻠﻢ ﺛ ــﻼث ﻓ ــﺬﻛﺮ:
وﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻣﺎت") ،(2وﻷن ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاﻻة وﺣﺮﻣﺔ) (3اﻟﺪﻳﻦ.
 J2z1FOאAgX6I fLאaQزxA

واﻟﺘﻜﺒ ـ ــﲑ ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ أرﺑ ـ ــﻊ)" ،(4وﻷن اﻟﻨ ـ ــﱯ  ﺻ ـ ــﻠﻰ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻨﺠﺎﺷ ـ ــﻰ ﻓﻜ ـ ــﱪ
أرﺑﻌــﺎ") ،(5وروي" :أﻧــﻪ ﺻــﻠﻰ ﻋﻠــﻰ ﻗــﱪ ﻣﺴــﻜﻴﻨﺔ ﻓﻜــﱪ أرﺑﻌــﺎ") ،(6وﺻــﻠﻰ ﻋﻠـ ّـﻲ
–  -ﻋﻠﻰ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﳌﻜﻔﻒ ﻓﻜﱪ أرﺑﻌـﺎ) ،(7وﻷن اﻟﺘﻜﺒـﲑ ﰲ ﺻـﻼة اﳉﻨـﺎزة
أﻗــﻴﻢ ﻣﻘــﺎم اﻟﺮﻛﻌــﺎت ﰲ اﻟﺼــﻠﻮات ،ﻓﻴﺠﻌــﻞ ﻋــﺪدﻩ ﻛــﺄﻛﺜﺮ أﻋــﺪاد اﻟﺮﻛﻌــﺎت وﻫــﻮ
أرﺑﻊ.
N50 J3z1FOאموAgX1DאaQزxA

وﳍﺎ إﺣـﺮام وﲢﻠﻴـﻞ ،ﻓـﺎﻹﺣﺮام ﻫـﻮ اﻟﺘﻜﺒـﲑة اﻷوﱃ ،واﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﻮ اﻟﺴـﻼم)،(8
واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ أن ﻛــﻞ ﺻــﻼة اﻓﺘﺘﺤــﺖ ﺑــﺎﻟﺘﻜﺒﲑ اﻓﺘﺘــﺎح ﲢــﺮﱘ ﺧﺘﻤــﺖ ﺑﺎﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ،
ﻛﺎﻟﻔﺮاﺋﺾ واﻟﻨﻮاﻓﻞ ،واﻟﺴﻼم ﻓﻴﻬﺎ واﺣﺪة؛ ﻷﻧﻪ ﺳﻼم ﲢﻠﻴـﻞ ﻛﺴـﺎﺋﺮ اﻟﺼـﻠﻮات
إﻻ أن اﳌـﺄﻣﻮم ﻻ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻠـﻰ واﺣــﺪة؛ ﻷﻧـﻪ ﻟــﻴﺲ ﻓﻴﻬـﺎ رد ﲞــﻼف اﻟﺼـﻠﻮات ﻫــﻮ
ﲢﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ،وﻳﺴﺘﺤﺐ إﺧﻔﺎءﻩ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ.

) (1أخرج!ه ال!!دارقطني ،(56/2) :وأعل!!ه اب!!ن الج!!وزي بمحم!!د ب!ن الفض!!ل ،ق!!ال النس!!ائي :مت!!روك ،وق!!ال أحم!!د:
حديثه يشبه حديث أھل الكذب ،وقال ابن معين :كان كذابا )نصب الراية.(28/2 :
) (2لم أعث!ر عل!ى ح!ديث بلف!ظ ث!الث ،وھ!و ف!ي الص!حيحين بلف!ظ) :ح!ق المس!لم عل!ى المس!لم خم!س ،بينھ!ا اتب!اع الجن!ائز"،
البخاري في أوائل الجنائز ،(70/2) :ومسلم في اإلسالم ،باب :حق المسلم على المسلم.(1704/4) :

) (3في )م( :معرفة.
) (4انظر المدونة ،(160/1) :التفريع ،(367/1) :الرسالة) :ص .(153
) (5أخرجه البخاري في الجنائز ،باب :التكبير على الجن!ازة أربع!ا ،(91/2) :ومس!لم ف!ي الجن!ائز ،ب!اب :التكبي!ر
على الجنازة.(656/2) :
) (6أخرجه مالك في الموطأ (227/1) :مرسال ،وقد جاء معناه موصوال عن أبى ھري!رة؛ أخرج!ه البخ!اري ف!ي
الصالة ،باب :كنس المسجد والتق!اط الخ!رق والق!ذف والعي!دان ،(188/1) :ومس!لم ف!ي الجن!ائز ،ب!اب :الص!الة
على القبر.(658/2) :
) (7ابن أبى شيبة ،(300/3) :البيھقي.(410/3) :
) (8انظر :المدونة ،(170 ،160/1) :التفريع ،(367/1) :الرسالة )ص .(154-153
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ﻻ ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن) ،(1ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﺮأ
ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺄم اﻟﻘــﺮآن)(2؛ ﻷن ﻛــﻞ ﺻــﻼة ﻻ رﻛــﻮع ﻓﻴﻬــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺘﻬﺎ ﻗ ـﺮاءة،
أﺻﻠﻪ اﻟﻄﻮاف ،وﻷﻧﻪ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺼﻼة ﻣﻨﻔﺮد ﻓﻠﻢ ﻳﻜـﻦ ﻓﻴـﻪ ﻗـﺮاءة ،أﺻـﻠﻪ
ﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة.
  J5z1FOمNאMDAgFא@\x

وﻻ ﺗــﱰك اﻟﺼــﻼة ﻋﻠــﻰ أﺣــﺪ ﳑــﻦ ﻳﺼــﻠﻲ إﱃ ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ)(3؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﺻ ــﻠﻮا
ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﻮﺗـ ــﺎﻛﻢ) ،(4وﻗﻮﻟـ ــﻪ" :ﺻـ ــﻠﻮا ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﻦ ﻗـ ــﺎل :ﻻ إﻟـ ــﻪ إﻻ اﷲ")(5؛ وﻷن
اﻟﺼﻼة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ أﻫﻞ اﳌﻠﺔ.
 J6z1FOאMDAgFא $لوא;وא {وn5XאAI fو{x+I

إذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﻓــﻼ ﻓــﺮق ﺑــﲔ اﻟﻌــﺪل واﻟﻔﺎﺳ ــﻖ واﻟﺒــﺎﻏﻲ وﺻــﺎﺣﺐ اﻟﻜﺒــﲑة
واﳌﻘﺘ ـﻮﻟﲔ ﰲ ﺣــﺪ وﻗــﻮد ،إﻻ أﻧــﻪ ﻳﻜــﺮﻩ ﻟﻺﻣــﺎم وأﻫــﻞ اﻟﻔﻀــﻞ أن ﻳﺼــﻠﻮا ﻋﻠــﻰ
اﻟﺒﻐــﺎة وأﻫــﻞ اﻟﺒــﺪع ،وﻟﻺﻣــﺎم ﺧﺎﺻــﺔ أﻻ ﻳﺼــﻠﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻗﺘﻠــﻪ ﰲ ﺣــﺪ)(6؛ ﻷن
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻰ ﻧﺒﻴﻪ  ﻋـﻦ اﻟﺼـﻼة ﻋﻠـﻰ اﳌﻨـﺎﻓﻘﲔ) (7ﺗﺄدﻳﺒـﺎ ﳍـﻢ وردﻋـﺎ ،ﻓﻜـﺎن
ذﻟﻚ أﺻﻼ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﻣـﻦ ﻓﺴـﺎد اﻻﻋﺘﻘـﺎد ،ﻓـﺈن اﻹﻣـﺎم
وأﻫﻞ اﻟﻔﻀﻞ ﳚﺐ أﻻ ﻳﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس.

) (1انظر :التفريع ،(367/1) :الرسالة )ص .(154
) (2انظر :األم ،(271/1) :مختصر المزنى )ص .(38
) (3انظر :التفريع ،(367/1) :الرسالة )ص .(156
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
) (5سبق تخريج الحديث قريبا.
) (6في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(166-161/1 ) :والتفريع ،(370-367/1) :الرسالة )ص .(151
) (7في قوله تعالى" :وال تُص ﱢل َعلَى أح ِد ِم ْن ُھم َماتَ أَبَدا َوالَ تَقُم عَلى قَ ْب ِر ِه" سورة التوبة ،اآلية.84 :
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ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ اﻹﻣﺎم ﰲ ﺣﺪ ﻓﻸﻧﻪ  ﱂ ﻳﺼﻞ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎﻋﺰ ،واﻟﻐﺎﻣﺪﻳـﺔ) (1ﳌـﺎ
رﲨﻬﻤــﺎ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻷﺋﻤــﺔ ﺑﻌــﺪﻩ ﱂ ﻳﺼــﻠﻮا ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ أﻗــﺎﻣﻮا ﻋﻠــﻴﻬﻢ اﳊــﺪود ﺑــﻞ
ﺗﺮﻛﻮﻫﻢ ﻣﻊ أﻫﻠﻴﻬﻢ ،وﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻨـﺎس ،وﻷﻧـﺎ ﺑﻴﻨـﺎ أن ﰲ ذﻟـﻚ ردﻋـﺎ
ﳍﻢ ،وإﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺼﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮن ذﻟﻚ زﺟﺮا ﻟﻐﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﺳﻠﻚ ﻃﺮاﺋﻘﻬﻢ.
x7z1FO

ﺼ ـﻠﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﲞــﻼف
وﻣــﻦ ﺟﻠــﺪﻩ اﻹﻣــﺎم ﰲ ﺣــﺪ ﻓﻤــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮب ﻓﺈﻧــﻪ ﻳُ َ
اﳌﺮﺟــﻮم)(2؛ ﻷﻧــﻪ ﻗﺼــﺪ ﻗﺘــﻞ اﳌﺮﺟــﻮم ،وﱂ ﻳﻘﺼــﺪ ﻗﺘــﻞ اﻠــﻮد ،وإﳕــﺎ ﻣــﺎت ﻣــﻦ
ﻣﺮض وﻫﻮ اﻟﻮﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻀﺮب.
 J8z1FOאMDAgFא0SذאאxYX1CL

)(4

وﻻ ﻳﺼــﻠﻰ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻘﻂ) (3إﻻ أن ﻳﺴــﺘﻬﻞ ﺻــﺎرﺧﺎ ،ﲢــﺮك أو ﱂ ﻳﺘﺤــﺮك ،
ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻷن اﻟﺼ ــﻼة إﳕ ــﺎ ﻫ ــﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻋﻠﻤ ــﺖ
ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻗﺒــﻞ ﻣﻮﺗــﻪ ،وأﻣــﺎرة اﳊﻴــﺎة ﻫــﻲ اﻟﺼــﻴﺎح ،أو ﻣــﺎ ﻳﻘــﻮم ﻣﻘﺎﻣــﻪ ﻣــﻦ ﻃــﻮل
اﳌﻜــﺚ إذا ﻃﺎﻟــﺖ ﺑــﻪ ﻣــﺪة ﻳﻌﻠــﻢ أﻧــﻪ ﻟــﻮ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﺣﻴــﺎ ﱂ ﻳﺒــﻖ إﻟﻴﻬــﺎ ،وﻻ ﻣﻌﺘـﱪ
ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ؛ ﻷﺎ ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠـﻰ اﳊﻴـﺎة ،ﻷن اﳌﻘﺘـﻮل ﻳﺘﺤـﺮك وﻟـﻴﺲ ﲝـﻲ ،وﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ
ﻛﺎن ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻗﺒﻞ وﺿـﻌﻪ وﱂ ﳛﻜـﻢ ﲝﻴﺎﺗـﻪ ،وروي" :إذا اﺳـﺘﻬﻞ اﳌﻮﻟـﻮد ﺻـﺎرﺧﺎ
ﻏﺴﻞ وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ووﺟﺒﺖ دﻳﺘﻪ وﻣﲑاﺛﻪ").(6
) (1في حديث ماعز أخرجه البخاري في الحدود ،باب :ھ!ل يق!ول اإلم!ام :لعل!ك لمس!ت ،(1319/3) :أم!ا ح!ديث
الغامدية ،ففي صحيح مسلم في الحدود ،باب :م!ن اعت!رف عل!ى نفس!ه بالزن!ا ،(1323/3) :وفي!ه أن!ه  ص!لى
على الجھنية بعد رجمھا كما جاء في الحديث.
) (2انظر :المدونة ،(161/1) :التفريع ،(367/1) :الكافي )ص .(87-86
) (3السقط :ھو الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وھو مستبين الخلق )المصباح المنير.(270 :
) (4انظر :المدونة ،(162/1) :التفريع ،(368/1) :الرسالة )ص  ،(158الكافي )ص .(85
) (5ھذه المسألة مجم!ع عليھ!ا عل!ى أن!ه ال يص!لى عل!ى س!قط إال أن يس!تھل ص!ارخا )اإلجم!اع ص  ،46المغن!ى:
 ،(522/2أما الحركة فلم أجد من اعتبرھا من األحناف وال الش!افعية )مختص!ر الطح!اوى :ص  ،41مختص!ر
القدوري ،132/1 :مختصر المزنى :ص .(37
) (6أخرجه ابن ماجه في الفرائض ،باب :إذا استھل المولود يرث ،(919/2) :والح!اكم ،(349/4) :وق!ال :عل!ى
شرط الشيخين .وحديث :ابن ماجه ليس فيه لفظ ال ُغسل ووجوب الدية ،وأخرجه بھذا اللف!ظ اب!ن ع!دى ع!ن اب!ن
عباس )نصب الراية.(978/2 :
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واﻟﺸـﻬﻴﺪ اﳌﻘﺘــﻮل ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ ﻻ ﻳﻐﺴــﻞ وﻻ ﻳﺼـﻠﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻳـﺪﻓﻦ ﺑﺜﻴﺎﺑــﻪ إذا
ﻣــﺎت أو اﻧﻔــﺬت ﻣﻘﺎﺗﻠــﻪ ﰲ اﳌﻌــﱰك) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(2؛ ﳌــﺎ روى ﺟــﺎﺑﺮ
أن رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻛ ــﺎن ﳚﻤ ــﻊ ﺑ ــﲔ اﻟ ــﺮﺟﻠﲔ ﻣ ــﻦ ﻗﺘﻠ ــﻰ أﺣ ــﺪ ﰲ ﺛ ــﻮب واﺣ ــﺪ،
وﻳﺴــﺄل أﻳﻬﻤــﺎ أﻛﺜــﺮ أﺧــﺬا ﻟﻠﻘــﺮآن ﻓﻴﻘﺪﻣــﻪ ﰲ اﻟﻠﺤــﺪ ،وأﻣــﺮ ﺑــﺪﻓﻨﻬﻢ ﺑــﺪﻣﺎﺋﻬﻢ،
وﱂ ﻳﺼ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ــﻴﻬﻢ وﱂ ﻳﻐﺴ ـ ــﻠﻬﻢ") ،(3وروي" :أﻧ ـ ــﻪ ﱂ ﻳﺼ ـ ــﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﺣ ـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ
اﻟﺸﻬﺪاء إﻻ ﲪﺰة") (4وﻷن اﻟﻐُﺴﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻻ ﻳﻐﺴـﻞ
ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﻐﻦ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻦ اﻟﺼﻼة ﺑﻘﻮﻟﻪ :أﻧـﺎ
ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء.
 J10z1Xxא6sNV?.MDAgFא@+`>N$شx $8

ﻓﺄﻣﺎ إن ﲪﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻌـﱰك ﺟﺮﳛـﺎ ﻓﺒﻘـﻰ زﻣﺎﻧـﺎ أو أﻳﺎﻣـﺎ ،ﰒ ﻣـﺎت ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻐﺴـﻞ
وﻳﺼــﻠﻰ ﻋﻠﻴــﻪ)(5؛ ﻷن اﳋــﱪ ورد ﻓــﻴﻤﻦ ﻗﺘــﻞ ﰲ اﳌﻌــﱰك ،وﻷﻧــﻪ إذا ﲪــﻞ وﻋــﺎش
أﻣﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎت ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻠـﻢ ﻳﻜـﻦ ﺣﻜﻤـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻣـﻦ ﻣـﺎت
ﰲ اﳌﻌﱰك ،وﻷن اﻟﺬي ﻓﺎﺿﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳌﻌﱰك ﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟـﺔ ﻻ ﻳﺪاﻧﻴـﻪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻏـﲑﻩ؛
ﻷﻧﻪ ﻓـﺎرق اﻟـﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﺼـﺮة اﻟـﺪﻳﻦ) (6واﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ ،وذﻟـﻚ أﺷـﺮف اﳌﻘﺎﻣـﺎت ﻓﻠـﻢ
ﳛــﺘﺞ إﱃ ﺷــﻔﺎﻋﺔ اﳌﺼــﻠﲔ ،وﻫــﺬا ﻫــﻮ اﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ اﻟﺸــﻬﻴﺪ ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ اﷲ وﺑــﲔ

) (1انظر :المدونة ،(165/1) :التفريع ،(238/1) :الرسالة )ص .(1511
) (2في قوله :ينزع عنه الحشو والجلد والفرو والسالح والقلنسوة )مختصر الطحاوى ص  ،(41ويصلى عليه.
) (3أخرجه البخاري في الجنائز ،باب :الصالة على الشھيد.(93/2) :
) (4أخرج!!!ه أب!!!و داود ف!!!ي الجن!!!ائز ،ب!!!اب :الش!!!ھيد بيس!!!ل ،(500/3) :وأخرج!!!ه ال!!!دارقطني وأحم!!!د والح!!!اكم:
) ،9365/1وذكره عبد الحق في أحكامه ،والحديث فيه أس!امة ب!ن زي!د الليث!ي وھ!و ل!يﱢن )انظ!ر نص!ب الراي!ة:
.(310/2
) (5انظر :المدونة ،(166/1) :التفريع ،(368/1) :الكافي )ص .(85
) (6نصرة الدين سقط من )ق(.
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ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﺸــﻬﺪاء ﻣــﻦ اﻟﻐﺮﻳــﻖ واﻟﻄﻌــﲔ واﳍــﺪﱘ) (1واﳊﺎﻣــﻞ ،وﻣــﻦ ﻗﺘــﻞ دون ﻣﺎﻟــﻪ،
وﻣﻦ ذﻛﺮ ﻣﻌﻬﻢ).(2
 J11z1FOא41 ,M Sن)CU8¢;DLدxZ

وﻣــﻦ ﻣــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺴــﱮ) (3ﻗﺒــﻞ أن ﻳــﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﺸــﻬﺎدﺗﲔ ﻓــﻼ ﻳﻐﺴــﻞ وﻻ ﻳﺼــﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪ)(4؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻜﻔـﺮ ،ﻷﻧـﻪ ﱂ ﻳﺜﺒـﺖ ﻟـﻪ اﻹﺳـﻼم ﻻ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ
اﻻﻋﺘﻘــﺎد وﻻ اﳊﻜــﻢ ،ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﺳــﻮى ﺳــﺒﻴﻪ ،واﻟﺴــﱯ ﻻ ﻳــﺰول ﻋﻨــﻪ ﺣﻜــﻢ
اﻟﻜﻔﺮ ،وإن ﻗﺎﳍﺎ اﺑﺘﺪاء ﻏﺴﻞ وﻛﻔﻦ وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ إن ﻗﺎﳍﺎ ﻋـﻦ ﺗﻠﻘـﲔ
إذا ﻛﺎن ﻃﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ إﻛﺮاﻩ؛ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ إﺟﺎﺑﺘﻪ إﱃ اﻹﺳﻼم وﺗﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ،وﻗﺪ
ﻗﺎل " :ﺻﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ") ،(5ﻓﻌﻢ وﱂ ﻳﻔﺮق.
MDDF)?2O J12z1FOא@\x

واﻹﻣﺎم أوﱃ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠـﻰ اﳌﻴـﺖ ﻣـﻦ ﻋﺼـﺒﺘﻪ)(6؛ ﻷن ﻃﺮﻳﻘﻬـﺎ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ،وﻗـﺪ
)(8
ﻗــﺎل " :ﻻ ﻳــﺆم اﻟﺮﺟــﻞ ﰲ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻪ وﻻ ﺑﻴﺘــﻪ إﻻ ﺑﺈذﻧــﻪ") ،(7وﻷن اﳊﺴــﲔ
رﺿـ ـﻮان اﷲ ﻋﻠﻴ ــﻪ – ﻗ ــﺪم ﺳ ــﻌﻴﺪ ﺑ ــﻦ اﻟﻌ ــﺎص) ،(9وﻛ ــﺎن اﻷﻣ ــﲑ ﻓﺼ ــﻠﻰ ﻋﻠ ــﻰ
اﳊﺴــﻦ) - – (10وﻗــﺎل :أﻧــﺖ اﻷﻣــﲑ وﻟــﻮﻻ اﻟﺴــﻨﺔ ﻣــﺎ ﻗــﺪﻣﺘﻚ) ،(11وﻷــﺎ
) (1الطعين ھو المطعون ،والھديم :الذي يموت تحت الھدم.
) (2الذين ذكرھــم في الحديــث" :الشھــداء سبعــة سوى القتيــل في سبــيل ﷲ المطعون شھيد و الغري!ق ش!ھيد،
وصاحب ذات الجنب شھيد ،والمبطون شھيد ،وصاحب الحريق شھيــد ،وال!ذي يمـ!ـوت تح!ت الھـ!ـدم شھيـ!ـد،
والمرأة تموت بجمع شھيد" أخرجه مالك في الموطأ.(234/1) :
) (3اسبى :والسباء األسر ،وقد سبيت العدو سبيا وسباء إذا أسرته )الصحاح.(2371/6 :
) (4انظر :المدونة ،(161/1) :التفريع.(368/1) :
) (5سبق تخريج الحديث قريبا.
) (6انظر :المدونة ،(169/1) :التفريع ،(369/1) :الكافي )ص .(83
) (7أخرجه مسلم في المساجد ،باب :من أحق باإلمامة.(465/1) :
) (8الحسين :بن علي بن أبي طالب الھاش!مي ،أب!و عب!د ﷲ الم!دني ،س!بط رس!ول ﷲ  استش!ھد ي!وم عاش!وراء
سنة  61ھـ )تقريب التھذيب.(167 :
) (9سعيد بن العاص :بن سعيد بن العاص بن أمية األموي ،قتل أبوه ببدر وكان لسعيد عن!د م!وت رس!ول ﷲ 
تسع سنين ،ولى إمرة الكوفة وإمرة المدينة المنورة لمعاوية )ت  58ھـ( )تقريب التھذيب.(237 :
) (10الحسن بن علي بن أبى طالب ،سبط رسول ﷲ  قد صحبه وحف!ظ عن!ه ،م!ات ش!ھيدا بالس!م س!نة  49ھ!ـ،
)تقريب التھذيب.(162 :
) (11البيھقي.(29-28/4) :
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ﺻ ـ ــﻼة ﺗﻔﻌ ـ ــﻞ ﰲ اﻻﺟﺘﻤ ـ ــﺎع ﻓﻜﺎﻧ ـ ــﺖ إﱃ اﻷﺋﻤ ـ ــﺔ ﻛﺎﳉﻤﻌ ـ ــﺔ واﻟﻌﻴ ـ ــﺪﻳﻦ ،وﻷن
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪار ﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﱄ .وإذا ﻛﺎن
ﲟﻮﺿﻊ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻴﻪ ﻓﺎﳊﻖ ﻟﻸوﻟﻴﺎء،ﻓﺄوﻻﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ أﻗﻮاﻫﻢ ﺗﻌﺼﻴﺒﺎ ،وأﺣﻘﻬﻢ
اﻻﺑ ــﻦ ﰒ اﺑ ــﻦ اﻻﺑ ــﻦ ﰒ اﻷب ﰒ وﻟ ــﺪﻩ ،وﻫ ــﻢ اﻷﺧ ــﻮة ﰒ وﻟ ــﺪ وﻟ ــﺪﻩ وﻫ ــﻢ ﺑﻨ ــﻮ
اﻷﺧــﻮة ،ﰒ اﳉــﺪ ﰒ وﻟــﺪﻩ و ﻫــﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣــﺔ ،ﰒ وﻟــﺪﻫﻢ وﻫــﻢ ﺑﻨــﻮ اﻟﻌﻤﻮﻣــﺔ ،ﻓﺈﳕــﺎ
ﻗــﺪﻣﻨﺎ اﻹﺧــﻮة وﺑﻨــﻴﻬﻢ ﻋﻠــﻰ اﳉــﺪ؛ ﻷن اﻟﻮﻻﻳــﺔ ﻳﻄﻠــﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ﳏــﺾ اﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ،
وﺗﻌﺼــﻴﺐ اﻹﺧــﻮة أﳏــﺾ ﻣــﻦ ﺗﻌﺼــﻴﺐ ﻻ ﻳﺸــﻮﺑﻪ وﻻدة وﻻ ﻳﺄﺧــﺬون ﺑــﺎﻟﻔﺮض
ﲝﺎل.
 J13z1FOو_)אBوج6אMDAgFא@\x

وﻻ وﻻﻳﺔ ﻟﻠﺰوج؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺮاﺑﺘﻬـﺎ) ،(1إﻻ أن ﻳﻜـﻮن اﺑـﻦ ﻋﻤﻬـﺎ ﻓﻴﺼـﻠﻰ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺼــﻴﺐ ﻻ ﺑﺎﻟﺰوﺟﻴــﺔ ،وﻷن اﻟﻌﺼــﻤﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌــﺔ ﺑﻴﻨــﻪ وﺑﻴﻨﻬــﺎ ﻓﻜــﺎن ﻛــﺎﻷﺟﻨﱯ،
وﻳﻔــﺎرق اﻟﻐﺴــﻞ ﻷﻧــﻪ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲟﺴــﻬﺎ واﻟﻨﻈــﺮ إﱃ ﺑــﺪﺎ ،وﻟﻠــﺰوج ﻣــﻦ اﻟﺘﺨﺼــﻴﺺ
ﺑﺬﻟﻚ واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻸوﻟﻴﺎء ،ﻓﻜﺎن أوﱃ ﻣﻨﻬﻢ.
nN J14z1FOאxBPaQ

وإذا اﺟﺘﻤﻌ ــﺖ ﺟﻨ ــﺎﺋﺰ اﻟﺮﺟ ــﺎل واﻟﻨﺴ ــﺎء ﻗ ــﺮب إﱃ اﻹﻣ ــﺎم ﺟﻨ ــﺎﺋﺰ اﻟﺮﺟ ــﺎل ﰒ
ﺑﻌــﺪﻫﺎ ﺟﻨــﺎﺋﺰ اﻟﻨﺴــﺎء ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻣﻌﻬﻤــﺎ ﺻــﺒﻴﺎن ﺟﻌﻠــﺖ ﺑﻌــﺪ ﺟﻨــﺎﺋﺰ اﻟﺮﺟــﺎل
وﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺟﻨــﺎﺋﺰ اﻟﻨﺴــﺎء ،وإن ﻛــﺎن ﻣﻌﻬــﻢ ﺧﻨﺎﺛـﺎ ﺟﻌﻠــﺖ ﺟﻨــﺎﺋﺰﻫﻢ ﺑﻌــﺪ اﻟﺼــﺒﻴﺎن
ﰒ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺪ اﳉﻤﻴﻊ).(2
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ ذﻟ ــﻚ؛ ﻷن ﻣ ــﻦ ﻳﻠ ــﻲ اﻹﻣ ــﺎم ﳚ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣﻘ ــﺪﻣﺎ أو ﻣ ــﺆﺧﺮا
ﺣﺴــﺐ ﺣﺮﻣﺘــﻪ ،وذﻟــﻚ أن اﳌﺼــﻠﲔ ﺧﻠــﻒ اﻹﻣــﺎم ﻳﱰﺗﺒــﻮن ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻟﺴــﺒﻴﻞ:
ﻓﻴﻜﻮن ﺻﻔﻮف اﻟﺮﺟﺎل أﻗﺮب إﱃ اﻹﻣﺎم ﰒ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺪﻩ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ
) (1انظر :المدونة ،(169/1) :التفريع ،(369/1) :الكافي )ص .(83
) (2انظر :المدونة ،(164/1) :التفريع ،(399/1) :الرسالة )ص .(156
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ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻠـﻲ اﻹﻣـﺎم ،واﻷﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ :
"ﻟﻴﻠ ــﲏ ﻣ ــﻨﻜﻢ ذوو اﻷﺣ ــﻼم واﻟﻨﻬ ــﻲ ،ﰒ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳﻠ ــﻮﻢ ﰒ اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻳﻠ ــﻮﻢ")،(1
ﻓﺠﻌﻞ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﺮب ﻣﻨﻪ واﻟﺒﻌﺪ ﲝﺴﺐ اﳊﺮﻣﺔ واﳉﻨﺲ.
)(2

وإذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺟﻌﻠـﺖ ﺟﻨـﺎﺋﺰ اﻟﺮﺟـﺎل ﻣـﺎ ﻳﻠـﻲ اﻹﻣـﺎم ﻷـﻢ أﻋﻠـﻰ ﺣﺮﻣـﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،ﰒ اﻟﺼﺒﻴﺎن؛ ﻷـﻢ ﻣـﻦ ﺟـﻨﺲ اﻟـﺬﻛﻮر ،واﻟﺘـﺬﻛﲑ ﰲ اﳉﻤﻠـﺔ أﻓﻀـﻞ
ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ،ﰒ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﻴﺎن.
وإن ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻣﻌﻬ ــﻢ ﺧﻨﺎﺛ ــﺎ ﺟﻌﻠ ــﺖ ﺟﻨ ــﺎﺋﺰﻫﻢ ﺑﻌ ــﺪ اﻟﺼ ــﺒﻴﺎن ﰒ اﻟﻨﺴ ــﺎء ﺑﻌ ــﺪ
اﻟﻜــﻞ؛ ﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ أﺷــﻜﻞ أﻣــﺮﻫﻢ ﻛــﺎﻧﻮا أﻗــﺮب إﱃ اﻟﺮﺟــﺎل ﻣــﻦ اﻹﻧــﺎث اﳌﻘﻄــﻮع
ﺑﺄﻧﻮﺛﺘﻬﻦ.
 J15z1FOא@ SقAgX6אxBPaQ

)(3

وﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﺒﲑ ﻗﻀﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ،ودﻋﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﺒﲑات  ،إن ﱂ ﳜﻒ
رﻓﻊ اﳉﻨﺎزة ﻗﺒـﻞ ﻓﺮاﻏـﻪ؛ وإن ﺧـﺎف أن ﺗﺮﻓـﻊ ﻋـﻦ ﺳـﺮﻋﺔ ﻗﻀـﺎﻩ ﻗﻀـﺎء ﻧﺴـﻘﺎ)(4؛
ﻷﻧﻪ إذا ﺧﺎف ذﻟﻚ ﱂ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺪﻋﻮا ،ﻷﻧـﻪ إن ﺗﺸـﺎﻏﻞ ﺑﺎﻟـﺪﻋﺎء ﺣﺼـﻞ ﻣﻨـﻪ
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ رﻓﻌﻬﺎ وذﻟﻚ ﻏـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ ،وإذا أﻣـﻦ ذﻟـﻚ دﻋـﺎ ﺑـﲔ
اﻟﺘﻜﺒﲑات ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻮ أدرﻛﻬﺎ ﻣﻦ أوﳍﺎ ﻟﺰوال اﻟﻀﺮورة.
AI f J16z1FOא@ Sق4WL,و.א*.مx

وإذا ﺳﺒﻘﻪ اﻹﻣﺎم ﺑﺘﻜﺒﲑة أو ﺗﻜﺒﲑﺗﲔ وﺟﺎء واﻹﻣﺎم ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن):(5
إﺣﺪاﳘﺎ أﻧﻪ ﻳﻜـﱪ ﻟﻮﻗﺘـﻪ ،واﻷﺧـﺮى أﻧـﻪ ﻻ ﻳﻜـﱪ وﻳﻨﺘﻈـﺮ ﺗﻜﺒـﲑة اﻹﻣـﺎم ﰒ ﻳﻜـﱪ
ﻫﻮ ﻹﺣﺮاﻣﻪ ،ﻓﻮﺟﻪ اﻷوﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﻠﻮات أﻧﻪ إذا ﻓﺎﺗﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼـﻼة
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2أي أنھم أعلى المراتب )انظر المقدمات.(235/1 :
) (3انظر :المدونة ،(163/1) :التفريع ،(370/1) :الكافي )ص .(84
) (4نسقا :أي يعطف التكبير بعضه على بعض.
) (5انظر :المدونة ،(163/1) :التفريع ،(370/1) :الكافي) :ص .(84
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أﺣ ـ ــﺮم ﺣ ـ ــﲔ ﻳ ـ ــﺪﺧﻞ وﱂ ﻳﻨﺘﻈ ـ ــﺮ ﻓﻌ ـ ــﻞ اﻹﻣ ـ ــﺎم ،ووﺟ ـ ــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ أن اﻟﺘﻜﺒـ ـ ـﲑات
ﻛﺎﻟﺮﻛﻌــﺎت ،ﻓﻠﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻟﻔ ـﻮات ﺑﻌﻀــﻬﺎ ﺗﺸــﺎﻏﻞ ﲟــﺎ أدرك دون ﻗﻀــﺎء ﻣــﺎ ﻓــﺎت
ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺎﻫﻨﺎ.
0 J17z1FOدAאMDAgFא@\x

)(2

)(1

ﻻ ﺗﻌﺎد اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻓﻦ وﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ؛ ﻷن
اﻟﻔــﺮض ﻗــﺪ ﺳــﻘﻂ ﺑﺎﻟﺼــﻼة اﻷوﱃ ،ﻓﻤــﺎ زاد ﻋﻠﻴــﻪ ﺗﻨﻔــﻞ ،وذﻟــﻚ ﻏــﲑ ﺟــﺎﺋﺰﻋﻠﻰ
اﳌﻴ ــﺖ ،وﻷﻧ ــﻪ ﺣﻜ ــﻢ وﺟ ــﺐ ﻓﻴ ــﻪ ﺑ ــﺎﳌﻮت ،ﻓ ــﺈذا ﺳ ــﻘﻂ اﻟﻔ ــﺮض ﻓﻴ ــﻪ ﱂ ﻳﻌ ــﺪ
ﻛﺎﻟﻐُﺴﻞ.
 J18z1FOאMDAgFאxk

)(3

وﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﱪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن دﻓﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺟﺎز
ذﻟ ــﻚ ﻟﻜ ــﺎن أوﱃ ﻣ ــﻦ ﻓﻌ ــﻞ ﺑ ــﻪ ذﻟ ــﻚ رﺳ ــﻮل اﷲ  ،ﻟﻔﻀ ــﻠﻪ ورﺟ ــﺎء اﻟﱪﻛ ــﺔ
ﺑﺎﻟﺼــﻼة ﻋﻠﻴ ــﻪ ،وﻷن اﻟ ــﺪﻓﻦ ﻟــﻮ ﱂ ﳝﻨ ــﻊ إﻋ ــﺎدة اﻟﺼــﻼة ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻟ ــﺬﻟﻚ ﻏﺎﻳ ــﺔ
ﻳﻨﻘﻄﻊ إﻟﻴﻬﺎ .ﻓﺄﻣﺎ إذا دﻓﻦ) (4ﺑﻐـﲑ ﺻـﻼة ﻓﺘﻠـﻚ ﺣـﺎل ﺿـﺮورة؛ ﻷن اﻟﻔـﺮض ﱂ
ﻳﺴــﻘﻂ ﻓﻴــﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻌــﻞ رﺳــﻮل اﷲ  ﺑﺎﳌﺴــﻜﻴﻨﺔ ﳌــﺎ) (5دﻓﻨــﺖ ﻣــﻦ ﻏــﲑ أن
ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ دﻓﻨﻬﺎ.
 J19z1FOא$8MDAgFאx SQ

إذا وﺟـﺪ أﻛﺜـﺮ اﳉﺴــﺪ ﺻـﻠﻰ ﻋﻠﻴــﻪ)(6؛ ﻷن ﺣﻜـﻢ اﻷﻛﺜــﺮ ﺣﻜـﻢ اﻟﻜــﻞ ،وﻻ
ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﻛﺎﻟﻴﺪ واﻟ ِﺮﺟﻞ ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ) ،(7اﻋﺘﺒـﺎرا ﺑﺎﻟﺴـﻦ واﻟﺸـﻌﺮ،
وﻷن اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ ﻻ ﺗﻌﺎد وﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﺪن ﻓﺘﻌﺎد اﻟﺼﻼة.
) (1انظر :المدونة ،(164/1) :الرسالة )ص .(156
) (2انظر :األم ،(376/1) :مختصر المزنى )ص .(38
) (3انظر :المدونة ،(164/1) :الرسالة) :ص .(156
) (4في )ق( :أدفن.
) (5في )م( :التي.
) (6انظر :المدونة ،(163/1) :الرسالة )ص  ،156الكافي )ص .(86
) (7انظر :األم.(268/1) :
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وأﻇــﻦ أن ﻣــﻦ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣــﻦ ﻳﻘــﻮل ﻳﺼــﻠﻰ ﻋﻠﻴــﻪ) ،(1وﻳُﻨ ـ ِﻮي ﺑــﻪ اﳌﻴــﺖ ،وﻫــﻮ
ﻗﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ اﳌﺎﺟﺸﻮن) ،(2ووﺟـﻪ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺑـﺎﻟﻜﺜﲑ ﺑﻌﻠـﺔ أن ﺗﻌـﺬر اﳉﻤﻠـﺔ
ﻻ ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻌﺾ.
6 J20z1FOد?Oא@\x

وﳚﻌــﻞ اﳌﻴــﺖ ﰲ ﻗــﱪﻩ ﻋﻠــﻰ ﺟﻨﺒــﻪ اﻷﳝــﻦ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ)(3؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :أﺷــﺮف
اــﺎﻟﺲ ﻣــﺎ اﺳــﺘﻘﺒﻞ ﺑــﻪ ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ")" ،(4وﻷــﺎ ﺣــﺎل ﳛﺘــﺎج ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻘﺮﺑــﺔ إﱃ ﺎﻳــﺔ
اﳌﻤﻜ ـ ــﻦ ،وﻗ ـ ــﺪ روي ﻋ ـ ــﻦ اﻟﺴ ـ ــﻠﻒ أ ـ ــﻢ أﻣـ ـ ــﺮوا أن ﻳﻔﻌـ ـ ــﻞ ذﻟ ـ ــﻚ  ـ ــﻢ ﻋﻨ ـ ــﺪ
اﺣﺘﻀــﺎرﻫﻢ ،وﻷن اﳌﻴــﺖ ﻛــﺎن ﻳﻌﻈــﻢ ﻫــﺬﻩ اﳉﻬــﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻓﻴﺠــﺐ أن ﻳﻮﺟــﻪ
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌـﺪ وﻓﺎﺗـﻪ ،ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻘـﺪر ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﺟﻌﻠـﺖ رﺟـﻼﻩ ﰲ ِ
اﻟﻘﺒﻠـﺔ واﺳـﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﺑﻮﺟﻬــﻪ ﻛــﺎﳌﺮﻳﺾ ﻳﻮﺟــﻪ ﻟﻠﺼــﻼة ،وﻗﻴــﻞ ﰲ اﳌ ـﺮﻳﺾ إذا ﱂ ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬــﻪ
ﻋﻠــﻰ اﳉﺎﻧــﺐ اﻷﳝــﻦ :ﻓﻌﻠــﻰ اﻷﻳﺴــﺮ ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻘــﺪر ﺟﻌﻠــﺖ رﺟــﻼﻩ ﰲ ِ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ
ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺪﻓﻦ.
x21z1FO

وﻟــﻴﺲ ﳌــﻦ ﻳﻨــﺰل اﻟﻘــﱪ ﻟﺘــﻮﱄ اﻟــﺪﻓﻦ ﻋــﺪد ﻣﻌﻠــﻮم) ،(5وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺐ
اﳊﺎﺟﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﻴﺖ ﻋﻈﻴﻢ اﳉﺜﺔ ﺛﻘﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ ﲨﺎﻋـﺔ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮﻧـﻪ ﻣـﻦ
اﻟﻨﻌﺶ إﱃ اﻟﻠﺤﺪ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻔﻴﻔﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﺰاد ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﳊﺎﺟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﻬﺎ.
) (1أشار إليه صاحب الرسالة )ص  ،(156والكافي )ص .(86
) (2عبد العزيز بن الماجشون :ھو عبد العزيز بن عبد ﷲ بن أبى سلمة ميمون وقيل :دين!ار ،اإلم!ام المفت!ي الكبي!ر
أبو عبد ﷲ ،والد المفت!ي عب!د المل!ك ب!ن الماجش!ون ،ص!احب مال!ك ،س!كن ببغ!داد ،وح!دث ع!ن الزھ!ري واب!ن
المنك!!در ،وح!!دث عن!!ه اللي!!ث ووكي!!ع واب!!ن وھ!!ب )ت  164ھ!!ـ( )ت!!ذكرة ال ُحفّ!!اظ ،22/1 :س!!ير أع!!الم الن!!بالء،
.(309/7
) (3انظر :التفريع ،(373/1) :الرسالة )ص .(151
) (4أخرجه الحاكم في المستدرك ،(270/4) :عن أبى المقدام ھشام ب!ن زي!اد وس!كت عن!ه وتعقب!ه ال!ذھبي وق!ال:
ھشام بن زياد متروك )نصب الراية.(63-62/3 :
) (5انظر :التفريع.(373/1) :
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واﻟﻠﺤـﺪ) (1أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻖ إﻻ ﻟﻀـﺮورة)(2؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :اﻟﻠﺤـﺪ ﻟﻨـﺎ ،واﻟﺸـﻖ
ﻟﻐﲑﻧﺎ") ،(3وأُﳊﺪ ﻟﻪ ) ،(4وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻒ ﺑﻌﺪﻩ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻞ اﻷﻣﺔ.
 J23z1FOאiF«?Caאxk

)(6

وﻳﻨﻬ ـ ــﻰ ﻋ ـ ــﻦ ﲡﺼ ـ ــﻴﺺ اﻟﻘﺒ ـ ــﻮر وﺑﻨﻴﺎ ـ ــﺎ)" ،(5ﻟﻨﻬﻴ ـ ــﻪ  ﻋ ـ ــﻦ ﺗﻘﺼ ـ ــﻴﺺ
اﻟﻘﺒـﻮر") .(7واﻟﻘﺼــﺔ اﳉــﺺ ،وﻷن ذﻟـﻚ ﻣــﻦ زﻳﻨــﺔ اﻟـﺪﻧﻴﺎ وﺗﻔﺎﺧﺮﻫــﺎ واﳌﻴــﺖ ﻏــﲑ
ﳏﺘﺎج إﻟﻴﻪ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.

@@

) (1اللحد :ما حفر في عرض القبر يعني في ناحية القِبلة ،وأما الشق ففي وسط القبر )غرر المقالة )ص .(152
) (2انظر :الرسالة) :ص .(152
) (3أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الجن!!ائز ،ب!!اب :ف!!ي اللح!!د ،(544/3) :والنس!!ائي ف!!ي الجن!!ائز ،ب!!اب :اللح!!د والش!!ق:
) ،(66/4وابن ماجه في الجنائز ،باب :ما جاء ف!ي اس!تحباب اللح!د ،(496/1) :والترم!ذي ف!ي الجن!ائز ،ب!اب:
ما جاء في قول النبي " :اللحد لنا ،والشق لغيرنا" ،وقال :حسن غريب من ھذا الوجه.(354/3) :
) (4أخرجه مسلم في الجنائز ،باب :النھي عن تجصيص القبر.(677/2) :
) (5انظر :المدونة ،(170/1) :التفريع ،(373/1) :الرسالة )ص .(151
) (6تقصيص سقطت من )ق( ،التقصيص ھو التجصيص )لسان العرب.(76/7 :
) (7أخرجه مسلم في الجنائز ،باب :النھي عن تجصيص القبر والبناء عليه.(667/2) :
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اﻟﺰﻛـ ــﺎة) (1واﺟﺒـ ــﺔ ﰲ اﳉﻤﻠـ ــﺔ) (2ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ ،(3)l n mm:وﻗﻮﻟـ ــﻪ  :
)(4
 ، l_~ } | { z  ymوﻗﻮﻟ ــﻪ ¦ ¥m:
§  ¨  ،(5)lوﻗﻮﻟـ ـ ـ ــﻪ ،(6)lon m l km:وﻗ ـ ـ ـ ــﻮل
اﻟﻨ ــﱯ " :ﺑ ــﲏ اﻹﺳ ــﻼم ﻋﻠ ــﻰ ﲬ ــﺲ "...ﻓ ــﺬﻛﺮ ،وإﻳﺘ ــﺎء اﻟﺰﻛ ــﺎة") ،(7وﻗﻮﻟ ــﻪ:
"أﻣـﺮت أن آﺧـﺬ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﻣـﻦ أﻏﻨﻴـﺎﺋﻜﻢ") ،(8وﺣــﺪﻳﺚ أﰉ ﺑﻜـﺮ – رﺿـﻮان اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ -ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟـﺮدة وﻗﺘﺎﻟـﻪ إﻳـﺎﻫﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣﻨـﻊ اﻟﺰﻛـﺎة وﻗﻮﻟـﻪ" :ﻟـﻮ ﻣﻨﻌـﻮﱐ ﻋﻘـﺎﻻ
ﳑﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﻓﻌﻮﻧـﻪ إﱃ اﻟﻨـﱯ  ﳉﺎﻫـﺪﻢ ﻋﻠﻴـﻪ") .(9وﻻ ﺧـﻼف ﰲ وﺟﻮـﺎ ﰲ
اﳉﻤﻠﺔ).(10
'4 J1z1FOאعز>Aא.#אلx

واﻟﺰﻛــﺎة اﻟﻮاﺟﺒــﺔ ﰲ اﻷﻣـﻮال ﻋﻠــﻰ ﺿـﺮﺑﲔ :زﻛــﺎة ﻋــﲔ ،وزﻛــﺎة ﻗﻴﻤــﺔ) ،(11ﻓﺄﻣــﺎ
زﻛﺎة اﻟﻌﲔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ،وﻫﻲ :اﻟﻌﲔ :اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،واﳊﺮث :وﻫﻮ
) (1الزكاة لغة :النمو وھو الزيادة ،وفي الشرع قال ابن عرفة :الزكاة اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ
المال نصابا )غرر المقالة ص  ،165حدود ابن عرفة ص .(71
) (2انظر :التفريع.(273/1) :
) (3سورة البقرة ،اآلية.43 :
) (4سورة فصلت ،اآلية.7 :
) (5سورة األنعام ،اآلية.141 :
) (6سورة البقرة ،اآلية.267 :
) (7أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي اإليم!!ان ،ب!!اب :ق!!ول النب!!ي  :بن!!ي اإلس!!الم  ،(8/1) :"...ومس!!لم ف!!ي اإليم!!ان ،ب!!اب:
أركان اإلسالم .(45/1) :...
) (8أخرج!!ه البخ!!!اري ف!!!ي الزك!!!اة ،ب!!اب :وج!!!وب الزك!!!اة ،(108/2) :ومس!!!لم ف!!ي اإليم!!!ان ،ب!!!اب :ال!!!دعاء إل!!!ى
الشھادتين.(60/1) :
) (9أخرجه البخاري في الزك!اة ،ب!اب :وج!وب الزك!اة ،(108/2) :ومس!لم ف!ي اإليم!ان ب!اب :األم!ر بقت!ال الن!اس
حتى يقولوا :ال إله إال ﷲ.(52/1) :
) (10انظر :اإلجماع )ص  ،(46المغني.(572/2) :
) (11انظر :المدونة ،(208/1) :وما بعدھا ،التفريع ،(273/1) :الرسالة )ص .(165
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ﻣﺎ أﻧﺒﺘﺖ اﻷرض ﻣﻦ اﻟـﺰرع واﻟﺜﻤـﺎر ﻣـﻦ اﳌﻘﺘـﺎت ،واﳌﺎﺷـﻴﺔ :وﻫـﻲ اﻹﺑـﻞ واﻟﺒﻘـﺮ
واﻟﻐﻨﻢ ،وﻻ ﲡﺐ زﻛﺎة ﻋﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ.
Nd J2z1FOوطز>AאxZ$

ﻓﺄﻣ ــﺎ زﻛ ــﺎة اﻟﻌ ــﲔ ﻓﻤ ــﻦ ﺷ ــﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻨﺼ ــﺎب) (1واﳊ ــﻮل) (2إﻻ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣ ــﻦ
ﻣﻌﺪن) ،(3ﻓﻼ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ اﳊﻮل ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻧـﺬﻛﺮﻩ ،وأﻣـﺎ اﻟﻨﺼـﺎب ﻓﻬـﻮ ﰲ اﻟـﺬﻫﺐ
ﻋﺸﺮون دﻳﻨﺎرا ،ﻻ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ أﻗﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ،إﻻ أن ﻳﻜـﻮن ﻧﻘﺼـﺎﻧﺎ ﻳﺴـﲑا ﲡـﻮز
ﻓﻴﻪ ﺟﻮاز اﻟﺘﺎﻣﺔ) (4ﻓﻼ ﳝﻨﻊ اﻟﻮﺟﻮب.
ﻓــﺈذا ﺑﻠﻐــﺖ ﻋﺸ ـﺮﻳﻦ ﻓﻔﻴﻬــﺎ رﺑــﻊ اﻟﻌﺸــﺮ وﻫــﻮ ﻧﺼــﻒ دﻳﻨــﺎر ،وﻫــﻮ ﰲ اﻟﻔﻀــﺔ
ﻣﺎﺋﺘ ــﺎ درﻫ ــﻢ ،ﻻ ﲡ ــﺐ ﰲ أﻗ ــﻞ ﻣﻨﻬ ــﺎ ،إﻻ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻧﻘﺼ ــﺎﻧﺎ ﻳﺴـ ـﲑا ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ
ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ،ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻣــﺎﺋﺘﲔ ﻓﻔﻴﻬـﺎ رﺑــﻊ اﻟﻌﺸـﺮ ،وﻫــﻮ ﲬﺴـﺔ دراﻫــﻢ) ،(5واﻟــﺪﻟﻴﻞ
ﻋﻠـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳉﻤﻠـ ــﺔ ﻗﻮﻟ ـ ــﻪ " :ﻟـ ــﻴﺲ ﻓﻴﻤ ـ ــﺎ دون ﲬـ ــﺲ أواق) (6ﻣ ـ ــﻦ اﻟ ـ ــﻮرق
ﺻــﺪﻗﺔ") ،(7وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻫــﺎﺗﻮا رﺑــﻊ اﻟﻌﺸــﺮ ﻣــﻦ ﻛــﻞ أرﺑﻌــﲔ درﳘــﺎ ،وﻟــﻴﺲ ﻋﻠﻴــﻚ
ﺷــﻲء ﺣــﱴ ﻳﻜــﻮن ﻟــﻚ ﻣﺎﺋﺘــﺎ درﻫــﻢ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻟــﻚ ﻣﺎﺋﺘــﺎ درﻫــﻢ ﻓﻔﻴﻬــﺎ ﲬﺴــﺔ
دراﻫ ــﻢ وﻟ ــﻴﺲ ﻋﻠﻴ ــﻚ ﺷ ــﻲء ﺣ ــﱴ ﺗﻜ ــﻮن ﻟ ــﻚ ﻋﺸ ــﺮون دﻳﻨ ــﺎرا ﻓﻔﻴﻬ ــﺎ ﻧﺼ ــﻒ
دﻳﻨﺎر").(8

) (1النصاب :ھو القدر المعتبر لوجوب الزكاة )المصباح المنير ص .(606
) (2الحول :مضى عام على المال )المصباح المنير ص .(156
) (3المراد ھنا :المعدن الذي خلق ﷲ في األرض.
) (4ومعناه :النقص!ان ال!ذي يج!رى ،ويج!وز بج!واز الوازن!ة ،وھ!و ال!ذي ال يتش!اح الن!اس ف!ي مثل!ه ع!ادة )انظ!ر:
التفريع ،273/1 :والتلقين.(128/1 :
) (5انظر :المدونة ،(209-208/1) :التفريع ،(73/1) :الرسالة )ص .(166
) (6أواق في اللغة :الثقل ،وفي الشرع :األوقية ھي أربعون درھما) .معجم مقاييس اللغ!ة ،157/1 :الرس!الة ص
.(166
) (7أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :الورق ،(121/2) :ومسلم في الزكاة.(673/2) :
) (8أخرجه أبو داود في الزكاة ،باب :في زكاة السائمة ،(228/2) :قال ابن القطان :إسناده صحيح ،وكلھم ثق!ات
)نصب الراية.(366/2) :
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 J3z1FOز>.AزאدMDאx Fa

ﻣــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺼــﺎب ﻓﻔﻴــﻪ ﲝﺴــﺎﺑﻪ ﻗـ ـﻞ أم ﻛﺜــﺮ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟــﻪ :ﻻ ﺷــﻲء ﰲ اﻟﺰاﺋــﺪ ﺣــﱴ ﻳﻜــﻮن أرﺑﻌــﲔ درﳘــﺎ ،ﻓﻴﻜــﻮن ﻣﻨﻬــﺎ درﻫــﻢ ،وﻻ
ﻓﻴﻤــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﺣــﱴ ﻳﻜــﻮن أرﺑﻌــﺔ دﻧــﺎﻧﲑ)..(2ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﰲ اﻟﺮﻗــﺔ رﺑــﻊ
)(4
اﻟﻌﺸــﺮ") (3ﻓﻌــﻢ ،وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻟــﻴﺲ ﻓﻴﻤــﺎ دون ﲬــﺲ أواق ﻣــﻦ اﻟــﻮرق ﺻــﺪﻗﺔ"
ﻓﻤﻔﻬﻮﻣــﻪ وﺟــﻮب اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﻴﻬــﺎ وﻓﻴﻤــﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،وﻷــﺎ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻧﺼــﺎب ﰲ
ذﻫــﺐ ،أو ورق ﳝﻜــﻦ إﺧ ـﺮاج رﺑــﻊ ﻋﺸــﺮﻫﺎ ،دﻟﻴﻠﻬــﺎ اﻷرﺑﻌــﻮن درﳘــﺎ و اﻷرﺑﻌــﺔ
دﻧــﺎﻧﲑ ،وﻷن اﻷرﺑﻌــﺔ دﻧــﺎﻧﲑ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺼــﺎب ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ أن ﻳﻜــﻮن ﺣــﺪا وﻣــﺎ
دوﺎ ﻋﻔﻮا ،أﺻـﻠﻪ اﻟﺴـﺘﺔ وﻷﻧـﻪ ﻧـﻮع ﻣـﺎل ﳚـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﻠﻔـﻪ ﻣﺜﻠـﻪ ﻓﻠـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻓﻴـﻪ
ﻋﻔﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺟﻮب ﻛﺎﳊﺒﻮب.
 J4z1FOد1א Lא!لx

ﻓﺄﻣ ـ ــﺎ اﻋﺘﺒ ـ ــﺎر اﳊ ـ ــﻮل) (5ﻓﻠﻘﻮﻟ ـ ــﻪ " :ﻻ زﻛ ـ ــﺎة ﰲ ﻣ ـ ــﺎل ﺣ ـ ــﱴ ﳛ ـ ــﻮل ﻋﻠﻴ ـ ــﻪ
اﳊﻮل") ،(6وروي ﻋﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ) ،(7واﺑﻦ ﻋﻤﺮ) ،(8وﺑﻪ ﻋﻤﻠﺖ اﻷﻣـﺔ واﻟﺴـﻠﻒ،
وﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ).(9
NO6N`4_ J5z1FOوقTaVאn3وTaVא;x:

وﻻ ﻓ ــﺮق ﺑ ــﲔ أﻧ ـ ـﻮاع اﳉ ــﻨﺲ ﻣ ــﻦ ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﻦ ﻛﻮﻧ ــﻪ ﺟﻴ ــﺪا أو ردﻳﺌ ــﺎ) ،(10أو
ﻛـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺬﻫﺐ أﲪـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،أو أﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﺮ ،وﻻ ﺑـ ـ ـ ـ ـ ــﲔ أﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاع ﺻـ ـ ـ ـ ـ ــﻔﺎﺗﻪ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ
) (1انظر :المدونة ،(209/1) :التفريع ،(273/1) :الرسالة )ص  ،(166الكافي )ص .(90
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(47مختصر القدوري.(146/1) :
) (3أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :زكاة الغنم.(123/2) :
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
) (5انظر :المدونة ،(209/1) :التفريع ،(275/1) :الرسالة )ص  ،(165الكافي )ص .(91
) (6أخرجه أبو داود في الزكاة ،باب :زكاة السائمة (100/2) :عن الح!ارث األع!ور ض!عفه الجمھ!ور ،وأخرج!ه اب!ن ماج!ه
في الزكاة ،باب :من استفاد ماال ،(571/1) :والحديث رواه الترمــذي من حديث ابن عمر مرفوعــا وموقوفا.(25/3 ) :

) (7البيھقي.(103/4) :
) (8البيھقي.(103/4) :
) (9انظر :اإلجماع )ص  ،(49المغنى.(625/2) :
) (10الردىء :ھو الذھب الذي خلط بما يردئه )انظر مواھب الجليل.(294/2 :
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اﻟﺘ ـ ــﱪ) (1واﻟﻨﻘ ـ ــﺎر) ،(2واﳌﻀ ـ ــﺮوب) ،(3واﻟﺼ ـ ــﺤﺎح) ،(4واﻟﻐﻠ ـ ــﺔ) ،(5واﳌﺼ ـ ــﻮغ)،(6
واﳌﻜﺴ ـ ــﻮر) ،(7إﻻ أن ﻳﻜ ـ ــﻮن ﺣﻠﻴ ـ ــﺎ ﻟﻠ ـ ــﺒﺲ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻮﺟ ـ ــﻪ اﳌﺒ ـ ــﺎح ،ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﺎ
ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ).(8



واﻷﺻ ـ ــﻞ ﰲ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳉﻤﻠ ـ ــﺔ ﻗﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ t s rm :
 ،(9)l z y x  w v uﻳﻌــﲏ :ﻳــﺆدون زﻛﺎــﺎ ،وﻗﻮﻟــﻪ :

"ﰲ اﻟﺮﻗﺔ رﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ") ،(10ﻓﻘﻴﻞ :إن اﻟﺮﻗﺔ اﺳﻢ ﻟﻠﻮرق ﺧﺎﺻـﺔ ،وﻗﻴـﻞ :اﻟـﺬﻫﺐ
واﻟــﻮرق ،ﻗﻮﻟــﻪ " :ﻟــﻴﺲ ﻓﻴﻤــﺎ دون ﲬــﺲ أواق ﻣــﻦ اﻟــﻮرق ﺻــﺪﻗﺔ") ،(11وﻻ
ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(12
 J6z1FOאZ82Qאn3وא;6:אxA>B

وﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟـﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀـﺔ ﰲ اﻟﺰﻛـﺎة ،ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﻣﻌـﻪ ﻣـﻦ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻣﻨﻬﻤـﺎ
دون اﻟﻨﺼﺎب ،وأﺣﺪﳘﺎ إذا ﺿﻢ ﻋﺪل ﺑﺎﻵﺧﺮ ،ﻛﺎن ﰲ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻧﺼـﺎب
ﻛﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ أﺣــﺪﳘﺎ؛ ﻓﻌﻠﻴــﻪ اﻟﺰﻛــﺎة) ،(13وﻗــﺎل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﻻ ﳚﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ)،(14
ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ " :ﰲ اﻟﺮﻗﺔ رﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ") .(15ﻓﻌﻢ ،وﻷﻤﺎ ﻣﺘﻔﻘـﺎن ﰲ اﳌﻘﺼـﻮد
ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﰲ ﻛﻮﻤــﺎ أﺻــﻮﻻ ﻟﻸﲦــﺎن ،وﻗﻴﻤــﺎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻔــﺎت ،ﻓﻜــﺎن اﳌﺎﻟــﻚ ﻷﺣــﺪﳘﺎ
) (1التبر :ھو ما كان من الذھب غير مضروب )الصحاح.(600/2 :
) (2النقار :مفرد نقر ،وھو القطعة المذابة من الفضة ،وقبل الذوب ھي تبر )المصباح المنير :ص .(621
) (3المضروب :ما صنع على ھيئة النقود المستعملة )لسان العرب.(31/2 :
) (4الصحاح :ھي التي تعتبر بالعدد ،وعكسھا المكسورة )الصحاح.(381/1 :
) (5الغلة :ما نتج زيادة بتحريك األصل بالمبيع والشراء.
) (6المصوغ :الذي صنع حلي للزينة )الصحاح.(1324/4 :
) (7المكسور :ھي التي تعتبر بالوزن.
) (8انظر :المدونة ،(209/1) :المقدمات ،(388/1) :الكافي )ص .(989
) (9سورة التوبة ،اآلية.34 :
) ،(10سبق تخريج الحديثين قريبا.
) (11سبق تخريج الحديثين قريبا.
) (12انظر :المحلي ،(401/5) :المغنى.(9/3) :
) (13انظر :المدونة ،(208/1) :التفريع ،(274/1) :الرسالة )ص .(166
) (14انظر :األم ،(40/2) :مختصر المزنى )ص .(49
) (15سبق تخريج الحديث قريبا.
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ﻛﺎﳌﺎﻟــﻚ ﻟﻶﺧــﺮ ،وﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻣﻌــﻪ ﻣﺎﺋــﺔ درﻫـﻢ وﻋــﺮض ﻳﺴــﺎوي ﻣﺎﺋــﺔ درﻫــﻢ
ﻟﻀــﻤﻪ إﱃ اﳌﺎﺋــﺔ ،وزﻛــﻰ اﳉﻤﻴــﻊ إذا ﻛــﺎن ﻣــﺪﻳﺮا) ،(1وأدﱏ أﺣ ـﻮال اﻟــﺬﻫﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻟﻌﺮض ،وﻷﻧﻪ ﻣﺎل ﳚﺐ ﻓﻴﻪ رﺑﻊ ﻋﺸﺮﻩ ،ﻓﻠﺰم ﺿـﻤﻪ إﱃ ﻣـﺎ ﻣﻌـﻪ أﺻـﻠﻪ
إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ.
+) J7z1FOא4:;8n3وxTf$8

ووﺟـﻪ اﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ أن ﻳﻘــﺎم اﳌﺜﻘـﺎل ﺑــﺈزاء ﻋﺸـﺮة دراﻫــﻢ ،ﻓـﺈذا ﺣﺼــﻞ ﻣــﻦ
اﳉﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌﺎﻟﻚ اﳌﺌﺘﲔ ،أو ﻟﻠﻌﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرا ﻟﺰﻣﺘـﻪ اﻟﺰﻛـﺎة)،(2
ﻣﺜﺎﻟـ ــﻪ :أن ﻳﻜـ ــﻮن ﻣﻌـ ــﻪ ﻣﺎﺋـ ــﺔ درﻫـ ــﻢ وﻋﺸـ ــﺮة دﻧـ ــﺎﻧﲑ ،أو ﲬﺴـ ــﺔ ﻋﺸـ ــﺮ دﻳﻨـ ــﺎرا
وﲬﺴ ــﻮن درﳘ ــﺎ ،ﻓ ــﺈن ﻗﻮﻣ ــﺖ اﳌﺎﺋ ــﺔ ﺑﺎﻟ ــﺬﻫﺐ ﻛ ــﺎن ﰲ ﻣﻌ ــﲎ اﳌﺎﻟ ــﻚ ﻟﻌﺸـ ـﺮﻳﻦ
دﻳﻨﺎرا ،وإن ﻗﻮﻣﺖ اﻟﻌﺸﺮة اﻟـﺪﻧﺎﻧﲑ ﺑﺎﻟـﺪراﻫﻢ ﻛﺎﻧـﺖ ﰲ ﻣﻌـﲎ ﻣﺎﺋـﺔ درﻫـﻢ ،ﻓﺄﻣـﺎ
إذا ﺿــﻤﻬﺎ إﱃ اﳌﺎﺋــﺔ ﻛــﺎن اﳌﺎﻟــﻚ ﻟﻠﻤــﺎﺋﺘﲔ ،وﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻣﻌــﻪ ﻣﺎﺋــﺔ درﻫــﻢ وﺗﺴــﻌﺔ
دﻧﺎﻧﲑ وﺗﺴﻌﺔ دﻧﺎﻧﲑ ﺗﺴﺎوي ﻣﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﱂ ﻳﻀـﻤﻬﺎ إﻟﻴﻬـﺎ؛ ﻷن ذﻟـﻚ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ
اﳌﺜﻘﺎل ﺑﻌﺸﺮة دراﻫﻢ.
 J8z1FOوNY0WVאجא?A>BאZaאxZ2l

وﳜﺮج ﻋـﻦ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮﻋﲔ ﻣﻨـﻪ؛ ﻓـﺈن أراد أن ﳜـﺮج ﻋـﻦ أﺣـﺪﳘﺎ ﻣــﻦ
اﻵﺧﺮ ﺟﺎز ﻟﻪ ذﻟﻚ ،وﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻴـﻪ ﻗﻴﻤـﺔ ،وإﳕـﺎ ﻳﻜـﻮن ﺑـﺪﻻ أن أﺣـﺪﳘﺎ
ﰲ ﻣﻌﲎ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ إﻳﺮاد ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻳﻨﻮب ﻣﻨﺎﺑﻪ.
NY0;> J9z1FOאجא?.A>Bא@xZ.2:

واﺧﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺧﺮاج ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ):(3
ﻓﻘﻴﻞ :ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻗﻠﺖ أم ﻛﺜﺮت ،وﻫﺬا ﻗﻮل اﺑﻦ اﳌﻮاز.
) (1مديرا :مصطلح عند المالكية ،يعنون به :أن العين تدار وتعرض للبيع ،ال لالدخار أو االقتناء.
) (2انظر :المدونة ،(208/1) :التفريع ،(274/1) :الرسالة )ص  ،(166الكافي )ص .(91-90
) (3انظر :المدونة ،(209-208/1) :التفريع ،(275-274/1) :الرسالة )ص  ،(166الكافي )ص .(89
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وﻗﻴــﻞ :ﻣــﺎ ﱂ ﻳــﻨﻘﺺ ﻋــﻦ اﳌﺜﻘــﺎل ﺑﻌﺸــﺮة دراﻫــﻢ ،ﻓــﺈن ﻧﻘــﺺ ﱂ ﻳــﻨﻘﺺ ﻣﻨــﻪ،
وإن زاد أﺧﺮج اﻟﺰاﺋﺪ؛ ﻷن اﻟﻐﺮض ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎط.
وﻗﻴ ــﻞ :ﺑﺎﻟﺘﻌ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺴ ــﺎب اﳌﺜﻘ ــﺎل ﺑﻌﺸ ــﺮة دراﻫ ــﻢ ،ذﻛ ــﺮﻩ اﻟﺸ ــﻴﺦ أﺑ ــﻮ
ﺑﻜﺮ) (1ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ.
ﻓﻮﺟــﻪ اﻷول :ﻓﻸﻧــﻪ ﻣﻌﺎوﺿــﺔ ﰲ ﺣــﻖ اﻟﻐــﲑ ،ﻓﻜﺎﻧــﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ أﺻــﻠﻪ ﺳــﺎﺋﺮ
اﳌﻌﺎوﺿﺎت.
ووﺟــﻪ اﻟﺜــﺎﱐ :أن اﻷﺻــﻞ إﺧـﺮاج اﻟﻨــﻮع ﻣــﻦ ﻧﻮﻋــﻪ ،وإﳕــﺎ ﺳــﻮﻣﺢ ﰲ أن ﳜــﺮج
ﻋﻦ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎﳏﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻀﺮر
ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺎﻛﲔ ،ﻓــﺈذا ﻋــﺎد ﺑﻨﻘﺼــﺎﻧﻪ ﻋــﻦ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﱂ ﻳـﻨﻘﺺ ،ورﺟــﻊ ﺑــﻪ
إﱃ أﺻﻠﻪ ،وإن زاد ﻟﺰم إﺧﺮاج اﻟﺰاﺋﺪ.
ووﺟــﻪ اﻟﺜﺎﻟــﺚ :ﻫــﻮ أن اﻹﺧـﺮاج ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻊ ﻓــﺮع ﻷﺻــﻞ اﻟﻀــﻢ وإﳚــﺎب
اﳉﻤﻴﻊ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن أﺻﻞ اﳉﻤﻴﻊ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻹﺧﺮاج ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
 J10z1FOאFaنא6ISאx Fa

إذا ﻛــﺎن اﻟﻨﺼــﺎب ﻧﺎﻗﺼــﺎ ﻧﻘﺼــﺎﻧﺎ ﻳﺴ ـﲑا ﻻ ﻳــﺆﺛﺮ وﳚــﺮى اﻟ ـﻮازن) (2ﰲ اﻟﻌــﺎدة
واﻟﻌ ـ ــﺮف ﺟ ـ ــﺎزت اﳌﺴ ـ ــﺎﳏﺔ ﺑ ـ ــﻪ ،ووﺟﺒ ـ ــﺖ ﻓﻴ ـ ــﻪ اﻟﺰﻛ ـ ــﺎة ،ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ
واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) (3ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﰲ اﻟﺮﻗــﺔ رﺑ ــﻊ اﻟﻌﺸــﺮ") ،(4وﻷن ذﻟ ــﻚ إذا ﻛــﺎن ﻏ ــﲑ
ﻣــﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻌــﺎدة ﻛــﺎن ﺣﻜﻤــﻪ ﻛﺤﻜــﻢ ﻣــﺎ ﱂ ﻳــﻨﻘﺺ ،وﻷن ﻣــﺎ ﻫــﺬﻩ ﺳــﺒﻴﻠﻪ ﻻ
) (1أب99و بك99ر األبھ99ري :محم!!د ب!!ن عب!!د ﷲ ب!!ن محم!!د ب!!ن ص!!الح التميم!!ي األبھ!!ري ،ش!!يخ المالكي!!ة ب!!العراق ف!!ي
عصره ،أخذ عن أبى الفرج ،وابن كثير ،حدث عنه الدارقطني وأثنى عليه ،جمع بين القراءات وعلو اإلس!ناد،
والفقه الجيد) ،ت  375ھـ( )سير أعالم النبالء ،331/16 :تاريخ بغداد.(462/5 :
) (2معناه :النقص اليسير في جميع الموازين كالحبتين وما جرى عادة النــاس أن يتسامحـ!ـوا في!ه ف!ي البيعـ!ـات،
وغيرھا) .انظر :التفريع.(273/1 :
) (3تحفة الفقھاء ،(266-264/2) :اإلقناع )ص .(65-64
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
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اﻋﺘﺒ ــﺎر ﺑ ــﻪ ﰲ ﺑ ــﺎب ﺗﻌﻠ ــﻖ اﻷﺣﻜ ــﺎم ،ﺑ ــﻞ ﻳﻜ ــﻮن ﻋﻔـ ـﻮا ﻛ ــﺎﺧﺘﻼف اﳌﻜﺎﻳﻴ ــﻞ،
وﻧﻘﺼﺎن اﻟﻌﺸﺮ ﺣﺒﺎت واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﺒﺔ ﰲ اﻷوﺳﻖ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﰲ اﻟﻜﻴﻞ).(1
0 J11z1FOذא"04א@ل.ل)W812fא!O Faل2>?.ل
אx Fa

وإذا ﻛﺎن ﻣﻌـﻪ ﻣـﺎل ﻳﻘﺼـﺮ ﻋـﻦ اﻟﻨﺼـﺎب ﻓﺄﻓـﺎد إﻟﻴـﻪ ﻓﺎﺋـﺪة ﰎ ـﺎ ﻧﺼـﺎﺑﺎ ﺿـﻢ
اﻷول إﱃ اﻟﺜﺎﱐ وزﻛﻰ اﳉﻤﻴﻊ ﳊﻮل اﻟﺜـﺎﱐ) ،(2ﻫـﺬا إذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﻣـﻦ ﻏـﲑ
رﺑﺢ اﻷول وذﻟﻚ ﻷن اﳊﻮل ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺎل ،إﻻ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻧﺼـﺎﺑﺎ أو ﻣﺴـﻨﺪا
إﱃ ﻧﺼــﺎب ،وﻫــﺬا ﻣﻌــﺪوم ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺘﻨﺎ ،ﻓﻮﺟــﺐ اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﳊــﻮل ﻣــﻦ ﻳــﻮم أﻓــﺎد
اﻵﺧﺮة؛ ﻷن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺎل ﺣﻜﻢ اﳊﻮل ﺑﻜﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب.
0 J12z1FOذא>نא#ول'8Fوא]'دونאx Fa

ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﱃ ﻧﺼﺎﺑﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دون اﻟﻨﺼـﺎب زﻛـﻰ اﻷوﱃ ﳊﻠﻮﳍـﺎ وﱂ ﻳﻀـﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ إﻟﻴﻬ ــﺎ ،ﲞــﻼف ﻣ ــﺎ ﻧﻘﻮﻟ ــﻪ ﰲ اﳌﺎﺷــﻴﺔ) (3ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :ﻻ زﻛــﺎة ﰲ ﻣ ــﺎل ﺣ ــﱴ
ﳛﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل") ،(4وﻷﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻏﲑ أﺻﻞ اﳌﺎل اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻴﻤـﺎ زﻛﺎﺗـﻪ
رﺑـﻊ ﻋﺸـﺮﻩ ،ﻓﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ إﱃ اﻷول أﺻـﻠﻪ إذا ﻛــﺎن اﻷول دون اﻟﻨﺼـﺎب ،وﺑــﺬﻟﻚ
ﻓﺎرق اﳌﺎﺷﻴﺔ.
 J13z1FOא"0+:)8Nא1X#و)¬M>Bلאx1X#

ورﺑﺢ اﳌﺎل ﻣﻀـﻤﻮم إﱃ أﺻـﻠﻪ ﻣﻌﺘـﱪ ﲝﻮﻟـﻪ ﻛـﺎن اﻷﺻـﻞ ﻧﺼـﺎﺑﺎ ،أو دوﻧـﻪ إذا
ﰎ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺑﺮﲝﻪ أو ﺑﻨﺘﺎﺟﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺎﺷﻴﺔ؛ ﻷﻧﻪ رﺑﺢ ﻣﺎل ﲡـﺐ ﰲ ﻋﻴﻨـﻪ اﻟﺰﻛـﺎة،
ﻓﻜﺎن ﺣﻜﻤﻪ ﰲ اﳊﻠﻮل ﺣﻜﻢ أﺻﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻧﺼﺎﺑﺎ).(5
) (1في )ق( :الكل.
) (2انظر :المدونة ،(209/1) :التفريع ،(274/1) :الرسالة )ص  ،(167الكافي )ص .(93-92
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(49مختصر القدوري.(145/1) :
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
) (5انظر :المدونة ،(210-209/1) :التفريع ،(274/1) :الرسالة )ص .(167
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وﻻ ﳚــﻮز) (1إﺧ ـﺮاج اﻟﺰﻛــﺎة ﻗﺒــﻞ وﺟﻮــﺎ) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ
ﻟﻘﻮﻟﻪ" :ﻻ زﻛﺎة ﰲ ﻣﺎل ﺣﱴ ﳛﻮل ﻋﻠﻴـﻪ اﳊـﻮل؛ ﻷﻧـﻪ ﺗﻘـﺪﱘ اﻟﺰﻛـﺎة ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ
ﺷــﺮوط وﺟﻮــﺎ ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻗــﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺼــﺎب؛ وﻷﻧــﻪ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﺰﻛــﺎة ﻋﻠــﻰ وﻗــﺖ
وﺟﻮﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﳊﻮﻟﲔ أو ﺛﻼﺛـﺔ؛ وﻷـﺎ أﺣـﺪ اﻷرﻛـﺎن اﻟـﱵ ﺑـﲏ اﻹﺳـﻼم
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺖ وﺟﻮﺎ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﻔﺮض ،أﺻﻠﻪ اﻟﺼﻮم واﳊﺞ.
g J15z1FOאNY0 $8A>BאCVو"0<F)01 ,א;Nאx/

إذا أﺧﺮج اﻟﺰﻛﺎة ﺣﲔ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻓﻬﻠﻜـﺖ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﻮﺻـﻠﻬﺎ
إﱃ اﻟﻔﻘ ـﺮاء ﱂ ﻳﻀ ــﻤﻦ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ إن وﺟﺒ ــﺖ ﻋﻠﻴ ــﻪ ،ﻓﻬﻠ ــﻚ اﳌ ــﺎل ﻗﺒ ــﻞ إﻣﻜ ــﺎن
اﻹﺧ ـ ـﺮاج؛ ﱂ ﻳﻀ ــﻤﻦ) ،(4ﺧﻼﻓ ــﺎ ﳌ ــﻦ ﺿ ــﻤﻨﻪ ﰲ اﻟﻮﺟ ــﻪ اﻷول)(5؛ ﻷن اﻟﺰﻛ ــﺎة
ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﲔ دون اﻟ ّﺬﻣــﺔ ،وﻻ ﺗﻨﺘﻘــﻞ إﱃ اﻟﺬﻣــﺔ إﻻ ﺑﺘﻔ ـﺮﻳﻂ؛ وﻷن إﺧﺮاﺟﻬــﺎ
ﻣﻮﻛﻮل إﱃ أﻣﺎﻧﺘﻪ ﻓﻬـﻮ ﻣـﺆﲤﻦ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،ﻓﻜـﺎن ﻛﺎﻟﺴـﺎﻋﻲ ﺗﺘﻠـﻒ اﻟﺰﻛـﺎة ﺑﻴـﺪﻩ؛ ﻷن
ﻳﺪﻩ ﻳﺪ أﻣﺎﻧﺔ؛ وﻷﻧﺎ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺎل ﻟﻮ ﻫﻠﻚ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻮل اﳊـﻮل ،وﻗﺒـﻞ
إﻣﻜــﺎن اﻷداء ﱂ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﺷــﻲء؛ ﻓﻜــﺎن ﺗﻠــﻒ اﻟﺰﻛــﺎة ﺑﻌــﺪ إﻓﺮادﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺎل وﻗﺒــﻞ
وﺻﻮﳍﺎ إﱃ اﻟﻔﻘﺮاء – إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺘﻔﺮﻳﻂ – ﻛﺘﻠﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﲨﻠﺔ اﳌﺎل.
NY0IY J16z1FOאجא?A>Bو\,وxC8V

إذا أﺧ ــﺮ إﺧـ ـﺮاج اﻟﺰﻛ ــﺎة ﻋ ــﻦ وﻗ ــﺖ وﺟﻮ ــﺎ ﻗ ــﺎدرا ﻋﻠ ــﻰ إﺧﺮاﺟﻬ ــﺎ؛ ﺗﻌﻠﻘ ــﺖ
ﺑﺬﻣﺘ ــﻪ ،وﱂ ﺗﺴ ــﻘﻂ ﻋﻨ ــﻪ ﺑﺘﻠ ــﻒ ﻣﺎﻟ ــﻪ) ،(6ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﻻ
) (1في )م( :وال يجب.
) (2انظر :المدونة ،(243/1) :التفريع ،(275/1) :الكافي )ص .(100
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4انظر :المدونة ،(294/1) :التفريع ،(275/1) :الكافي )ص .(100
) (5ھذا القول ھو أح!د ق!ولي الش!افعي إح!دى ال!روايتين ع!ن أحم!د )األم ،52/1 :اإلقن!اع ص  ،69مس!ائل اإلم!ام
أحمد ض  ،155مختصر الخرقى ص .(46
) (6انظر :التفريع ،(275/1) :الكافي )ص .(100-99
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ﻳﻀ ــﻤﻨﻬﺎ) (1ﻷﻧ ــﻪ ﺣ ــﺒﺲ اﻟﺰﻛ ــﺎة ﺑﻌ ــﺪ وﺟﻮ ــﺎ وﻗﺪرﺗ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ أداﺋﻬ ــﺎ ﻓﻮﺟ ــﺐ أن
ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ،أﺻﻠﻪ إذا ﻃﺎﻟﺒﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ؛ وﻷﻧﻪ ﻋﺎص ﺑﺘﺄﺧﲑﻫـﺎ ،ﻷـﺎ واﺟﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻔﻮر ،ﻓﺈذا أﺧﺮﻫﺎ؛ ﺿﻤﻨﻬﺎ وﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺬﻣﺘﻪ.
?. J17z1FOאL8ع'58FلWDא!لx8N8C O$DS8

إذا ﺣــﺎل اﳊــﻮل ﻋﻠــﻰ ﻧﺼــﺎب ﻋﻨــﺪﻩ ﻓﻠــﻢ ﳜــﺮج زﻛﺎﺗــﻪ ﺣــﱴ اﺑﺘــﺎع ﺑــﻪ ﺳــﻠﻌﺔ
ﻓﺒﺎﻋﻬﺎ ﺑﺮﺑﺢ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛـﻲ اﳌـﺎل اﻷول ،وﻻ ﻳﺰﻛـﻲ اﻟـﺮﺑﺢ؛ ﻷن اﻟـﺮﺑﺢ ﱂ ﳛـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ
اﳊ ــﻮل ،وﻻ ﻳﻜ ــﻮن ﺗﺎﺑﻌ ــﺎ ﻷﺻ ــﻠﻪ )(2؛ ﻷﻧ ــﻪ إﳕ ــﺎ ﻳﺒﻴﻌ ــﻪ ﻗﺒ ــﻞ ﺗﻘ ــﺮر اﻟﻮﺟ ــﻮب ﰲ
اﻷﺻﻞ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺘﺒﻌﻪ رﺑﺢ ﻣﻌﺪوم ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ووﺟﺪ ﰲ ﺛﺎﱐ ﺣﺎل،
وإذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ وﺟﺐ أن ﻳﺰﻛﻰ اﳌﺎل اﻷول ﰒ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻊ رﲝﻪ ﺳﻮاء
ﻣــﺎ أﺧــﺮج ﻋﻨــﻪ اﻟﺰﻛ ــﺎة ﻟﻠﻌ ـﺎم اﻷول ،ﻷن اﳊــﻮل ﻗ ــﺪ ﺣــﺎل ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻓﺼ ــﺎدﻓﻬﻤﺎ
اﻟﻮﺟﻮب.
 J18z1FOز>Aא )?x

اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻠﺰﻛﺎة ﻋﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌـﲔ دون اﳊـﺮث واﳌﺎﺷـﻴﺔ ،ﰒ
ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻧﺼـﺎﺑﺎ زﻛـﺎﻩ ،ﻓـﺈن ﻗﺼـﺮ ﻋـﻦ اﻟﻨﺼـﺎب ﻓـﻼ
زﻛــﺎة ﻓﻴــﻪ ،ﻣﺜﺎﻟــﻪ :أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻌــﻪ ﺛﻠﺜﻤﺎﺋــﺔ درﻫــﻢ وﻻ دﻳــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻴﻜــﻮن ﻋﻠﻴﻬــﺎ
زﻛﺎــﺎ ﺳــﺒﻌﺔ دراﻫــﻢ وﻧﺼــﻒ ،ﻓــﺈذا ﻛــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ دﻳــﻦ ﻣﺎﺋــﺔ درﻫــﻢ أﻗــﺎم ﺑﺈزاﺋــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﺜﻠﺜﻤﺎﺋــﺔ ﻣﺎﺋــﺔ ،ﰒ زﻛــﻰ ﻋــﻦ ﻣــﺎﺋﺘﲔ ،وإن ﻛــﺎن أﺻــﻞ ﻣــﺎ ﻣﻌــﻪ ﻣــﺎﺋﺘﲔ أﻗــﺎم ﻣﻨﻬــﺎ
ﺑــﺈزاء اﻟــﺪﻳﻦ ﻣﺎﺋــﺔ ،ﰒ ﻻ زﻛــﺎة ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ ﲬﺴــﺔ
دراﻫﻢ ﱂ ﻳﺰك اﻟﺒﺎﻗﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺼﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﺎب ،وﺳﻮاء ﻛـﺎن اﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﻦ ﺟـﻨﺲ
اﻟﻌـﲔ ،أو ﻣــﻦ ﻏـﲑ ﺟﻨﺴــﻬﺎ) ،(3وﻛـﻞ ﻫــﺬا ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إن اﻟــﺪﻳﻦ
) (1انظر :مختصر القدوري.(146/1) :
) (2في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(210-209/1) :التفريع ،(275-274/1) :الكافي )ص .(110
) (3في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(234/1) :التفريع ،(276/1) :الرسالة )ص  ،167الك!افي )ص -94
.(95
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ﻻ ﺗــﺄﺛﲑ ﻟــﻪ ﰲ إﺳــﻘﺎط اﻟﺰﻛــﺎة ﻋــﻦ اﻟﻌــﲔ) ،(1ﳌــﺎ روى أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋــﻦ ﻋﻤــﲑ ﺑــﻦ
ﻋﻤـﺮان) ،(2ﻋــﻦ ﻧــﺎﻓﻊ ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ أن اﻟﻨــﱯ  ﻗــﺎل" :إذا ﻛــﺎن ﻟﻠﺮﺟــﻞ أﻟــﻒ
درﻫــﻢ وﻋﻠﻴــﻪ أﻟــﻒ درﻫــﻢ؛ ﻓــﻼ زﻛــﺎة ﻋﻠﻴــﻪ")(3؛ وﻷن اﻟــﺪﻳﻦ ﻗــﺪ أﺧــﺬ ﻋﻮﺿــﻪ،
واﻟﺰﻛﺎةﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻮﺿﻬﺎ ﻓﻜﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﳌﲑاث.
 J19z1FOא;NقZ8אZ$وא@dوא!I`6Nא )?06طאxA>B

واﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ اﻟﻌــﲔ واﳌﺎﺷــﻴﺔ واﳊــﺮث ﻣــﻦ وﺟﻬــﲔ :أﺣــﺪﳘﺎ :أن زﻛــﺎة اﳊــﺮث
واﳌﺎﺷﻴﺔ إﱃ اﻹﻣﺎم ،ﻓﻠﻮ ﻗﺒﻞ ﻗﻮل أرﺑﺎﺎ إن ﻋﻠـﻴﻬﻢ دﻳﻮﻧـﺎ ﻷدى ذﻟـﻚ إﱃ ﺗـﺮك
ﻓﺤﺴـﻢ اﻟﺒـﺎب ﲟﻨﻌـﻪ ،وﻟـﻴﺲ ﻛـﺬﻟﻚ اﻟـﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀـﺔ ﻷن زﻛﺎـﺎ
إﺧﺮاج اﻟﺰﻛـﺎةُ ،
ﻣﻮﻛﻮﻟــﺔ إﱃ أرﺑﺎــﺎ ،واﻟﺜــﺎﱐ :أن اﳊــﺮث واﳌﺎﺷــﻴﺔ ،أﻣـﻮال ﻇــﺎﻫﺮة ،وﻟــﻴﺲ ﻛــﺬﻟﻚ
اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ؛ ﻷﺎ ﲣﻔﻲ وﺗﺒﻄﻦ.
 J20z1FOא4Z82Qدא/אA>Bوא )?x

وإن ﻛــﺎن ﻋﻨــﺪﻩ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮوض ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ وﻓــﺎء ﺑﺪﻳﻨــﻪ ﺟﻌــﻞ اﻟــﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻌــﺮوض
وزﻛﻰ ﻣـﺎ ﰲ ﻳﺪﻳـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌـﲔ إن ﻛـﺎن ﻧﺼـﺎﺑﺎ ،وإن ﻛـﺎن دﻳﻨـﻪ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻋﺮوﺿـﻪ
أﻗــﺎم ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮوض ﺑــﺈزاء ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳﻦ ،ﰒ ﺿــﻢ إﱃ ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﰲ ﻳﺪﻳــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﻌﲔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﺎم دﻳﻨـﻪ ،ﰒ زﻛـﻰ اﻟﺒـﺎﻗﻲ إن ﻛـﺎن ﻧﺼـﺎﺑﺎ) ،(4وﻛـﻞ ﻫـﺬا ﺧﻼﻓـﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن اﻟﺪﻳﻦ ﳚﻌﻞ ﰲ اﻟﻌﲔ وﻻ ﳚﻌﻞ ﰲ اﻟﻌـﺮوض ،وﻳﺴـﻘﻂ
اﻟﺰﻛﺎة) ،(5ودﻟﻴﻠﻨﺎ إذا ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺈزاء اﻟﻌـﺮوض أﻣﻜـﻦ اﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ أداء اﻟﺰﻛـﺎة
واﻟـﺪﻳﻦ ﻓﻜـﺎن أوﱃ ﻣــﻦ إﺳـﻘﺎط أﺣـﺪﳘﺎ ﺑــﺎﻵﺧﺮ أﺻـﻠﻪ إذا ﻛـﺎن ﻣﻌــﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌــﲔ

) (1انظر :األم ،(51/1) :مختصر المزنى )ص .(52-51
) (2عمير بن عمران الحنفي البصري ،في حديثه وھم وغلط )لسان الميزان.(1725-4 :
) (3ھذا الحديث عن عمير بن عمران ،وھو يحدث بالبواطيل )الكامل في ضعفاء الرجال.(1725/5 :
) (4انظر :المدونة ،(234/1) :التفريع ،(276/1) :الكافي )ص .(95-194
) (5انظر :مختصر القدوري ،(137/1) :تحفة الفقھاء.(275-274/2) :
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ﻣــﺎ ﻳﻔــﻲ ﺑﺪﻳﻨــﻪ وﻳﻔﻀ ـﻞ ﻣﻌــﻪ ﻧﺼــﺎب ،وﻷن اﻟﻌــﺮوض ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﳌــﺎل ﻣــﺄﻣﻮن،
ﻓﺠﺎز أن ﻳﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ أﺻﻠﻪ اﻟﻌﲔ).(1
 J21z1FOאN$وضא@8.زא/א )?x

واﻟﻌــﺮوض اﻟــﱵ ﻳﻘﻴﻤﻬــﺎ ﺑــﺈزاء اﻟــﺪﻳﻦ ﻫــﻲ ﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﻐﲎ ﻋﻨــﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ،وﻳﺒــﺎع ﻋﻠﻴــﻪ
)(2
ﰲ دﻳﻨﻪ دون ﻣﺎ ﻻ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﻪ اﻟﱵ ﺗﺴﱰ ﻋﻮرﺗـﻪ ،وﻣـﺎ ﻻﺑـﺪ ﻟـﻪ
ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺎس وﺣﺼﲑ وﻏﻄﺎء) ،(3وﻣﺎ ﺟﺮى ﳎﺮى ذﻟﻚ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺴﻮة ﲨﻌﺘﻪ
اﻟــﱵ ﻻ ﻳﺒﻠــﻎ ﲦﻨﻬــﺎ ذﻟــﻚ اﳌﺒﻠــﻎ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻣﻨﺰﻟــﻪ إذا ﻛــﺎن ﻗﺮﻳﺒــﺎ ﻟﻠــﺜﻤﻦ ،وﻛــﺎن ذا
ﻋﻴ ــﺎل) (4وﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻟ ــﻪ ﺧﻄ ــﺮ وﺑ ــﺎل ،ﻓﻬ ــﺬا ﻻ ﳛﺴ ــﺐ ﰲ دﻳﻨ ــﻪ ،وﳛﺴ ــﺐ ﻣ ــﺎ
ﻋﺪاﻩ).(5
1$V J22z1FOא )?8L>6א@xnf

وإذا ﻛــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ دﻳــﻦ وﻟــﻪ ﻣﻜﺎﺗــﺐ ﺟﻌــﻞ اﻟــﺪﻳﻦ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘــﻪ وأدى اﻟﺰﻛــﺎة ﻋــﻦ
ﻋﻴﻨﻪ)(6؛ ﻷن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﲎ اﳌـﺎل؛ ﻷﻧـﻪ ﻳﺒﻴﻌﻬـﺎ إذا أراد وﻳـﺆدي اﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬـﺎ،
وإن ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻣــﺪﺑﺮ ﻓــﺎﺧﺘﻠﻒ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻤــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻗــﺎل :ﳚﻌــﻞ اﻟــﺪﻳﻦ ﰲ ﻗﻴﻤــﺔ
رﻗﺒﺘﻪ)(7؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻮ ﻗﺘـﻞ ﻟﻮﺟﺒـﺖ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻗﻴﻤـﺔ) (8ﻋﺒـﺪ ،وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻗـﺎل :ﰲ ﻗﻴﻤـﺔ
ﺧﺪﻣﺘﻪ؛ ﻷن اﻟﺴﻴﺪ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻣﻨﻪ إﻻ اﳋﺪﻣﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻟـﻪ دﻳـﻦ ﻋﻠـﻰ ﺛﻘـﺔ ﻣﻠـﺊ
ﻏﲑ ﻣﻨﻜﺮ ﺟﻌﻞ دﻳﻨﻪ ﻓﻴﻪ وأﺧﺮج اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ.

) (1في اإلشراف ) :(182/1وألن العروض نوع من المال مأمون ،فجاز أن يجعل في الدين ويزكي العين.
) (2له :سقطت من )ق(.
) (3في )ق( :عصارة.
) (4ذاعنا في )ق(.
) (5انظر :المدونة ،(234/1) :التفريع ،(276/1) :الكافي )ص .(95
) (6انظر :المدونة ،(235-234/1) :التفريع.(276/1) :
) (7ھذا في قول ابن القاسم )التفريع.(276/1 :
) (8لفظ قيمة سقط من )ق(.
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اﻟـ ـ ــﺪﻳﻦ ﻻ ﲡـ ـ ــﺐ ﻓﻴـ ـ ــﻪ اﻟﺰﻛـ ـ ــﺎة وإن أﻗـ ـ ــﺎم ﺳـ ـ ــﻨﲔ ﺣـ ـ ــﱴ ﻳﻘـ ـ ــﺒﺾ) ،(1ﺧﻼﻓـ ـ ــﺎ
ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻷن اﷲ أوﺟــﺐ زﻛــﺎة اﳌــﺎل ﻣﻨــﻪ ﻻ ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻋﻨــﻪ ،وﻻ ﺳــﺒﻴﻞ إﱃ
ذﻟــﻚ إﻻ ﺑﻘﺒﻀــﻪ ،وﻷن اﻟﺪﻳــﺔ وﻣــﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻻ زﻛــﺎة ﻓﻴﻬﻤــﺎ ،وإن أﻗﺎﻣــﺎ ﺳــﻨﲔ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻮن.
S,4 J24z1FOمא )نx

اﻟــﺪﻳﻮن ﻋﻠــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ أﺿــﺮب) :(3ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻛــﺎن أﺻــﻠﻪ ﰲ ﻳــﺪﻩ ﻋﻴﻨــﺎ ،ﰒ ﻳﺼــﲑ
دﻳﻨﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ رﺟﻞ أﻟﻒ درﻫﻢ ﻓﻴﻘﺮﺿﻬﺎ ﻣـﻦ رﺟـﻞ ،أو ﻳﺒﺘـﺎع
ــﺎ ﻋﺮﺿــﺎ ،وﻳﺒﻴﻌــﻪ ﻣــﻦ رﺟــﻞ ﺑــﺪﻳﻦ ﻓﻴﻘــﻴﻢ ذﻟــﻚ ﰲ ذﻣــﺔ اﳌﻘــﱰض أو اﳌﺸــﱰي
ﺳﻨﺔ ،أو ﺳﻨﲔ ﻋﺪة ،ﻓﻬﺬا إذا ﻗﺒﻀﻪ زﻛﺎﻩ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻀﻪ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة.
وﻣﻨﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻳﻜ ــﻮن اﺑﺘ ــﺪاؤﻩ ﻓﺎﺋ ــﺪة إﻣ ــﺎ ﲟ ـﲑاث ،أو ﻫﺒ ــﺔ ،أو ﺻ ــﺪﻗﺔ ،أو أرش
ﺟﻨﺎﻳﺔ ،أو دﻳﺔ ،أو ﻣﻬﺮ ،أو ﲦﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﻨﻴﺔ) ،(4ﻓﻬﺬا إذا ﻗﺒﺾ اﺳﺘﻘﺒﻞ
ﻟﻪ اﳊﻮل.
ودﻳــﻦ اﳌــﺪﻳﻦ ،وﻫــﺬا ﻟــﻪ ﺣﻜــﻢ ﻧــﺬﻛﺮﻩ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ .واﻟﻔــﺮق ﺑــﲔ اﻟﻘﺴــﻢ اﻷول
واﻟﺜﺎﱐ أن اﻷول ﻛـﺎن ﻗـﺪ ﺣﺼـﻞ ﻣﻌـﻪ ﻋﻴﻨـﺎ ﰲ ﻃـﺮﰲ اﳊـﻮل ،وﻻ اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﻜﻮﻧـﻪ
دﻳﻨﺎ ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻔﻪ ،وﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎ إﻻ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ﻓﻠﻢ ﳚﺮ ﺣﻜﻢ
اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻪ.



) (1انظر :التفريع ،(278/1) :الرسالة.(2761) :
) (2انظر :األم ،(51/2) :اإلقناع )ص .(69
) (3انظر :المدونة ،(234/1) :التفريع ،(277-276/1) :الرسالة )ص  ،(167الكافي )ص .(94-93
) (4القنية :ھي أن يشتري السلعة كي يملكھا ينتفع بھا ،ال للتجارة )الصحاح.(2467/6 :
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واﻟﻌــﺮوض) (1ﻋﻠــﻰ ﺿ ـﺮﺑﲔ) :(2ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻻ ﲡــﺐ اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﻴــﻪ ﺑﻮﺟــﻪ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ
أرﻳــﺪ ﻟﻠﻘﻨﻴــﺔ ،وﱂ ﻳــﺮد ﻟﻠﺘﺠــﺎرة ،وذﻟــﻚ ﻛﺎﻟﺜﻴــﺎب ﻟﻠــﺒﺲ ،واﳋﻴــﻞ ﻟﻠﺮﻛــﻮب واﻟﺮﻗﻴــﻖ
ﻟﻠﺨﺪﻣ ــﺔ ،وﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪا اﻟ ــﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀ ــﺔ واﳊ ــﺮث واﳌﺎﺷ ــﻴﺔ ،وﻻ ﺧ ــﻼف ﰲ
ﻫـ ــﺬا) ،(3وﻣﻨﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﺎ ﻳ ـ ـﺮاد ﺑـ ــﻪ اﻟﺘﺠـ ــﺎرة ،ﻓﺘﺠـ ــﺐ اﻟﺰﻛـ ــﺎة ﰲ ﻗﻴﻤﺘـ ــﻪ) ،(4ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ
ﻟﺪاود) ،(5ﳌﺎ رواﻩ أﺑﻮ ذر) (6أن رﺳﻮل اﷲ  ﻗﻞ ﻟـﻪ" :أد زﻛـﺎة اﻟـﱪ") .(7وﻷن
ﰲ إﺳﻘﺎط اﻟﺰﻛـﺎة ﻋﻨـﻪ ذرﻳﻌـﺔ إﱃ ﺳـﻘﻮط اﻟﺰﻛـﺎة ﰲ أﻛﺜـﺮ اﻷﻣـﻮال؛ ﻷن ﻛـﻞ ﻣـﻦ
ﺧﺎف أن ﻳﺆدي اﻟﺰﻛﺎة اﺑﺘﺎع ﺑﺎﻟﻌﲔ ﻋﺮﺿﺎ ﻓﺘﺴﻘﻂ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻨﻪ.
 J26z1FOא6A>BאN$وضאxAKLDG

وإذا اﺷﱰى اﻟﻌﺮوض ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺛﺒﺖ اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻪ:
ﻓﺈذا ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻮل أو أﺣﻮال زﻛﺎﻩ ،ﻟﺴﻨﺔ واﺣـﺪة إن ﻛـﺎن أﺻـﻠﻪ ﻋﻴﻨـﺎ ،وإن
ﻛــﺎن ﻣﻠﻜﻬــﺎ ﻋﺮوﺿــﺎ ﲟ ـﲑاث أو ﻫﺒــﺔ أو ﻏــﲑ ذﻟــﻚ ،ﻓﻤﻜــﺚ ﻋﻨــﺪﻩ ﺣــﻮﻻ أو
أﺣـ ـﻮاﻻ ،ﰒ ﺑﺎﻋﻬ ــﺎ ،ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻳﺴ ــﺘﺄﻧﻒ اﳊ ــﻮل ﻣ ــﻦ ﻳ ــﻮم ﺑﺎﻋﻬ ــﺎ ،وﺣﻜﻤﻬ ــﺎ ﺣﻜ ــﻢ
اﻟﺪﻳﻦ ،وﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،ﻫﻮ ﳌﻦ ﻳﻌﺮف ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻌﻪ.

) (1ھي األمتعـة التي ال يدخلھـا كيـ!ـل ،وال وزن وال تك!ـون حيوانـ!ـا ،وال عقـ!ـارا )المص!باح المني!ر ص ،404
والفواكه الدواني.(339/1) :
) (2انظر :المدونة ،(231-230/1) :التفريع ،(280/1) :الرسالة )ص  ،(167-166الكافي )ص .(98-97
) (3انظر :اإلجماع )ص  ،(51المغني.(30/3) :
) (4انظر :التفريع ،(280/1) :الرسالة )ص  ،(167الكافي )ص .(98
) (5انظر :المجموع ) ،(44/6المحلي ،(356-347/5) :المغنى.(30/3) :
) (6أبو ذر :جندب بن جنادة الغفاري ،وقيل :جندب ب!ن س!كن ،أح!د الس!ابقين األول!ين م!ن نجب!اء أص!حاب محم!د
 ،كان يفتي في خالفة أبى بكر وعمر وعثمان ،روى عنه ،ابن عباس ،وأنس وغيرھم ،كان رأسا في الزھد
)سير أعالم النبالء ،(46/2 :طبقات ابن سعد.(219/4 :
) (7أخرجه ابن أبى شيبة ،(213/3) :والسيوطي في ال!در المنث!ور ،(233/3) :وع!ن اب!ى ذر :أن رس!ول ﷲ 
ق!!ال :ف!!ي اإلب!!ل ص!!دقتھا ،وف!!ي الغ!!نم ص!!دقتھا ،و ف!!ي البق!!ر ص!!دقتھا ،وف!!ي الب!!ر ص!!دقتھا ...أخرج!!ه أحم!!د:
) ،(179/5الترم!!ذي ف!!ي العل!!ل المف!!رد ،وال!!دارقطني ،(101/2) :والبيھق!!ي ،(174/4) :والح!!اكم،(338/1) :
وأحد سنديه عنده على شرط الصحيح )الھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد.(35/5) :
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ﻓﺄﻣـﺎ اﳌــﺪﻳﺮ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺰﻛــﻰ ﰲ ﻛـﻞ ﺳــﻨﺔ ،وﺻــﻔﺔ اﳌـﺪﻳﺮ ﻣﺜــﻞ ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟــﺬﻳﻦ
ﻳﺪﻳﺮون اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء واﻟﺘﺠﺎرة ،ﻓﻼ ﻳﻨﻀﺒﻂ ﳍﻢ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻌﻮﻧﻪ أو ﻳﺸﱰوﻧﻪ.
ﻓﺎﻟﻮﺟــﻪ ﻓــﻴﻤﻦ ﻫــﺬﻩ ﺻــﻔﺘﻪ أن ﳚﻌــﻞ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﺷــﻬﺮا ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻨﺔ ﻟﺰﻛﺎﺗــﻪ،
ﻓﻴﻨﻈــﺮ ﻣــﺎ ﻣﻌــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌــﲔ وﻣــﺎ ﻋﻨــﺪﻩ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺮوض ﻓﻴﻘﻮﻣــﻪ وﻳﻀــﻤﻪ إﱃ ﻋﻴﻨــﻪ،
وﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ دﻳــﻦ ،ﻓــﺈذا ﻋــﺮف ﲨﻴــﻊ ذﻟــﻚ ،ﻧﻈــﺮ ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ دﻳــﻦ
اﺳﻘﻂ ﲟﻘﺪارﻩ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ وزﻛﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ إن ﻛﺎن ﻧﺼﺎﺑﺎ ،وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴـﻪ دﻳـﻦ
زﻛﻰ ﻣﺎ ﻣﻌﻪ.
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ أﻧﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻜﺎن ﻻﺑﺪ ﻣـﻦ أﺣـﺪ أﻣـﺮﻳﻦ:
إﻣــﺎ أن ﻻ ﻳــﺆدي أﺻــﻼ زﻛــﺎة أو أن ﻳﻜﻠــﻒ ﺿــﺒﻂ ﺣــﻮل ﻟﻜــﻞ ﻋــﺮض ﻋﻨــﺪﻩ،
ﻓﻔﻲ اﻷول ذرﻳﻌﺔ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺰﻛﺎة ،وﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﳚﺪ
ﺳﺒﻴﻼ إﻟﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ).(1
 , J27z1FOא )?دونאx Fa

إذا ﻗــﺒﺾ ﻣــﻦ دﻳﻨــﻪ دون اﻟﻨﺼــﺎب ﻓــﻼ زﻛــﺎة ﻋﻠﻴــﻪ) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟــﻪ :إن ﻗ ــﺒﺾ أرﺑﻌــﲔ درﳘ ــﺎ أﺧــﺮج درﳘ ــﺎ) ،(3وﻟﻐــﲑﻩ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :ﻳﺰﻛــﻲ اﻟﻘﻠﻴ ــﻞ
واﻟﻜﺜــﲑ ،ﻷن ﻣﻠﻜــﻪ ﻗﺎﺻــﺮ ﻋــﻦ ﻧﺼــﺎب ﻓﺄﺷــﺒﻪ ﻣــﻦ ﻣﻠــﻚ ﰲ اﻻﺑﺘــﺪاء أﻗــﻞ ﻣــﻦ
ﻧﺼﺎب وﻷﻧﺎ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ أن اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﻠﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﺣﱴ ﻳﻘﺒﺾ ،ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴـﻪ أﻧـﻪ
ﻻ ﳚﺐ أن ﳜﺮج ﻋﻦ اﳌﺎل ﻣـﻦ ﻏـﲑﻩ ،ﻓﻠـﻮ أوﺟﺒﻨـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ إذا ﻗـﺒﺾ ﻋﺸـﺮة دﻧـﺎﻧﲑ
أن ﻳﺰﻛﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﳉﺎز أن ﻻ ﻳﻘﺒﺾ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻴـﺆدي ذﻟـﻚ إﱃ أن اﻟﺰﻛـﺎة ﲡـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﻨﺼﺎب.

) (1في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(233-230/1) :التفريع ،(280/1) :الرسالة )ص .(167
) (2انظر :التفريع ،(278/1) :الرسالة )ص  ،(167الكافي )ص .(94
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص .(51
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ﻓـﺈن) (1ﻛـﺎن ﻋﻨـﺪﻩ ﻣـﺎل ،ﻓـﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴـﻪ اﳊـﻮل ﻳـﺘﻢ) (2ﻣﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻗﺒﻀـﻪ ﻣـﻦ دﻳﻨــﻪ
إذا ﺿﻢ إﻟﻴﻪ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﺿﻤﻪ إﻟﻴﻪ ،وزﻛﻰ اﳉﻤﻴﻊ) ،(3ﻷﻧﻪ ﻣﺎﻟـﻚ ﻟﻨﺼـﺎب ﻗـﺪ ﺣـﺎل
ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل ،ﺣﺼﻞ ﻋﻴﻨﺎً ﰲ ﻳﺪﻩ ﻃﺮﰱ اﳊﻮل ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﳛـﻮل ﻋﻠﻴـﻪ اﳊـﻮل وﻫـﻮ
ﰲ ﻳﺪﻩ) ،(4وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺧﺮج ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪن.
ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀـﻪ ﻣـﻦ دﻳﻨـﻪ أن ﻳﻜـﻮن ﻧﺼـﺎﺑﺎ أو دوﻧـﻪ ،ﻓـﺈن
ﻛــﺎن ﻧﺼــﺎﺑﺎ زﻛﺘــﻪ ،ﰒ ﻳﺰﻛــﻲ ﻣــﺎ ﻳﻘﺒﻀــﻪ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻣــﻦ ﻗﻠﻴــﻞ أو ﻛﺜــﲑ ،وإن ﻛــﺎن
دون اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻼ ﳜﻠﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺼﺎب ،أو ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ،
ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻋﻨــﺪﻩ ﱂ ﺗﻜــﻦ ﻋﻠﻴــﻪ زﻛــﺎة ﻓﻴﻤــﺎ ﻗﺒﻀــﻪ ﻟﻠﻌِﻠّــﺔ اﻟــﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫــﺎ ،وإن
ﻗـﺒﺾ ﺑﻌـﺪ ﻣـﺘﻢ اﻟﻨﺼـﺎب زﻛـﻰ ﲨﻴـﻊ اﻟﻨﺼـﺎب ،أﻧﻔـﻖ اﻷول ،أو ﺑﻘـﻰ ﻋﻨــﺪﻩ)،(5
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ) (6ﰲ إﻧﻔﺎﻗﻪ وﺿﻴﺎﻋﻪ أو ﺑﻘﺎﺋﻪ).(7
ﰒ زﻛﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﻠﻴـﻞ أو ﻛﺜـﲑ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻋﻨـﺪﻩ ﻣـﺎ ﻳـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺎ
ﻗﺒﻀﻪ ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻗﺪ ﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل زﻛﻰ اﳉﻤﻴﻊ ،ﰒ زﻛﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣـﻦ
ﻗﻠﻴﻞ أو ﻛﺜﲑ.
وﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻘـﺒﺾ ﻣـﻦ ﲦـﻦ اﻟﻌـﺮوض ﻟﻠﺘﺠـﺎرة ﺣﻜـﻢ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺒﺾ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻳﻦ ﰲ
اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺼﺎب وﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻪ إن ﻛﺎن اﳌﻘﺒﻮض دوﻧﻪ.


) (1في )م( :فإذا.
) (2في )م( :فتم.
) (3انظر :التفريع ،(278 ،276/1) :الكافي )ص .(94
) (4في )م( :يديه.
) (5عند سقطت من )ق(.
) (6انظر :التفريع ،(278/1) :المقدمات.(305/1) :
) (7في )م( :إنفاقه.
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وإذا ﻛــﺎن ﻳﺒﻴــﻊ اﻟﻌــﺮض ﺑــﺎﻟﻌﺮض ،وﻻ ﻳﻨﻀــﻢ ﻟــﻪ) (1ﻣــﻦ ﲦــﻦ ذﻟــﻚ ﻋــﲔ ﻓــﻼ
زﻛــﺎة ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻻ ﺗﻘــﻮﱘ) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(3ﻷن زﻛــﺎة اﻟﻘﻴﻤــﺔ
ﺗﺎﺑﻌ ــﺔ ﻟﺰﻛ ــﺎة اﻟﻌ ــﲔ ،ﻓﻠ ــﻮ أوﺟﺒﻨ ــﺎ اﻟﺰﻛ ــﺎة ﻟﻜ ــﺎن ﻻ ﳜﻠ ــﻮ أن ﳜ ــﺮج ﻣ ــﻦ ﺟ ــﻨﺲ
اﻟﻌﺮوض ،وﻫﺬا ﺧﻼف اﻷﺻﻮل ،أو أن ﳜﺮج ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎ ﻓﻴﺠـﺐ أن ﻳﻨﻀـﻢ ﳍـﺎ
ﲦﻦ ﻓﻴﺨﺮج ﻣﻨﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ إذا ﻛـﺎن ﻻ ﻳﺒﻴـﻊ وﻻ ﻳﺸـﱰي إﻻ
ﺑﺎﻟﻌﺮوض) ،(4ﻷﻧﻪ ﻳﻘ ّـﻮم ﻣـﺎ ﻋﻨـﺪﻩ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺮوض ﻓﺘﺠﻌـﻞ اﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻛـﺎﻟﺜﻤﻦ ﻓﺘﻜـﻮن
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ.
 J30z1FOא^^DوאNQوאWn%ز>0WL2,6Wذא>ن .אאx

اﻟﻠﺆﻟــﺆ ،واﳉــﻮﻫﺮ ،وأﻧ ـﻮاع اﻟﻄﻴــﺐ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻚ ،واﻟﻌﻨــﱪ ،واﻟﻜــﺎﻓﻮر ﻛــﻞ ﻫــﺬا
ﻋــﺮوض ،وﺣﻜﻤــﻪ ﺣﻜــﻢ ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﻌــﺮوض) ،(5ﻻ زﻛــﺎة ﰲ ﻋﻴﻨــﻪ ،وإﳕــﺎ اﻟﺰﻛــﺎة ﰲ
ﻗﻴﻤﺘــﻪ ،وﳜﺘﻠــﻒ ﺣﻜﻤــﻪ ﰲ اﻹدارة وﻏــﲑ اﻹدارة ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﰲ اﻟﻌــﺮوض،
وﻻ ﲬ ــﺲ ﻓﻴ ــﻪ ،ﻷن اﳋﻤ ــﺲ ﻻ ﻳﻜ ــﻮن إﻻ ﻓﻴﻤ ــﺎ أﺧ ــﺬ ﻋ ــﻦ اﻟﻜﻔ ــﺎر ،أو ﻣ ــﻦ
ﻣﻌﺪن ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ).(6
 J31z1FOאdאطא! V)NאxA>B
وﻻ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺎم اﳌﻠﻚ وﻫﻮ اﻷﺣﺮار ،وﻻ زﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ،
وﻻ ﻣــﺪﺑﺮ) ،(7وﻻ أم وﻟــﺪ) ،(8ﻷن اﻟﻌﺒــﺪ وإن ﻛﻨــﺎ ﻧﻘــﻮل :إﻧــﻪ ﳝﻠــﻚ ﻓــﺈن ﻣﻠﻜــﻪ
ﻧــﺎﻗﺺ ﻏــﲑ ﻣﺴــﺘﻘﺮ ،ﺑــﺪﻟﻴﻞ أن ﻟﺴــﻴﺪﻩ اﻧﺘـﺰاع ﻣﺎﻟــﻪ ،وﻻ ﻣــﺎﻧﻊ ﳝﻨﻌــﻪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ،
) (1أي  :ال يحصل )المصباح المنير ص .(610
) (2انظر :التفريع ،(280/1) :الرسالة )ص .(167 ،166
) (3انظر :مختصر القدوري ،(148/1) :األم .(47/2) :
) (4انظر :التفريع ،(280/1) :الرسالة )ص .(167
) (5انظر :المدونة ،(252-251/1) :التفريع.(279-278/1) :
) (6تذكر فيما بعد :سقطت من )م(.
) (7المدبر :ھو أن يقول الرجل لعبده :أنت حر عن دبر مني.
) (8أم ولد :ھي الحر حملھا من وطء مالكھا عليه جبرا.
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وأﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ أن ﻳﺘﺼــﺮف ﻓﻴــﻪ ﳊــﻖ اﻟﺴــﻴﺪ ،وﺣﻜــﻢ اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﰲ ذﻟــﻚ ﺣﻜــﻢ
اﻟﻌﺒﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺮق ،أﻻ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻻ ﲡـﻮز ﻟـﻪ اﳍﺒـﺔ ،وﻻ اﻟﺘﺼـﺮف ،وﻻ
ﻳﻌﺎﻗﻞ.
 J32z1FOא*gمNdط VאxA>B

وﻻ ﻳﺆﺧ ــﺬ اﻟﻨﺼـ ـﺮاﱐ ﺑﺰﻛ ــﺎة ﺷ ــﻲء ﻣ ــﻦ ﻣﺎﻟ ــﻪ ﻻ ﻣ ــﻦ ﻋﻴﻨ ــﻪ ،وﻻ ﻣﺎﺷ ــﻴﺘﻪ ،وﻻ
ﺣﺮﺛﻪ؛ ﻷﻧﺎ ﻋﺎﻫـﺪﻧﺎﻫﻢ ﻋﻠـﻰ أﻻ ﻧﺄﺧـﺬﻫﻢ ﺑﻔـﺮوع اﻟـﺪﻳﻦ ﻣـﺎ داﻣـﻮا ﻣﻘﻴﻤـﲔ ﻋﻠـﻰ
ﻛﻔﺮﻫﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﺄﺧﺬﻫﻢ ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم واﳊﺞ ،ﻓـﺈذا أﺳـﻠﻢ اﻟﻨﺼـﺮاﱐ وأﻋﺘـﻖ
اﻟﻌﺒــﺪ ،ﻓﺎﻟﺰﻛــﺎة ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ إذا ﺣــﺎل اﳊــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳌــﺎل اﻟــﺬي ﰲ أﻳــﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣــﻦ ﻳــﻮم
اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺘﻖ ،ﻷن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺼﻞ ﺷﺮط اﻟﻮﺟﻮب).(1
 J33z1FOز>Aא;אx P

اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ زﻛﺎة ﻓﻴﻬﺎ ،إﻻ أن ﳛﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻮل ﻣﻦ ﻳﻮم أﻓﻴـﺪت) ،(2أو
ﻗﺒﻀﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪم اﳌﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ) ،(3وذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ
اﻹﻧﺴـ ــﺎن ﲟ ـ ـﲑاث ،أو ﻫﺒـ ــﺔ ،أو ﺻـ ــﺪﻗﺔ ،أو اﺳـ ــﺘﻐﻼل أرض ،أو ﻣﺴـ ــﻜﻦ ،أو
إﺟﺎرة ﻋﺒﺪ ،أو ﳒﻮم ﻣﻜﺎﺗﺐ) ،(4أو أرش ﺟﻨﺎﻳﺔ ،أو دﻳﺔ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،ﻓﺄﻣﺎ
رﺑﺢ اﳌﺎل ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ أﺻﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ.
 J34z1FOز>Aא!Dوא!xD

ﲡــﺐ زﻛــﺎة ﰲ أواﱐ اﻟــﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀــﺔ؛ ﻷن اﻗﺘﻨﺎﺋﻬــﺎ ﳏــﺮم ،وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﻠﻴــﺔ
اﻟﻠﺠــﻢ ،واﻟﺴــﺮوج ،واﳌــﺪاوى ،واﻟﺴــﻜﺎﻛﲔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻏــﲑ ﻣــﺄذون ﻓﻴــﻪ ،ﻓﺄﻣــﺎ اﳊﻠــﻲ
اﳌﺒﺎح ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻓﻬﻮ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء وﻫﻲ ﺣﻠﻴﺔ اﳌﺼﺤﻒ) (5واﻟﺴﻴﻒ واﳋﺎﰎ.
) (1انظر :المدونة ،(213/1) :الرسالة) :ص .(167
) (2من )ق( :أفيد.
) (3انظر :المدونة ،(232/1) :التفريع ،(275/1) :الرسالة )ص .(168-167
) (4نجوم مكاتب :معناه أقساطه.
) (5حلية المصحف ،وحلية السيف :أي ما يزين به المصحف والسيف )المصباح المنير ص .(149
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وﺣﻠﻲ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺘﺨﺬ ﻟﻠﺒﺲ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻠﺒﺲ واﻟﺘﺠﻤﻞ
ﻓ ــﻼ زﻛ ــﺎة ﻓﻴ ــﻪ) ،(1ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ)(2؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻣ ــﺎل ﻗﺼ ــﺪ ﺑ ــﻪ اﻻﻗﺘﻨ ــﺎء وﺗ ــﺮك
اﻟﺘﻨﻤــﻲ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﻣﺒــﺎح ،ﻓﻠــﻢ ﲡــﺐ ﻓﻴــﻪ اﻟﺰﻛــﺎة اﻋﺘﺒــﺎرا ﺑﻌــﺮوض اﻟﻘﻨﻴــﺔ ،وﻷن
اﳌﻌﺘﱪ ﰲ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻫﻮ اﻟﻨﻤﺎء؛ ﻷﺎ ﲡﺐ ﺑﻮﺟﻮدﻩ) (3وﺗﺴـﻘﻂ ﺑﻌﺪﻣـﻪ ،أﻻ
ﺗــﺮى أن ﻣــﺎ ﲡــﺐ ﰲ ﻋﻴﻨــﻪ زﻛــﺎة إذا ﻗﺼــﺪ ﺑــﻪ اﻟﺘﻨﻤــﻲ وﻃﻠــﺐ اﻟﻔﻀــﻞ وﺟﺒــﺖ
اﻟﺰﻛــﺎة ﻟﻄﻠــﺐ اﻟﻨﻤــﺎء ،ﻓﻴﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻣــﺎ ﲡــﺐ ﰲ ﻋﻴﻨــﻪ اﻟﺰﻛــﺎة إذا ﻋــﺪل ﺑــﻪ
ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻤﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﺒﺎح أن ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻪ.
 J35z1FOز>Aא!Dא@I  $א_2$LلوאxT D

ﻓﺄﻣــﺎ اﳊﻠــﻲ اﳌﺒــﺎح اﲣــﺎذﻩ واﺳــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ إذا أرﻳــﺪ ﻟﻐــﲑ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل واﻟﻠــﺒﺲ ﻓﻔﻴــﻪ
اﻟﺰﻛــﺎة) (4ﻣﺜــﻞ أن ﻳﺘﺨــﺬ ﻟﻠﺘﺠــﺎرة أو ﻟﻠــﺪﺧﺮ) ،(5واﻹﻋــﺪاد ﻟﻠﺤﺎﺟــﺔ إﱃ ﺑﻴﻌــﻪ؛
ﻷن اﳌ ــﺆﺛﺮ ﰲ ﺳ ــﻘﻮط اﻟﺰﻛ ــﺎة إﻋ ــﺪادﻩ ﻟﻠ ــﺒﺲ ﻓﻘ ــﻂ ،وأﻣ ــﺎ اﳌﺘﺨ ــﺬ ﻟﻠﻜ ـﺮاء ﻓﻌﻨ ــﺪ
ﻣﺎﻟ ــﻚ ﻻ زﻛ ــﺎة ﻓﻴ ــﻪ ،وﻋﻨ ــﺪ ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻣﺴ ــﻠﻤﺔ أن ﻓﻴ ــﻪ اﻟﺰﻛ ــﺎة) ،(6ووﺟ ــﻪ ﻗ ــﻮل
ﻣﺎﻟــﻚ :إﻧــﻪ ﺣــﺒﺲ ﻋﻴﻨــﻪ ﻋــﻦ ﻃﻠــﺐ اﻟﻨﻤــﺎء واﻟﺰﻳــﺎدة ،ﻓﺄﺷــﺒﻪ ﺣﻠــﻲ اﻟﻠــﺒﺲ)،(7
ووﺟﻪ وﺟﻮب ﻓﻴﻪ أن اﻟﻨﻤﺎء ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻪ ،وﻫﻮ ﻣﺮﺻﺪ ﻟﻪ ﻛﺤﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎرة.
 J36z1FOא.6A>BلאxI F

واﻟﺰﻛ ــﺎة واﺟﺒ ــﺔ ﰲ ﻣ ــﺎل اﻟﺼ ــﻐﲑ ﻛﻮﺟﻮ ــﺎ ﰲ ﻣ ــﺎل اﻟﻜﺒ ــﲑ) ،(8ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﺣ ــﲔ أﺳ ــﻘﻄﻬﺎ ﰲ ﻧﺎﺿ ــﻪ) (9وﻣﺎﺷﻴﺘـ ــﻪ) ،(10ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ )" :(11أﻣ ــﺮت أن
) (1انظر :المدونة ،(212-211/1) :التفريع ،(281-280/1) :الرسالة )ص .(167
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(49مختصر القدوري.(148/1) :
) (3في )م( :لوجوده.
) (4انظر :المدونة ،(211/1) :التفريع.(280/1) :
) (5في )ق( :للدخور.
) (6انظر :التفريع ،(280/1) :المقدمات.(294/1) :
) (7في )ر( :حلي السيف.
) (8انظر :المدونة ،(213/1) :الرسالة )ص .(167
) (9ناضه :أي :في ذھبه و في فضته )مختصر الطحاوي ص .(45
) (10انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(45مختصر القدوري.(137/1) :
)  (11سقطت من )ق(.
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آﺧــﺬ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﻣــﻦ أﻏﻨﻴــﺎﺋﻜﻢ ﻓﺄردﻫــﺎ ﰲ ﻓﻘ ـﺮاﺋﻜﻢ") (1ﻓﻌــﻢ ،وﻷن زﻛــﺎة ﻟﺰﻣــﺖ
اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺰﻣﺖ اﻟﺼﻐﲑ ﻛﺰﻛﺎة اﳊﺮث واﻟﻔﻄﺮ ،وﻷﻧـﻪ ﻣﺴـﻠﻢ ﺣـﺮ ﺗـﺎم اﳌﻠـﻚ ﻓﺄﺷـﺒﻪ
اﻟﻜﺒﲑ.

) (1سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة.
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W 8ز>$.Aدنאn3وא;:
وﰲ ﻣﻌﺎدن اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ اﻟﺰﻛﺎة إذا ﺧﺮج ﻣﻨﻬـﺎ ﻧﺼـﺎب) ،(1ﻓـﺈن ﻛـﺎن دون
اﻟﻨﺼ ــﺎب ﻻ ﺷ ــﻲء ﻓﻴ ــﻪ ،إﻻ أن ﳜ ــﺮج ﺑﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ ﲤ ــﺎم اﻟﻨﺼ ــﺎب ﻣ ــﻦ ﻧﻴﻠ ــﻪ)،(2
ﻓﺘﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ،أو ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﻣـﺎل ﻗـﺪ ﺣـﺎل ﻋﻠﻴـﻪ اﳊـﻮل إذا ﺿـﻤﻪ إﱃ ﻣـﺎ
ﺧــﺮج ﻣــﻦ اﳌﻌــﺪن ﻛــﺎن ﻧﺼــﺎﺑﺎ ،ﰒ ﻳﺰﻛــﻲ ﻣــﺎ ﺧــﺮج ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻗﻠﻴــﻞ أو ﻛﺜــﲑ
ﻣﺎدام ذﻟﻚ اﻟﻨﻴﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ ،ﻓﺈن اﻧﻘﻄﻊ وﻇﻬﺮ ﻧﻴﻞ ﱂ ﻳُﺒﲔ ﻣﺎ ﺧﺮج ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺧـﺮج
ﻣﻦ اﻷول ،وﻛﺎن ﻟﻠﺜﺎﱐ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ.
وﻻ ﺣﻮل ﰲ زﻛﺎة اﳌﻌﺪن ﺑﻞ ﻳﺰﻛﻰ ﻟﻮﻗﺘﻪ ﻛﺎﻟﺰرع ،وﻻ ﻳﺮدﻩ دﻳﻦ ﲞﻼف اﻟﻌﲔ
ﻣــﻦ ﻏﻴ ــﺮ اﳌﻌــﺪن ،وﰲ اﻟﻨــﺪرة) (3اﳋﺎرﺟــﺔ ﺑﻐــﲑ ﻣﺆﻧــﺔ وﻻ ﻛﻠﻔــﺔ اﳋﻤــﺲ ،وﻗﻴــﻞ:
اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻐﲑﻫﺎ.
واﻟﺮﻛﺎز :دﻓﻦ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،وﻓﻴﻪ اﳋﻤﺲ ﰲ ﻗﻠﻴﻠﻪ وﻛﺜﲑﻩ ،وذﻟﻚ ﰲ ذﻫﺒﻪ وورﻗﻪ،
ﻓﺄﻣــﺎ ﻋﺮوﺿــﻪ وﺟ ـﻮاﻫﺮﻩ ﻓﻔﻴــﻪ رواﻳﺘــﺎن :إﺣــﺪاﳘﺎ :أﻧــﻪ ﳜﻤــﺲ واﻷﺧــﺮى :أﻧــﻪ ﻻ
ﳜﻤﺲ).(4
 J1z1FOد1א;NقZ8א@ $نوא>Nزx

وإﳕﺎ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﺑﲔ اﳌﻌﺪن واﻟﺮﻛﺎز ﰲ اﻟﺼﻔﺔ واﳊﻜﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
إن اﳌﻌﺪن ﻫﻮ اﻟﺮﻛﺎز) ،(5وأن ﻓﻴـﻪ اﳋﻤـﺲ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :اﻟﻌﺠﻤـﺎء ﺟﺒـﺎر واﳌﻌـﺪن
) (1انظر :المدونة ،(246/1) :التفريع ،(278/1) :الرسالة )ص .(168
) (2نيل :العرق الذي في المعدن )الفواكه الدواني ،(345/1 :وھو ما يعرف اآلن بالمنجم.
) (3الندرة :ھي المعدن الخالص الذي ال يحتاج إلى تصفية وتخليص من الشوائب عن!د إخراج!ه م!ن مكان!ه ،ك!أن
يخرج خالصا مصفى ،قال خليل :وفي ندرته الخمس )مواھب الحليل.(339/2 :
) (4انظر :المدونة ،(249/1) :التفريع ،(279/1) :الرسالة )ص .(168
) (5انظر :مختصر الطحاوي ص  ،49وتحفة الفقھاء.(327/1) :
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ﺟﺒ ــﺎر ،وﰲ اﻟﺮﻛ ــﺎز اﳋﻤ ــﺲ") ،(1ﻓﻔ ــﺮق ﺑ ــﲔ اﲰﻴﻬﻤ ــﺎ ،ﻓﺜﺒ ــﺖ أن أﺣ ــﺪﳘﺎ ﻏ ــﲑ
اﻵﺧــﺮ ،وﻷن اﻟﺮﻛــﺎز ﻣــﺄﺧﻮذ ﻣــﻦ أرﻛــﺎز اﻟﺸــﻲء وﻫــﻮ دﻓﻨــﻪ) (2وﻣﻨــﻪ" :أﻧــﻪ 
)(3
وﺟ ـﻞ-
ﺰ
ﻋ
–
اﷲ
أﻧﺒﺘﻬﺎ
ﻋﺮوق
اﳌﻌﺪن
و
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﺰ ﻟﻪ اﻟﻌﻨﺰة ﻓﻴﺼﻠﻰ إﻟﻴﻬﺎ"

َ
َ
ﰲ اﻷرض ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ رﻛﺎزا؛ ﻷﺎ ﺑﻐﲑ وﺿﻊ آدﻣﻲ.
 J2z1FOא 4MD1ن6א@ $نאxA>B

وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إن ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ اﻟﺰﻛ ـ ــﺎة ﳌ ـ ــﺎ روي أن رﺳ ـ ــﻮل اﷲ  أﻗﻄ ـ ــﻊ ﺑ ـ ــﻼل ﺑ ـ ــﻦ
اﳊــﺎرث) (4اﳌﻌــﺎدن اﻟﻘﺒﻠﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ اﻟﻔــﺮع) ،(5ﻓــﻼ ﺗﺆﺧــﺬ ﻣﻨﻬــﺎ إﻻ اﻟﺰﻛــﺎة إﱃ
اﻟﻴــﻮم ،وﻷﻧــﻪ ﻣﺴــﺘﻔﺎد ﻣــﻦ اﻷرض ﺑﻜﻠﻔــﺔ وﻣﺆوﻧــﺔ ﱂ ﻳﺘﻘــﺪم ﻋﻠﻴــﻪ ﻣﻠــﻚ ،ﻓﻜــﺎن
اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة دون اﳋﻤﺲ ﻛﺎﻟﺰرع.
 J3z1FOد1א Lא6 Faא@ $نx

وإﳕﺎ اﻋﺘﱪﻧﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺼﺎب؛ ﻷن ﻛـﻞ ﻣـﺎ وﺟﺒـﺖ ﻓﻴـﻪ اﻟﺰﻛـﺎة ،ﻓﻼﺑـﺪ ﻣـﻦ اﻋﺘﺒـﺎر
اﻟﻨﺼﺎب ﻓﻴﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﻣﻮال ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :أن ﻳﺒﲎ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺾ؛ ﻷن
ﺣﻜﻤ ــﻪ ﺣﻜ ــﻢ واﺣ ــﺪ ،ﻛ ــﺎﻟﻨﻮع اﻟﻮاﺣ ــﺪ ،وﻛﺎﻟ ــﺪﻳﻦ اﻟﻮاﺣ ــﺪ إذا ﻗ ــﺒﺾ أوﻻ ،وﱂ
ﳚــﺐ ذﻟــﻚ ﰲ) (6ﺑﻨــﺎء ﻧﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻧﻴــﻞ؛ ﻷﻧــﻪ ﻛﻤﻌــﺪن آﺧــﺮ ﻓﻠــﻪ ﺣﻜــﻢ ﻧﻔﺴــﻪ،
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎل ﻗﺪ ﺣـﺎل ﻋﻠﻴـﻪ اﳊـﻮل زﻛـﺎﻩ ﻣﻌـﻪ ،ﻓـﻸن ﺷـﺮط
وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ،ﻓﻮﺟﺐ ﺿﻢ أﺣﺪﳘﺎ إﱃ اﻵﺧﺮ.


) (1أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي ال!!ديات ،ب!!اب :العجم!!اء جب!!ار ،(47/8) :ومس!!لم ف!!ي الح!!دود ،ب!!اب :ج!!رح العجم!!اء
والمعدن جبار(334/3) :
) (2الركاز :من ركزت الرمح ،أي :غرزته في األرض ،والركاز دفين الجاھلي!ة ،كأن!ه رك!ز ف!ي األرض رك!زا
)الصحاح.(880/3 :
) (3أخرجه مسلم في الصالة ،باب :سترة المصلي.(359/1) :
) (4بالل بن الحـارث :المزنى أبـو عبد الرحمـان المدنـي ،روى عن النبـي  ،وع!ن عم!ر ،وع!ن اب!ن مس!عود،
وعنه ابنه الحارث ،وعلقمة ،وعمرو بن عوف ،وكان أول من قدم من مزينة على رسول ﷲ  )ت س!نة 60
ھـ( )تھذيب التھذيب.(502-501/1 :
) (5أخرج!!ه الح!!اكم ،(517/3) :وق!!ال :ص!!حيح ،ول!!م يخرج!!اه ،والبيھق!!ي ،(152/4) :وأخرج!!ه مال!!ك مرس!!ال:
) ،(148/1القبلية منسوبة إلى قبل ،وھي ناحية من ساحل البحر ،والفرع موضع بين نخلة والمدينة.
) (6في :سقطت من )ق(.
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وإﳕــﺎ ﱂ ﻳ ـﺮاع) (1اﳊــﻮل ﻓﻴــﻪ -ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﺣــﺪ ﻗــﻮﱃ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ (2) -ﻷﻧــﻪ ﻣــﺎل
ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻷرض ،ﲡﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺘـﱪ ﻓﻴـﻪ ﺣـﻮل ﻛـﺎﻟﺰرع ،وﳍـﺬﻩ اﻟﻌﻠـﺔ
ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﺮدﻩ دﻳﻦ ﲞﻼف اﻟﻌﲔ.
 J5z1FOو 0WVא6A>BאxA a

ووﺟﻪ إﳚﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻟﻨﺪرة ﻓﻸﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﺎل ﲡﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ،ﻓﻠﻢ ﳚـﺐ ﻓﻴـﻪ
اﳋﻤﺲ ﻟﻘﻠﺔ اﳌﺆوﻧﺔ ﻛﻐﲑ اﳌﻌﺪن ،ووﺟﻪ ﻗﻮﻟﻪ :إن ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻤﺲ :ﳌﺎ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﰲ
أﺣﺪﳘﺎ ﻛﻠﻔﺔ ،وﻻ ﻣﺸﻘﺔ وﻻ ﻛﺒﲑ ﻣﺆوﻧﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﻮﺿﻊ اﺑﺘـﺪاء ،ﻓﻮﺟـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ
اﳋﻤﺲ ﻛﺎﻟﺮﻛﺎز ،واﻟﺰﻛﺎة أﻗﻴﺲ ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن ﰲ اﻟﺮﻛـﺎز اﳋﻤـﺲ ﳌـﺎ روﻳﻨـﺎﻩ ﻣـﻦ
ﻗﻮﻟﻪ " :وﰲ اﻟﺮﻛﺎز اﳋﻤﺲ") ،(3وﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﻣـﻮال اﻟﻜﻔـﺎر ﻓﻜـﺎن ﻓﻴـﻪ اﳋﻤـﺲ
دون اﻟﺰﻛﺎة ﻛﺎﻟﻐﻨﺎﺋﻢ.
 x6z1FO

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳋﻤﺲ ﰲ ﻗﻠﻴﻠﻪ وﻛﺜﲑﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺼﺎب؛ ﻷن اﻟﻨﺼـﺎب
ﻳﻌﺘــﱪ ﰲ اﻟﺰﻛــﺎة دون اﳋﻤــﺲ ،وﻟﻘﻮﻟــﻪ " :وﰲ اﻟﺮﻛــﺎز اﳋﻤــﺲ") (4وﱂ ﳜــﺺ،
واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺋﻢ.
 J7z1FOא $1D$Lم 0א6A>Bא>Nز0ذא>'\Nوو 0
אxCOT2p

وﺟ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﻻ ﺷ ــﻲء ﻋﻠﻴ ــﻪ ﰲ ﻋﺮوﺿـ ـﻪ وﺟ ــﻮﻫﺮﻩ) ،(5ﻫ ــﻮ أﻧ ــﻪ ﳌ ــﺎ ﺷ ــﺒﻪ
ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ،وﻛﺎن ﰲ اﻷﺻﻞ أن ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺮض ﰲ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ أﺧﻒ ﻣﻦ ﺣﺎل اﻟﻌﲔ،
) (1في )م( :تراع.
) (2انظر :مختصر المزنى )ص  ،(53اإلقناع) :ص .(66
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
) (5جوھر الشيء :كل شيء خلقت عليه جبلته )المصباح المنير ص .(113
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ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ أﻧ ــﻪ ﳚ ــﻮز أﺧ ــﺬ اﻟﻴﺴ ــﲑ ﻣﻨ ــﻪ ﺑﻐ ــﲑ إذن اﻹﻣ ــﺎم ،وأﻧ ــﻪ ﻗ ــﺪ ﻳﱰﻛ ــﻪ اﳉ ــﻴﺶ
ﻟﻜﺜﺮﺗﻪ ،وﻻ ﻳﱰﻛﻮن اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،ﻛﺎن ﲟﺎ) (1ﻫﻮ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ أوﱃ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ،
ووﺟــﻪ إﳚــﺎب اﳋﻤــﺲ ﻓﻴــﻪ ﻋﻤــﻮم ﻗﻮﻟــﻪ" :وﰲ اﻟﺮﻛــﺎز اﳋﻤــﺲ") ،(2وﻷﻧــﻪ رﻛــﺎز
ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
 J8z1FOא@ Oن.4?.אلא@xZ2DS

ﻣــﺎ وﺟــﺪ ﻣــﺪﻓﻮﻧﺎ ﻣــﻦ أﻣـﻮال اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓﻬــﻲ ﻟﻘﻄــﺔ ﺗﻌــﺮف ﻛﻤــﺎ ﺗﻌــﺮف اﻟﻠﻘﻄــﺔ
ﻋﺎﻣــﺎ ،ﰒ ﻳﺘﺼــﺮف ﻓﻴــﻪ واﺟــﺪﻩ إن اﺧﺘــﺎر ﺷــﺮط اﻟﻀــﻤﺎن ﻟﺼــﺎﺣﺒﻪ ،واﷲ أﻋﻠــﻢ،
وﻳﻌﺘــﱪ اﳊــﻮل ﰲ ﲨﻴــﻊ اﻟﺰﻛــﺎة إﻻ اﳊــﺮث واﳌﻌــﺪن ﻓــﻼ ﻳﻌﺘــﱪ ﻓﻴــﻪ اﳊــﻮل ،وﻳﻌﺘــﱪ
اﻟﻨﺼﺎب ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺰﻛﺎة.

) (1في )م( :ما .
) (2سبق تخريج الحديث.
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واﳊﻮل ﻣﻌﺘﱪ ﰲ زﻛﺎة اﳌﻮاﺷﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺼﺎب ،وﻻ زﻛﺎة ﻓﻴﻤﺎ دون اﳋﻤﺲ
ﻣـﻦ اﻹﺑــﻞ) :(1ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ ﲬﺴـﺎ ﻓﻔﻴﻬــﺎ ﺷـﺎة ،ﰒ ﻻ ﺷــﻲء ﻓﻴﻬـﺎ إﱃ ﺗﺴــﻊ ،ﻓــﺈذا
ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﺸ ـﺮا ﻓﻴﻬــﺎ ﺷ ــﺎﺗﺎن إﱃ أرﺑــﻊ ﻋﺸ ــﺮة ،ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧ ــﺖ ﲬــﺲ ﻋﺸ ــﺮة ﻓﻔﻴﻬ ــﺎ
ﺛﻼث ﺷﻴﺎﻩ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻔﻴﻬﺎ أرﺑﻊ ﺷﻴﺎﻩ.
ﰒ ﻧــﺰول ﻗــﺒﺾ اﻟﻐــﻨﻢ ﻣﻨﻬــﺎ ،وﻳﺆﺧــﺬ ﻋﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺟﻨﺴــﻬﺎ ،وﻻ ﺷــﻲء ﻓﻴﻤــﺎ زاد
ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﺸـ ـﺮﻳﻦ إﱃ أرﺑ ــﻊ وﻋﺸـ ـﺮﻳﻦ ،ﻓ ــﺈذا ﻛﺎﻧ ــﺖ ﲬﺴ ــﺎ وﻋﺸـ ـﺮﻳﻦ ﻓﻔﻴﻬ ــﺎ ﺑﻨ ــﺖ
ﳐــﺎض) :(2وﻫــﻲ اﻟــﱵ ﳍــﺎ ﺳــﻨﺘﺎن ،ﻓــﺈن ﱂ ﺗﻮﺟــﺪ ﰲ اﳌــﺎل ﻓــﺎﺑﻦ ﻟﺒــﻮن) (3ذﻛــﺮ:
وﻫﻮ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ ،إﱃ ﲬﺲ وﺛﻼﺛﲔ ﻓـﺈذا ﻛﺎﻧـﺖ ﺳـﺘﺎ وﺛﻼﺛـﲔ ﻓﻔﻴﻬـﺎ
ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن ،إﱃ ﲬﺲ وأرﺑﻌﲔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺎ وأرﺑﻌﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺣﻘﺔ ،إﱃ ﺳﺘﲔ
وﻫــﻲ اﻟــﱵ ﳍــﺎ أرﺑــﻊ ﺳــﻨﲔ ،ﻗــﺪ اﺳــﺘﺤﻘﺖ أن ﻳﺮﻛﺒﻬــﺎ اﻟﻔﺤــﻞ وأن ﳛﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ
اﳊﻤﻞ.
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى وﺳﺘﲔ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺟﺬﻋﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ) (4وﺳﺒﻌﲔ ،واﳉﺬﻋﺔ):(5
)(6
اﻟﱵ ﳍﺎ ﲬﺲ ﺳﻨﲔ ،وﻟﻴﺲ ﰲ ﺻـﺪﻗﺔ اﻹﺑـﻞ ﺳـﻦ زاﺋـﺪة ﻋﻠـﻰ اﳉﺬﻋـﺔ ،ﻓـﺈذا
ﻛﺎﻧـ ــﺖ ﺳـ ــﺘﺎ وﺳـ ــﺒﻌﲔ ،ﻓﻔﻴﻬـ ــﺎ اﺑﻨﺘـ ــﺎ ﻟﺒـ ــﻮن إﱃ ﺗﺴـ ــﻌﲔ ،ﻓـ ــﺈذا ﻛﺎﻧـ ــﺖ إﺣـ ــﺪى
) (1في جملة أحكام زكاة اإلبل انظر :المدونة ،(263/1) :التفريع ،(281/1) :الرسالة) :ص .(169
) (2بنت مخاض :سميت بذلك؛ ألن أمه قد ضربھا الفح!ل فحمل!ت ولحق!ت بالمخ!اض ،وھ!ن الحوام!ل )المص!باح
المنير ص  ،566الفواكه الدواني.(351/1 :
) (3ابن لبون :س!مي ب!ذلك؛ ألن أم!ه ول!دت غي!ره فص!ار لھ!ا ل!بن )المص!باح المني!ر ص  ،548الفواك!ه ال!دواني:
.(351/1
) (4في )م( :خمس.
) (5الجذعة :سميت جذعة؛ ألنھا أبدلت أسنانھا )الصحاح.(437/1 :
) (6في )م( :فإن.
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وﺗﺴ ــﻌﲔ ،ﻓﻔﻴﻬ ــﺎ ﺣﻘﺘ ــﺎن إﱃ ﻣﺎﺋ ــﺔ وﻋﺸـ ـﺮﻳﻦ ،ﻓﻤ ــﺎ زاد ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﻓﻔ ــﻲ ﻛ ــﻞ
ﲬﺴــﲔ ﺣﻘــﺔ ،وﰲ ﻛــﻞ أرﺑﻌــﲔ ﺑﻨــﺖ ﻟﺒــﻮن .ﻓﻔــﻲ اﻟﺜﻼﺛــﲔ وﻣﺎﺋــﺔ :ﺣﻘــﺔ واﺑﻨﺘــﺎ
ﻟﺒﻮن ،وﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺋـﺔ وﺷـﺮﻳﻦ) (1ﳑـﺎ دون اﻟﻌﺸـﺮ ﺧـﻼف ،ﻓﻌـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ –
رﲪﻪ اﷲ (2)-رواﻳﺘﺎن):(3
إﺣﺪاﳘﺎ :أن اﻟﻔﺮض ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻮاﺣﺪ إﱃ ﲣﲑ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﳊﻘﺘﲔ وﺑﲔ
اﻟﺜﻼث ﺑﻨﺎت ﻟﺒﻮن ،وﻫﺬﻩ رواﻳﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ.
واﻷﺧﺮى :أن اﻟﻔﺮض ﻻ ﻳﺘﻐﲑ إﱃ ﺛﻼﺛﲔ وﻣﺎﺋﺔ ،وﻫـﺬﻩ رواﻳـﺔ أﺷﻬــﺐ وﻋﺒـﺪ
اﳌﻠــﻚ ﺑــﻦ اﳌﺎﺟﺸــﻮن .وﻋﻨــﺪ اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﻣــﻦ رأﻳــﻪ) (4أن اﻟﻔــﺮض ﻳﺘﻐــﲑ ﺑﺰﻳــﺎدة
اﻟﻮاﺣﺪ) (5إﱃ ﺛﻼث ﺑﻨﺎت ﻟﺒﻮن ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲣﻴﲑ.
واﻟﺸــﺎة اﳌــﺄﺧﻮذة ﰲ أول ﺻــﺪﻗﺔ اﻹﺑــﻞ ﻣــﻦ ﻏﺎﻟــﺐ أﻏﻨــﺎم اﻟﺒﻠــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻀــﺄن
واﳌﻌــﺰ .وإذا وﺟــﺐ ﰲ اﳌــﺎل أﺣــﺪ ﺳــﻨّﲔ ُﻓﻮﺟــﺪا) (6ﲨﻴﻌــﺎ أﺧــﺬ اﻟﺴــﺎﻋﻲ أﻳﻬﻤــﺎ
ﺷ ـ ــﺎء ،وإن ﻋ ـ ــﺪﻣﺎ أﺧ ـ ــﺬ رب اﳌ ـ ــﺎل ﺑﺄﻳﻬﻤ ـ ــﺎ ﺷ ـ ــﺎء إﻻ أن ﻻ ﻳﻘ ـ ــﺪر إﻻ ﻋﻠ ـ ــﻰ
أﺣــﺪﳘﺎ ،ﻓــﻼ ﻳﺄﺧــﺬﻩ إﻻ ﲟــﺎ ﻳﻘــﺪر ﻋﻠﻴــﻪ ،وإن وﺟــﺪ أﺣــﺪﳘﺎ أﺧــﺬﻩ وﱂ ﻳﻄﺎﻟﺒــﻪ
ﺑﻐﲑﻩ ،وﻫﺬا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴـﺘﻮﻳﺎن ﻓﻴـﻪ ﻛﺎﳌـﺎﺋﺘﲔ ﻣـﻦ اﻹﺑـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ أرﺑـﻊ ﺣﻘـﺎق أو ﲬـﺲ
ﺑﻨﺎت ﻟﺒﻮن ،واﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،ﻓﺄﻣـﺎ اﻟﺴـﻨّﺎن إذا ﻛـﺎن أﺣـﺪﳘﺎ ﻣﺮﺗﺒـﺎ
ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﺣﺒﻪ ﻣﺜــﻞ اﺑﻨــﺔ ﳐــﺎض أو اﺑــﻦ ﻟﺒــﻮن ذﻛــﺮ ،ﻓﺈﻤــﺎ) (7إن ﻛﺎﻧــﺎ ﰲ اﳌــﺎل

) (1في )م( :العشرين.
) (2رحمه ﷲ سقطت من )ق(.
) (3انظر :التفريع.282/1 :
) (4من رأيه سقطت من )ق(.
) (5في )م( :الواحدة.
) (6في )م( :ووجدا.
) (7في )م( :إلإنه.
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أﺧــﺬ اﺑﻨــﺔ ﳐــﺎض ،إن ﻋــﺪﻣﺖ ﻣﻨــﻪ ووﺟــﺪ اﺑــﻦ ﻟﺒــﻮن ذﻛــﺮ) (1أﺧــﺬﻩ ﻓــﺈن ﻋــﺪﻣﺎ
ﲨﻴﻌﺎ) (2ﻛﺎن ﻟﻪ أﺧﺬﻩ ﺑﺎﺑﻨﺔ ﳐﺎض دون اﺑﻦ ﻟﺒﻮن.
 J1z1FOوWVא Lא!ل, X6א@xd

وإﳕﺎ اﻋﺘﱪﻧﺎ اﳊﻮل ﰲ ﺻﺪﻗﺔ اﳌﺎﺷﻴﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻻ زﻛﺎة ﰲ ﻣﺎل ﺣـﱴ ﳛـﻮل
ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل") ،(3وﻷن اﳊﻠـﻮل إﳕـﺎ وﺿـﻊ ﰲ اﳌـﺎل اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺘﻜﺎﻣـﻞ ﳕـﺎؤﻩ دﻓﻌـﺔ
واﺣــﺪة ،ﺗﺮﻓﻴﻬــﺎ ﻷرﺑــﺎب اﻷﻣـﻮال ﻟﻴــﺆدوا اﻟﺰﻛــﺎة ﺑﻌــﺪ إﻣﻬــﺎﳍﻢ ﻣــﺪة ﻳﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ
ﳕﺎؤﻫﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻴﻪ اﻟﻌﲔ واﳌﺎﺷﻴﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎرﻗﺎ) (4اﳊﺮث.
x2z1FO

وإﳕــﺎ أوﺟﺒﻨــﺎ اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﱰﺗﻴــﺐ اﻟــﺬي ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﻣــﻦ اﻟﻨﺼــﺐ واﻷﺳــﻨﺎن
ﻟﺘ ـﻮاﺗﺮ اﻷﺧﺒــﺎر ﻣــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻋﻤــﺮو ﺑــﻦ ﺣــﺰم) ،(5واﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ) ،(6وأﻧــﺲ) ،(7ﻋﻠــﻲ
اﳌﻌﲎ اﻟﺬي روﻳﻨﺎﻩ).(8

) (1ذكر سقطت من )م(.
) (2جميعا سقطت من )م( )ق(.
) (3سبق تخريج الحديث ).(361
) (4في )ق( :فارق.
) (5أخرجه عبد الرزاق ،(4/4) :وھو مرسل ،وق!د وص!له أب!و داود ،والترم!ذي ،واب!ن ماج!ه ،كم!ا س!وف ي!أتي،
والبيھقي ،(88/4) :وابن حبان) :ص  ،(203والدارقطني ،(116/2) :من طرق ،وفيھا مقال.
وعمرو بن حزم :ابن زيد بن ل!وذان النص!اري ص!حابي مش!ھور ش!ھد الخن!دق فم!ا بع!دھا ،وك!ان عام!ل النب!ي 
على نجران ،مات بعد الخمسين )تقريب التھذيب.(420 :
) (6حديث ابن عمر أخرجه أبو داود في الزكاة ،باب :في زكاة الس!ائمة ،225/2 :واب!ن ماج!ه ف!ي الزك!اة ،ب!اب:
ص!!دقة اإلب!!ل ،(574-573/1) :والترم!!ذي ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :ف!!ي زك!!اة اإلب!!ل والغ!!نم ،(17/3) :وق!!ال :ح!!ديث
حسن ،وأخرجه الحاكم.(392/1) :
) (7وحديث أنس أخرجه البخاري مفرقا ،في الزكاة ،باب :العرض في الزكاة ،وغي!ره م!ن األب!واب،(122/2) :
و في الشركة ،باب :ما كان من خليط!ين فإنھم!ا يتراجع!ان بينھم!ا بالس!وية ،(110/3) :وف!ي الحي!ل ،ب!اب :ف!ي
الزكاة.(60/8) :
) (8في )ر( :رويناه.
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فصل)[3] (1

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن أول اﻟﻨﺼﺎب ﲬﺲ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دون ﲬﺲ ذود
ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﺻﺪﻗﺔ") ،(3وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(4

)(2
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻓﺮﻳﻀــﺔ اﻟﻐــﻨﻢ ﺗﻨﻘﻄــﻊ ﰲ أرﺑــﻊ وﻋﺸ ـﺮﻳﻦ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﰲ أرﺑــﻊ
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻹﺑـﻞ ﻓـﺪوﺎ اﻟﻐـﻨﻢ ﰲ ﻛـﻞ ﲬـﺲ ﺷـﺎة") ،(5ﻓﻘﺼـﺮ وﺟـﻮب اﻟﻐـﻨﻢ
ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻘــﺪر ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﰲ ﲬــﺲ وﻋﺸ ـﺮﻳﻦ ﺑﻨــﺖ ﳐــﺎض ،ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﺎ
ﺣﻜﻰ ﻋـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ أﰊ ﻃﺎﻟـﺐ) :- -(6أن ﻓﻴﻬـﺎ ﲬـﺲ ﺷـﻴﺎﻩ) ،(7ﻟﻸﺧﺒـﺎر
اﳌﺮوﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻋﻤ ــﺮو ﺑ ــﻦ ﺣ ــﺰم ،واﺑ ــﻦ ﻋﻤ ــﺮ ،وأﻧ ــﺲ وﻓﻴﻬ ــﺎ أن ﰲ ﲬ ــﺲ
وﻋﺸـﺮﻳﻦ ﺑﻨـﺖ ﳐــﺎض ،وﻫـﺬا ﻧـﺺ؛ وﻷﻧــﻪ ﻟـﻴﺲ ﰲ أﺻـﻮل زﻛــﺎة اﳌﺎﺷـﻴﺔ اﺗﺼــﺎل
ﻓﺮﺿﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲣﻠﻞ وﻗﺺ) (8ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰉ
ﻃﺎﻟﺐ) - – (9ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﺑﻦ ﻟﺒﻮن ذﻛﺮا
إذا ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻨــﺖ ﳐــﺎض؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﰲ اﻷﺣﺎدﻳــﺚ اﻟــﱵ روﻳﻨﺎﻫــﺎ ،ﻓﻔــﻲ
ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮو ﺑــﻦ ﺣــﺰم" :ﻓــﺈذا زادت واﺣــﺪة ﻋﻠــﻰ أرﺑــﻊ وﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻓﻔﻴﻬــﺎ ﺑﻨــﺖ

) (1فصل سقط من )م(.
) (2ال!ذود م!!ن اإلب!!ل ،ق!!ال اب!ن األنب!!اري :س!!معت اب!!ا العب!اس يق!!ول :م!!ا ب!!ين ال!ثالث إل!!ى العش!!ر )ذود( وك!!ذا ق!!ال
الفارابي ،وھي خمس م!ن اإلب!ل عل!ى الرواي!ة المش!ھورة عن!د الجمھ!ور )الفواك!ه ال!دواني ،350/1 :المص!باح
المنير ص .(211
) (3أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :زكاة الورق ،121/2 :ومسلم في أوائل كتاب الزكاة.673/2 :
) (4انظر :اإلجماع) :ص  ،(46المغنى .(575/2) :
) (5ھو نفسه حديث أنس الذي أخرجه البخاري ،وقد ذكرناه قريبا ص .229
) (6بن أبى طالب سقطت من )م(.
) (7البيھقي.92/4 :
) (8الوقص :ھو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما ال شيء فيه )الفواكه الدواني.(354/1 :
) (9بن أبى طالب سقطت من )م(.
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ﳐﺎض ﻓﺈن ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻨﺖ ﳐﺎض ﻓﺎﺑﻦ ﻟﺒﻮن ذﻛـﺮ") ،(1وﻛـﺬﻟﻚ ﰲ ﺣـﺪﻳﺚ أﰉ
ﺑﻜﺮ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ) (2ﻷﻧﺲ).(3
 J5z1FOא*BLאمود ) ?.אa#نx

وﻻ ﳚ ــﻮز أن ﻳﺄﺧ ــﺬ ﺳ ــﻮى ﻫ ــﺬﻩ اﻷﺳ ــﻨﺎن) ،(4ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ)(5؛ ﻷن
اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ اﺑــﻦ ﻟﺒــﻮن ﻗﺼــﺮ اﻷﺧــﺬ ﻋﻠﻴــﻪ ،وﺑﻘــﻰ ﻣــﺎ ﻋــﺪاﻩ؛ وﻷن ذﻟــﻚ ﻳﻜــﻮن
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ وذﻟﻚ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
 J6z1FOא  61م3Y4א ?8ن.وVدj\a8ضx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﳚــﻮز أﺧــﺬ اﺑــﻦ ﻟﺒــﻮن ﻣــﻊ وﺟــﻮد ﺑﻨــﺖ ﳐــﺎض ﰲ اﳌــﺎل،
ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) ،(6ﳊـﺪﻳﺚ ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ ﺣـﺰم ،وﺣـﺪﻳﺚ أﻧـﺲ وﻓﻴﻬﻤـﺎ" :ﻓـﺈن
ﱂ ﺗﻮﺟـﺪ ﺑﻨـﺖ ﳐـﺎض ﻓـﺎﺑﻦ ﻟﺒـﻮن ذﻛـﺮ" وﰲ ﺑﻌﻀـﻬﺎ" :ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻓﻴﻬـﺎ ﺑﻨـﺖ
ﳐــﺎض ﻓــﺎﺑﻦ ﻟﺒــﻮن ذﻛــﺮ") ،(7ﻓﺸــﺮط ﰲ ﺟ ـﻮاز أﺧــﺬﻩ ﻋــﺪم اﺑﻨــﺔ ﳐــﺎض ،ﻓـ 
ـﺪل
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻊ وﺟﻮدﻫﺎ ،وﻷن ﻛﻞ ﺣﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻪ إﱃ ﻏـﲑﻩ ﺑﺸـﺮط ﻋـﺪم
اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻴﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد أﺻﻠﻪ) (8اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻜﻔﺎرات.
x7z1FO

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ إذا ﻋ ــﺪﻣﺎ ﻣ ــﻦ اﳌــﺎل ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻟﻠﺴ ــﺎﻋﻲ أن ﻳﺄﺧ ــﺬﻩ إﻻ ﺑﺎﺑﻨ ــﺔ
ﳐﺎض؛ ﻷن ﻋﺪﻣﻬﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ وﺟﻮدﻫﺎ ،أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪﳘﺎ ﻣﺰﻳﺔ ﻋﻠـﻰ اﻵﺧـﺮ ،ﻓﻠﻤـﺎ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟـﻪ أن ﻳﺄﺧـﺬ اﺑـﻦ ﻟﺒـﻮن ﻣـﻊ وﺟﻮدﳘـﺎ ﰲ اﳌـﺎل ،ﻓﻜـﺬﻟﻚ ﻣـﻊ ﻋـﺪﻣﻬﻤﺎ،
وﻷن اﳋﱪ ﺷﺮط ﻓﻴﻪ ﻋﺪم اﺑﻨﺔ ﳐﺎض وﺣﺪﻫﺎ ،ﻓﺪل أن ﻋﺪﻣﻬﺎ ﲞﻼف ذﻟﻚ.
) (1سبق تخريج الحديث قريبا.
) (2في )ق( :كتب.
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4انظر الرسالة ص .171
) (5انظر :مختصر القدوري.144/1 :
) (6ھذا الرأي قاله أبو يوسف )انظر مختصر الطحاوي ص .(43
) (7سبق تخريج الحديث قريبا.
) (8في )ق( :مع وجوده.
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وﻣــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ ﲬــﺲ وﻋﺸـﺮﻳﻦ إﱃ ﻣﺎﺋــﺔ وﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻻ ﺧــﻼف ﻓﻴــﻪ) (1أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،وﺑﺬﻟﻚ وردت اﻷﺧﺒﺎر.
ووﺟﻪ ﻗﻮﻟـﻪ :إن اﻟﻔـﺮض ﻳﺘﻐـﲑ ﺑﺎﻟﺰﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﺋـﺔ وﻋﺸـﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻮاﺣـﺪة ،وﻣـﺎ
دون اﻟﻌﺸ ــﺮة) (2إﱃ ﲣ ــﲑ اﻟﺴ ــﺎﻋﻲ ﻗﻮﻟ ــﻪ " :ﻓﻤ ــﺎ زاد ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ﻓﻔ ــﻲ ﻛ ــﻞ
ﲬﺴ ــﲔ ﺣﻘ ــﺔ ،وﰲ ﻛ ــﻞ أرﺑﻌ ــﲔ ﺑﻨ ــﺖ ﻟﺒ ــﻮن") ،(3ﻓ ــﺄﻃﻠﻖ اﻟﺰﻳ ــﺎدة وﱂ ﻳﻔﺼ ــﻠﻬﺎ،
ﻓﻮﺟﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﺄول زﻳﺎدة ،وﻷن اﻟﻮﻗﺺ ﻻ ﻳﻠـﻲ وﻗﺼـﺎ ،ﻓﻠـﻮ اﻋﺘﱪﻧـﺎ ﺑﻌـﺪ اﳌﺎﺋـﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺸﺮا أﺧﺮى) ،(4ﻟﻜﻨﺎ ﻗﺪ اﻋﺘﱪﻧﺎ وﻗﺼﺎ ﺑﻌﺪ وﻗـﺺ ﻣﺘﺼـﻼ ﺑـﻪ ،وذﻟـﻚ
ﺧﻼف اﻷﺻﻮل ،ووﺟﻪ رواﻳﺔ ﻋﺒـﺪ اﳌﻠـﻚ ﻗﻮﻟـﻪ" :ﻓﻤـﺎ زاد ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻓﻔـﻲ ﻛـﻞ
ﲬﺴﲔ ﺣﻘﺔ ،وﰲ ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن") (5وﻇـﺎﻫﺮ ﻫـﺬا ﻳﻮﺟـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﰲ
ﲨﻴﻊ اﳌﺎل ،وﻻ ﳝﻜﻦ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻌﺸﺮة) .(6وﻗﻮﻟـﻪ ﰲ ﺣـﺪﻳﺚ اﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ:
"ﻓــﺈذا ﻛﺜــﺮت اﻹﺑــﻞ ﻓﻔــﻲ ﻛــﻞ ﲬﺴــﲔ ﺣﻘــﺔ ،وﰲ ﻛــﻞ أرﺑﻌــﲔ ﺑﻨــﺖ ﻟﺒــﻮن")،(7
واﻟﻜﺜــﺮة ﻻ ﺗﻜــﻮن ﺑﺰﻳــﺎدة اﻟﻮاﺣــﺪة ،وﻷن أﺻــﻮل اﻟﺰﻛــﺎة :أن ﻛــﻞ زﻳــﺎدة ﻏــﲑت
ﻓﺮﺿﺎ ﻛﺎﻧﺖ داﺧﻠﺔ ﻓﻴﻪ) ،(8ﻓﻠﻮ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻟﻔـﺮض ﻳﺘﻐـﲑ ﺑﻮاﺣـﺪة أو اﺛﻨـﲔ ﻟﻜـﺎن
ﰲ ذﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺨﱪ وإﳚﺎب ﻟﺒﻨﺖ ﻟﺒﻮن ﰲ ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ وﺛﻠـﺚ ،وإن ﻗﻠﻨـﺎ :إن
اﻟﻔﺮض ﻳﺘﻐﲑ ﺎ أﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺻﻮل.


) (1انظر :مختصر الطحاوي ص  ،43الرسالة ص  ،169اإلقناع ص  ،61مختصر الخرقى ص .43
) (2في )م( :العشر.
) (3سبق تخريج الحديث .
) (4أخرى سقطت من )م(.
) (5سبق تخريج الحديث .
) (6في )م( :العشر.
) (7سبق تخريج الحديث.
) (8فيه سقطت من )ق(.
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ووﺟــﻪ ﻗــﻮل اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ :إن اﻟﻔــﺮض ﻳﺘﻐــﲑ ﺑﺎﻟﻮاﺣــﺪة إﱃ ﺛــﻼث ﺑﻨــﺎت ﻟﺒــﻮن
ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﲣﻴــﲑ ،وﻫــﻮ ﻗــﻮل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) (1ﻗﻮﻟــﻪ  ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ اﺑــﻦ ﺷــﻬﺎب):(2
"ﻓ ــﺈذا) (3ﻛﺎﻧ ــﺖ إﺣ ــﺪى وﻋﺸ ـﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋ ــﺔ ﻓﻔﻴﻬ ــﺎ ﺛ ــﻼث ﺑﻨ ــﺎت ﻟﺒ ــﻮن") (4وﻫ ــﺬا
ﻧــﺺ ،ووﺟــﻪ اﻟﺘﺨﻴــﲑ :ﻗﻮﻟــﻪ  ﰲ ﺳــﺎﺋﺮ اﻷﺧﺒــﺎر" :ﻓﻤــﺎ زاد ﻓﻔــﻲ ﻛــﻞ ﲬﺴــﲔ
ﺣﻘﺔ ،وﰲ ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن") ،(5ﻓﺈن اﻋﺘﱪﻧﺎ ﺗﻐﲑ اﳊﻜـﻢ ﺑﺰﻳـﺎدة اﻟﻮاﺣـﺪة،
ورﺟﻌﻨ ــﺎ إﱃ اﳊﺴ ــﺎب ﻛ ــﺎن ﻓﻴ ــﻪ إﻣ ــﺎ ﺛ ــﻼث ﺑﻨ ــﺎت ﻟﺒ ــﻮن ﻟ ــﺜﻼث أرﺑﻌﻴﻨﻴ ــﺎت أو
ﺣﻘﺘﺎن ﳋﻤﺴﲔ ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺴﺎﻋﻲ ﳐﲑا.
2O J10z1FOزאدMDא?)NU$وxP.

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻣﺎ زاد ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ وﻣﺎﺋــﺔ ﻓﻔﻴــﻪ ﲝﺴـﺎب ﻛـﻞ ﲬﺴـﲔ ﺣﻘـﺔ،
وﰲ ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن ،وأن ﻓﺮﻳﻀـﺔ اﻟﻐـﻨﻢ ،ﻻ ﺗﻌـﺎد ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟ ــﻪ إن اﻟﻔﺮﻳﻀ ــﺔ ﺗﻌ ــﺎد) (6ﻛﺄوﳍ ــﺎ ﻓﺘﻜ ــﻮن) (7ﰲ ﻛ ــﻞ ﲬ ــﺲ) (8ﺷ ــﺎة إﱃ أرﺑ ــﻊ
وﻋﺸ ـﺮﻳﻦ ﻓﻴﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﻨــﺖ ﳐــﺎض ،ﰒ ﰲ ﻛــﻞ ﲬﺴــﲔ وﻣﺎﺋــﺔ ﺛــﻼث ﺣﻘــﺎق
ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻓﻤﺎ زاد ﻓﻔﻲ ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن وﰲ ﻛﻞ ﲬﺴﲔ ﺣﻘﺔ") ،(9ﻓـﻼ
ﳜﻠﻮ أن ﻳﻜﻮن أراد ﰲ ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ،وﰲ ﻛﻞ ﲬﺴﲔ زاﺋﺪا ﻋﻠـﻰ اﳌﺎﺋـﺔ واﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ
دون اﳌﺎﺋــﺔ واﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ ،ﻓﻬــﺬا ﻳﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﰲ ﻣﺎﺋــﺔ وﺳــﺘﲔ ﺣﻘﺘــﺎن وﺑﻨــﺖ
ﻟﺒﻮن ،وﰲ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﲔ ﺛﻼث ﺣﻘﺎق ،وﻫﺬا ﺧﺮق اﻹﲨﺎع ،أو أن ﻳﻜـﻮن أراد
) (1انظر :األم ،6 ،5/1 :مختصر المزنى ص .40
) (2ابن شھاب :محمد بن سلم بن عبيد ﷲ بن شھاب بن عبد ﷲ لن الحارث بن زھرة ب!ن ك!الب القرش!ي الزھ!رى أب!و بك!ر
الفقيه ،الحافظ ،متفق على جاللته وإتقانه ،من رؤوس الطبقة الرابعة )ت  125ھـ( )انظر تقريب التھذيب ص .(506

) (3في )م( :فإن.
) (4أخرجه أبــو داود في الزكـــاة السائـمـة ،227/2 :واب!ن ماج!ه ف!ي الزكـ!ـاة ،ب!اب :صدقـ!ـة اإلبـ!ـل،574/1 :
والترمذي في الزكاة ،باب :زكاة اإلبل والغنم ،وقال حديث حسن.17/3 :
) (5انظر :تخرية األخبار التي وردت في أول كتاب الزكاة في الصفحة .384
) (6انظر :مختصر القدوري.140/1 :
) (7في )م( :فيكون.
) (8في )ق( و )م( :خمسين وھو غلط.
) (9سبق تخريج الحديث.
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ﰲ اﳉﻤﻊ ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة واﻟﺰاﺋﺪ) (1ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ،ﻓﺒﺤﺴﺎب أن ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ﺑﻨﺖ ﻟﺒـﻮن
وﰲ ﻛــﻞ ﲬﺴــﲔ ﺣﻘــﺔ ،ﻓﻬــﺬا ﻗﻮﻟﻨــﺎ ،وﺧــﻼف ﻗــﻮل أﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﻘــﻮل ﰲ
ﻣﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﺣﻘﺘـﺎن وﺷـﺎﺗﺎن؛ ﻷن أﺻـﻞ اﻟﺰﻛـﺎة أن ﻳﺆﺧـﺬ ﻣـﻦ ﺟـﻨﺲ اﳌـﺎل إﻻ
ﻟﻠﻀﺮورة ،واﻟﻐﻨﻢ اﳌﺄﺧﻮذة ﰲ أول زﻛﺎة اﻹﺑﻞ ﻟﻠﻀﺮورة ،وﻫـﻲ ﻗﻠـﺔ اﳌـﺎل وﺿـﻌﻔﻪ
ﻋـﻦ) (2اﺣﺘﻤـﺎل اﳌﻮاﺳـﺎة ،ﻓـﺈذا زاد ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﺋـﺔ وﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻓﻘـﺪ ﻛﺜـﺮ وﺻـﺎر ﳏـﺘﻤﻼ
ﻟﻠﻤﻮاﺳﺎة ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻌﻮدة اﻟﻐﻨﻢ ﻣﻮﺿﻊ.
'6 J11z1FOعא +aא@Yذ, X6Aא*x18

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻐﻨﻢ اﳌﺄﺧﻮذة ﰲ ﺻـﺪﻗﺔ اﻹﺑـﻞ ﻣـﻦ ﻏﺎﻟـﺐ أﻏﻨـﺎم اﻟﺒﻠـﺪ؛ ﻷﻧـﻪ
ﻗــﺎل" :ﰲ ﲬــﺲ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ﺷــﺎة") ،(3ﻓــﺄﻃﻠﻖ وﱂ ﻳﻌــﲔ؛ ﻓﻮﺟــﺐ اﻟﺮﺟــﻮع إﱃ
اﻟﻌ ــﺮف ،وﻷﻧ ــﻪ ﻻﺑ ــﺪ ﻣ ــﻦ أن ﻳﻜﻠ ــﻒ اﻷﻋﻠ ــﻰ أو اﻷدﱏ ،وﰲ ﺗﻜﻠﻴﻔ ــﻪ اﻷﻋﻠ ــﻰ
إﺿﺮار ﺑﻪ ،وﰲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ اﻷدﱏ إﺿﺮار ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء ،ﻓﻜﺎن اﻟﻌﺪل ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا وﺟــﺪ اﻟﺴـﻨّﲔ ﰲ اﳌــﺎل ﻛــﺎن ﳐـﲑا؛ ﻷن ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ
ﳏــﻞ ﻟﻠﻮﺟــﻮب ،وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﳐــﲑ ﰲ اﻷﺧــﺬ ﻻ ﰲ إﻟ ـﺰام رب اﳌــﺎل وإﺟﺒــﺎرﻩ ﻋﻠــﻰ
أﺣﺪﳘﺎ.

) (1في )م( :المزيد.
) (2في )م( :على.
) (3سبق تخريج الحديث.

353

)(1

6W 8ز>Aא N

وﻻ زﻛــﺎة ﰲ اﻟﺒﻘــﺮ ﺣــﱴ ﺗﺒﻠــﻎ ﺛﻼﺛــﲔ ،ﻓــﺈذا ﺑﻠﻐــﺖ ﺛﻼﺛــﲔ ﻓﻔﻴﻬــﺎ ﺗﺒﻴــﻊ)– (2
ﺟﺬع أو ﺟﺬﻋﺔ ،وﺳـﻨﻪ ﺳـﻨﺘﺎن -إﱃ أرﺑﻌـﲔ ،ﰒ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﺴـﻨﺔ) -(3وﻻ ﻳﺆﺧـﺬ إﻻ
أﻧﺜﻰ ،وﺳـﻨﻬﺎ أرﺑـﻊ ﺳـﻨﲔ – ﰒ ﻣـﺎ زاد ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ ،ﻓﻔـﻲ ﻛـﻞ ﺛﻼﺛـﲔ ﺗﺒﻴـﻊ ،وﰲ
ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ﻣﺴﻨﺔ).(4
x1z1FO

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ ﳌــﺎ روي ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮو ﺑــﻦ ﺣــﺰم أﻧــﻪ  ﻗــﺎل :وﰲ ﻛــﻞ
ﺛﻼﺛ ــﲔ ﺑ ــﺎﻗﻮرة ﺗﺒﻴ ــﻊ ﺟ ــﺬع أو ﺟﺬﻋ ــﺔ ،وﰲ ﻛ ــﻞ أرﺑﻌ ــﲔ ﺑ ــﺎﻗﻮرة ﺑﻘ ــﺮة") (5وﰲ
ﺣــﺪﻳﺚ ﻣﻌــﺎذ" :أﻧــﻪ  أﻣــﺮﻩ أن ﻳﺄﺧــﺬ ﻣــﻦ اﻟﺒﻘــﺮ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺛﻼﺛــﲔ ﺗﺒﻴﻌــﺎ ،وﻣــﻦ
ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ﻣﺴﻨﺔ").(6
2O J2z1FOزאدMDא6Z$8#ز>Aא xN

وﻻ ﺷــﻲء ﰲ اﻟﺰﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻷرﺑﻌــﲔ ﺣــﱴ ﻳﺒﻠــﻎ ﺳــﺘﲔ ،ﻓﻴﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﺒﻴﻌــﺎن،
ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إن ﰲ اﳋﻤﺴ ــﲔ ﻣﺴ ــﻨﺔ ورﺑ ــﻊ ﻣﺴ ــﻨﺔ) ،(7ﻟﻘ ــﻮل
) (1التعريف ساقط من )ق(.
) (2تبيع ھو ابن سنة دخل في الثانية ،وسمي بذلك؛ ألنه يتبــع أمـ!ـه ف!ي الــمرع!ـى )الفـواك!ـه ال!دواني،353/1 :
والمصباح المنير ص .(72
) (3مس!!نة :وس!!!ميت ب!!!ذلك؛ لتكام!!!ل أس!!!نانھا ،وطل!!!وع الثني!!!ة )المص!!!باح المني!!!ر :ص  ،292والفواك!!!ه ال!!!دواني:
.(353/1
) (4في جملة أحكام زكاة البقر انظر :المدونة ،267-266/1 :التفريع ،284/1 :الرسالة :ص .170
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6أخرجه أبو داود في الزكاة ،باب :زكاة السائمة ،235/2 :والنسائي في الزكاة ،باب :سقوط الزكاة عن اإلب!ل
إذا كانت رسال ،17/5 :وابن ماجه في الزكاة ،باب :صدقة البقر ،577/1 :والترم!ذي ف!ي الزك!اة ،ب!اب :زك!اة
البقر ،20-19/1 :وقال :حديث حسن ،وقد رواه بعضھم مرســال ،وأخرجــه الح!اكم ف!ي المس!تدرك،398/1 :
وقال :صحيح على شرط الشيخين ،ولم يخرجاه )نصب الراية.(346/2 :
) (7وقد اختلفت الرواية عنه ،فروى أبو يوسف :أن ما زاد عليھا ففي!ه م!ن الزك!اة بحس!اب ذل!ك ،وروى أس!د ب!ن
عمرو ،وغيره عنه أنه قال :ال شيء ف!ي الزي!ادة حت!ى يك!ون البق!ر س!تين )انظ!ر مختص!ر الطح!اوي ص ،44
مختصر القدوري.(141/1 :
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ﻣﻌــﺎذ ":أﻣــﺮﱐ رﺳــﻮل اﷲ  أن ﻻ آﺧــﺬ ﺷــﻴﺌﺎ ﻣــﻦ اﻷوﻗــﺎص") ،(1وﻷﻧـﺎ زﻳــﺎدة
ﻋﻠــﻰ ﻧﺼــﺎب ﰲ ﻣﺎﺷــﻴﺔ ﳚــﺐ ﰲ ﻋﻴﻨﻬــﺎ اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﻠــﻢ ﻳﺘﻐــﲑ اﻟﻔــﺮض إﱃ ﻛﺴــﺮ،
أﺻــﻠﻪ اﻹﺑــﻞ واﻟﻐــﻨﻢ ،وﻷﻧــﻪ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻧﺼــﺎب ﰲ ﺻــﺪﻗﺔ اﻟﺒﻘــﺮ ،ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻻ
ﻳﻨﺘﻘ ــﻞ ﻣﻨ ــﻪ إﱃ ﻛﺴ ــﺮ ،ﻛﺎﻟﻌﺸ ــﺮة اﻟﺰاﺋ ــﺪة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺜﻼﺛ ــﲔ ،وﻷن أﺻ ــﻮل اﻟﺰﻛ ـﻮات
ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﳉﻨﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن اﻟﻨـﱯ  إﳕـﺎ ﺟﻌـﻞ اﻟﻐـﻨﻢ ﰲ
أول ﺻــﺪﻗﺔ اﻹﺑــﻞ ﻟﻀــﻌﻒ اﳌــﺎل ﻋــﻦ اﺣﺘﻤــﺎل اﳌﻮاﺳــﺎة ﻓﻴــﻪ ،وﻟــﻮ ﻛــﺎن ﻟﻸﺟـﺰاء
واﻟﻜﺴﻮر ﻣﺪﺧﻞ ﰲ زﻛﺎة اﳌﺎﺷﻴﺔ ﻷوﺟﺒﻪ ،وﱂ ﻳﻌﺪل إﱃ إﳚـﺎب ﺷـﻲء ﻣـﻦ ﻏـﲑ
اﳉﻨﺲ.
 x3z1FO

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺘﺒﻴــﻊ ﳚــﻮز أن ﻳﻜــﻮن ذﻛ ـﺮا أو أﻧﺜــﻰ ﻟﻘﻮﻟــﻪ  ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ
ﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ ﺣــﺰم" :وﰲ ﻛـﻞ ﺛﻼﺛــﲔ ﺑـﺎﻗﻮرة ﺗﺒﻴـﻊ ﺟــﺬع أو ﺟﺬﻋـﺔ") (2وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ
ﺣ ــﺪﻳﺚ ﻣﻌ ــﺎذ) ،(3وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ] :إن اﻟﻮاﺟ ــﺐ ﰲ اﻹﺑ ــﻞ اﻹﻧ ــﺎث[) (4ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ
اﳌﺴﻨﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ أﻧﺜﻰ ﻟﻘﻮﻟﻪ" :وﰲ ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ﻣﺴﻨﺔ") ،(5وﻷن اﻷﺻﻞ أﺧﺬ
اﻹﻧﺎث.

) (1أخرجه البزار والدارقطني ،99/2 :والبيھقي ،98/4 :والحديث رواه الحفاظ عن الحك!م ب!ن ط!اوس مرس!ال،
ولم يتابع بقية عن المسعودي على ھذا أحد ،وروى من طريق الحسن بن عم!ارة ،وھ!و مت!روك )انظ!ر نص!ب
الراية.(248/2 :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4مطموسة من جميع النسخ.
) (5سبق تخريج الحديث.
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وﻻ زﻛــﺎة ﰲ اﻟﻐ ــﻨﻢ ﻓﻴﻤ ــﺎ دون أرﺑﻌ ــﲔ ،ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧ ــﺖ أرﺑﻌ ــﲔ ﻓﻔﻴﻬ ــﺎ ﺷ ــﺎة ،إﱃ
ﻣﺎﺋــﺔ وﻋﺸ ـﺮﻳﻦ ،ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺎﺋــﺔ وإﺣــﺪى وﻋﺸ ـﺮﻳﻦ ﻓﻔﻴﻬــﺎ ﺷــﺎﺗﺎن ،إﱃ ﻣــﺎﺋﱵ
ﺷــﺎة ،ﻓــﺈذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﺎﺋﱴ ﺷــﺎة ﻓﻔﻴﻬــﺎ ﺛــﻼث ﺷــﻴﺎﻩ ،إﱃ ﺛﻠﺜﻤﺎﺋــﺔ ،ﰒ ﻣــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ
ذﻟــﻚ ،ﻓﻔــﻲ ﻛــﻞ ﻣﺎﺋــﺔ ﺷــﺎة ،ﻓﻔــﻲ ﺛﻠﺜﻤﺎﺋــﺔ وﺗﺴــﻊ وﺗﺴــﻌﲔ ﺛــﻼث ﺷــﻴﺎﻩ ،وﰲ
اﻷرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ أرﺑﻊ ﺷﻴﺎﻩ).(2
 J1z1FOد1ز>Aא x+a

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ ﻟﺘـﻮاﺗﺮ اﻷﺧﺒــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻔﺔ اﻟــﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫــﺎ ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮو
ﺑﻦ ﺣﺰم ،وأﻧﺲ ،واﺑﻦ ﻋﻤﺮ) (3وﻏﲑﻫﻢ ،وﻻ ﺧﻼف ﰲ ﲨﻠﺔ ذﻟﻚ).(4
'4+6 J2z1FOאعאTaQאאx 5

)(7

)(8

وﻳﻀﻢ اﻟﻀﺄن) (5إﱃ اﳌﻌﺰ) (6ﰲ اﻟﺰﻛﺎة ،واﳉﻮاﻣﻴﺲ إﱃ اﻟﺒﻘﺮ ،واﻟﺒﺨﺖ
إﱃ اﻟﻌﺮاب) ،(9ﻷن اﳉﻨﺲ واﻻﺳﻢ ﳚﻤﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻘﺪ دﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻮم ﻗﻮﻟـﻪ:

) (1التعريف سقط من
) (2في جملة أحكام زكاة الغنم انظر :المدونة ،268-267/1 :التفريع ،283/1 :الرسالة ص .170
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4انظر :اإلجماع ص  ،47 ،46المغنى.596/2 :
) (5الضأن :ھي ذوات الصوف من الغنم ،وسميت بذلك لبياضه )المصباح المنير ص  ،365غرر المقالة ص .(170
) (6المعز :ھي ذوات الشعر من الغنم واشتقاقه من المعزاء ،وھ!ي األرض الت!ي ال ثب!ات فيھ!ا )المص!باح المني!ر
ص  ،575غرر المقالة ص .170
) (7الج!!واميس :ن!!وع م!!ن البق!!ر مش!!تق م!!ن الجم!!ود ألن!!ه ل!!يس في!!ه ل!!بن البق!!ر )المص!!باح المني!!ر ص  ،108غ!!رر
المقالة ص .(170
) (8البخت :ھي اإلبل الخراسانية )غرر المقالة ص .(170
) (9العراب :نوع من اإلبل العربية الحسان )غرر المقالة ص  ،170المصباح المنير ص .(401
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"ﰲ ﻛﻞ ﲬﺲ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﺷﺎة") ،(1وﻗﻮﻟﻪ" :ﰲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﲔ ﺑﺎﻗﻮرة ﺗﺒﻴﻊ ،وﰲ ﻛﻞ
أرﺑﻌﲔ ﺷﺎة ﺷﺎة").(2
+6 J3z1FOא"0 Fא6 fאxA>B

وﺗﻀــﻢ ﺳــﺨﺎل) (3اﻟﻐــﻨﻢ إﱃ أﻣﻬﺎــﺎ ﰲ اﻟﺰﻛــﺎة ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻋﺠﺎﺟﻴــﻞ) (4اﻟﺒﻘــﺮ
وﻓﺼــﻼن) (5اﻹﺑــﻞ) ،(6ﺧﻼﻓــﺎ ﻟــﺪاود ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻻ زﻛــﺎة ﰲ اﻟﺼــﻐﺎر) (7ﻟﻘﻮﻟــﻪ 
"ﰲ أرﺑــﻊ وﻋﺸ ـﺮﻳﻦ ﻣــﻦ اﻹﺑﻠــﻴﺲ ﻓﻤــﺎ دوﻧــﺎ اﻟﻐــﻨﻢ") (8ﻓﻌــﻢ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟــﻪ" :ﰲ
أرﺑﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﺷﺎة") ،(9واﻻﺳـﻢ ﻳﻘــﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺒـﺎر واﻟﺼـﻐﺎر ،وروي" :وﺗﻌـﺪ
ﺻﻐﺎرﻫﺎ وﻛﺒﺎرﻫﺎ") ،(10وروي ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ) ،(11وﻻ ﳐـﺎﻟﻒ ﳍﻤـﺎ)،(12
وﻷﻧﻪ ﳕﺎء) (13ﺣﺎدث ﻣﻦ ﻣﺎل ﲡﺐ ﰲ ﺟﻨﺴﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﺄﺷﺒﻪ رﺑﺢ اﳌﺎل.
 x4z1FO

وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻬﺎت ﻧﺼﺎﺑﺎ أو دوﻧﻪ إذا أﻛﻤﻠﺖ ﻧﺼـﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﺼـﻐﺎر ،ﺧﻼﻓـﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ واﻟﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ) (14ﰲ ﻗﻮﳍﻤ ـ ــﺎ :إن اﻟﺴ ـ ــﺨﺎل ﻻ ﺗﻀ ـ ــﻢ إﱃ ﻣ ـ ــﺎ دون
اﻟﻨﺼــﺎب ﻣــﻦ اﻷﻣﻬــﺎت ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﰲ أرﺑﻌــﲔ ﻣــﻦ اﻟﻐــﻨﻢ ﺷــﺎة") ،(15وﻫــﺬﻩ ﻳﻘــﻊ
) (11) ،(1سبق تخريج الحديثين قريبا.
) (3الس!!خال :جم!!ع س!!خلة ،وتطل!!ق عل!!ى أوالد الض!!أن والمع!!ز س!!اعة تول!!د )المص!!باح المني!!ر ص  ،269الفواك!!ه
الدواني.(355/1 :
) (4العجاجيل :جمع عجول ،وھو ول!د البق!رة م!ادام ل!ه ش!ھر وبع!ده ينتق!ل عن!ه االس!م ،واألنث!ى عجل!ة )المص!باح
المنير ص .(394
) (5الفصالن :جمع فصيل ،وھ!و ول!د الناق!ة ألن!ه يفص!ل ع!ن أم!ه ،وھ!و م!ا دون اب!ن مخ!اض )الفواك!ه ال!دواني:
 ،355/1والمصباح المنير ص .(474
) (6انظر :المدونة ،(68/1) :التفريع ،(285/1) :الرسالة )ص .(171
) (7انظر :المجموع.338/5 :
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9سبق تخريج الحديث.
) (10لم أعثر عليه.
) (11البيھقي.(101 ،100/4) :
) (12في )ق( :وال خالف لھم.
) (13نماء سقطت من )م(.
) (14انظر :مختصر القدوري ،(144/1) :مختصر المزنى ص .43
) (15سبق تخريج الحديث.
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ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﺳــﻢ ﻏــﻨﻢ ،وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻤــﺮو" :ﺗﻌــﺪ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴــﺨﻠﺔ ﳛﻤﻠﻬــﺎ اﻟﺮاﻋــﻲ
ﻋﻠــﻰ ﻛﺘﻔــﻪ وﻻ ﺗﺄﺧــﺬﻫﺎ) ،"(1وﱂ ﳜــﺺ ،وﻷﻧــﻪ ﻧﺘــﺎج ﺣــﺎدث ﻋــﻦ ﺣﻴـﻮان ﲡــﺐ
ﰲ ﻋﻴﻨــﻪ اﻟﺰﻛــﺎة ،ﻓﻜــﺎن ﺣﻜﻤــﻪ ﺣﻜــﻢ ﻣــﺎ ﱂ ﻳــﺰل ﻣــﻊ أﻣﻬﺎــﺎ ،أﺻــﻠﻪ إذا ﻛﺎﻧــﺖ
اﻷﻣﻬﺎت ﻧﺼﺎﺑﺎ.
 J5z1FOو Vא0A>Bذא\.אC.#و>'\אx8F' F

إذا ﻣﺎﺗـ ــﺖ اﻷﻣﻬـ ــﺎت ،وﺑﻘﻴـ ــﺖ اﻟﺴـ ــﺨﺎل؛ وﺟﺒـ ــﺖ اﻟﺰﻛـ ــﺎة ﻓﻴﻬـ ــﺎ إذا ﻛﺎﻧـ ــﺖ
ﻧﺼﺎﺑﺎ) ،(2ﺧﻼﻓﺎ ﳌـﻦ ﻣﻨﻌـﻪ) ،(3ﻷﻧـﻪ إذا ﺛﺒـﺖ أﻧـﻪ ﺣﻜﻤﻬـﺎ ﺣﻜـﻢ اﻷﻣﻬـﺎت ﰲ
ﺑﺎب اﳊﻮل ﺻﺎرت ﻛﺜﻤﺎﻧﲔ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﳝﻮت ﻣﻨﻬـﺎ أرﺑﻌـﻮن ،وﳛـﻮل اﳊـﻮل ﻋﻠـﻰ
اﻟﺒ ــﺎﻗﻲ ﻓﻔﻴ ــﻪ اﻟﺰﻛ ــﺎة ،وﻻ ﻳﺮاﻋ ــﻲ ﺑﻘ ــﺎء اﻷﻣﻬ ــﺎت ،ﻷن اﻟﺴ ــﺨﺎل ﻣﺘﺴ ــﺎوﻳﺔ ﳍ ــﺎ،
إﻻ) (4ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺒﻴﻊ.
 J6z1FOא?Sא@Yذ6אxA>B

واﻟﺴـ ــﻦ اﳌـ ــﺄﺧﻮذ ﰲ اﻟﺼـ ــﺪﻗﺔ اﳉﺬﻋـ ــﺔ واﻟﺜﻨﻴـ ــﺔ) (5ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ " :ﺧـ ــﺬ اﳉﺬﻋـ ــﺔ
واﻟﺜﻨﻴــﺔ") ،(6ﰒ اﳌﺎﺷــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺿـﺮﺑﲔ :ﻛـﺮاﺋﻢ) ،(7وﻟـﻮاﺋﻢ :ﻓــﺎﻟﻜﺮاﺋﻢ ﻻ ﺗﺆﺧــﺬ إﻻ
ﻋ ــﻦ رﺿ ــﺎ أرﺑـ ــﺎب اﻷﻣ ـ ـﻮال ،وذﻟ ـ ـﻚ ﻛـ ــﺎﳌﻮاﺧﺾ) ،(8واﻟﻠ ـ ـﻮاﺑﻦ) ،(9واﻟـ ــﺮﰉ)،(10
واﻷﻛﻮﻟــﺔ) ،(11وﻛ ـﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺤــﻮل ،واﻷﺻــﻞ ﰲ ﻣﻨﻌﻬــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ " :إﻳــﺎﻛﻢ وﻛ ـﺮاﺋﻢ
أﻣـﻮاﳍﻢ") ،(12وﻣــﺎ روي أن ﻋﻤــﺮ ﻣــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻐــﻨﻢ ﻣــﻦ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ،ﻓـﺮأى ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﺎة
) (1في )م(  :على كفه وال يأخذھا.
) (2انظر :المدونة ،(168/1) :التفريع.(285/1) :
) (3وھو رأي أبى حنيفة )انظر مختصر الطحاوي ص  ،45مختصر القدوري.(144/1) :
) (4في )م( :ال.
) (5انظر :المدونة ،(268/1) :التفريع ،(285/1) :الرسالة) :ص .(171-170
) (6أخرجه البيھقي.(100/4) :
) (7كرائم األموال :نفائسھا وخيارھا )المصباح المنير ص  ،(531و اللوائم عكسھا.
) (8المواخض :جمع الماخض وھي الحامل التي دنت والدتھا )المصباح المنير.(565 :
) (9اللوابن :جمع اللبون وھي التي تحبس في البيت للبن )المصباح المنير :ص .(548
) (10الربى :ھي التي وضعت حديثا والتي تربي ولدھا )الرسالة :ص  ،171والمطلع :ص .(127
) (11األكولة :ھي التي تسمن للذبح )المصباح المنير ص .(18
) (12أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :ال تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.(125/2) :
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ﺣﺎﻣﻼ ،ذات ﺿﺮع ﻋﻈﻴﻢ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸـﺎة أﻫﻠﻬـﺎ وﻫـﻢ ﻃـﺎﺋﻌﻮن،
)(2
ﻻ ﺗﻔﺘﻨـ ـﻮا اﻟﻨ ــﺎس ،ﻻ ﺗﺄﺧ ــﺬوا ﺣ ــﺰرات) (1اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ،ﻓ ــﺈن ﻃ ــﺎع  ــﺎ أﻫﻠﻬ ــﺎ
أﺧﺬت؛ ﻷﺎ أﻋﻼﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﺬي أﻋﻄﻰ ﻧﺎﻗـﺔ ﲰﻴﻨـﺔ ﻣﻜـﺎن
ﺑﻨ ــﺖ ﳐ ــﺎض" :ذﻟ ــﻚ اﻟ ــﺬي ﻋﻠﻴ ــﻚ ،ﻓ ــﺈن ﺗﻄﻮﻋ ــﺖ ﲞ ــﲑ آﺟ ــﺮك اﷲ وﻗﺒﻠﻨﺎﻫ ــﺎ
ﻣﻨﻚ").(3
اﻟﻠ ـﻮاﺋﻢ أدﱏ اﳌﺎﺷــﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼــﻐﺎر واﳍﺮﻣــﺔ واﳌﻌﻴﺒــﺔ ،وذات اﻟﻌ ـﻮار) ،(4ﻓــﻼ ﺗﺆﺧــﺬ
ﻧﻈ ـ ـ ـﺮا ﻟﻠﻤﺴ ـ ــﺎﻛﲔ) ،(5واﻷﺻ ـ ــﻞ ﰲ ﻣﻨﻌﻬ ـ ــﺎ ﻗﻮﻟ ـ ــﻪ " :ﻻ ﳜ ـ ــﺮج ﰲ اﻟﺼ ـ ــﺪﻗﺔ
ﺗــﻴﺲ) ،(6وﻻ ﻫﺮﻣــﺔ ،وﻻ ذات ﻋ ـﻮار") ،(7وروي" :وﻻ اﻟﺪرﻧــﺔ وﻻ ذات ﻋﻴــﺐ،
وﻻ اﳌﺮﻳﻀﺔ ،وﻻ اﻟﻠﺌﻴﻤﺔ ،وﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﻂ أﻣﻮاﻟﻜﻢ ،ﻓﺈن اﷲ ﱂ ﻳﺴﺄﻟﻜﻢ ﺧـﲑﻩ،
وﱂ ﻳﺄﻣﺮﻛﻢ ﺑﺸﺮﻩ").(8
0 J7z1FOذא>'\א@4 Xdو3Y4 $.א?.Sאx

وإذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺑــﻞ ﻓﺼــﻼﻧﺎ ،أو اﻟﺒﻘــﺮ ﻋﺠﺎﺟﻴــﻞ ،أو اﻟﻐــﻨﻢ ﺳــﺨﺎﻻ ،ﱂ ﳚــﺰ
ﻟﻠﺴﺎﻋﻲ أﺧﺬ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ،و ﻛﻠﻒ رﺎ أن ﻳـﺄﰐ ﺑﺎﻟﺴـﻦ اﻟﻮﺳـﻂ اﳉـﺎﺋﺰ أﺧـﺬﻩ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﺰﻛ ـ ــﺎة ،وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ إن ﻛﺎﻧ ـ ــﺖ ﻣﺮاﺿ ـ ــﺎ أو ﻣﻌﻴﺒ ـ ــﺔ) ،(9ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) (10ﰲ ﻗﻮﳍﻤﺎ :إﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬـﺎ ﺷـﺎة ،وﻻ ﻳﻜﻠـﻒ رـﺎ ﺷـﺎة ﻛﺒـﲑة وﻻ
) (1ح!زرات بتق!!ديم ال!!زاي عل!ى ال!!راء -ھ!!ي الخي!ار ك!!أن المص!!دق يح!زر فيعم!!ل رأي!!ه فيأخ!ذ الخي!!ار )الص!!حاح:
.(265/2
) (2في )م( :أربابھا.
) (3أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :زك!!اة الس!!ائمة ،241/2 :وأحم!!د ،(142/54) :والح!!اكم ف!!ي المس!!تدرك:
 ،400 ،399/1وصححه على شرط مسلم ،ووافقه الذھبي.
) (4ذات العوار :التي بھا عيب العور.
) (5أي :في صالح المساكين.
) (6التيس :ھو ذكر المعز الصغير )المصباح المنير :ص  ،79الفواكه الدواني.(355/1) :
) (7جاء ھذا في كتاب أبى بكر ألنس – رض!ي ﷲ عنھم!ا -وال!ذي س!بق تخريج!ه ،أخرج!ه البخ!اري ف!ي الزك!اة،
باب :ال يؤخذ في الصدقة ھرمة ،وال ذات عوار ،وال تيس إال ما شاء المصدق.(124/2) :
) (8أخرجه أبو داود في الزكاة ،باب :في زكاة السائمة ،(240/2) :والدرنة :الجرباء.
) (9انظر :المدونة ،(268/1) :التفريع ،(284/1) :الرسالة )ص .(171
) (10انظر :مختصر الطحاوي ،(144/1) :مختصر المزنى.(42) :
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ﺻ ــﺤﻴﺤﺔ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ  ﰲ زﻛ ــﺎة اﻟﺒﻘ ــﺮ" :ﰲ ﻛ ــﻞ ﺛﻼﺛ ــﲔ ﺗﺒﻴ ــﻊ ،وﰲ ﻛ ــﻞ أرﺑﻌ ــﲔ
ﻣﺴﻨﺔ") .(1وﻗﻮﻟﻪ" :ﰲ أرﺑﻌﲔ ﻣـﻦ اﻟﻐـﻨﻢ ﺷـﺎة") ،(2وﰲ ﺣـﺪﻳﺚ ﻋﻤـﺮ أﻧـﻪ ﻗـﺎل:
"ﺗﻌــﺪ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴــﺨﻠﺔ ﳛﻤﻠﻬــﺎ اﻟﺮاﻋــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻛﺘﻔــﻪ) ،(3وﻻ ﺗﺄﺧــﺬﻫﺎ") ،(4وﻷن
اﻟﺰﻛــﺎة ﻣﻮﺿــﻮﻋﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺪل ﺑــﲔ اﻟﻔﻘـﺮاء وأرﺑــﺎب اﻷﻣـﻮال ،ﻓﻠﻤــﺎ ﻛﻨــﺎ ﻻ ﻧﺄﺧــﺬ
ﻣــﻦ إﺑﻠــﻪ إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﺣﻮاﻣــﻞ ،أو ﻟ ـﻮاﺑﻦ ﺑــﻞ ﺗﻜﻠﻔــﺔ اﻟﺴــﻦ اﻟﻮﺳــﻂ ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺻﻐﺎرا أو ﻣﻌﻴﺒﺔ؛ ﻷن ﰲ أﺧﺬﻫﺎ ﻛـﺬﻟﻚ إﺿـﺮارا ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮاء ،ﻛﻤـﺎ أن
ﰲ اﻷﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﺋﻢ) (5إﺿﺮارا ﺑﺄرﺑﺎب اﻷﻣﻮال.
 J8z1FOو Vא6A>Bא$אx1.

وﲡــﺐ اﻟﺰﻛــﺎة ﰲ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ) ،(6ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) (7ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﻟــﻴﺲ
ﻓﻴﻤـ ـ ــﺎ دون ﲬ ـ ـ ــﺲ ذود ﺻ ـ ـ ــﺪﻗﺔ") (8ﻣﻔﻬﻮﻣ ـ ـ ــﻪ وﺟ ـ ـ ــﻮب اﻟﺼ ـ ـ ــﺪﻗﺔ ﰲ اﳋﻤ ـ ـ ــﺲ
ﻋﻤﻮﻣــﺎ) ،(9وﻗﻮﻟــﻪ" :ﰲ أرﺑــﻊ وﻋﺸـﺮﻳﻦ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ﻓــﺪوﺎ اﻟﻐــﻨﻢ ﻓﻔــﻲ ﻛــﻞ ﲬــﺲ
ﺷ ــﺎة") ،(10ﻓﻌ ــﻢ ،وﻷن اﺧ ــﺘﻼف اﻟﺼ ــﻔﺎت ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻛ ــﺎﺧﺘﻼف اﻷﺳ ــﻨﺎن ،وإذا
ﻛﺎن اﺧﺘﻼف اﻷﺳﻨﺎن ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻼف اﻟﺼﻔﺎت.

) (1سبق تخريج الحديث.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3في )م( :كفه.
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
) (5في )م( :كرائم.
) (6العوامل :ھي التي ترعى مدة وتترك أخرى ،أو تعلف ف!ي ح!ين و ترع!ى ف!ي آخ!ر ،وقي!ل :ھ!ي تس!تعمل ف!ي
الحرث والحمل والسقي )التفريع.(289/1 :
) (7انظر :مختصر القدوري ،(145/1) :مختصر المزنى )ص .(45
) (8سبق تخريجه.
) (9أي الداللة فيه من عموم المفھوم.
) (10سبق تخريج الحديث.
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إذا اﺳﺘﻔﺎد ﻧﺼﺎﺑﺎ أو دوﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺎﺷﻴﺔ – وﻋﻨﺪﻩ ﻧﺼـﺎب ﻣـﻦ ﺟﻨﺴـﻪ ،-ﺿـﻢ
إﻟﻴﻪ ﻣـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدﻩ ،وزﻛـﻰ اﳉﻤﻴـﻊ ﳊـﻮل اﻷوﱃ) (1ﺳـﻮاء أﻓﺎدﻫـﺎ ﺑﺸـﺮاء أو ﻫﺒـﺔ أو
ﻣ ـﲑاث ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن اﻟــﺬي ﻋﻨــﺪﻩ ﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻧﺼــﺎب ﱂ ﻳﻀــﻢ اﻟﻔﺎﺋــﺪة إﻟﻴــﻪ ،إﻻ أن
ﺗﻜﻮن وﻻدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ).(2

وﻗ ــﺎل اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ :إذا ﱂ ﺗﻜ ــﻦ اﻟﻔﺎﺋ ــﺪة ﻧﺘﺎﺟ ــﺎ اﺳ ــﺘﻘﺒﻞ ﺑ ــﻪ ﺣ ــﻮﻻ ﻛ ــﺎﻣﻼ)،(3
ودﻟﻴﻠﻨﺎ أن اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻷرﺑﺎب اﻷﻣﻮال واﻟﻔﻘﺮاء ،ﻓﺈذا ﳊﻖ أﺣﺪ
اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ رﻓﻖ ،أو ﺗﺜﻘﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ ﲟﺜﻠـﻪ ،وﻗـﺪ ﺛﺒـﺖ أﻧـﻪ إذا ﻛـﺎن ﻋﻨـﺪﻩ
أﻗــﻞ ﻣــﻦ ﻧﺼــﺎب ،ﰒ أﻓــﺎد إﻟﻴــﻪ ﻧﺼــﺎﺑﺎ أو دوﻧــﻪ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺰﻛﻴــﻪ ﳊــﻮل اﻷﺻــﻞ ،ﺑــﻞ
اﳊﻮل اﻟﺬي ﳛﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋـﺪة ،وﰲ ذﻟـﻚ رﻓـﻖ ﺑﺄرﺑـﺎب اﻷﻣـﻮال ،ﻷن اﻷﺻـﻞ
ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻋﻨــﺪﻩ ﻟﻌﺸــﺮة أﺷــﻬﺮ ،ﰒ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻗﺒــﻞ اﳊــﻮل ﺑﺸــﻬﺮ أو أﻗــﻞ
ﻓﻴﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺑــﺎﳉﻤﻴﻊ ﺣــﻮﻻ ﻣــﻦ ﻳــﻮم اﻟﻔﺎﺋــﺪة ،ﻓﻴﻜــﻮن ﻗــﺪ زﻛــﻰ ﺑﻌــﺪ ﺣــﻮل وأﻛﺜــﺮ
اﻟﺜﺎﱐ ،ﻓﻜﺎن ﰲ ذﻟﻚ رﻓﻖ ﺑﻪ ،ﻓﻴﺠﺐ ﺑﺈزاﺋﻪ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،وﻫـﻮ أن ﻳﻜـﻮن
إذا أﻓﺎدﻫــﺎ إﱃ ﻧﺼــﺎب ﻗــﺪ أﻗــﺎم ﻋﻨــﺪﻩ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺣــﻮل أن ﻳﺰﻛــﻲ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﲝــﻮل
اﻷﺻــﻠﻲ؛ ﻷن اﻟﺴــﺎﻋﻲ ﻻ ﳚــﻲء إﻻ ﻣــﺮة واﺣــﺪة ﰲ اﳊــﻮل ﻓﻴﺸــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﲤﻴﻴــﺰ
اﳌﺎﺷـﻴﺔ ،ﻓﺠﻌــﻞ ﻟـﻪ أن ﻳﺰﻛﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣـﺎ ﳚــﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻓﻠــﻮ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧـﻪ ﻳﺴــﺘﻘﺒﻞ ــﺎ
ﺣﻮﻻ ﻣﻦ ﻳﻮم أﻓﺎد اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻜﺎن ﻳﺰﻛﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﻌـﺪ ﻗﺮﻳـﺐ ﻣـﻦ ﺣـﻮﻟﲔ ،ﻓﻜـﺎن ﰲ
ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ،وﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺮﻓـﻖ واﻟﱰﻓﻴـﻪ إﱃ أرﺑـﺎب اﻷﻣـﻮال،
وذﻟــﻚ ﻏــﲑ ﺟــﺎﺋﺰ ،ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻳﻨﻈــﺮ ﻟﻠﻔﻘـﺮاء ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻮﺟــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻧﻈــﺮ ﻷرﺑــﺎب
) (1في )م( :األول.
) (2انظر :المدونة ،(275-274/1) :التفريع.(285/1) :
) (3انظر :مختصر المزنى )ص  ،(542المجموع.(389-328/5) :
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اﻷﻣ ـﻮال ﻓﺄﺷــﺒﻪ) (1ذﻟــﻚ اﳋﻠﻄــﺔ ﰲ أــﺎ ﺗــﺎرة ﲣﻔــﻒ وﺗــﺎرة ﺗﻐﻠــﻂ ،وﻗــﺪ ﻗﺎﺳــﻪ
أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻨﺘـﺎج ،وﻟﻜـﻦ ﻻ ﻳـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ أﺻـﻠﻨﺎ ،ﻷن اﻟﻨﺘـﺎج ﻻ ﻳﺮاﻋـﻰ
ﻓﻴﻬﺎ) (2أن ﻳﻜﻮن اﻷﺻﻞ ﻧﺼﺎﺑﺎ ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل :إن اﻟﻨﺘﺎج أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻟﻐﲑﻩ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻓﻜﺎن ﻋﲔ اﳌﺎل ﻻ ﳝﺘﻨﻊ إﳊﺎق ﻏﲑﻩ ﺑﻪ ﰲ اﻟﻨﺼﺎب ،وإن
اﻧﻔﺮاد اﻟﻨﺘﺎج ﻟﻘﻮة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ) (3ﺑﲔ اﻟﻨﺼﺎب ودوﻧﻪ ،وﺗﻔﺎرق اﻟﻌﲔ ﳌﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﻣـﻦ
ﺗﻌﻠﻖ زﻛﺎة اﳌﺎﺷﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﻲ ،وﻣﺸﻘﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ.
 J10z1FOز>Aאx/%Dp

ﻟﻠﺨﻠﻄﺔ) (4ﺗـﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺰﻛـﺎة وﻫـﻮ أن اﳋﻠﻴﻄـﲔ ﻳﺰﻛﻴـﺎن زﻛـﺎة اﳌﺎﻟـﻚ اﻟﻮاﺣـﺪ)،(5
ُ
)(6
وﻗـﺎل أﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ :ﻻ ﺗـﺄﺛﲑ ﳍــﺎ أﺻــﻼ  ،ودﻟﻴﻠﻨـﺎ ﻗﻮﻟــﻪ" :وﻣــﺎ ﻛـﺎن ﻣــﻦ ﺧﻠﻴﻄــﲔ
ﻓﺈﻤﺎ ﻳﱰادان ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ") ،(7ﻓﺄﺛﺒﺖ ﻟﻠﺨﻠﻄـﺔ ﺣﻜﻤـﺎ زاﺋـﺪا ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﻔـﺮاد ،وﻗﻮﻟـﻪ
":ﻻ ﻳﻔــﺮق ﺑ ــﲔ ﳎﺘﻤ ــﻊ ،وﻻ ﳚﻤ ــﻊ ﺑ ــﲔ ﻣﻔ ــﱰق ﺧﺸ ــﻴﺔ اﻟﺼ ــﺪﻗﺔ") ،(8ﻓ ــﺪل
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع واﻻﻓﱰاق ﺗﺄﺛﲑا ﰲ اﻟﺰﻛﺎة ،ﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺨﺸـﻴﺔ
ﻣﻌــﲎ ،وﻷن ﳋﻔــﺔ اﳌﺆوﻧــﺔ وﺛﻘﻠﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﲑا ﰲ اﻟﺰﻛــﺎة ﰲ ﲣﻔﻴﻔﻬــﺎ وﺗﺜﻘﻴﻠﻬــﺎ اﻋﺘﺒــﺎرا
ﺑﺎﻟﺴـﻴﺢ) (9واﻟﻨﻀــﺢ) ،(10وﻫـﺬا ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ اﳋﻠﻄـﺔ ،ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﳍــﺎ ﺗــﺄﺛﲑ
ﰲ ذﻟﻚ.

) (1في )م( :وأشبه.
) (2في )م( :فيه.
) (3في )م( :لقوته بالتسوية.
) (4الخلطة – بضم الخاء -الشركة ،وھ!ي اجتم!اع نص!ابي ن!وع ،فع!م م!الكين ف!أكثر فيم!ا يج!ب تزكيتھ!ا م!ا عل!ى
ملك واحد )الفواكه الدواني.(345/1 :
) (5انظر :المدونة ،(279-277/1) :التفريع ،(286/1) :الرسالة) :ص .(171
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص .(44
) (7أخرجه البخاري ،باب :ما كان من خليطي ،فإنھما يتراجعان بينھما بالسوية.(123/2) :
) (8أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :ال يجمع بين مفترق ،وال يفرق بين مجتمع.(122/2) :
) (9السيح :الماء الجاري )المصباح المنير ص .(299
) (10النضح :ھو البل بالماء ،والرش )المصباح المنير ص .(609
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وﻻ ﺗﺆﺛﺮ اﳋﻠﻄﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻜـﻞ واﺣـﺪ ﻣـﻦ اﳋﻠﻴﻄـﲔ ﻧﺼـﺎب ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﲨﻴـﻊ
اﳌ ـ ــﺎل ﻧﺼ ـ ــﺎﺑﺎ ،وﻟﻜ ـ ــﻞ ﻣﺎﻟ ـ ــﻚ دون اﻟﻨﺼ ـ ــﺎب ،أو ﻟﺒﻌﻀ ـ ــﻬﻢ دوﻧ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻼ ﺗ ـ ــﺄﺛﲑ
)(3
ﻟﻠﺨﻠﻄﺔ) (1ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(2ﻟﻘﻮﻟﻪ" :ﻟـﻴﺲ ﻓﻴﻤـﺎ دون ﲬـﺲ ذود ﺻـﺪﻗﺔ"
ﻓﻌـﻢ ،وﻷن ﻗﺼـﻮر اﳌﻠـﻚ ﻋـﻦ اﻟﻨﺼـﺎب ﻣﺴـﻘﻂ ﻟﻠﺰﻛـﺎة أﺻـﻠﻪ اﳌﻨﻔـﺮد ،وﻷﻧـﻪ ﳑــﻦ
ﻻ ﳜﺎﻃ ــﺐ ﺑﺎﻟﺰﻛ ــﺎة إذا اﻧﻔ ــﺮد ،ﻓ ــﺈذا ﺧ ــﺎﻟﻂ ﻣ ــﻦ ﻫ ــﻮ ﳐﺎﻃ ــﺐ ﺑﺎﻟﺰﻛ ــﺎة ﱂ ﻳﻠﺰﻣ ــﻪ
ﳌﺨﺎﻟﻄﺘــﻪ زﻛــﺎة ﻛﺎﻟﻌﺒــﺪ واﻟــﺬﻣﻰ ،وﻷن ﺗــﺄﺛﲑ ﺧﻔــﺔ اﳌﺆوﻧــﺔ وﺗﺜﻘﻴﻠﻬــﺎ ﻫــﻮ ﰲ ﺗﻐﻴــﲑ
ﺣﻜ ــﻢ اﻟﺰﻛ ــﺎة ﻣ ــﻦ ﺗﺜﻘﻴ ــﻞ إﱃ ﲣﻔﻴ ــﻒ ،أو ﲣﻔﻴ ــﻒ إﱃ اﻟﺘﺜﻘﻴ ــﻞ ،ﻻ إﱃ اﺑﺘ ــﺪاء
إﳚﺎب أﺻﻠﻪ اﻟﺴﻴﺢ واﻟﻨﻀﺢ.
;X J12z (4)1FOא%Dpא@^`xAN

وﺻــﻔﺎت اﳋﻠﻄــﺔ اﳌــﺆﺛﺮة ﻫــﻲ اﻟﺮاﻋــﻲ ،واﻟﻔﺤــﻞ) ،(5واﻟــﺪﻟﻮ) ،(6واﳌﺴــﺮح)،(7
واﳌﺒﻴــﺖ ،وﻗــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ اﳌﺮاﻋــﻲ) (8ﻣﻨﻬــﺎ ،ﻓﻤــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳﻘــﻮل :إذا
اﺟﺘﻤﻌﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻔﺘﲔ ﻣﻨﻬــﺎ ﻓﻤــﺎ زاد ﻛﺎﻧــﺎ ﺧﻠﻴﻄــﲔ أﻳﻬﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ،وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ
ﻳﻘــﻮل :إن اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﰲ ذﻟــﻚ اﻹﲨــﺎع ﰲ اﳌﺮﻋــﻰ واﻟﺮاﻋــﻲ ،وﻣــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻳﻘــﻮل:
اﻟﺮاﻋـ ــﻲ وﺣـ ــﺪﻩ ،وإذا ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إن اﻻﻋﺘﺒـ ــﺎر ﺑـ ــﺄﻛﺜﺮ ﻣـ ــﻦ وﺻـ ــﻒ واﺣـ ــﺪ ﻓﻠﻘﻮﻟـ ــﻪ:
"واﳋﻠﻴﻄﺎن ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﺎ ﰲ اﻟﺪﻟﻮ ،واﳌﺮاح ،واﻟﺮاﻋﻲ ،واﻟﻔﺤﻞ") ،(9ﻓﻘﺪ ﺛﺒـﺖ أﻧـﻪ
ﻻ ﻳﺮاﻋﻰ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷوﺻﺎف ،وﱂ ﻳﻘﻢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺻـﻒ واﺣـﺪ ﻓﻠـﻢ ﻳﺒـﻖ إﻻ
) (1انظر :المدونة ،(279/1) :التفريع.(286/1) :
) (2مختصر المزنى) :ص .(43
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4الفصل ساقط من )م(.
) (5الفحل :ھو الذكر من الحيوان )المصباح المنير ص .(463
) (6الدلو :معناه السقي .ومعنى اللفظ :أن يسقى الجميع بدلو واحد.
) (7المسرح :ھو المرعى )المطلع ص .(127
) (8انظر :التفريع.(286/1) :
) (9أخرج!!ه ال!!دارقطني ،(104/2 ) :والبيھق!!ي ،(106/4) :م!!ن رواي!!ة اب!!ن لھيع!!ة ،ع!!ن يح!!ي ب!!ن س!!عيد ،ع!!ن
السائب ،وابن لھيعة ضعيف )تلخيص الحبير.(155/2 :
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ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ،وﻷن اﳋﻠﻄﺔ إﳕـﺎ أﺛـﺮت ﻟﺘﺄﺛﲑﻫـﺎ ﰲ ﲣﻔﻴـﻒ اﳌﺆوﻧـﺔ ،وﻟـﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻜـﻮن
ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻮﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎة وﺻﻒ زاﺋﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
ووﺟ ــﻪ اﻟﻘ ــﻮل ﺑ ــﺄن اﳌﺮاﻋ ــﻰ ﻫ ــﻮ اﻻﺟﺘﻤ ــﺎع ﰲ اﳌﺮﻋ ــﻰ ﻗﻮﻟ ــﻪ" :وﻣ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــﺎ ﻣ ــﻦ
ﺧﻠﻴﻄـﲔ") ،(1ﻓﺎﻻﺳــﻢ ﳛﺼـﻞ ﺑﻮﺻــﻒ واﺣـﺪ ،وﻗﻮﻟــﻪ ﺑﻌـﺪ ذﻟــﻚ" :واﳋﻠﻄـﺎء ﻣــﺎ
اﺟﺘﻤﻌ ـﻮا ﰲ اﻟــﺪﻟﻮ ،واﳌ ـﺮاح") .(2اﳌ ـﺮاد ﺑــﻪ :اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻣــﻦ أﺣ ـﻮاﳍﻢ ،ﻻ أن ذﻟــﻚ
ﺷﺮط ،وﻷن اﳋﻠﻄﺔ ﻣﻌﲎ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻛﺎة ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﺎ
ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻻﺳﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﺻﻠﺢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ.
ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن اﳌﺮاﻋــﺎة ﰲ ذﻟــﻚ اﻻﺟﺘﻤــﺎع ﻋﻠــﻰ راع واﺣــﺪ ،وﻫــﻮ أن ﻣــﺎ
ﻳﻌﺘ ــﱪ) (3ﺣﻜﻤ ــﻪ ﺑﺎﻹﲨ ــﺎع واﻻﻧﻔـ ـﺮاد ﻛ ــﺎن اﳌﻌﺘ ــﱪ ﺑﺎﻟ ــﺬي ﳛﺼ ــﻞ ﺑ ــﻪ اﳉﻤ ــﻊ،
وﻳﻜــﻮن اﺘﻤــﻊ ﺗﺎﺑﻌــﺎ ﻛﺎﻹﻣﺎﻣــﺔ ﰲ اﻟﺼــﻼة ﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺼــﻼة ﲣﺘﻠــﻒ ﺑــﺎﻻﻧﻔﺮاد
واﻻﺟﺘﻤ ــﺎع روﻋ ــﻲ ﰲ ذﻟ ــﻚ اﻹﻣ ــﺎم ،ﻓﻜ ــﺎن اﻟﺮاﻋ ــﻲ ﻛﺎﻹﻣ ــﺎم ﰲ اﻟﻜﻔﺎﻳ ــﺔ ﺑ ــﻪ
وﺣﺪﻩ.
I`;X J13z1FOא6%Dpאx;L

وﺻﻔﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﳋﻠﻄﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻢ ﺑﲔ
ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻟﻜ ــﻞ واﺣ ــﺪ وأرﺑﻌ ــﻮن ،ﻓﻴﻜـ ــﻮن ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ ﰲ اﻻﻧﻔ ـ ـﺮاد ﺛ ــﻼث ﺷ ــﻴﺎﻩ ،وﰲ
اﻻﺧــﺘﻼط واﺣــﺪة ،وﺻــﻔﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫــﺎ ﰲ اﻟﺘﺜﻘﻴــﻞ أن ﻳﻜــﻮن ﻻﺛﻨــﲔ ﻣﺎﺋﺘــﺎن وﺷــﺎة،
ﻓﻸﺣــﺪﳘﺎ ﻣﺎﺋــﺔ وﻟﻶﺧــﺮ ﻣﺎﺋــﺔ وﺷــﺎة ،ﻓﻴﻜــﻮن ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﰲ اﻻﻧﻔ ـﺮاد ﺷــﺎﺗﺎن وﰲ
اﳋﻠﻄﺔ ﺛﻼث.

) (1سبق تخريج الحديث قريبا.
) (2سبق تخريج الحديث قريبا.
) (3في )م( :يغير.
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ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓــﻼ ﳚــﻮز ﻟﻠﻤﻨﻔــﺮدﻳﻦ أن ﳜﺘﻠﻄــﺎ ،وﻻ ﻟﻠﻤﺨﺘﻠﻄــﲔ أن ﻳﻨﻔــﺮدا
ﻗﺎﺻ ــﺪﻳﻦ ﺑ ــﺎﻻﺧﺘﻼط واﻻﻧﻔـ ـﺮاد ﲣﻔﻴ ــﻒ اﻟﺰﻛ ــﺎة ،وﺻ ــﻔﺔ ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎ ﻣ ــﻦ
اﺧــﺘﻼط اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﳌﻨﻔــﺮدﻳﻦ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﺑــﺄرﺑﻌﲔ ﻟﻴﺴــﻘﻂ ﻋــﻨﻬﻢ ﺷــﺎﺗﺎن ،واﻧﻔ ـﺮاد
اﳌﺨﺘﻠﻄﲔ ﲟﺎﺋﱴ ﺷﺎة وﺷﺎة ﻟﻴﺴﻘﻂ ﻋـﻨﻬﻢ ﺑـﺎﻻﻧﻔﺮاد ﺷـﺎة ،واﻷﺻـﻞ ﰲ ذﻟـﻚ "
ﻴﻪ  أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻔﱰق ،أو ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﳎﺘﻤﻊ ﺧﺸـﻴﺔ اﻟﺼـﺪﻗﺔ)(1؛ ﻷن ﰲ
ذﻟـﻚ إﺿـﺮارا ﺑـﺎﻟﻔﻘﺮاء وذرﻳﻌــﺔ إﱃ إﺳـﻘﺎط ﺣﻘــﻮﻗﻬﻢ ﻗﺼـﺪا إﱃ ﻧﻘــﺺ ﻣـﺎ أوﺟﺒــﻪ
اﷲ إﻛﻤﺎﻟﻪ ﳍﻢ.
 x15z1FO

إذا ﺛﺒﺖ اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻤﱴ ﻓﻌﻞ ﱂ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻛﺎة ،وأﺧﺬ أﺻـﺤﺎب
اﳌﺎﺷﻴﺔ ﲟﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ) (2ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ أﰉ ذﻟـﻚ ،ﻟﻘﻮﻟـﻪ" :وﻻ ﳚﻤـﻊ ﺑـﲔ
ﻣﻔﱰق ،وﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ ﳎﺘﻤﻊ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﺼﺪﻗﺔ") ،(3واﻟﻨﻬﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬـﻰ
ﻋﻨﻪ ،وﻷن ﰲ ذﻟﻚ ذرﻳﻌـﺔ إﱃ إﺳـﻘﺎط ﺣﻘـﻮق اﻟﻔﻘـﺮاء ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳﺸـﺎء ﻣـﻦ ﲡـﺐ
ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎة إﻻ وﺟﺪ ﺧﻠﻄﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺛﻠﺜﻴﻬﺎ وﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻠﺜﻴﻬﻤﺎ.
 8?2O J16z1FOل5MDMa )NY4Z$8Waلא#و"x

وﻛﺬﻟﻚ) (4ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻣﻦ أﺑﺪل ﻋﻴﻨﻪ ﺑﻌﲔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ،أو إﺑﻠـﻪ ﲟﺜﻠﻬـﺎ أو ﺑﻘـﺮة ﺑﺒﻘـﺮﻩ
وﻏﻨﻤﻪ ﺑﻐـﻨﻢ ،ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﺴـﻘﻂ اﻟﺰﻛـﺎة ﻋﻨـﻪ وإﻧـﻪ ﻳﺒـﲎ ﻋﻠـﻰ ﺣـﻮل اﻷوﱃ)،(5
ﺧﻼﻓﺎ) (6ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (7ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﳌﺎﺷﻴﺔ ،وﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ اﳉﻤﻴﻊ) ،(8واﻷﺻﻞ
) (1سبق تخريج الحديث قريبا.
) (2انظر :المدونة ،(280-279/1) :التفريع.(289-288/1) :
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4في )م( :لذلك.
) (5في )م( :األول.
) (6انظر :المدونة ،(273-272/1) :التفريع.(285/1) :
) (7انظر :مختصر الطحاوي )ص .(45
) (8انظر :مختصر المزنى )ص .(46
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ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺬرﻳﻌﺔ إﱃ ﺳﻘﻮط اﻟﺰﻛﺎة ،و ذﻟﻚ أن ﻣﻦ ﻣﻠـﻚ أرﺑﻌـﲔ ﻣـﻦ اﻟﻐـﻨﻢ
ﻓﱰﻛﻬــﺎ ﺣــﱴ ﻗﺒــﻞ اﳊــﻮل ﺑﺎﻟﺸــﻲء اﻟﻴﺴــﲑ أﺑــﺪﳍﺎ ﲟﺜﻠﻬــﺎ ،ﻓــﺈن اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﺗﻘــﻮى ﰲ
ﻗﺼﺪﻩ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻻ ﻟﻐﺾ ﺳﻮاﻩ؛ ﻷن اﳉﻨﺲ واﺣﺪ واﻟﻔـﺮض واﺣـﺪ ﻻ
ﻳﺘﻔ ــﺎوت اﻻﺧ ــﺘﻼف) (1ﻓﻴ ــﻪ ،ﻓﻠ ــﻢ ﻳﺒ ــﻖ ﻣ ــﺎ ﳛﻤ ــﻞ أﻣ ــﺮﻩ ﻋﻠﻴ ــﻪ إﻻ اﻟﻔ ـ ـﺮار ﻣ ــﻦ
اﻟﺼﺪﻗﺔ؛ وﻷن ﻣﻠﻜـﻪ زال ﻣـﻦ اﻟﻌـﲔ إﱃ ﻣﺜﻠﻬـﺎ وﺟﻨﺴـﻬﺎ وﻣـﺎ ﻳﻘـﻮم ﻣﻘـﺎم ﻧﻮﻋﻬـﺎ
أو ﻳﻘﺎرﺑﻪ ،ﻓﻜـﺎن ﻛـﺎﻟﻌﲔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺗﻔـﺎق ﰲ اﳉـﻨﺲ واﻟﻔـﺮض ،وﻷن أﺑـﺎ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
ﻳﻮاﻓﻘﻨـﺎ ﰲ ﻣــﻦ ﻛـﺎن ﻣﻌــﻪ ﻋﺸــﺮون دﻳﻨـﺎرا ،ﻓﺎﺑﺘــﺎع ــﺎ ﺳـﻠﻌﺔ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﳊــﻮل ،ﰒ
ﺑﺎﻋﻬﺎ ﰲ آﺧﺮ اﳊﻮل ﺑﻌﺸـﺮﻳﻦ دﻳﻨـﺎرا أن ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺰﻛـﺎة ،ﻓﻜـﺬﻟﻚ ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮن
ﺣﻜﻤﻪ إذا ﺑﺎﻋﻬﺎ ﲟﺜﻠﻬﺎ.
0 J17z1FOذא 84لxCOg®WLd.
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إذا أﺑــﺪل ﻣﺎﺷــﻴﺘﻪ ﲞﻼﻓﻬــﺎ ﻓﻔﻴﻬــﺎ رواﻳﺘــﺎن  :أﺣــﺪﳘﺎ :أﻧــﻪ ﻛﺈﺑــﺪاﳍﺎ ﲜﻨﺴــﻬﺎ
ﻓﻴﺒــﲏ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣــﻮل اﻷوﱃ ،واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ :أﻧــﻪ ﻳﺴﺘ ــﺄﻧﻒ ﺣــﻮﻻ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴــﺔ ،ﻓﻮﺟــﻪ
اﻷوﱃ أﻧﻪ أﺑـﺪل ﻣﺎﺷـﻴﺔ ﲡـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺰﻛـﺎة ﲟﺎﺷـﻴﺔ ﲡـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺰﻛـﺎة ،ﻓﻮﺟـﺐ أن
ﻳﺒﲏ) (3اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻮل اﻷوﱃ) ،(4أﺻﻠﻪ إذا أﺑﺪﳍﺎ ﲜﻨﺴﻬﺎ ،واﻟﻨﻜﺘﺔ ﰲ ذﻟـﻚ
ﻗ ــﻮة اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟﻔﺮار ﻣ ــﻦ اﻟﺼ ــﺪﻗﺔ ،وﻻ ﻳﻠ ــﺰم ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﻌ ــﲔ ﺑﺎﳌﺎﺷ ــﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﻌ ــﲔ
ﺟﻨﺲ ،واﳌﺎﺷﻴﺔ ﺟﻨﺲ ،واﻷﻏﺮاض ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ؛ ﻷن اﻟﻌﲔ ﺗﺮاد ﻟﻠﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬـﺎ
ﺑﺎﻟﺸـ ـﺮاء واﻟﺒﻴ ــﻊ ،إذ ﻻ ﻳﺴ ــﺘﻐﲏ أﺣ ــﺪ ﻋﻨﻬ ــﺎ ،واﳌﺎﺷ ــﻴﺔ ﺗـ ـﺮاد ﻟﻠ ــﺪر) ،(5واﻟﻨﺴ ــﻞ
واﻟﻨﻤــﺎء ،وﻫــﺬا اﳌﻌــﲎ ﻳﺴــﺘﻮي ﻓﻴــﻪ اﳉــﻨﺲ واﻷﺟﻨــﺎس ،وﺗﺒﻴــﲔ ذﻟــﻚ أن اﳋﻠﻄــﺔ
ﺛﺒﺘﺖ ﰲ اﳌﺎﺷﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺨﺘﻠﻄﲔ ،وﻻ ﺗﺜﺒﺖ ﰲ اﻟﻌﲔ ،ﻋﻠﻰ أن ﰲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﲔ
) (1في )م( :يتقارب االختالف.
) (2انظر :المدونة ،(273/1) :التفريع.(285/1) :
) (3في )م( :تبنى.
) (4في )م( :األول.
) (5الدر :اللبن.
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ﺧﻼﻓـﺎ أﻳﻀــﺎ ،ووﺟـﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ أن ﻹﺑﺪاﻟـﻪ) (1وﺟﻬــﺎ ﳛﻤـﻞ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺴـﻮى اﻟﻔــﺮار ﻣــﻦ
اﻟﺼ ــﺪﻗﺔ ،وﻫ ــﻮ اﺧ ــﺘﻼف اﻷﻏـ ـﺮاض ،وﺗﺒ ــﺎﻳﻦ اﳌﻨ ــﺎﻓﻊ ﻓﻀ ــﻌﻔﺖ اﻟﺘﻬﻤ ــﺔ ،ﻓ ــﺈذا
ﺿــﻌﻔﺖ ﲪ ــﻞ اﻷﻣ ــﺮ ﻋﻠ ــﻰ ﻇ ــﺎﻫﺮﻩ ،وﻛ ــﺎن ﻛﺈﺑ ــﺪال اﻟ ــﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀ ــﺔ ﺑﺈﺑ ــﻞ ،أو
ﻏﻨﻢ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
  J18z1FOم F,א;Nא?.א2Q8, Fوאx)N;L

ﻓﺄﻣــﺎ إذا ﱂ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﺎﳉﻤﻊ واﻟﺘﻔﺮﻳ ــﻖ اﻟﻔ ـﺮار ﻣــﻦ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ،ﻓــﺈن ذﻟ ـﻚ ﺟــﺎﺋﺰ،
وﻳﺰﻛﻴﻬ ــﺎ اﻟﺴ ــﺎﻋﻲ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﳚ ــﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﺧ ــﺘﻼط أو اﻧﻔ ـﺮاد ،وﻳﻘﺒ ــﻞ ﻗ ــﻮل
أرﺑﺎﺎ ﻓﻴﻬﺎ) ،(2وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻻ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻔﱰق ،وﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ
ﳎﺘﻤــﻊ ﺧﺸــﻴﺔ اﻟﺼــﺪﻗﺔ") ،(3ﻓﻘﻴــﺪ اﳌﻨــﻊ ﺑــﺎﻟﻔﺮار ،ﻓــﺪل أﻧــﻪ ﱂ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ ذﻟــﻚ،
ﻓﺈﻧ ــﻪ ﺟ ــﺎﺋﺰ ،وﻷن ﳍ ــﻢ ﰲ ذﻟ ــﻚ رﻓﻘ ــﺎ وﻣﻌﻮﻧ ــﺔ ،وأداؤﻩ إﱃ ﲣﻔﻴ ــﻒ اﻟﺰﻛ ــﺎة ﻣ ــﺮة
ﻛﺈﺑﺪاﻟﻪ إﱃ ﺗﺜﻘﻴﻠﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﻜﺎن ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮف.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﻮل أرﺑﺎب اﳌﺎﺷﻴﺔ ،وﳛﻤﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠـﻰ ﻇـﺎﻫﺮﻩ؛
ﻷن ﻋﻤــﺎل رﺳــﻮل اﷲ  وﺳــﻌﺎﺗﻪ ﻛــﺬﻟﻚ ﻛــﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠــﻮن ،وﻷن اﻟﻈــﺎﻫﺮ أــﻢ
ﻳﻔﻌﻠــﻮن ذﻟــﻚ ﻟﻼرﺗﻔــﺎق واﻟﱰﻓــﻪ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤــﺎع ﻋﻠــﻰ اﻟﺮاﻋــﻲ واﳌﺮﻋــﻰ ،ﻓﺄﻣــﺎ ﻗﺼــﺪ
اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺰﻛﺎة ﻓﺄﻣﺮ ﻳﺒﻄﻦ وﳜـﺎﻟﻒ اﻟﻈـﺎﻫﺮ ،ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻻ ﻳـﱰك اﻟﻈـﺎﻫﺮ
وﻳﺼﺎر إﱃ ﺧﻼﻓﻪ إﻻ ﺑﺄﻣﺎرة ﺗﻘﻮى) (4اﻟﺘﻬﻤﺔ ﰲ ﻗﺼﺪﻩ.
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إذا ﺧﺎف اﻟﺴـﺎﻋﻲ أن ﻳﻜـﻮن ﻗﺼـﺪ اﻟﻔـﺮار ﻣـﻦ اﻟﺼـﺪﻗﺔ ،أو أن ﻳﻜـﻮن ﻳﺴـﱰ
ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺑﻨﻘﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎب ﲪﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣـﻦ اﻟﺼـﺪق،
وإن أراد اﺳــﺘﺤﻼﻓﻪ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻧﻈــﺮ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻛﺎﻹﻧﺴــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻇــﺎﻫﺮ
) (1في )م( :البد لھا.
) (2انظر :المدونة ،(279/1) :التفريع.(289/1) :
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4في )م( :باإلمارة يقوى.
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اﻷﻣﺎﻧﺔ ،واﻟﺪﻳﺎﻧـﺔ ،واﻟﺼـﺪق ،وﱂ ﻳﻌـﺮف ﻣﻨـﻪ إدﻏـﺎل ،وﻻ ﻛـﺬب ،وﻻ ﺧﻴﺎﻧـﺔ ﰲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ اﺳﺘﺤﻼﻓﻪ؛ ﻷن ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻟﻪ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻨﻪ ،ووﺟﺐ ﲪﻠﻪ
ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻣﺎﻧﺔ دون ﺧﻔﺮﻫﺎ) ،(1وإن ﻛﺎن اﳌﻌﺮوف ﻣﻨﻪ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ
ﻣﺮاﻋ ــﺎة اﻟ ــﺪﻳﻦ وﳏﺒ ــﺔ ﺗ ــﻮﻓﲑ اﳌ ــﺎل ﻣ ــﻦ وﺟﻬ ــﻪ ،وﻏ ــﲑ وﺟﻬ ــﻪ ،وﻣ ــﺎ ﳚ ــﺮي ﻋﻠﻴ ــﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺘــﻪ ﺑــﲔ اﻟﻨــﺎس ﻣــﻦ ﺧﻴﺎﻧــﺔ؛ أو ﺗــﺮك) (2ﻧﺼــﻔﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺴــﺘﺤﻠﻔﻪ)(3؛ ﻷن ﰲ
ذﻟﻚ ﺗﻮﺻﻼ إﱃ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻮق اﻟﻔﻘﺮاء؛ إذ ﻗـﺪ ﳚـﻮز أن ﻳﻜـﻮن ﻛـﺘﻢ ﺣﻘـﻮﻗﻬﻢ
ﻓﲑﺗﺪع ﻋﻦ اﻟﻴﻤﲔ ،وﻷن اﻟﺰﻛﺎة ﺣﻖ ﰲ ﻣﺎل) (4ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ آدﻣﻲ ﻓﺠـﺎز إﺣـﻼف
ﺟﺎﺣﺪﻩ إذا ﻋﺪﻣﺖ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻛﺤﻘﻮق اﻵدﻣﻴﲔ.
ﻓﺄﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﳑﺎ ﻳﻘﻮي اﻟﺘﻬﻤـﺔ ﻓﻴـﻪ ،وﻳﻜـﻮن ﻗﺒـﻮل ﻗـﻮل رﺑـﻪ ﻓﻴـﻪ ذرﻳﻌـﺔ
إﱃ إﺳﻘﺎط اﻟﺰﻛﺎة ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺳـﺘﻴﻔﺎء اﻟﺰﻛـﺎة ،وﻻ ﻳﻘﺒـﻞ
ﻗﻮل أرﺑﺎﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻹﻧﺴـﺎن ﻣﻌﺮوﻓـﺎ ﺑﺎﻟﻠـﺪد) ،(5وﻣﻨـﻊ اﻟﺰﻛـﺎة ،واﳍـﺮب
ﲟﺎﺷــﻴﺘﻪ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺰﻛــﻲ ﻣــﺎ ﳚــﺪﻩ ﰲ ﻳــﺪﻩ ،وﻻ ﻳﻠﺘﻔــﺖ إﱃ ﻣــﺎ ﻳﺪﻋﻴــﻪ ﻟﻘــﻮة اﻹﻣــﺎرة
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺑﻪ.
 J20z1FOאCLVدאxA>B

إذا ﻛﺎﻧ ــﺖ اﳌﺎﺷـ ــﻴﺔ ﻧﺼـ ــﺎﺑﺎ ،وﻫـ ــﻲ ﺑـ ــﲔ ﺧﻠﻴﻄـ ــﲔ ﻟﻜ ــﻞ واﺣـ ــﺪ ﻣﻨﻬﻤـ ــﺎ دون
اﻟﻨﺼــﺎب ،ﻓﺄﺧــﺬ اﻟﺴــﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬﻤــﺎ اﻟﺰﻛــﺎة ﻟﺰﻣﻬــﺎ ،وﺻــﺎر ﻛﺤﻜــﻢ اﳊــﺎﻛﻢ ﲟــﺎ ﻓﻴــﻪ
ﺧﻼف) ،(6وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬـﺎ دون اﻟﻨﺼـﺎب ﻓﺄﺧـﺬ اﻟﺴـﺎﻋﻲ ﻣﻨﻬـﺎ ﺷـﺎة ،ﻓـﺬﻟﻚ

) (1خفرھا :بمعنى أخفاھا ،ويقال :أخفرت الرجل إذا انقضت عھده )معجم مقاييس اللغة.(203/2 :
) (2أو ترك :سقطت من )م(.
) (3انظر :المدونة ،(282/1) :التفريع.(289/1) :
) (4في )ق( :مالك.
) (5اللدد :ھو شدة الخصومة )معجم مقاييس اللغة.(203/5 :
) (6أي :أن أخذ الساعي لذلك كحكم الحاكم في مسائل االجتھاد ،ال ينقض ،وال يرد )التفريع.(290/1 :
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ﻇﻠﻢ ﻣﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺧﻼف اﻟﻨﺺ واﻹﲨﺎع ،وﻻ ﻳﻠـﺰم ﻣـﻦ ﱂ ﻳﺆﺧـﺬ ﻣﻨـﻪ ردﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ
اﳌﺄﺧﻮذ ﻣﻨﻪ؛ ﻷن اﻟﻈﻠﻢ ﻻ ﳚﺐ اﻟﱰاد ﻓﻴﻪ).(1
6 J21z1FOא#و,صZ8אx/%Dp

اﻷوﻗﺎص ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔﺮد ﻻ ﺷـﻲء ﻓﻴﻬـﺎ ،وﻫـﻲ ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﻟﺴـﻨﲔ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪد ،ﻓﺄﻣـﺎ
ﺑﲔ اﳋﻠﻄﺎء ﻓﺘﺨﺮج ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﲔ):(2
إﺣ ـ ــﺪاﳘﺎ :وﺟ ـ ــﻮب اﻟﺰﻛ ـ ــﺎة ﻓﻴﻬ ـ ــﺎ ،واﻷﺧ ـ ــﺮى :ﺳ ـ ــﻘﻮﻃﻬﺎ ،وﻓﺎﺋ ـ ــﺪة ذﻟ ـ ــﻚ ﰲ
ﺧﻠﻴﻄــﲔ ﳍﻤــﺎ أرﺑﻌــﺔ ﻋﺸــﺮة ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ ﻷﺣــﺪﳘﺎ ﲬــﺲ وﻟﻶﺧــﺮ ﺗﺴــﻊ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﻤــﺎ
ﺷﺎﺗﺎن..
وﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺟﻮﺎ رواﻳﺘـﺎن :إﺣـﺪاﳘﺎ أن ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﺷـﺎة ﻛﺎﻣﻠـﺔ،
وﻫ ــﺬا ﻳﻮﺟ ــﺐ أن ﻻ ﺷ ــﻲء ﰲ اﻷوﻗ ــﺎص؛ ﻷن ﻛ ــﻞ ﺷ ــﺎة ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠ ــﺔ اﳋﻤ ــﺲ،
واﻷرﺑﻊ ﻋﻔـﻮ ،واﻷﺧـﺮى :أن اﻟﺸـﺎﺗﲔ ﻳـﱰادان ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ أرﺑﻌـﺔ ﻋﺸـﺮ ﺳـﻬﻤﺎ،
ﻓﻴﻠﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﳋﻤﺴﺔ ﲬﺴـﺔ أﺟـﺰاء ،وﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺘﺴـﻊ ﺗﺴـﻌﺔ أﺟـﺰاء ﻣـﻦ أرﺑﻌـﺔ
ﻋﺸﺮ ،وﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل :أن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﺻـﻔﺔ اﻹﺧـﺮاج ﻻ ﻳﻮﺟـﺐ ﻛـﻮن
اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻷوﻗﺎص ،ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن) (3اﻟﺸﺮﻛــﺔ ﻟﻘﻮﻟـﻪ )" :(4وﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻣـﻦ
ﺧﻠﻴﻄﲔ ﻓﺈﻤﺎ ﻳﱰادان ﺑﺎﻟﺴـﻮﻳﺔ") ،(5ﻓﻮﺟـﻪ اﻟﻘـﻮل ﺑﻮﺟـﻮب اﻟﺰﻛـﺎة ﰲ اﻷوﻗـﺎص
ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻮﺟـ ــﻪ اﻟـ ــﺬي ذﻛﺮﻧـ ــﺎﻩ ﻗـ ـ ـﻮﻟﻪ" :ﻓ ـ ــﻲ أرﺑـ ــﻊ وﻋﺸ ـ ـﺮﻳﻦ ﻣـ ــﻦ اﻹﺑـ ــﻞ ﻓـ ــﺪوﺎ
اﻟﻐﻨﻢ") ،(6وﻫﺬا ﻳﻮﺟﺐ أن اﻟﻐﻨﻢ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻷرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ..

) (1انظر :المدونة) :ص  ،(280التفريع ،(290-288/1) :الرسالة )ص .(171
) (2انظر في جملة ھذه األحكام :المدونة ،(279-278/1) :التفريع.(288-287/1) :
) (3في )م( :مھموز.
)  (4سقطت من )م(.
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6سبق تخريج الحديث.
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وﻣــﱴ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻷوﻗــﺎص ﻻ ﺷــﻲء ﻓﻴﻬــﺎ أوﺟــﺐ) (1أن ﺗﻜــﻮن ﻣــﺄﺧﻮذة ﻣــﻦ
اﻟﻌﺸـ ـﺮﻳﻦ ،وأن ﺗﻜ ــﻮن اﻷرﺑ ــﻊ ﻋﻔـ ـﻮا ،وﻗﻮﻟ ــﻪ" :وﻣ ــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣ ــﻦ ﺧﻠﻴﻄ ــﲔ ﻓﺈﻤ ــﺎ
ﻳﱰادان ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺔ") .(2وﻫﺬا ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﲜﻤﻴـﻊ اﳌـﺎل ،ووﺟـﻪ اﻟﻘـﻮل اﻵﺧـﺮ
– وﻫ ــﻮ اﻟﺼ ــﺤﻴﺢ -ﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﻟ ــﻴﺲ ﻓﻴﻤ ــﺎ دون اﳋﻤ ــﺲ ذود ﺻ ــﺪﻗﺔ") ،(3ﻓﻌ ــﻢ،
وروي" :ﻟﻴﺲ ﰲ اﻷوﻗﺎص ﺷﻲء") ،(4وﻷﻧﻪ وﻗﺺ ﻗﺼﺮ ﻗﺪرﻩ ﻋﻦ ﻧﺼـﺎب ﻓﻠـﻢ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﺟﻮب ،أﺻﻠﻪ اﻷرﺑﻊ ﻣﻦ اﻹﺑﻞ اﳌﺒﺘﺪأة.
I` J22z1FOא 2O%Dpאא@xd

ﻻ ﺗــﺄﺛﲑ ﻟﻠﺨﻠﻄــﺔ ،ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــﺪا اﳌﺎﺷــﻴﺔ ﻣــﻦ اﻷﻣ ـﻮال) (5ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :وﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣــﻦ
ﺧﻠﻴﻄ ــﲔ ﻓﺈﻤ ــﺎ ﻳ ـﱰادان ﺑﺎﻟﺴ ــﻮﻳﺔ") ،(6ﻓﺨ ــﺺ ﺑ ــﺬﻟﻚ اﳌﺎﺷ ــﻴﺔ ،وﻷن ﺻ ــﻔﺎت
اﳋﻠﻄــﺔ ﻻ ﺗﺘﺼــﻮر ﰲ ﻏــﲑ اﳌﺎﺷــﻴﺔ ،ﻓﻠــﻢ ﻳﻠﺤــﻖ ﻏﲑﻫــﺎ ــﺎ ،وﻷن اﳋﻠﻄــﺔ ﻳﺮﺗﻔــﻖ
ﺎ اﳌﻼك ﻣﻊ ﺑﻘـﺎء اﻷﻋﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺮاد واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وذﻟـﻚ ﻏـﲑ ﳑﻜـﻦ ﰲ اﻟﻌـﲔ
واﻟﺰرع.
 J23z1FOא6A>Bאx1p

ﻻ زﻛﺎة ﰲ اﳋﻴﻞ) ،(7ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ إﳚﺎﺑـﻪ اﻟﺰﻛـﺎة ﰲ إﻧﺎﺛﻬـﺎ) (8ﻟﻘﻮﻟـﻪ:
"ﻋﻔــﻮت ﻟﻜــﻢ ﻋــﻦ ﺻــﺪﻗﺔ اﳋﻴــﻞ واﻟﺮﻗﻴــﻖ") ،(9وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻟــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﻠﻢ ﰲ
) (1في )م( :وجب.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5انظر :المدونة ،(285/1) :التفريع.(289/1) :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7انظر :التفريع ،(289/1) :المقدمات.(323/1) :
) (8انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(46ويقول األحناف :إن الزكــاة تجب في الخيــل السائمة إذا كان!ت ذك!ورا
وإناثا متخذة للنسل.
) (9أخرجـه البيھـقي ،(18/4) :عن بقية :حدثه أبو معاذ ،عن الزھرى ،عن سعيد بن المسيب ،عن أب!ى ھري!رة،
وأبو معاذ متروك الحديث ال يحتج به )نصب الراية ،(357/2 :وعند ابن ماجه في الزكاة ،باب :صدقة الخي!ل
والرقيق ،(579/1) :بلفظ" :تجوزت لكم عن صدقة."...
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ﻋﺒ ــﺪ ،وﻻ ﻓﺮﺳ ــﻪ ﺻ ــﺪﻗﺔ") ،(1وﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﻟ ــﻴﺲ ﰲ اﳉﺒﻬ ــﺔ ،وﻻﰲ اﻟﻜﺴ ـ ـﻌﺔ ،وﻻ
اﻟﻨﺨﺖ ﺻـﺪﻗﺔ") ،(2ﻗـﺎل أﻫـﻞ اﻟﻠﻐـﺔ :اﳉﺒﻬـﺔ :اﳋﻴـﻞ) ،(3واﻟﻜﺴﻌــﺔ :اﳊﻤـﲑ)،(4
واﻟﻨﺨــﺖ :اﻟﺮﻗﻴــﻖ ،وﻷﻧــﻪ ﺣﻴـﻮان ﻳﻘﺘــﲎ ﻟﻠﺰﻳﻨــﺔ واﻟﺮﻛــﻮب ﻛــﺎﳊﻤﲑ واﻟﺒﻐــﺎل ،وﻷﻧــﻪ
ﺣﻴﻮان ﻻ ﳚﺰى ﰲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﳍﺪاﻳﺎ ﻛﺎﻟﺪﺟﺎج واﻟﻔﺮاخ واﻟﻮﺣﺶ ،وﻷﻧـﻪ ﺣﻴـﻮان
ﻳﺴﻬﻢ ﻟﻪ ﻛﺎﻟﺬﻛﻮر ،وﻷﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﻻ زﻛﺎة ﰲ ذﻛﻮرﻩ ،ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﰲ إﻧﺎﺛـﻪ ﻛـﺎﻟﺮﻗﻴﻖ
واﻟﺒﻐﺎل ،ﻋﻜﺴﻪ اﻹﺑﻞ واﻟﺒﻘﺮ).(5
Nd J24z1FOط/°אxS

)(7

ﳎﻲء اﻟﺴﺎﻋﻲ ﺷﺮط ﰲ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﳉﻤﻠﺔ) ،(6ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ ﱂ ﻳﻌﺘـﱪﻩ
ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :أﻣــﺮت أن آﺧــﺬ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﻣــﻦ أﻏﻨﻴــﺎﺋﻜﻢ وأردﻫــﺎ ﰲ ﻓﻘ ـﺮاﺋﻜﻢ")،(8
ﻓﺄﺿــﺎف ذﻟــﻚ إﱃ ﻧﻔﺴــﻪ ،وﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻳﻨﻔــﺮ ﻋﻤﺎﻟــﻪ وﺳــﻌﺎﺗﻪ إﱃ أن ﻗــﺒﺾ ،
وﻗﺎل ﳌﻌﺎذ" :ﺧـﺬ اﻟﺼـﺪﻗﺔ ﻣـﻦ أﻏﻨﻴـﺎﺋﻬﻢ ﻓﺮدﻫـﺎ ﰲ ﻓﻘـﺮاﺋﻬﻢ") ،(9وﻷن أﺑـﺎ ﺑﻜـﺮ
–  -ﻗﺎﺗـﻞ أﻫــﻞ اﻟـﺮدة ﻋﻠــﻰ اﻣﺘﻨــﺎﻋﻬﻢ ﻣــﻦ أداء اﻟﺰﻛــﺎة إﻟﻴــﻪ) ،(10وﻷﻧــﻪ ﻣﻌــﲎ
ﻟﻮ ﺗﻠﻒ اﳌﺎل ﻗﺒﻠﻪ ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺿﻤﺎﻧﻪ؛ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻮﺟﻮب ﺑﻪ ﻛﺎﳊﻮل.

) (1أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :ليس على المسلم في فرسه صدقة ،(127/2) :ومسلم في الزك!اة ،ب!اب :ال
زكاة على المسلم في عبده وفرسه.(675/2) :
) (2ھو نفسه حديث البيھقي السابق.
) (3انظر :معجم مقاييس اللغة.(503/1) :
) (4الصحاح.(1276/3) :
) (5ھنا قياس عكس :فلما وجب!ت الزك!اة ف!ي إن!اث اإلب!ل والبق!ر وجب!ت ف!ي ذكورھ!ا ،فك!ذلك الخي!ل لم!ا ل!م تج!ب
الزكاة في ذكورھا لم تجب في إناثھا.
) (6انظر :المدونة.(282-281/1) :
) (7ل!!م يعتب!!ر ذل!!ك الش!!افعي ،وأحم!!د ،والحس!!ن ب!!ن ص!!الح ،وإس!!حق ،وأب!!و ث!!ور ،واب!!ن المن!!ذر )انظ!!ر المغن!!ى:
.(682/2
) (8سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة.
) (9سبق تخريج الحديث.
) (10سبق تخريج الحديث.
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وﲢﻘﻴ ــﻖ اﻟﻘ ــﻮل ﰲ ذﻟ ــﻚ :أن اﻟﺰﻛـ ـﺎة ﰲ اﳌﺎﺷ ــﻴﺔ ﲡ ــﺐ ﺑﺎﻟﻨﺼ ــﺎب ،واﳊ ــﻮل،
وإﻣﻜـﺎن أداﺋﻬــﺎ إﱃ اﻹﻣــﺎم ،ﺑﺸــﺮط أﻧــﻪ إن ﺗﻌـﺬر ذﻟــﻚ ﰲ ﻛــﻞ ﺳــﻨﺔ ﻛــﺎن أﻣﺮﻫــﺎ
اﻋــﺎ ،ﻓــﺈن ﺟــﺎء اﻟﺴــﺎﻋﻲ ﻓﻮﺟــﺪﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﳊــﺎل اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ أﺧــﺬ ﻣﻨﻬــﺎ
ﻣﺮ ً
اﻟﻮاﺟ ــﺐ اﻟ ــﺬي ﻛ ــﺎن ﻟ ــﻪ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻛ ــﻞ ﺳ ــﻨﺔ ،وإن وﺟ ــﺪﻫﺎ ﻗ ــﺪ ﺗﻠﻔ ــﺖ ،أو أﺗﻠﻔﻬ ــﺎ
اﳌﺎﻟــﻚ ﺑﻮﺟــﻪ ﻣﺒــﺎح ﻻ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ اﻟﻔـﺮار ﻣــﻦ اﻟﺰﻛــﺎة ﱂ ﻳﻀــﻤﻦ ،واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ أن
وﺟﻮﺎ ﱂ ﻳﺘﻘﺮر ﻟﻌﺪم ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوﻃﻪ ،ﻓﻜﺎن ﳎﻲء اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻛﺎﳋﻠﻄﺔ ﰲ أﻧـﻪ
ﺗ ــﺎرة ﳜﻔ ــﻒ وﺗ ــﺎرة ﻳﻐﻠ ــﻆ ،وذﻟ ــﻚ ﻟﻠﻀ ــﺮورة ،ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻻ ﳚ ــﻲء ﰲ اﻟﺴ ــﻨﺔ إﻻ ﻣ ــﺮة
واﺣــﺪة ،وﻻ ﻳﺘﻜــﺮر ﳎﻴﺌــﻪ ،ﻓﺠﻌــﻞ ﻟــﻪ أن ﻳﺰﻛــﻲ اﳌــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﳚــﺪﻩ ﻋﻠﻴــﻪ)،(1
وﻛــﺬﻟﻚ إذا ﺗــﺄﺧﺮ ﻋـﻦ ﻣــﺎل ﺳــﻨﲔ ،ﰒ ﺟــﺎء زﻛــﺎﻩ ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﺴــﻨﲔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﳚــﺪﻩ
ﻋﻠﻴﻪ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.

) (1في )م( :ما ال يجده عليه.
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وﻣــﺎ أﻧﺒﺘﺘ ــﻪ اﻷرض ﻣ ــﻦ اﻷﻗ ـﻮات ،وﻣ ــﺎ ﳚ ــﺮى ﳎﺮاﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟﺜﻤ ــﺎر ،واﳊﺒ ــﻮب
اﳌﺄﻛﻮﻟﺔ اﳌﺪﺧﺮة ،ﻓﻔﻴﻪ زﻛﺎة ،وﻻ زﻛﺎة ﻓﻴﻤﺎ أﻧﺒﺘﺘـﻪ ﻣـﻦ ﻏـﲑ اﳌـﺄﻛﻮل ،ﻻ) (1ﻓﻴﻤـﺎ
ﻻ ﻳﻘﺘ ــﺎت وﻳ ــﺪﺧﺮ ﻣ ــﻦ اﳌ ــﺄﻛﻮﻻت ﻛﺎﻟﻔﻮاﻛ ــﻪ واﻟﺒﻘ ــﻮل ،وﻣ ــﺎ ﳚ ــﺮى ﳎﺮاﻫ ــﺎ)،(2
واﻷﺻﻞ ﰲ وﺟـﻮب اﻟﺰﻛـﺎة ﰲ اﳊـﺮث واﻟﺜﻤـﺎر ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ  § ¦ ¥m :
¨ (3)lوﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،(4)lon m l km:وﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ :
"ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ) (5اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻌﺸﺮ ،وﻣﺎ ﺳﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﻀﺢ ﻓﻔﻴﻪ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﺸﺮ").(6
'4 J1z1FOאعא]2אCOn«GאxA>B

وﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻟﺜﻤﺎر ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع :وﻫﻲ اﻟﺘﻤﺮ ،واﻟﺰﺑﻴﺐ ،واﻟﺰﻳﺘﻮن ،ﻓﺄﻣـﺎ
اﻟﺘﻤﺮ واﻟﺰﺑﻴﺐ ﻓﻼ ﺧﻼف ﰲ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻬﻤﺎ) ،(7وﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ  ﻗـﺎل
ﰲ زﻛﺎة اﻟﻜﺮم" :ﳜﺮص ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺨﻞ ،وﻳﺆﺧـﺬ زﻛﺎﺗـﻪ زﺑﻴﺒـﺎ ﻛﻤـﺎ ﺗﺆﺧـﺬ زﻛـﺎة اﻟﺘﻤـﺮ
ﲤﺮا").(8

) (1ال :سقطت من )م(.
) (2في جملة أحكام زكاة الحب!وب والثم!ار انظ!ر :المدون!ة ،(284-283/1) :التفري!ع ،(292-290/1) :الرس!الة
)ص .(167-165
) (3سورة األنعام ،اآلية.141 :
) (4سورة البقرة ،اآلية.267 :
) (5في )م( :سقته.
) (6أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :العش!!ر فيم!!ا س!!قى م!!ن م!!اء الس!!ماء ،(133/2) :ومس!!لم ف!!ي الزك!!اة:
).(675/2
) (7انظر :اإلجماع )ص  ،(47المغنى ،(691/2) :المجموع.(307/5) :
) (8أخرجه النسائي في الزكـاة ،باب :شراء الصدقـة ،(82/5) :وابن ماج!ه ف!ي الزك!ـاة ،ب!ـاب :خ!ـرص النخـ!ـل
والعنب ،(582/1) :والترمذي في الزكاة ،باب :ما جاء في الخرص ،(36/2) :ومداره على سعيد بن المسيب
عن عتاب ،ق!ال أب!و داود :ل!م يس!مع من!ه :وق!ال :إن ن!افع ل!م يدرك!ه ،وق!ال الترم!ذي :ھ!ذا ح!ديث حس!ن غري!ب
)تلخيص الحبير.(171/2 :
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺰﻛــﺎة ﲡــﺐ ﰲ اﻟﺰﻳﺘــﻮن إذا ﺑﻠــﻎ ﻛﻴﻠــﻪ ﲬﺴــﺔ أوﺳــﻖ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(2ﻟﻘﻮﻟﻪ" :ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻌﺸﺮ") (3ﻓﻌـﻢ ،وﻷﻧـﻪ ﺣـﺐ ﻳﻘﺘـﺎت
زﻳﺘــﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻓﺄﺷــﺒﻪ اﻟﺴﻤﺴــﻢ ،وﻷن اﻟﺰﻛــﺎة ﲡــﺐ ﰲ اﳊﻤــﺺ ،واﻟﻠﻮﺑﻴــﺎء ،وأﻧ ـﻮاع
اﻟﻘﻄﺎﱐ) ،(4واﻟﺰﻳﺘﻮن أﻋﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﰲ ﺑﺎب اﻷﻗﻮات ،ﻓﻜﺎن أوﱃ ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺰﻛـﺎة،
ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ أن ﻓﻴــﻪ اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﺈــﺎ ﺗﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ زﻳﺘــﻪ؛ ﻷن اﻷداء ﻫــﻮ ﳑــﺎ ﻳﻨﺘﻬــﻲ إﻟﻴــﻪ،
ﻓــﺈذا ﺻــﺎر إﱃ ﺣــﺪ ﻳﻘﺘــﺎت ،ﻛﻤــﺎ ﺗﺆﺧــﺬ اﻟﺮﻃــﺐ واﻟﻌﻨــﺐ ﺑﻌــﺪ أن ﻳﺼــﲑ أﻗﻮاﺗــﺎ،
ﻓﺈن ﺑﻴﻊ ﺣﺒﺎ ﻓﻘﻴﻞ :ﳜـﺮج ﻣـﻦ ﲦﻨـﻪ ،وﻗﻴـﻞ :ﻣـﻦ زﻳـﺖ ﻣﺜﻠـﻪ ،ﻓﻤـﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣـﻦ
ﺟﻌﻞ إﺧﺮاج اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﲦﻨـﻪ رواﻳـﺔ ﰲ أﺧـﺬ اﻟﻘـﻴﻢ ﰲ اﻟﺰﻛـﻮات ،وﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻋﻠﻠـﻪ
ﺑﺄن اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬـﺎ ﻗـﺪ ﻓـﺎت ﺑﺒﻴﺘﻬـﺎ ،وﻫـﺬا ﻫـﻮ اﻟﺼـﺤﻴﺢ ﻣـﱴ ﻗﻠﻨـﺎ ﺑـﺈﺧﺮاج
اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ ،وإذا ﱂ ﻧﻘﻞ ذﻟﻚ أﺧﺮج ﻣﻦ زﻳﺘﻪ ﻣﺜﻠـﻪ ،وﻫـﻮ اﻟﻨﻈـﺮ ،وﻛـﺬﻟﻚ
اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺜﻤﺮ ،واﻟﻌﻨـﺐ اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺘﺰﺑـﺐ إﻧـﻪ ﻳﺘـﻮﺧﻰ ﻛـﻢ ﳜـﺮج
ﻣﻨﻪ إن ﻟﻮ) (5ﻛﺎن ﳑﺎ ﻳﺜﻤﺮ أو ﻳﺘﺰﺑﺐ ﻓﻴﺨﺮج ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪر.
NY0 J3z1FOאجא6+אxA>B

وﻻ ﳚ ــﻮز إﺧ ـﺮاج اﻟﻘ ــﻴﻢ ﰲ اﻟﺰﻛ ــﺎة ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ )" :(6ﺧ ــﺬ
اﻹﺑﻞ ﻣﻦ اﻹٌﺑﻞ ،واﻟﺒﻘﺮ ﻣـﻦ اﻟﺒﻘـﺮ ،واﻟﻐـﻨﻢ ﻣـﻦ اﻟﻐـﻨﻢ  ،واﳊـﺐ ﻣـﻦ اﳊـﺐ")،(7
ﻓﻔﻴــﻪ دﻟــﻴﻼن :أﺣــﺪﳘﺎ :أن ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ ﻣــﺎ ﻳﺄﺧــﺬ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺟــﻨﺲ ﳝﻨــﻊ اﻟﺘﺨﻴــﲑ ﺑﻴﻨــﻪ
) (1انظر :المدونة ،(285-284/1) :التفريع.(290/1) :
) (2مختصر المزنى )ص  ،(48اإلقناع )ص .(64
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4القطـاني :جمع القطنية – بكسر القـاف -اسم جامـع للحبـوب الت!ي تطب!ـخ ،وذل!ك مث!ل العـ!ـدس ،والحمـ!ـص،
والباقالء ،واللوبياء ،واألرز ،وغيرھا )المصباح المنير ص  ،509الصحاح.(218/6 :
) (5في )ق( :اللو.
) : (6سقطت من )ق(.
) (7أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :ص!!دقة ال!!زرع ،(254/2) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :م!!ا تج!!ب في!!ه
الزكاة ،(580/1) :وصححه الحاكم على شرط البخاري ،ومسلم إن صح سماع عطاء من معاذ ،وقال البزار:
ال نعلم أن عطاء سمع من معاذ )تلخيص الحبير.(170/2 :
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وﺑﲔ ﻏﲑﻩ .واﻟﺜﺎﱐ :أن ﺳﻴﺎﻗﺔ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﳉﻨﺲ ﻣـﻦ اﳉـﻨﺲ ﺗﻨﺒﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ
ﻛ ــﻮن اﳌﻨﺼ ــﻮص ﻣﺴ ــﺘﺤﻘﺎ ،وﰲ) ،(1ﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﰲ أرﺑﻌ ــﲔ ﻣ ــﻦ اﻟﻐ ــﻨﻢ ﺷ ــﺎة ،وﰲ
ﲬ ــﺲ ﻣ ــﻦ اﻹﺑ ــﻞ ﺷ ــﺎة") ..(2وﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﲬ ــﺲ وﻋﺸ ـﺮﻳﻦ ﺑﻨ ــﺖ ﳐ ــﺎض ،ﻓ ــﺈن ﱂ
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺎﺑﻦ ﻟﺒﻮن ذﻛﺮ") ،(3ﻓﻔﻴﻪ أدﻟﺔ :أﺣﺪﳘﺎ :أﻧـﻪ ﻋـﲔ ﺑﻨـﺖ ﳐـﺎض ﻓﻠـﻢ ﳚـﺰ
ﻏﲑﻫ ــﺎ ،واﻟﺜ ــﺎﱐ :أن اﻟﺸ ــﺮط ﻳﻘﺘﻀ ــﻲ أن ﻻ ﳜ ــﺮج اﺑ ــﻦ ﻟﺒ ــﻮن ﻣ ــﻊ وﺟ ــﻮد ﺑﻨ ــﺖ
ﳐــﺎض ،وﻋﻨــﺪﻫﻢ ﳚــﻮز ،وﰲ ذﻟــﻚ إﺳــﻘﺎط اﳋــﱪ ،واﻟﺜﺎﻟــﺚ :أﻧــﻪ ﻋــﲔ ﻣــﺎ ﳜــﺮج
ﻋﻨـﺪ ﻋــﺪﻣﻬﺎ ،وﻟـﻮ ﻛــﺎن إﺧـﺮاج اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺟـﺎﺋﺰا ،ﻟﻜــﺎن ﻻ ﻣﻌـﲎ ﻟﻠﺘﻌﻴــﲔ ،وﻛــﺬﻟﻚ
ﻧﺼﻪ ﰲ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮ واﻟﺸﻌﲑ ،وﻷﻧﻪ ﻋـﻮض ﻋـﻦ اﻟﻮاﺟـﺐ اﳌﻨﺼـﻮص
ﰲ اﻟﺰﻛــﺎة ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻓﺄﺷــﺒﻪ اﻟﺴــﻜﲏ ،وﻷن اﻟﺰﻛــﺎة ﺣــﻖ ﲣــﺮج ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ
اﻟﻄﻬﺮ ﻛﺎﻟﺮﻗﺒﺔ ﰲ اﻟﻜﻔﺎرة ،ﻓﻠﻮ ﺗﺼﺪق ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﱂ ﳚﺰﻩ ،وﻷﻧﻪ ﻟﻮ أﺧﺮج ﰲ
زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ﻣﻦ ﻏـﲑ ﻗـﻮت ﺑﻠـﺪﻩ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻗﻴﻤـﺔ ﺻـﺎع ﻣـﻦ ﻗـﻮت ﺑﻠـﺪﻩ
ﱂ ﳚ ــﺰﻩ؛ ﻷﻧ ــﻪ إﺧ ـﺮاج زﻛ ــﺎة ﺑﻘﻴﻤ ــﺔ ،ﻛ ــﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴ ــﺄﻟﺘﻨﺎ ،وﻷن ذﻟ ــﻚ ﰲ ﻣﻌ ــﲎ
ﺷﺮاء اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻻ وﻻﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
'4 J4z1FOאعא!  אCOn«GאxA>B

)(4

واﳊﺒﻮب اﻟـﱵ ﲡـﺐ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﺰﻛـﺎة :ﻛـﻞ ﻣﻘﺘـﺎت ﻣـﺪﺧﺮ وﻣـﺎ ﺟـﺮى ﳎـﺮاﻩ ﻣـﻦ
اﳊﻨﻄــﺔ) ،(5واﻟﺸــﻌﲑ) ،(6واﻟﺴــﻠﺖ) ،(7واﻷرز ،واﻟــﺬرة ،واﻟــﺪﺧﻦ) ،(8واﻟﺒــﺎﻗﻼء،
واﳊﻤ ــﺺ ،واﻟﺴﻤﺴ ــﻢ ،واﻟﻠﻮﺑﻴ ــﺎ واﻟﻌ ــﺪس ،واﻟ ــﱰﻣﺲ ،واﳉﻠﺒ ــﺎن) (9واﻟﺒﺴ ــﻴﻠﺔ ،
) (1في :سقطت من )ق(.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4انظر :المدونة ،(284-283/1) :التفريع ،(292-290/1) :الرسالة )ص .(167-165
) (5الحنطة :ھي القمح والبر )المصباح المنير ص .(154
) (6الشعير :حب معروف.
) (7السلــت -بضم السين و تشديدھا : -قيل :ضرب من الشعير ليس له قشر ،وقيل :ح!ب ب!ين الحنط!ة والش!عير،
وال قشر كقشر الشعير ،فھو كالحنطة في مالسته ،وكالشعير في طبعه وبرورته )المصباح المنير ص .(284
) (8الدخن :حب صغير معروف عشبي من النجيليات )المعجم الوسيط.(276/1 :
) (9الجلبان :نبات عشبي من فصيلة القطنيات )المعجم الوسيط.(128/1 :

375

وﺣﺐ اﻟﻔﺠﻞ ،وﻣﺎ ﻗﺎرب ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ؛ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻘﺘﺎﺗﺔ ﻣﺪﺧﺮة ،وﺑﻌﻀـﻬﺎ
ﻣﺘﺨﺬ ﳌﻌﲎ اﻟﻘـﻮت ،وﻣـﺎ ﺟـﺮى ﳎـﺮاﻩ ،وـﺎ ﻗـﻮام ﻋـﻴﺶ اﻟﻨـﺎس ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﰲ أﻗـﻮاﻢ
وإداﻣﻬﻢ.
?.+:). J5z1FOא!  وאN2LאL)Bن،C:$8"0وx+:)_.

وﻫﺬﻩ اﳊﺒﻮب واﻟﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ :ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺻﻨﻒ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻀﻢ إﻟﻴﻪ
إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻧـﻮاع ﺟﻨﺴـﻪ ،وذﻟـﻚ ﻛـﺎﻟﺘﻤﺮ إﻧـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻻ ﻳﻀـﻢ إﻟﻴـﻪ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ
زﺑﻴ ــﺐ ،أو زﻳﺘ ــﻮن ،أو ﺣﻨﻄ ــﺔ ،أو ﻏﲑﻫ ــﺎ ،وﻳﻀ ــﻢ أﻧـ ـﻮاع) (1ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ إﱃ ﺑﻌ ــﺾ
ﻛـ ــﺎﻟﱪﱏ) ،(2واﳌﻌﻘﻠـ ــﻰ) ،(3واﻟﻄـ ــﱪزي) ،(4واﻵزاد) ،(5واﻟـ ــﺪﻗﻞ) ،(6ﻫـ ــﺬا أﻧﻮاﻋـ ــﻪ
ﻋﻨ ـ ــﺪﻧﺎ ﺑﺒﻐ ـ ــﺪاد واﻟﻌـ ـ ـﺮاق ،وﻋﻨ ـ ــﺪ أﻫ ـ ــﻞ اﳊﺠ ـ ــﺎز وﻣﺼ ـ ــﺮ اﻟ ـ ــﱪﱏ واﻟﻌﺠ ـ ــﻮة)،(7
واﻟﺼـﻴﺤﺎﱐ) ،(8وﻏــﲑ ذﻟــﻚ ،وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺰﺑﻴــﺐ ﺻــﻨﻒ واﺣـﺪ ﻻ ﻳﻀــﻢ إﻟﻴــﻪ ﻏــﲑ،
وﻳﻀـﻢ أﻧﻮاﻋــﻪ ﻛـﺎﻟﺮازﻗﻲ) ،(9واﻟﻄــﺎﺋﻔﻲ ،واﳋﺮﺳـﺎﱐ ،واﻷﺳــﻮد ،واﻟﻀـﺮب اﻵﺧــﺮ:
ﻣﺎ ﻳﻀﻢ إﱃ ﻏﲑﻩ وﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ ﻛﺎﳉﻨﺲ ،وذﻟـﻚ ﻫـﻮ اﳊﻨﻄـﺔ ،واﻟﺸـﻌﲑ واﻟﺴـﻠﺖ
ﻓﻘــﻂ ﻻ ﻳﻀــﻢ ﺣــﺐ إﱃ ﻏــﲑﻩ ﺳــﻮى ﻫــﺬﻩ اﻷﺻــﻨﺎف اﻟﺜﻼﺛــﺔ؛ ﻷــﺎ ﰲ ﻣﻌــﲎ
اﻟﺼــﻨﻒ اﻟﻮاﺣــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﻨﺬﻛﺮﻩ ،وﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻘﻄــﺎﱐ وﻫــﻲ اﳊﻤــﺺ ،واﻟﻌــﺪس،
واﻟﻔﻮل ،واﻟﻠﻮﺑﻴﺎ ،واﻟﱰﻣﺲ ،واﳉﻠﺒﺎن ،واﻟﺒﺴﻠﺔ وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﺎ ،ﻓﺈﺎ ﺻﻨﻒ واﺣـﺪ
ﳚﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ﰲ اﻟﺰﻛــﺎة) ،(10وﻗــﺪ ﻗــﺎل ﰲ اﻟﺒﻴــﻮع :إــﺎ أﺻــﻨﺎف ﳚــﻮز اﻟﺘﻔﺎﺿــﻞ
) (1في )م( :أنواعه.
) (2البرني :نوع من أجود التمر )المصباح المنير ص .(45
) (3المعقلي :نوع من التمر بالبصرة ينسب إلى معقل بن سيار المزنى )المصباح المنير ص .(423
) (4الطبرزي :ھو السكر األبلوج ،وبه سمى نوع من التمر لحالوته )المصباح المنير ص .(368
) (5اآلزاد :نوع من أجود التمر )المصباح المنير ص .(13
) (6الدقل :أردأ التمر )المصباح المنير ص .(197
) (7العجوة :ضرب من أجود التمر بالمدينة )المعجم الوسيط.(587/2 :
) (8الصيحاني :تمر معروف بالمدينة ،ويقال :كان كبش اسمه ص!يحان ش!د بنخل!ة فنس!بت إلي!ه )المص!باح المني!ر
ص .(353
) (9الرازقي :ضرب من العنب – عنب الطائف -أبيض ،طويل الحب )المعجم الوسيط.(342/1 :
) (10في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ) ،(288/1والتفريع ،(292-291/1) :الرسالة )ص .(166-165
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ﺑﻴﻨﻬﺎ) ،(1إﻻ اﳊﻤﺺ واﻟﻠﻮﺑﻴﺎ ،واﳉﻠﺒـﺎن ،واﻟﺒﺴـﻠﺔ ،ﻓﻤـﻦ) (2أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣـﻦ ﺧـﺮج
ﻫــﺬا رواﻳــﺔ أﺧ ــﺮى ﰲ اﻟﺰﻛــﺎة ،وﻣ ــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻗــﺎل :ﰲ اﻟﺰﻛ ــﺎة ﺻــﻨﻒ ،وﰲ اﻟﺒﻴ ــﻮع
أﺻﻨﺎف.
+:)_ J6z1FOאxcI{"0aF

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻀــﻢ ﺻــﻨﻒ إﱃ ﻏــﲑﻩ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻟــﻴﺲ ﻓﻴﻤــﺎ دون ﲬﺴــﺔ
أوﺳـﻖ ﺻــﺪﻗﺔ") ،(3وﻗــﺪ ﻋﻠﻤﻨــﺎ أﻧــﻪ ﱂ ﻳــﺮد ﺑــﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺷــﻲء ،ﻓﻮﺟــﺐ ﲪﻠــﻪ
ﻋﻠـﻰ اﻟﺼــﻨﻒ اﻟﻮاﺣـﺪ ،وﻷﻧــﻪ ﻻ ﺧـﻼف أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻀـﻢ ﺻــﻨﻒ إﱃ ﺻــﻨﻒ إذا ﱂ
ﻳﻜــﻦ ﰲ وﻗﺘــﻪ ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ إذا ﻛــﺎن وﻗﺘــﻪ ،وﻛــﺎن ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺻـﻨﻔﻪ ،وﻻ ﺧــﻼف ﰲ
ذﻟﻚ).(4
 J7z1FOد'4+1אعאaFאאx$8"0C:$8 5

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن أﻧـ ـﻮاع اﻟﺼ ــﻨﻒ ﻳﻀ ــﻢ ﺑﻌﻀ ــﻬﺎ إﱃ ﺑﻌ ــﺾ؛ ﻷن اﻟﺼ ــﻨﻒ ﻗ ــﺪ
ﲨﻌﻬــﺎ ،وﻷن اﳌﻨﻔﻌــﺔ واﺣــﺪة ﻻ ﺗﻜــﺎد ﲣﺘﻠــﻒ ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻓﻜــﺎن ﻛﺎﻟﻀــﺄن ،واﳌﻌــﺰ،
واﻟﺒﺨﺖ ،واﻟﻐﺮاب ،واﻟﺒﻘﺮ ،واﳉﻮاﻣﻴﺲ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰﺑﻴﺐ واﻟﻘﺸﻤﺶ).(5
>6 J8z1FOنא،I$Uوא!،%aوא+f56\DSאTaQאאx 5

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻟﺸـﻌﲑ ،واﳊﻨﻄـﺔ ،واﻟﺴـﻠﺖ ﰲ ﺣﻜـﻢ اﳉـﻨﺲ اﻟﻮاﺣـﺪ ،ﺧﻼﻓـﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ) ،(6ﻟﻘﻮﻟـﻪ" :ﻓﻴﻤـﺎ ﺳـﻘﺖ اﻟﺴـﻤﺎء اﻟﻌﺸـﺮ") (7ﻓﻌـﻢ ،وﻷن
اﳊﻨﻄــﺔ ،واﻟﺸــﻌﲑ ،واﻟﺴــﻠﺖ ﳚﺘﻤﻌــﻮن) (8ﰲ اﳌﻨﺒــﺖ واﶈﺼــﺪ وﻻ ﻳﻜــﺎد أﺣــﺪﻫﺎ
) (1يقصد بقوله :وقد قال في البيوع :اإلمام مالك )المدونة.(179/3 :
) (2في )م( :فإن.
) (3أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :زكاة الورق ،ومسلم في الزكاة ،باب :ما فيه الزكاة من األموال.
) (4انظر :اإلجماع )ص  ،(47المغنى.(731-730/2) :
) (5القشمش :ضرب من الزبيب ،صغير الحب جدا ،وقيل :إنه ثمر ما ينبت من النوى )التفريغ.(126/2 :
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(47مختصر المزنى )ص .(48
) (7أخرجه البخاري في الزكاة ،باب العشر فيما سقى من السماء.(130/2) :
) (8في )م( :يجتمع.
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ﻳﻨﻔ ــﻚ ﻣـ ــﻦ اﻵﺧـ ــﺮ ﻣ ــﻊ ﺗﻘـ ــﺎرب اﳌﻨـ ــﺎﻓﻊ ،ﻓﺠ ــﺮت ﳎـ ــﺮى اﻟﻌﻠـ ــﺲ) (1واﳊﻨﻄـ ــﺔ،
واﻓﱰاﻗﻬ ـ ـ ــﺎ ﰲ اﻻﺳ ـ ـ ــﻢ ﻻ ﻳﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﻓﱰاﻗﻬ ـ ـ ــﺎ ﰲ اﳊﻜ ـ ـ ــﻢ ﻛﺎﻟﺰﺑﻴ ـ ـ ــﺐ واﻟﻘﺸ ـ ـ ــﻤﺶ
واﳉﻮاﻣﻴﺲ واﻟﺒﻘﺮ.
 F' J9z1FOא! xN

وﻻ زﻛ ــﺎة ﰲ ﺷ ــﻲء ﻣ ــﻦ اﳊ ــﺮث ﺣ ــﱴ ﺗﺒﻠ ــﻎ ﲬﺴ ــﺔ أوﺳ ــﻖ) ،(2ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(3ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن اﻟﺰﻛــﺎة واﺟﺒــﺔ ﰲ ﻗﻠﻴﻠــﻪ و ﻛﺜــﲑﻩ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﻧﺼــﺎب ﻳﻌﺘــﱪ،
ﻟﻘﻮﻟﻪ )" :(4ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ دوﻧﻪ ﲬﺴﺔ أوﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ") ،(5وﻷﻧﻪ ﻣﺎل ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة
ﰲ ﻋﻴﻨ ــﻪ ،واﻋﺘ ــﱪ ﻓﻴ ــﻪ اﻟﻨﺼ ــﺎب ،ﻛ ــﺎﻟﻌﲔ واﳌﺎﺷ ــﻴﺔ ،وﻷﻧ ــﻪ ﺣ ــﻖ ﳚ ــﺐ ﰲ اﳌ ــﺎل
ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻳﺼـﺮف ﻣﺼـﺮوف اﻟﺰﻛـﻮات ،ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻣﻌﺘـﱪا ﲝـﺪ ﻻ ﳚـﺐ
ﻓﻴﻤــﺎ ﻗﺼ ـﺮ ﻋﻨــﻪ أﺻﻠ ــﻪ رﺑــﻊ اﻟﻌﺸ ــﺮ اﳌــﺄﺧﻮذ ﻣــﻦ اﻟــﺬﻫﺐ واﻟــﻮرق ،وﻷن اﻟﺰﻛــﺎة
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﳌﻮاﺳـﺎة ،ﻓﻮﺿـﻊ اﻟﻨﺼـﺎب ﻟﻴﺒﻠـﻎ اﳌـﺎل ﺣـﺪا ﳏـﺘﻤﻼ ﻟـﻪ ،وﰲ اﻟﻘـﻮل ﺑﺄﻧـﻪ
ﻳﻠــﺰم ﰲ اﻟﻌﺸــﺮ ﺳــﻨﺒﻼت ﺳــﻨﺒﻠﺔ ﺧــﺮوج ﻋــﻦ اﻷﺻــﻮل ،ﻓﻮﺟــﺐ ﲪــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨــﻮع
ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺟﻨﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ،واﻟﻔﻀﺔ ،واﳌﺎﺷﻴﺔ.
 , J10z1FOאx Fa

واﳋﻤﺴ ــﺔ اﻷوﺳ ــﻖ) (6ﻫ ــﻲ ﺛ ــﻼث ﻣﺎﺋـ ــﺔ ﺻ ــﺎع) ،(7وﻫ ــﻲ أﻟ ــﻒ وﻣﺎﺋﺘ ــﺎ ﻣ ــﺪ،
واﻟﺼ ــﺎع أرﺑﻌ ــﺔ أﻣ ــﺪاد وﻫ ــﻮ ﲬﺴ ــﺔ أرﻃ ــﺎل وﺛﻠ ــﺚ ﺑﺎﻟﺒﻐ ــﺪادي ،واﻟﻮﺳ ــﻖ ﺳ ــﺘﻮن
ﺻﺎﻋﺎ ،واﳉﻤﻠﺔ أﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ رﻃﻞ ﺑﺎﻟﺒﻐﺪادي) ،(8وﻋﻨﺪ أﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ أن اﻟﺼﺎع
) (1العلس -بفتح العين والالم  :-جنس من الحنطة )المطلع ص .(130
) (2انظر :المدونة ،(284-283/1) :التفريع ،(290/1) :الرسالة )ص .(165
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(46مختصر القدوري ،(150/1) :وقال أب!و يوس!ف ،ومحم!د ال ش!يء ف!ي
ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق.
)  (4سقطت من )ق(.
) (5سبق تخريج الحديث قريبا.
) (6الوسق في اللغة :كلمة تدل على ضم الشيء بعضه إلى بعض )غرر المقالة ص .(165
) (7الص!!اع :مكي!!ال مع!!روف ،وق!!دره أھ!!ل الحج!!از بأربع!!ة أم!!داد ،وق!!دره أھ!!ل الع!!راق بثماني!!ة أرط!!ال )المعج!!م
الوسيط.(528/1 :
) (8انظر :التفريع ،(291-290/1) :الرسالة) :ص .(165
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ﲦﺎﻧﻴﺔ أرﻃﺎل ﺑﺎﻟﺒﻐﺪادي) ،(1ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻧﻘﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ) ،(2وﻗﺮﻧﺎ
ﺑﻌــﺪ ﻗــﺮن أن ﺻــﺎع اﻟﻨــﱯ  ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ ﻧﻘﻠـﻮا ذﻟــﻚ ﻧﻘــﻼ ﻳﺘﺴــﺎوى أﻃﺮاﻓــﻪ
وﻫ ــﻢ ﻣ ــﻦ اﻣﺘﻨ ــﺎع اﻟﻜ ــﺬب واﻟﻐﻠ ــﻂ ﻋﻠ ــﻰ ﻣﺜ ــﻞ ﻋ ــﺪدﻫﻢ ،وﻣ ــﻦ اﻣﺘﻨ ــﺎع اﻟﺘﻮاﻃ ــﺆ
واﻟﺘﺸﺎﻋﺮ) (3واﻟﱰاﺳﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣـﻦ ﻳﻠـﺰم اﻟﻌﻠـﻢ ﺑﻨﻘـﻞ ﺧـﱪﻫﻢ ،ﻓﻜـﺎن ﻧﻘﻠﻬـﻢ
ﻟ ــﺬﻟﻚ ﲟﺜﺎﺑ ــﺔ ﻧﻘ ــﻞ ﻗ ــﱪﻩ وﻣﻨ ــﱪﻩ  ﰲ ﻟ ــﺰوم اﻟﻌﻠ ــﻢ ﺑ ــﻪ ،وﻛ ــﺎن أوﱃ ﻣ ــﻦ أﺧﺒ ــﺎر
اﻵﺣــﺎد وﻏﲑﻫــﺎ ،وﻟــﺬﻟﻚ رﺟــﻊ أﺑــﻮ ﻳﻮﺳــﻒ ﻋــﻦ ﻗــﻮل أﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ اﻟﺼــﺎع إﱃ
ﻗــﻮل ﺻــﺎﺣﺒﻨﺎ ﳌــﺎ ﻧــﺎﻇﺮﻩ ﲝﻀــﺮة اﻟﺮﺷــﻴﺪ) ،(4ﻓﻘــﺎل ﻣﺎﻟــﻚ ،رﲪــﻪ اﷲ) :-(5ﻫــﺬا
ﺻ ــﺎع) (6رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻋﻨ ــﺪﻧﺎ ﻳﻨﻘﻠ ــﻪ اﳋﻠ ــﻒ ﻋ ــﻦ اﻟﺴ ــﻠﻒ ،واﺳ ــﺘﺪﻋﻰ أﻫ ــﻞ
اﻷﺳـ ـﻮاق ﻓﻜﻠﻬ ــﻢ أﺧ ــﱪ ﺑ ــﺬﻟﻚ ،ﻓﺮﺟ ــﻊ ﻳﻌﻘ ــﻮب ﻋ ــﻦ ﻣ ــﺬﻫﺐ أﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ إﱃ
ﻣﺬﻫﺐ إﻣﺎم دار اﳍﺠﺮة) ،(7ﻓﻜﺎن ﻫﺬا ﻣﻦ أﻗﻮى ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
2O J11z1FOزאدMDא4S2pوx

ﻓــﺈن زاد ﻋﻠــﻰ اﳋﻤﺴــﺔ أوﺳــﻖ ﻓﻔﻴــﻪ ﲝﺴــﺎﺑﻪ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﻟــﻴﺲ ﻓﻴﻤــﺎ دون ﲬﺴــﺔ
أوﺳﻖ ﺻﺪﻗﺔ") ،(8ﻓﻤﻔﻬﻮﻣﻪ وﺟﻮﺎ ﰲ اﳋﻤﺴﺔ وﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﻴﻤﺎ
ﺳﻘﺖ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻌﺸﺮ") ،(9وﻷـﺎ زﻳـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﻧﺼـﺎب ﰲ ﻣـﺎل ﻳﻨﺴـﺐ ﻣـﺎ ﳜـﺮج
ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﻌﺸﺮ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜﺜﲑ ،وﻛﺰﻛﺎة اﻹﺑﻞ.

) (1انظر :مختصر الطحاوي )ص .(109
) (2ذكر نقل أھل المدينة في :ترتيب المدارك ،(48/1) :أعالم الموقعين ،(374/2) :الحلي.(246/5) :
) (3التشاعر :سقطت من )م(.
) (4الرشيد :الخليفة أبو جعفر ھارون بن المھدي محمد بن المنصور أبو جعف!ر عب!د ﷲ ب!ن محم!د ب!ن عل!ي ب!ن عب!د ﷲ ب!ن
عب!!اس الھاش!!مي العباس!!ي ،ك!!ان م!!ن أنب!!ل الخلف!!اء وأحش!!م المل!!وك ،ذا ح!!ج وجھ!!اد ،وروى ع!!ن أب!!ي ،وج!!ده ،ومب!!ارك ب!!ن
فض!!الة ،روى عن!!ه ابن!!ه الم!!أمون ،وغي!!ره )ت!!وفي س!!نة  193ھ!!ـ( )انظ!!ر س!!ير أع!!الم الن!!بالء ،(286/9 :ش!!ذرات ال!!ذھب:
).(334/1

) (5رحمه ﷲ :سقطت من )ق(.
) (6صاع :سقطت من )ق( ،و )م(.
) (7القصة مش!ھورة ،ذكرھ!ا البيھق!ي ،(171/4) :وف!تح الب!اري ،(598/11) :وق!د ذك!ر رج!وع أب!ى يوس!ف أب!و
عبيد في األموال )ص .(463
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9سبق تخريج الحديث.
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وﻻ ﺣ ــﻮل ﰲ زﻛ ــﺎة اﳊ ــﺮث) ،(1واﻟﻔ ــﺮق ﺑﻴﻨﻬ ــﺎ وﺑ ــﲔ زﻛ ــﺎة اﻟﻌ ــﲔ واﳌﺎﺷ ــﻴﺔ أن
اﳊـﺮث وﺿـﻊ ﺗﺮﻓﻴﻬــﺎ ﻷرﺑـﺎب اﻷﻣـﻮال ورﻓﻘــﺎ ـﻢ ﻟﻴﻤﻬﻠـﻮا ﰲ أﻣـﻮاﳍﻢ ﻣـﺪة ﺗﻨﻤــﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺼ ــﺮف وﺗﺰﻳ ــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠ ــﺐ ،وذﻟ ــﻚ ﻏ ــﲑ ﳏﺘ ــﺎج إﻟﻴ ــﻪ ﰲ اﻟ ــﺰرع؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻣﺘﻜﺎﻣ ــﻞ
ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﻟﻨﻤﺎء ﺑﺈﻃﻌﺎﻣﻪ ،ﻓﻠﻢ ﳛﺘﺞ إﱃ ﺿـﺮب ﻣـﺪة ﻣـﻊ اﻻﺳـﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨـﻪ،
ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ أن ﻗﺼﻮر اﳌﺎل ﻋﻦ ﺣﺪ ﳛﺘﻤﻞ اﳌﻮاﺳﺎة ﳌﺎ ﻛﺎن ﳝﻨﻊ اﻟﺰﻛﺎة اﻧﺘﻈﺮ ﺑـﻪ
ﺑﻠﻮﻏ ــﻪ إﱃ ﻣ ــﺎ ﳛﺘﻤ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ،ﰒ ﻛﺎﻧ ــﺖ زﻛ ــﺎة اﳊ ــﺮث ﻣﺸ ــﺎرﻛﺔ ﻛﺰﻛ ــﺎة) (2اﻟﻌ ــﲔ
واﳌﺎﺷﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺎﻋﺘﱪ ﻣﻨﻬﺎ.
 J13z1FOאאEM2OnVو'xE:

)(3

واﻟﻮاﺟــﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻌﺘــﱪ ﺑﺎﻟﺴــﻘﻲ ﻓﻤــﺎ ﺳــﻘﻲ ﺳــﻴﺤﺎ أو ﺑﻌــﻼ  ،ﻓﻔﻴــﻪ اﻟﻌﺸــﺮ،
وﻣــﺎ ﺳــﻘﻰ ﻧﻀــﺤﺎ ﻓﻔﻴــﻪ ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﺸــﺮ) ،(4وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ ﳌــﺎ روي ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ
ﻋﻤﺮو ﺑـﻦ ﺣـﺰم أﻧـﻪ  ﻗـﺎل" :ﻓﻴﻤـﺎ ﺳـﻘﺖ اﻟﺴـﻤﺎء اﻟﻌﺸـﺮ ،أو ﻛـﺎن ﺑﻌـﻼً ﻓﻔﻴـﻪ
اﻟﻌﺸ ــﺮ ،وﻣ ــﺎ ﺳ ــﻘﻲ ﺑﺎﻟﺮﺷ ــﺎء واﻟﺪاﻟﻴ ــﺔ ﻓﻔﻴ ــﻪ ﻧﺼ ــﻒ اﻟﻌﺸ ــﺮ") ،(5وروي" :ﻓﻴﻤ ــﺎ
ﺳـ ــﻘﺖ اﻷـ ــﺎر واﻟﻌﻴـ ــﻮن واﻟﺴـ ــﻤﺎء اﻟﻌﺸـ ــﺮ ،وﻣـ ــﺎ ﺳـ ــﻘﻲ ﺑﺎﻟﺴـ ــﺎﻧﻴﺔ) (6واﻟﻨﻀـ ــﺢ
واﻟﻐ ــﺮب) (7ﻧﺼ ــﻒ اﻟﻌﺸ ــﺮ") ،(8ﻫ ــﺬﻩ اﻷﻟﻔ ــﺎظ ﱂ ﺗ ــﺮو ﰲ ﺧ ــﱪ واﺣ ــﺪ ،وإﳕ ــﺎ
ﲨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة أﺧﺒﺎر ،وﻷن اﳌﺆوﻧﺔ إذا ﻛﺜـﺮت ﻗﻠـﺖ اﻟﺰﻛـﺎة ،وإذا ﻗﻠـﺖ ﻛﺜـﺮت
اﻟﺰﻛﺎة اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻷﺻﻮل.
) (1انظر الرسالة )ص .(165
) (2في )م( :الزكاة.
) (3البعل :ھو ما سقته السماء ،وق!ال األص!معى :البع!ل م!ا يش!رب بعروق!ه م!ن غي!ر س!قي وال س!ماء )المص!باح
المنير ص .(55
) (4انظر :المدونة ،(283/1) :التفريع.(291/1) :
) (5سبق تخريج الحديث في أول كتاب الزكاة.
) (6السانية :البعير يستقى عليه من البئر )المصباح المنير ص .(292
) (7الغرب :الدلو العظيمة يستقى بھا على السانية )المصباح المنير ص .(444
) (8سبق تخريج الحديث قريبا.
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وإن اﺧﺘﻠﻒ ﺳﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﺢ واﻟﻨﻀﺢ ﻓﺨﺮﺟﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ رواﻳﺘﲔ):(1
)(2
إﺣــﺪاﳘﺎ :أن اﻷﻗــﻞ ﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻸﻛﺜــﺮ ،واﻷﺧــﺮى :أﻧــﻪ ﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ ﻛــﻞ واﺣــﺪ
ﲝﺴــﺎﺑﻪ ،واﻟﺮواﻳﺘــﺎن ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺑﻴــﻊ أﺻــﻞ اﳊــﺎﺋﻂ وﺗــﺄﺑﲑ ﺑﻌــﺾ اﻟﺜﻤــﺮة ،وﻗﻴــﻞ:
ﻳﻨﻈــﺮ إﱃ اﻟــﺬي ﺟــﻲء ﻣــﻦ اﻟــﺰرع ﻓﻴﻜــﻮن اﳊﻜــﻢ ﻟــﻪ ،وﻳﻜــﻮن اﻵﺧــﺮ ﺗﺒﻌــﺎ ﻻ
ﺣﻜﻢ ﻟﻪ:
ﻓــﺈذا ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳊﻜــﻢ ﻟﻸﻛﺜــﺮ ﻓــﻸن ﻏﺎﻟــﺐ اﻷﺻــﻮل أن اﻷﻗــﻞ ﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻸﻛﺜــﺮ
ﻛﺎﻟﻀــﺄن واﳌﻌ ــﺰ إذا اﺟﺘﻤﻌ ــﺎ ﰲ اﻟﺰﻛــﺎة واﻟﻐ ــﻨﻢ اﳌ ــﺄﺧﻮذ ﰲ ﺻــﺪﻗﺔ اﻹﺑ ــﻞ وﻏ ــﲑ
ذﻟﻚ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ،وإذا ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻳﺆﺧـﺬ ﻣـﻦ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﲝﺴـﺎب ﺳـﻘﻴﻪ
ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ )" :(3ﻓﻴﻤﺎ ﺳـﻘﺖ اﻟﺴـﻤﺎء أو ﻛـﺎن ﺑﻌـﻼ اﻟﻌﺸـﺮ ،وﻣـﺎ ﺳـﻘﻰ ﺑﺎﻟﺴـﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻔﻴــﻪ ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﺸــﺮ") (4وﻫــﺬا ﻋــﺎم ،وﻷﻧــﻪ زرع ﺳــﻘﻲ ﺳــﻘﻴﺎ ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺰﻛــﺎة
ﻓﻜﺎن اﳌﺄﺧﻮذ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺘﱪا ﺑﺴﻘﻴﻪ ،أﺻﻠﻪ إذا ﻛـﺎن ﻛﺜـﲑا وﻛـﺎن ﺳـﻘﻴﺎ واﺣـﺪا ،وإذا
ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳌﻌﺘﱪ ﲟﺎ ﺟﻲء ﺑﻪ اﻟﺰرع؛ ﻓﻸن اﻟﻐﺮض ﺑﺎﻟﺴـﻘﻲ ﻛﻤـﺎل اﻟـﺰرع واﻧﺘﻬـﺎؤﻩ
إﱃ ﺣﻴــﺚ ﻳﻨﺘﻔــﻊ ﺑــﻪ ،وﻫــﺬا ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ إﻻ ﰲ اﻵﺧــﺮ اﻟــﺬي ﺑﻔﻮاﺗــﻪ ﻳﻔ ــﻮت ﻫــﺬا
اﳌﻌ ــﲏ ،وﻷن اﻷﺻ ــﻮل ﺷ ــﺎﻫﺪة ﳌ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎﻩ ﻛﺎﻟﺮﺟ ــﻞ ﻳ ــﺪاﻳﻦ ﻗﻮﻣ ــﺎ ﰲ ﺳ ــﻘﻲ زرع
واﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﰒ ﻳﻔﻠــﺲ أﻧــﻪ ﻳﺒــﺪأ ﺑــﺂﺧﺮﻫﻢ ﻧﻔﻘــﺔ ،ﻓﺎﻟــﺬي ﺟــﻲء اﻟــﺰرع ﺑﻨﻔﻘﺘــﻪ
وﺳﻘﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ.



) (1انظر :التفريع.(291/1) :
) (2واحد سقطت من )ق(.
)  (3سقطت من )ق(.
) (4سبق تخريج الحديث .
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. F' J15z1FOאxcL

وإذا اﺳ ــﺘﻮى ﺳ ــﻘﻴﺎﻩ أﺧ ــﺬ ﻣﻨ ــﻪ ﺛﻼﺛ ــﺔ أرﺑ ــﺎع ﻟﻌﻤ ــﻮم اﳋ ــﱪ ،وﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻜ ــﻮن
اﻻﻋﺘﺒ ــﺎر ﺑﺄﺣ ــﺪﳘﺎ أوﱃ ﻣ ــﻦ اﻵﺧ ــﺮ ،وﻷﻧ ــﻪ ﻟ ــﻴﺲ ﻫﻨ ــﺎك ﻣ ــﺎ ﻳﻮﺟ ــﺐ اﻟﱰﺟ ــﻴﺢ
واﻟﺘﺒﻊ).(1
 J16z1FOא?.3Y^A>Bאaعאא V 5א4ود)x

)(2

ﻻ ﳜﻠــﻮ اﻟﺘﻤــﺮ اﻟﺼــﻨﻒ واﳊﺒــﻮب اﳌﻀــﻤﻮم ﺑﻌﻀــﻬﺎ إﱃ ﺑﻌــﺾ أن ﻳﻜــﻮن
ﻧﻮﻋﺎ واﺣﺪا أو ﳐﺘﻠﻔﺎ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻧﻮﻋـﺎ واﺣـﺪا إﻣـﺎ ﺟﻴـﺪا ،أو ردﻳﺌـﺎ أﺧـﺬت ﻣﻨـﻪ
اﻟﺰﻛــﺎة؛ ﻷن اﻟﻮﺟــﻮب ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ واﻷﺧــﺬ ﺗــﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﺟــﻮب ،وﻗــﺎل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ):(3
إذا ﻛــﺎن ردﻳﺌــﺎ ﻛﻠــﻪ ﱂ ﻳﺆﺧــﺬ ﻣﻨــﻪ ،وﻛﻠــﻒ ﺻــﺎﺣﺒﻪ أن ﳜــﺮج ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ واﻋﺘــﱪﻩ
ﺑﺎﳌﺎﺷ ــﻴﺔ أن ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟﺴ ــﺨﺎل إذا ﻛ ــﺎن ﻟ ــﻪ أرﺑﻌ ــﻮن ﺳ ــﺨﻠﺔ ﻳﻜﻠ ــﻒ أن ﻳ ــﺄﰐ
ﺑﺎﻟﺴــﻦ اﻟﻮﺳــﻂ ،ﻛــﺬﻟﻚ ﻫــﺬﻩ ،واﻟﻔــﺮق ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺜﻤــﺎر واﳌﺎﺷــﻴﺔ ﰲ
ﺟﻮاز اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺻـﻨﻒ اﻟﺜﻤـﺮ ﻛـﺎن رﻓﻴﻌـﺎ أو دﻧﻴـﺎ ﻣـﻦ ﻏـﲑ أن ﻳﻜﻠـﻒ ﺻـﺎﺣﺒﻪ
ﺳﻮاﻩ ،وﻣﻨﻊ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺎﺷـﻴﺔ وأﺧـﺬ ﺻـﺎﺣﺒﻬﺎ ـﺬا) (4اﻟﺴـﻦ اﻟﻮﺳـﻂ) ،(5إﻻ أن
ﻳﺘﻄﻮع ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ ،ﻷن ﻋﻤﺎل اﻟﻨﱯ  ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺄﺧﺬون اﳉﺬﻋﺔ واﻟﺜﻨﻴﺔ ،وﻳﺄﺧﺬون
ﻋﺸﺮ اﻟﺜﻤﺎر ﻣﺎ وﺟﺪوا ﻣﻨﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ رﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻨﻒ اﻟﻌـﲔ ﺟﻴـﺪﻫﺎ
وردﻳﺌﻬــﺎ ،وﻷن اﳌﺎﺷــﻴﺔ ﺗﺴــﺎق وﺗﺴــﲑ ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺗﻜﻠــﻒ ﳊﻤﻠﻬــﺎ ،ﻓﻠــﻮ
أﺟﺰﻧـ ــﺎ اﳌﻌﻴﺒـ ــﺔ واﳌﺮﻳﻀـ ــﺔ واﻟﻌﺮﺟـ ــﺎء واﻟﺴـ ــﺨﻠﺔ ﻻﺣﺘـ ــﻴﺞ إﱃ ﺗﻜﻠـ ــﻒ أﺟـ ــﺮة ﳌـ ــﻦ
ﳛﻤﻠﻬﺎ ،وﻷدى ذﻟﻚ إﱃ اﺳـﺘﻬﻼك اﳊﻤـﻞ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬـﺎ أو ﺑﻌﻀـﻬﺎ ،وﻟـﻴﺲ ﻛـﺬﻟﻚ
اﻟﺜﻤــﺎر واﳊﺒــﻮب؛ ﻷﻧــﻪ ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ ﲪﻠــﻪ ﻓﺎﺳــﺘﻮى ﺟﻴــﺪﻩ وردﻳﺌــﻪ ،وﻷن اﳌﺎﺷــﻴﺔ
ﺗﺆﺧﺬ ﰲ اﻟﺒﻮادي ﻏﺎﻟﺒﺎ ،وﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﲦﻨﻬﺎ ﻗﺪرا ﻟﻮ أرﻳﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ
) (1انظر :التفريع.(291/1) :
) (2في )ر( :ال يخلو التمر أن يكون نوعا واحدا.
) (3انظر :التفريع.(292/1) :
) (4في )م( :بشراء.
) (5في )م( :الحضر.
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اﻟﺜﻤــﺎر؛ ﻷــﺎ ﺗﻮﺟــﺪ ﺑﺎﳌﺼــﺮ أو ﺑﻘﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴ ـﻮاد واﻟﻘــﺮى ،وﺣﻴــﺚ) (1ﺗﻜــﻮن
أﺳﻮاﻗﻬﺎ واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ أﲦﺎﺎ واﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻴﻪ واﻷول أﺻﺢ).(2
وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎر ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال:
إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻧـﻮﻋﲔ ﻣﺘﺴـﺎوﻳﲔ ،ﻣﺜـﻞ أن ﻳﻜـﻮن ﻧﺼـﻔﻪ ﺟﻴـﺪا وﻧﺼـﻔﻪ ردﻳﺌـﺎ،
وﻫــﺬا ﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺻــﻨﻒ ﺑﻘــﺪرﻩ ،ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ اﻵﺧــﺬ ﻣــﻦ إﺣــﺪاﳘﺎ ﺑــﺄوﱃ ﻣــﻦ
اﻷﺧ ــﺮى ،أو ﻳﻜ ــﻮن ﻧ ــﻮﻋﲔ أﺣ ــﺪﳘﺎ اﻷﻛﺜ ــﺮ ،واﻵﺧ ــﺮ :اﻷﻗ ــﻞ ،وﺗﺘﺨ ــﺮج ﻓﻴﻬ ــﺎ
رواﻳﺘﺎن:
إﺣﺪاﳘﺎ :أن ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ وﻳﻜﻮن اﻷﻗﻞ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻪ ،واﻵﺧﺮ :أﻧﻪ ﻣـﻦ ﻛـﻞ
واﺣــﺪ ﺑﻘــﺪرﻩ ،أو أن ﻳﻜــﻮن ﺛﻼﺛــﺔ أﻧ ـﻮاع ﺟﻴــﺪا وردﻳﺌــﺎ ووﺳــﻄﺎ ،ﻓﻔﻴــﻪ رواﻳﺘــﺎن:
إﺣﺪاﳘﺎ :أﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ ،واﻵﺧﺮ :أﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﺑﻘﺪرﻩ ،وإذا
ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ اﻟﻮﺳــﻂ؛ ﻓﻸﻧــﻪ ﻳﺸــﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺎﻋﻲ أن ﻳﻌﺸــﺮ ﻛــﻞ ﳔﻠــﺔ،
وﻷﻧــﻪ ﻣﻌﺘــﱪ ﺑﺎﳌﻮاﺷــﻲ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ أﻋﻼﻫــﺎ وﻻ ﻣــﻦ أدﻧﺎﻫــﺎ ،وإﳕــﺎ ﻳﺆﺧــﺬ
)(4
اﻟﻮﺳ ــﻂ ﻣ ــﻦ اﻟﺴ ــﻦ ،ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ اﻟﺜﻤ ــﺮة ،إذا) (3ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﻳﺆﺧ ــﺬ ﻣـ ـﻦ ﻛ ــﻞ واﺣ ــﺪ
ﺑﻘﺪرﻩ ،ﻓﻸن اﻟﻮﺟﻮب ﳌﺎ ﻛﺎن ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻠـﻰ اﳉﻤﻴـﻊ أﺧـﺬ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﺻـﻨﻒ ﺑﻘـﺪرﻩ
اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﻪ إذا اﻧﻔﺮد).(5
 J17z1FOو\,و Vز>Aא!  وא]x2

اﻟﺰﻛــﺎة) (6ﲡــﺐ ﰲ اﻟﺜﻤــﺎر ﺑﻄﻴﺒﻬــﺎ وﺑــﺪو ﺻــﻼﺣﻬﺎ) ،(7وﰲ اﳊﺒــﻮب ﺑﻴﺒﺴــﻬﺎ
وإﻓﺮاﻛﻬ ــﺎ)(8؛ ﻷن ﻣ ــﺎ ﻗﺒ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ﻳﻜ ــﻮن ﻋﻠﻔ ــﺎ ﻻ ﻃﻌﺎﻣ ــﺎ ،أﻻ ﺗ ــﺮى أن ﺑﻴﻌﻬ ــﺎ
) (1في )ق( :من السواد و القرى يوجد من يبتاعھا.
) (2في )ق( ،و )م( :أوضح.
) (3في )م( :إنما.
) (4في )م( :ثمرة.
) (5في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(283/1) :التفريع.(292-291/1) :
) (6لفظ الزكاة سقط من )م(.
) (7بدو الصالح :أي  :ظھوره )الفواكه الدواني .(334/1 :
) (8إفراكھ!ا :الم!راد ب!!اإلفراك :أن يبل!غ ح!دا يس!!تغنى مع!ه ع!ن الس!!قي ،ذھ!اب الرطوب!ة ،وع!!دم ال!نقص )مواھ!!ب
الجليل.(287/2 :
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ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم ﻗﺒـﻞ اﻹﻃﻌـﺎم ﺟـﺎﺋﺰ إﱃ أﺟـﻞ إذا ﻗﻄﻌـﺖ ،وأن اﻟﺘﻔﺎﺿـﻞ ﻏـﲑ ﳑﻨـﻮع ﰲ
اﳉﻨﺲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺈذا أﻃﻌﻤﺖ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻄﻌﺎم).(1
8?. J18z1FOعxC5gX 8 ,AN±

إذا ﺑــﺎع ﲦــﺮة ﻗــﺪ ﺑــﺪا ﺻــﻼﺣﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺰﻛــﺎة ﻋﻠــﻰ اﻟﺒــﺎﺋﻊ؛ ﻷﻧــﻪ ﺑﺎﻋﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ ﺗﻘــﺮر
وﺟــﻮب اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻓــﺈن ﻗــﺒﺾ اﳌﺸــﱰي اﻟﺜﻤــﺮة ،وأﻓﻠــﺲ اﻟﺒــﺎﺋﻊ اﺗﺒﻌــﻪ اﳌﺼــﺮف
ﺑﺰﻛﺎـﺎ ،وﱂ ﻳﻄﺎﻟـﺐ اﳌﺸـﱰي ،ﻷن اﻟﺒــﺎﺋﻊ ﳌـﺎ ﺑـﺎع اﻟﺜﻤــﺮة ﺗﻌﻠـﻖ اﻟﻮﺟـﻮب ﺑﺬﻣﺘــﻪ،
ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ أﻛﻠﻬـﺎ ،واﳌﺸـﱰي ﱂ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺬﻣﺘـﻪ ﺷـﻲء ﻓﻠـﻢ ﻳﻄﺎﻟـﺐ ،وﻗـﺎل أﺷـﻬﺐ:
ﺗﺆﺧــﺬ اﻟﺰﻛــﺎة ﻣــﻦ اﳌﺸــﱰي وﻳﺮﺟــﻊ ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒــﺎﺋﻊ ووﺟــﻪ ﻫــﺬا) :(2أن اﻟﺒــﺎﺋﻊ ﺑــﺎع
ﺣﻘﻪ وﺣﻖ اﳌﺴﺎﻛﲔ ﻓﻨﻔﺬ ﺑﻴﻌﻪ ﰲ ﺣﻖ ﻧﻔﺴﻪ ،وﱂ ﻳﻨﻔﺬ ﰲ ﺣـﻖ ﻏـﲑﻩ ،ﻛﺎﻟﺒـﺎﺋﻊ
ﻣﻠﻜﻪ وﻣﻠﻚ ﻏﲑﻩ ،واﻟﻔﺮق ﻋﻠﻰ ﻗـﻮل أﺷـﻬﺐ) (3ﺑـﲔ ﻳﺴـﺎر اﻟﺒـﺎﺋﻊ وإﻋﺴـﺎرﻩ أن
ﰲ ﻳﺴــﺎرﻩ ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﻟﻮﺟــﻮب ﺑﺬﻣﺘــﻪ ﻓﻠــﻪ أن ﻳﺆدﻳــﻪ) (4ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺷــﺎء ،وﻻ ﺿــﺮر
ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺎﻛﲔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘــﻪ وﻟــﻴﺲ ﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﻊ اﻹﻋﺴــﺎر؛ ﻷن ذﻣﺘــﻪ ﻣﻌﻴﺒــﺔ) ،(5ﻓﻠــﻮ
رﺟﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﻟﺰﻛـﺎة ﱂ ﳛﺼـﻞ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻛﲔ ﻣﻨـﻪ ﺷـﻲء ﻓﻠـﺬﻟﻚ ﻋـﺪل إﱃ اﻟﺜﻤـﺮة؛
وإن ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ) (6ﻗﺒﻞ ﺑﺪو اﻟﺼﻼح) ،(7ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي ﻛﻤﺎ ﻟـﻮ
ﺑــﺎع ﻋﺒــﺪا ﺑﻌــﺪ ﻃﻠــﻮع اﻟﻔﺠــﺮ ﻣــﻦ ﻳــﻮم اﻟﻔﻄــﺮ ،ﻟﻜﺎﻧــﺖ اﻟﺰﻛــﺎة ﻋﻠــﻰ اﻟﺒــﺎﺋﻊ؛ ﻷن
اﻟﻮﺟـ ــﻮب ﺻـ ــﺎدﻓﻪ وﻫـ ــﻮ ﰲ ﻣﻠﻜـ ــﻪ وﻟـ ــﻮ ﺑﺎﻋـ ــﻪ ﻗﺒـ ــﻞ ﻃﻠـ ــﻮع اﻟﻔﺠـ ــﺮ أو ﻏـ ــﺮوب
اﻟﺸـﻤﺲ ،ﻟﻜﺎﻧــﺖ اﻟﺰﻛــﺎة ﻋﻠــﻰ اﳌﺸـﱰي؛ ﻷن اﻟﻮﺟــﻮب ﺻــﺎدﻓﻪ وﻫــﻮ ﰲ ﻣﻠﻜــﻪ،
ﻛــﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺘﻨﺎ)(8؛ ﺑﺎﻋﻬــﺎ ﺑﺸــﺮط اﻟﻘﻄــﻊ ﻓــﻼ زﻛــﺎة ﻋﻠــﻰ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬــﺎ ،ﻓــﺈن
) (1انظر :المدونة ،(288/1) :التفريع ،(292/1) :الكافي) :ص .(101
) (2في )م( :و وجھه.
) (3في )م( و )ر( :ابن القاسم ،وھو خطأ.
) (4في )م( :يؤدي.
) (5في )م( :و )ر( :معيتة.
) (6في )ق( :األصول.
) (7في )م( :صالحھا.
) (8انظر :المدونة ،(287/1) :التفريع ،(292/1) :الكافي )ص .(101
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أﺧﺮﻫﺎ اﳌﺸـﱰي ﺣـﱴ ﻃﺎﺑـﺖ ﺑﻄـﻞ اﻟﺒﻴـﻊ وﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺰﻛـﺎة ﻋﻠـﻰ اﻟﺒـﺎﺋﻊ؛ ﻷـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﻣﻠﻜــﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻟــﻮ ﺑﺎﻋﻬــﺎ ﺑﺸــﺮط اﻟﺘﺒﻘﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﺣﻜــﻢ اﳍﺒــﺔ إن ﻛﺎﻧــﺖ ﺑﻌــﺪ
ﺑ ــﺪو اﻟﺼ ــﻼح ﻓﺎﻟﺰﻛ ــﺎة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮاﻫ ــﺐ وإن ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻗﺒﻠ ــﻪ ،ﻓﻌﻠ ــﻰ اﳌﻮﻫ ــﻮب ﻟ ــﻪ،
وﻛ ــﺬﻟﻚ) (1ﰲ ﻣ ــﻮت اﳌﺎﻟ ــﻚ ﺑﻌ ــﺪ ﺑ ــﺪو اﻟﺼ ــﻼح أن اﻟﺰﻛ ــﺎة واﺟﺒ ــﺔ ﻓﻴ ــﻪ ،وإن
ﻛ ـ ـ ــﺎن) (2ﰲ ﺣﺼ ـ ـ ــﺔ ﻛ ـ ـ ــﻞ وارث ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻨﺼ ـ ـ ــﺎب؛ ﻷن اﻟﻮﺟ ـ ـ ــﻮب ﺗﻘ ـ ـ ــﺮر
) (3
ﰲ ﻣﻠﻚ اﳌﻴﺖ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﱃ اﻟﻮرﺛﺔ؛ وإن ﻣﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﺪو اﻟﺼﻼح ﻓﻼ زﻛﺎة
ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻮرﺛـ ــﺔ ،إﻻ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــﻦ ﻣﻠـ ــﻚ ﻣـ ــﻨﻬﻢ ﻧﺼـ ــﺎﺑﺎ؛ ﻷن اﻟﻮﺟـ ــﻮب ﺗﻘـ ــﺮر ﺑﻌـ ــﺪ
ﻣﻠﻜﻬﻢ).(4
NY6 J19z1FOصא1aوאxna$

وﳜ ــﺮص) (5اﻟﻨﺨ ــﻞ واﻟﻜ ــﺮم إذا ﺑ ــﺪى ﺻ ــﻼﺣﻬﻤﺎ ،ﻓ ــﻼ ﳜ ــﺮص ﻣ ــﻦ اﻟﺜﻤ ــﺎر
ﺳـﻮاﳘﺎ) ،(6ﻓـﺈن ﺑﻠــﻎ ﻣـﺎ ﳜـﺮص ﻧﺼــﺎﺑﺎ ﺿـﻤﻦ أﺻـﻠﻪ ﺣﺼــﺔ اﻟﻔﻘـﺮاء ﻣﻨـﻪ ،وﺧﻠــﻰ
ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻨﻪ إن ﺷﺎءوا أﻛﻠﻮا أو ﺑﺎﻋﻮا ،وإن ﺷﺎءوا ﺗﺮﻛﻮا وﱂ ﻳﻀـﻤﻨﻮا ،وإن ﻗﺼـﺮ
ﻋﻦ ﻗـﺪر اﻟﻨﺼـﺎب ﻓـﻼ ﺷـﻲء ﻋﻠـﻴﻬﻢ ،وإن أﺻـﺎب اﻟﺜﻤـﺮ ﺟﺎﺋﺤـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺧﺮﺻـﻬﺎ
ﱂ ﻳﻀــﻤﻦ أرﺑﺎــﺎ إﻻ أن ﻳﺒﻘــﻰ ﺑﻌــﺪ اﳉﺎﺋﺤــﺔ ﻧﺼــﺎب ﻛﺎﻣــﻞ ﻓﺘﻜــﻮن ﻓﻴــﻪ اﻟﺰﻛــﺎة،
إذا زاد اﳋــﺮص أﺧﺮﺟــﺖ اﻟﺰﻛــﺎة ﻣــﻦ اﻟﺰﻳــﺎدة اﺳــﺘﺤﺒﺎﺑﺎ ﻻ إﳚﺎﺑــﺎ ،إن ﻧﻘــﺺ ﻋــﻦ
اﳋ ـ ــﺮص ﱂ ﺗ ـ ــﻨﻘﺺ اﻟﺰﻛ ـ ــﺎة ،وﰲ ﲣﻔﻴ ـ ــﻒ اﳋ ـ ــﺮص ﻟﻸﻛ ـ ــﻞ واﻟﻌﺮﻳ ـ ــﺔ رواﻳﺘ ـ ــﺎن:
إﺣﺪاﳘﺎ :اﻹﺛﺒﺎت ،واﻷﺧﺮى :اﳌﻨﻊ.

) (1في سقطت من )م(.
) (2في )م( :كانت.
) (3في )م( :زيادة.
) (4انظر :المدونة ،(287/1) :الموطأ ،(271/1) :التفريع ،(293 ،292/1) :الكافي )ص .(101
) (5الخرص :ھو الحزر والتقدير لثمرتھا ،وال يمكن إال عند طيبھا ،والخرص – بالكسر -الشيء المقدر.
) (6انظر :المدونة ،(284/1) :التفريع ،(293/1) :الكافي )ص .(102
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إﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﳜـﺮص اﻟﻨﺨـﻞ واﻟﻜــﺮم ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ) ،(1ﳌـﺎ روى ﻋﺘـﺎب ﺑــﻦ
أﺳ ــﻴﺪ) :(2أن رﺳ ــﻮل اﷲ ) (3أﻣ ــﺮ أن ﳜ ــﺮص اﻟﻌﻨ ــﺐ ﻛﻤ ــﺎ ﲣـ ـﺮص اﻟﻨﺨ ــﻞ،
وﺗﺆﺧـﺬ ﺻــﺪﻗﺔ اﻟﻨﺨـﻞ ﲦـﺮا)(4؛ وﻷﻧــﻪ  ﻛـﺎن ﻳﺒﻌــﺚ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﺑــﻦ رواﺣــﺔ) (5إﱃ
ﺧﻴــﱪ ﻓﻴﺨــﺮص ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ ﻳﻬــﻮد ﺧﻴــﱪ ﰒ ﻳﻘــﻮل" :إن ﺷــﺌﺘﻢ ﻓﻠﻜــﻢ وإن ﺷــﺌﺘﻢ
ﻓﻠﻲ") ،(6وﻷﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮ ﻷرﺑﺎب اﻷﻣﻮال واﻟﻔﻘﺮاء ،وﻷن اﻟﻌﺎدة ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺄن
ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺜﻤﺮﺗﲔ ﺗﺆﻛﻼن رﻃﺒﺘﲔ ،ﻓﻠﻮ ﻣﻨﻌﻨﺎ اﳋﺮص ﻟﻜﻨﺎ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ :إﻣﺎ أن ﳝﻨﻊ
أرﺑﺎــﺎ أﻛﻠﻬــﺎ ،وﰲ ذﻟــﻚ إﺿـﺮار ــﻢ ،أو ﻣــﻨﻌﻬﻢ ﻣــﻦ ]اﻟﺘﺼــﺮف ﻓﻴﻬــﺎ[) (7ﻋﻠــﻰ
اﻟﻮﺟــﻪ اﳌــﺄذون ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﻜــﻪ واﲣــﺎذ اﻟﻌﺼــﲑ واﳋــﻞ ،وﻏــﲑ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺿــﺮوب
اﳌﻨـ ــﺎﻓﻊ اﻟـ ــﱵ إن أﺧﺮوﻫـ ــﺎ إﱃ اﳉﻔـ ــﺎف ﺑﻄﻠـ ــﺖ ﻋﻠـ ــﻴﻬﻢ ،أو أن ﻳـ ــﺆذن ﳍـ ــﻢ ﰲ
اﻟﺘﺼــﺮف ﻓﻴﻬــﺎ ،أو أن) (8ﻳﻄﻠﻘــﻮا ﰲ ﺗﻨﺎوﳍــﺎ ﻗﺒــﻞ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﺣــﻖ اﻟﻔﻘـﺮاء ،وﰲ ذﻟــﻚ
إﺿ ـ ـﺮار ﺑـ ــﺎﻟﻔﻘﺮاء؛ ﻷﻧـ ــﺎ ﻻ ﻧﻌـ ــﺮف ﺣﻘـ ــﻮﻗﻬﻢ ،وﻻ ﻧﺮﺟـ ــﻊ ﰲ ذﻟـ ــﻚ إﱃ أرﺑـ ــﺎب
اﻷﻣ ـﻮال ﻟﻠﻌﻠــﻢ ﺑﺘﺴــﺮع أﻛﺜــﺮﻫﻢ إﱃ ﺗﻨﺎوﳍــﺎ وﻗﻠــﺔ ﻣﺮاﻋــﺎﻢ ﺣﻘــﻮق اﻟﻔﻘ ـﺮاء ،ﻓﻠــﻢ
ﻳﺒﻖ إﻻ اﳋﺮص.

) (1ألبى حنيفة :سقطت من )ق(.
) (2عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية األموي المكي له صحبة ،وكان أمير مكة في عھد النبي  مات يوم
موت ابى بكر الصديق ،وقيل :إنه كان عامال على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين )تقريب التھذيب.(380 :
) (3في )م( :النبي.
) (4حديث عتاب سبق تخريجه.
) (5عب99د ﷲ ب99ن رواحـ99ـة ب!!ن ثعلب!!ة ب!!ن ام!!رئ الق!!يس الخزرجـ!!ـي األنصـ!!ـاري الش!!اعر ،أح!!ـد السابقيـ!!ـن ،ش!!ھد
بــدرا ،واستشھد بمؤونة ،وكان ثالث األمراء بھا ،في جمادى األولى سنة ثمان )تقريب التھذيب.(203 :
) (6أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :مت!!ى يخ!!رص التم!!ر ) ،(260/2والح!!ديث في!!ه جھال!!ة ،وأخرج!!ه عب!!د
الرزاق ،والدارقطني ،(1234/2) :وأرسله معمر ومالك وعقيل )تلخيص الحبير.(172/2 :
) (7مطموس في جميع النسخ ،وأتممت النقص على حسب ما يقتضيه السياق.
) (8في )م( :و.
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وإﳕــﺎ ﻗﺼ ـﺮﻧﺎ اﳋــﺮص ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺨــﻞ واﻟﻜــﺮم دون ﻏﲑﳘــﺎ) (1ﻟﻺﲨــﺎع) ،(2وﻷن
اﻟﻌـﺎدة ﳐﺘﺼــﺔ ﻤــﺎ ﰲ آﻛﻠﻬــﺎ ﺣــﺎل رﻃﻮﺑﺘﻬﻤـﺎ دون ﻏﲑﳘــﺎ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﺎ ﻓﻴﻬﻤــﺎ
ﻣــﻦ اﳌﻨــﺎﻓﻊ ﺣــﺎل اﻟﺮﻃﻮﺑــﺔ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــﺪاﳘﺎ ،ﻷن ﻏﲑﳘــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺜﻤــﺎر إﳕــﺎ
ﳛﺼﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﻌﺪ) (3اﻟﻴﺒﺲ واﳉﻔﺎف ،ﻓﻠﻢ ﺗﺪﻋﻨﺎ ﺿـﺮورة إﱃ ﺧﺮﺻـﻪ ﻛﻤـﺎ
دﻋــﺖ إﱃ ذﻟــﻚ ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺘﻨﺎ ،وﻷن ﺧــﺮص ﺳــﺎﺋﺮ اﻟﺜﻤــﺎر ﻏــﲑ ﳑﻜــﻦ ﻛﺈﻣﻜــﺎن
ذﻟــﻚ ﰲ اﻟﻨﺨــﻞ واﻟﻜــﺮم ،وﻷن اﻟﺮﻃــﺐ واﻟﻌﻨــﺐ ﻳﻈﻬـﺮان ﻓﻴــﺘﻤﻜﻦ اﳋــﺎرص ﻣــﻦ
ﺧﺮﺻــﻬﻤﺎ ،إذ ﻟــﻴﺲ ﺷــﻲء ﳝﻨــﻊ ﻣــﻦ رؤﻳﺘﻬﻤــﺎ ،وﻻ ﳛــﻮل ﺑﻴﻨــﻪ وﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ،وﻟــﻴﺲ
ﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﺎ ﻋــﺪاﳘﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺰرع واﻟﺜﻤــﺎر ،ﻷﻧــﻪ إﻣــﺎ ﻣﻐﻴــﺐ ﰲ ﺑﻴﺘــﻪ) (4وﺳــﻨﺒﻠﻪ ،أو
ﻛــﺎﻣﻦ ﰲ ورﻗــﻪ وﻣﺴــﺘﱰ ﰲ أﻛﻤﺎﻣــﻪ) (5وذﻟــﻚ ﻛﻠــﻪ) (6ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ ﺧﺮﺻــﻪ وﺣﺎﺋــﻞ
دون ﺣﺮزﻩ ،ﻓﺒﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻮﺿﻌﲔ.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻤــﺎ ﳜﺮﺻــﺎن ﺑﻌــﺪ ﺑــﺪو اﻟﺼــﻼح ﳊــﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸــﺔ – رﺿــﻲ اﷲ
ﻋﻨﻬ ــﺎ" :-أﻧ ــﻪ  ﻛ ــﺎن ﻳﺒﻌ ــﺚ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ ﺑ ــﻦ رواﺣ ــﺔ اﻷﻧﺼ ــﺎري) (7إﱃ ﻳﻬ ــﻮد
ﺧﻴـﱪ) (8ﻟﻴﺨـﺮص اﻟﻨﺨـﻞ ﺣـﲔ ﺗﻄﻴــﺐ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﺆﻛـﻞ ﻣﻨـﻪ") (9وﻷن ذﻟـﻚ وﻗــﺖ
وﺟ ــﻮب اﻟﺰﻛ ــﺎة ،ﻓﺄﻣ ــﺎ ﻗﺒﻠ ــﻪ ﻓ ــﻼ ﺣ ــﻖ ﻟﻠﻔﻘ ـﺮاء ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻓﻠ ــﻢ ﳚ ــﺐ ﺧﺮﺻ ــﻬﺎ ،وﻷن

) (1في )ق( :غيرھا.
) (2انظر :المغنى  ،(710/2) :المحلي.(385/5) :
) (3بعد :سقطت من )ق(.
) (4في )م( :نبته.
) (5األكمام :جمع – كم – بالكسر :-وعاء الطلع وغطاء النور )المصباح المنير ص .(541
) (6كله :سقطت من )م(.
) (7األنصاري :سقطت من )م( ،و )ر(.
) (8خيبر :سقطت من )ق( و )ر(.
) (9سبق تخريج الحديث قريبا.
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اﳋــﺮص إﳕــﺎ ﻳ ـﺮاد ﳌﻌﺮﻓــﺔ ﺣــﻖ) (1اﻟﻔﻘ ـﺮاء ،وﺣﻔﻈــﻪ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ،وذﻟــﻚ ﻳﻘﺘﻀــﻲ أن
ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻖ ﻗﺪ وﺟﺐ ﻓﻴﺠﺐ ﺧﺮﺻﻪ.
 J23z1FOאZ8DLא]AN2و $8CD4אNpصx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﺧﺮﺻــﻬﺎ ﺧﻠــﻰ ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﺑــﲔ أﻫﻠﻬــﺎ ،ﻓــﻸن اﳋــﺮص إﳕــﺎ وﺿــﻊ
ﻟﻴﻌﺮف ﻣﻘﺪار ﺣﻖ اﻟﻔﻘـﺮاء ﻣﻨﻬـﺎ ،ﻓـﺈذا ﻋـﺮف ذﻟـﻚ ﱂ ﻳﺒـﻖ ﻣـﺎ ﳝﻨـﻊ أﻫﻠﻬـﺎ ﻣﻨﻬـﺎ
ﻣــﻦ ﺗﺼـﺮﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬــﺎ ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺜﻤــﺮة إذا اﺟﺘﻴﺤــﺖ ﻓــﻼ ﺷــﻲء ﻋﻠــﻰ أرﺑﺎــﺎ
ﻓﻸــﺎ؛ ﰲ أﻳــﺪﻳﻬﻢ أﻣﺎﻧــﺔ؛ ﻷــﻢ ﺑــﻨﻔﺲ اﳋــﺮص ﻻ ﻳﻀــﻤﻨﻮﻫﺎ؛ ﻷن اﳋــﺮص ﱂ
ﻳﻮﺿــﻊ ﻟﻠﻀــﻤﺎن ،وإﳕــﺎ أرﻳــﺪ ﻹﺑﺎﺣــﺔ اﻟﺘﺼــﺮف إذا ﻋــﺮف ﻗــﺪر ﺣﻘــﻮق اﻟﻔﻘ ـﺮاء،
ﻓﺈن) (2ﺗﺼﺮﻓﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ذﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ،ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻮﻩ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺎﻧﺔ
ﻓﻠــﻢ ﻳﻀــﻤﻨﻮا) (3ﺟـﻮاﺋﺢ اﻟﺴــﻤﺎء وﻛــﺎﻧﻮا ﺷــﺮﻛﺎء ﻟﻠﻔﻘـﺮاء ،ﻓــﺈن ﺑﻘــﻲ ﺑﻌــﺪ اﳊﺎﺋﺠــﺔ
ﻧﺼﺎب ﻛﺎﻣﻞ أﺧﺬت ﻣﻨﻪ؛) (4ﻷن ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻛﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ وﺻﺎر ﻛﺄﻧـﻪ ﱂ ﻳﻮﺟـﺪ
ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻘﺪر.
0 J24z1FOذאزאدאNpصx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﳋــﺮص إذا زاد ﱂ ﻳﻠــﺰم اﻟﺰﻛــﺎة ﻓﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﺣﻜــﻢ ﻗــﺪ ﻧﻔــﺬ ،ﻓﻠــﻢ
ﻳ ــﻨﻘﺾ ﻣ ــﻦ ﺑﻌ ــﺪ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ إذا ﻧﻘ ــﺺ ﱂ ﻳ ــﻨﻘﺺ اﻟﺰﻛ ــﺎة) (5ﳌﺜ ــﻞ ذﻟ ــﻚ ،ووﺟ ــﻪ
ﲣﻔﻴــﻒ اﳋــﺮص ﻟﻠﻌﺮﻳــﺔ واﻟﻮﺻــﻴﺔ ﻣــﺎ روى" :ﺧﻔﻔـﻮا اﳋــﺮص ﻓــﺈن ﰲ اﳌــﺎل اﻟﻌﺮﻳــﺔ
واﻟﻮﺻ ــﻴﺔ") ،(6وﻷن اﻟﺰﻛ ــﺎة ﻣﻮاﺳ ــﺎة ﻓﻜﺎﻧ ــﺖ ﻣﻮاﺳ ــﺎة ﺑ ــﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ) (7أوﱃ ﻣﻨﻬ ــﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻞ ،ووﺟﻪ اﳌﻨﻊ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻘﺖ اﻟﺴـﻤﺎء اﻟﻌﺸـﺮ") ،(8وﻷـﺎ ﺑﻌـﺾ ﲦـﺮة
) (1في )ق( :حقوق.
) (2في )م( :فإذا.
) (3ما بين قوسين سقط من )م(.
) (4في )م( :كامل أخذ منھا.
) (5ما بين قوسين سقط من )م(.
) (6ھذا من قول عمر بن الخطاب ،وقد رواه مكحول عن النبي ،مرسال )انظر البيھقي.(124/4 :
) (7بالتخفيف سقطت من )م(.
) (8سبق تخريج الحديث.
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ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر أن اﻟﻨﺼﺎب ﰲ اﳌﺎﺷﻴﺔ ﻻ ﻳﱰك ﻓﻴـﻪ ﻋﻔـﻮ ﻛـﺬﻟﻚ
اﳊﺮث.
+f5 J25z1FOא6A>Bא;א>Wوא لوאN:pوאx

وﻻ زﻛﺎة ﰲ اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺒﻘـﻮل) (1واﳋﻀـﺮوات ﻛﺎﻟﺘﻔـﺎح ،واﻟﺒﻄـﻴﺦ ،واﻟﻜﻤﺜـﺮي،
واﻟﻘﺜﺎء ،واﳋﻴﺎر ،واﻟﺒﺎذﳒﺎن ،وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﺮ ﻧـﺎدرا ﻟﻠﺘﻔﻜـﻪ،
ﻻ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻻﻗﺘﻴــﺎت ﻣــﻦ ﻳــﺎﺑﺲ اﻟﻔﻮاﻛــﻪ) (2ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (3ﰲ إﳚﺎﺑــﻪ
اﻟﺰﻛــﺎة ﰲ ذﻟــﻚ ﻛﻠــﻪ) ،(4ﻷن أﻫــﻞ اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻧﻘﻠـﻮا ﻧﻘــﻼ ﻣﺘـﻮاﺗﺮا ﺧﻠــﻒ ﻋــﻦ ﺳــﻠﻒ
أن اﻟﻨﱯ  ﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﳋﻀﺮ واﻟﺒﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ ،وﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﺎء ﺑﻌﺪﻩ)،(5
وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰرع ﰲ أﻳﺎﻣﻬﻢ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎة ﻷﺧﺬوﻫﺎ ﻣﻨﻬـﺎ ،وﻷﻧـﻪ ﻧﺒـﺖ ﻻ
ﻳﻘﺘ ــﺎت ﻓﺄﺷ ــﺒﻪ اﳊﺸ ــﻴﺶ واﳉ ــﺰر) (6واﳉ ــﻮز واﻟﻠ ــﻮز واﳉﻠ ــﻮز) ،(7وإن ﻳ ــﺒﺲ ،أو
ادﺧ ــﺮ ﻓﻠ ــﻴﺲ ﺑﺄﺻ ــﻞ ﻗ ــﻮت ،وﻻ ﳑ ــﺎ ﻳﺆﺧ ــﺬ ﻟﻠﻤﻌ ــﺎش ،وﻛ ــﺬﻟﻚ ادﺧ ــﺎر اﳋ ــﻮخ
واﳌﺸﻤﺶ ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻔﻜﻪ واﻟﺘﺪاوي وﻻ ﻟﻠﻘﻮت.
 J26z1FOא>T2OA>Bلx

وﻻ زﻛــﺎة ﰲ ﻗــﺮﻃﻢ) ،(8وﻻ ﻗﻄــﻦ ،وﻻ ﻗﺼــﺐ ،وﻻ ﻛــﻮﻻن) ،(9وﻻ ﺣﺸــﻴﺶ،
وﻻ ﻏﲑ ذﻟﻚ ،ﻷن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﲟﺄﻛﻮل واﻟﺰﻛﺎة ﻻ ﲡﺐ ﰲ اﳌﺄﻛﻮل اﻟﺬي ﻟـﻴﺲ
ﺑﻘ ــﻮت ﻓﻀ ــﻼ ﻋﻤ ــﺎ ﻟ ــﻴﺲ ﲟ ــﺄﻛﻮل ،وﻻ زﻛ ــﺎة ﰲ ﻋﺴ ــﻞ) ،(10ﺧﻼﻓ ــﺎ) (11ﻷﰉ
) (1البقول :كل نبات اخضرت له األرض )المصباح المنير ص .(58
) (2انظر :المدونة ،(252/1) :التفريع ،(294/1) :الرسالة )ص .(166
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(46مختصر القدوري من شرح الميداني.(151/1) :
) (4كله سقطت من )ق(.
) (5نقل عمل أھل المدينة :االستذكار ،(154/1) :المنتقى ،(171/2) :ترتيب المدارك.(48/1) :
) (6الجزر :سقطت من )ق(.
) (7الجلوز :البندق )لسان العرب.(322/5 :
) (8القرطم :بكسر القاف -وھو حب العصفر )المصباح المنير ص .(498
) (9ك!!والن :األس!!ل ،وھ!!و نب!!ات ذو أغص!!ان كثي!!رة ش!!ائكة األط!!راف تص!!نع من!!ه الحص!!ر والحب!!ال ،تتخ!!ذ من!!ه
الغرابيل في العراق )انظر لسان العرب ،14/11 :والمعجم الوسيط :من .(85/2
) (10في )م( :العسل.
) (11انظر :المدونة ،(253/1) :التفريع ،(294/1) :الرسالة )ص .(166-165

389

ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (1ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن اﻟﺰﻛــﺎة ﺗﻠــﺰم ﻓﻴــﻪ إذا ﻛــﺎن ﰲ أرض اﻟﻌﺸــﺮ ،ﻷﻧــﻪ  ﱂ
ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ زﻛﺎة وﻗﺪ ﻛﺎن ﰲ أﻳﺎﻣﻪ ،وﻷﻧـﻪ ﻃﻌـﺎم ﳜـﺮج ﻣـﻦ ﺣﻴـﻮان ﻓﺄﺷـﺒﻪ اﻟﻠـﱭ،
وﻷﻧﻪ ﻣﺄﻛﻮل ﱂ ﺗﻨﺒﺘﻪ اﻷرض ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻠﺤﻢ.
46n2O J27z1FOضאNpאجx

وﳚﺐ اﻟﻌﺸﺮ ﰲ أرض اﳋﺮاج وﻏﲑﻫﺎ) ،(2ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (3ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن
اﻟﻌﺸــﺮ واﳋـﺮاج ﻻ ﳚﺘﻤﻌــﺎن ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﻓﻴﻤــﺎ ﺳــﻘﺖ اﻟﺴــﻤﺎء اﻟﻌﺸــﺮ") ،(4واﻋﺘﺒــﺎرا
ﺑﺄرض اﻟﺼﻠﺢ ،وﻷن ﻃﺮﻳﻘﻬﻤﺎ ﳐﺘﻠﻒ؛ ﻷن اﻟﻌﺸﺮ زﻛـﺎة واﳋـﺮاج ﻛـﺮاء اﻷرض،
ﻓﻠﻢ ﳝﻨﻊ اﻟﻌﺸﺮ ﻛﻤﻦ اﻛﱰى) (5أرﺿﺎ وزرﻋﻬﺎ.
 J28z1FOزعא4 $وא@xnf

وإذا زرع اﻟﻌﺒـﺪ أو اﳌﻜﺎﺗـﺐ ﻓــﻼ ﻋﺸـﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ) (6ﺧﻼﻓــﺎ ﳌـﻦ أوﺟﺒــﻪ) ،(7ﻷن
ﻣﻠﻜﻬﻤ ــﺎ ﻏ ــﲑ ﺗ ــﺎم واﻟﺰﻛ ــﺎة ﻻ ﲡ ــﺐ إﻻ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﳝﻠ ــﻚ ﻣﻠﻜ ــﺎ ﺗﺎﻣ ــﺎ ،وﻛ ــﺬﻟﻚ
اﻟﻨﺼ ـﺮاﱐ ﻻ ﻋﺸ ــﺮ ﻋﻠﻴ ــﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﳜﺎﻃ ــﺐ ﺑﻔ ــﺮوع اﻟﺸـ ـﺮﻳﻌﺔ ﻣ ــﻊ اﻹﻗﺎﻣ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
ﻛﻔﺮﻩ ،وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ذﻟﻚ ﰲ زﻛﺎة اﳌﺎﺷﻴﺔ واﻟﻌﲔ ،وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ).(8
6 J29z1FOز>?.Aא4NVLوزxC

إذا اﺳـ ــﺘﺄﺟﺮ أرﺿـ ــﺎ ﻓﺰرﻋﻬـ ــﺎ ،ﻓﺎﻟﺰﻛـ ــﺎة ﻋﻠـ ــﻰ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺰرع دون ﺻـ ــﺎﺣﺐ
اﻷرض) ،(9ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (10ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ،إـﺎ ﲡـﺐ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻷرض؛
ﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﻳﺼﺮف ﰲ اﻷﺻـﻨﺎف اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﰲ آﻳـﺔ اﻟﺼـﺪﻗﺎت ،ﻓﻜـﺎن اﳌﺨﺎﻃـﺐ
) (1انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(47مختصر القدوري مع شرح الميداني.(152/1) :
) (2انظر :المدونة ،(287-286/1) :الكافي )ص .(220-219
) (3انظر :مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(152/1) :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5في )م( :كمن يكتري.
) (6انظر :المدونة ،(287/1) :الكافي )ص .(220
) (7أوجبه أبو حنيفة )مختصر الطحاوي )ص  ،(46تحفة الفقھاء.(323-322/2) :
) (8با التوفيق سقطت من )ق(.
) (9انظر :المدونة ،(286/1) :الكافي )ص .(103
) (10انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(46تحفة الفقھاء.(323/2) :
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ﺑﻪ اﳌﺎﻟﻚ دون ﻏﲑﻩ ،ﻛﺰﻛﺎة اﳌﺎل ،وﻷﻧﻪ ﺣﺮ ﻣﺴـﻠﻢ ﺧـﺮج ﻟـﻪ ﻧﺼـﺎب زرع ﳚـﺐ
ﰲ ﺟﻨﺴــﻪ اﻟﺰﻛــﺎة وﺟــﺐ أن ﻳﻠﺰﻣــﻪ اﻟﻌﺸــﺮ ﻓﻴــﻪ ،أﺻــﻠﻪ إذا ﻛﺎﻧــﺖ) (1اﻷرض ﰲ
)(2
ﻣﻠﻜــﻪ ،وﻷن ﻛــﻞ ﺣــﻖ ﺗﻌﻠــﻖ ﺑﻐــﲑ ﻣــﺎل ،ﻓــﺈن اﻟﻮﺟــﻮب ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﻟﻜــﻪ
اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻷﺻﻮل ،واﷲ أﻋﻠﻢ).(3

) (1في )م( :كان.
) (2في )م( :مالكھا.
) (3و ﷲ أعلم سقطت من )ق(.
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)(1

W 8ز>Aא;N%

وزﻛــﺎة اﻟﻔﻄــﺮ) (2واﺟﺒــﺔ) ،(3ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(4ﳌــﺎ رواﻩ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ" :أن
رﺳﻮل اﷲ  ﻓﺮض زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﲑ ،ﻋﻦ
ﻛــﻞ ﺣــﺮ أو ﻋﺒــﺪ ،ذﻛــﺮ أو أﻧﺜــﻰ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ") ،(5وﻗﻮﻟــﻪ ﰲ ﺻــﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄــﺮ:
"أدوا ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻗﻤﺢ ،أو ﲤﺮ") ،(6واﻷﻣﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻮب ،وﻷـﺎ زﻛـﺎة ﰲ اﳌـﺎل
ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺰﻛﻮات.
 ,6 J1z1FOز>Aא;xN%

وﻗــﺪرﻫﺎ ﺻــﺎع ﺑﺎﳌــﺪﱐ) (7ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﳜــﺮج ﻓﻴﻬــﺎ) ،(8ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﳜﺮج ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ﻣﻦ ﺑﺮ ،وﳜﺮج ﳑﺎ ﻋﺪاﻩ ﺻـﺎﻋﺎ ﻛـﺎﻣﻼ) (9ﻟﻘﻮﻟـﻪ 
ﰲ ﺻﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄﺮ" :أدوا ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﲤـﺮ ،أو ﻗﻤـﺢ") ،(10وﰲ ﺣـﺪﻳﺚ اﳌﺒـﺎرك ﺑـﻦ
ﻓﻀــﺎﻟﺔ) (11ﻋــﻦ أﻳــﻮب) ،(12ﻋــﻦ ﻧــﺎﻓﻊ ،ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﻗــﺎل" :ﻓــﺮض رﺳــﻮل اﷲ
) (1العنوان سقط من )ق(.
) (2زك!!اة الفط!!ر :ھ!!ي إعط!!اء مس!!لم فقي!!ر لق!!وت ي!!وم الفط!!ر ص!!اعا م!!ن غال!!ب الق!!وت أو ج!!زأه المس!!مى للج!!زء
المقصور وجوبه عليه )حدود ابن عرفة – مع شرح الرصاع عليھا )ص .(78
) (3انظر :الموطأ ،(283/1) :التفريع ،(294/1) :الرسالة )ص  ،(172الكافي ).(111/1
) (4إذ يق!!ول أب!!و حنيف!!ة :إنھ!!ا واجب!!ة ،وليس!!ت مفروض!!ة )مختص!!ر الطح!!اوي )ص  ،(51مختص!!ر الق!!دوري:
).((158/1
) (5أخرجه البخاري في الزكاة ،ب!اب :ف!رض ص!دقة الفط!ر ،(138/2) :ومس!لم ف!ي الزك!اة ،ب!اب :زك!اة الفط!ر:
).(677/2
) (6أخرجه أبو داود في الزكاة ،باب :من روى نصف صاع من قمح ،(270/2) :وأحمد ،(432/5) :والبيھق!ي:
) (167/4من طرق عن األزھري ،إال أنھم اختلفوا عليه فيه )انظر نصب الراية.(410-408/2 :
) (7قوله :صاع بالمدني ،أي :المكيال المنسوب إلى أھل المدينة ،وھو أربعة أم!داد بالم!د المنس!وب إل!ى النب!ي 
)التفريع.((295/1) :
) (8انظر :التفريع ،(295/1) :الرسالة )ص  ،(172الكافي )ص .(112
) (9انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(951مختصر القدوري.(160/1 ) :
) (10سبق تخريج الحديث قريبا.
) (11المب99ارك ب99ن فض99الة -بف!!تح الف!!اء وتخفي!!ف المعجم!!ة :-أب!!و فض!!الة البص!!ري ،ص!!دوق ي!!دلس ،يس!!وى م!!ن
السادسة ،توفي سنة مائة وست وستين على الصحيح )تقريب التھذيب )ص .(519
) (12أيوب بن أبى تميمة السختياني أبو بكر البصري ،رأي أنس بن مالك ،وروى عن عمرو ب!ن س!لمة وحمي!د
بن ھالل وآخرين ،كان ثقة كثير العلم ُحجّة عدال )ت  131ھـ( )الجرح والتعديل.(255/2 :
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 ﺻﺎﻋﺎ ﻣـﻦ ﲤـﺮ ،أو ﺻـﺎﻋﺎ ﻣـﻦ ﺑـﺮ") ،(1وﰲ ﺣـﺪﻳﺚ أﰉ ﺳـﻌﻴﺪ" :ﻛﻨـﺎ ﳔـﺮج
زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ،أو ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﲤﺮ ،أو ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﲑ ،أو ﺻﺎﻋﺎ
ﻣــﻦ أﻗــﻂ) ،(2أو ﺻــﺎﻋﺎ ﻣــﻦ زﺑﻴــﺐ ،ﻓﻘﻴــﻞ ﻟــﻪ :أو ﻣ ـﺪﻳﻦ ﻣــﻦ ﻗﻤــﺢ) ،(3ﻓﻘــﺎل:
ﺗﻠــﻚ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻌﺎوﻳــﺔ ﻻ أﻗﺒﻠﻬــﺎ") ،(4وﻷﻧــﻪ ﻗــﻮت ﳜــﺮج ﰲ ﺻــﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄــﺮ ﻛﺎﻟﺸــﻌﲑ
واﻟﺘﻤﺮ.
 J2z1FOو\,و Vز>Aא;xN%

وﻋﻨﻪ ﰲ وﻗـﺖ وﺟﻮـﺎ رواﻳﺘـﺎن) :(5إﺣـﺪاﳘﺎ :ﻏـﺮوب اﻟﺸـﻤﺲ ﻣـﻦ آﺧـﺮ ﻟﻴﻠـﺔ
ﻣ ــﻦ رﻣﻀ ــﺎن ،واﻷﺧ ــﺮى :ﺑﻄﻠ ــﻮع اﻟﻔﺠ ــﺮ ﻳ ــﻮم اﻟﻔﻄ ــﺮ ،وﲨﺎﻋ ــﺔ ﻣ ــﻦ أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ
ﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﻄﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ،ﻓﻮﺟﻪ ﻗﻮل ﺑﻐـﺮوب اﻟﺸـﻤﺲ ﻣـﺎ روي" :أﻧـﻪ  ﻓـﺮض
زﻛ ــﺎة اﻟﻔﻄ ــﺮ ﻣ ــﻦ رﻣﻀ ــﺎن") ،(6ﻓﺄﺿ ــﺎف اﻟﻔﻄ ــﺮ إﱃ رﻣﻀ ــﺎن وﺣﻘﻘﺘ ــﻪ ﺑﻐ ــﺮوب
اﻟﺸــﻤﺲ ،وﻷن ﻣــﻦ وﻟــﺪ ﺑﻌــﺪ ﻣﻐﻴــﺐ اﻟﺸــﻤﺲ ﻓﻠــﻢ ﻳــﺪرك ﺷــﻴﺌﺎ ﻣــﻦ رﻣﻀــﺎن ﱂ
ﻳﻠﺰم إﺧﺮاج اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﻦ وﻟﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ ،ووﺟﻪ ﻗﻮﻟـﻪ) :(7إـﺎ ﲡـﺐ ﺑﻄﻠـﻮع
اﻟﻔﺠـﺮ ﻣـﺎ روي" :أﻧـﻪ  ﻓــﺮض زﻛـﺎة اﻟﻔﻄـﺮ ﻣــﻦ رﻣﻀـﺎن") (8ﻓـﺄﻃﻠﻖ ،وإﻃــﻼق
ذﻟــﻚ ﻻ ﻳﻔﻬــﻢ ﻣﻨــﻪ إﻻ ﻳــﻮم اﻟﻔﻄــﺮ ،وﻷﻧــﻪ ﺣــﻖ ﰲ ﻣــﺎل ﳜــﺮج ﻳــﻮم ﻋﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ
ﻃﺮﻳــﻖ اﳌﻮاﺳــﺎة ،ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻄﻠــﻮع اﻟﻔﺠــﺮ أﺻــﻠﻪ اﻷﺿــﺤﻴﺔ ،ووﺟــﻪ ﻗــﻮل
ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎل) :(9إ ــﺎ ﲡ ــﺐ ﺑﻄﻠ ـﻮع اﻟﺸ ــﻤﺲ أﻧ ــﻪ ﻧﺴ ــﻚ ﻣﻀ ــﺎف) (10إﱃ اﻟﻌﻴ ــﺪ،
) (1سبق تخريج الحديث قريبا.
) (2أقط :يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ،ثم يترك حتى يمصل )المصباح المنير )ص .((17
) (3قمح :سقطت من )ق(.
) (4أخرجه البخاري في الزكاة ،باب :الص!دقة قب!ل العي!د ،(14/2) :ومس!لم ف!ي الزك!اة ،ب!اب :زك!اة الفط!ر عل!ى
المسلمين من التمر والشعير.(678/2) :
) (5انظ!!!ر :الموط!!!أ ،(285/1) :المدون!!!ة ،(289/1) :التفري!!!ع ،(295/1) :الرس!!!الة )ص  ،(172الك!!!افي )ص
.(111
) (6سبق تخريج الحديث قريبا.
) (7في )م( :القول.
) (8سبق تخريج الحديث قريبا.
) (9في )م( :قوله.
) (10في )م( :يضاف.
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ﻓﻜﺎن وﻗﺘﻪ ﻃﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻛﺎﻟﺼﻼة ،وﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬا اﳋﻼف ﻓﻴﻤﻦ اﺷﱰى ﻋﺒﺪا،
أو وﻟــﺪ ﻟــﻪ وﻟــﺪ ،أو ﺗــﺰوج اﻣ ـﺮأة ﻗﺒــﻞ ﻏــﺮوب اﻟﺸــﻤﺲ ،ﰒ ﺑــﺎع اﻟﻌﺒــﺪ ،أو ﻃﻠــﻖ
اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻌﺪ وﺟﻮب ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،أو ﻣﺎت اﻟﻮﻟﺪ ﻗﺒـﻞ ﻃﻠـﻮع اﻟﻔﺠـﺮ :ﻓـﺈن ﻗﻠﻨـﺎ:
إن اﻟﺰﻛﺎة ﲡﺐ ﺑﻐﺮوب اﻟﺸـﻤﺲ ،ﻓﺎﻟﺰﻛـﺎة ﻋـﻦ اﻟﺰوﺟـﺔ واﻟﻌﺒـﺪ واﻟﻮﻟـﺪ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻷن
وﻗــﺖ اﻟﻮﺟــﻮب ﺻــﺎدﻓﻬﻢ ﰲ ﻣﻠﻜــﻪ ،وإن ﻗﻠﻨــﺎ ﺑﻄﻠــﻮع اﻟﻔﺠــﺮ ﱂ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﺷــﻲء؛
ﻷن وﻗــﺖ اﻟﻮﺟــﻮب ﱂ ﻳﺼــﺎدﻓﻬﻢ ﻋﻨــﺪﻩ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻟــﻮ ﻣﻠــﻚ اﻟﻌﺒــﺪ ﺑﻌــﺪ ﻏــﺮوب
اﻟﺸــﻤﺲ أو وﻟــﺪ ﻟــﻪ ﻣﻮﻟــﻮد ،ﻓﻌﻠــﻰ رواﻳــﺔ اﻟﻐــﺮوب زﻛــﺎة اﻟﻔﻄــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒــﺎﺋﻊ ،وﻻ
زﻛــﺎة ﻋﻠــﻰ اﳌﻮﻟــﻮد ،ﻷﻧــﻪ ﻃ ـﺮأ ﺑﻌــﺪ ﺗﻘــﺪم اﻟﻮﺟــﻮب ،وﻋﻠــﻰ رواﻳــﺔ اﻟﻄﻠــﻮع ﲡــﺐ
ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰي وﻋﻠﻰ أﰉ اﳌﻮﻟﻮد؛ ﻷن وﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮب ﺻﺎدﻓﻬﻢ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ.
NY0nELS)ML. J3zE1 F1FOאxCV

وﻳﺴــﺘﺤﺐ إﺧﺮاﺟﻬــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﻐــﺪو إﱃ اﳌﺼــﻠﻰ) (2ﳌــﺎ روى) (3اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ" :أﻧــﻪ
 أﻣـﺮ ﺑﺈﻋﻄـﺎء ﺻـﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄـﺮ ﻗﺒــﻞ أن ﳜـﺮج إﱃ اﳌﺼـﻠﻰ") ،(4وﻗﻮﻟـﻪ" :أﻏﻨــﻮﻫﻢ
ﻋ ــﻦ اﻟﻄﻠـ ــﺐ ﰲ ﻫ ــﺬا اﻟﻴـ ــﻮم") ،(5وﻟﻴﺄﻛـ ــﻞ ﻣﻨﻬ ــﺎ اﻟﻔﻘ ـ ـﺮاء ﻗﺒ ــﻞ ﻏـ ــﺪوﻫﻢ ،ﻛﻤـ ــﺎ
ﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻟﻺﻧﺴــﺎن أن ﻳﺄﻛــﻞ ﻗﺒــﻞ ﻏــﺪوﻩ ،وﻗﻴــﻞ :إن ذﻟــﻚ ﺗﺄوﻳــﻞ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:
 (6)lÙØ ×  Ö Õ  Ô Ó Ò Ñmأﻧﻪ أﺧﺮج) (7زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ وﻏـﺪى
إﱃ اﻟﻌﻴﺪ).(8
) (1فصل سقطت من )م(.
) (2انظر :المدونة ،(289/1) :التفريع ،(295/1) :الكافي )ص .(111
) (3في )م( :رواه.
) (4أخرجه البخ!اري ف!ي الزك!اة ،ب!اب :الص!دقة قب!ل العي!د ،(139/2) :ومس!لم ف!ي الزك!اة ،ب!اب :األم!ر ب!إخراج
زكاة الفطر قبل الصالة.(679/2) :
) (5أخرجه البخاري ) (153/2بلفظ" :أغنوھم في ھذا اليوم" عن أبى معشر ،وأعله ابن ع!دى ف!ي الكام!ل ب!أبى
معشر )نصب الراية.((432/2) :
) (6سورة األعلى ،اآليتين.15 ،14 :
) (7في )م( :إخراج.
) (8رُوي عن أب!ى س!عيد الخ!دري واب!ن عم!ر – رض!ي ﷲ عنھم!ا) -انظ!ر تفس!ير الطب!ري ،156/30) :الج!امع
ألحكام القرآن.(21/20) :
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وﻻ ﳚ ـ ــﻮز إﺧﺮاﺟﻬ ـ ــﺎ ﻗﺒ ـ ــﻞ ﻳ ـ ــﻮم اﻟﻔﻄ ـ ــﺮ أو ﻟﻴﻠﺘ ـ ــﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺣﺴ ـ ــﺐ اﺧ ـ ــﺘﻼف
اﻟﺮواﻳ ــﺎت)(1؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﺗﻘ ــﺪﱘ إﺧﺮاﺟﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ وﻗ ــﺖ اﻟﻮﺟ ــﻮب ،وذﻟ ــﻚ ﻏ ــﲑ
ﺟﺎﺋﺰ ،وﺗﺄوﻳﻞ ﻗـﻮل ﺑﻌـﺾ) ،(2أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ :إﻧـﻪ إن أﺧﺮﺟﻬـﺎ ﻗﺒـﻞ ﻳـﻮم اﻟﻔﻄـﺮ ﺑﻴـﻮم
أو ﻳﻮﻣﲔ أﺟﺰأﻩ أن ﳜﺮﺟﻬﺎ إﱃ اﻟـﺬي ﳛﻔﻈﻬـﺎ وﳛﺮﺳـﻬﺎ ،وﲡﻤـﻊ ﻋﻨـﺪﻩ إﱃ ﻳـﻮم
اﻟﻌﻴﺪ؛ ﻷن ﺗﻠﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدﻢ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ،وﻣﻦ ﲪﻞ ﻫﺬا اﻟﻘـﻮل ﻋﻠـﻰ ﻇـﺎﻫﺮﻩ ﰲ
ﺟ ـ ـﻮاز اﻹﺧ ـ ـﺮاج ﻋﻠ ــﻰ اﻹﻃ ــﻼق ،ﻓ ــﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﻀ ــﺔ ﻣﻨ ــﻪ) (3ﻳﻠﺰﻣ ــﻪ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺟ ـ ـﻮاز
إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬﺮ ،وﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ اﻧﻔﺼﺎل) (4ﻟﻪ ﻋﻨﻪ.
n«?2 J5zS.ز>Aא;N%؟x

وﲡ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــﻞ واﺟ ــﺪ ﺳ ــﺒﻴﻼ إﻟﻴﻬ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟﺮﺟ ــﺎل ،واﻟﻨﺴ ـ ــﺎء ،واﻷﺣ ـ ـﺮار،
واﻟﻌﺒﻴ ــﺪ ،واﻟﻜﺒ ــﺎر ،واﻟﺼ ــﻐﺎر واﳊﺎﺿ ــﺮة ،واﻟﺒﺎدﻳ ــﺔ) ،(5ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :أدوا ﺻ ــﺪﻗﺔ
اﻟﻔﻄــﺮ") ،(6وﻫــﺬا ﺧﻄــﺎب ﻋــﺎم ،وﻗــﻮل اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ" :ﻓــﺮض رﺳــﻮل اﷲ  زﻛــﺎة
اﻟﻔﻄــﺮ ﻣــﻦ رﻣﻀــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻨــﺎس") (7ﻓﻌــﻢ ،وﻗﻮﻟــﻪ ﰲ ﺣــﺪﻳﺚ آﺧــﺮ" :ﻋــﻦ ﻛــﻞ
ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ ،ﺻﻐﲑ أو ﻛﺒﲑ ،ﻏﲏ أو ﻓﻘﲑ ،أو ﳑﻠﻮك").(8
 J6z1FOو Vز>Aא;xX-D.?.MDN%

وﻣــﻦ ﻛــﺎن ﻋﻨــﺪﻩ ﺻــﺎع ﻻ ﻳﻠﺤﻘــﻪ ﺿــﺮر ﺑﺈﺧﺮاﺟــﻪ ﻣــﻦ إﻓﺴــﺎد) (9ﻣﻌﺎﺷــﻪ أو
ﺟﻮﻋﻪ أو ﺟـﻮع ﻋﻴﺎﻟـﻪ أو دﻳـﻦ ﻳﺼـﺮف ﻓﻴـﻪ ﻓﻌﻠﻴـﻪ أن ﳜﺮﺟـﻪ ،وﻻ اﻋﺘﺒـﺎر ﺑﻜﻮﻧـﻪ
) (1في )م( :الرواية.
) (2بعض سقطت من )ق(.
) (3منه سقطت من )ق(.
) (4في )م( :انتقال.
) (5انظ!!!!!ر :المدون!!!!!ة ،(289/1) :الموط!!!!!أ ،(283/1) :التفري!!!!!ع ،(295/1) :الرس!!!!!الة )ص  ،(172الك!!!!!!افي
)ص .(112-111
) (6أخرجه الدارقطني ،(141/2) :والبيھقي ،(161/4) :وفي إسناده ضعف وإرسال ،وأخرجه الشافعي مرسال
)تلخيص الحبير.(184/2) :
) (7سبق تخريج الحديث.
) (8ھو حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه في أول باب زكاة الفطر.
) (9في )م( :فساد.
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ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻨﺼﺎب ﻣﻦ اﳌﺎل) (1ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) ،(2ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻮﺟـﻮب ﻓﻠﻘﻮﻟـﻪ" :أدوا
ﺻــﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄــﺮ") (3وروي" :أﻧــﻪ ﻓــﺮض اﻟﻔﻄــﺮ وﱂ ﻳﻌﺘــﱪ ﻧﺼــﺎﺑﺎ") ،(4وﻷﻧــﻪ واﺟــﺪ
ﳌﻘــﺪارﻫﺎ ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ أداﺋﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺿــﺮر ﻳﻠﺤﻘــﻪ ﻛﺎﻟﻮاﺟــﺐ ﻟﻠﻨﺼــﺎب ،وأﻣــﺎ
ﺳــﻘﻮط اﻟﻮﺟــﻮب إذا ﳊﻘــﻪ ﺿــﺮر؛ ﻓﻸﻧــﻪ ﳛﻮﺟــﻪ إﺧﺮاﺟﻬــﺎ إﱃ اﻟﻄﻠــﺐ ،وذﻟــﻚ
ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻮﺟﻮﺎ ،ﻷن اﻟﻐﺮض ﺑﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ.
 J7z1FOא;Iא3دW0\$Oز>Aא;0CVN¦N%ذאx/dCa.W1:O

ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻔﻘﲑ إذا دﻓﻌﺖ إﻟﻴﻪ) (5زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ وﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺗﻪ وﻗـﻮت ﻋﻴﺎﻟـﻪ
ﺻﺎع أن ﳜﺮﺟﻪ) (6ﻣﻦ ﻏﲑ إﳚﺎب ،ﻷن ﻏﻨﺎﻩ ﻃﺮأ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪم) (7اﻟﻮﺟﻮب.
NY0 J8z1FOאجאBD?2A>Bم';x+CL
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وﻳﻠﺰم) (8اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﳑﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ  ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺪاود
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻻ ﻳﻠﺰم إﻻ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻪ وﺣـﺪﻩ ،ﻟﻘﻮﻟـﻪ )" :(11أدوا زﻛـﺎة اﻟﻔﻄـﺮ ﻋﻤـﻦ
ﲤﻮﻧﻮن") ،(12وﻷﺎ ﻃﻬﺮة ﲡﺮي ﳎﺮى اﳌﺆوﻧﺔ ﻓﺄﺷـﺒﻬﺖ ﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻨﻔﻘـﺎت ،وﻳﻠﺰﻣـﻪ
ﻋﻦ وﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﲑ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣـﺎل ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻣـﺎل أﺧـﺮج ﻋﻨـﻪ ﻣـﻦ ﻣﺎﻟـﻪ،
وﻳﻠﺰﻣﻪ ﻋﻦ وﻟﺪﻩ اﻟﻜﺒﲑ إذا ﺑﻠﻎ ﻓﻘـﲑا زﻣﻨـﺎ) ،(13وﻋـﻦ أﺑﻮﻳـﻪ اﻟﻔﻘـﲑﻳﻦ اﳌﺴـﻠﻤﲔ،
وﻋــﻦ ﻋﺒﻴــﺪﻩ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻛــﺎﻧﻮا ﻟﻠﺘﺠــﺎرة أو ﻟﻠﻘﻨﻴــﺔ ،وﻋــﻦ أﻣﻬــﺎت أوﻻدﻩ وﻣﺪﺑﺮﻳــﻪ
) (1انظر :المدونة ،(289/1) :التفريع.(295/1) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(51مختصر القدوري.(158/1) :
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4لم أعثر عليه.
) (5في )م( :إذا كان فيما دفع إليه من.
) (6انظر المدونة ،(289/1) :التفريع.(295/1) :
) (7تقدم :سقطت من )م(.
) (8في )م( :يلزمه.
) (9انظر :المدونة ،(292-289/1) :التفريع ،(296-295/1) :الرسالة )ص  ،(172الكافي )ص .(111
) (10انظر :المحلى.(194/6) :
)  (11سقطت من )ق(.
) (12سبق تخريج الحديث قريبا.
) (13زمنا :من باب تعب وھو مرض يدوم زمانا طويال )المصباح المنير )ص .((256
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وﻣﻌﺘﻘﻴــﻪ إﱃ أﺟــﻞ ،وﰲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻴــﻪ رواﻳﺘــﺎن) ،(1ﻓــﺈذا ﻗﻠﻨــﺎ :ﺗﻠﺰﻣــﻪ ﻓﺒــﺎﻟﺮق ﻣــﻊ ﻛﻮﻧــﻪ
ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟﻄﻬــﺎرة) ،(2وإذا ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﺗﻠﺰﻣــﻪ ﻓﻸــﺎ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘــﺔ ،ﻓﻠﻤــﺎ ﱂ ﺗﻠﺰﻣــﻪ
اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﻴﻪ ﱂ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻔﻄﺮة ﻋﻨﻬﻢ.
NY0 J9z1FOאجز>Aא;?N%زوxWLV

إذا ﻟﺰﻣﺘــﻪ اﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ زوﺟﺘــﻪ) (3اﳌﺴــﻠﻤﺔ ﻟﺰﻣــﻪ إﺧ ـﺮاج اﻟﻔﻄــﺮة ﻋﻨﻬــﺎ ،ﻣﻮﺳــﺮة
ﻛﺎﻧــﺖ أو ﻣﻌﺴــﺮة) ،(4ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (5ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﻋﻤــﻦ ﲤﻮﻧــﻮن") ،(6ﻓﻌــﻢ،
وﻷــﺎ ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟﻄﻬــﺮة ،ﻓﻮﺟــﺐ أن ﺗﻠﺰﻣــﻪ ﻓﻄﺮــﺎ ﻣــﻦ ﺗﻠﺰﻣــﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬــﺎ إذا ﻛــﺎن
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻴﻬﺎ) ،(7أﺻﻠﻪ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﲑ ،وﻷن اﻟﻔﻄﺮة ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﻤﺆوﻧـﺔ ﻓـﻴﻤﻦ ﻫـﻮ ﻣـﻦ
أﻫــﻞ اﻟﻄﻬــﺮة ﻓﻴﺠــﺐ أن ﺗﻠﺰﻣــﻪ ،ﺑﺪﻻﻟــﺔ أن اﻟﻌﺒﻴــﺪ ﳌــﺎ ﻟﺰﻣــﺖ ﺳــﺎدﻢ ﻧﻔﻘــﺎﻢ
ﻟــﺰﻣﺘﻬﻢ اﻟﻔﻄــﺮة ﻋــﻨﻬﻢ ،وإذا ﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﺗﻠﺰﻣــﻪ ﻋــﻦ زوﺟﺘــﻪ ﻓﺘﻠﺰﻣــﻪ ﻋــﻦ ﺧــﺎدم ﻣــﻦ
ﺧﺪﻣﻬﺎ ،ﻷن ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
NY0 J10z1FOאجز>Aא;c  ?N%אx;f

وﻻ ﻳﻠﺰﻣــﻪ إﺧﺮاﺟﻬــﺎ ﻋــﻦ ﻋﺒﻴــﺪﻩ اﻟﻜﻔــﺎر) ،(8ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(9ﳊــﺪﻳﺚ
اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ" :ﻓــﺮض رﺳــﻮل اﷲ  ﺻــﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄــﺮ ﻣــﻦ رﻣﻀــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﺣــﺮ أو
ﻋﺒﺪ ،ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ ﻣﻦ اﳌﺴـﻠﻤﲔ") ،(10ﻓﻘﻴـﺪﻩ ﺑﺎﻹﺳـﻼم ﻓـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﰲ
اﻟﻮﺟ ــﻮب ،وروى اﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺎس ﻗ ــﺎل" :ﻓ ــﺮض رﺳ ــﻮل اﷲ  زﻛ ــﺎة اﻟﻔﻄ ــﺮ ﻃﻬ ــﺮة
) (1انظر :المدونة ،(289/1) :التفريع ،(296/1) :الكافي )ص .(112
ص َدقَة تُ َ
) (2لعله يقصد أنه يدخل فيمن خوطب بقوله تعالىُ :
ط ﱢھ ُرھُم َوتُ َز ﱢكي ِھم بِ َھا".
"خذ ِمن أَ ْم َوالِ ِھم َ
) (3في )م( :زوجه ،وفي )ر( :عن الزوجة.
) (4انظر :المدونة ،(292/1) :التفريع ،(295/1) :الكافي )ص .(12-111
) (5انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(51مختصر القدوري.(159/1) :
) (6سبق تخريج الحديث قريبا.
) (7عليھا :سقطت من )م(.
) (8انظر :المدونة ،(290/1) :التفريع.(195/1) :
) (9انظر مختصر الطحاوي )ص  ،(51مختصر القدوري.(159/1) :
) (10سبق تخريج الحديث.
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ﻟﻠﺼــﺎﺋﻢ ﻣــﻦ اﻟﻠﻐــﻮ واﻟﺮﻓــﺚ ،وﻃﻌﻤــﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻛﲔ") ،(1ﻓــﺄﺧﱪ ﻋــﻦ ﻋﻠــﺔ ﻓﺮﺿــﻬﺎ
واﻟﻐــﺮض اﳌ ـﺮاد ﺑــﻪ ،وأﻧــﻪ ﳜــﺘﺺ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓــﺎﻧﺘﻔﻰ وﺟﻮﺑــﻪ ﻋــﻦ اﻟﻜﻔــﺎر ،وﻷــﺎ
ﻃﻬﺮة ﻓﻼ ﲣﺮج إﻻ ﻋﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ ،وإﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻹﺧﺮاج ،وﻷﻧﻪ
ﺣﻖ ﰲ ﻣﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓﻠﻢ ﲡﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺒـﺪ اﻟﻜـﺎﻓﺮ ﻛﺎﻷﺿـﺤﻴﺔ) ،(2وﺣﻜـﻢ
اﻷﺑﻮﻳﻦ واﻟﺰوﺟﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺒﺪ.
NY0 J11z1FOאجز>Aא;xc    ?AN%

وﻻ ﺷــﻲء ﻋﻠﻴــﻪ ﰲ ﻋﺒﻴــﺪ ﻋﺒﻴــﺪﻩ؛ ﻷــﻢ ﻟﻴﺴ ـﻮا ﻋﺒﻴــﺪا ﻟــﻪ) ،(3وإﳕــﺎ ﳝﻠﻜﻬ ــﻢ
ﺑــﺎﻻﻧﺘﺰاع ،وﻻ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎداﻢ أن ﳜﺮﺟ ـﻮا ﻋــﻨﻬﻢ ﻷن ﻣﻠــﻚ اﻟﻌﺒﻴــﺪ ﻏــﲑ ﻣﺴــﺘﻖ،
وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ أن ﳜﺮﺟﻮا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ؛ ﻷن ﻧﻔﻘﺎﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﻢ.
 J12z1FOز>Aא;N%אxZf)NdZ8 $

واﻟﻌﺒــﺪ ﺑــﲔ ﺷ ـﺮﻳﻜﲔ أو ﺷــﺮﻛﺎء ﻳﻠــﺰﻣﻬﻢ إﺧ ـﺮاج اﻟﻔﻄــﺮة ﻋﻨــﻪ) ،(4ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧـﻪ ﻻ ﺷـﻲء ﻋﻠـﻰ ﺳـﺎداﺗﻪ)  (5ﳌـﺎ روي" :أﻧـﻪ  ﻓـﺮض ﺻـﺪﻗﺔ
اﻟﻔﻄــﺮ ﻣــﻦ رﻣﻀــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﺣــﺮ وﻋﺒــﺪ") (6ﻓﻌــﻢ ،وﻗــﺎل" :أدوا ﺻــﺪﻗﺔ اﻟﻔﻄــﺮ
ﻋﻤﻦ ﲤﻮﻧﻮن") ،(7وﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻزﻣﺔ ﳉﻤـﻴﻌﻬﻢ ﻓﻜـﺬﻟﻚ
اﻟﻔﻄﺮة ،وﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻄﻬﺮة ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﺆوﻧﺘﻪ ﻓﻠﺰﻣﺘﻪ ﻓﻄﺮﺗﻪ أﺻﻠﻪ اﳌﺎﻟﻚ
اﻟﻮاﺣﺪ.

) (1أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :زك!!اة الفط!!ر ،(262/2) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :ص!!دقة الفط!!ر:
) ،(585/1والحاكم ،وقال :على شرط البخاري )نصب الراية.(411/2) :
) (2في )م( :أصله األضحية.
) (3انظر :المدونة ،(293/1) :الكافي )ص .(113-112
) (4انظر :المدونة ،(289/1) :التفريع ،(296/1) :الكافي )ص .(112
) (5انظر :مختصر القدوري.(159/1) :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7سبق تخريج الحديث.
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إذا ﺛﺒـﺖ أن ﻋﻠـﻰ ﻣﻼﻛــﻪ) (1إﺧـﺮاج اﻟﻔﻄــﺮة ﻋﻨـﻪ ﻓﻴﻠـﺰم) (2ﻛــﻞ واﺣـﺪ أن ﳜــﺮج
ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﳝﻠــﻚ ﻣﻨــﻪ؛ ﻷــﺎ ﻣﺆوﻧــﺔ ﻓﺄﺷــﺒﻬﺖ اﻟﻨﻔﻘــﺔ ،وﻷن اﳋﺪﻣــﺔ وﻣﻨﺎﻓﻌــﻪ ﳌــﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺘﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﳌﻠﻚ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺰﻛﺎة.
6 J14z1FOאf?.MDN5W;F' $نxWN%O

وﰲ اﻟﻌﺒـﺪ اﻟـﺬي ﻧﺼـﻔﻪ) (3ﺣـﺮ ﺧـﻼف ،روي ﻋـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ أن) (4ﻋﻠـﻰ اﻟﺴــﻴﺪ
ﺑﻘﺪر ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ،وﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﻧﺼـﻴﺒﻪ اﳊـﺮ ،وروي ﻋﻨـﻪ أن
ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺴ ــﻴﺪ ﺑﻘ ــﺪر ﻧﺼ ــﻴﺒﻪ ،وﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﺒ ــﺪ ﺑﻘ ــﺪر ﺣﺮﻳﺘ ــﻪ ،وﻫ ــﻮ ﻗ ــﻮل ﳏﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ
ﺳﻠﻤﺔ ،وروي ﻋﻨﻪ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ إﺧﺮاج ﲨﻴـﻊ اﻟﺼـﺎع ،وﻻ ﺷـﻲء ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺒـﺪ،
وﻫ ـ ــﻮ ﻗ ـ ــﻮل ﻋﺒ ـ ــﺪ اﳌﻠ ـ ــﻚ ،وﻋﻨ ـ ــﺪ أﰉ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ ﻻ ﺷ ـ ــﻲء ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻌﺒ ـ ــﺪ وﻻ ﻋﻠ ـ ــﻰ
اﻟﺴــﻴﺪ) ،(5ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ ﰲ اﻟﻌﺒــﺪ ﺑــﲔ اﻟﺸـﺮﻳﻜﲔ ،وﻷﻧــﻪ ﻣﻠــﻚ ﳉــﺰء
ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﻠﻚ اﳉﻤﻴﻊ ،وﻷﻧﻪ ﺣـﻖ ﳚـﺐ ﷲ ﺗﻌـﺎﱃ) (6ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻟـﻚ ﲨﻴـﻊ
اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻮﺟﺐ أن ﺗﻠـﺰم ﳌﺎﻟـﻚ ﺑﻌﻀـﻪ ﺑﻘـﺪر ﻣﻠﻜـﻪ ﻛﺰﻛـﺎة اﻟﺘﺠـﺎرة؛ ﻓـﺈذا
ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓﻮﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻴﺪ ﺑﻘــﺪر ﻣﻠﻜــﻪ ،وﻻ ﺷــﻲء ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺒــﺪ؛
ﻷن أﺣﻜــﺎم اﻟــﺮق أﻏﻠــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ أﺣﻜــﺎم اﳊﺮﻳــﺔ ﺑﺪﻻﻟــﺔ ﻣﻨــﻊ ﺷــﻬﺎدﺗﻪ وﻣﲑاﺛــﻪ
وﻧﻘﺼﺎن ﻃﻼﻗﻪ وﺣﺪﻩ) ،(7وﺳﻘﻮط اﳊﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻜـﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺰﻛـﺎة ،وﻷﻧـﻪ ﻧـﺎﻗﺺ
اﳌﻠﻚ؛ ﻷن ﻛﻤﺎل اﳌﻠﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮق ﻓﺄﺷـﺒﻪ اﻟﻌﺒـﺪ ،وﻷن
ﻛﻞ ﻣﻦ ﱂ ﳜﺎﻃﺒﻪ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﳌﻌﲎ ﳝﻨﻊ وﺟﻮب اﻟﺒﻌﺾ ،ﻓﻜـﺬﻟﻚ
ﰲ اﻟــﺒﻌﺾ أﺻــﻠﻪ اﻟﻌﺒــﺪ اﻟﻐــﲏ ،ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺒــﺪ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ
) (1في )م( :مالكه.
) (2في )م( :فيلزمه.
) (3انظر المدونة ،(289/1) :التفريع ،(296/1) :الكافي )ص .(112
) (4أن :سقطت من )م(.
) (5انظر :مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(159/1) :
) (6تعالى :سقطت من )ق( ،و )ر(.
) (7في )م( :حدوده.
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اﳊﺮﻳـ ــﺔ اﻋﺘﺒـ ــﺎرﻩ ﺑﺎﻟﻌﺒـ ــﺪ ﺑـ ــﲔ ﺷ ـ ـﺮﻳﻜﲔ ﺑﻌﻠـ ــﺔ أﻤـ ــﺎ ﻳﺘﻘﺎﲰـ ــﺎن اﳋﺪﻣـ ــﺔ واﳌﻨـ ــﺎﻓﻊ
اﳌﺴ ــﺘﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﻠ ــﻚ ،ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﺣﻜﻤ ــﻪ) (1ﰲ زﻛ ــﺎة اﻟﻔﻄ ــﺮ ،وﻷن اﻟﻔﻄ ــﺮة ﺗﺎﺑﻌ ــﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻘــﺔ ،ﻓﻠﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻨﻔﻘــﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻔﻄــﺮة ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ؛ ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن
ﲨﻴﻊ اﻟﻔﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ أﻧﻪ ﳏﺒﻮس ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮق ﻛﺎﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ اﻟﺮق.
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وﺗﻠــﺰم اﻟﻔﻄــﺮة ﻋــﻦ اﻟﻌﺒــﺪ اﳌﺮﻫــﻮن واﳌﺒﻴــﻊ ﺑﺎﳋﻴــﺎر ﻟﻠﺒــﺎﺋﻊ واﳌﺒﺘــﺎع ،واﳌﺒﻴــﻊ ﺑﻴﻌــﺎ
ﻓﺎﺳ ــﺪا ﻗﺒ ــﻞ ردﻩ واﻷﻣ ــﺔ ﺗﺒ ــﺎع ﻋﻠ ــﻰ اﳌﻮاﺿ ــﻌﺔ ﻗﺒ ــﻞ ﺧﺮوﺟﻬ ــﺎ ،واﻟﻌﺒ ــﺪ إذا ﻗﺘ ــﻞ
وﺣﺒﺲ ﻟﻠﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﺎداﻢ؛ ﻷﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻬﻢ ﱂ ﻳﺰل ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،وﰲ
ﻣ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ ،وﰲ اﻟﺒﻴ ــﻊ اﻟﻔﺎﺳ ــﺪ ﻳ ــﺮد إﱃ اﻟﺒﻴ ــﻊ اﻟﺼ ــﺤﻴﺢ ،إﱃ أن ﳛﻜ ــﻢ ﺑ ــﺮدﻩ
ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ).(2
 J16z1FOא@N¦2OkL$ج6ز>Aא;xN%

اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺮج ﰲ زﻛــﺎة اﻟﻔﻄــﺮ ﺑﻐﺎﻟــﺐ ﻗــﻮت اﻟﺒﻠــﺪ اﻟــﺬي ﻫــﻮ ﺑــﻪ ،ﻓﻤــﻦ
أي أﺻ ــﻨﺎف اﻷﻗ ـﻮات ﻛ ــﺎن أﺧﺮﺟ ــﻪ ﺣﻨﻄ ــﺔ ،أو ﺷ ــﻌﲑا ،أو ﺳ ــﻠﺘﺎ ،أو ﲤـ ـﺮا ،أو
أرزا ،أو ذرة ،أو دﺧﻨــﺎ) ،(3أو زﺑﻴﺒــﺎ ،أو أﻗﻄــﺎ ،أو أي ﺷــﻲء ﻛــﺎن ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ:
إﻧﻪ ﳜﺮج ﻫﺬﻩ اﻷﺟﻨﺎس ﳌﺎ روي" :أﻧﻪ  ﻓﺮض زﻛـﺎة اﻟﻔﻄـﺮ ﺻـﺎﻋﺎ ﻣـﻦ ﲤـﺮ أو
ﺻــﺎﻋﺎ ﻣــﻦ ﺷــﻌﲑ") ،(4وروي" :أدوا ﺻــﺎﻋﺎ ﻣــﻦ ﻗﻤــﺢ أو ﲤــﺮ") ،(5وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ
أﰉ ﺳــﻌﻴﺪ" :ﻛﻨــﺎ ﳔــﺮج زﻛــﺎة اﻟﻔﻄــﺮ إذا ﻛــﺎن ﻓﻴﻨــﺎ رﺳــﻮل اﷲ  ﺻــﺎﻋﺎ ﻣــﻦ ﲤــﺮ
أو ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﲑ أو ﺻﺎﻋﺎ ﻣﻦ زﺑﻴﺐ أو ﺻﺎﻋﺎ ﻣـﻦ أﻗـﻂ") ،(6وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن
اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑﻐﺎﻟ ــﺐ ﻗــﻮت أﻫ ــﻞ اﻟﺒﻠــﺪ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :أﻏﻨــﻮﻫﻢ ﻋ ــﻦ اﻟﻄﻠــﺐ ﰲ ﻫ ــﺬا
) (1في )م( :حكمھما.
) (2في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(293-289/1) :الكافي )ص .(113-112
) (3الدخن – بضم الدال :-حب معروف.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6سبق تخريج الحديث.
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اﻟﻴــﻮم") ،(1وﻫــﻢ ﻻ ﻳﺴــﺘﻐﻨﻮن ﻋــﻦ اﻟﻄﻠــﺐ إﻻ ﺑﻮﺟــﻮد ﻗــﻮﻢ اﳌــﺄﻟﻮف ﳍــﻢ ،ﻓــﺈذا
ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻳﻘﺘــﺎت ﻗــﻮت أﻫــﻞ اﻟﺒﻠــﺪ أﺧــﺮج ﻣﻨــﻪ ،وإن ﻛــﺎن ﻳﻘﺘــﺎت
)(2
أﻋﻠ ــﻰ ﻣﻨ ــﻪ اﺳ ــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ ﻟ ــﻪ أن ﳜ ــﺮج ﳑ ــﺎ ﻳﺄﻛﻠ ــﻪ ﻟﻴﻮاﺳ ــﻲ اﻟﻔﻘـ ـﺮاء ﻓﻴﻤ ــﺎ ﳜﺘ ــﺎرﻩ
ﻟﻨﻔﺴــﻪ ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻔﻌــﻞ ﺟــﺎز ،وﻛــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ إﺧـﺮاج ﻏﺎﻟــﺐ ﻗــﻮت أﻫــﻞ اﻟﺒﻠــﺪ ،وإن
ﻛﺎن ﻳﻘﺘﺎت أدﱏ ﻣﻨـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻟﻌُـﺪم أﺟـﺰأﻩ أن ﳜـﺮج ﻣﻨـﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳﻘـﺪر
ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ،وإن ﻛﺎن ﻟﺸﺢ أﺧﺮج ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮت ﺑﻠﺪﻩ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.







 



) (1سبق تخريج الحديث.
) (2في )م( ،و )ر( :مما اختاره
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)(1

واﻷﺻﻨﺎف اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺐ ﺻﺮف اﻟﺼﺪﻗﺔ ﳍﻢ ﻫـﻢ اﻷﺻـﻨﺎف اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﻀـﻤﻨﺘﻬﻢ
)(2
آﻳـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺼـ ـ ـ ــﺪﻗﺎت  ،ﻟﻘﻮﻟـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ـ ــﺎﱃ t s r qm :

  ~ } | { z y x w v u
¡ ،(3)lوﻻ ﳚــﻮز ﺻ ـﺮﻓﻬﺎ إﱃ ﻏــﲑﻫﻢ ،وﻷــﺎ ﺟﻬــﺔ ﺻــﺮف) (4اﻟﺼــﺪﻗﺔ،

ﻛﻤــﺎ ﻻ ﲡــﻮز اﻟﺼــﻼة إﱃ ﺟﻬــﺔ ﺳــﻮى ﺟﻬــﺔ اﻟﻜﻌﺒــﺔ؛ ﻷــﺎ ﺟﻬــﺔ اﻟﺼــﻼة ،وﻻ
ﺧﻼف ﰲ ﻫﺬا).(5
2S, J1z1FOאMDA>BאCLVدא*.مx

وﻗﺴــﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺟﺘﻬــﺎد ﻣــﻦ اﻹﻣــﺎم ،وﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳ ـﺮاﻩ ﻣــﻦ اﳊﺎﺟــﺔ زاد ﻋﻠــﻰ
اﻟﺜﻤﻦ أم) (6ﻧﻘـﺺ ﻋﻨـﻪ ،اﺳـﺘﻐﺮق ﲨﻴـﻊ اﻷﺻـﻨﺎف أو ﺑﻌﻀـﻬﻢ أو ﺻـﻨﻔﺎ واﺣـﺪا
ﻣ ـ ــﻨﻬﻢ) ،(7ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻟﻠﺸـ ـ ــﺎﻓﻌﻲ) (8ﰲ ﻗﻮﻟ ـ ــﻪ :ﻻ ﳚ ـ ــﻮز اﻻﻗﺘﺼـ ـ ــﺎر ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺑﻌـ ـ ــﺾ
اﻷﺻــﻨﺎف اﻟﺴــﺒﻌﺔ وﻳﻠــﺰم ﺗﻔﺮﻳﻘﻬــﺎ ﰲ ﲨــﻴﻌﻬﻢ؛ ﻷﻧــﻪ ﺣــﻖ ﻳﺘﻜــﺮر ﰲ اﳌــﺎل ﻛــﻞ
ﺣــﻮل ﻓﻠــﻢ ﳚــﺐ اﻋﺘﺒــﺎر اﻷﺻــﻨﺎف ﻓﻴــﻪ ﻛﺎﳉﺰﻳــﺔ ،وﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ ﱂ ﻳﺘﻌــﲔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺮض
ﰲ آﺣﺎد اﻟﺼﻨﻒ ،ﺑﻞ ﺟـﺎز أن ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﻮاﺣـﺪ واﻻﺛﻨـﲔ واﻟﺜﻼﺛـﺔ ،ﻛـﺬﻟﻚ
ﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻨﺎف ،ﻷن آﺣﺎد اﻟﺼﻨﻒ ﳏﻞ ﻟﻠﺼﺪﻗﺔ ﻛﺎﳉﻤﻠـﺔ ،وﻷﻧـﻪ
) (1عنوان فصل من )م(.
) (2انظر :المدونة ،(253/1) :التفريع ،(297/1) :الكافي )ص .(115-114
) (3سورة التوبة ،اآلية.60 :
) (4في )ق( :صروف.
) (5انظر :اإلجماع )ص  ،(51المغنى.(665/2) :
) (6في )م( :أو.
) (7انظر :المدونة ،(253/1) :التفريع ،(298/1) :الكافي )ص .(115
) (8انظر :األم ،(71/1) :اإلقناع )ص .(71

402

ﺻ ــﻨﻒ ﻣﻨﺼ ــﻮص ﻋﻠﻴـ ـﻪ ﰲ اﻟﺼ ــﺪﻗﺔ ،ﻓﺠ ــﺎز ﺻ ــﺮف ﲨﻴﻌﻬ ــﺎ إﻟﻴ ــﻪ ،وأن ﻳﺄﺧ ــﺬ
ﲝﺴ ــﺐ اﻻﺟﺘﻬ ــﺎد ﻛﺎﻟﻌﺎﻣ ــﻞ واﳌﺆﻟﻔ ــﺔ واﳌﻘﺼ ــﻮد ﻣ ــﻦ اﻟﻈ ــﺎﻫﺮ) ،(1اﻷﺧﺒ ــﺎر ﻋ ــﻦ
ﳏﻠﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ دون اﻟﺘﻤﻠﻴﻚ) ،(2وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺄﺧﻮذ.
Ma$. J2z1FOא;Iوא@xZfS

اﻟﻔﻘﲑ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﺪ اﻟﺸﻲء اﻟﻴﺴﲑ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ ،واﳌﺴﻜﲔ أﺣـﻮج ﻣﻨـﻪ؛
ﻷﻧﻪ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ) (3أﺻﻼ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ) ،(4ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إن اﳌﺴـﻜﲔ
ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻣﻌــﻪ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻴــﻪ ،وإن اﻟﻔﻘــﲑ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻻ ﺷــﻲء ﻟــﻪ أﺻــﻼ ،وإﳕــﺎ
ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳌﺴﻜﲔ أﺣﻮج ﻣﻦ اﻟﻔﻘﲑ؛ ﻷن اﻻﲰـﲔ ﻣـﺄﺧﻮذان ﻣـﻦ اﻟﻌُـﺪم واﻧﺘﻔـﺎء
اﻷﻣــﻼك ،إﻻ أن اﳌﺴــﻜﻨﺔ ﻋﺒــﺎرة ﻋﻤــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ ذﻟ ـﻚ وﻫــﻮ ﺷــﺪة اﳊﺎﺟــﺔ اﻟــﱵ
ﻳﻜﺴــﺐ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ اﳋﻀــﻮع واﻻﺳــﺘﻜﺎﻧﺔ ،ﻓﻠــﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ أﺣــﻮج ﻣــﻦ اﻟﻔﻘــﲑ،
وﻳﻮﺿ ــﺢ ذﻟ ــﻚ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ ،(5)l¯® ¬ «m :ﻳﺮﻳ ــﺪ أن اﳊﺎﺟ ــﺔ
ﺑﻠﻐــﺖ ﺑــﻪ إﱃ أن ﻟﺼــﻖ ﺑــﺎﻟﱰاب ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺣﺎﺋــﻞ ﺑﻴﻨــﻪ وﺑﻴﻨــﻪ ،وﻣــﺎ ﻳﺬﻛﺮوﻧــﻪ ﻣــﻦ
ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ) (7)lfe d cm:(6ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﲟــﺎ ورد ﻣــﻦ ﺗﺴــﻤﻴﺔ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻠﻴﺴﲑ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻘﲑ ،وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ):(8
)(9
وﻓ ــﻖ اﻟﻌﻴ ــﺎل ﻓﻠ ــﻢ ﻳﺘ ــﺮك ﻟ ــﻪ ﺳ ــﺒﺪ
أﻣــﺎ اﻟﻔﻘﻴــﺮ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧــﺖ ﺣﻠﻮﺑﺘــﻪ
واﻟﻈ ــﺎﻫﺮ وارد ﻋﻠ ــﻰ ﺳ ــﺒﻴﻞ اﻟﺮﲪ ــﺔ واﻟﺘﻌﻄ ــﻒ ،وﻣ ــﻦ ﻣﺘ ــﺄﺧﺮي أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣ ــﻦ
ﻳﻘــﻮل :إن اﻟﻔﻘــﲑ واﳌﺴــﻜﲔ اﲰــﺎن ﳌﻌــﲎ واﺣــﺪ) ،(10ووﺟــﻪ ذﻟــﻚ أــﻢ) (11ﰲ
) (1أي :من ظاھر آية التصديق.
) (2في )م( :المليك.
) (3انظر :التفريع ،(297/1) :الكافي ) ص .(114
) (4انظر :األم ،(71/1) :اإلقناع )ص .(70
) (5سورة البلد ،اآلية.16 :
) (6تعالى :سقطت من )ق(.
) (7سورة الكھف ،اآلية.79 :
) (8في )ر( :وھو قول الشافعي ،وھو خطأ إذ البيت للراعي النميري ،وھو في ديوانه )ص .(55
) (9السبد :يقولون :ماله سبد وال لبد أي :ال قليل وال كثير )الصحاح.((483/2) :
) (10انظر :التفريع ،(297/1) :الكافي )ص .(114
) (11انظر :التاج واإلكليل – للمواق.(350/2) :
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ﻇــﺎﻫﺮ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل ﻫﻜــﺬا؛ ﻷن اﻟﻨــﺎس ﻻ ﻳﻔﺮﻗــﻮن ﺑــﲔ اﻟﻘــﻮل :ﻓﻘــﲑ وﻣﺴــﻜﲔ،
وﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ أوﱃ وأﺻﺢ؛ ﻷن اﻷﺻﻞ ﰲ اﺧﺘﻼف اﻷﲰﺎء أﻧﻪ ﻻﺧﺘﻼف اﳌﻌﺎﱐ.
 J3z1FOאD.$نxCD

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺒﺎﺎ وﺳﻌﺎﺎ ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻴﻬﻢ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ أﺟﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
ﺑﻘﺪر ﻋﻤﻠﻬﻢ.
 J4z1FOא@^;x+C8D,

اﳌﺆﻟﻔــﺔ ﻗﻠــﻮﻢ ﻛــﺎن ﰲ ﺻــﺪر اﻹﺳــﻼم ﻗــﻮم ﳑــﻦ ﻳﻈﻬــﺮ اﻹﺳــﻼم ﻳـُـﺪﻓﻊ إﻟــﻴﻬﻢ
ﺷــﻲء ﻣــﻦ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﻟﻴﻨﻜــﻒ ﻏــﲑﻫﻢ ﺑﺎﻧﻜﻔــﺎﻓﻬﻢ ،وﻗــﺎل ﻗــﻮم ﻣــﻦ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ :ﻗــﻮم
ﻣــﻦ أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ :ﻗ ــﻮم ﻣﺴــﻠﻤﻮن ﻳ ــﺮى أن ﻳﺴ ــﺘﺄﻟﻔﻬﻢ ﻟﻴﻘــﻮي اﻹﺳ ــﻼم ﰲ ﻗﻠ ــﻮﻢ
وﻳﺒ ـ ــﺎﻟﻐﻮا ﰲ اﻟﻨﺼ ـ ــﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴ ـ ــﻠﻤﲔ) (1واﻷول أﻗ ـ ــﻮى وأوﺿ ـ ــﺢ ،وﻗ ـ ــﺪ ﺳ ـ ــﻘﻄﺖ
اﳊﺎﺟــﺔ إﻟــﻴﻬﻢ ﲝﻤــﺪ اﷲ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻮﻗــﺖ ،ﻓــﺈن دﻋــﺖ اﳊﺎﺟــﺔ إﻟــﻴﻬﻢ ﰲ ﺑﻌــﺾ
اﻷوﻗﺎت ﺟﺎز أن ﻳﺮد ﺳﻬﻤﻬﻢ.
 J5z1FOאx ,N
وﻗﻮﻟـﻪ ﻋــﺰ وﺟــﻞ (2)l`_m :ﰲ ﻓــﻚ اﻟﺮﻗــﺎب) ،(3وﻫــﻮ أن ﻳﺸــﱰي

اﻹﻣ ــﺎم رﻗﺎﺑ ــﺎ ﻣ ــﻦ أﻣ ـ ـﻮال اﻟﺼ ــﺪﻗﺎت ﻓﻴﻌ ــﺘﻘﻬﻢ ﻋ ــﻦ اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ وﻳﻜ ــﻮن اﻟ ــﻮﻻء
)(5
)(4
ﻟﻠﻤﺴ ــﻠﻤﲔ وﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻘ ــﻮل ﻣ ــﻦ زﻋ ـﻢ أ ــﻢ اﳌﻜ ــﺎﺗﺒﻮن ؛ ﻷن ﻗﻮﻟ ــﻪ _m :
` ،(6)lﻳﻘﺘﻀ ــﻲ رﻗﺒ ــﺔ ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ ،وﻷن ﻣ ــﺎ ﺻ ــﺮف ﻓﻴ ــﻪ ﻣ ــﻦ أﻣـ ـﻮال اﻟﺰﻛ ــﺎة
ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻻ ﻳﻜـﻮن ﻟﻠﻐـﲏ ﻓﻴـﻪ ﻧﻔـﻊ ،وإذا دﻓـﻊ) (7إﱃ ﻣﻜﺎﺗـﺐ ﺟـﺎز أن ﻳﻌﺠـﺰ
) (1انظر :المدونة ) ،(254/1التفريع ،(298/1) :الكافي )ص .(15
) (2سورة التوبة ،اآلية.60 :
) (3الرقاب :العبيد.
) (4انظر :المدونة ،(257/1) :التفريع ،(298/1) :الكافي )ص .(114
) (5وھو قول أصحاب أبى حنيفة )انظر الطحاوي )ص  ،((52وأصحاب الشافعي )انظر اإلقناع )ص .((71
) (6سورة التوبة ،اآلية.60 :
) (7في )م( :وقع.
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وﻳــﺮق وﺗﺒﻄــﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘــﻪ ﻓﻴﺼــﲑ اﳌــﺎل ﻟﻠﺴــﻴﺪ ،وﻷﻧــﻪ ﻻ ﳜﻠــﻮ أن ﻳﻌﻄــﻲ اﳌﻜﺎﺗــﺐ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وذﻟﻚ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺪ ﻟﺴﻴﺪﻩ ،واﻟﻐﲏ ﻻ ﳚﻮز دﻓﻊ اﻟﺼﺪﻗﺔ إﻟﻴـﻪ،
وﻷن اﻟﻮﻻء ﻳﺜﺒﺖ) (1ﻟﺴﻴﺪ اﳌﻜﺎﺗﺐ وﻻ ﳛﺼﻞ اﻟﻨﻔﻊ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ.
 J6z1FOא .نx

اﻟﻐــﺎرﻣﻮن ﻫــﻢ اﻟــﺬﻳﻦ أداﻧ ـﻮا) (2ﰲ ﻏــﲑ ﺳــﻔﻪ وﻻ ﻓﺴــﺎد ،ﻻ ﳚــﺪون وﻓــﺎء وﻻ
ﻗﻀ ــﺎء ،أو ﻳﻜ ــﻮن ﻣﻌﻬ ــﻢ أﻣ ـﻮال ﻫ ــﻲ ﺑ ــﺈزاء دﻳ ــﻮﻢ ،ﻓﻴﻌﻄ ــﻮن ﻣ ــﺎ ﻳﻘﻀ ــﻮن ﺑ ــﻪ
دﻳ ــﻮﻢ ،ﻓ ــﺈن ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﳍ ــﻢ أﻣ ـﻮال ،وﻛ ــﺎن ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ دﻳ ــﻮن ﻓﻬ ــﻢ ﻓﻘ ـﺮاء وﻏ ــﺎرﻣﻮن
ﻓﻴﻌﻄﻮن ﺑﺎﻟﻮﺻﻔﲔ.
1 6 J7z1FOא x7

وﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ اﻟﻐﺰو واﳉﻬﺎد ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺼـﺪﻗﺔ إﱃ اﺎﻫـﺪﻳﻦ ﻣـﺎ ﻳﻨﻔﻘﻮﻧـﻪ ﰲ
ﻏ ــﺰوﻫﻢ ،أﻏﻨﻴ ــﺎء ﻛ ــﺎﻧﻮا أو ﻓﻘـ ـﺮاء ،وﻳﺸ ــﱰي اﻹﻣ ــﺎم ﻣ ــﻦ ﺑﻌ ــﺾ اﻟﺼ ــﺪﻗﺔ ﺧ ــﻴﻼ
وﺳﻼﺣﺎ وﻳﻨﻔﺮﻩ ﳌﻦ ﻳﻐﺰو ،وﺣﻜﻲ ﻋﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ :أن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻳﻌﲏ:
اﳊﺎج) ،(3ودﻟﻴﻠﻨﺎ :أن ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ذﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ ،ﻓـﺎﳌﺮاد ﺑـﻪ اﻟﻐـﺰو واﳉﻬـﺎد
ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻫﺎﻫﻨﺎ؛ وﻷن دﻓﻊ اﻟﺼﺪﻗﺎت إﱃ اﻷﺻﻨﺎف ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺣﺪ وﺟﻬﲔ:
إﻣــﺎ ﳊﺎﺟﺘﻨــﺎ إﻟــﻴﻬﻢ ﻛﺎﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ واﳌﺆﻟﻔــﺔ ،أو ﳊــﺎﺟﺘﻬﻢ إﻟﻴﻨــﺎ ﻛــﺎﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻐــﺎرﻣﲔ،
واﻟﻮﺻﻔﺎن ﻣﻌﺪوﻣﺎن ﰲ اﳊﺎج؛ ﻷﻧﺎ ﻻ ﳓﺘﺎج إﻟﻴﻪ وﻻ ﻫﻮ ﳏﺘﺎج إﻟﻴﻨـﺎ ،واﻟﻐـﺎزي
ﳓﻦ ﳏﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻪ.



) (1في )م( :ثبت.
) (2أدانوا :ھو الرجل إذا استقرض.
) (3انظر :مسائل اإلمام أحمد )ص .(151
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اﺑــﻦ اﻟﺴــﺒﻴﻞ اﻟﻐﺮﻳــﺐ اﳌﻨﻘﻄــﻊ ﺑــﻪ ﻳــﺪﻓﻊ إﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﺪﻗﺔ ﺑﻘــﺪر ﻛﻔﺎﻳﺘــﻪ ،وإن
ﻛـ ــﺎن ﻏﻨﻴـ ــﺎ ﺑﺒﻠـ ــﺪﻩ وﻻ ﻳﻠﺰﻣـ ــﻪ ردﻩ إذا ﺻـ ــﺎر إﱃ ﺑﻠـ ــﺪﻩ ،وﻻ إﺧﺮاﺟـ ــﻪ ﰲ وﺟـ ــﻮﻩ
اﻟﺼﺪﻗﺔ.
1'6 J9z1FOאxNYh D8"0 D8?.A>B

إذا وﺟــﺪ اﳌﺴــﺘﺤﻘﻮن ﻟﻠﺰﻛــﺎة ﰲ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟــﺬي ﻓﻴــﻪ اﳌــﺎل واﳌﺎﻟــﻚ ﱂ ﳚــﺰ ﻧﻘﻠﻬــﺎ
إﱃ ﻏــﲑﻩ ،إﻻ أﻧــﻪ إذا ﻧﻘﻠﻬــﺎ ودﻓﻌﻬــﺎ إﱃ ﻓﻘ ـﺮاء ﻏــﲑ ﺑﻠــﺪﻩ ﻣﻀــﻰ ذﻟــﻚ وأﺟ ـﺰأﻩ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺑﻠﻎ اﻹﻣـﺎم أن ﺑـﺒﻌﺾ اﻟﺒﻠـﺪان ﺣﺎﺟـﺔ ﺷـﺪﻳﺪة وﻗﺤﻄـﺎ ﻋﻈﻴﻤـﺎ ﺟـﺎز
ﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ واﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻐـﲑﻩ إﻟﻴـﻪ) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ) ،(2ﻟﻘﻮﻟـﻪ
ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ (3)lut s r qm:ﻓﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ وﻷن
اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺳﺪ اﳋﻠﺔ) ،(4ودﻓﻊ اﳊﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻷﺻﻨﺎف ،وذﻟـﻚ
ﻻ ﳜــﺘﺺ ﲟﻮﺿــﻊ دون ﻣﻮﺿــﻊ؛ وﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ ﺣﺼــﻞ ﰲ اﻟﺒﻠــﺪ ﻓﻘـﺮاء ﻣــﻦ ﻏــﲑ أﻫﻠــﻪ
ﳉﺎز ﺻﺮف اﻟﺼﺪﻗﺔ إﻟﻴﻬﻢ ،ﻓـﺪل أن اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﺑﻮﺟـﻮد اﻟﻔﻘـﺮاء وأﻫـﻞ اﻟﺼـﺪﻗﺎت
دون ﻣﻮاﺿــﻌﻬﻢ ،وﻷــﺎ ﺻــﺪﻗﺔ ﺻـﺮﻓﻬﺎ اﷲ إﱃ اﳉــﻨﺲ اﳌﺴــﺘﺤﻖ ﻟﻠﺰﻛــﺎة ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ
ﻓﺮﻗﻬﺎ ﰲ ﺑﻠﺪﻩ.
xNX J10z1FOא"0A>BذxM.

ﻻ ﳚــﻮز ﺻــﺮف زﻛــﺎة اﻟﻔﻄــﺮ ،وﻻ ﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺰﻛ ـﻮات إﱃ ذﻣــﻲ) ،(5ﺧﻼﻓــﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ـ ـ ــﺔ) ،(6ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ــﻪ )" :(7ﺧ ـ ـ ــﺬ اﻟﺼـ ـ ـ ـﺪﻗﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ أﻏﻨﻴ ـ ـ ــﺎﺋﻜﻢ وردﻫ ـ ـ ــﺎ ﰲ
) (1انظر :المدونة ،(245/1) :التفريع ،(275/1) :الكافي )ص .(115
) (2انظر :اإلقناع )ص .(71
) (3سورة التوبة ،اآلية.60 :
) (4الخل!!ة – بف!!تح الخ!!اء وال!!الم :-الفق!!ر والحاج!!ة ،والخل!!ة – بف!!تح الخ!!اء :-م!!ا خ!!ال م!!ن النب!!ت )المص!!باح المني!!ر
)ص .((181
) (5انظر :المدونة ،(256/1) :التفريع.(298/1) :
) (6انظ!!!ر :مختص!!!ر الطح!!!اوي )ص  ،(52وف!!!ي مختص!!!ر الق!!!دوري" :ال يج!!!وز أن ي!!!دفع الزك!!!اة إل!!!ى ذم!!!ى"
).(155/1
) : (7سقطت من )ق(.
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ﻓﻘ ـﺮاﺋﻬﻢ") ،(1وﻫــﺬﻩ اﻹﺿــﺎﻓﺔ ﻻﺑــﺪ ﳍــﺎ ﻣــﻦ اﺧﺘﺼــﺎص ،وﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ أﻧــﻪ ﱂ ﻳــﺮد
اﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ وﻻ اﻟﺒﻠــﺪ ﻓﻌﻠــﻢ أن اﳌـﺮاد ﺑــﻪ اﻟــﺪﻳﻦ ،واﻋﺘﺒــﺎرا ﺑﺴــﺎﺋﺮ اﻟﺰﻛـﻮات وﺑــﺎﻟﻮﺛﻨﻴﲔ،
وﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻄﻬﺮة ﻛﺎﳌﺮﺗﺪ.
?. J11z1FOא CLVودOאxH{"0A>B

إذا اﺟﺘﻬــﺪ ﻓــﺪﻓﻊ اﻟﺼــﺪﻗﺔ إﱃ ﻏــﲏ ،وﻋﻨــﺪﻩ أﻧــﻪ ﻓﻘــﲑ ﻓــﻼ ﳚﺰﻳــﻪ) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ
)(4
)(3
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ،وﺑﻌــﺾ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ls r qm:
اﻵﻳ ــﺔ ﻓ ــﺄﺧﱪ ﻋ ــﻦ ﳏﻠﻬ ــﺎ ،ﻓ ــﺈذا ﺻ ـﺮﻓﺖ ﻟﻐ ــﲑﻩ ﻛ ــﺎن اﻷﻣ ــﺮ ﺑﺎﻗﻴ ــﺎ ﻋﻠﻴ ــﻪ ،وﻗﻮﻟ ــﻪ:
"ﻓﺄردﻫ ــﺎ ﰲ ﻓﻘـ ـﺮاﺋﻬﻢ") ،(5وﻷ ــﺎ ﱂ ﺗﺼ ــﻞ إﱃ اﻟﻔﻘـ ـﺮاء ﻓﺄﺷ ــﺒﻪ أن ﻳﻌﻠ ــﻢ ،وﻷن
ﺗﻜﻔــﲔ اﳌﻴــﺖ وﻋﻤــﺎرة اﻟﻘﻨــﺎﻃﺮ واﳉﺴــﻮر أوﱃ وأﺣــﻖ ﻣــﻦ دﻓﻌﻬــﺎ إﱃ ﻏــﲏ ،ﻓــﺈذا
ﻛــﺎن ﻣــﱴ دﻓﻌﻬــﺎ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻷﺷــﻴﺎء ﻻ ﲡﺰﻳــﻪ ﻛــﺎن ﺑــﺄن ﻻ ﳚــﺰي ذﻟــﻚ ﰲ اﻟﻐــﲏ
أوﱃ ،واﻋﺘﺒــﺎرا ﺑــﻪ إذا اﺟﺘﻬــﺪ ،ﰒ ﺑــﺎن ﻟــﻪ أﻧــﻪ دﻓﻌﻬــﺎ إﱃ زﻧــﺪﻳﻖ أو ﻣﺮﺗــﺪ ،وﻫــﺬا
إذا أ ِ
ُوﱄَ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﺄﻣﺎ إن َوِﱄ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم ﻓﺈﻧـﻪ ﳚﺰﻳـﻪ ،وﻻ ﺷـﻲء ﻋﻠﻴـﻪ
وﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم.
?. J12z1FOدOאx+CL;'W.BD?."0A>B

ﻻ ﳚــﻮز دﻓﻌﻬــﺎ إﱃ ﻣــﻦ ﻳﻠــﺰم رب اﳌــﺎل ﻧﻔﻘﺘــﻪ؛ ﻷــﻢ أﻏﻨﻴــﺎء ﲟــﺎ ﻳﺄﺧﺬوﻧــﻪ،
وﳚﻮز دﻓﻌﻬﺎ إﱃ أﻗﺎرﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻣﺆوﻧﺘﻬﻢ ،وﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ دﻓـﻊ ﲨﻴﻌﻬـﺎ إﻟـﻴﻬﻢ،
ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﺟﺎز ،وﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﻮﱃ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﻏﲑﻩ ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﳍﻮى واﳌﻴـﻞ وﳏﺒـﺔ
اﶈﻤﺪة واﻟﺸﻜﺮ).(6
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2انظر :التفريع ،(299-298/1) :الكافي )ص .(116-115
) (3تعالى :سقطت من )ق(.
) (4سورة التوبة ،اآلية.60 :
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6انظر :المدونة ،(156/1) :التفريع ،(299-298/1) :الكافي )ص .(115
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واﳉﺰﻳ ــﺔ) (2واﺟﺒ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﻧﻘ ــﺮﻩ ﰲ ﺑﻼدﻧ ــﺎ ﻣ ــﻦ اﻟﻜﻔ ــﺎر وﺗﻌﻘ ــﺪ ﻟ ــﻪ اﻟﺬﻣ ــﺔ
)(3
ﻋﻠﻴﻨــﺎ  ،واﻷﺻــﻞ ﰲ وﺟﻮــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ h g f e d cm:
 (4)l iوﻷﻧــﻪ  إذا ﺑﻌــﺚ ﺟﻴﺸــﺎ ﻳﻘــﻮل ﻷﻣﺮاﺋــﻪ" :ادﻋﻬــﻢ إﱃ ﺷــﻬﺎدة
أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأﱐ رﺳﻮل اﷲ ،ﻓﺈن أﺟﺎﺑﻮك ﻓﺄﻋﻠﻤﻬﻢ أن ﳍﻢ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ
وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﺈن أﺑﻮا ﻓﺎدﻋﻬﻢ إﱃ اﳉﺰﻳﺔ").(5
3Y^?  J1z1FOא)BQ؟x

وﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻷﺣﺮار اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ،وﻻ ﺗﺆﺧـﺬ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴـﺎء وﻻ اﻟﺼـﺒﻴﺎن وﻻ
اﻟﻌﺒﺪ) (6ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ) l ...qpo n mm:(7إﱃ ﻗﻮﻟـﻪ:
 ،(8)led cmوذﻟﻚ ﰲ اﻟﺮﺟﺎل اﻷﺣﺮار ،وﻗﺎل " :ﻻ ﲡـﺮى
اﳉﺰﻳــﺔ إﻻ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺟــﺮت ﻋﻠﻴــﻪ اﳌﻮاﺳــﻲ") ،(9وﻗﻮﻟــﻪ) (10ﳌﻌــﺎذ" :ﺧــﺬ ﻣــﻦ ﻛــﻞ
ﺣﺎﱂ دﻳﻨﺎر") (11وﻻ ﺧﻼف أﺎ ﻻ ﲡﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﺒﻴﺎن ﻓﻜـﺬﻟﻚ اﻟﻨﺴـﺎء)(12؛
) (1العنوان من )م(.
) (2الجزية :ما يؤخذ من أھل الذمة )المصباح المنير ص .(100
) (3انظر :المدونة ،(242-241/1) :التفريع ،(364/1) :الرسالة )ص .(168
) (4سورة التوبة ،اآلية.29 :
) (5أخرجه البخاري في أوائل الزكاة ،(108/2) :ومسلم في اإليمان ،باب :الدعاء إلى الشھادتين.(50/1) :
) (6انظر :المدونة ،(242/1) :التفريع ،(364/1) :الرسالة )ص .(168
) (7عز وجل سقطت من )م(.
) (8سورة التوبة ،اآلية.29 :
) (9موقوف على عمر ،أخرجه من طريق زيد بن أسلم عن أبيه )تلخيص الحبير.(123/2 :
) (10في )م( :قال.
) (11أخ!!رج أب!!و داود ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :ف!!ي زك!!اة الس!!ائمة ) ،(234/2والنس!!ائي ف!!ي الزك!!اة ،ب!!اب :زك!!اة البق!!ر
) ،(17/5وابن ماجه في الزكاة ،باب :صدقة ) ،(576/1والترمذي في الزك!اة ،ب!اب :م!ا ج!اء ف!ي زك!اة البق!ر:
) ،(920/3وقال :حديث حسن ،وقال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين )نصب الراية.(446/3 :
) (12انظر :اإلجماع )ص  ،(71المغني.(507/8) :

408

ﻷن اﻟﻨﺴ ــﺎء واﻟﺼ ــﺒﻴﺎن ﳑ ــﻦ) (1ﻻ ﳚ ــﺮي ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ اﻟﺴ ــﻴﻒ ﺑ ــﺪﻟﻴﻞ أن ﻟ ــﻮ ﻇﻬ ــﺮ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﶈﺎرﺑﺔ ﰲ اﳉﻬﺎد ﱂ ﻳﻘﺘﻠﻮا ،وﻫﺬا ﻫـﻮ اﳌﻌـﲎ اﻟـﺬي أوﺟـﺐ أﺧـﺬ اﳉﺰﻳـﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺮﺟــﺎل وﻫــﻮ رﻓــﻊ اﻟﺴــﻴﻒ ﻋــﻨﻬﻢ وإﻗـﺮارﻫﻢ ﰲ ﺑﻼدﻧــﺎ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﻴــﺪ ﻫــﻢ
آﻟﺔ وﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻛﺎﳋﻴﻞ وﻏﲑﻫﺎ.
فصل)14«?.3Y^). J2z (2א! NوאxE3 F.3

وﻻ ﳝﻨﻊ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﰲ اﻟﺘﺠـﺎرات واﻟﺘﺸـﺎﻏﻞ ﺑﺎﻟﺼـﻨﺎﺋﻊ واﻟﺘﻌـﺮض
ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻧﻌﻘﺪ ﳍﻢ اﻟﺬﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﳕـﻨﻌﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﻜﺴـﺐ واﻟﺘﺼـﺮف
ﰲ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ اﻟﱵ ﳛﻴﻮن وﻳﺆدون اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻬﺎ).(4
«MDNU_ J3z1FOא14אx.3

وإذا اﲡــﺮوا ﰲ اﻟﺒﻠــﺪ أﻗــﺮوا ﻋﻠــﻰ اﳌﻘــﺎم ﻓﻴــﻪ ﱂ ﻳﺘﻌــﺮض ﳍــﻢ وﱂ ﻧﻄــﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﻌﺸــﺮ
وﻻ ﻏﲑﻩ؛ ﻷن ﻋﻘﺪ اﻟﺬﻣﺔ ﳍﻢ ﻳﻘﺘﻀﻲ إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﺼـﺮف ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ إﻗـﺎﻣﺘﻬﻢ وﻣـﺎ
ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان).(5
0 J4z1FOذאא«14NאI{"0.3א  DאxW8+3

وإن اﲡــﺮوا إﱃ ﻏــﲑ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟــﺬي ﺑــﻪ ﻣــﻦ أﻗــﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳــﻼم وآﻓﺎﻗــﻪ أﺧــﺬ ﻣــﻨﻬﻢ
اﻟﻌﺸﺮ ﺑﻌـﺪ أن ﳛﺼـﻞ ﳍـﻢ ﻏﺮﺿـﻬﻢ اﻟـﺬي أرادوﻩ ﻣـﻦ ﺑﻴـﻊ وﺷـﺮاء ،واﻷﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ
ﻗﻮﻟﻪ " :ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﺸﻮر إﳕﺎ اﻟﻌﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى")،(6
وﻷﻧﻪ إﲨﺎع ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ – -؛ ﻷن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄـﺎب –  -أﺧـﺬ ﻣـﻦ
اﻟﻘﺒﻂ اﻟﻌﺸﺮ) ،(7وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻩ وﱂ ﳜـﺎﻟﻒ ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻷن ﻋﻘـﺪ اﻟﺬﻣـﺔ
) (1في )ق( :قال.
) (2في )م( :و )ر( :باب.
) (3العنوان من )م(.
) (4انظر :التفريع ،(364/1) :الرسالة )ص  ،(168الكافي )ص .(217
) (5انظر :التفريع ،(365/1) :الرسالة )ص  ،(168الكافي ) ص .(218
) (6أخرجه البيھقي.(217/9) :
) (7أخرجه البيھقي.(210/9) :
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ﱂ ﻳﻮﺟــﺐ ﳍــﻢ اﻟﺘﻘﻠــﺐ ﰲ ﺑﻼدﻧــﺎ وأﻗﺎﻟﻴﻤﻨــﺎ ،ﻓــﺈذا ﺗﺼـﺮﻓﻮا ﻓﻴﻬــﺎ ﻛــﺎن ﳍــﻢ ﺣﻜــﻢ
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﻬﻢ ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ.
 J5z1FOאMD)BQאlسx

ﻻ ﺧﻼف أن اﳉﺰﻳـﺔ ﺗﺆﺧـﺬ ﻣـﻦ اﻟﻴﻬـﻮد واﻟﻨﺼـﺎرى ،ﻓﺄﻣـﺎ اـﻮس ﻓﺈـﺎ ﺗﺆﺧـﺬ
ﻣ ــﻨﻬﻢ)(1؛ ﻷ ــﻢ) (2أﺟ ــﺮوا ﳎ ــﺮى أﻫ ــﻞ اﻟﻜﺘ ــﺎب ،واﻷﺻ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻣ ــﺎ روى ﻋﺒ ــﺪ
اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﻋﻮف) :(3أﻧﻪ  ﻗﺎل" :ﺳـﻨﻮا ـﻢ ﺳـﻨﺔ أﻫـﻞ اﻟﻜﺘـﺎب") ،(4وروي:
"أﻧ ـ ــﻪ  أﺧ ـ ــﺬﻫﺎ ﻣ ـ ــﻦ ﳎ ـ ــﻮس ﻫﺠ ـ ــﺮ") (5وﻟﻴﺴ ـ ـ ـﻮا ﺑﺄﻫ ـ ــﻞ اﻟﻜﺘ ـ ــﺎب ،ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ
ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) (6ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :ﺳــﻨﻮا ــﻢ ﺳــﻨﺔ أﻫــﻞ اﻟﻜﺘــﺎب" ﻓــﺪل أﻧــﻪ ﻻ ﻛﺘــﺎب ﳍــﻢ؛
وﻷن اﻟ ــﺮوم ﻛﺎﻧ ــﺖ إذا ﻏﻠﺒ ــﺖ اﻟﻔ ــﺮس ﻓ ــﺮح ﻫ ــﻮ  وأﺻ ــﺤﺎﺑﻪ)(7؛ ﻷ ــﻢ أﻫ ــﻞ
ﻛﺘــﺎب ،وإذا ﻏﻠﺒــﺖ اﻟﻔــﺮس ﻓــﺮح اﳌﺸــﺮﻛﻮن ﻣــﻦ ﻗﺮﻳ ــﺶ ،ﻷــﻢ ﻻ ﻛﺘــﺎب ﳍــﻢ،
وﻗﺎل ﺣﺬﻳﻔﺔ) :(8ﻟﻮﻻ أن أﺻﺤﺎﰊ أﺧﺬوا اﳉﺰﻳـﺔ ﻣـﻦ اـﻮس ﱂ آﺧـﺬﻫﺎ ﻣـﻨﻬﻢ؛
ﻷﻢ ﻟﻴﺴﻮا أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب.

) (1وھو أم!ر مجم!ع علي!ه أيض!ا )انظ!ر :اإلجم!اع ص  ،71بداي!ة المجتھ!د ،376/1 :ف!تح الب!اري ،197/6 :ني!ل
األوطار.(57/8 :
) (2في )م( :بأنھم.
) (3عب99د ال99رحمن ب99ن ع99وف :ب!!ن عب!!د الح!!ارث ب!!ن زھ!!رة القرش!!ي الزھ!!رى أح!!د العش!!رة ،اس!!لم ق!!ديما ،ومناقب!!ه
شھيرة ،ومات سنة اثنين وثالثين ،وقيل غير ذلك )تقريب التھذيب ص .(348
) (4أخرجه البزار في مسنده والدارقطني ،وقال البزار :ھذا حديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه ل!م يقول!وا
ع!!ن ج!!ده ،وج!!ده ھ!!و عل!!ي ب!!ن الحس!!ين ،وھ!!و مرس!!ل ،وروى ف!!ي الموط!!أ ،ق!!ال اب!!ن عب!!د الب!!ر :ح!!ديث منقط!!ع
)نصب الراية.(429/3) :
) (5أخرجه البخاري في الجزية ،باب :الجزية والموادعة.(62/4) :
) (6فقد قال الشافعي :إنھم أھل الكتاب )انظر مختصر المزنى ص .(277
) (7أخرجه الترمذي في تفسيـر القـرآن ،باب :م!ن س!ورة ال!روم ) ،(230/5وقـ!ـال :ھ!ذا ح!ديث حس!ـن غري!ـب،
وأخرجه أحمد.(304/1) :
) (8حذيفة بن اليمان العبسي ،حليف األنصـار ،صحابي جليل من السابقين ،أبوه صحابي أيضا ،استش!ھد بأح!د،
ومات حذيفة في أول خالفة على سنة ست وثالثين )تقريب التھذيب ص  ،154الشذرات.(32/1 :
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)(1

وﺗﺆﺧ ــﺬ اﳉﺰﻳ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﲨﻴ ــﻊ اﻟﻜﻔ ــﺎر ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻞ اﻟﻜﺘ ــﺎب وا ــﻮس واﻟﺼ ــﺎﺑﺌﺔ
وﻋﺒــﺪة اﻷوﺛــﺎن واﻟﺜ ـﲑان وﻏــﲑﻫﻢ إﻻ اﳌﺮﺗــﺪ واﻟﺰﻧــﺪﻳﻖ) (2ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) (3ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ :إـﺎ ﻻ ﺗﺆﺧـﺬ إﻻ) (4ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﻜﺘـﺎب واـﻮس ،ﻷﻧـﻪ ﻛـﺎﻓﺮ ﻣﻌﻠـﻦ ﺑﻜﻔـﺮﻩ
)(5
ﱂ ﻳﺘﺤ ــﺮم ﲝﺮﻣ ــﺔ اﻹﺳ ــﻼم ﻓﺄﺷ ــﺒﻪ اﻟﻜﺘ ــﺎﰊ؛ واﻟﻌ ــﺮب واﻟﻌﺠ ــﻢ وﺑﻨ ــﻮ ﺗﻐﻠ ــﺐ
)(7
)(6
وﻏ ـ ــﲑﻫﻢ ﰲ ذﻟ ـ ــﻚ ﺳ ـ ـﻮاء  ،ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻟﻠﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ  ،ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ mm :
 (8)lqp o nاﻵﻳـ ــﺔ؛ وﻷن اﻟﺸـ ــﺮك ﻗـ ــﺪ ﴰﻠﻬـ ــﻢ ﻓـ ــﻼ اﻋﺘﺒـ ــﺎر
ﺑﺄﻧﺴﺎﻢ.
14?.+D4?2O J7z1FOאx.3

وﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﲤﺎم اﳊﻮل أو ﺑﻌـﺪ ،أو ﺑﻌـﺪ أﺣـﻮال ﱂ ﻳﺆﺧـﺬ
)(10
)(9
ﲟﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ ﺟﺰﻳـﺔ  ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ  ،وﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ t sm:
 ،(11) l|{ z y x w  v uوﻗﻮﻟـ ـ ـ ــﻪ ﻋﻠﻴـ ـ ـ ــﻪ اﻟﺼـ ـ ـ ــﻼة
واﻟﺴــﻼم" :اﻹﺳــﻼم ﳚــﺐ ﻣــﺎ ﻗﺒﻠــﻪ") ،(12وﻷﻧــﻪ ﻣــﺄﺧﻮذ ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺼــﻐﺎر
واﻹذﻻل ﺑﺸــﺮط اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﻔــﺮ ،ﻓــﺈذا زال اﻟﻜﻔــﺮ ﺑﺎﻹﺳــﻼم وﺟــﺐ زواﻟــﻪ،
ﻷن إذﻻل اﳌﺴﻠﻢ وإﺻﻐﺎرﻩ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ.
) (1الصابئة :لقب يطلق على طائفة من الكفار يقال :إنھا تعبد الكواك!ب ف!ي الب!اطن ،وتنس!ب إل!ى النص!رانية ف!ي
الظاھر.
) (2انظر :المدونة ،(241/1) :التفريع ،(363/1) :الرسالة )ص .(168
) (3انظر :مختصر المزنى )ص .(277
) (4إال :سقطت من )م(.
) (5بنو تغلب :نسبة إلى تغلب ،وھي قبيلة معروفة ،وھي تغلب بن وائل بن قاسط بن ھنب ب!ن قص!ى ب!ن دعم!ى
بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان )األنساب .(57/3
) (6انظر :المدونة ،(241/1) :الكافي )ص .(218-217
) (7انظر :مختصر المزنى )ص .(278
) (8سورة التوبة ،أالية.29 :
) (9انظر :المدونة ،(242/1) :التفريع .(363/1) :
) (10انظر :اإلقناع )ص .(180
) (11سورة األنفال ،اآلية.38 :
) (12أخرجه أحمد ،(199/4) :والطبراني ورجالھما ثقات )مجمع الزوائد.(354/9 :
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وﻗﺪرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺬﻫﺐ أرﺑﻌﺔ دﻧﺎﻧﲑ ،وﻋﻠـﻰ أﻫـﻞ اﻟـﻮرق أرﺑﻌـﻮن درﳘـﺎ)،(1
ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻷن ﻋﻤ ــﺮ ﺑ ــﻦ اﳋﻄ ــﺎب –  -ﻓﺮﺿ ــﻬﺎ
ﻋﻠﻰ) (3ﻫﺬا اﳌﻘﺪار ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ ﲝﻀﺮة اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ) ،(4وﱂ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ،
ﺑـﻞ اﺳــﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟـﻪ وﺻــﻮﺑﻮا رأﻳـﻪ ،وإن ﻛــﺎن ﻓــﻴﻬﻢ ﻣـﻦ ﻳﻀــﻌﻒ ﻋﻨـﻪ ﺧﻔــﻒ ﻋــﻨﻬﻢ
ﻣﻨﻪ)(5؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد.
3Y^ J9z1FOאN{+<1F5? )BQضg86+C D?.د'x

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ ﳍﻢ اﻟﻐﺮض اﻟـﺬي ﻳﺮﻳـﺪون؛
ﻷن اﻵﺧــﺬ إﳕــﺎ ﻫــﻮ ﻻﻧﺘﻔــﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠــﺐ ﰲ ﺑﻼدﻧــﺎ) (6واﻟﺘﺠــﺎرة ﻓﻴﻬــﺎ ،ﻓــﺈذا ﱂ
ﻳﻨﺘﻔﻌﻮا ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﻲ واﻟﺴﻌﻲ ﻓﻘﻂ ،وﻷن اﳌـﺄﺧﻮذ ﻫـﻮ ﻣﻨﺴـﻮب
إﱃ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﻻ إﱃ رؤوس أﻣﻮاﳍﻢ ،وذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ أﻻ ﻳﺆﺧﺬ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻬﻢ.
0 J10z1FOذאدDYאN.אא gد'6אaSאאxA 5

وإذا اﺧﺘﻠﻔ ـ ـﻮا ﻣ ـ ـﺮارا ﰲ اﻟﺴـ ــﻨﺔ أﺧـ ــﺬ ﻣـ ــﻨﻬﻢ اﻟﻌﺸـ ــﺮ ﰲ ﻛـ ــﻞ ﻣـ ــﺮة) ،(7ﺧﻼﻓـ ــﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌ ــﻲ وﻏ ــﲑﻩ) (8ﰲ ﻗ ــﻮﳍﻢ :إﻧ ــﻪ ﻳﺆﺧ ــﺬ ﻣ ــﻨﻬﻢ ﻣ ــﺮة ﰲ اﻟﺴ ــﻨﺔ؛ ﻷن اﻻﻧﺘﻔ ــﺎع
ﺣﺎﺻﻞ ﳍﻢ ﰲ اﳌﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺤﺼﻮﻟﻪ ﰲ اﻷوﱃ ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣــﺮة ﻛــﻞ ﻣــﺮة اﻧﺘﻔﻌ ـﻮا ﺑﺎﻟﺴــﻌﻲ ﻓﻴﻬــﺎ؛ وﻷن اﳌﻌــﲎ ﰲ أﺧــﺬ اﻟﻌﺸــﺮ ﻟﺘﺒﺴــﻄﻬﻢ ﰲ
ﺑ ــﻼد اﻹﺳ ــﻼم واﻧﺘﻔ ــﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠ ــﺎرات وﺣﻔ ــﻆ اﻟﻄ ــﺮق ﳍ ــﻢ وﺣﺮاﺳ ــﺔ أﻣـ ـﻮاﳍﻢ،
وذﻟــﻚ ﳏﺘــﺎج إﻟﻴــﻪ ﰲ ﻛــﻞ ﻣــﺮة ،ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺘﻜــﺮر اﳌــﺄﺧﻮذ ﺑﺘﻜ ـﺮار اﺧــﺘﻼﻓﻬﻢ
) (1انظر :المدونة ،(241-240/1) :التفريع ،(363/1) :الرسالة )ص .(168
) (2انظر :مختصر القدوري ،(143/4) :مختصر المزنى )ص .(277
) (3على سقطت من )ق(.
) (4البيھقي.(195/9) :
) (5منه سقطت من )م(.
) (6في )م( ،و )ر( :بالد المسلمين.
) (7انظر :التفريع ،(364/1) :الرسالة )ص  ،(168الكافي )ص .(218
) (8وقاله أيضا الحنابلة )انظر مختصر المزنى ص  ،277المغني.(519/8 :
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وﻓﺎرق اﳉﺰﻳﺔ؛ ﻷﺎ ﻣﻘﺪرة ﲞﻔﺮ اﻟﺬﻣﺔ) (1واﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ دارﻧﺎ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻘـﺪر وﻗـﺖ
أﺧﺬﻫﺎ.
 J11z1FOאF')BQא"012¥@NU$א!xZ.N

وﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻨﻬﻢ ﳑــﺎ ﲪﻠـﻮا إﱃ اﳊــﺮﻣﲔ ﳑــﺎ ﺑﺎﻟﻨــﺎس ﺣﺎﺟــﺔ إﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻘــﻮت وﻣــﺎ
)(3
ﳚــﺮى ﳎـﺮاﻩ ﻧﺼــﻒ اﻟﻌﺸــﺮ) (2ﻟﻴﺤﺼــﻞ ﻷﻫــﻞ اﳊــﺮﻣﲔ ارﺗﻔــﺎق ﻣــﻨﻬﻢ وﻟﻴﻜﺜــﺮ
اﳊﻤﻞ إﻟﻴﻬﻢ إذا ﻋﻠﻤﻮا أن اﳌﺆوﻧﺔ ﲣﻔﻒ ﻋﻨﻬﻢ وﻳﺮﻏﺒﻮا ﰲ اﳊﻤﻞ.
«?.3Y^)2O J12z1FOدאא!x N

)(4

وﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ ﲡــﺎر اﳊــﺮب ﻣــﺎ ﻳﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ ﲡــﺎر أﻫــﻞ اﻟﺬﻣــﺔ ﻻ ﻳـﺰاد ﻋﻠــﻴﻬﻢ ؛
ﻷ ــﻢ ﻛﻔ ــﺎر أﺧ ــﺬ ﳍ ــﻢ اﻷﻣ ــﺎن ﰲ ﺗﻘﻠ ــﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠ ــﺎرة ﰲ ﺑ ــﻼد اﻹﺳ ــﻼم ﻛﺄﻫ ــﻞ
اﻟﺬﻣ ــﺔ ،وﻗﻴ ــﻞ :إن اﻟﻌﺸ ــﺮ ﻏ ــﲑ ﻣﻘ ــﺪر وإن) (5اﻟﺘﻘ ــﺪﻳﺮ ﻟﻺﻣ ــﺎم ،ووﺟﻬ ــﻪ أﻧ ــﻪ ﻻ
ﺣﺎﺟ ــﺔ ﺑﻨ ــﺎ إﱃ ﺗﺼ ـﺮﻓﻬﻢ ﰲ ﺑﻼدﻧ ــﺎ وﻟ ــﻴﺲ ﳍ ــﻢ ذﻣ ــﺔ ﺗﻮﺟ ــﺐ إﺑ ــﺎﺣﺘﻬﻢ ذﻟ ــﻚ،
ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ إﱃ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.

@@

) (1في )م( :لحقن الدم.
) (2انظر :التفريع ،365/1) :الرسالة )ص  ،(168الكافي )ص .(218
) (3في )م( :وليكثروا.
) (4انظر :التفريع ،(364/1) :الرسالة )ص  ،(168الكافي )ص .(218
) (5في )م( :ألن.
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)(2

ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ um :

ﺻــﻮم ﺷــﻬﺮ رﻣﻀــﺎن ﻓﺮﻳﻀــﺔ واﺟﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻋﻴــﺎن
 ،(3)lxw vوﻗﻮﻟﻪ – " :-ﺑﲏ اﻹﺳـﻼم ﻋﻠـﻰ ﲬـﺲ  "...ﻓـﺬﻛﺮ
ﺻﻮم رﻣﻀﺎن) ،(4وﻗﻮﻟﻪ ﻟﻠﺬي ﺳﺄﻟﻪ ﻋـﻦ اﻹﺳـﻼم" :وﺻـﻮم رﻣﻀـﺎن")(5؛ وﻷﻧـﻪ
إﲨﺎع).(6
 J1z1FOאY 8+D$ل:.NCdنx

وﻟﻠﻌﻠ ــﻢ ﺑﺪﺧﻮﻟ ــﻪ ﺛ ــﻼث ﻃ ــﺮق وﻫ ــﻲ :اﻟﺮؤﻳ ــﺔ ،واﻟﺸ ــﻬﺎدة ،ﻓ ــﺈن ﱂ ﻳﺼ ــﻞ إﱃ
واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ﻓﺈﻛﻤــﺎل ﻋــﺪة ﺷــﻌﺒﺎن) .(7ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﺮؤﻳــﺔ ﻓﺎﻷﺻــﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ :
"ﺻــﻮﻣﻮا ﻟﺮؤﻳﺘــﻪ") ،(8وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻻ ﺗﺼــﻮﻣﻮا ﺣــﱴ ﺗــﺮوا اﳍــﻼل ،وﻻ ﺗﻔﻄــﺮوا ﺣــﱴ
ﺗــﺮوﻩ") ،(9وﻷن اﻟﺮؤﻳ ــﺔ ﳏﻘﻘ ــﺔ ﻣﻘﻄ ــﻮع ﻋﻠﻴ ــﻪ ،أو ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪاﻫﺎ) (10ﻣﻈﻨ ــﻮن ،ﻓ ــﺈذا
وﺟﺐ اﻟﺼﻮم ﺑﺎﳌﻈﻨﻮن ﻛﺎن ﺑﺎﳌﺘﺤﻘﻖ أوﱃ.

) (1الصيام لغة :اإلمساك ،وش!رعا :اإلمس!اك ع!ن ش!ھوتي ال!بطن والف!رج ،وم!ا يق!وم مقامھ!ا مخالف!ة للھ!وى ف!ي
طاعة المولى في جميع أجزاء النھار بنية ،قبل الفجر أو مع!ه إن أمك!ن فيم!ا ع!دا زم!ن الح!يض والنف!اس وأي!ام
األعياد) .معجم مقاييس اللغة ،323/3 :الشرح الصغير.(224/1 :
) (2انظر :المدونة ،(174 /1) :التفريع ،(301/1) :الرسالة )ص .(159
) (3سورة البقرة ،اآلية.185 :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6انظر المغنى ،(85/3) :بداية المجتھد.(126/5) :
) (7انظر :المدونة ،(174/1) :التفريع ،(302-301/1) :الرسالة )ص  ،159الكافي :ص .(120/19
) (8أخرجه البخاري في الص!وم ،ب!اب :ق!ول النب!ي " :رأي!تم الھ!الل ،(229/2) "...ومس!لم ف!ي الص!يام ،ب!اب:
وجوب صوم رمضان لرؤية الھالل ).(759/2
) (9أخرجه البخاري ومسلم في نفس البواب والصفحات السابقة.
) (10ما عداھا :سقطت من )م(.
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اﻷﺻــﻞ ﰲ اﻟﺸ ــﻬﺎدة واﻟﻠــﺰوم  ــﺎ ورود اﻷﺧﺒــﺎر) ،(1وإﲨ ــﺎع اﻷﻣــﺔ ﻋﻠﻴ ــﻪ)،(2
وإذا ﺛﺒﺖ أﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺸﻬﺮ ﻓﺄﻗﻞ ﻣـﺎ ﳚـﺰئ ﻣﻨﻬـﺎ ﺷـﻬﺎدة رﺟﻠـﲔ
ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺣـﺮﻳﻦ ﻋـﺪﻟﲔ ،وﻻ ﻳُﻘﺒـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻨﺴـﺎء ﺑـﺎﻧﻔﺮادﻫﻦ) ،(3وﻻ ﻣـﻊ اﻟﺮﺟـﺎل،
وﻻ اﻟﻌﺒﻴــﺪ ،وﻻ ﻋــﺪل واﺣــﺪ ،وﻻ اﻋﺘﺒــﺎر ﺑﻜــﻮن اﻟﺴــﻤﺎء ﻣﺼــﺤﻴﺔ أو ﻣﺘﻐﻴﻤــﺔ،
وﻻ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﳋﺎص أو) (4اﳌﺴﺘﻴﻘﺾ.
ﻓﺈن ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط اﻟـﺬي وﺻـﻔﻨﺎﻫﺎ أﻛﻤـﻞ ﻋـﺪة ﺷـﻌﺒﺎن
ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ،ﰒ ﺻﺎم وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ ﻗﻮل اﳌﻨﺠﻤﲔ :أﻫﻞ اﳊﺴﺎب واﻟﻌﺪد).(5
 J3z1FOو WVم ,لCdدAאg)}6/Saل:.نx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧـﻪ ﻻ ﻳﻘﺒـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻨﺴـﺎء ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻳﺜﺒـﺖ ﰲ اﻟﺒـﺪن
)(6
ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﺎل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺷـﻬﺎدة اﻟﻨﺴـﺎء ،ﻛـﺎﻟﻄﻼق واﻟﻌﺘـﻖ واﻟﻘﺘـﻞ
واﳊـﺪود ،وﻷن ﺷـﻬﺎدة اﻟﻨﺴـﺎء ﺗﻘﺒـﻞ ﻣـﻊ اﻟﺮﺟـﺎل ﻓﻴﻤـﺎ ﻃﺮﻳﻘـﻪ اﳌـﺎل أو اﳌﻘﺼـﻮد
ﻣﻨــﻪ اﳌــﺎل ،وﺑــﺎﻧﻔﺮادﻫﻢ ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﻳﻄﻠــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺮﺟــﺎل ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﻦ ﻋﻴــﻮب اﻟﻨﺴــﺎء
وﻣﺴﺄﻟﺘﻨﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ.
4?. J4zE7 F1FOدNdوط ,لאCUدgMDAل:.نx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ﻻ ﻳﻘﺒــﻞ ﻏــﲑ) (8اﻷﺣ ـﺮار؛ ﻷن ﺷــﻬﺎدة ﻏــﲑ اﻟﻌــﺪول ﻏــﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ،
واﳊﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺮوط اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﻛﺎﻹﺳــﻼم ،وإﳕــﺎ ﱂ ﻧﻔــﺮق ﺑــﲔ أن ﺗﻜــﻮن اﻟﺴــﻤﺎء
) (1سيأتي ذكر األخبار التي وردت بالشھادة في رؤية ھالل رمضان.
) (2حكى اإلجماع ابن رشد في بداية المجتھد ،(132/5) :المجموع.(313 ،311 ،307/70) :
) (3في )م( :النفرادھن.
) (4أو سقطت من )م(.
) (5في جملة أحكام الش!ھادة انظ!ر :المدون!ة ،(175-174/1) :التفري!ع ،(302-301/1) :الرس!الة ) ص ،(159
الكافي )ص .(120
) (6والقتل :سقطت من )م(.
) (7الفصل :سقطت من )م(.
) (8في )م( :إال.
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ﻣﺼــﺤﻴﺔ أو ﻣﺘﻐﻴﻤــﺔ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (1ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن ﻛﺎﻧــﺖ ﳏﻴــﺔ ﱂ ﺗﻘﺒــﻞ
ﻓﻴﻪ إﻻ ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺾ ﺧﱪﻫﻢ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻐﻴﻤﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﻓﻴـﻪ ﺷـﻬﺎدة
واﺣﺪ ،ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻓـﺈن ﺷـﻬﺪ ذوا ﻋـﺪل ﻓﺼـﻮﻣﻮا وأﻓﻄــﺮوا") (2وﱂ ﻳﻔـﺮق ،وﻷﻧـﻪ
ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺸﻬﺎدة ﻋﺪﻟﲔ ،ﻓﻮﺟﺐ ﻗﺒﻮﳍﻤﺎ ﻛﻤﺎ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻐﻴﻤﺔ ،وﻷﻧﻪ ﻣﻌـﲎ
ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺸـﻬﺎدة؛ ﻓـﻼ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺷـﺮط اﻻﺳﺘﻔﺎﺿـﺔ ﻓﻴـﻪ ﺑﺎﻟﺼـﺤﻮة) (3واﻟﻐـﻴﻢ ﻛﺴـﺎﺋﺮ
اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺸﻬﻮد ﻓﻴﻬﺎ.
Cd J5z1FOدAאא)}MD 5א<gلx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻻ ﺗﻘﺒـﻞ ﺷـﻬﺎدة اﻟﻮاﺣــﺪ؛ ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻟﻘﻮﻟـﻪ )" :(4ﺻـﻮﻣﻮا
ﻟﺮؤﻳﺘﻪ وأﻓﻄﺮوا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ،ﻓﺈن ﻏﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺄﻛﻤﻠﻮا ﻋﺪة ﺷﻌﺒﺎن ﺛﻼﺛﲔ ،ﻓﺈن ﺷﻬﺪ
ذوا ﻋ ــﺪل ﻓﺼ ــﻮﻣﻮا وأﻓﻄ ــﺮوا وأﻧﺴ ــﻜﻮا") ،(5ﻓﺸ ــﺮط اﻟﻌ ــﺪد ﰲ اﻟﺸ ــﻬﺮ) (6ﻓﺜﺒ ــﺖ
وﺟﻮﺑـﻪ ،وﻷﻧـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻳﺜﺒـﺖ ﰲ اﻟﺒـﺪن ﻓﻠـﻢ ﻳﻘﺒـﻞ ﰲ اﻟﺸـﻬﺎدة ﻋﻠﻴـﻪ واﺣـﺪ أﺻــﻠﻪ
اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق؛ وﻷﺎ ﺷـﻬﺎدة ﻋﻠـﻰ رؤﻳـﺔ اﳍـﻼل ﻛـﺎﻟﻔﻄﺮ .وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن ﻣـﻊ
ﻋــﺪم اﻟﺮؤﻳــﺔ واﻟﺸــﻬﺎدة ﳚــﺐ ﻛﻤــﺎل اﻟﻌــﺪد ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻓــﺈن ﺣــﺎل دوﻧــﻪ ﻏﻤــﺎم
ﻓﺄﲤﻮا اﻟﻌﺪة ﺛﻼﺛﲔ") ،(7وﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﺈن ﻏﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺎﻗـﺪروا ﻟـﻪ") ،(8وﻷن اﻷﺻـﻞ
ﺑﻘــﺎء ﺷــﻌﺒﺎن ﻓــﻼ ﻳﻨﺘﻘــﻞ ﻋﻨــﻪ إﻻ ﺑــﺄن ﻳﺜﺒــﺖ) (9دﺧــﻮل رﻣﻀــﺎن ﻣــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﺜﻠــﻪ
وﻟﻴﺲ إﻻ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺸﻬﺎدة.
) (1انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(56مختصر القدوري.(164-163/1) :
) (2أخرجه أبو داود في الصوم ،باب :شھادة رجلين عبى رؤية ھالل ش!وال ،(752/2) :والنس!ائي ف!ي الص!يام،
باب :قبول شھادة الرجل الواحد على ھالل شھر رمضان ،(107/4) :وأحمد ).(321/4
) (3في )ق( :الصحي.
) : (4سقطت من )ق(.
) (5سبق تخريج الحديث قريبا.
) (6في )م( :الشھود.
) (7أخرجه أبو داود في الصوم ،باب :من قال :فإن غم عليكم فصوموا ثالثين ) ،(745/2والنسائي ف!ي الص!يام،
باب :ذكر االختالف على عمرو بن دينار في حديث اب!ن عب!اس في!ه ) ،(109/4والترم!ذي ف!ي الص!وم ،ب!اب:
ما جاء أن الصوم لرؤية الھالل واإلفطار له ) ،(72/3وقال :حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9في )م( :ثبت.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻘﻮل أﻫﻞ اﻟﻨﺠﻮم واﻟﻌﺪد ﻟﻘﻮﻟﻪ" :ﻣﻦ ﺻـﺪق ﻛﺎﻫﻨـﺎ
أو ﻣﻨﺠﻤﺎ؛ ﻓﻘـﺪ ﻛﻔـﺮ ﲟـﺎ أﻧـﺰل ﻋﻠـﻰ ﳏﻤـﺪ") ،(1وﻷـﻢ ﻳﺜﺒﺘـﻮن ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﳜﺎﻟﻔﻮن ﰲ ﺻﺤﺘﻪ وﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﳍﻢ ﺛﺒﻮﺗﻪ ،وﻷن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮع ﻗﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺸﻬﺎدة وإﻛﻤﺎل اﻟﻌﺪة ﻓﻠﻢ ﳚﺰ إﺛﺒﺎت زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ.
 J7z1FOא6aאFمx

اﻟﻨﻴﺔ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻛﻞ ﺻﻮم ﻣﻦ ﻓﺮض وﻧﻔﻞ وﻗﻀﺎء وﻧﺬر ﻣﻌﲔ أو ﻣﺴـﺘﺤﻖ ﰲ
اﻟﺬﻣﺔ) ،(2ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺰﻓﺮ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إن رﻣﻀـﺎن ﻏـﲑ ﳏﺘـﺎج ﻧﻴـﺔ) ،(3ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :إﳕـﺎ
اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت") (4اﳊﺪﻳﺚ ،وﻗﻮﻟﻪ " :ﻻ ﺻﻴﺎم ﳌـﻦ ﱂ ﻳﺒﻴـﺖ اﻟﺼـﻴﺎم ﻣـﻦ
اﻟﻠﻴﻞ") (5ﻓﻌﻢ ،وﻷﻧﻪ ﺻﻮم ﺷﺮﻋﻲ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﻴﺎم.
' J8z1FOאFم $8א;xNK

وﻻ ﲡ ـ ــﺰئ اﻟﻨﻴ ـ ــﺔ ﺑﻌ ـ ــﺪ اﻟﻔﺠ ـ ــﺮ ﻟﺸ ـ ــﻲء ﻣ ـ ــﻦ أﻧ ـ ـﻮاع اﻟﺼ ـ ــﻴﺎم) ،(6ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) (7ﰲ إﺟﺎزﺗ ــﻪ ذﻟ ــﻚ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑﻮﻗ ــﺖ ﻣﻌ ــﲔ ﻛﺼ ــﻮم رﻣﻀ ــﺎن واﻟﻨ ــﺬر
اﳌﺆﻗ ــﺖ ،وﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) (8إﺟﺎزﺗ ــﻪ ذﻟ ــﻚ) (9ﰲ اﻟﻨﻔ ــﻞ دون اﻟﻔ ــﺮض ،ودﻟﻴﻠﻨ ــﺎ ﻗﻮﻟ ــﻪ
" :ﻻ ﺻــﻴﺎم ﳌــﻦ ﱂ ﻳﺒﻴــﺖ اﻟﺼــﻴﺎم ﻣــﻦ اﻟﻠﻴــﻞ") (10ﻓﻌــﻢ ،وﻷﻧـﻪ ﺻــﻮم ﺷــﺮﻋﻲ
) (1أخرجه الترمذي في باب :كراھية إتيان الحائض (242/1) :بلف!ظ" :م!ن أت!ى حائض!ا أو ام!رأة ف!ي دبرھ!ا أو
كاھنا ،فقد كفر بما أنزل على محمد" ،قال أبو عيسى :ال نعرف ھذا الحديث إال م!ن ح!ديث حك!يم األث!رم ،ع!ن
أبى تميمة ،عن أبى ھريرة.
) (2انظر :المدونة ،(188 ،183/1) :التفريع ،(303/1) :الرسالة )ص .(159
) (3اللباب في شرح مختصر القدوري.(163/1) :
) (4سبق تخريج الحديث في الصفحة.
) (5أخرجه أبو داود ف!ي القي!ام ،ب!اب :الني!ة ف!ي الص!يام ،(823/2 ) :والنس!ائي ف!ي الص!يام ،ب!اب :ذك!ر اخ!تالف
الناقلين لخبر حفصة ،(166/4) :وابن ماجه في الصيام ،باب :ما جاء في فرض الصوم م!ن اللي!ل )،(542/1
والترمذي في الصوم ،باب :ال صيام لمن لم يعزم م!ن اللي!ل ،(108/3) :أخرج!ه الح!اكم ،وق!ال :ص!حيح عل!ى
شرط الشيخين )نصب الراية.(423/2 :
) (6انظر :التفريع ،(303/1) :الرسالة )ص .(159
) (7انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(53مختصر القدوري.(163/1) :
) (8األم ،(95/2) :مختصر المزنى )ص .(560
) (9ما بين قوسين سقط من )م(.
) (10سبق تخريج الحديث قريبا.
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ﻓﺄﺷ ــﺒﻪ اﻟﻨ ــﺬر واﻟﻘﻀ ــﺎء واﻟﻨﻔ ــﻞ ،وﻷ ــﺎ ﻋﺒ ــﺎدة ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻃﻬﺎ اﻟﻨﻴ ــﺔ ،ﻓﻮﺟ ــﺐ أﻻ
ﻳﺘــﺄﺧﺮ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ زﻣﺎــﺎ أﺻــﻠﻪ اﻟﺼــﻼة واﳊــﺞ ،وﻷــﺎ ﻧﻴــﺔ اﺑﺘــﺪأت ﺑﻌــﺪ ﻣﻀــﻲ
ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟﻨﻬــﺎر أﺻــﻠﻪ ﺑﻌــﺪ اﻟــﺰوال ،وﻷن ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻜــﻮن اﻟﺼــﺎﺋﻢ ﺻــﺎﺋﻢ إﻻ
ﺑﻮﺟﻮدﻩ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﺼﻮم ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻋﺮﻳﺎ ﻣﻨﻪ أﺻﻠﻪ اﻹﻣﺴﺎك،
وﻷن اﻟﻨﻴ ـ ــﺔ أﺣ ـ ــﺪ رﻛ ـ ــﲏ اﻟﺼ ـ ــﻴﺎم ﻓﺎﺧﺘﺼ ـ ــﺖ ﺑﺈﺣ ـ ــﺪى ﺟﻨﺴ ـ ــﻰ اﻟﺰﻣ ـ ــﺎن أﺻ ـ ــﻠﻪ
اﻹﻣﺴﺎك ،وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻮ ﻛﺎن زﻣﺎﻧﺎ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎم
اﻟﻨﻔﻞ ﻟﺼﺤﺖ ﻓﻴـﻪ ﻧﻴـﺔ اﻟﻔـﺮض اﻋﺘﺒـﺎرا ﺑﺎﻟﻠﻴـﻞ ،وﻷـﺎ ﻋﺒـﺎدة ﻣـﻦ ﺷـﺮﻃﻬﺎ اﻟﻨﻴـﺔ،
ﻓﻠﻢ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﺮﺿﻬﺎ وﻧﻔﻠﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻨﻴﺔ أﺻﻠﻪ اﻟﺼﻼة.
:.NCd2Q'?. J9z1FOنx

إذا ﻧــﻮى ﳉﻤﻴــﻊ ﺷــﻬﺮ رﻣﻀــﺎن ﻣــﻦ أول ﻟﻴﻠــﺔ أﺟ ـﺰأﻩ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ
واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ) (2ﻗﻮﻟــﻪ )" :(3إﳕـﺎ ﻻﻣــﺮئ ﻣــﺎ ﻧـﻮى") ،(4وﻷﻧــﻪ ﻧﻴـﺔ ﻟﺼــﻮم ﰲ زﻣــﺎن
ﻳﺼﻠﺢ ﺟﻨﺴﻪ ﻟﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮم ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻞ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﻮى زﻣﺎن ﺎر ﻓﻄـﺮ ﻓﺄﺷـﺒﻪ
إذا ﻧﻮى اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺘﻪ وﻗﺖ اﳌﻐﺮب أو) (5اﻟﻌﺸﺎء اﻵﺧﺮة.
g4?. J10z1FOل:.نوxc 5

وإذا ﺗﺮآى اﻟﻨﺎس ﻫﻼل رﻣﻀﺎن ﻓﺮآﻩ رﺟﻞ واﺣﺪ ﻟﺰﻣﻪ ﺻﻮﻣﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻷﻧـﻪ
ﳌﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﺑﺈﺧﺒﺎر ﻏﲑﻩ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻪ ،وﻫﻲ ﻣﻄﻨﻮﻧﺔ ﻟـﻪ ﻛـﺎن ﺑﺘﻴﻘﻨـﻪ أوﱃ ،وﻻ ﺧـﻼف
ﰲ ذﻟــﻚ ،وإذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﳑــﻦ ﻳﺴــﻤﻊ اﻹﻣــﺎم ﻗﻮﻟــﻪ ،ﻓﻌﻠﻴــﻪ أن ﳜــﱪ
اﻹﻣــﺎم ﺑــﺬﻟﻚ؛ ﻷﻧــﻪ ﺣــﻖ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻓﻴﻠﺰﻣــﻪ) (6أداؤﻩ ،وﻟﻌــﻞ ﻏــﲑﻩ أن ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ
رآﻩ ﻓﺘﻜﻤﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ،وإن ﻛﺎن ﻓﺎﺳﻘﺎ ،أو ﻋﺒﺪا ،أو اﻣﺮأة ،أو ﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﺗﻌـﺮف
) (1انظر :التفريع ،(303/1) :الرسالة )ص .(159
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(53مختصر المزنى )ص .(56
) : (3سقطت من )ق(.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5في )ق( :و.
) (6في )م( :فلزمه.
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ﻋﺪاﻟﺘﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻹﻣﺎم؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻀﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﲑ ﻓﺎﺋـﺪة ﺑـﻞ ﻳﺼـﻮم
ﻟﻨﻔﺴﻪ).(1
0 J11z1FOذא 2$א*6%Oאمא43א<gلWLD6وxc 5

وإذا) (2ﺗﻌﻤ ــﺪ اﻹﻓﻄ ــﺎر ﰲ اﻟﻴ ــﻮم اﻟ ــﺬي رأى اﳍ ــﻼل ﰲ ﻟﻴﻠﺘ ــﻪ وﺣ ــﺪﻩ ﻓﻌﻠﻴ ــﻪ
اﻟﻘﻀ ــﺎء واﻟﻜﻔ ــﺎرة ،وﻻ اﻋﺘﺒ ــﺎر ﰲ ذﻟ ــﻚ ﲝﻜ ــﻢ اﻹﻣ ــﺎم ﺑﻮﺟ ــﻮب ﺻ ــﻴﺎم ذﻟ ــﻚ
اﻟﻴــﻮم) ،(3ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻻ ﻛﻔــﺎرة ﻋﻠﻴــﻪ إذا ﱂ ﳛﻜــﻢ اﻹﻣــﺎم
ﺑﺼـﻮﻣﻪ)(4؛ ﻷﻧــﻪ ﻫﺎﺗــﻚ ﳊﺮﻣــﺔ ﻳــﻮم ﻋﻠﻴــﻪ ﻳﻘﻴﻨــﺎ ﻣــﻦ رﻣﻀــﺎن ﺑــﺎﻟﻔﻄﺮ ﻓﻴــﻪ ،ﻓﻠﺰﻣﺘــﻪ
اﻟﻜﻔــﺎرة أﺻــﻠﻪ اﻟﻴــﻮم اﻟﺜﺎﻟــﺚ ،وﻷﻧــﻪ ﻟﺰﻣﺘــﻪ اﻟﻜﻔــﺎرة ﺑﻔﻄــﺮﻩ ﻣــﻊ ﺣﻜــﻢ اﳊــﺎﻛﻢ
ﺑﻮﺟﻮﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎن ﺑـ ــﺄن ﻳﻠﺰﻣ ــﻪ ﺑﺮؤﻳـ ــﺔ ﻧﻔﺴ ــﻪ أوﱃ ،وﻷﻧ ــﻪ ﺣﻜـ ــﻢ ﻳﻠﺰﻣ ــﻪ ﺑـ ــﺎﻟﻔﻄﺮ ﰲ
رﻣﻀﺎن ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﳊﻜﻢ اﻹﻣﺎم اﻋﺘﺒﺎرا ﻓﻴﻪ أﺻﻠﻪ اﻟﻘﻀﺎء.
)6 J12z1FOمאx-U

وإذا ﱂ ﻳــﺮ اﳍــﻼل ﰲ اﻟﻴــﻮم اﻟﺘﺎﺳــﻊ واﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ ﻣــﻦ ﺷــﻌﺒﺎن واﻟﺴــﻤﺎء ﻣﺼــﺤﻴﺔ
أو ﻣﺘﻐﻴﻤﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻐﺪ ﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧـﻪ ﻣـﻦ ﺷـﻌﺒﺎن ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻫﻨـﺎك ﻏـﻴﻢ ﻛـﺎن
ﻳــﻮم ﺷــﻚ ﻹﻣﻜــﺎن أن ﻳﻜــﻮن اﻟﻐــﻴﻢ ﻫــﻮ اﳌــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ اﻟﺮؤﻳــﺔ) ،(5واﳌﺴــﺘﺤﺐ أن
ﻳﺼ ــﺒﺢ اﻹﻧﺴ ــﺎن ﳑﺴ ــﻜﺎ ﻋ ــﻦ اﻟﻄﻌ ــﺎم ﳉـ ـﻮاز أن ﻳﺜﺒـ ـﺖ أن اﻟﻴ ــﻮم ﻣ ــﻦ رﻣﻀ ــﺎن
ﺑﺸــﻬﺎدة ﻓﻴﺴــﻠﻢ ﻣــﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ أﻛــﻞ ﰲ رﻣﻀــﺎن ،وإن ﻛــﺎن اﻟﻘﻀــﺎء ﻻزﻣــﺎ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ.
وﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳﻨــﻮى ﺻــﻮﻣﻪ ﺗﻄﻮﻋــﺎ ﺗﻌﻤــﺪا) (6ﻋﻨــﺪ ﺑﻌــﺾ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ ،وﳚــﻮز ﻋﻨــﺪ
ﻣﺎﻟﻚ) (7إذا ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل رﻣﻀﺎن ،وﻛﺬﻟﻚ ﳚﻮز إذا واﻓﻖ ﺻـﻮﻣﺎ ﻛـﺎن
) (1في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(175 ،174/1) :التفريع ،(303/1) :الكافي )ص .(120
) (2في )م( :إن.
) (3انظر :المدونة ،(174/1) :التفريع.(301/1) :
) (4انظر :اللباب في شرح مختصر القدوري.(163/1) :
) (5انظر :المدونة.
) (6تعمدا :سقطت من )م(.
) (7في )م( :عبد الملك ،وھو كذلك عنده وكرھه ابن مسلمة )انظر شرح زروق على الرسالة.(294/1 :
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ﻳﺼﻮﻣﻪ ،وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻨﻮي ﺑﺼﻮﻣﻪ أﻧﻪ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎط ،ﻓـﺈن
ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﻓﻘـﺪ أداﻩ ،وإن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣﻨـﻪ ﻛـﺎن ﺗﻄﻮﻋـﺎ ،ﻓـﺈن) (1ﺻـﺎﻣﻪ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ،
ﻓﻼ ﳚﺰﺋﻪ ﻣﱴ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ،وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎؤﻩ).(2
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﺻــﻮﻣﻪ ﻳﺼــﺢ ﺗﻄﻮﻋــﺎ) ،(3ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﻦ ﻗــﺎل :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺼــﺢ ﻋﻠــﻰ
وﺟﻪ) (4ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﺻﻮم رﻣﻀـﺎن ﺑﻴـﻮم وﻻ ﺑﻴـﻮﻣﲔ ،إﻻ أن
ﻳﻜ ــﻮن ﺻ ــﻮﻣﺎ ﻛ ــﺎن) (5ﻳﺼ ــﻮﻣﻪ ﻓﻠﻴﺼ ــﻢ ذﻟ ــﻚ اﻟﻴ ــﻮم" ) (6ﻓﻌ ــﻢ؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻳ ــﻮم ﻣ ــﻦ
ﺷﻌﺒﺎن ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ.











) (1في )م( :فإنه إن.
) (2انظر :المدونة ،(182/1) :التفريع ،(304/1) :الرسالة )ص  ،(159الكافي )ص .(120
) (3انظر :المدونة ،(182/1) :التفريع ،(304/1) :الرسالة )ص  ،(160الكافي )ص .(120
) (4انظر :تحفة الفقھاء.(343/2) :
) (5كان :سقطت من )ق(.
) (6أخرجه البخاري في الصوم ،باب :ال يتقدمن بصوم ي!وم أو ي!ومين ،(230/2) :ومس!لم ف!ي الص!يام ،ب!اب :ال
تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومين.(762/2) :
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وإﳕﺎ أﺟﺰﻧﺎ أن ﻳﺼﺎم ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻟﻠﺨﱪ اﻟﺬي روﻳﻨﺎﻩ ،واﻟﻘﻴﺎس؛ وﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن
ﻓﺼــﺢ ﺻــﻮﻣﻪ ،أﺻــﻠﻪ إذا واﻓــﻖ ﺻــﻮﻣﺎ ﻛــﺎن ﻳﺼــﻮﻣﻪ؛ وﻷن ﻛــﻞ ﻳــﻮم ﱂ ﻳﻜــﺮﻩ أن
ﻳﺘﻄــﻮع ﻟﺼــﻮﻣﻪ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ ﱂ ﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳﺘﻄــﻮع ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻻﺑﺘــﺪاء ،أﺻــﻠﻪ
ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻳﺎم ،ووﺟﻪ اﻟﻜﺮاﻫﺔ) (1ﻫﻮ ﻗﻮل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ)" :(2أﻧـﻪ –
 -ﻰ ﻋﻦ ﺻﻴﺎم ﻳﻮم اﻟﺸﻚ") (3ﻓﻌﻢ ،وﻷن ﻋﻤﺎرا) (4اﻣﺘﻨـﻊ أن ﻳﺼـﻮﻣﻪ)،(5
وﻗﺎل" :ﻣﻦ ﺻﺎم ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻰ أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ").(6
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وإﳕﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎ) (7أن ﻳﺼﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إن ﻛﺎن ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻛـﺎن إذا ،ﻓـﺈن ﱂ ﻳﻜـﻦ
ﻣﻨــﻪ ﻛــﺎن ﺗﻄﻮﻋــﺎ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(8ﻟﻘﻮﻟــﻪ – م " :-ﻓــﺈن ﻏــﻢ ﻋﻠــﻴﻜﻢ
ﻓــﺄﻛﻤﻠﻮا اﻟﻌ ــﺪة ﺛﻼﺛــﲔ")(9؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻟــﻮ ﺷ ــﻚ ﰲ ﻃﻠــﻮع اﻟﻔﺠ ــﺮ ﻓﺼــﻠﻰ رﻛﻌﺘ ــﲔ
ﻳﻨـﻮي ﻤـﺎ ﺻــﻼة اﻟﺼـﺒﺢ إن ﻛــﺎن اﻟﻔﺠـﺮ ﻗــﺪ ﻃﻠـﻊ واﻟﺘﻄــﻮع إن ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻃﻠــﻊ،
ﰒ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺻﻼﳘﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ ﱂ ﳚﺰﺋﻪ ذﻟﻚ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺻﻮم ﻳﻮم اﻟﺸﻚ.


) (1في )م( :الكراھية.
) (2انظر :مختصر المزنى )ص  ،(56اإلقناع )ص .(74
) (3أخرجه ابن ماجه في الصيام ،باب :ما ج!اء ف!ي ص!يام ي!وم الش!ك ،(527/1) :وف!ي الزوائ!د إس!ناده ض!عيف؛
التفاقھم على ضعف عبد ﷲ بن سعد المقبري.
) (4عمار بن ياسر بن ع!امر ب!ن مال!ك العنيس!ي أب!و اليقض!ان م!ولى بن!ي مخ!زوم ،ص!حابي جلي!ل ،مش!ھور م!ن
السابقين األولين بدري ،قتل مع علي بصفين سنة سبع وثالثين )تقريب التھذيب ص .(408
) (5أن يصومه :سقطت من )ق(.
) (6أخرجه أبو داود في الصوم ،باب :كراھية ص!وم ي!وم الش!ك ،(749/2) :والنس!ائي ف!ي الص!يام ،ب!اب :ص!يام
يوم الشك ،(126/4) :وابن ماجه في الص!يام ،ب!اب :م!ا ج!اء ف!ي ص!يام ي!وم الش!ك ،(527/1) :والترم!ذي ف!ي
الصوم ،باب :ما جاء في كراھية صوم يوم الشك ،(70/3) :وقال الترمذي :حديث حسن صحيح.
) (7في )م( :امتناع.
) (8انظر :تحفة الفقھاء.(343/2) :
) (9سبق تخريج الحديث.
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وإذا ﺛﺒﺘــﺖ اﻟﺸــﻬﺎدة ﰲ ﻳــﻮم اﻟﺸــﻚ ﺑﺮؤﻳــﺔ اﳍــﻼل ﻋﺸــﻴﺔ اﻷﻣــﺲ ،ﻓﻘــﺪ ﺛﺒــﺖ
ﻛﻮن ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻓﻼ ﳜﻠﻮ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺣﻮال):(1
إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﻛﻞ وﻣﻦ ﱂ ﻳﺄﻛﻞ وﱂ ﻳﻨﻮ ﺻـﻮﻣﺎ ،أو ﻣـﻦ ﱂ ﻳﺄﻛـﻞ
وﻗﺪ ﻧﻮى اﻟﺘﻄﻮع ،أو ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻟﺼـﻴﺎم ﺳـﻮى رﻣﻀـﺎن ،أو ﻣـﻦ ﱂ ﻳﺄﻛـﻞ وﻧـﻮى
ﺑﺼﻮﻣﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻓﻜﻠﻬﻢ ﻻ ﳚﺰﺋﻪ وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻀﺎؤﻩ.
ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﻣــﻨﻬﻢ أﻛــﻞ؛ ﻓﻸﻧــﻪ ﱂ ﳝﺴــﻚ وﱂ ﻳﻨــﻮ ﻓــﻼ ﳚﺰﺋــﻪ ،وﻋﻠﻴــﻪ أن
ﻳﻜﻒ ﺑﻘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻪ ﻋﻦ اﻷﻛﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﻠﻢ أن اﻟﻴﻮم ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟـﻪ أن
ﻳﺄﻛﻞ ،وﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﻒ إذا ﻋﺮﻓﻪ).(2
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺄﻛﻞ ،وﱂ ﻳﻨﻮ ﻓﻌﻠﻴﻪ إﻣﺴﺎك اﻟﻴﻮم ﳌﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء ذﻟـﻚ
اﻟﻴﻮم؛ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻌﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ اﳌﺎﺟﺸﻮن وأﲪﺪ ﺑﻦ اﳌﻌـﺬل ﰲ ﻗﻮﳍﻤـﺎ :إﻧـﻪ ﳚـﺰؤﻩ
ﺻﻮﻣﻪ وﻻ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻮ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،وﻷﻧـﻪ) (3ﱂ ﻳﻌﻠـﻢ
ﺑﻪ ﻓﻴﻌﺘﻘﺪ اﻟﺼﻮم ،وﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺼﻮم ﺑﻐﲑ ﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،وﻻ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﻧﻴﺔ اﻹﺳﻼم
دون ﺗﻌﻴﻴﻨﻬــﺎ وﻗﺼــﺪ اﻟﺰﻣــﺎن ــﺎ؛ وﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﻨــﻮ ﻫــﺬا اﻟﺼــﻮم ﻣــﻦ ﻟﻴﻠﺘــﻪ ﻓﺄﺷــﺒﻪ إذا
ﻧﻮاﻩ ﺗﻄﻮﻋﺎ.
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻮى ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻓﻼ ﳚﺰﺋـﻪ أﻳﻀـﺎ ﻷﻣـﺮﻳﻦ :أﺣـﺪﳘﺎ أن ﻧﻴـﺔ رﻣﻀـﺎن ﺑـﻪ ﱂ
ﲢﺼــﻞ ،واﻵﺧــﺮ (4):أن رﻣﻀــﺎن ﻋﻴﻨــﻪ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ،وﻻ ﻳﺼــﺎم ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ .وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ واﻻﺣﺘﻴﺎط ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.

) (1انظر :المدونة ،(184-183/1) :التفريع ،(32/1) :الرسالة )ص .(160
) (2في )ق( :عذره.
) (3ألنه :سقطت من )م(.
) (4في )ق( :األخرى.
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وإن ﺛﺒﺘــﺖ اﻟﺸــﻬﺎدة ﰲ آﺧــﺮ ﻳــﻮم رﻣﻀــﺎن أــﻢ أﻫﻠ ـﻮا اﳍــﻼل ﻋﺸــﻴﺔ أﻣﺴــﻪ،
ﻓــﺈن اﻟﻨــﺎس ﻳﻔﻄــﺮون ﻟــﻮﻗﺘﻬﻢ)(1؛ ﻷﻧــﻪ ﺛﺒــﺖ أن اﻟﻴــﻮم ﻳــﻮم اﻟﻔﻄــﺮ وﺻــﻮﻣﻪ ﻏــﲑ
ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻠﻴﻞ وﻛﺄوﻗﺎت اﳊﻴﺾ.
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ﻓﺄﻣــﺎ ﺻــﻼة اﻟﻌﻴــﺪ ﻓﻴﻨﻈــﺮ ،ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻗﺒــﻞ اﻟــﺰوال ﺻــﻠﻴﺖ وإن ﻛــﺎن ﺑﻌــﺪﻩ ﱂ
ﺗﺼﻞ ،ﻻ ﰲ ﺑﻘﻴـﺔ اﻟﻴـﻮم ،وﻻ ﻣـﻦ اﻟﻐـﺪ) ،(2وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إـﺎ ﺗﺼـﻠﻰ إذا ﻛـﺎن ﻗﺒـﻞ
اﻟﺰوال؛ ﻷن وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎق؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺿﺤﻮة إﱃ اﻟﺰوال ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إذا ﻛﺎن
ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال ﱂ ﻳﺼﻠﻮا ﻟﻺﲨﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ) ،(3وﻷن اﻟﻨﱯ  ﱂ ﻳﺼﻠﻬﺎ وﻻ أﺣﺪ
ﻣ ــﻦ اﻷﺋﻤ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪﻩ ﺑﻌ ــﺪ اﻟ ــﺰوال ،وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﻻ ﺗﺼ ــﻠﻰ ﻣ ــﻦ اﻟﻐ ــﺪ) ،(4ﺧﻼﻓ ــﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ وأﲪﺪ) ،(5ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ) ،(6ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺾ ﻓﻴﻪ ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ ﻛﺎﻟﺜﺎﻟـﺚ
واﻟﺮاﺑــﻊ ،وﻷــﺎ ﺻــﻼة ﻣﺴــﻨﻮﻧﺔ ،ﻓﺨــﺮوج وﻗﺘﻬــﺎ ﻣﺴــﻘﻂ ﳍــﺎ ﻛــﺎﻟﻮﺗﺮ واﻟﻜﺴــﻮف،
وﻷﺎ ﻟﻦ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال ،وﻫـﻮ إﱃ وﻗﺘﻬـﺎ أﻗـﺮب ﻛﺎﻧـﺖ ﺑـﺄن ﺗﺼـﻠﻰ ﻣـﻦ اﻟﻐـﺪ
أوﱃ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ وﻗﺘﻬﺎ أﺑﻌﺪ.
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وإذا رؤى اﳍﻼل آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣـﻦ ﺷـﻌﺒﺎن أو ﻣـﻦ رﻣﻀـﺎن ﻓﻬـﻮ ﻟﻐـﺪﻩ دون ﻳﻮﻣـﻪ
ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺒـﻞ اﻟـﺰوال أو ﺑﻌـﺪﻩ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻫـﻼل رﻣﻀـﺎن ﱂ ﻳﻜـﻒ اﻟﻨـﺎس ﻋـﻦ
اﻷﻛﻞ) ،(7ﻷن اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ،وإن ﻛﺎن ﻫﻼل ﺷﻮال ﻣﻀـﻮا ﻋﻠـﻰ ﺻـﻮﻣﻬﻢ،
) (1انظر :التفريع ،(302/1) :الكافي )ص .(120-119
) (2انظر :التفريع ،(302/1) :الكافي )ص .(120-119
) (3انظر :المغني ،(392-391/2) :فنج الباري ،(366/2) :نيل األوطار.(293/3) :
) (4انظر :التفريع ،(302/1) :الكافي )ص .(78
) (5انظر :مختصر المزنى )ص  ،(58مسائل اإلمام أحمد )ص .(178
) (6في )م( :العيد.
) (7انظر :التفريع ،(301/1) :الكافي )ص .(120
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ﻷن اﻟﻴــﻮم ﻣــﻦ رﻣﻀــﺎن ،وﻓــﺮق أﺑــﻮ ﻳﻮﺳــﻒ ﺑــﲔ أن ﻳــﺮى ﻗﺒــﻞ اﻟــﺰوال أو ﺑﻌــﺪﻩ،
ﻓﺠﻌـﻞ رؤﻳﺘــﻪ ﻗﺒـﻞ اﻟــﺰوال ﻟﻠﻴـﻮم ،وﺑﻌــﺪﻩ ﻟﻠﻐـﺪ) ،(1ورأﻳــﺖ ﳓـﻮﻩ ﻻﺑــﻦ ﺣﺒﻴــﺐ)،(2
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗــﻮل ﻋﻤــﺮ – " :-إن اﻷﻫﻠــﺔ ﺑﻌﻀــﻬﺎ أﻛــﱪ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ ،ﻓــﺈذا رأﻳــﺘﻢ
اﳍـ ــﻼل ـ ــﺎرا ﻓـ ــﻼ ﺗﺼـ ــﻮﻣﻮا وﻻ ﺗﻔﻄـ ــﺮوا ،إﻻ أن ﻳﺸـ ــﻬﺪ رﺟـ ــﻼن أﻤـ ــﺎ أﻫـ ــﻼﻩ
ﺑﺎﻷﻣﺲ) ،(3وﻷن رؤﻳﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻴﻮﻣﻪ أﺻـﻠﻪ إذا رؤى
ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال.

) (1انظر :مختصر الطحاوي )ص .(956
) (2ذكره الحطاب في مواھبه نقال عن مختصر الواضحة.(392/2) :
) (3أخرجه ابن أبى شيبة ،(127/1) :وعبد الرزاق ،(163/4) :والبيھقي.(313/4) :
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W 8אFمאNU
اﻟﺼﻮم اﻟﺸﺮﻋﻲ :ﻫﻮ إﻣﺴﺎك ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻬﺎر ﺑﻨﻴـﺔ ﻗﺒـﻞ اﻟﻔﺠـﺮ أو ﻣﻌـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺪا
زﻣــﺎن اﳊــﻴﺾ واﻟﻨﻔــﺎس ،واﻹﻏﻤ ــﺎء واﳉﻨــﻮن ،واﻷﻳــﺎم اﻟ ــﱵ ﻳﺼــﻠﻰ ﻓﻴﻬــﺎ ﺻ ــﻼة
اﻟﻌﻴﺪ).(1
4 J1z1FOدאFمאxNU

)(2

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إﻣﺴــﺎك ﲨﻴــﻊ أﺟـﺰاء اﻟﻨﻬــﺎر ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ g f em :
 ...l... i hإﱃ ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،(3)lts r q  pm:ﻓﺄﻟﺰﻣﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺎ

اﻹﻣﺴﺎك ﻣﻊ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ،ﰒ أﻣﺮﻧﺎ) (4ﺑﺈﲤﺎﻣﻪ إﱃ اﻟﻠﻴﻞ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ﺑﻨﻴــﺔ ﳌــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣــﻦ اﻟﺪﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻨﻴــﺔ ﺷــﺮط ﰲ ﲨﻴــﻊ اﻟﺼــﻴﺎم
ﻓﻮﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺼﻴﺎم ،أو ﻣﻊ أوﻟـﻪ ﻟﻴﻜـﻮن اﻟﺸـﺮوع
ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﳍﺎ أو ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻻ ﳚﻮز ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺠﺮ.

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــﺪا زﻣــﺎن اﳊــﻴﺾ واﻟﻨﻔــﺎس ﻟﻼﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ أن
اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس ﳝﻨﻌﺎن أداء اﻟﺼﻮم ،وﻗﺪ ﻣﻀﻰ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳊﻴﺾ).(5
وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﰲ ﺣــﺎل ﻻ ﻳﻘﺎرــﺎ إﻏﻤــﺎء وﻻ ﺟﻨــﻮن؛ ﻷﻤــﺎ ﻳــﺆﺛﺮان
ﰲ ﻣﻨــﻊ اﻷداء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﻨﺬﻛﺮﻩ) ،(6وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﰲ أﻳــﺎم ﻻ ﻳﺼــﻠﻰ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻴﺪ اﺣﱰازا ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﻌﻴﺪ؛ ﻷن ﺻﻮﻣﻬﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻠﻴﻞ.
) (1انظر :المدونة ،(193-191/1) :التفريع ،(306-305/1) :الرسالة )ص .(161-159
) (2أجزاء :سقطت من )ق( ،و )م(.
) (3سورة البقرة ،اآلية.187 :
) (4في )م( :أمر.
) (5تقدم.
) (6في )ق( :ما نذكره.
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وﳚﻮز ﻟﻠﻤﺘﻤﺘﻊ ﺻﻮم أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ) ،(1ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) (2ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌــﺎﱃ (3)lÜÛ Ú Ù Øm :ﻓﻌــﻢ ،وروى اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ" :أﻧــﻪ  رﺧــﺺ
ﻟﻠﻤﺘﻤﺘ ـ ـ ــﻊ – إذا ﱂ ﳚ ـ ـ ــﺪ اﳍ ـ ـ ــﺪى وﱂ ﻳﺼ ـ ـ ــﻢ أﻳ ـ ـ ــﺎم اﻟﻌﺸ ـ ـ ــﺮ -أن ﻳﺼ ـ ـ ــﻮم أﻳ ـ ـ ــﺎم
اﻟﺘﺸ ـﺮﻳﻖ") (4وﻫــﺬا ﻛــﺎﻟﻨﺺ ،وﻷن ﻛــﻞ ﻳ ــﻮم ﻻ ﻳﺼــﻠﻰ ﻓﻴــﻪ ﺻــﻼة اﻟﻌﻴــﺪ ،ﻓ ــﺈن
ﺻﻮﻣﻪ ﻳﺼﺢ أﺻﻠﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻳﺎم.
X J3z1FOم)4مאx%)NUL

وﻳﻜــﺮﻩ اﻟﺘﻄــﻮع ﺑﺼــﻴﺎﻣﻬﺎ ﻟﻘﻮﻟــﻪ )" :(5إــﺎ أﻳــﺎم أﻛــﻞ وﺷــﺮب وﺑﻌــﺎل")،(6
ﻓﺄﺟﺮاﻫ ــﺎ ﳎ ــﺮى ﻳ ــﻮم اﻟﻌﻴ ــﺪ ،وﻻ ﳚ ــﻮز اﻋﺘﺒ ــﺎر ذﻟ ــﻚ ﺑ ــﺎﳌﺘﻤﺘﻊ؛ ﻷن اﻟﻀ ــﺮورة ﻻ
ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎر.
n2O J4z1FOא*xWaS.

واﻟﺬي ﳚﺐ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻨـﻪ ،وﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ﻣﱴ اﳔﺮم ﺷـﻲء ﻣﻨـﻪ ﻫـﻮ اﻷﻛـﻞ
واﻟﺸــﺮب وإﻳﺼــﺎل ﺷــﻲء ﻳــﺘﻄﻌﻢ إﱃ اﳊﻠــﻖ ﻣــﻦ أي اﳌﻨﺎﻓــﺬ ﻛــﺎن :ﻣــﻦ ﻣــﺪﺧﻞ
اﻟﻄﻌــﺎم واﻟﺸـﺮاب ،أو اﻟﻌــﲔ ،أو اﻷذن ،أو اﻷﻧــﻒ ،أو ﻣــﺎ ﻳﻨﺤــﺪر ﻣــﻦ اﻟــﺪﻣﺎغ
ﺑﻌــﺪ وﺻـﻮﻟﻪ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ ﻫــﺬﻩ اﳌﻨﺎﻓــﺬ ،ﻓﻤــﱴ وﺻــﻞ ﺷــﻲء ﻣــﻦ ذﻟــﻚ إﱃ ﺣﻠﻘــﻪ،
)(7
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻄﺮ ﻣﺜﻞ أن ﺑـﺎﻟﻎ ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺸـﺎق ﻓﻴﺼـﻞ اﳌـﺎء إﱃ ﺣﻠﻘـﻪ أو ﻳﺴﺘﺴـﻌﻂ
ﺑــﺪﻫﻦ أو ﻳﺼــﺒﻪ ﰲ ﺻــﻤﺎﺧﻪ ،أو ﻳﻜﺘﺤــﻞ ﺑﻜﺤــﻞ ﺣــﺎد ﻓﻴﺠــﺪ ﻃﻌــﻢ ذﻟــﻚ ﰲ
ﺣﻠﻘﻪ.
) (1انظر :المدونة ،(187/1) :التفريع ،(304/1) :الكافي )ص .(127
) (2انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(66األم.(190-189/2) :
) (3سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (4أخرجه الدارقطني ) (186/2من طريق يحيي بن سالم ،وقال :ليس بالقوى وأصله في صحيح البخاري م!ن
حديث عروة عن عائشة ،ونم حديث سالم عن أبيه ،وھذا في حكم المرفوع )تلخيص الحبير.(196/2 :
) : (5سقطت من )ق(.
) (6بعال :يقال :باعل الرجال امرأته بعاال إذا العبھا )المصباح المنير ص .(56
) (7في )م( يتسعط ،والسعوط :فيما يصب في األنف )المصباح المنير ص .(277
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واﺧﺘﻠــﻒ ﻓــﻴﻤﻦ ﺑﻠــﻊ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻐــﺬي) (1وﻻ ﳝــﺎع ﰲ اﳉــﻮف ﻛﺎﳊﺼــﻰ واﻟﺪرﻫــﻢ
وﻣــﺎ أﺷــﺒﻬﻪ ،ﻓﻘﻴــﻞ :إﻧــﻪ ﲟﺜﺎﺑــﺔ اﻟﻄﻌــﺎم واﻟﺸـﺮاب ﰲ وﻗــﻮع اﻟﻔﻄــﺮ ﺑــﻪ ،وﻗﻴــﻞ :ﻻ
ﻳﻘﻊ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﻪ).(2
واﺧﺘﻠ ــﻒ ﰲ اﳊﻘﻨ ــﺔ ،واﻟﺼ ــﺤﻴﺢ أ ــﺎ ﻻ ﺗﻔﻄ ــﺮ) ،(3وﻻ ﻳﻔﻄ ــﺮ ﻣ ــﺎ ﻻ ﳝﻜ ــﻦ
اﻻﺣﱰاز ﻣﻨﻪ ﻛﻐﺒﺎر اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﱰاب ،وﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﺬي ﻳﱰك ﻣﻊ اﻟﺮﻳﻖ)،(4
وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ.
وﳑــﺎ ﻳﻠــﺰم اﻹﻣﺴــﺎك ﻋﻨــﻪ اﻹﻳــﻼج ﰲ ﻗﺒــﻞ أو دﺑــﺮ ،ﻓﻤــﱴ ﺣﺼــﻞ وﻗــﻊ اﻟﻔﻄــﺮ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹﻧﺰال ،وﻛـﺬﻟﻚ إﻧـﺰال اﳌـﺎء اﻟـﺪاﻓﻖ ،ﻛـﺎن ﺑـﻮطء دون اﻟﻔـﺮج أو
ﻋــﻦ ﻗﺒﻠــﺔ أو ﺟﺴــﺔ أو ﻋﺒــﺚ ﺑﻴــﺪ أو ﻣﺪاوﻣــﺔ ﻧﻈــﺮ أو ﻓﻜــﺮة أو ﺗــﺬﻛﺮ وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻪ.
وﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﺎﺣﺘﻼم ،وﻻ ﲟﺎ ﻳﺮﻫﻘﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻹﻧﺰال ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺪﻋﻰ
ﺑﻪ) (5إن أﻣﻜﻦ وﺟﻮد ذﻟﻚ ،وﳑﺎ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس ،واﻟﺮدة ،وﺗﺮك
اﻟﻨﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻠﻴ ــﻞ واﻹﻏﻤ ــﺎء واﳉﻨ ــﻮن ﻗﺒ ــﻞ ﻃﻠ ــﻮع اﻟﻔﺠ ــﺮ إذا داﻣ ــﺎ ﺑ ــﻪ إﱃ ﺑﻌ ــﺪ
ﻃﻠﻮﻋﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻜﺮ ﻓﻬﺬا ﲨﻬﻮر ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب).(6
4 J5z1FOدא*?S.א1>#وאx NU

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻹﻣﺴــﺎك ﳚــﺐ ﲜﻤﻴــﻊ اﻟﻨﻬــﺎر) (7ﻋــﻦ اﻷﻛــﻞ واﻟﺸــﺮب ﻟﻘﻮﻟــﻪ
ﺗﻌﺎﱃ... l a `m :إﱃ ﻗﻮﻟﻪ  (8)ltsmﻓﺄﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ
) (1في )م( :يتغذى.
) (2انظر :التفريع ،(308/1) :الكافي ) ص .(127-126
) (3انظر :التفريع ،(308/1) :الكافي )ص  ،(126والمراد بالحقنة :حقنة الشرج.
) (4في )م( :األكل.
) (5في )م( :استدعاء.
) (6ف!!ي جمل!!ة ھ!!ذه األحك!!ام انظ!!ر :المدون!!ة ،(186-184/1) :التفري!!ع ،(309-305/1) :الرس!!الة )ص -160
 ،(162الكافي )ص .(127-126
) (7بجميع النھار :سقطت من )ق( و )ر(.
) (8سورة البقرة ،اآلية.187 :
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ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ إﱃ دﺧﻮﻟﻪ اﻟﻠﻴﻞ ،وﻟﻘﻮﻟﻪ  ﻳﻮم ﻋﺎﺷﻮراء" :ﻣـﻦ أﻛـﻞ
ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ") ،(1واﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ) ،(2وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن وﺻﻮل اﻟﻄﻌﺎم إﱃ اﳊﻠـﻖ
ﻣــﻦ أي اﳌﻨﺎﻓــﺬ ﻛــﺎن ﻳﻔﻄــﺮ ﻻﺗﻔــﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠــﻰ أن وﺻ ـﻮﻟﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺪﺧﻞ اﻟﻄﻌــﺎم أو
اﻟﺸ ــﺮب ﻳﻔﻄ ــﺮ ،واﻟﻌِﻠّــﺔ ﻓﻴ ــﻪ وﺻ ــﻮل ﻃﻌﻤ ــﻪ إﱃ اﳊﻠ ــﻖ ،ﻓﻜﺎﻧ ــﺖ ﺳ ــﺎﺋﺮ اﳌﻨﺎﻓ ــﺬ
ﲟﻨﺰﻟﺘــﻪ واﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻣﻨــﻊ اﻟﺼــﺎﺋﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،وﻟــﻮ ﻛــﺎن اﻟﻔﻄــﺮ ﻻ ﻳﻘــﻊ ﺑــﻪ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﲏ ،وﻛـﺬﻟﻚ اﻹﻓﻄـﺎر ﲟـﺎ ﻻ ﻳﻐـﺬى وﻻ ﳝـﺎع ﻛﺎﳊﺼـﻰ وﻏـﲑﻩ
ﻣﻦ اﳉﺎﻣﺪات ،وﻻ ﻣﻌﲎ ﳌﻦ ﻣﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣـﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ) (3ﻟﻘﻮﻟـﻪ) :(4أﻧـﻪ ﻟـﻮ ﻛـﺎن
ذﻟﻚ ﻳﻔﻄﺮ ﻟﻜﺎن ﰲ ﻋﻤﺪﻩ اﻟﻜﻔﺎرة؛ ﻷﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮل.
 J6z1FOא 4MD1نא*)gج); SאFمx

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻹﻳ ــﻼج ﻳﻔﺴ ــﺪ اﻟﺼ ــﻮم ﻟﻺﲨ ــﺎع ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــﻚ) ،(5وﻷﻣ ــﺮﻩ 
اﻟﺴ ــﺎﺋﻞ ﻋﻤ ــﻦ وﻗ ــﻊ ﻋﻠ ــﻰ أﻫﻠ ــﻪ ﰲ  ــﺎر رﻣﻀ ــﺎن ﺑﺎﻟﻘﻀ ـﺎء واﻟﻜﻔ ــﺎرة ﻣ ــﻦ ﻏ ــﲑ
اﺳﺘﻔﺼﺎل ﻫﻞ أﻧﺰل أو ﱂ ﻳﻨﺰل).(6
2O J8z1FOزאدMDא/LאZ'Lpوn .א!x;U

ﱂ ﻧﺮاع ﻣـﺎ زاد ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻘـﺎء اﳋﺘـﺎﻧﲔ وﻣﻐﻴـﺐ اﳊﺸـﻔﺔ؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻏـﲑ ﻣﺮاﻋـﻰ
ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻜـﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻹﻳﻼج ﻣـﻦ اﻟﻐﺴـﻞ واﳊـﺪ واﳊﺼـﺎﻧﺔ وﻛﻤـﺎل اﳌﻬـﺮ
واﻹﺣﻼل ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ وﻗﻮع اﻟﻔﻄﺮ ﺑﻪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻹﻧ ـﺰال ﻋــﻦ أﺳــﺒﺎب اﻟﻠــﺬة ﻣــﺆﺛﺮ ﰲ إﻓﺴــﺎدﻩ اﻟﺼــﻮم ﻟﻼﺗﻔــﺎق
ﻋﻠــﻰ أن اﻹﻧـﺰال ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﲑ ﰲ إﻓﺴــﺎد اﻟﺼــﻮم وأن وﻗﻌــﻪ ﻻ ﻋــﻦ ﺳــﺒﺐ
) (1أخرجه البخاري في الصيام ،باب :صيام يوم عاشوراء.(251/2) :
) (2انظر :المجموع ،(47/3) :المغنى.(102/3) :
) (3فقد قال المتأخرون من المالكيين :أن القضاء في مزدرد الحصاة عامدا )انظر الكافي ص .(127-126
) (4في )م( :بقوله.
) (5انظر :المجموع ،(347/6) :المغنى .(120/3) :
) (6أخرجه البخاري في الصوم ،باب :إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء يتص!دق علي!ه فليكف!ر،(236/2) :
ومسلم في الصيام ،باب :تغليظ تحريم الجماع في نھار رمضان على الصائم.(782-781/2) :
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ﻣـ ــﻦ اﻟﺼـ ــﺎﺋﻢ ﻳﺴـ ــﺘﺪﻋﻴﻪ ﺑـ ــﻪ ﻻ ﻳﻔﺴـ ــﺪﻩ ﻛـ ــﺎﻻﺣﺘﻼم ،ﻓﻠـ ــﻢ ﻳﺒـ ــﻖ إﻻ أن ﻳﻜـ ــﻮن
ﻣﺴﺘﺪﻋﻰ) (1ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻠﺬة.
 J9z1FOد41نא_gL5م_); SאFمx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ﰲ اﻻﺣــﺘﻼم :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻔﺴــﺪ اﻟﺼــﻴﺎم ﳌــﺎ روي" :ﺛــﻼث ﻻ ﻳﻔﻄــﺮن
اﻟﺼـﺎﺋﻢ ﻓـﺬﻛﺮ اﻻﺣـﺘﻼم") ،(2واﻹﲨـﺎع ﻋﻠـﻰ أن اﳌﺮاﻋـﻲ ﰲ ذﻟـﻚ ﺳـﺒﺐ ﻳﻜــﻮن
ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮ ،وأﻣﺎ اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ ﺑﺎب اﳊﻴﺾ.
 J10z1FOא 4MD1نאNد S;AאFمx
وأﻣــﺎ اﻟــﺮدة ﻓﻠﻘﻮﻟــﻪ ﻋــﺰ وﺟــﻞlª© ¨  §m :

ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺼﻮم اﻟﺘﻘﺮب ﺑﻔﻌﻠﻪ واﻟﺮدة ﺗﻨﺎﰲ ذﻟﻚ.

)(3

ﻓﻌــﻢ؛ وﻷن

 J11z1FOא 4MD1نא*{/2وאaQن$aنEXאFمx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻹﻏﻤــﺎء واﳉﻨــﻮن ﳝﻨــﻊ ﺻﺤ ــﺔ اﻟﺼــﻮم ﻟﻘﻮﻟ ـﻪ " :رﻓــﻊ اﻟﻘﻠــﻢ
ﻋ ــﻦ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻓ ــﺬﻛﺮ :اﻨ ــﻮن") ،(4ورﻓ ــﻊ اﻟﻘﻠ ــﻢ ﻋﺒ ــﺎرة ﻋ ــﻦ ﻧﻔ ــﻲ ﺗﻌﻠ ــﻖ اﻷﺣﻜ ــﺎم
ﺑﻔﻌﻠﻪ ،وﻷﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻳﻨﺎﰲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻻ ﻳﻐﻠﺐ وﻗﻮﻋﻪ ،ﻓﺨﺮج ﻣﻦ وﺟﺪ ﺑﻪ ﻋﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﻴﺔ.
/:, J12z1FOאalنوא@ :.NCd?.2CO.WDM2نx

)(6

وإذا أﻓــﺎق اﻨــﻮن واﳌﻐﻤــﻲ) (5ﺑﻌــﺪ ﻣﻀــﻲ اﻟﺸــﻬﺮ ﻗﻀــﻰ ﻣــﺎ ﻓﺎﺗــﻪ ؛ ﺧﻼﻓــﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (7واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ،وﺳـﻮاء ﺑﻠــﻎ ﻣﻄﺒﻘــﺎ أو ﻋــﺮض ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ﺑﻌـﺪ ﺑﻠﻮﻏ ــﻪ؛
وﻷﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺮض ﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻊ اﻧﻌﻘﺎد ﺻﻮﻣﻪ ﻓﻠﺰﻣﻪ ﻗﻀﺎؤﻩ ﻋﻨﺪ زواﻟﻪ ﻛﺎﳊﻴﺾ.
) (1في )م( :مستدعيا.
) (2أخرجه الترمذي في الصوم ،باب :الصائم يخرعه القيء ،(87/3) :وقال ح!ديث غي!ر محف!وظ ،وأخرج!ه اب!ن حب!ان ف!ي
كتاب الضعفاء ،وأخرجه البزار في مسنده من طريق آخر ،وقال وھذا من أحسنھا إسنادا )نصب الراية.(447-46/2 :

) (3سورة الزمر ،اآلية.65 :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5و المغمي :سقطت من )ق(.
) (6انظر :المدونة ،(185/1) :التفريع ،(309/1) :الرسالة )ص .(162
) (7انظ!!ر :مختص!!ر الطح!!اوي )ص  ،(55مختص!!ر الق!!دوري ،(172/1) :وفي!!ه :إذا أف!!اق ف!!ي بع!!ض رمض!!ان
قضى ما مضى منه.
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)(1

وﻣﻦ أﻛﻞ أو ﺷﺮب أو ﺧﺮم اﻹﻣﺴﺎك اﳌـﺄﻣﻮر ﺑـﻪ ﺳـﻬﻮا ،ﻓﻘـﺪ أﻓﺴـﺪ ﺻـﻮﻣﻪ،
وﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻘﻀــﺎء ﰲ اﻟﻔــﺮض) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) (3ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:
 ،(4)lts r q pmوﻫـﺬا ﻏــﲑ ﻣــﺘﻤﻢ؛ وﻷﻧـﻪ ﻣﻜﻠــﻒ ﺣﺼــﻞ آﻛــﻼ
ﰲ ــﺎر رﻣﻀــﺎن ﻛﺎﻟﻌﺎﻣــﺪ ،وﻷن اﻟﺴــﻬﻮ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻷﻋــﺬار) ،(5ﻓﻠــﻢ ﳝﻨــﻊ إﻓﺴــﺎد
اﻟﺼﻮم ﺑﻮﻗﻮع ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻋﻤﺪﻩ) (6أﺻﻠﻪ اﳌﺮض؛ وﻷن اﻹﻣﺴﺎك أﺣـﺪ رﻛـﲎ
اﻟﺼﻮم ﻓﻜﺎن ﺗﺮﻛﻪ ﺳﻬﻮا ﰲ إﻓﺴﺎد ﻛﱰﻛﻪ ﻋﻤﺪا أﺻﻠﻪ اﻟﻨﻴﺔ.
1K$ J1z1FOא*%OوIYאxES

وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﺗﻌﺠﻴــﻞ اﻹﻓﻄــﺎر وﺗــﺄﺧﲑ اﻟﺴــﺤﻮر) (7ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻻ ﻳ ـﺰال اﻟﻨــﺎس
ﲞ ــﲑ ﻣ ــﺎ ﻋﺠﻠ ـ ـﻮا اﻟﻔﻄ ــﺮ") ،(8وروي" :أﻧ ــﻪ  – ﻛ ــﺎن ﻳﺘﺴ ــﺤﺮ ،ﰒ ﻳﻘ ــﻮم إﱃ
ﺻـﻼة اﻟﻐــﺪاة ،ﻗـﺎل أﻧــﺲ) :(9ﻛـﺎن ﺑــﲔ ذﻟـﻚ ﻗـﺪر ﲬﺴـﲔ آﻳــﺔ) ،(10وﰲ ﺑﻌــﺾ
اﳊﺪﻳﺚ أن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻹﻓﻄﺎر وﺗﺄﺧﲑ اﻟﺴﺤﻮر).(11
) (1عنوان الفصل في )م(.
) (2انظر :المدونة ،(185/1) :التفريع ،(305/1) :الرسالة ) ص  ،(161الكافي )ص .(125
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(54اإلقناع )ص .(75
) (4سورة البقرة ،اآلية.187 :
) (5في )ق( :وألن الشھر نوع من األعداد.
) (6في )ق( :في غيره.
) (7انظر :الموطأ ،(289-288/1) :الرسالة )ص .(160
) (8أخرجـه البخـاري في الصوم ،باب :تعجيــل اإلفطــار ،(241/2) :ومسلم في الصيام ،ب!اب :فض!ل الس!حور
وتأكيد استحبابه.(771/2) :
) (9أنس :بن مالك بن النضر األنصاري الخزرمي ،خادم رسول ﷲ  ،خدمه عشر سنين ،مش!ھور ،م!ات س!نة
اثنتين ،وقيل :ثالث وتسعين ،وقد جاوز المائة )تقريب التھذيب ص .(115
) (10أخرجه البخاري في الصوم ،باب :قدركم بين السحور وصالة الفجر ،(32/2) :ومس!لم ف!ي الص!يام ،ب!اب:
فضل السحور وتأكيد استحبابة.(771/2) :
) (11أخرجه الطيالسي والطبراني في الكبـيــر بس!ند رجالـ!ـه رجـ!ـال الص!حيح بلف!ظ" :إن!ا معش!ر األنبي!اء أمرن!ا
بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ) "...انظر :مسالك الداللة في شرح متن الرسالة ص .(107
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وﻣﻦ ﻏﻠـﺐ ﻇﻨـﻪ ﻏـﺮوب اﻟﺸـﻤﺲ ﻓـﺄﻓﻄﺮ ،أو ﺑﻘـﺎء اﻟﻠﻴـﻞ ﻓﺘﺴـﺤﺮ ،ﰒ ﺑـﺎن ﻟـﻪ
أن أﻧ ــﻪ أﻛ ــﻞ  ــﺎرا ﻓﻠ ــﻴﺲ ﺑﺼ ــﺎﺋﻢ ،وﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﻘﻀ ــﺎء ﰲ اﻟﻔ ــﺮض ﺧ ــﻼف اﻟﻨ ــﺬر
)(2
)(1
اﳌﻌـ ــﲔ ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻟـ ــﺪاود ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ h g f e d cm:
 ....(3)l nm  lk j iإﱃ ﻗﻮﻟﻪ ،(4)ltsm:وﻫﺬا
ﱂ ﻳﺘﻤﻪ؛ وﻷﻧﻪ أﻛﻞ ﰲ ﺎر رﻣﻀﺎن ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﺪ؛ وﻷن ﺧﻄﺄ اﻟﻮﻗﺖ
ﰲ اﻟﺼــﻮم ﻣﺜﻠــﻪ ﰲ اﻟﺼــﻼة ،وﻟــﻮ ﺻــﻠﻰ اﳌﻐــﺮب وﻋﻨــﺪﻩ أن اﻟﺸــﻤﺲ ﻗــﺪ ﻏﺮﺑــﺖ
وﱂ ﺗﻜـﻦ ﻏﺮﺑــﺖ ،ﻟﺰﻣــﻪ اﻟﻘﻀـﺎء ،وﻛــﺬﻟﻚ إذا أﻓﻄــﺮ وﻋﻨــﺪﻩ أـﺎ ﻗــﺪ ﻏﺮﺑــﺖ وﺑــﺎن
ﻟﻪ أﺎ ﱂ ﺗﻐﺮب.
?. J3z1FOذWא/وx+PX

وﻣ ــﻦ ذرﻋ ــﻪ اﻟﻘ ــﻲء ﱂ ﻳﻔﺴ ــﺪ ﺻ ــﻮﻣﻪ ،وﻻ ﻗﻀ ــﺎء ﻋﻠﻴ ــﻪ) (5ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻣ ــﻦ
ذرﻋﻪ) (6اﻟﻘـﻲء ﻓـﻼ ﻗﻀـﺎء ﻋﻠﻴـﻪ") ،(7وﻗﻮﻟـﻪ" :ﺛـﻼث ﻻ ﻳﻔﻄـﺮن اﻟﺼـﺎﺋﻢ :ﻓـﺬﻛﺮ
اﻟﻘﻲء")(8؛ وﻷﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﻦ اﻟﺒﺪن ﻣﻦ ﻏﲑ ﳐﺮج اﳊﻴﺾ ،ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﺑﻐـﲑ ﺻـﻨﻊ
ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺋﻢ وﻻ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﱂ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم أﺻﻠﻪ اﻻﺣﺘﻼم.
?2O J4z1FOא .MLאx

وإن اﺳ ــﺘﻘﻰ ﻓﻤ ــﻦ أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣ ــﻦ ﻳﻘ ــﻮل :إن اﻟﻘﻀ ــﺎء واﺟ ــﺐ ،وﻣ ــﻨﻬﻢ ﻣ ــﻦ
ﻳﻘ ـ ـ ــﻮل :ﻣﺴ ـ ـ ــﺘﺤﺐ) ،(9ﻓﻮﺟ ـ ـ ــﻪ اﻟﻮﺟ ـ ـ ــﻮب ﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ " :وﻣ ـ ـ ــﻦ اﺳ ـ ـ ــﺘﻘﻰ ﻓﻌﻠﻴ ـ ـ ــﻪ
) (1انظر :المدونة ،(172/1) :الرسالة )ص .(161
) (2انظر :المحلى ،(329 /6) :المجموع.(348/6) :
) (3من الفجر :سقطت من )ق(.
) (4سورة البقرة ،اآلية.187 :
) (5انظر :المدونة ،(179/1) :التفريع ،(307/1) :الرسالة )ص  ،(160الكافي )ص .(127
) (6من ذرعه القيء :أي :سبقه وغلبه في الخروج )المطلع ص .(148
) (7أخرجه أبو داود ف!ي الص!وم ،ب!اب :الص!ائم يس!تقيء عم!دا ) ،(310/2والترم!ذي ف!ي الص!وم ،ب!اب :م!ا ج!اء
فيمن استقاء عمدا ،(98/3) :وقال عنه :حديث حسن غريب.
) (8سبق تخريج الحديث قريبا.
) (9انظر :المدونة ،(179/1) :التفريع ،(307/1) :الرسالة )ص  ،(160الكافي )ص .(126

431

اﻟﻘﻀ ــﺎء")(1؛ وﻷن اﻟﻐﺎﻟ ــﺐ ﻣﻨ ــﻪ ﻋ ــﻮد ﺷ ــﻲء ﳑ ــﺎ ﳜ ــﺮج ﻣ ــﻦ ﺣﻠﻘ ــﻪ إﱃ ﺟﻮﻓ ــﻪ،
وذﻟ ــﻚ ﻣﻔﻄ ــﺮ ﻟ ــﻪ ﻟﻠﻐﺎﻟ ــﺐ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻴﻘ ــﲔ ،ووﺟ ــﻪ ﻧﻔﻴ ــﻪ ﻓﻸﻧ ــﻪ ﺧ ــﺎرج ﻣ ــﻦ اﻟﻔ ــﻢ
ﻛﺎﻟﺒﺼــﺎق؛ وﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ اﻓــﱰق اﳊﻜــﻢ ﺑــﲔ ﻏﻠﺒﺘــﻪ وﻋﻤــﺪﻩ دل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻘــﻊ ﺑــﻪ
اﻟﻔﻄــﺮ ،وﻫــﺬا ﻳــﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴــﻪ اﻹﻧ ـﺰال؛ ﻷن اﳊﻜــﻢ ﻳﻔــﱰق ﺑــﲔ ﻏﻠﺒﺘــﻪ ﺑــﺎﻻﺣﺘﻼم
وﺑﲔ ﻋﻤﺪﻩ واﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﻜﻔﺎرة ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف.
 J5z1FOא!6.KאFمx

اﳊﺠﺎﻣـ ــﺔ) (2ﻻ ﺗﻔﻄـ ــﺮ) ،(3ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻷﲪـ ــﺪ)(4؛ ﻷﻧـ ــﻪ –  -اﺣـ ــﺘﺠﻢ وﻫـ ــﻮ
ﺻ ــﺎﺋﻢ") ،(5وﻗ ــﺎل" :ﺛ ــﻼث ﻻ ﻳﻔﻄ ــﺮن ﻓ ــﺬﻛﺮ اﳊﺠﺎﻣ ــﺔ")(6؛ وﻷ ــﺎ ﰲ ﻣﻌ ــﲎ
اﳉﺮاﺣﺔ ﻛﺎﻟﻔﺼﺎد).(7
x6z1FO

إذا ﺛﺒــﺖ أــﺎ ﻻ ﺗﻔﻄــﺮ ﻓﺈــﺎ ﻣﻜﺮوﻫــﺔ؛ ﻷن اﻟﻐﺎﻟــﺐ ﻣﻨﻬــﺎ ﳊــﻮق اﻟﻀــﻌﻒ،
ﻓﺮﲟــﺎ أدى إﱃ اﻟﻔﻄــﺮ ،وﻗــﺪ روي ﻫــﺬا اﳌﻌــﲎ ﻋــﻦ ﻋﻠــﻲ واﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس) ،(8وﲨﺎﻋــﺔ
ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
 J7z1FOאSאx+PFD

)(9

)(10

اﻟﺴ ـﻮاك ﺟــﺎﺋﺰ ﻟﻠﺼــﺎﺋﻢ ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ  " :ﺧــﲑ ﺧﺼــﺎل اﻟﺼــﺎﺋﻢ
اﻟﺴـ ـﻮاك")(11؛ وﻷﻧ ــﻪ –  -ﻛ ــﺎن ﻳﻔﻌﻠ ــﻪ وﻳ ــﺪاوم ﻋﻠﻴ ــﻪ ،وأول اﻟﻨﻬ ــﺎر وآﺧ ــﺮﻩ
) (1ھو جزء من حديث" :من ذرعه القيء  "...الذي سبق قريبا.
) (2الحجامة :ھي مص الدم بالمحجم.
) (3انظر :الموطأ ،(299/1) :التفريع.(307/1) :
) (4انظر :مسائل اإلمام أحمد )ص .(181
) (5أخرجه البخاري في الصوم ،باب :الحجامة والقيء للصائم.(237/2) :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7الفصاد :قطع العرق) :الصحاح.(519/2 :
) (8انظر :مصنف ابن أبى شيبة ،(125/1 ) :شرح معاني اآلثار – للطحاوي.(100/2) :
) (9انظر :المدونة ،(180/1) :التفريع.(308/1) :
) : (10سقطت من )ق(.
) (11أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي الص!!يام ف!!ي ب!!اب الس!!واك والكح!!ل للص!!ائم ،(536/1) :وف!!ي إس!!ناده حجال!!ة ،وھ!!و
ضعيف ،لكن له شاھد من حديث عامر بن ربيعة في البخاري وأبى داود والترمذي.
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ﺳﻮاء ﰲ إﺑﺎﺣﺘﻪ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻛﺮاﻫﻴﺘﻪ ﻟﻪ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر)(1؛ ﻷن ﻛﻞ ﻣﻌـﲎ
ﱂ ﻳﻜﺮﻩ أول اﻟﻨﻬﺎر ﱂ ﻳﻜﺮﻩ آﺧـﺮﻩ ﻛﺎﳌﻀﻤﻀـﺔ؛ وﻷن أول اﻟﻨﻬـﺎر ﻣﺴـﺎو ﻵﺧـﺮﻩ
ﰲ ﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺪب واﻹﺑﺎﺣﺔ.
 J8z1FOא  #אC8N%;)Gאx+PF

اﻷﺳــﺒﺎب اﻟــﱵ ﻳﻔﻄــﺮ ــﺎ اﻟﺼــﺎﺋﻢ ﺿـﺮﺑﺎن :ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻓﻌﻠــﻪ ،وﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺎ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ.
ﻓﺎﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻻ ﻛﻔﺎرة ﻓﻴﻪ أﺻﻼ ،وذﻟﻚ اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔـﺎس واﻹﻏﻤـﺎء
واﳉﻨﻮن واﻹﻛﺮاﻩ ﻣﺜﻞ أن ﳝﺴﻚ وﻳﻮﺟﺮ) (2اﳌﺎء ،أو ﲤﺴﻚ اﳌﺮأة وﲡـﺎﻣﻊ ﻛﺮﻫـﺎ،
وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ،وﻟﺴــﻨﺎ ﻧﺮﻳــﺪ ﺑﻘﻮﻟﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﻔﻄــﺮ اﻟﺼــﺎﺋﻢ أﻧــﻪ أﻃ ـﺮأ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻮم
ﺻــﺤﻴﺢ ﻓﻴﻔﺴــﺪﻩ ،وإﳕــﺎ ﻧﺮﻳــﺪ ﻻ ﻳﺼــﺢ اﻟﺼــﻮم ﻣﻌﻬــﺎ ﺑــﺄن ﺗﻘــﺎرن اﺑﺘــﺪاءﻩ ﺗــﺎرة
ﻓﺘﻤﻨــﻊ اﻧﻌﻘــﺎدﻩ ،وﺗﻄ ـﺮأ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻌــﺪ اﻧﻌﻘــﺎدﻩ ﻓﺘﻤﻨــﻊ) (3اﺳــﺘﺪاﻣﺘﻪ ،ﻓﻜــﻞ ﻫــﺬا ﻻ
ﻛﻔﺎرة ﻓﻴﻪ إﻻ ﰲ اﺎﻣﻌﺔ ﻣﻜﺮﻫﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻜﻔﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺮﻫﻬﺎ دوﺎ).(4
واﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻧﻮﻋﺎن:
ﻧــﻮع ﻳﻌــﺬر ﺑــﻪ ،وﻧــﻮع ﻻ ﻳﻌــﺬر ﺑــﻪ ﻻ ﻛﻔــﺎرة ﻓﻴــﻪ) (5أﺻــﻼ ،وذﻟــﻚ ﻛﺎﻷﻛــﻞ
واﳉﻤ ــﺎع ﺳ ــﻬﻮا ،أو ﻟﺴ ــﻔﺮ ،أو ﳌ ــﺮض ،أو ﻹﻛـ ـﺮاﻩ ،أو ﺿ ــﺮورة ﻋﻄ ــﺶ) ،(6أو
ﳉــﻮع ﳜــﺎف ﻣﻌــﻪ) (7اﻟﺘﻠــﻒ ،أو ﺣــﺪوث ﻣــﺮض ،أو ﺧﻄــﺄ اﻟﻮﻗــﺖ ،أو ﺑﻀــﺮب
ﻣــﻦ اﻟﺘﺄوﻳــﻞ ﻳﻌــﺬر ﻓﻴــﻪ ﲜﻬــﻞ ﻛﻤﺴــﺎﻓﺮ ﻣﻘــﺪارا ﻻ ﺗﻘﺼــﺮ اﻟﺼــﻼة ﰲ ﻣﺜﻠــﻪ ،أو
ﻗـﺎدم ﻗﺒــﻞ ﻃﻠــﻮع اﻟﻔﺠــﺮ ﻇﺎﻧـﺎ أن ﻣــﻦ ﱂ ﻳﻘــﺪم ﻣــﻦ أول اﻟﻠﻴـﻞ ﻓــﻼ ﺻــﻮم ﻟــﻪ ،أو
) (1انظر :مختصر المزنى )ص  ،(59اإلقناع )ص .(790
) (2يوجر :أي  :يصب في حلقه )المصباح المنير ص .(648
) (3في )م( :يمنع.
) (4ف!!ي جمل!!ة ھ!!ذه األحك!!ام انظ!!ر :المدون!!ة ،(186 ،175/1) :التفري!!ع ،(308-304/1) :الرس!!الة )ص -160
.(162
) (5في )ر( :ال كفارة له.
) (6في )م( :السفر أو المرض أو اإلكراه أو لضرورة عطش.
) (7في )م( :منه.
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ﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ،ﺳــﻮى ﻣﺘﻌﺠــﻞ اﻟﻔﻄــﺮ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻋــﺬر ﻳﺘﻮﻗﻌــﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺮض أو
ﺣ ــﻴﺾ أو ﺳ ــﻔﺮ ﻓﻌﻠﻴ ــﻪ اﻟﻜﻔ ــﺎرة ،وﺧ ــﺎﻟﻒ ﻋﺒ ــﺪ اﳌﻠ ــﻚ ﰲ اﳌﻔﻄ ــﺮ ﻋﺎزﻣ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ
اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻘﺎل :إن ﻣﻀﻰ ﻟﺴﻔﺮﻩ ﻓﻼ ﻛﻔﺎرة ﻋﻠﻴﻪ ،وإن ﻗﻌﺪ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎرة).(1
وﻣﻦ اﻷﻋﺬار اﻟﱵ ﻻ ﻛﻔﺎرة ﻣﻌﻬﺎ :اﻟﻔﻄﺮ ﳋﻮف ﻋﻠﻰ ﲪﻞ أو وﻟﺪ أو ﻹﻓﻨﺎء
وﻫﺮم ،واﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪﻩ) (2ﺑﺎﻟﻜﻔﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿـﻊ ﻫـﻮ اﻟﻜﻔـﺎرة اﻟﻌﻈﻤـﻰ ،ﻓﻬـﺆﻻء
ﻻ ﻛﻔﺎرة ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ ذﻟـﻚ؛ ﻷن اﻟﻜﻔـﺎرة ﻣﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﳍﺘـﻚ واﻧﺘﻔـﺎء اﻟﻌـﺬر،
وذﻟــﻚ ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﻛﻮﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻓﻌﻠــﺘﻬﻢ وﻣــﻨﻌﻬﻢ ﻣــﻦ إﻳﻘﺎﻋــﻪ ،ﻓﻜــﻞ ﻫــﺬا ﻣﻌﻠــﻮم ﰲ
اﻟﻨﻮﻋﲔ ﻣﻌﺎ.
 J9z1FOא;1$אW$.3$)_3אxcN%O6+PF

واﻟﻨــﻮع اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻌــﺬر ﻣﻌــﻪ ﻳﻨﻘﺴــﻢ ﻗﺴــﻤﲔ :ﻣﻨــﻪ ﻣــﺎ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ ﻫﺘــﻚ ﺣﺮﻣــﺔ
اﻟﺼــﻮم ،وﻣﻨــﻪ ﻣــﺎ ﻳﻘﺼــﺪ ﺑــﻪ ﻫﺘــﻚ ﺷــﻲء ﳚــﺮ إﱃ ﻫﺘــﻚ ﺣﺮﻣــﺔ اﻟﺼــﻮم ،وﻫــﺬا
ﻛﺎﻟﺮدة اﻟﱵ ﻟﻴﺲ اﻟﺼﻮم ﻣﻘﺼﻮد ـﺎ ،وإﳕـﺎ ﻳﻘﺼـﺪ ﻫﺘـﻚ ﺣﺮﻣـﺔ اﻹﺳـﻼم ﻓﻴﺠـﺮ
إﱃ اﻟﺼﻮم ﻓﻼ ﻛﻔﺎرة ﻓﻴﻪ.
واﻟﻘﺴﻢ اﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺼﻮم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻹﻓﺴﺎد ،ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع
ﺗﻠــﺰم) (3ﺑــﻪ اﻟﻜﻔــﺎرة ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﻋﺘﺒــﺎر ﲟــﺎ ﺑــﻪ ﻳﻘــﻊ اﻟﻔﻄــﺮ ﻣــﻦ ﲨــﺎع ،أو أﻛــﻞ ،أو
ﺷﺮب ،أو ﺗﺮك ﻧﻴﺔ ﻋﻤﺪا ،أو ﺗﻌﻤﺪ إﻧﺰال ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﻨﺎء ،أو
وطء دون اﻟﻔﺮج ،أو ﻗﺒﻠﺔ ،أو ﳌﺲ ﻟﺸﻬﻮة أو اﺳـﺘﺪاﻣﺔ ﻧﻈـﺮ ،أو ﻏـﲑ ذﻟـﻚ إذا
ﻗﺎرن ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ اﻹﻧﺰال ،وإن ﺷﺌﺖ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﲔ ﻫـﺬا اﻟﻘﺴـﻢ وﺑـﲔ اﻟـﺮدة:

) (1انظر :التفريع ،(304/1) :الكافي )ص .(122
) (2في )ق( :يزيله.
) (3في )م( :يلزم.
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ﺑــﺄن ﻛــﻞ ﻓﻌــﻞ ﻳﻔﺴــﺪ اﻟﺼــﻮم وﻳ ِ
ﻮﺟــﺐ اﻟﻘﻀــﺎء ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ اﻟﻜﻔــﺎرة ،وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻻ
ُ
)(1
ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﻜﻔﺎرة وﻫﻮ اﻟﺮدة .
 J10z1FOא 4MD1نא ..lאWDאxA;f

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ا ــﺎﻣﻊ ﻋﻤ ـﺪا ﰲ اﻟﻔ ــﺮج ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻟﻜﻔ ــﺎرة ﻟﻠﺤ ــﺪﻳﺚ اﳌ ــﺮوي ﰲ
ذﻟــﻚ) ،(2وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ اﻋﺘﺒــﺎر ﲟــﺎ ﺑــﻪ ﻳﻘــﻊ اﻟﻔﻄــﺮ إذا وﺟــﺪ اﳍﺘــﻚ ،ﺧﻼﻓــﺎ
ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﺼــﺮﻩ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤــﺎع ﰲ اﻟﻔــﺮج) (3ﳌــﺎ روي :أن رﺟــﻼ أﻓﻄــﺮ
رﻣﻀ ــﺎن ،ﻓ ــﺄﻣﺮﻩ –  -أن ﻳﻜﻔ ــﺮ وﱂ ﻳﺴﺘﻔﺼ ــﻞ) ،(4واﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﺎﳉﻤ ــﺎع ﺑﻌﻠ ــﺔ
وﺟﻮب اﳍﺘﻚ ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء.
 J11z1FOאMDA;fא@x N

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﻻ ﻛﻔ ــﺎرة ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺮﺗ ــﺪ؛ ﻷن اﻟﻜﻔ ــﺎرة ﻣﻨﻀ ــﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀ ــﺎء ،ﻓ ــﺈذا ﱂ
ﳚﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﱂ ﲡﺐ اﻟﻜﻔﺎرة؛ وﻷﻧـﻪ ﻻ ﳜﻠـﻮ أن ﻳﻘـﻴﻢ ﻋﻠـﻰ ردﺗـﻪ أو ﻳﻌـﻮد إﱃ
اﻹﺳ ــﻼم :ﻓ ــﺈن أﻗ ــﺎم ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺮدة ﻓﺎﻟﻜ ــﺎﻓﺮ ﻻ ﳜﺎﻃ ــﺐ ﺑﻔ ــﺮوع اﻟﺸـ ـﺮﻳﻌﺔ) (5ﻣ ــﻊ
اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛﻔــﺮﻩ ،وإن ﻋــﺎد إﱃ اﻹﺳــﻼم ﺳــﻘﻂ ﻋﻨــﻪ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻗﺒــﻞ ﺗﻮﺑﺘــﻪ
اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮ اﻷﺻﻠﻲ.
'4 J12z1FOאعאxA;f

واﻟﻜﻔﺎرة ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع) :(6إﻋﺘﺎق) ،(7وﺻﻴﺎم ،وإﻃﻌﺎم.

) (1ف!!ي جمل!!ة ھ!!ذه األحك!!ام انظ!!ر :المدون!!ة ،(178-175/1) :التفري!!ع ،(305/1) :الرس!!الة )ص  ،(161الك!!افي
)ص .(125-124
) (2سبق ذكر الحديث في الصفحة.
) (3انظر :األم ،(100-98/4) :مختصر المزنى )ص  ،(56اإلقناع )ص .(75
) (4ذكره مالك في الموطأ ،(296/1) :وأخرجه البخاري في الص!وم ،ب!اب :إذا ج!امع ف!ي رمض!ان ول!م يك!ن ل!ه
شيء ) ،(235/2ومسلم في الصيام ،باب :تغليظ تحريم الجماع في نھار رمضان على الصائم ).(780/2
) (5وخالف في ذلك الشافعية وقالوا :إن الكف!ار مخ!اطبون بف!روع الش!ريعة ،وھ!ي رواي!ة ع!ن اإلم!ام أحم!د ،وأن
المرت !د يج!!ب علي!!ه قض!!اء م!!ا فات!!ه أثن!!اء ردت!!ه إذا ع!!اد إل!!ى اإلس!!الم )المستص!!فى ،(90/1 :روض!!ة الن!!اظر:
).(145/1
) (6انظر :المدونة ،(392-391/1) :التفريع ،(307-360/1) :الرسالة )ص  ،(161الكافي )ص .(124
) (7في )م( :عتاق.
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واﻹﻋﺘــﺎق) :(1ﻫــﻮ ﲢﺮﻳــﺮ رﻗﺒــﺔ ﻣﺆﻣﻨــﺔ ﻟــﻴﺲ ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻘــﺪ ﻣــﻦ ﻋﻘــﻮد اﻟﻌﺘــﻖ وﻻ
ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﲜﻬﺔ أﺧﺮى.
واﻟﺼﻴﺎم :أن ﻳﺼﻮم ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ.
واﻹﻃﻌ ــﺎم ﻟﺴـ ــﺘﲔ ﻣﺴ ــﻜﻴﻨﺎ ﻣـ ــﺪا ﲟ ــﺪ اﻟﻨـ ــﱯ  ،واﻷﺻ ــﻞ ﰲ ﻫـ ــﺬﻩ اﳉﻤﻠـ ــﺔ
ﺣ ــﺪﻳﺚ اﻷﻋ ـﺮاﰊ اﻟ ــﺬي ﻗ ــﺎل :وﻗﻌ ــﺖ ﻋﻠ ــﻰ أﻫﻠ ــﻲ ﰲ رﻣﻀ ــﺎن؛ ﻓ ــﺄﻣﺮﻩ رﺳ ــﻮل
)(3
اﷲ)  (2أن ﻳﻜﻔ ــﺮ ﺑﻌﺘ ــﻖ رﻗﺒ ــﺔ ،أو ﺑﺼ ــﻴﺎم ﺷ ــﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘ ــﺎﺑﻌﲔ ،أو ﺑﺈﻃﻌ ــﺎم
ﺳﺘﲔ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ") ،(4وﻻ ﺧﻼف أﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع).(5
A;> J13z1FOא;MDN%אxIL

وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﲑ) ،(6ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﳌﺎ روي أﻧـﻪ – -
أﻣــﺮ اﻟﺴــﺎﺋﻞ أن ﻳﻜﻔــﺮ ﺑﻌﺘــﻖ رﻗﺒــﺔ أو ﺻــﻴﺎم ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘــﺎﺑﻌﲔ ،أو إﻃﻌــﺎم ﺳــﺘﲔ
ﻣﺴـﻜﻴﻨﺎ) ،(8أو ﻣﻮﺿــﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﺨﻴـﲑ؛ وﻷــﺎ ﻛﻔـﺎرة وﺟﺒــﺖ ﻣـﻦ) (9ﻏــﲑ ﻋﻤــﺪ وﻻ
إﺗﻼف ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﲑ أﺻﻠﻪ ﻛﻔﺎرة اﻟﻴﻤﲔ.
 J14z1FOא*$RمA;>6Ljא;xN%

)(7

واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ اﷲ) (10اﻹﻃﻌﺎم)(11؛ ﻷﻧﻪ أﻋـﻢ ﻧﻔﻌـﺎ؛ ﻷن اﻟﻌﺘـﻖ
ﳜــﺺ اﳌﻌــﲔ ،واﻟﺼــﻴﺎم ﻻ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻓﻴــﻪ ﻟﻐــﲑ اﻟﺼــﺎﺋﻢ واﻹﻃﻌــﺎم ﻳﺴــﻘﻂ اﻟﻔــﺮض
وﻳﻌﻢ ﻧﻔﻌﻪ ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺴﺎﻛﲔ.
) (1في )م( :فالعتاق.
) (2رسول ﷲ :سقطت من )ق(.
) (3في )م( :إطعام.
) (4سبق تخريج الحديث .
) (5انظر :المغنى ،(129 ،127/3) :شرح مسلم – للنووي.(93/5) :
) (6انظر :المدونة ،(192/1) :التفريع ،(307/1) :الرسالة )ص .(161
) (7انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(54األم.(98/2) :
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9في )م( :عن.
) (10رحمه ﷲ سقطت من )ق(.
) (11انظر :التفريع.(307/1) :
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 J15z1FOא@xN%;))N

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻟﻠﻤـﺮﻳﺾ أن ﻳﻔﻄــﺮ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ  i h  g  f em
 ،(1)l on m l k jوﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﺟﺎز اﻟﻔﻄﺮ ﳌﺸﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﱵ ﻗﺪ

ﺗﻜ ــﻮن ،وﻗ ــﺪ ﻻ ﺗﻜ ــﻮن ﻓ ــﻸن ﳚ ــﻮز ﻟ ــﻪ ذﻟ ــﻚ ﰲ اﳌ ــﺮض أوﱃ ،وﻻ ﺧ ــﻼف ﰲ
ذﻟــﻚ) ،(2وﻛــﺬﻟﻚ إذا ﺧــﺎف ﺣــﺪوث اﳌــﺮض ﺟــﺎز ﻟــﻪ اﻟﻔﻄــﺮ ،ﻛﻤــﺎ ﳚــﻮز ﻟــﻪ
اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﱴ ﺧﺎف اﳌﺮض ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء.
 J16z1FOא!xN%;1.

)(3

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳊﺎﻣﻞ إذا ﺧﺎﻓـﺖ ﻋﻠـﻰ ﲪﻠﻬـﺎ أﻓﻄـﺮت ،وﻻ إﻃﻌـﺎم ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،
ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(4وﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ ،ﻷــﺎ ﻣﻔﻄــﺮة ﺑﻌــﺬر ﻛــﺎﳌﺮﻳﺾ؛ وﻷن ﻋــﺬرﻫﺎ
أﺑﻠــﻎ ﻣــﻦ ﻋــﺬر ﳐﻄــﺊ اﻟﻮﻗــﺖ ،ﻓــﺈذا ﱂ ﳚــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ إﻃﻌــﺎم ،ﻓﺎﳊﺎﻣــﻞ أوﱃ؛ وﻷن
ﺧﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻟﺪﻫﺎ ورﲟﺎ ﺗﻌﺪى إﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻛﺨﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 J17z1FOא;xN2DN%

وﰲ اﳌﺮﺿــﻊ رواﻳﺘــﺎن) :(5ﻓﻮﺟــﻪ اﻟﻮﺟــﻮب أــﺎ ﻣﻔﻄــﺮة ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻏﲑﻫــﺎ ﻻ ﻣــﻦ
أﺟﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻀﻌﻒ ﻋﺬرﻫﺎ ﻋﻦ اﳊﺎﻣﻞ ،ووﺟﻪ ﻧﻔﻰ اﻟﻮﺟﻮب؛ ﻓﻸﺎ ﻣﺴـﻮغ
ﳍﺎ اﻟﻔﻄﺮ ﻛﺎﳌﺮﻳﺾ.
 J18z1FOאUא<Nم);N%و_)x+$%

وإﻧــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﺸــﻴﺦ اﳍــﺮم ﻻ ﻳﻠﺰﻣــﻪ اﻟﺼــﻮم؛ ﻷﻧــﻪ ﻳﻀــﻌﻒ ﻋﻨــﻪ ،وﻳــﺆدى إﱃ
ﺗﻠﻔﻪ وذﻟـﻚ ﻣﺴـﻘﻂ ﻟﻠﺘﻜﻠﻴـﻒ ﻋﻨـﻪ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﻻ إﻃﻌـﺎم ﻋﻠﻴـﻪ) ،(6ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ)(7؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻮغ ﻟﻪ اﻟﻔﻄﺮ ﻛﺎﳌﺮﻳﺾ.
) (1سورة البقرة ،اآلية.184 :
) (2انظر :المغنى ،(134/3) :المجموع.(368/2) :
) (3انظر :المدونة ،(186/1) :التفريع.(310/1) :
) (4انظر :مختصر المزنى )ص  ،(57اإلقناع) :ص .(78
) (5انظر :المدونة ،(186/1) :التفريع ،(310/1) :الرسالة )ص .(160
) (6انظر :المدونة ،(186/1) :التفريع ،(310/1) :الرسالة )ص .(160
) (7انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(54مختصر المزنى )ص .(59
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وإذا ﻃﺎوﻋﺖ اﳌﺮأة ﺑﺎﳉﻤﺎع ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎرة)(1؛ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻷن ﻛﻞ
ﻓﻄــﺮ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﳍﺘــﻚ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻮﺟــﺐ اﻟﻜﻔــﺎرة ﻛﻔﻄــﺮ اﻟﺮﺟــﻞ؛ وﻷــﺎ ﺷــﺨﺺ
ﻣﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳍﺘﻚ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ.
  J20z1FOم12אA;>1VNزوxWLV

)(4

وﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ ــﺎ ﻋﻨﻬ ــﺎ اﻟﺮﺟ ــﻞ) ،(3ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺑﻌ ــﺾ أﻗﺎوﻳﻠ ــﻪ؛ ﻷن
اﻟﻔﻄﺮ ﺑﺎﳍﺘﻚ ﻳﻠﺰم اﻟﻜﻔﺎرة ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲢﻤﻞ ﻋﻨﻪ أﺻﻠﻪ اﻟﺮﺟﻞ.
xZ.)N%O4?2O J21z1FO

وإذا أﻓﻄﺮ ﻳﻮﻣﲔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎرﺗﺎن ﺳﻮاء ﻛ ﻔـﺮ ﻋـﻦ اﻟﻴـﻮم اﻷول أم ﻻ) ،(5ﺧﻼﻓـﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ)(6؛ ﻷﻧﻪ ﻫﺘﻚ ﳊﺮﻣﺔ اﻟﺼﻮم ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻴﻮم اﻷول؛ وﻷن ﺗـﺄﺧﲑ
اﻟﻜﻔﺎرة ﻋﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜـﺎﱐ أﺻـﻠﻪ ﰲ اﻟﺴـﻨﺘﲔ؛
وﻷﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻟﺰم ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎء.
 J22z1FOאאC²Rא:.6نx

وﻻ ﻛﻔﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻃﺊ ﺳـﻬﻮا) ،(7ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﲪـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ) ،(8ﻟﻘﻮﻟـﻪ ):(9
"رﻓﻊ ﻋﻦ أُﻣﱵ اﳋﻄﺄ واﻟﻨﺴﻴﺎن") ،(10وﻷﻧﻪ ﺧـﺮم اﻹﻣﺴـﺎك ﺳـﻬﻮا ﻛـﺎﻷك؛ وﻷن
اﻟﻜﻔﺎرة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳍﺘﻚ دون اﻟﻌﺬر ﻛﺎﳌﺮﻳﺾ.
) (1انظر :المدونة ،(191/1) :التفريع.(306/1 ) :
) (2انظر :األم.(100/2) :
) (3انظر :المدونة ،(191/1) :التفريع.(306/1) :
) (4انظر :األم.(100/2) :
) (5انظر :التفريع.(307/1) :
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص .(54
) (7انظر :المدونة ،(186/1) :التفريع ،(305/1) :وھناك رواية عند أصحاب مالك أن عليه القضاء والكفارة.
) (8انظر :مسائل اإلمام أحمد )ص  ،(192-191مختصر الخرقى )ص .(50
) : (9سقطت من )ق(.
) (10سبق تخريج الحديث.
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ﻣـﻦ أﺻـﺒﺢ ﺟﻨﺒــﺎ ﻓﺼـﺎم أﺟـﺰأﻩ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﺒﻌﻀـﻬﻢ) ،(2ﻓﻸﻧـﻪ –  – ﻛــﺎن
ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ)(3؛ وﻷﻧﻪ ﺣﺪث ﻓﺒﻘﻰ ﺗﻄﻬﲑﻩ ﻻ ﳝﻨﻊ اﻟﺼﻮم ﻛﺎﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮ.
 J24z1FOא!gNC%Pو^NYא DRML51Sعא;xNK

وإذا ﻃﻬــﺮت اﳊ ــﺎﺋﺾ ﻟ ــﻴﻼ ﻓ ــﺄﺧﺮت اﻟﻐُﺴــﻞ ﺣ ــﱴ ﻃﻠ ــﻊ اﻟﻔﺠ ــﺮ ﺻ ــﺎﻣﺖ إن
ﻛﺎﻧ ــﺖ ﻧ ــﻮت وأﺟﺰأﻫ ــﺎ ،ﺳ ـﻮاء ﻓﺮﻃ ــﺖ ﺑﺎﻟﺘ ــﺄﺧﲑ أو ﱂ ﺗﻔ ــﺮط) ،(4ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻌﺒ ــﺪ
اﳌﻠ ــﻚ وﳏﻤ ــﺪ اﺑ ــﻦ ﻣﺴ ــﻠﻤﺔ) ،(5ﻷ ــﺎ ﳏﺪﺛ ــﺔ زال ﺣ ــﺪﺛﻬﺎ ﻗﺒ ــﻞ اﻟﻔﺠ ــﺮ وﱂ ﻳﺒ ــﻖ
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺳــﻮى اﻟﺘﻄﻬــﲑ ﻛﺎﳉﻨــﺐ؛ وﻷن وﺟــﻮب اﻟﻐﺴــﻞ ﻻ ﻳﻨــﺎﰲ ﺻــﺤﺔ اﻟﺼــﻮم
ﻛﺎﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺎﺑﺔ.
:.I{6N%O4?2O J25z1FOنx

)(7

ﻻ ﺗﻠ ــﺰم اﻟﻌﻈﻤ ــﻰ) (6ﰲ إﻓﻄ ــﺎر ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪا رﻣﻀ ــﺎن  ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﳌ ــﺎ ﳛﻜ ــﻰ ﻋ ــﻦ
ﻗﺘ ــﺎدة) (8أن ﰲ ﻗﻀ ــﺎﺋﻪ اﻟﻜﻔ ــﺎرة)(9؛ ﻷن اﻟﻜﻔ ــﺎرة واﺟﺒ ــﺔ ﳍﺘ ــﻚ ﺣﺮﻣ ــﺔ اﻟﺰﻣ ــﺎن
واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻨﻔﻞ واﻟﻨﺬر.

) (1انظر :المدونة ،(184/1) :التفريع ،(309/1) :الرسالة )ص .(161
) (2يحك!!ى ع!!ن أب!!ى ھري!!رة والحس!!ن ب!!ن ص!!الح منع!!ه )أخرج!!ه البخ!!اري ،(231/2 :وص!!حيح مس!!لم،780/2 :
البيھقي.(214/4) :
) (3أخرجه البخاري في الصوم ،باب :الص!ائم يص!بح جنب!ا ،(232/2) :ومس!لم ف!ي الص!يام ،ب!اب :ص!حة ص!وم
من طلع عليه الفجر وھو جنب.(780 ،779/2) :
) (4انظر :المدونة ،(184/1) :الرسالة )ص .(161
) (5انظر :التفريع.(309/1) :
) (6أي :ال تلزم الكفارة العظمى ،وھي اإلعتاق ،أو صوم شھرين ،أو إطعام ستين مسكينا.
) (7انظر :الرسالة )ص .(161
) (8قتادة :قتادة بن دعامة السدوسي البص!ري ،ت!ابعي إم!ام ،ثق!ة حُج!ة ،م!ن أحف!ظ أھ!ل زمان!ه للح!ديث و أعلمھ!م
بالقرآن والفقه واللغة واألنساب ،وھ!و رأس الطبق!ة الرابع!ة ،ت!وفى س!نة س!ت ،أو س!بع ،أو ثم!ان عش!رة ومائ!ة
)انظر طبقات ابن سعد ،229/7 :تقريب التھذيب ص .(453
) (9انظر :المغني.(125/3) :
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ﻗﻀــﺎء رﻣﻀــﺎن ﻣﻮﺳــﻊ إﱃ دﺧــﻮل رﻣﻀــﺎن ﻣــﻦ اﻟﺴــﻨﺔ اﻵﺗﻴــﺔ ،ﻓـﺈن دﺧــﻞ وﱂ
ﻳﻘﻀــﻪ ﻧﻈــﺮ :ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﺑﻌــﺬر ﻓــﻼ إﻃﻌــﺎم ﻋﻠﻴــﻪ وﻻ ﺷــﻲء ﺳــﻮى اﻟﻘﻀــﺎء ،وإن
ﻛﺎن ﻟﻐﲑ ﻋﺬر ﻟﺰﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪد اﻷﻳﺎم أﻣﺪاد ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺪ)(1؛ ﺧﻼﻓـﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ :ﻻ إﻃﻌﺎم ﻋﻠﻴﻪ) ،(2ﻟﻘﻮل ﻋﺎﺋﺸﺔ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ) – (3رﺿـﻲ اﷲ
ﻋﻠﻲ ﺻـﻮم ﻣـﻦ رﻣﻀـﺎن ﻓـﻼ اﺳـﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻀـﻴﻪ ﺣـﱴ
ﻋﻨﻬﺎ" :-إن
ﻛﺎن(4ﻟﻴﻜﻮن ّ
ﻳــﺪﺧﻞ ﺷــﻌﺒﺎن")  ،ﻓﺄﺑﺎﻧــﺖ ﺑــﺬﻟﻚ أن وﻗــﺖ اﻟﻘﻀــﺎء ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﻟﺮﻣﻀــﺎﻧﲔ ،ﻓــﺈذا
أﺧــﺮﻩ ﻋــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻮﻗــﺖ ﻓﻘــﺪ أﺧــﺮﻩ ﻋــﻦ وﻗﺘــﻪ اﻌــﻮل ﻟــﻪ ،ﻓﺄﺷــﺒﻪ إذا آﺧــﺮ ﺻــﻮم
رﻣﻀﺎن ﻋﻦ وﻗﺘﻪ).(5
V J27z1FOאزא;xNOS2DN%

وﻣــﻦ ﺳــﺎﻓﺮ ﺳــﻔﺮا ﻣﺒﺎﺣــﺎ ﺗﻘﺼــﺮ اﻟﺼــﻼة ﰲ ﻣﺜﻠــﻪ ﻓﻬــﻮ ﺑﺎﳋﻴــﺎر إن ﺷــﺎء ﺻــﺎم
)(6
رﻣﻀــﺎن ،و إن ﺷــﺎء أﻓﻄــﺮ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ j  i h  g  f em :
 ،(7)l on m l kﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻓــﺄﻓﻄﺮ ،وﻗﻮﻟــﻪ " :إن اﷲ وﺿــﻊ ﻋــﻦ
اﳌﺴﺎﻓﺮ اﻟﺼﻮم وﺷﻄﺮ اﻟﺼﻼة") ،(8وﻗﻮﻟـﻪ ﳊﻤـﺰة ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮو اﻷﺳـﻠﻤﻰ) ،(9وﻛـﺎن
ﻛﺜﲑ اﻟﺼﻴﺎم" :إن ﺷﺌﺖ ﻓﺼﻢ ،وإن ﺷـﺌﺖ ﻓـﺄﻓﻄﺮ") ،(10وﻗـﺎل أﻧـﺲ" :ﻧﺴـﺎﻓﺮ
) (1انظر :الموطأ ،(308-303/1) :التفريع ،(311-310/1) :الرسالة )ص .(161
) (2انظر :مختصر القدوري.(170/1) :
) (3أم المؤمنين :سقطت من )ق(.
) (4أخرجه البخاري في الصوم ،باب :متى يقضى قضاء رمضان ،(239/2) :ومسلم ف!ي الص!يام ،ب!اب :قض!اء
رمضان في شعبان.(802/2) :
) (5عن وقته :سقطت من )ق(.
) (6انظر :المدونة ،(180/1) :التفريع ،(304/1) :الرسالة )ص .(161
) (7سورة البقرة ،اآلية.184 :
) (8سبق تخريج الحديث في قصر الصالة.
) (9حمزة ب9ن عم9رو األس9لمى :أب!و ص!الح أو أب!و محم!د الم!دني ،ص!حابي جلي!ل ،م!ات س!نة إح!دى وس!تين ول!ه
إحدى وسبعون ،وقيل :ثمانون )انظر تقريب التھذيب ص .(180
) (10أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الص!!وم ،ب!!اب :الص!!وم ف!!ي الس!!فر واإلفط!!ار ،(237/2) :ومس!!لم ف!!ي الص!!يام ،ب!!اب:
التخيير في الصوم والفطر في السفر.(789/2) :
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ﻣــﻊ رﺳــﻮل اﷲ ﰲ رﻣﻀــﺎن ﻓﻤﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺻــﺎم وﻣﻨــﺎ ﻣــﻦ أﻓﻄــﺮ ،ﻓﻠــﻢ ﻳﻌــﺐ اﻟﺼــﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻄﺮ وﻻ اﳌﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺋﻢ").(1
XEX J28z1FOمא@xNOS

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﺻــﻮﻣﻪ ﻳﺼــﺢ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻟــﺒﻌﺾ ﻣــﻦ ﻻ ﻳﻌﺘــﺪ ﲞﻼﻓــﻪ) (2ﻟﻸﺧﺒــﺎر
اﻟــﱵ روﻳﻨﺎﻫــﺎ ،وﻷن اﻟﺴــﻔﺮ ﺣــﺎل ﻳﺼــﺢ ﻓﻴــﻪ ﺻــﻮم ﻏــﲑ رﻣﻀــﺎن أﺻــﻠﻪ اﳊﻀــﺮ؛
وﻷن رﺧﺼﺔ اﻟﻔﻄﺮ ﻛﺮﺧﺼﺔ اﻟﻘﺼﺮ وﻟﻮ أﰎ اﻟﺼﻼة ﻷﺟﺰأﻩ ﻓﻜﺬﻟﻚ إذا ﺻﺎم.
cN%O4./:, J29z1FOא@xNOS

)(3

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻘﻀــﺎء ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ l ¥¤ £ ¢m :؛
وﻷﻧــﻪ ﻋ ــﺬر أﺑ ــﻴﺢ ﻣﻌــﻪ اﻹﻓﻄ ــﺎر ﻛ ــﺎﳌﺮض ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻣﻘﺼــﻮر ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪة
ﻟﻼﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺗﺴــﺎوﻳﻬﻤﺎ ﰲ ذﻟــﻚ؛ وﻷﻧــﻪ أﺣــﺪ اﻷرﻛــﺎن اﳋﻤﺴــﺔ ،ﻟﻠﺴــﻔﺮ ﺗــﺄﺛﲑ
ﰲ ﲣﻔﻴﻀﻪ ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎﻓﺘﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﲔ ﻣﻴﻼ ﻛﺎﻟﺼﻼة.
 J30z1FOאFم?.1:O4א;6N%אxN;S

)(5

إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﳐـﲑ ﻓﺎﻟﺼـﻮم أﻓﻀـﻞ) ،(4ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ  ،واﻟﻔـﺮق ﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ
اﻟﻘﺼــﺮ أﻧــﻪ إذا ﻗﺼــﺮ ،ﻓﻘــﺪ أدى اﻟﻌﺒــﺎدة وﺑﺮﺋــﺖ ذﻣﺘــﻪ ﻣﻨﻬــﺎ ،وإذا أﻓﻄــﺮ ﻓﻬــﻲ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻣﺘﻪ وأداء اﻟﻌﺒﺎدة أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ.
0 J31z1FOذא,4مא@xcN;x$46NOS

إذا أﻗﺎم) (6اﳌﺴﺎﻓﺮ ﰲ أﺿـﻌﺎف ﺳـﻔﺮﻩ ﲟﻮﺿـﻊ ﻋﺎزﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﻗﺎﻣـﺔ أرﺑﻌـﺔ أﻳـﺎم
ﻟﺰﻣــﻪ اﻟﺼــﻮم ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻻ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ذﻟــﻚ إﻻ إذا ﻧــﻮى إﻗﺎﻣــﺔ
) (1أخرج!!ه البخـ!!ـاري ف!!ي الص!!وم ،ب!!اب :ل!!م يع!!ـب أصح!!ـاب النب!!ي  بعض!!ھم بعض!!ا ف!!ي الص!!وم واإلفط!!ار:
) ،(238/2ومس!!لم ف!!ي الص!!يام ،ب!!اب :ج!!واز الص!!وم والفط!!ر ف!!ي ش!!ھر رمض!!ان للمس!!افر ف!!ي غي!!ر معص!!ية:
).(787/2
) (2أھل الظاھر يقولون بأن فرضه أيام أُ َخر ،وال يجزيه صومه )المحلي ،(64/2 :بداية المجتھد.(164/5) :
) (3سورة البقرة ،اآلية.184 :
) (4انظر :المدونة ،(180/1) :التفريع ،(304/1) :الرسالة )ص .(161
) (5انظر :اإلقناع )ص .(77
) (6في )ق( :قام.
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ﲬﺴـ ــﺔ ﻋﺸـ ــﺮ ﻳﻮﻣـ ــﺎ ،ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ " :ﳝﻜـ ــﺚ اﳌﻬـ ــﺎﺟﺮ ﲟﻜـ ــﺔ ﺑﻌـ ــﺪ ﻗﻀـ ــﺎء ﻧﺴـ ــﻜﻪ
ﺛﻼﺛــﺎ") ،(1ﻓﺠﻌــﻞ إﻗﺎﻣ ــﺔ اﻟــﺜﻼث) (2ﰲ ﺣﻜــﻢ اﻟﺴــﻔﺮ ،ﻓﻜــﺎن اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺑﺰﻳــﺎدة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وأﻗﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﺼﻴﺎم ،وﻫﻮ ﻳﻮم ،وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣـﺎ ﻳﺴـﺘﻐﺮﻗﻪ
ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن.
0 J32z1FOذא4 8א*)$86.,مx

وإن دﺧﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻳﻮم ،ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ :أﻟﻐﺎﻩ ،وﺣﺴﺐ ﻣـﻦ ﻏـﺪﻩ ،وﻗـﺎل
ﻏــﲑﻩ :ﻳﺮاﻋ ــﻲ إﻗﺎﻣ ــﺔ ﻋﺸ ـﺮﻳﻦ ﺻ ــﻼة ﻣــﻦ وﻗ ــﺖ ﻋﺰﻣ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻹﻗﺎﻣ ــﺔ) ،(3ﻓﻼﺑ ــﻦ
اﻟﻘﺎﺳــﻢ إن اﻟﻌﺒــﺎدة اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌــﺪد أﻳــﺎم ﲢﺴــﺐ ﻗﺒــﻞ ﻃﻠــﻮع اﻟﻔﺠــﺮ ،وﻳﻠﻐــﻰ ﻣــﺎ
ﻛــﺎن ﺑﻌــﺪ ﻃﻠﻮﻋــﻪ ﻛﺎﻟﻌــﺪة ﺑﺎﻟﺸــﻬﻮر واﻷﺳــﺒﻮع ﰲ اﻟﻌﻘﻴﻘــﺔ ،وﻟﻐــﲑﻩ أن اﻻﻋﺘﺒــﺎر
ﺑﺎﻷرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﲨﻴﻌﻬﺎ) (4ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺻﻼة وﺗﻠﻔﻴﻘﻬﺎ ﻳﻮﺟـﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﻫـﺬا اﳌﻌـﲏ ،ﻓﻜـﺎن
ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻛﻤﺎﳍﺎ.
X6N%O4?. J33z1FOمא%Lعx

وﻣﻦ ﺗﻄـﻮع ﺑﺎﻟﺼـﻮم ﻟﺰﻣـﻪ إﲤﺎﻣـﻪ إذا ﻛـﺎن ﺣﺎﺿـﺮا ،وﱂ ﳚـﺰ ﻟـﻪ اﳋـﺮوج ﻣﻨـﻪ إﻻ
ﻟﻌﺬر ،ﻓﺈن أﻓﻄـﺮ ﻟﻐـﲑ ﻋـﺬر ﻟﺰﻣـﻪ اﻟﻘﻀـﺎء) ،(5ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ) (6ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
(7)l~}m؛ وﻷــﺎ ﻋﺒــﺎدة ﻣﻘﺼــﻮدة ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻛــﺎﳊﺞ واﻟﻌﻤــﺮة ،ﻓﺄﻣــﺎ
اﻟﻘﻀ ــﺎء ﻓﻠﻤ ــﺎ روي أن ﻋﺎﺋﺸ ــﺔ وﺣﻔﺼ ــﺔ) – (8رﺿ ــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ــﺎ (9)-أﺻ ــﺒﺤﺘﺎ
) (1أخرجه مسلم في الحج ،باب :جواز اإلقامة بمكة للمھاجر.(986/2) :...
) (2في )م( :الثالثة.
) (3انظر :المدونة ،(181/1) :التفريع.(305/1) :
) (4في )م( :جميعھا.
) (5انظر :المدونة ،(183/1) :التفريع ،(303/1) :الرسالة )ص .(160
) (6انظر :األم ،(103/2) :مختصر المزنى )ص .(59
) (7سورة المائدة ،اآلية.1 :
) (8حفصة :حصفة بنت عمر بن الخطاب ،أم المؤمنين ،تزوجھا رسول ﷲ  بعد خنيس بن حذافة س!نة ث!الث،
وماتت سنة خمس وأربعين )انظر :تقريب التھذيب ص .(745
) (9رضي ﷲ عنھما :سقطت من )ق(.
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ﺻﺎﺋﻤﺘﲔ ﻣﺘﻄﻮﻋﺘﲔ ﻓﺄُﻫﺪي ﳍﻤﺎ ﻃﻌﺎم ﻓﺄﻓﻄﺮﺗﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻓﻘـﺎل " :اﻗﻀـﻴﺎ ﻳﻮﻣـﺎ
ﻣﻜﺎﻧﻪ").(1
وإن أﻓﻄﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﺬر ﳌﺮض ،أو ﻋﻄﺶ ،أو ﺷﺪة ﺟﻮع ،أو إﻛﺮاﻩ ،أو ﺳﻬﻮ،
أو ﺧﻄﺄ وﻗﺖ ﻓﻼ ﻗﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ اﻟﺘﺰﻣـﻪ ﻣـﻊ اﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ إﲤﺎﻣـﻪ ،ﻓـﺈذا ﻗﻄﻌـﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻐﲑ ﺻﻨﻌﻪ وﻻ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ.
%?. J34z1FOعF8م6א4N;Sوא!xN%OONO+`N:

إذا ﺗﻄــﻮع ﰲ اﻟﺴــﻔﺮ ،أو ﺻــﺎم ،ﰲ اﳊﻀــﺮ ،ﰒ ﺳــﺎﻓﺮ ﰲ ﺑﻘﻴــﺔ ﻳﻮﻣــﻪ ،ﻓــﺄﻓﻄﺮ
ﻓﻔﻴﻬـﺎ رواﻳﺘــﺎن) :(2إﺣــﺪاﳘﺎ :وﺟــﻮب اﻟﻘﻀـﺎء ﻋﻠﻴــﻪ ،واﻷﺧــﺮى :ﺳــﻘﻮﻃﻪ ،ﻓﻮﺟــﻪ
اﻷوﱃ :أﻧـ ــﻪ أﻓﻄ ـ ــﺮ ﳐﺘـ ــﺎرا ﻣ ـ ــﻊ إﻣﻜـ ــﺎن اﻹﲤ ـ ــﺎم ﻛﺎﳊﺎﺿـ ــﺮ ،ووﺟ ـ ــﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴ ـ ــﺔ :أن
ﻛــﻞ ﻣﻌــﲎ ﺟــﺎز ﻣﻌــﻪ اﻹﻓﻄــﺎر ﰲ رﻣﻀــﺎن ﺳــﻘﻂ ﺑــﻪ اﻟﻘﻀــﺎء ﰲ اﻟﺘﻄــﻮع أﺻــﻠﻪ
اﳌﺮض.
N2Oa$.3'?. J35z1FOضx

إذا ﻧــﺬر ﻳﻮﻣــﺎ ﻣﻌﻴﻨــﺎ ﻓﻤﺮﺿــﻪ ﻓــﻼ ﻗﻀــﺎء ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ اﻟﺘــﺰم ﺻــﻮﻣﺎ ﻋﻴﻨــﻪ ،ﻓــﺈذا
ﻓــﺎت ﻓــﻼ ﻗﻀــﺎء ﻋﻠﻴــﻪ ﻷن ﺻــﻮﻣﻪ ﻣــﻊ ﻓﻮاﺗــﻪ ﻏــﲑ ﳑﻜــﻦ ،وﻛــﺬﻟﻚ إذا ﺣﺎﺿــﺖ
ﻓﺈن أﻓﻄﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎؤﻩ؛ وﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈذا ﺗﺮﻛﻪ اﺳـﺘﺤﻖ اﻟﺒـﺪل
ﻋﻠﻴ ــﻪ اﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﺮﻣﻀ ــﺎن ،واﻟﺴ ــﻔﺮ ﻟ ــﻴﺲ ﺑﻌ ــﺬر اﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﻘﻄ ــﻊ اﻟﺘﺘ ــﺎﺑﻊ ،وﻗﻴ ــﻞ ﰲ
اﳌﺮض :ﻳﻘﻀﻰ ،واﻷول أﺻﺢ).(3


) (1أخرجه أبو داود في الصوم ،ب!اب :م!ن رأى علي!ه القض!اء ،(836/2) :والترم!ذي ف!ي الص!وم ،ب!اب :إيج!اب
القضاء عليه ،(112/3) :وأخرجه مالك في الموط!أ (306/1) :مرس!ال ،واتف!ق الحف!اظ عل!ى ض!عفه موص!وال
)انظر الھداية تخريج أحاديث بداية المجتھد.(243-239/5) :
) (2انظر :التفريع ،(304/1) :الرسالة )ص  ،(160الكافي )ص .(130
) (3انظر :المدونة ،(189/1) :التفريع ،(306/1) :الرسالة )ص .(161
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إذا ﺣﺎﺿــﺖ ﰲ ﺻــﻴﺎم اﻟﺸــﻬﺮﻳﻦ أو أﻛــﻞ ﻧﺎﺳــﻴﺎ ،أو ﳐﻄﺌــﺎ ﻟﻠﻮﻗــﺖ ﱂ ﻳﻘﻄــﻊ
ﺗﺘﺎﺑﻌﻪ؛ ﻷﻧﻪ أﻣﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺎﳊﻴﺾ) ،(1وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﳊـﻴﺾ ﻻ ﻳﻘﻄﻌـﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ
ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ اﳋﻼص ﻣﻨﻪ ،وإن ﻣﺮض ﻓﺄﻓﻄﺮ ﱂ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺘﺘـﺎﺑﻊ) ،ﺧﻼﻓـﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻷﻧﻪ ﻋﺬر ﻻ ﳝﻜﻨﻪ دﻓﻌﻪ ﻛﺎﳊﻴﺾ() ،(3وإن ﺳـﺎﻓﺮ ﻓـﺄﻓﻄﺮﻩ اﻧﻘﻄـﻊ
ﺗﺘﺎﺑﻌﻪ)(4؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺪر ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮم ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺬرا ﰲ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ.
:.6N%O4?. J37z1FOن+`3$8زאلxc3

وﻣ ـ ــﻦ أﻓﻄ ـ ــﺮ ﰲ رﻣﻀ ـ ــﺎن ﺑﻌ ـ ــﺬر ﰒ زال ﻋ ـ ــﺬرﻩ ﰲ ﺑﻘﻴ ـ ــﺔ ﻳﻮﻣ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﺬﻟﻚ ﻋﻠ ـ ــﻰ
ﺿـﺮﺑﲔ) :(5إن ﻛــﺎن ﻋــﺬرﻩ ﻳﺒــﻴﺢ) (6اﻟﻔﻄــﺮ ﻣــﻊ اﻟﻌﻠــﻢ ﺑــﺄن اﻟﻴــﻮم ﻣــﻦ رﻣﻀــﺎن ﱂ
ﻳﻠﺰﻣــﻪ إﲤــﺎم اﻹﻣﺴــﺎك ﻛﺎﳊــﺎﺋﺾ واﳌ ـﺮﻳﺾ واﳌﺴــﺎﻓﺮ إذا زاﻟــﺖ أﻋــﺬارﻫﻢ ﰲ ﺑﻘﻴــﺔ
ﻳ ــﻮﻣﻬﻢ ،وإن ﻛ ــﺎن ﻋ ــﺬرا ﻳﺴ ــﻮغ اﻟﻔﻄ ــﺮ ﻣﻌ ــﻪ ﺑﺸ ــﺮط ﻋ ــﺪم اﻟﻌﻠ ــﻢ ﺑ ــﺄن اﻟﻮﻗ ــﺖ
ﻣﺴــﺘﺤﻖ ﺻــﻮﻣﻪ ،ﻓــﺈن زوال اﻟﻌــﺬر ﻣﻮﺟــﺐ ﻟﻺﻣﺴــﺎك) ،(7وذﻟــﻚ ﻛﺨﻄــﺄ اﻟﻌــﺪة
واﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب أو ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ) (8ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﻮع ﻣﻊ اﻻﺟﺘﻬﺎد واﻟﻈـﻦ
ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻠﻴﻞ وﺧﺮوج اﻟﻨﻬﺎر ،واﻷﻛﻞ ﺳﻬﻮا ،وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ).(9




) (1انظر :التفريع.(310/1) :
) (2انظر :األم.(103/1) :
) (3ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (4في )م( :التتابع.
) (5في )م( :وجھين.
) (6يبيح :مطموسة في )ق( و )م(.
) (7انظر :التفريع ،(305/1) :الكافي )ص .(123
) (8في )م( :بالتسحير.
) (9في )م( :وما أشبھه.
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ﺳﺮد اﻟﺼﻮم) (1ﺟﺎﺋﺰ إذا أﻓﻄﺮ اﻷﻳﺎم اﳌﻨﻬـﻰ ﻋـﻦ ﺻـﻴﺎﻣﻬﺎ) (2ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ):(3
 ،(4)l } |  { z y xmوﻗﻮﻟ ــﻪ " :ﻳﻘ ــﻮل اﷲ – ﻋ ــﺰ وﺟ ــﻞ:-
"ﻛﻞ ﻋﻤﻞ اﺑﻦ آدم ﻟـﻪ ،إﻻ اﻟﺼـﻮم ،ﻓﺈﻧـﻪ ﱄ ،وأﻧـﺎ أﺟـﺰى ﺑـﻪ") ،(5وﻷن ﲨﺎﻋـﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻗــﺪ ﻓﻌﻠ ـﻮا ذﻟــﻚ) ،(6وﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻋﺒــﺎدات اﻷﺑــﺪان اﳌﺒﺘﺪﺋــﺔ ﻓﺠــﺎز
ﺳﺮدﻩ ﰲ أوﻗﺎت ﺟﻮازﻩ ﻛﺎﻟﺼﻼة ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
)(7

 L>©FאFم) L>cDLא_+S8WxfLא7א? NאMDX،+5NאE 2uMD7

@@

) (1سرد الصوم :ھو ما يعرف بصيام الدھر.
) (2انظر :الكافي) :ص .(129
) (3تعالى :سقطت من )ق(.
) (4سورة البقرة ،اآلية.184 :
) (5أخرج مسلم في الصيام ،باب :فضل الصيام.(806/2) :
) (6ممن فعلوا ذلك :عمر بن الخطاب وعبد ﷲ ابنه ،وعائشة) ،البيھقي.(301/4 :
) (7ما بين القوسين :سقط من )م(.
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اﻷﺻ ـ ـ ـ ــﻞ ﰲ ﺟـ ـ ـ ـ ـﻮازﻩ ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ــﺎﱃ z y x w vm :
{ ،(2) lوﻗﻮﻟﻪ  ﻟﻌﻤﺮ –  -وﻗﺎل ﻟـﻪ :إﱐ ﻧـﺬرت ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴــﺔ أن



أﻋﺘﻜﻒ" :أوف ﺑﻨﺬرك")(3؛ وﻷﻧﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ) (4واﻟﺴـﻠﻒ ﺑﻌـﺪﻩ ،واﻹﲨـﺎع ﻋﻠـﻰ
ذﻟﻚ).(5
)N$ J1z1FOא_xfLאxNU

واﻻﻋﺘﻜﺎف اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ اﳌﻘﺎم ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻊ اﻟﺼﻮم واﻟﻨﻴﺔ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ
اﳌﻘــﺎم ﰲ اﳌﺴــﺠﺪ؛ ﻷن اﻻﻋﺘﻜــﺎف ﻫــﻮ اﳌﻼزﻣــﺔ واﻟﻌﻜــﻮف واﻟﺜﺒــﻮت واﻟﻠــﺰوم،
وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (6)l ¢ ¡   ~m :أي :ﻣﻼزﻣﻮن ﻟﻌﺒﺎدﺎ.
 J2z1FOאdאطא@6 KSא_xxfL
)(7

ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ z y xm :

وإﳕـ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إن ﻣـ ــﻦ ﺷـ ــﺮﻃﻪ اﳌﺴـ ــﺠﺪ
{ ،(8)lﻓــﺪل ﻋﻠــﻰ أن اﳌﺴــﺠﺪ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻃﻪ ،وإﻻ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟﺘﺨﺼﻴﺼــﻪ
ﻣﻦ ﺳﺎﺋـﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﻊ اﻟﻨﻬـﻲ ﻋـﻦ اﳌﺒﺎﺷـﺮة ﰲ ﲨﻴﻌـﻪ ﻣﻌـﲎ؛ وﻷﻧـﻪ  اﻋﺘﻜـﻒ
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ وﱂ ﻳﻌﺘﻜﻒ ﰲ ﻏﲑﻩ)(9؛ وﻷﻧﻪ إﲨﺎع).(10
) (1االعتكاف :سوف يأتي تعريفه من المصنف.
) (2سورة البقرة ،أآلية.187 :
) (3أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي االعتك!!اف ،ب!!اب :إذا ن!!ذر ف!!ي الجاھلي!!ة أن يعتك!!ف ،ث!!م أس!!لم ،(260/2) :ومس!!لم ف!!ي
اإليمان ،باب :نذر الكافر وما يفعل به إذا أسلم.(1277/3) :
) (4أخرجه البخاري في االعتكاف ،باب :االعتكاف في العشر األواخر ،(255/2) :ومسلم في االعتكاف ،ب!اب:
اعتكاف العشر األواخر.(830/2) :...
) (5انظر :اإلجماع) :ص  ،(52والمغنى.(183/3) :
) (6سورة األنبياء ،اآلية.(52) :
) (7انظر :المدونة ،(196/1) :التفريع ،(312/1) :الرسالة) :ص  ،(163الكافي) :ص .(131
) (8سورة البقرة ،أآلية.(187) :
) (9في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ف!ي االعتك!اف ،ب!اب :ال ي!دخل البي!ت إال لحاج!ة ،(256/2) :ومس!لم
في الحيض ،باب :جواز غسل الحائض رأس زوجھا.(244/1) :
) (10انظر :المغنى ،(187/3) :فتح البارى.(219/4) :
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ) (2ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إن
اﳌ ـﺮأة ﺗﻌﺘﻜــﻒ ﰲ ﻣﺴــﺠﺪ ﺑﻴﺘﻬــﺎ ،ﻟﻠﻈــﺎﻫﺮ وﻫــﻮ ﻋــﺎم؛ وﻷﻧــﻪ ﺷــﺨﺺ ﻣﻌﺘﻜــﻒ
ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ؛ وﻷن ﻛﻞ ﺷﺮط ﻟﻼﻋﺘﻜﺎف ﻟﺰم ﰲ ﺣﻖ اﳌﺮأة ﻛﺎﻟﺼﻮم.
 J4z1FOאdאطא6aא_xxfL

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :إﳕـﺎ اﻷﻋﻤـﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴـﺎت")(3؛ وﻷـﺎ
ﻋﺒﺎدة ﻣﺘﻘﺮب ﺎ واﻟﻘﺮﺑﺔ ﻻﺑﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ.
  J5z1FOمVאزNYوجא@?.fL$א@x KS

وﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ إﻻ ﳊﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،أو ﻷﻣﺮ ﻳﻀﻄﺮﻩ) (4إﱃ
)(5
اﳋ ــﺮوج ﻣ ــﻦ ﺣﺎﺟﺘ ــﻪ إﱃ ﺷ ـﺮاء ﻃﻌﺎﻣ ــﻪ  ،واﻷﺻ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ xm :
 ،(6)l{z yوروي" :أﻧـﻪ  ﻛـﺎن إذا اﻋﺘﻜـﻒ ﻻ ﳜـﺮج إﻻ ﳊﺎﺟــﺔ
اﻹﻧﺴ ــﺎن") ،(7وﻷن اﳊﺎﺟ ــﺔ ﻻﺑ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﳋ ــﺮوج ﳍ ــﺎ ،ﻓﻜﺎﻧ ــﺖ ﲞ ــﻼف ﻏ ــﲑﻩ،
وﻛ ــﺬﻟﻚ ﺷ ـﺮاء اﻟﻄﻌ ــﺎم .وﻻ ﳚ ــﻮز ﻟ ــﻪ اﳋ ــﺮوج ﻟﻌﻴ ــﺎدة ﻣ ـﺮﻳﺾ وﻻ ﻟﺼ ــﻼة ﻋﻠ ــﻰ
ﺟﻨــﺎزة ،وﻻ اﻟﺘﺸ ــﺎﻏﻞ ﺑﺸ ــﻲء ﻣ ــﻦ أﻣ ــﻮرﻩ ﺳ ــﻮى ﻣ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ؛ ﻷﻧ ــﻪ  ﱂ ﻳﻜ ــﻦ
ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ) ،(8وﻷن اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﻟﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺘﻪ ﻛﺎﻟﺼﻴﺎم.
  J6z1FOمVאزאdאطאNpوج?.א_xxfL

وﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ أن ﻳﺸــﱰط ﰲ اﻻﻋﺘﻜــﺎف ﺟـﻮاز اﳋــﺮوج ﻣﻨــﻪ ﻟﻀــﺮورة إن ﻧﺰﻟــﺖ
ﺑــﻪ ﺳــﻮى ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ) ،(9ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(10؛ ﻷﻧــﻪ ﺷــﺮط ﻣــﺎ ﻳﻨــﺎﰲ ﻣﻮﺟــﺐ
) (1انظر :التفريع ،(313/1) :الكافي) :ص .(132
) (2انظر :مختصر الطحاوى) :ص .(58
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4في )ق( :يضره.
) (5انظر :المدونة ،(198-197/1) :التفريع ،(313/1) :الرسالة) :ص .(164
) (6سورة البقرة ،اآلية.(187) :
) (7سبق تخريج الحديث قريبا.
) (8كما جاء في أحاديث اعتكافه  التي ذكرت ،والتي سوف يأتي ذكرھا.
) (9انظر :المدونة ،(198/1) :التفريع ،(313) :الرسالة) :ص .(164
) (10انظر :األم ،(105/2) :اإلقناع) :ص .(82
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اﻻﻋﺘﻜ ــﺎف ﻛﻤ ــﺎ ﻟ ــﻮ ﺷ ــﺮط ﺗ ــﺮك اﻟﺼ ــﻮم؛ وﻷ ــﺎ ﻋﺒ ــﺎدة اﺷ ــﱰط ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺧ ــﻼف
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﳌﻄﻠﻖ وﻧﻘﻴﻀﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻴﺎم.
6 J7z1FOאdאطאFم6א_xxfL

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻟﺼ ــﻴﺎم ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻃﻪ) ،(1ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(2ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ:
l G F E D C B Amإﱃ ﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ r q  pm :
 ،(3)l{z y x w v utsﻓﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﳌﺒﺎﺷـﺮة
ﰲ اﻻﻋﺘﻜــﺎف ،وﻗﺼــﺮ اﳌﺨﺎﻃﺒــﺔ ﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺎﺋﻤﲔ ،ﻓــﺪل ﻋﻠــﻰ ﻛــﻮن اﻟﺼــﻴﺎم
ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻴـﻪ؛ وﻷﻧـﻪ اﻋﺘﻜـﻒ ﺻـﺎﺋﻤﺎ") ،(4ﻓﻜـﺎن ذﻟـﻚ ﺑﻴﺎﻧـﺎ ﻟـﻪ ،وﻗﻮﻟـﻪ  ﻟﻌﻤـﺮ
–  " :-أوف ﺑﻨ ــﺬرك وﺻ ــﻢ") ،(5وﻷﻧ ــﻪ ﻟﺒ ــﺚ ﰲ ﻣﻜ ــﺎن ﳐﺼ ــﻮص ،ﻓﻠ ــﻢ
ﻳﻜﻦ ﻗﺮﺑﺔ إﻻ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﻣﻌﲎ آﺧﺮ إﻟﻴﻪ ،وﻫﻮ ﻗﺮﺑﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ.
WOF).1,4 J8z1FOא_?.xfLא)#مx

وأﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺼــﺢ اﻻﻋﺘﻜــﺎف ﰲ ﻳــﻮم واﺣــﺪ)(6؛ ﻷن اﻟﺼــﻴﺎم ﻻ ﳝﻜــﻦ ﰲ أﻗــﻞ
ﻣﻨﻪ ،وﻛﻞ ﻋﺒﺎدة ﺷﺮط ﻓﻴﻬﺎ زﻣـﺎن ﻓﺄﻗﻠـﻪ ﻣـﺎ ﻳﺴـﺘﻐﺮﻗﻪ وﻗﺘـﻪ ﻛﺎﻟﺼـﻼة ،واﻻﺧﺘﻴـﺎر
أن ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم؛ ﻷﻧﻪ  ﱂ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ).(7
 J9z1FOאFمxxfLg

وﻟ ـﻴﺲ ﻣــﻦ ﺷــﺮط اﻻﻋﺘﻜــﺎف أن ﻳﺼــﻮم ﻟﻼﻋﺘﻜــﺎف ،إﻻ أن ﳚﻌﻠــﻪ ﺷــﺮﻃﺎ؛
ﻷﻧﻪ  اﻋﺘﻜﻒ ﰲ رﻣﻀﺎن ،وﻫﻮ واﺟﺐ ﻟﻐﲑ اﻻﻋﺘﻜﺎف؛ ﻷن ﻣـﻦ ﺣﻘـﻪ أﻻ
) (1انظر :المدونة ،(195/1) :التفريع ،(313/1) :الرسالة) :ص .(163
) (2انظر :األم ،(107/2 ) :اإلقناع) :ص ،(81
) (3سورة البقرة ،اآلية.(187) :
) (4أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي االعتك!!اف ،ب!!اب :االعتك!!اف ف!!ي العش!!رة األواخ!!ر ،(255/2) :ومس!!لم ف!!ي االعتك!!اف،
باب :اعتكاف العشر األواخر من رمضان.(830/2) :
) (5سبق تخريج الحديث بلفظ" :أوف بنذرك" ،أما بھذا اللف!ظ فق!د أخرج!ه أب!و داود ف!ي الص!وم ،ب!اب :المعتك!ف
يعود المريض ،(576/1) :وقد ضعفه البيھقي.(316/4) :
) (6انظر :التفريع ،(313-312/1) :الرسالة) :ص .(163
) (7كم!ا روى ف!ي ح!ديث عائش!ة أن!ه  اعتك!ف عش!را م!!ن ش!وال ال!ذي أخرج!ه البخ!اري ف!ي االعتك!اف ،ب!!اب:
اعتكاف النساء.(255/2) :
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ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺼﻮم ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻪ أو ﻟﻐـﲑﻩ ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﺼـﻼة ﻻ ﺗﻜـﻮن إﻻ ﺑﻄﻬـﺎرة
ﻣﻦ اﳊﺪث ﳍﺎ أو ﻟﻐﲑﻫﺎ.
 J10z1FOא_6xfLא@x KS
)(1

ﻟﻌﻤ ــﻮم ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ z y xm :

واﻻﻋﺘﻜ ــﺎف ﺟ ــﺎﺋﺰ ﰲ ﻣﺴ ــﺠﺪ
{ ،(2)lﻓــﺈن ﻛــﺎن أﻳﺎﻣــﺎ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬــﺎ اﳉﻤﻌــﺔ ﱂ ﳚــﺰ ﻟــﻪ اﻻﻋﺘﻜــﺎف إﻻ ﰲ
)(3
اﳉﺎﻣﻊ ﻻ ﻷﺟﻞ أن اﻻﻋﺘﻜـﺎف ﻻ ﻳﺼـﺢ ﰲ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ اﳌﺴـﺎﺟﺪ؛ ﻟﻜـﻦ ﻷﻧـﻪ
ﻻﺑ ــﺪ ﻟ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﳋ ــﺮوج إﱃ اﳌﺴ ــﺠﺪ ﻓﻴﺒﻄ ــﻞ اﻋﺘﻜﺎﻓ ــﻪ أو ﻳﱰﻛ ــﻪ) ،(4وذﻟ ــﻚ ﻏ ــﲑ
ﺟﺎﺋﺰ؛ ﻷﺎ أوﱃ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻜﺎف ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
NY?2O J11z1FOج"0W;fL$.?.אx$2Q

وإذا) (5ﺧﺮج إﱃ اﳉﻤﻌﺔ ﺑﻄﻞ اﻋﺘﻜﺎﻓﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟـﻚ – رﲪـﻪ اﷲ -وﻗـﺎل ﻋﺒـﺪ
اﳌﻠﻚ :ﻻ ﻳﺒﻄﻞ) ،(6ﻓﻮﺟﻪ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ :إﻧـﻪ ﺧـﺮج ﻣـﻦ اﳌﺴـﺠﺪ ﳐﺘـﺎرا ﻓﻴﻤـﺎ ﻛـﺎن
ﳝﻜﻨــﻪ أﻻ ﳜــﺮج ﻓﺄﺷــﺒﻪ) (7ﺧﺮوﺟــﻪ ﻟﻌﻴــﺎدة ﻣ ـﺮﻳﺾ ،ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ :إن
اﳉﻤﻌــﺔ أﻣــﺮ ﻳﻀــﻄﺮﻩ إﱃ اﳋــﺮوج ﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﰲ اﳌﺴــﺠﺪ ﻣﻌــﻪ ﻛﺤﺎﺟــﺔ
اﻹﻧﺴﺎن.
4 )ML. J12z1FOو) 61Yא_xxfL

وﻳﺴﺘﺤﺐ ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﻋﺘﻜﺎف أن ﻳﺪﺧﻞ إﱃ ﻣﻌﺘﻜﻔﻪ ﻗﺒـﻞ ﻏـﺮوب اﻟﺸـﻤﺲ
ﻣــﻦ أول ﻟﻴﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻋﺘﻜﺎﻓــﻪ ﻟﻴﺴــﺘﻮي ﰲ اﻟﻴــﻮم ﺑﻠﻴﻠﺘــﻪ ،ﻓــﺈن دﺧــﻞ ﺑﻌــﺪ ﻏــﺮوب

) (1انظر :المدونة ،(203/1) :التفريع ،(313/1) :الكافي) :ص .(131
) (2سورة البقرة ،اآلية.(187) :
) (3ألنه سقطت من )م(.
) (4في )م( :تركھا.
) (5في )م( :فإن.
) (6انظر :المدونة ،(203/1) :التفريع ،(313/1) :الكافي) :ص .(131
) (7في )م( :فأمكن.
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اﻟﺸــﻤﺲ وﻗﺒــﻞ ﻃﻠــﻮع اﻟﻔﺠــﺮ ﰲ وﻗــﺖ ﻳﻨــﻮي ﻓﻴــﻪ اﻟﺼــﻮم) (1أﺟ ـﺰأﻩ؛ ﻷن اﻟﻠﻴــﻞ
ﻛﻠﻪ وﻗﺖ ﻟﻨﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎم ،ﻓﺄي) (2وﻗﺖ ﻧﻮى ﻓﻴﻪ أﺟﺰأﻩ.
6 J13z1FOא'NFאxא@:.NYh6fL$نx

وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﳌــﻦ اﻋﺘﻜــﻒ آﺧــﺮ رﻣﻀــﺎن أن ﻻ ﻳﻨﺼــﺮف إﱃ ﺑﻴﺘــﻪ ﺣــﱴ ﻳﺸــﻬﺪ
اﻟﻌﻴﺪ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ) (3ﻷن رﺳﻮل اﷲ  ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ)(4؛ وﻷﻧﻪ إذا رﺟـﻊ
إﱃ أﻫﻠﻪ ﱂ ﻳﱰﻓﻪ ﺑﺎﻟﻌﺬر اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ إﱃ وﻗﺖ ﺧﺮوﺟﻪ ﻟﺼﻼة اﻟﻌﻴـﺪ،
ﻓﺈن ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﺟﺎز إذا اﻧﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ ﻟﺰوال ﻣﺪة اﻻﻋﺘﻜﺎف.
 J14z1FOא@ $)fL$אxsfa

وﻟﻠﻤﻌﺘﻜﻒ أن ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻐﲑﻩ) ،(5واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻹﺣـﺮام أن
اﻟﻄﻴﺐ ﳑﻨﻮع ﰲ اﻹﺣﺮام وﻫﻮ ﻣﻦ دواﻋﻲ اﻟﻮطء) ،(6ﻓﻜـﺎن اﻟﻨﻜـﺎح أوﱃ ﺑـﺎﳌﻨﻊ
وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ اﻻﻋﺘﻜﺎف.
NY J15z1FOوجא@?.fL$א@xWN@ KS

)(7

وإذا ﻣ ــﺮض اﳌﻌﺘﻜ ــﻒ ﺧ ــﺮج ﻣ ــﻦ اﳌﺴ ــﺠﺪ ،ﻓ ــﺈن ﻋﺠ ــﺰ ﻋ ــﻦ اﻟﺼ ــﻮم ،ﻓﻠ ــﻪ
اﻟﻔﻄ ـ ــﺮ؛ وﻳﺒﻄ ـ ــﻞ اﻋﺘﻜﺎﻓ ـ ــﻪ)(8؛ ﻷن اﳌ ـ ــﺮض ﻋ ـ ــﺬر ﻳﺒ ـ ــﻴﺢ اﻟﻔﻄ ـ ــﺮ واﳋ ـ ــﺮوج ﻣ ـ ــﻦ
اﳌﺴﺠﺪ؛ ﻷن إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﺗﻀﺮ ﺑﻪ ﳊﺎﺟﺘﻪ إﱃ اﻟﻌﻼج وﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻻ ﳚﻮز
ﰲ اﳌﺴﺠﺪ.

) (1انظر :المدونة ،(196 /1) :الرسالة) :ص  ،(164الكافي) :ص .(131
) (2في )ق( :فإنه.
) (3انظر :المدونة ،(205 ،196/1) :الرسالة) :ص  ،(164الكافي) :ص .(131
) (4قال اإلمام مالك :بلغني عن بعض أھل الفضل ال!ذين مض!وا أنھ!م ال يرجع!ون حت!ى يش!ھدوا العي!د م!ع الن!اس
)انظر :الموطأ ،(315/1) :المدونة.(205/1) :
) (5انظر :الموطأ ،(318/1) :التفريع ،(314/1) :الرسالة) :ص  ،(164الكافي )ص .(132
) (6في )ق( و )ر( :النكاح.
) (7في )م( :ضعف.
) (8انظر :المدونة ،(196/1) :الرسالة) :ص  ،(163الكافي) :ص .(132
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وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎﺋﺾ ﲣﺮج ﻣـﻦ اﳌﺴـﺠﺪ وﻳﺒﻄـﻞ اﻋﺘﻜﺎﻓﻬـﺎ) ،(1ﻓﺄﻣـﺎ ﺧﺮوﺟﻬـﺎ ﻣـﻦ
اﳌﺴــﺠﺪ؛ ﻓــﻸن اﳊــﻴﺾ ﳝﻨــﻊ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻓﻴــﻪ ،وأﻣــﺎ ﺑﻄــﻼن اﻻﻋﺘﻜــﺎف؛ ﻓــﻸن ﻣــﻦ
ﺷ ــﺮﻃﻪ اﻟﺼ ــﻴﺎم ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺑﻴﻨ ــﺎﻩ واﳊ ــﻴﺾ ﻳﻨﺎﻓﻴ ــﻪ ،وإذا ﺻ ــﺢ اﳌـ ـﺮﻳﺾ وﻃﻬ ــﺮت
اﳊــﺎﺋﺾ ،وﻗــﺪ ﺑﻘــﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤــﺎ ﺷــﻲء ﻣــﻦ اﻋﺘﻜﺎﻓﻬﻤــﺎ ﻳــﻮم ﻓﻤــﺎ زاد ﻋــﺎدا ﻓﺘﻤﻤــﺎﻩ
وﺻــﺎﻣﺎ ﻓﻴــﻪ ووﺻــﻼﻩ ﲟــﺎ ﻗﺒــﻞ اﳌــﺮض واﳊــﻴﺾ ،وﱂ ﳚــﺰ ﳍﻤــﺎ ﺗــﺄﺧﲑﻩ ﻓــﺈن أﺧـﺮاﻩ
اﺑﺘﺪاء اﻻﻋﺘﻜﺎف.
 J16z1FOא_:L)xfLאxW.)468LL

اﻻﻋﺘﻜﺎف ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ،ﻓﻤـﻦ ﻧـﺬر أن ﻳﻌﺘﻜـﻒ ﻋﺸـﺮة أﻳـﺎم ﻧـﺬرا
ﻣﻄﻠﻘـﺎ ﻟﺰﻣـﻪ أن ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﻤـﺎ) ،(2واﻷﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ أــﺎ ﻋﺒـﺎدة واﺟﺒـﺔ ،وﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔــﻮر
وﻣﻨﻊ اﻟﱰاﺧﻲ ،إﻻ أن ﻳﻘﻮم دﻟﻴﻞ؛ وﻷن اﻻﻋﺘﻜـﺎف ﳌـﺎ ﻛـﺎن ﻟـﻴﻼ وـﺎرا ،وﻛـﺎن
ﺣﻜ ــﻢ ﻟﻴﻠ ــﻪ ﻛﺤﻜ ــﻢ  ــﺎرﻩ ﰲ اﻻﻣﺘﻨ ــﺎع ﻣ ــﻦ اﻟ ــﻮطء واﳌﺒﺎﺷ ــﺮة وﺳ ــﺎﺋﺮ اﻷﻓﻌ ــﺎل
اﳌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻜﺎف ﻛﺎن ﺣﻜﻢ اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺪة ﺣﻜﻢ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ.
/:, J17z1FOא_xxfL

وﻣﻦ ﻗﻄـﻊ اﻋﺘﻜﺎﻓـﻪ ﻣﺮض أو ﺣﻴﺾ ﻟﺰﻣﻪ ﻗﻀـﺎء ﻣـﺎ ﺗـﺮك اﻻﻋﺘﻜـﺎف ﻓﻴـﻪ)،(3
وإن ﻛﺎﻧــﺖ أﻳﺎﻣــﺎ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ،ﲞــﻼف اﻟﺼــﻮم اﳌﻌــﲔ اﻋﺘﺒــﺎرا ﺑــﺎﳊﺞ واﻟﻌُﻤــﺮة؛ وﻷــﺎ
ﻋﺒﺎدة ﳍﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﲢﺮم ﻓﻴﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﺼﺢ ﻗﻀﺎؤﳘﺎ.
. J18z1FOزNY?@WD$Oج?.א@x KS

وﻣﻦ أﺟﺰﻧﺎ ﻟﻪ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ إﻣﺎ ﳌـﺮض أو ﳊـﻴﺾ أو ﳊﺎﺟـﺔ اﻹﻧﺴـﺎن،
ﻓﻬﻮ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ) (4أن ﻳﻔﻌﻞ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﳑﻨﻮﻋـﺎ ﻣﻨـﻪ
) (1انظر :المدونة ،(196/1) :التفريع ،(313/1) :الرسالة) :ص .(164-163
) (2انظر :المدونة ،(202/1) :التفريع ،(313/1) :الرسالة) :ص .(164-163
) (3انظر :المدونة ،(200/1) :التفريع ،(313/1) :الكافي) :ص .(132
) (4له سقطت من )م(.
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ﰲ اﻻﻋﺘﻜـ ــﺎف ﳑـ ــﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﻀـ ــﻴﻪ ﻋـ ــﺬرﻩ ،ﻓﻤـ ــﱴ ﻓﻌـ ــﻞ ذﻟـ ــﻚ أﻓﺴـ ــﺪ اﻻﻋﺘﻜـ ــﺎف
واﺳﺘﺄﻧﻔﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺎ ﳚﺘﻨﺒﻪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎر).(1
_. J19z1FOزxfL$2DWD$O

وﻻ ﳚــﻮز ﻟﻠﻤﻌﺘﻜــﻒ أن ﻳﻄــﺄ وﻻ ﻳُﻘﺒــﻞ وﻻ ﻳﺒﺎﺷــﺮ ﻟــﻴﻼ وﻻ ــﺎرا ،ﻓــﺈن ﻓﻌــﻞ
)(2
ذﻟﻚ ﺑﻄﻞ اﻋﺘﻜﺎﻓﻪ  ،واﻷﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ y x w vm :
(3)l{z؛ وﻷــﺎ ﻋﺒــﺎدة ﻣــﻦ ﺷــﺮﻃﻬﺎ اﻟﺘﺘــﺎﺑﻊ ﱂ ﲡــﺐ ﺑــﺪﻻ ﻋــﻦ إﺗــﻼف
ﻧﻔﺲ وﻻ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﺄﻓﺴﺪﻫﺎ اﳉﻤﺎع ﻛﺎﳊﺞ وﺻﻮم اﻟﻈﻬﺎر ،وﻣﺎﻋـﺪا اﳉﻤـﺎع
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﻣﻌﺘﱪ ﺑﻪ.
وﻳﻔﺴ ــﺪﻩ أﻳﻀ ــﺎ رﻛ ــﻮب ﺷ ــﻲء ﻣ ــﻦ اﻟﻜﺒ ــﺎﺋﺮ ﻛﺸ ــﺮب اﳋﻤ ــﺮ واﻟﺰﻧ ــﺎ واﻟﻠ ـ ـﻮاط
واﻻﻟﺘﺬاذ ﲟﺎ دوﻧـﻪ؛ ﻷن اﻻﻋﺘﻜـﺎف ﻫـﻮ ﺎﻳـﺔ اﻟﻄﺎﻋـﺔ واﳌﺒﺎﻟﻐـﺔ ﻟـﺬﻟﻚ ﺣـﱴ أﻧـﻪ
ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻴﻪ) (4اﻟﺘﺸﺎﻏﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻢ ،أو اﳌﺸﻲ ﻟﺼـﻼة ﻋﻠـﻰ اﳉﻨـﺎزة
إﱃ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ ﻟﺌﻼ ﻳﻘﻄﻊ ذﻟﻚ اﻟﻌﺬر ﻣـﻦ اﻟﻮﻗـﺖ ﺑﻐـﲑ ﻣـﺎ ﻗﺼـﺪ
ﻟــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺒــﺎدة ،ورﻛــﻮب اﻟﻜﺒــﺎﺋﺮ ﻳﻨــﺎﰲ ﻫــﺬا ،وﻣــﺎ ﺿــﺎد اﻟﻌﺒــﺎدة أﻓﺴــﺪﻫﺎ ،واﷲ
أﻋﻠﻢ.
)(5

 L>©Fא_،xfLوא!E7 2

@@<

<

) (1انظر :المدونة ،(202-198/1) :التفريع ،(314/1) :الرسالة) :ص .(164-163
) (2انظر :المدونة ،(197/1) :التفريع ،(314/1) :الكافي) :ص .(132
) (3سورة البقرة ،اآلية.(187) :
) (4في )ق( :فيھا.
) (5ما بين قوسين سقط من )ق(.
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<
<D EÔ‰^ß¹]<h^jÒ
1

)(3

)(2

اﳊـﺞ ﻓــﺮض ﻋﻠـﻰ ﻣﺴــﺘﻄﻴﻌﻪ ﻣـﻦ أﺣـﺮار اﳌﻜﻠﻔـﲔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ |m :
} ~  ¡   ¬ « ª ©  ¨ § ¥¤ £ ¢
)(5
)(4
® ، lﻗﻴــﻞ :ﻣﻌﻨــﺎﻩ :ﻣــﻦ ﱂ ﻳــﺮ اﳊــﺞ واﺟﺒــﺎ  ،وﻗﻮﻟــﻪ £ ¢m:
 ،(6)l ¥¤وﻗﻮﻟ ــﻪ ،(7) l|{ z y x wm :وﻗﻮﻟ ــﻪ

" :ﺑ ــﲏ اﻹﺳ ــﻼم ﻋﻠ ــﻰ ﲬ ــﺲ :ﻓ ــﺬﻛﺮ اﳊ ــﺞ" ) ،(8وﻗﻮﻟ ــﻪ ﻟﻠ ــﺬي ﻳﺴ ــﺄﻟﻪ ﻋ ــﻦ
اﻹﺳــﻼم" :وﺣــﺞ اﻟﺒﻴــﺖ") ،(9وﻗﻮﻟــﻪ" :ﺣﺠـﻮا ﻗﺒ ـﻞ أن ﲢﺠـﻮا") ،(10وﻗﻮﻟــﻪ :إن
اﷲ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳊﺞ") ،(11وﻹﲨﺎع اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻼف).(12
 J1z1FOو Vא!6AN.אxN2$
)(13

ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ  ~ } |m :

ووﺟﻮﺑــﻪ ﻣــﺮة ﰲ اﻟﻌﻤــﺮ ﻏــﲑ ﻣﺘﻜــﺮر
¡ ،(14) lوذﻟــﻚ ﻳﻔﻴــﺪ أﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟــﻪ اﻻﺳــﻢ ،وروي أﻧــﻪ  ُﺳــﺌِﻞ ﻋﻨــﺪ

) (1في )م( :كتاب المناسك في الحج.
) (2الحج :لغة القصد ،واصطالحــا :عبــادة يلزمھــا الوقوف بعرفــة ليلــة عاشـ!ـر ذي الحجّـ!ـة :غ!رر المقالـ!ـة
)ص  ،(173حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع) :ص .(99
) (3انظر :التفريع ،(315/1) :الرسالة ).(173
) (4سورة آل عمران ،اآلية.97 :
) (5انظر :تفسير الطبري (19/4) :رواه عن الحسن.
) (6سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (7سورة الحج ،اآلية.27 :
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9سبق تخريج الحديث.
)(10أخرج!ه البيھق!ي ،(341/4) :والح!اكم ،(448/1) :وروى بلف!ظ" :م!ن أراد الح!ج فليتعج!ل" ،أخرج!ه اإلم!!ام
أحمد ،(214/1) :وابن ماجه ،(962/2) :وأبو داود.(402/1) :
) (11أخرجه مسلم في الحج  ،باب :فرض الحج في العمر مرة ) ( 975/2
) (12انظر :المجموع ،(7/7) :المغنى.(217/3) :
) (13انظر :الرسالة ).(173
) (14سورة آل عمران ،اآلية.97 :
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ﻧــﺰول ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻓﻘﻴــﻞ :اﳊــﺞ ﻛــﻞ ﻋــﺎم؟ ﻓﻘــﺎل" :اﳊــﺞ ﻣــﺮة ،وﻟــﻮ ﻗﻠــﺖ :ﻧﻌــﻢ؛
ﻟﻮﺟﺒﺖ").(1
Nd J2z1FOوطو Vو4دא/א!x

ﺷـ ــﺮوط وﺟﻮﺑ ـ ــﻪ وأداﺋ ـ ــﻪ ﺳـ ــﺘﺔ) :(2وﻫ ـ ــﻲ اﻟﺒﻠ ـ ــﻮغ واﻟﻌﻘـ ــﻞ واﳊﺮﻳ ـ ــﺔ واﻹﺳ ـ ــﻼم
واﻻﺳــﺘﻄﺎﻋﺔ وإﻣﻜــﺎن اﻟﺴــﲑ) ،(3ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻌﻘــﻞ واﻟﺒﻠــﻮغ ،ﻓﻠﻘﻮﻟــﻪ " :رﻓــﻊ اﻟﻘﻠــﻢ
ﻋ ــﻦ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻓ ــﺬﻛﺮ :اﻟﺼ ــﱯ ﺣ ــﱴ ﻳﺒﻠ ــﻎ ،واﳌﻐﻠ ــﻮب ﺣ ــﱴ ﻳﻔﻴ ــﻖ")(4؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ
ﻋﺒﺎدات اﻷﺑﺪان ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم).(5
 J3z1FOدNd1طא!6)Nא!x

وأﻣﺎ اﳊﺮﻳﺔ ﻓﻠﻘﻮﻟـﻪ " :أﳝـﺎ ﻋﺒـﺪ ﺣـﺞ ﰒ أﻋﺘـﻖ) (6ﻓﻌﻠﻴـﻪ أن ﳛـﺞ")(7؛ وﻷن
اﻟﻌﺒــﺪ ﻣﻨﺎﻓﻌــﻪ ﳑﻠﻮﻛــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻼ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻴﺪ ﻣﻨﻬــﺎ إﻻ ﻗــﺪر ﻣــﺎ ورد ﺑــﻪ
اﻟﺸﺮع.
 J4z1FOدNd1طא*gم6א!x

وأﻣﺎ اﻹﺳﻼم ﻓﺈن ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻜﻔﺎر ﳐﺎﻃﺒﻮن ﺑﻔﺮوع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ
ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﺸﺮط أن ﻳﺴﻠﻤﻮا ﻓﻴﻔﻌﻠﻮا ﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﺷﺮﻃﺎ ﰲ اﻷداء ،وإن ﻗﻠﻨﺎ :إن
اﻟﻮﺟﻮب ﻻ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺳﻼﻣﻬﻢ) (8ﻛﺎن ﺷﺮﻃﺎ ﰲ اﻟﻮﺟﻮب.


) (1أخرجه مسلم في الحج ،باب :فرض الحج مرة في العمر.(975/2) :
) (2في شروط وجوب الحج ،انظر :المدونة ،(295/1) :التفريع ،(315/1) :الكافي) :ص .(173
) (3في )م( :السير.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5في )م( :كالصيام والصالة.
) (6في )م( :عتق.
) (7أخرجه البيھقي ،(325/4) :والحاكم ،واب!ن خزيم!ة وق!ال :الص!حيح أن!ه موق!وف ،ورواه الث!وري ع!ن ش!عبة
موقوفا )تلخيص الحبير.(220/2) :
) (8في )م( :اإلسالم.
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f.06 J5z1FOنא@xIS

وأﻣــﺎ إﻣﻜــﺎن اﳌﺴــﲑ ،ﻓﻤــﻦ أﺣﻜــﺎم اﻻﺳــﺘﻄﺎﻋﺔ) ،(1وﻫــﻮ ﳐﺘﻠــﻒ ﺑــﺎﺧﺘﻼف
ﻋ ــﺎدات) (2اﻟﻨ ــﺎس ﰲ اﻷوﻗ ــﺎت ،ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎن ﰲ اﻟﻄﺮﻳ ــﻖ ﻋ ــﺪو ﻗ ــﺪ ﲢﻘ ــﻖ ﻃﻠﺒ ــﻪ
ﻟﻠﻨﻔــﻮس واﻟﻐــﺎرات واﻟﻘﻄــﻊ ﻻ ﻳﻜــﺎد ﻳﻨﻔــﻊ ﻣﻌــﻪ ﺑــﺬل ﻣــﺎل إﻻ ﻣــﺎ ﻳﺸــﻖ وﻳﻌﻈــﻢ،
أو) (3ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻏـﺪرﻩ) (4ﻟﺘﻜـﺮر ذﻟـﻚ ﻣﻨـﻪ ،ﻓـﺈن اﳊـﺞ ﻳﺴـﻘﻂ ﻣﻌـﻪ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
 ،(5)l x  w v u tmوﻗﻮﻟ ــﻪ(6)l kj im :؛ وﻷن
اﶈﺼ ــﻮر ﺑﻌ ــﺪو ﻟ ــﻪ أن ﻳﺘﺤﻠ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﻹﺣ ـﺮام ﺑ ــﺎﳊﺞ ،ﻓﻜ ــﺎن ﺑ ــﺄن ﻻ ﻳﻠﺰﻣ ــﻪ ﻗﺒ ــﻞ
اﻟــﺪﺧﻮل ﻓﻴــﻪ أوﱃ ،وﻫــﻞ ذﻟــﻚ ﻣــﺎﻧﻊ ﻣــﻦ اﻟﻮﺟــﻮب أو اﻷداء ﳏﺘﻤــﻞ ،واﻷﻗــﻮى
أن ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ اﻷداء.
وأﻣﺎ إن ﻋﻠﻢ ﻣـﻦ ﺣـﺎل اﻟﻌـﺪو أﻧـﻪ ﻳﻄﻠـﺐ ﺷـﻴﺌﺎ ﻣـﻦ اﳌـﺎل ﻻ ﳚﺤـﻒ ﺑﺎﻟﻨـﺎس
وﻻ ﻳﺸﻖ وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻗﺪرﻩ ،وأﻧﻪ إذا ﺑﺬل ﻟﻪ ﻣﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﳊﺞ وﱂ ﻳﻐﺪر ـﻢ،
ﻓـﺈن اﳊـﺞ ﻳﻠــﺰم ﻣﻌـﻪ ،ﺧﻼﻓـﺎ ﳌــﻦ ﻣﻨـﻊ ذﻟــﻚ ﻣـﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ)(7؛ ﻷن ﻣــﺎ ﻳﺒـﺬل ﻟــﻪ
ﺣﻴﻨﺌ ــﺬ ﳚ ــﺮي ﳎ ــﺮى ﺑﻌ ــﺾ اﻟﻨﻔﻘ ــﺎت واﳌ ــﺆن واﻟﻀ ـﺮاﺋﺐ اﻟ ــﱵ ﻻ ﻳﺴ ــﻘﻂ ﻣﻌﻬ ــﺎ
ﻓﺮض اﳊﺞ ،وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻮرا وﻇﻠﻤﺎ.
 J6z1FOدNd1طא_6%Lא!x



ﻓﺄﻣ ــﺎ اﻻﺳ ــﺘﻄﺎﻋﺔ ﻓﺈ ــﺎ ﺷ ــﺮط ﰲ اﻟﻮﺟ ــﻮب ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ¤ £ ¢m :
 ،(8)l¥وﻫ ــﻲ ﻋﻨ ــﺪﻧﺎ اﻟﻘ ــﺪرة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮﺻ ــﻮل إﱃ اﻟﺒﻴ ــﺖ ،وﻓﻌ ــﻞ اﳌﻨﺎﺳ ــﻚ
) (1االستطاعة :سقطت من )ق(.
) (2في )ر( :عادة.
) (3في )م( :و.
) (4في )م( :عذره.
) (5سورة البقرة ،اآلية.(195) :
) (6سورة النساء ،اآلية.(29) :
) (7قال الحطاب في مواھبه" :والذي قاله القاضي في المعونة حسـن فال يسقـط ع!ن الموس!ـر دينـ!ـار م!ن مالـ!ـه
وضرر ذلك يحتمل ،وممن قال بسقوط الحج بغير المجحف أبو عمـران الفـاسي ،ذكـره في شـ!ـرح الرسالـ!ـة،
ونقله ابن فرحون والتادلي وغيرھما ،وﷲ أعلم" ).(496-495/1
) (8سورة آل عمران ،اآلية.97 :
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ﺑﻜــﻞ ﻣــﺎ أﻣﻜــﻦ ذﻟــﻚ ﻣﻌــﻪ ﻣــﻦ ﻗــﻮة و ﻣﺸــﻲ وﻣــﺎل ،وﳜﺘﻠــﻒ ذﻟــﻚ ﺑــﺎﺧﺘﻼف
أﺣـﻮال اﻟﻨــﺎس وﻗــﺪرﻫﻢ ،ﻓﻤــﻦ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﺎدﺗــﻪ اﳌﺸــﻲ وﺳــﻠﻮك اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻣــﻦ
ﻏـﲑ ﺣﺎﺟـﺔ إﱃ راﺣﻠـﺔ ﻟﺰﻣــﻪ اﳊـﺞ إذا وﺟـﺪ اﻟـﺰاد ،وﱂ ﻳﻘــﻒ وﺟﻮﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟــﻮد
اﻟﺮاﺣﻠﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎدﺗﻪ اﳌﺴﺄﻟﺔ واﺳﺘﻤﺎﺣﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﺰﻣﻪ اﳊﺞ ،وإن ﻋﺪم اﻟﺰاد
ﰲ اﳊــﺎل ﺟــﺮى ﻋﻠــﻰ ﻋﺎداﺗــﻪ ﰲ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻪ ،وإن ﻛــﺎن ﳑــﻦ ﻻ ﻳﺴــﺄل وﻻ ﻳﻘــﺪر
ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺻــﻮل إﱃ اﻟﺒﻴــﺖ إﻻ ﺑﺮاﺣﻠــﺔ ﱂ ﻳﻠﺰﻣــﻪ اﳊــﺞ إﻻ ﺑﻮﺟﻮدﻫــﺎ ،وﻛــﻞ ﻫــﺬا
ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ واﻟﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ) (1ﰲ ﻗ ـ ــﻮﳍﻢ :إن اﻻﺳ ـ ــﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟ ـ ـﺰاد واﻟﺮاﺣﻠ ـ ــﺔ
ﲟﺠﻤﻮﻋﻬﻤــﺎ؛ ﻷن اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻗــﺎل (2)l¥¤ £ ¢m :ﻓﻌــﻢ ،واﳌــﺎل
واﻟﻘـ ــﺪر ﺑﺎﻟﺒـ ــﺪن) (3ﲢﺼـ ــﻞ ﻤـ ــﺎ اﻻﺳـ ــﺘﻄﺎﻋﺔ ،وﻳﻘـ ــﺎل :ﻓـ ــﻼن ﻣﺴـ ــﺘﻄﻴﻊ ﲟﺎﻟـ ــﻪ
وﺑـﻨﻔﺲ؛ وﻷﻧـﻪ ﻗـﺎدر ﻋﻠــﻰ اﳊـﺞ ﻣـﻦ ﻏــﲑ ﺧـﺮوج ﻣـﻦ ﻋــﺎدة ،وﻻﺑـﺪ ﻟـﻪ ﻛﺎﻟﻮاﺟــﺪ
ﻟﻠﺮاﺣﻠ ــﺔ ،واﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﺄﻫ ــﻞ اﳊ ــﺮم ﺑﻌﻠ ــﺔ ﲤﻜﻨ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟﻮﺻ ــﻮل إﱃ اﻟﺒﻴ ــﺖ ،وﻓﻌ ــﻞ
اﳌﻨﺎﺳــﻚ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﻣﺸــﻘﺔ ﻓﺎدﺣــﺔ ،واﳊــﺪﻳﺚ ﺑﻴــﺎن ﳌــﻦ ﻛﺎﻧــﺖ اﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻪ اﻟ ـﺰاد
واﻟﺮاﺣﻠﺔ وﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎس ،وأن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺣﺎل ﻧﻔﺴﻪ.
 J7z1FOא@ :$אMD-S2LS)_3אNאxD5

واﳌﻌﻀﻮب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺴﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻠﺤﺞ ،وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ
أن ﳛﺞ ﻋﻨﻪ ﻏﲑﻩ ﻣـﻦ ﻣـﺎل) ،(4ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ) ،(5ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :
 ،(6)l ¥¤ £ ¢  ¡  ~ } |mﻣﻌﻨ ـ ــﺎﻩ :أن ﳛﺠ ـ ـﻮا
اﻟﺒﻴﺖ ،ﻓﺄﺧﱪ ﻋﻦ ﺻـﻔﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴـﻒ وﻫـﻮ أﻧـﻪ ﻓﻌﻠـﻪ ﺑﻨﻔﺴـﻪ ﻓـﺎﻧﺘﻔﻰ ﺑـﺬﻟﻚ وﺟﻮﺑـﻪ
ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻔﺔ؛ وﻷن ﻛــﻞ ﻋﺒــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺒــﺪن ﱂ ﺗــﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻨﻴــﺔ ﻣــﻊ
) (1انظر :مختصر القدوري ،178/1) :األم.(113/2) :
) (2سورة آل عمران ،اآلية.(97) :
) (3والقدر بالبدن :سقطت من )م(.
) (4انظر :التفريع ،(315/1) :الكافي) :ص  ،(133المقدمات.(381-380/1) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(59األم.(113/2) :
) (6سورة آل عمران ،أآلية.(97) :
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اﻟﻘﺪ رة ﱂ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻛﺎﻟﺼﻼة ،وﻷن ﻛـﻞ ﻋﺒـﺎدة ﺗﻌﻠـﻖ ﻓﺮﺿـﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒـﺪن
ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﱂ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻏﲑﻩ ﻣﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم.
 J8z1FOא@ «A4Nא EFא@'.وNu<Tمx

وإذا وﺟ ـ ـ ــﺪت اﳌـ ـ ـ ـﺮأة ﺻ ـ ـ ــﺤﺒﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧ ـ ـ ــﺔ ﻟﺰﻣﻬ ـ ـ ــﺎ اﳊ ـ ـ ــﺞ ،وﻟ ـ ـ ــﻴﺲ اﶈ ـ ـ ــﺮم ﻣ ـ ـ ــﻦ
اﻻﺳ ــﺘﻄﺎﻋﺔ) ،(1ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ)(2؛ ﻷﻧ ــﻪ ﺳ ــﻔﺮ ﻣﻔ ــﺮوض ﻛ ــﺎﳍﺠﺮة؛ وﻷن
وﺟﻮد ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻨﻪ وﺗﺴﻜﻦ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم) (3اﶈﺮم.
+f56 J9z1FOאxAN2$

)(5

)(6

واﻟﻌﻤــﺮة)ُ (4ﺳــﻨّﺔ ﻣﺆﻛــﺪة ،وﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻔﺮﻳﻀــﺔ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ  ،ﻟﻘــﻮل 
وﺳــﺌﻞ ﻋــﻦ اﳊــﺞ أﻓﺮﻳﻀــﺔ ﻫــﻮ؟ ﻓﻘــﺎل" :ﻧﻌــﻢ" ،ﻗﻴــﻞ :واﻟﻌﻤــﺮة؟ ﻗــﺎل" :ﻻ ،وﻷن
ﺗﻌﺘﻤﺮ ﺧﲑ ﻟﻚ) ،(8)"(7وﻗﻮﻟﻪ" :اﳊﺞ ﺟﻬـﺎد ،واﻟﻌﻤـﺮة ﺗﻄـﻮع") ،(9وﻗﻮﻟـﻪ" :ﻣـﻦ
ﻣﺸﻰ إﱃ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺤﺠﺔ ،وﻣﻦ ﻣﺸﻰ إﱃ ﺗﻄﻮع ﻓﻬـﻲ ﻛﻌﻤـﺮة ﺗﺎﻣـﺔ")(10؛
وﻷﻧﻪ ﻧﺴـﻚ ﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ وﻗـﺖ ﻣﻌـﲔ ﻓﻠـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻓﺮﺿـﺎ أﺻـﻠﻪ ﻃـﻮاف اﻟﻘـﺪوم؛ وﻷن
ﻓ ـﺮاﺋﺾ اﻷﺑــﺪان اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟﻜــﺎن ﳐﺼــﻮص ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺰﻣــﺎن ﻣﻌــﲔ ،ﻓﻠﻤــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ
ﻟﻠﻌﻤﺮة زﻣﻦ ﻣﻌﲔ اﻧﺘﻔﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻮﺎ ﻓﺮﺿﺎ.
) (1انظر :الموطأ.(426 ،425/1) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص .(59
) (3في )ق( :مع.
) (4العمرة لغة :الزيارة ،واصطالحا :عب!ادة يلزمھ!ا ط!واف وس!عي ف!ي إح!رام جم!ع في!ه ب!ين ح!ل وح!رم :غ!رر
المقالة )ص  ،(173الرصاع) :ص .(106
) (5انظر :المدونة ،(300-299/1) :والموطأ ،(347/1) :التفريع ،(352/1) :الرسالة) :ص .(182
) (6انظر :األم ،(132/1) :مختصر المزنى )ص  ،(63اإلقناع) :ص .(84
) (7لك :سقطت من )ق(.
) (8أخرجه الترمذي في الحج ،باب :ما جاء ف!ي العم!رة أواجب!ة أم ال؟ ) ،(270/3وق!ال أب!و عيس!ى :ھ!ذا ح!ديث
حس!!ن ص!!حيح ،وق!!ال الح!!افظ اب!!ن حج!!ر :رواه الترم!!ذي م!!ن رواي!!ة الحجاـ!!ـج ب!!ن أرطـ!!ـأة ع!!ن محم!!ـد ب!!ن
المنكــدر ،والحجاج ضعيف )تلخيص الحبير ،(226/2 :والحديث فيه السؤال عن العمرة فقط.
) (9أخرجه ابن ماجه في المناسك ،ب!اب :العم!رة ،(995/2) :وفي!ه عم!ر ب!ن ق!يس م!تكلم في!ه ،وق!ال الح!افظ اب!ن
حجر :إسناده ضعيف )تلخيص الحبير ،(227/2) :نصب الراية.(150/3) :
) (10أخرجه الطبراني مرفوعا )تلخيص الحبير.(227/2 :
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إـﺎ ُﺳـﻨﺔ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :واﻟﻌﻤـﺮة ﺗﻄـﻮع؛ وﻷن ﺗﻌﺘﻤـﺮ ﺧـﲑ ﻟـﻚ")،(1
وﻗﻮﻟﻪ ﻟﻸﻗﺮع) ،(2وﻗﺪ ﺳﺄﻟﻪ :أﻋﻤﺮﺗﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻟﻌﺎﻣﻨﺎ أم ﻟﻸﺑﺪ؟ ﻓﻘـﺎل) :ﻟﻸﺑـﺪ()(3؛
وﻷﻧــﻪ  اﻋﺘﻤــﺮ وأﺻــﺤﺎﺑﻪ وأزواﺟــﻪ) (4وﺳــﻨﺘﻬﺎ ﻣــﺮة ﰲ اﻟﻌﻤــﺮ ﻟﻠﺤــﺪﻳﺚ اﻟــﺬي
روﻳﻨﺎﻩ؛ وﻷن ﻣﺸﻘﺘﻬﺎ ﻛﻤﺸﻘﺔ اﳊﺞ ﰲ ﺣﻜﻤﻪ.
.?. J11z1FOوx¥v

وﻣــﻦ ﻣــﺎت ﻗﺒــﻞ أن ﳛــﺞ ﱂ ﻳﻠ ــﺰم ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ رأس ﻣﺎﻟــﻪ وﻻ ﻣــﻦ ﺛﻠﺜ ــﻪ ،إﻻ أن
ﻳﻮﺻــﻰ ﺑــﺬﻟﻚ ،ﻓﻴﻜــﻮن ﰲ ﺛﻠﺜــﻪ) ،(5وﻗــﺎل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﻳﻠــﺰم اﳊــﺞ ﻋﻨــﻪ ﻣــﻦ رأس
)(6
ﻣﺎﻟــﻪ وﺻــﻰ ﺑــﺬﻟﻚ أم ﱂ ﻳــﻮص  ،ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ  ~ } |m :
¡ ،(7) lﻣﻌﻨــﺎﻩ :أن ﳛﺠ ـﻮا ،وذﻟــﻚ ﳑﺘﻨــﻊ ﺑﻌــﺪ اﳌــﻮت ،وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ
ﻣﺎت وﱂ ﳛـﺞ ﻓﻠﻴﻤـﺖ إن ﺷـﺎء ﻳﻬﻮدﻳـﺎ أو ﻧﺼـﺮاﻧﻴﺎ") ،(8ﻓﻠـﻮ ﻟـﺰم اﳊـﺞ ﻋﻨـﻪ ﻣـﻦ
ﻣﺎﻟﻪ ﱂ ﻳﻐﻠﻆ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ؛ وﻷﺎ ﻋﺒﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟﺒـﺪن ،ﻓﻠـﻢ ﻳﻠـﺰم أداؤﻫـﺎ ﻋﻨـﻪ ﰲ
اﳌﺎل ﻛﺎﻟﺼﻼة؛ وﻷﺎ ﻋﺒﺎدة ﺗـﺪﺧﻠﻬﺎ اﻟﻜﻔـﺎرات) (9ﻓﻠـﻢ ﺗﻠـﺰم ﺑﻌـﺪ اﳌـﻮت أﺻـﻠﻪ
اﻟﺼﻴﺎم).(10

) (1سبق تخريج الحديث قريبا.
) (2األقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زي!د من!اة
بن تميم ،كان في وفد بني تميم الذين قدموا على رسول ﷲ  )الطبقات الكبرى.(37/7 :
) (3حديث األقرع ورد في الحج ،وقد أخرجه أبو داود في المناسك ،باب :فرض الحج ،(345/2) :والنسائي في
مناسك الحج ،باب :وجوب الح!ج ،(83/5) :واب!ن ماج!ه ف!ي المناس!ك ،وف!رض الح!ج ،(963/2) :وأص!له ف!ي
صحيح مسلم من حديث أبى ھريرة )تلخيص الحبير.(220/2 :
) (4وھذا معلوم بتواتر األخبار عنه  وعن أصحابه وأزواجه.
) (5انظر :المدونة ،(360/1) :التفريع ،(317/1) :الكافي) :ص .(166
) (6انظر :األم ،(115/2) :اإلقناع) :ص .(83
) (7سورة آل عمران ،اآلية.(97) :
) (8ذك!!ره اب!!ن الج!!وزي ف!!ي الموض!!وعات ،وق!!ال العقي!!ل وال!!دارقطني :ال يص!!ح في!!ه ش!!يء )تلخ!!يص الحبي!!ر:
.(222/2
) (9في )م( :الكفارة.
) (10في )م( :كالصيام.
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ﻳﻜــﺮﻩ أن ﳛــﺞ ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻗﺒــﻞ أن ﳛــﺞ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ)(1؛ ﻷن اﻟﻔــﺮض أوﱃ ﻣــﻦ
اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻐــﲑ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳﺘﻄــﻮع ﺑــﺄداء اﻟﺰﻛــﺎة ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻗﺒــﻞ أن ﳜــﺮج
اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻟﻘﻮﻟﻪ  ﻟﻠﺬي ﲰﻌﻪ ﳛﺮم ﻋـﻦ ﻏـﲑﻩ" :ﺣـﺞ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻚ ،ﰒ
ﺣﺞ ﻋﻦ ﺷﱪﻣﺔ").(2
O J13z1FOذאN54م?{41 ,cIنxWS;'?¥

ﻓ ــﺈن أﺣ ــﺮم ﻋ ــﻦ ﻏ ــﲑﻩ ﻛ ــﺎن ﻋ ــﻦ ﻣ ــﻦ أﺣ ــﺮم ﻋﻨ ــﻪ ،ﰒ ﳛ ــﺞ ﺑﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ ﻋ ــﻦ
ﻧﻔﺴﻪ) ،(3ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﺎ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻋﻨـﻪ ﻓﺘﻜـﻮن ﻟـﻪ دون ﻣـﻦ أﺣـﺮم
ﻋﻨ ــﻪ) ،(4ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ  :أرأﻳ ــﺖ ﻟ ــﻮ ﻛ ــﺎن ﻋﻠ ــﻰ أﺑﻴ ــﻚ دﻳ ــﻦ ﻓﻘﻀ ــﻴﺘﻪ أﻛ ــﺎن ﻳﻨﻔﻌ ــﻪ
ذﻟﻚ)(5؟ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻧﻌﻢ) ،(6وﱂ ﻳﺸﱰط أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺠﺖ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻷن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺻﺤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺻـﺤﺖ ﻣـﻊ ﺑﻘﺎﺋـﻪ
ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻠﻪ ﻗﻀﺎء) (7اﻟﺪﻳﻦ ،وﻷﻧـﻪ ﻗﺼـﺪ اﳊـﺞ ﻋـﻦ ﻏـﲑﻩ ﻓﺼـﺢ ذﻟـﻚ أﺻـﻠﻪ إذا
ﺻــﺢ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ،وﻷن ﺑﻘــﺎء اﻟﻔــﺮض ﻋﻠﻴــﻪ ﻻ ﳝﻨﻌــﻪ أن ﻳﻔﻌﻠــﻪ ﻣــﺎ ﻟــﻴﺲ ﺑﻔــﺮض
أﺻ ــﻠﻪ إذا ﺻ ــﺎم ﺗﻄﻮﻋ ــﺎ وﻋﻠﻴ ــﻪ ﻗﻀ ــﺎء رﻣﻀ ــﺎن؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ أﻫ ــﻞ اﻹﺣ ـ ـﺮام ﰲ
اﳉﻤﻠــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻗﺼــﺪ ﺑــﺎﻹﺣﺮام أن ﻳﻜــﻮن ﻋــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻓﻠــﻢ) (8ﻳﻨﻘﻠــﺐ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ
أﺻــﻠﻪ إذا ﻛــﺎن ﻗــﺪ ﺣــﺞ؛ وﻷﻧــﻪ أﺣــﺮم ﻳﻨــﻮي ﺑــﻪ ﻋــﻦ ﺷــﺨﺺ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن
) (1انظر :المدونة ،(360/1) :التفريع ،(316-315/1) :الكافي) :ص .(133
) (2أخرجه أبو داود في المناسك ،باب :الرجل يحج عن غيره ،(403/2) :وابن ماجه في المناس!ك ،ب!اب :الح!ج
عن الميت ،(969/2) :وابن الجارود والطحاوي ،وصحّحه اب!ن حب!ان والبيھق!ي ،وروى مرفوع!ا =وموقوف!ا،
وقد علله بعضھم ،لكن في الجملة الحديث صحيــح ،كما قال ابن حبــان والبيھقي وعب!د الحـ!ـق واب!ن القطـ!ـان
وغيرھم )انظر نصب الراية ،54/3 :والھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد.(279-275/5) :
) (3انظر :التفريع ،(316/1) :الكافي) :ص .(166
) (4انظر :األم.(128 ،127 ،123/2) :
) (5ذلك سقطت من )م(.
) (6أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :ح!!ج الم!!رأة ع!!ن الرج!!ل ،(218/2) :ومس!!لم ف!!ي الح!!ج ع!!ن الع!!اجز:
).(973/2
) (7في )م( :إذا قضى.
) (8في )م( :لم.
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ﻋﻤــﻦ ﻧ ـﻮاﻩ أﺻــﻠﻪ إذا ﻧ ـﻮاﻩ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻪ؛ وﻷن ﻛــﻞ إﺣ ـﺮام اﻧﻌﻘــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺻ ــﻔﺔ ﱂ
ﻳﻨﻘﻠﺐ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ أﺻﻠﻪ إذا ﻋﻘﺪﻩ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﱂ ﻳﻨﻘﻠﺐ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ.
%L)?2O J14z1FOع41 ,!8دא/א;Nضx

ﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳﺘﻄــﻮع ﺑــﺎﳊﺞ ﻗﺒــﻞ أداء اﻟﻔــﺮض ،ﻓــﺈن ﻓﻌــﻞ ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻧ ـﻮاﻩ وﱂ
ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻦ ﻓﺮﺿﻪ) ،(1ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(2وإﳕﺎ ﻛﺮﻫﻨـﺎﻩ؛ ﻷن أداء اﻟﻔـﺮض أوﱃ
ﻣﻦ اﻟﺘﻄـﻮع ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ ﺗﻄـﻮع ﺑﺎﻟﺼـﻼة ﻗﺒـﻞ اﻟﻔـﺮض ﻣـﻊ ﺿـﻴﻖ اﻟﻮﻗـﺖ ،وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ:
إﺎ ﻻ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻓﺮﺿﺎ؛ ﻷﺎ ﻋﺒﺎدة ﻧـﻮى ـﺎ اﻟﺘﻄـﻮع ﻓﻠـﻢ ﺗﻨﻘﻠـﺐ ﻓﺮﺿـﺎ ﻛﺎﻟﺼـﻼة
واﻟﺼﻮم.
 J15z1FOא*MDAVא!x

ﺗﺼ ــﺢ اﻹﺟ ــﺎرة ﻋﻠ ــﻰ اﳊ ــﺞ) ،(3ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ؛ ﻷ ــﺎ ﻋﺒ ــﺎدة ﺗﺘﻌﻠ ــﻖ
ﺑﺎﳌﺎل ﻳﺼﺢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﺢ أﺧﺬ اﻷﺟﺮة ﻛـﺄداء اﻟﺰﻛـﺎة) (5وﺗﻔﺮﻳﻘﻬـﺎ؛ وﻷﻧـﻪ
ﳌﺎ ﺻﺤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﲑ أﺟﺮ ﺟﺎزت ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻟﻜﻔﺎرات واﻟﻨﺬور ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ
أﺧﺬ اﻷﺟﺮة) (6ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء وﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﺟﺪ واﻟﻘﻨﺎﻃﺮ.
46 J16z1FOنא!MDא;x

)(4

)(8

واﳊــﺞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﻮر) (7ﻻ ﳚــﻮز ﺗــﺄﺧﲑﻩ ﻟﻠﻘــﺎدر ﻋﻠﻴــﻪ ،إﻻ ﻣــﻦ ﻋــﺬر  ،وﻗــﺎل
اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ اﻟﱰاﺧــﻲ) ،(9ﻓــﺈن ﺷــﺎء ﻓﻌﻠــﻪ ،وإن ﺷــﺎء ﺗﺮﻛــﻪ ﻃــﻮل ﻋﻤــﺮﻩ
ﺑﺸﺮط اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ وﻗـﺖ ﻣﻌـﲔ ،وﻻ إﰒ ﻋﻠﻴـﻪ إن ﻣـﺎت وﱂ ﻳﻔﻌﻠـﻪ،
) (1انظر :التفريع ،(316/1) :الكافي) :ص .(166
) (2انظر :األم ،(128-127/1) :مختصر المزنى) :ص .(65
) (3انظر :المدونة ،(360/1) :التفريع.(316/1) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص .(59
) (5الزكاة :سقطت من )ق( و )م( ،وأكمل النقص من )ر(.
) (6في )ق( :اإلجارة.
) (7الفور :ھو نبع ،وجرى ،وعند الفقھاء على الفور :على الوقت الحاضر الذي ال تأخير فيه )المص!باح المني!ر:
ص .(482
) (8انظر :التفريع ،(315/1) :الكافي) :ص  ،(133المقدمات.(381/1) :
) (9انظر :مختصر المزنى) :ص  ،(62اإلقناع) :ص .(82
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ﻓﻴﻨﺘﻘـ ــﻞ اﻟﻜـ ــﻼم إﱃ اﻷﺻـ ــﻞ ﰲ اﻷواﻣـ ــﺮ اﳌﻄﻠﻘـ ــﺔ ﻫـ ــﻞ ﻫـ ــﻲ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻔـ ــﻮر أم
اﻟﱰاﺧﻲ)(2؟.

)(1

ودﻟﻴﻠﻨﺎ أﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر أن اﻷﻣـﺮ اﻗﺘﻀـﻰ إﻳﻘـﺎع اﻟﻔﻌـﻞ ،وﻛـﺎن اﻟﻔﻌـﻞ ﻻﺑـﺪ ﻟـﻪ
ﻣــﻦ زﻣــﺎن ﻳﻘــﻊ ﻓﻴــﻪ ،وﻻ ذﻛــﺮ ﻟــﻪ ﰲ اﻟﻠﻔــﻆ ﺑﺘﻘــﺪﱘ وﻻ ﺗــﺄﺧﲑ ،وﻛﺎﻧــﺖ اﻷﻓﻌــﺎل
ﲣﺘﻠــﻒ أﺣﻜﺎﻣﻬــﺎ ﺑــﺎﺧﺘﻼف أوﻗﺎــﺎ ،ﻓﻴﻜــﻮن اﻟﻔﻌــﻞ ﰲ وﻗــﺖ ﻃﺎﻋ ـﺔ وﰲ ﻏــﲑﻩ
ﻣﻌﺼﻴﺔ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ وﻗﺖ إﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ.
وأﲨﻌﻮا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا وﻗﻊ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻷول ،ﻓﻘﺪ أوﻗﻊ ﰲ وﻗﺘـﻪ ﻓﻠـﻢ ﻳﺜﺒـﺖ ﻣـﺎ
ﻋــﺪاﻩ وﻗﺘــﺎ ﻟــﻪ إﻻ ﺑــﺪﻟﻴﻞ؛ وﻷن اﻷﻣــﺮ ﳌــﺎ اﻗﺘﻀــﻰ اﻹﻳﻘــﺎع وﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟﻠــﱰك ذﻛــﺮ
وﺟﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻘﻴﺐ اﻷﻣﺮ؛ وﻷن ﺗﺄﺧﲑﻩ ﻟﻮ ﺟﺎز ﱂ ﳜـﻞ أن ﻳﻜـﻮن إﱃ ﻏﺎﻳـﺔ أو
ﻻ إﱃ ﻏﺎﻳــﺔ :ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻓــﺬﻟﻚ ﺗﻮﻗﻴــﺖ ﻟــﻪ ،وﺧــﻼف اﻟﱰاﺧــﻲ ،وإن ﻛــﺎن ﻻ إﱃ
ﻏﺎﻳﺔ ﱂ ﳜﻞ اﳌﻜﻠﻒ إذا ﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻌﻞ أن ﻳﻜﻮن آﲦﺎ أو ﻏﲑ آﰒ.
وﰲ اﻟﻘـﻮل ﺑﺄﻧـﻪ آﰒ وﺟـﻮب اﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ ﺟـﻮاز اﻟـﱰك واﳌﻌﺼـﻴﺔ ﺑـﻪ ،وأن ﳛﻈـﺮ
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺗﺮك اﻟﻔﻌﻞ ﰲ وﻗﺖ ﻻ ﺑﻴﻨﻪ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ذﻟﻚ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ.
وﰲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻏﲑ آﰒ إﺧﺮاج اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ اﻟﻮﺟـﻮب إﱃ اﻟﻨـﺪب؛ ﻷن اﻟﻨـﺪب
ﻫ ــﻮ اﻟ ــﺬي ﻳﻜ ــﻮن ﻟﻠﻤﻜﻠ ــﻒ ﺗﺮﻛ ــﻪ إﱃ ﻏ ــﲑ ﻏﺎﻳ ــﺔ ﰒ ﻻ ﻳ ــﺄﰒ إذا ﻣ ــﺎت ﻗﺒ ــﻞ أن
ﻳﻔﻌﻠﻪ) (3وﻻ ﻳﻌﺼﻤﻬﻢ) (4ﻣﻦ ﻫﺬا إﺛﺒﺎت اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻘﺎع ﰲ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ؛ ﻷن
ﰲ ذﻟــﻚ إﳚﺎﺑــﺎ ﳌــﺎ ﱂ ﻳﻮﺟﺒــﻪ اﻷﻣــﺮ وإﺳــﻘﺎط ﻣــﺎ أوﺟﺒــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻔﻌــﻞ ،وﻷن أﻫــﻞ
اﻟﻠﻐ ــﺔ ﻳﺴﺘﺤﺴ ــﻨﻮن ذم اﻟﻌﺒ ــﺪ إذا أﻣ ــﺮﻩ ﺳ ــﻴﺪﻩ ،ﻓﱰﻛ ــﻪ وﺗﺮاﺧ ــﻰ ﻓﻴ ــﻪ وﻻ ﻳﻠﻮﻣ ــﻮن
اﻟﺴــﻴﺪ ﻋﻠــﻰ ذﻣــﻪ وﺿـﺮﺑﻪ و ﻳﻌﻠﻠﻮﻧــﻪ ﺑﱰاﺧﻴــﻪ وﻳﻨﺴــﺒﻮﻧﻪ إﱃ اﻟــﻮﱏ) ،(5واﻟﺘﻘﺼــﲑ،
) (1في )م( :أو.
) (2ھذه قاعدة أصولية مختلف فيه ،انظر :مختصر ابن الحاجب.(84/2) :
) (3في )م( :فعالة.
) (4في )م( :ال يفھم.
) (5ونى :ضعف و فتر )المصباح المنير ص .(673

461

وذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ،ودﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـﺲ اﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻗﻮﻟـﻪ :
"ﺣﺠ ـﻮا ﻗﺒــﻞ أن ﻻ ﲢﺠ ـﻮا") ،(1وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻣــﻦ أﻣﻜﻨــﻪ أن ﳛ ـﺞ ﰒ ﻣــﺎت وﱂ ﳛــﺞ
ﻓﻠﻴﻤـ ــﺖ إن ﺷـ ــﺎء ﻳﻬﻮدﻳـ ــﺎ وإن ﺷـ ــﺎء ﻧﺼ ـ ـﺮاﻧﻴﺎ")(2؛ وﻷن اﻻﺳـ ــﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﻮﺟـ ــﻮدة
ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻠﺰﻣﻪ) (3اﻷداء ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺗﻌﺬر اﻹﻣﻜﺎن ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻪ.

) (1سبق تخريج الحديث.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3في )م( :يلزم.
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.W 8א\,א!
وﻟﻠﺤ ـ ــﺞ ﻣﻴﻘﺎﺗ ـ ــﺎن) :(1ﻣﻴﻘ ـ ــﺎت زﻣ ـ ــﺎن ،وﻣﻴﻘ ـ ــﺎت ﻣﻜ ـ ــﺎن ،ﻓﻤﻴﻘ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺰﻣﻦ
أﺷــﻬﺮ) (2اﳊــﺞ ،وﻫــﻲ :ﺷ ـﻮال وذو اﻟﻘﻌــﺪة وذو اﳊﺠــﺔ ،ﻗﻴــﻞ :ﲨﻴﻌــﻪ ،وﻗﻴــﻞ:
)(3
ﺑﻌﻀ ــﻪ  ،واﻷﺻ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ¥ ¤ £ ¢¡ ~m:
¦§(4)l؛ وﻷن اﳌﺘﻤﺘـ ــﻊ ﻳﻠﺰﻣـ ــﻪ اﳍـ ــﺪي ﻹﺗﻴﺎﻧـ ــﻪ ﺑـ ــﺎﻟﻌﻤﺮة ﰲ أﺷـ ــﻬﺮ
اﳊﺞ.
 J1z1FOא*N5אمNCd46!8א!x

إذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﻓﺎﻷﻓﻀــﻞ أن ﳛــﺮم ﺑــﺎﳊﺞ ﰲ أﺷــﻬﺮﻩ؛ ﻷن اﻟﻨــﱯ  ﻛــﺬﻟﻚ
ﻓﻌﻞ؛ وﻷن ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻣﻨﻊ ﲡﺎوزﻫﺎ واﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﺈن أﺣﺮم ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﺰﻣﻪ
وﱂ ﻳﻨﻘﻠــﺐ إﺣﺮاﻣــﻪ إﱃ اﻟﻌُﻤــﺮة) ،(5ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻳﺼــﲑ ﳏﺮﻣــﺎ
)(6
ﺑﻌﻤﺮة وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﳊﺞ  ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ¥ ¤ £ ¢¡ ~m :
¦§ ،(7)lوﻟــﻴﺲ ﳜﻠــﻮ أن ﻳﻜــﻮن أراد اﻟﻘﺴــﻤﺔ وأن ﻧﺼــﻒ اﻷﺷــﻬﺮ
ﻟﻠﺤﺞ وﻧﺼﻔﻬﺎ ﻟﺴﺎﺋﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت ،وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻮل ﻷﺣـﺪ ،أو أن ﻳﻜـﻮن أراد
اﻻﺷﱰاك ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ؛ وﻷن ﻛـﻞ زﻣـﺎن ﺻـﺢ ﻓﻴـﻪ اﻹﺣـﺮام ﺑـﺎﻟﻌُﻤﺮة ﺻـﺢ ﻓﻴـﻪ
اﻹﺣ ـ ـﺮام ﺑ ــﺎﳊﺞ ﻛﺄﺷ ــﻬﺮ اﳊ ــﺞ؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻧﺴ ــﻚ ﻳﺸ ــﺘﻤﻞ ﻋﻠ ــﻰ إﺣ ـ ـﺮام وﻃ ـ ـﻮاف
) (1في مواقيت الحج انظر :المدونة ،(319-398/1) :التفريع ،(319-318/1) :الرسالة) :ص  ،(174الك!افي:
)ص .(147
) (2في )م( :شھور.
) (3انظر :التفريع.(345/1) :
) (4سورة البقرة ،اآلية.(189) :
) (5انظر :التفريع ،(354/1) :الكافي) :ص .(134
) (6انظر :مختصر المزنى) :ص  ،(63اإلقناع) :ص .(85
) (7سورة البقرة ،اآلية.(189) :
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وﺳﻌﻲ ،ﻓﺠﺎز) (1اﻹﺣﺮام ﺑﻪ ﰲ رﺟـﺐ أو ﺷـﻌﺒﺎن ﻛـﺎﻟﻌُﻤﺮة؛ وﻷن اﻹﺣـﺮام رﻛـﻦ
ﻳﺸــﱰط ﻓﻴــﻪ اﳊــﺞ واﻟﻌُﻤــﺮة ،ﻓﺠــﺎز أن ﻳﻔﻌــﻞ ﰲ ﻏــﲑ أﺷــﻬﺮ اﳊــﺞ أﺻــﻠﻪ ﻃـﻮاف
اﻹﻓﺎﺿﺔ ،وﻻ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻗﻮف؛ ﻷﻧﻪ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﳊﺞ.
 J2z1FOא*N5אم،cNCd4I{6!8و_)xAN2nDa

واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻤﺮة ﻗﻮﻟﻪ " :وإﳕﺎ ﻻﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى") ،(2وﻫﺬا
ﱂ ﻳﻨــﻮ اﻟﻌُﻤــﺮة ﻓﻠــﻢ ﺗﻜ ـﻦ ﻟــﻪ؛ وﻷﻧــﻪ أﺣــﺮم ﺑــﺎﳊﺞ ،ﻓﻠــﻢ ﻳﻨﻘﻠــﺐ ﻋﻤــﺮة أﺻــﻠﻪ إذا
أﺣﺮم ﰲ أﺷﻬﺮ اﳊﺞ؛ وﻷﺎ ﻋﺒﺎدة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻮاف وﺳﻌﻲ ،ﻓﺈذا أﺣﺮم ـﺎ
ﱂ ﻳﺼﺢ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻌُﻤﺮة.
. J3z1FOא\,א@fنxED

وأﻣــﺎ ﻣﻮاﻗﻴــﺖ اﳌﻜــﺎن ﻓﻬــﻲ أرﺑﻌــﺔ ﻣﻮاﻗﻴــﺖ ﻣﻨﻘﺴــﻤﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻬــﺎت اﳊــﺮم):(3
ﻓﻤﻴﻘ ــﺎت أﻫ ــﻞ اﻟﺸ ــﺎم وﻣﺼ ــﺮ واﳌﻐ ــﺮب اﳉﺤﻔ ــﺔ) ،(4وﻣﻴﻘ ــﺎت أﻫ ــﻞ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ ذو
اﳊﻠﻴﻔـ ــﺔ) ،(5وأﻫـ ــﻞ ﳒـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﻗـ ــﺮن) ،(6وأﻫـ ــﻞ اﻟـ ــﻴﻤﻦ ﻳﻠﻤﻠـ ــﻢ) (7وأﻫـ ــﻞ اﻟﻌ ـ ـﺮاق
وﺧﺮاﺳﺎن واﳌﺸﺮق ذات ﻋﺮق) ،(8واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ " :ﻳﻬﻞ أﻫﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ
ذي اﳊﻠﻴﻔـ ــﺔ وأﻫـ ــﻞ اﻟﺸـ ــﺎم ﻣـ ــﻦ اﳉﺤﻔـ ــﺔ وأﻫـ ــﻞ ﳒـ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﻗـ ــﺮن وأﻫ ـ ــﻞ اﻟـ ــﻴﻤﻦ

) (1وفي األصل :فلزم.
) (2سبق تخريج الحديث في الصفحة.
) (3انظر :الموطأ ،(330/1) :التفريع ،(319-318/1) :الرسالة) :ص  ،(174والصحيح أن المواقيت المكاني!ة
خمس كما جاء في التلقين للقاضي عبد الوھاب ).(190/1
) (4الجحفة – بضم الحاء المھملة ،وسكون الحاء المھمل!ة  :-وھ!ي قري!ة بينھ!ا وب!ين مك!ة خم!س مراح!ل )معج!م
البلدان.(111/1 :
) (5ذو الحليفة – بضم الحاء وفتح الالم والفاء  :-بينھا وبين المدينة المنورة ستة أمي!ال ،وھ!ي تع!رف اآلن بآب!ار
على )معجم البلدان.(295/2 :
) (6قرن المنازل – بفتح القاف وسكون الراء :-جبل صغير بينه وب!ين مك!ة م!ن جھ!ة المش!رق مرحلت!ان )معج!م
البلدان.(332/4 :
) (7يلملم :بفتح المثناة وھو جبل من جبال تھامة على مرحلتين من مكة )معجم البلدان.(441/5 :
) (8ذات عرق – بكسر العين المھملة :-قرية خربت على مرحلتين من مكة )معجم البلدان.(107/4 :
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ﻳﻠﻤﻠ ـ ــﻢ") ،(1وﰲ ﺣ ـ ــﺪﻳﺚ ﺟ ـ ــﺎﺑﺮ :أﻧ ـ ــﻪ  ﻗ ـ ــﺎل" :وأﻫ ـ ــﻞ اﻟﻌ ـ ـ ـﺮاق ﻣ ـ ــﻦ ذات
ﻋﺮق") ،(2وﻗﻴﻞ :إﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب. ،
c3MDN?2O J4z1FOא@א )N)?@\,א*N5אم4ودYلxf.

وﻣــﻦ ﻣــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻫ ــﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻴــﺖ ﻳﺮﻳــﺪ اﻹﺣ ـﺮام أو دﺧ ــﻮل ﻣﻜــﺔ ﻟﺰﻣــﻪ اﻹﺣ ـﺮام
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ أو ﻣـﻦ ﻏـﲑ أﻫﻠﻬـﺎ) ،(3ﻟﻘﻮﻟـﻪ  ﰲ ﺣـﺪﻳﺚ اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس:
"ﻫــﻦ ﳍــﻢ وﻟﻜــﻞ آت آﺗــﻰ ﻋﻠــﻴﻬﻦ ﻣــﻦ ﻏــﲑﻫﻢ ﳑــﻦ أراد اﳊــﺞ أو اﻟﻌﻤــﺮة")(4؛
وﻷﻧﻪ ﻣﻴﻘﺎت ﻟﻠﺤﺞ ،ﻓﺈذا ﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﺪ اﻹﺣﺮام ﺟﺎز أن ﻳﻠﺰﻣـﻪ وﳝﻨـﻊ ﻣـﻦ ﺗـﺄﺧﲑﻩ
ﻋﻨﻪ أﺻﻠﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻠﻪ.
IY J5z1FOא*N5אم?c3א@אx\,

وإذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓــﻼ ﳚــﻮز ﻷﺣــﺪ ﻣــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﻴﻘــﺎت ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻴــﺖ ﻳﺮﻳــﺪ
اﻹﺣﺮام ﺗﺄﺧﲑﻩ ﻋﻨﻪ ،إﻻ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم وﻣﺼﺮ إذا ﻣﺮوا ﺑﺬي اﳊﻠﻴﻔﺔ ،ﻓـﺈن ﳍـﻢ أن
ﻳــﺆﺧﺮوا اﻹﺣ ـﺮام؛ ﻷــﻢ ﳝــﺮون ﻋﻠــﻰ ﻣﻴﻘــﺎﻢ وﻫــﻮ اﳉﺤﻔــﺔ ،وﻟــﻴﺲ ذﻟــﻚ ﻟﻐــﲑﻩ
ﳑﻦ ﳝﺮ ﺑﺬي اﳊﻠﻴﻔﺔ)(5؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌـﺪاﻫﺎ إﱃ ﻣﻴﻘـﺎت أﻫـﻞ ﺑﻠـﺪﻩ ﻓﻠﺰﻣـﻪ اﻹﺣـﺮام
ﻣــﻦ ﻣﻮﺿــﻌﻪ ،ﻓﺄﻣ ـﺎ إذا) (6ﻣــﺮ ﺑــﻪ ﳊﺎﺟــﺔ ﻻ ﻳﺮﻳــﺪ اﻹﺣ ـﺮام ،ﰒ ﲡــﺪدت ﻟــﻪ ﻧﻴــﺔ
اﻹﺣ ـﺮام ،ﻓﺈﻧــﻪ ﳛــﺮم ﻣــﻦ ﻣﻮﺿــﻌﻪ وﻻ ﻳﺮﺟــﻊ إﱃ اﳌﻴﻘــﺎت؛ ﻷن وﺟــﻮب اﻹﺣ ـﺮام
ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻴﺖ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺎرﻳﻦ) (7ﺎ ﻻ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ دوﺎ).(8
) (1أخرجه البخاري في الحج ،باب :مھل أھ!ل مك!ة للح!ج والعم!رة ،(132/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ب!اب :مواقي!ت
الحج و العُمرة.(838/2) :
) (2أخرجه ابن ماجه ف!ي المناس!ك ،ب!اب :مواقي!ت أھ!ل اآلف!اق ،(973/2) :وفي!ه إب!راھيم ب!ن يزي!د الخ!وزى وال
يحتج بحديثه )نصب الراية.(12/3 :
) (3انظر :المدونة ،(303/1) :التفريع) :ص  ،(319-318الرسالة) :ص  ،(174الكافي ) :ص .(148
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
) (5انظر :التفريع ،(319/1) :الرسالة) :ص  ،(174الكافي )ص .(148
) (6في )م( :فإذا.
) (7في )م( :المار.
) (8في )م( :أو المتأخر دونھا.
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ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﻼ ﳜﻠﻮ اﳌﺎر ﺑﺎﳌﻴﻘﺎت ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال :إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻳـﺪ
اﳊﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة ،أو أن ﻳﻜﻮن ﻳﺮﻳـﺪ دﺧـﻮل ﻣﻜـﺔ ﳊﺎﺟـﺔ ﻻ ﳊـﺞ وﻻ ﻟﻌﻤـﺮة ،أو
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ دون ﻣﻜﺔ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ اﳊﺞ واﻟﻌُﻤﺮة ،ﻓﻼ ﳚـﻮز ﻟـﻪ
أن ﳚــﺎوزﻩ إﻻ ﳏﺮﻣ ــﺎ؛ ﻷﻧ ــﻪ  وﻗّــﺖ اﳌﻮاﻗﻴ ــﺖ ﳌﺮﻳ ــﺪ اﻹﺣ ـﺮام ﻓﻴﺠ ــﺐ اﻹﺣ ـﺮام
ﻣﻨﻬـﺎ) ،(1وﻗﻮﻟــﻪ" :ﻫــﻦ ﳍــﻢ وﻟﻜــﻞ آت آﺗــﻰ ﻋﻠــﻴﻬﻦ ﻣــﻦ ﻏــﲑ أﻫﻠﻬــﻦ") ،(2وﻷﻧــﻪ
)(3
ﻟﻮ ﺟﺎز ﻟـﻪ ﺗﻌـﺪﻳﻬﺎ إﱃ ﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﱂ ﻳﻨﻔـﻊ اﻟﺘﻮﻗﻴـﺖ ـﺎ ﺷـﻴﺌﺎ وﻛﺎﻧـﺖ ﻛﻐﲑﻫـﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎع.
V?. J7z1FOوزא@x_g5

ﻓــﺈن ﺛﺒــﺖ ،ﻓــﺈن ﺗﻌــﺪاﻫﺎ ﻏــﲑ ﳏــﺮم ﻧﻈــﺮ :ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﱂ ﳛــﺮم ﻋــﺎد ﻓــﺄﺣﺮم وﻻ
ﺷــﻲء ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﳜــﻞ ﺑﻨﺴــﻚ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﺳــﻚ اﳊــﺞ وﻻ أدﺧــﻞ ﻧﻘﺼــﺎ ﻋﻠــﻰ
إﺣﺮاﻣﻪ ،ﻓﺈن أﺣﺮم ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ وﱂ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ اﳌﻴﻘـﺎت وﻋﻠﻴـﻪ دم رﺟـﻊ أو
ﱂ ﻳﺮﺟﻊ).(4
V?2O J8z1FOوزא@N54+`_g5مx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺮﺟــﻊ؛ ﻷن رﺟﻮﻋــﻪ ﻻ ﻳﻔﻴــﺪ ﺷــﻴﺌﺎ ﻷن اﻟــﻨﻘﺺ ﻗــﺪ دﺧــﻞ
ﻋﻠﻰ إﺣﺮاﻣﻪ ﻹﻳﻘﺎﻋﻪ) (5إﻳﺎﻩ ﺑﻌﺪ اﳌﻴﻘﺎت ورﺟﻮﻋﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﺺ.



) (1انظر :المدونة ،(303/1) :التفريع ،(319/1) :الكافي ) :ص .(148
) (2سبق تخريج الحديث قريبا.
) (3في )ق( :غيرھا.
) (4انظر :المدونة ،(303/1) :التفريع ،(319/1) :الكافي) :ص .(148
) (5في )م( و )ر( :بإيقاعه.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪم ﻟﻨﻘﺼﻪ ﻧﺴﻜﺎ ﻣـﻦ اﳌﻨﺎﺳـﻚ؛ ﻷن ﻋﻠﻴـﻪ أن ﳛـﺮم ﻣـﻦ
اﳌﻴﻘﺎت ،ﻓﺈذا ﺗﺮك اﻹﺣﺮام ﻣﻨﻪ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ،ﻓﻘـﺪ أدﺧـﻞ اﻟـﻨﻘﺺ ﻓﻮﺟـﺐ ﺟـﱪﻩ
ﺑﺪم.
46 J10z1FOنN50 $8WVאS)_W.א مx

)(1

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن رﺟﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ إﺣﺮاﻣﻪ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺪم ﻋﻨـﻪ ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ؛
ﻷن اﻟﺪم إﳕﺎ وﺟـﺐ ﻟﻠـﻨﻘﺺ وﻟـﻴﺲ اﻟـﻨﻘﺺ ﲡـﺎوزﻩ اﳌﻴﻘـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻧﻔـﺮادﻩ ،وإﳕـﺎ
ﻫــﻮ إﺣﺮاﻣــﻪ ﺑﻌــﺪﻩ ،وﻫــﺬا ﻻ ﻳﻘــﺪر ﻋﻠــﻰ إزاﻟﺘــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ ﺣﻠــﻪ ﺑﻌــﺪ
ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺪم ﻋﻨﻪ؛ وﻷﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻻ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ إﺣﺮاﻣﻪ ،ﻓﻠﻢ
ﻳﺴــﻘﻂ اﻟــﺪم ﻋﻨــﻪ أﺻــﻠﻪ إذا أﺗــﻰ ﺑــﺒﻌﺾ أﻓﻌــﺎل اﳊــﺞ ﻣــﻦ اﻟﻄـﻮاف واﻟﺴــﻌﻲ ،ﰒ
ﻋــﺎد إﱃ اﳌﻴﻘــﺎت ،ﻓــﺈن اﻟــﺪم ﻻ ﻳﺴــﻘﻂ ﻋﻨــﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔــﺎق؛ وﻷﻧــﻪ ﺗــﺮك اﻹﺣـﺮام ﻣــﻦ
اﳌﻴﻘ ــﺎت إﱃ ﻣ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ اﳌﻴﻘ ــﺎت ﻣﺮﻳ ــﺪا ﻟ ــﻪ ﻓﺄﺷ ــﺒﻪ أن ﻳﺘﻤ ــﺎدى وﻻ ﻳﺮﺟ ــﻊ؛ وﻷن
ﻛﻞ) (2ﻓﻌﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﳊﺞ ﻟـﺰم ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ ﻳـﺆﺛﺮ اﻟـﺪم ﰲ ﺗﺮﻛـﻪ ،ﻓـﺈن اﻟﻌـﻮد إﻟﻴـﻪ
ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺗﻪ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺪم ﻋﻨﻪ ﻛﺎﳌﺒﻴﺖ ﺑﺎﳌﺰدﻟﻔﺔ.
 )N)@8N.?2O J11z1FOدYلxf.

وأﻣﺎ إن ﻣﺮ ﺑﺎﳌﻴﻘﺎت ﻳﺮﻳﺪ دﺧﻮل ﻣﻜﺔ ﻓﻼ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻦ):(3
إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﳑـﻦ ﻳﻜﺜـﺮ ﺗـﺮدادﻩ إﱃ ﻣﻜـﺔ ﰲ ذﻫﺎﺑـﻪ وﳎﻴﺌـﻪ ﻛﺄﻫﻠﻬـﺎ واﳌﻘﻴﻤـﲔ
ﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺮﺟـﻮن ﻟﻼﺣﺘﻄـﺎب واﳌﻌـﺎﻳﺶ ،ﻓﻬـﺬا ﻟـﻪ أن ﻳﺘﺠـﺎوزﻩ ﻏـﲑ ﳏـﺮم؛ ﻷن
ﰲ إﻟﺰاﻣــﻪ اﻹﺣ ـﺮام ﺑﺎﳌﻴﻘــﺎت ﻣﺸــﻘﺔ وﻛﻠﻔــﺔ وﻗﻄﻌــﺎ ﻟــﻪ ﻋــﻦ ﻣﻌﺎﺷــﻪ ،ﻓﻠــﻢ ﻳﻠﺰﻣــﻪ
ذﻟﻚ ،أو أن ﻳﻜﻮن ﳑﻦ ﻳﻘـﻞ دﺧﻮﻟـﻪ إﻟﻴﻬـﺎ ﻛﺄﻫـﻞ اﻵﻓـﺎق اﻟـﺬﻳﻦ إﳕـﺎ ﻳﻘﺼـﺪوﺎ
) (1انظر :األم.(138/2) :
) (2كل سقطت من )ق(.
) (3انظر :المدونة ،(303/1) :التفريع ،(319/1) :الكافي) :ص .(148
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ﳊﺎﺟـﺔ أو ﲡـﺎرة أو ﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ ذﻟـﻚ ،ﻓﻬـﺬا ﻻ ﳚـﻮز ﻟـﻪ ﲡـﺎوز اﳌﻴﻘـﺎت إﻻ ﳏﺮﻣــﺎ؛
)ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ دﺧﻮل ﻣﻜﺔ إﻻ ﳏﺮﻣﺎ( ) (1إﻻ ﻣﻦ) (2ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
V?2O J12z1FOوزא@$8N.4_g5دxW0A

ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا) ،(3ﻓﻤﱴ ﲡﺎوزﻩ ﻏﲑ ﳏـﺮم أﻣـﺮ ﺑـﺎﻟﻌﻮدة) (4إﻟﻴـﻪ ﻓﻴﺤـﺮم ﻣﻨـﻪ وﻻ
دم ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ﲤﺎدى وأﺣﺮم ،ﻓﻔﻴﻬﺎ) (5رواﻳﺘﺎن):(6
إﺣ ــﺪاﳘﺎ :وﺟ ــﻮب اﻟ ــﺪم ﻋﻠﻴ ــﻪ ،واﻷﺧ ــﺮى :ﺳ ــﻘﻮﻃﻪ ﻋﻨ ــﻪ ،ﻓﻮﺟ ــﻪ اﻟﻮﺟ ــﻮب؛
ﻓﻸﻧﻪ ﺟﺎوزﻩ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺑﺎﻹﺣﺮام ﻓﻴﻪ ﻓﺈذا أﺣﺮم ﺑﻌﺪﻩ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﺪم أﺻﻠﻪ إذا ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ
اﳊﺞ واﻟﻌﻤﺮة ،ووﺟﻪ إﺳﻘﺎﻃﻪ؛ ﻓﻸﻧـﻪ ﺟـﺎوزﻩ ﻏـﲑ ﻣﺮﻳـﺪ اﳊـﺞ وﻻ ﻟﻌﻤـﺮة ،ﻓﺄﺷـﺒﻪ
إذا ﺟﺎوزﻩ ﳊﺎﺟﺔ ،ﻓﺄﻣﺎ إن ﺟﺎوزﻩ ﳊﺎﺟﺔ دون ﻣﻜﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﺣﻜﻤﻪ.
>?2O J13z1FOنZ8WBa.א@وxf.Z8

وﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﲔ اﳌﻴﻘﺎت وﺑﲔ ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ
اﳌﻴﻘـﺎت ،ﻓـﺈن ﺟـﺎوز ﻣﻨﺰﻟــﻪ ﻓـﺄﺣﺮم ﻓﻌﻠﻴـﻪ دم) .(7وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧـﻪ ﳛـﺮم ﻣـﻦ ﻣﻨﺰﻟــﻪ،
ﻓﻠﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻫ ــﻦ ﳍ ــﻢ وﻟﻜ ــﻞ آت أﺗ ــﻰ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ ﻣ ــﻦ ﻏ ــﲑﻫﻦ ﳑ ــﻦ أراد اﳊ ـ ـﺞ
واﻟﻌُﻤــﺮة") ،(8وﻣــﻦ ﻛــﺎن دون ذﻟــﻚ ،ﻓﻤــﻦ ﺣﻴــﺚ أﻧﺸــﺄ :ﺣــﱴ أﻫــﻞ ﻣﻜــﺔ ﻣــﻦ
)(9
ﻣﻜــﺔ ،وﻷن اﳌﻴﻘــﺎت وﺿــﻊ ﳌــﻦ ﺑﻌــﺪ ﻣﻨﺰﻟــﻪ ﻋــﻦ اﳊــﺮم ،ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﺑﻘــﺮب
ﻣﻨﻪ ،ﻓﻤﻨﺰﻟﻪ ﻣﻴﻘﺎﺗﻪ.

) (1ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (2في )ق( :ما.
) (3ھذا :سقطت من )ق(.
) (4في )م( :بالعود.
) (5في )م( :فيھا.
) (6انظر :المدونة ،(103/1) :التفريع ،(319/1) :الكافي) :ص .(148
) (7انظر :التفريع ،(319/1) :الكافي) :ص .(148
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9في )م( :بالقرب.
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وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧـﻪ ﻟــﻴﺲ ﻋﻠﻴـﻪ أن ﻳﺮﺟــﻊ؛ ﻷن ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻣﻴﻘﺎﺗــﻪ ﻓـﻼ ﻣﻌــﲎ ﻟﺮﺟﻮﻋــﻪ
إﱃ ﻏﲑ ﻣﻘﺎﺗﻪ.

)(1

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إن ﺟﺎوزﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ دم؛ ﻷﻧﻪ ﳎﺎوز ﳌﻴﻘﺎﺗﻪ ﳏﺮم ﺑﻌﺪﻩ ،ﻓﻘﺪ أدﺧﻞ
اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺮاﻣﻪ ﻛﺄﻫﻞ اﻵﻓﺎق إذا أﺣﺮﻣﻮا ﺑﻌﺪ ﳎﺎوزة ﻣﻮاﻗﻴﺘﻬﻢ.
?2O J14z1FOدf)_f."01Yنx.Nu_0

ﻻ ﳚ ــﻮز أن ﻳ ــﺪﺧﻞ ﻣﻜ ــﺔ إﻻ ﳏﺮﻣ ــﺎ) (2ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :اﻟﻠﻬ ــﻢ إن إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺣ ــﺮم
ﻣﻜــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺣ ـﺮام إﱃ ﻳــﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ") ،(3وﻫــﻲ ﺣ ـﺮام ﻣــﻦ ﻛــﻞ وﺟــﻪ ،إﻻ ﻣــﺎ ﻗــﺎم
دﻟﻴﻠﻪ ،وﻗﻮﻟﻪ" :أﺣﻠـﺖ ﱄ ﺳـﺎﻋﺔ ﻣـﻦ ـﺎر وﱂ ﲢـﻞ ﻷﺣـﺪ ﻗﺒﻠـﻲ وﻻ ﲢـﻞ ﻷﺣـﺪ
ﺑﻌ ــﺪي") ،(4وﻷ ــﺎ ﳏ ــﻞ ﻟﻔﻌ ــﻞ اﳊ ــﺞ ﻣ ــﻊ ﻛﻮ ــﺎ ﺣﺮﻣ ــﺎ ،ﻓﻜ ــﺎن ﳍ ــﺎ ﻣﺰﻳ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
ﻏﲑﻫﺎ.
?2O J15z1FOدNuI{f.1Yمx

وإن دﺧﻠﻬــﺎ ﻏــﲑ ﳏــﺮم أﺳــﺎء ،وﻻ ﺷــﻲء ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷن دﺧــﻮل ﳏــﻞ اﻟﻔــﺮض ﻻ
ﻳﻮﺟﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﻔـﺮض أﺻـﻠﻪ) (5اﻟـﺪﺧﻮل إﱃ ِﻣ َـﲎ وﻋﺮﻓـﺔ واﳌﺴـﺠﺪ اﳉـﺎﻣﻊ
ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ.
+)  J16z1FOא*N5אم?א@x

اﻻﺧﺘﻴــﺎر أن ﳛــﺮم ﻣــﻦ اﳌﻴﻘــﺎت ،ﻓــﺈن ﻗﺪﻣــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﻛــﺮﻩ ﻟــﻪ وﺟــﺎز) ،(6ﺧﻼﻓــﺎ
ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(7؛ ﻷﻧــﻪ  ﺣــﺞ واﻋﺘﻤــﺮ ﻋﻤـﺮا ،ﻓﻠــﻢ ﻳﻨﻘــﻞ أﻧــﻪ أﺣــﺮم ﻗﺒــﻞ اﳌﻴﻘــﺎت،
) (1في )م( :الرجوع.
) (2انظر :المدونة ،(303/1) :التفريع.(320/1) :
) (3أخرجه مسلم في الحج ،باب :فضل المدينة.(991/2) :
) (4أخرجه البخاري في اللقطة ،باب :كيف تعرف لقطة أھل مكة ،(94/3) :ومسلم في الحج ،باب :تحريم مكة:
).(986/2
) (5في )م( :أھلھا.
) (6انظر :الفواكه الدواني ،(363/1) :مواھب الجليل.(18/3) :
) (7انظر :األم.(139/2) :
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ﻓﻠــﻮ ﻛ ـﺎن ﻓﻴــﻪ ﻓﻀــﻴﻠﺔ ﻟﺒﻴﻨــﻪ أو ﻓﻌﻠــﻪ؛ وﻷﻧــﻪ أﺣــﺪ ﻧــﻮﻋﻲ اﳌﻮاﻗﻴــﺖ ﻓﻜــﺮﻩ اﻟﺘﻘــﺪﱘ
ﺑﺎﻹﺣﺮام ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﻴﻘﺎت اﻟﺰﻣﺎن.
 J17z1FOא*N5אم?.AN2$8א!Nمx

وﻻ ﳚﻮز اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌُﻤﺮة ﻣﻦ اﳊﺮم وﳜﺮج ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺎﳊﺮم ،وأراد اﻹﺣـﺮام ـﺎ
إﱃ أدﱏ اﳊـ ــﻞ)(1؛ ﻷن اﻹﺣ ـ ـﺮام ﻣـ ــﻦ ﺣﻘـ ــﻪ أن ﳚﻤـ ــﻊ ﻓﻴـ ــﻪ ﺑـ ــﲔ اﳊـ ــﻞ واﳊـ ــﺮم
ﻛــﺎﳊﺞ ،واﻟﻌُﻤــﺮة ﻻ ﺗﻌﻠــﻖ ﳍــﺎ ﺑﺎﳊــﻞ ،ﻓــﺈذا أﺣــﺮم ــﺎ ﻣــﻦ اﳊــﺮم ﱂ ﳝﻜﻨــﻪ اﳉﻤــﻊ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺈن أﺣﺮم ﺎ ﻣﻦ اﳊﺮم ﺧﺮج إﱃ اﳊﻞ ،ﰒ ﻋﺎد ﻓﻄﺎف ﻓﺴﻌﻰ.
 J18z1FOאنN¥مxf.?.

واﺧﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ اﻟﻘـﺎرن) :(2ﻓﻘـﺎل اﺑـﻦ اﻟﻘﺎﺳـﻢ ﻻ ﳚـﻮز ﻟـﻪ اﻹﺣـﺮام ﻣـﻦ
ﻣﻜﺔ ،وﻗﺎل ﺳﺤﻨﻮن وﻏـﲑﻩ :ﳚـﻮز ،ﻓﻼﺑـﻦ اﻟﻘﺎﺳـﻢ أﻧـﻪ ﳏـﺮم ﺑﻌﻤـﺮة ،ﻓﻮﺟـﺐ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳊﻞ ،أﺻـﻠﻪ إذا اﻧﻔـﺮد ،وﻻ ﳚـﻮز أن ﻳﻘـﺎل ﺑﺄﻧـﻪ ﳏـﺮم ﲝـﺞ) ،(3ﻓﺠـﺎز
أن ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻣﻜــﺔ ﻛــﺎﳌﻔﺮد)(4؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻳــﺆدي إﱃ ﻧﻘــﺺ اﻷﺻــﻞ) (5اﻟــﺬي
ﻫﻮ اﳊﺎﺟﺔ ﰲ اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌُﻤﺮة إﱃ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳊﻞ واﳊﺮم؛ وﻷن ﺗﻘـﺪﻳﺮ اﻟﻘـﺮان
دﺧﻮل اﳊﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮة وﺗﻐﻠﻴﺐ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﻌﻞ اﻹﺣﺮام ،وﻟﻐـﲑﻩ أن اﻟـﺬي
ﻷﺟﻠﻪ أرﻳﺪ اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌﻤﺮة ﻣـﻦ اﳊـﻞ :أن ﳚﻤـﻊ ﰲ اﻹﺣـﺮام ﺑـﲔ اﳊـﻞ واﳊـﺮم،
وﻫ ــﺬا ﻳﻮﺟ ــﺪ ﻣ ــﻊ اﻟﻘـ ـﺮان؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻻﺑ ــﺪ ﻟﻠﻘ ــﺎرن ﻣ ــﻦ اﳋ ــﺮوج إﱃ اﳊ ــﻞ ﻟﻠﻮﻗ ــﻮف
واﻟﺮﻣﻲ.

) (1انظر :المدونة ،(302/1) :التفريع ،(319/1) :الكافي) :ص .(151
) (2انظر :المدونة ،(303/1) :التفريع ،(319/1) :الكافي) :ص .(151
) (3في )م( :بالحج.
) (4في )ق( و )ر( :كالمنفرد.
) (5األصل :سقطت من )ق(.
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)(1

>4W 8نא!

وأرﻛﺎن اﳊﺞ أرﺑﻌﺔ) (2وﻫﻲ :اﻹﺣﺮام واﻟﻮﻗﻮف واﻟﻄﻮاف واﻟﺴﻌﻲ.
ﻓﺄﻣﺎ اﻹﺣـﺮام ﻓﺎﻷﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻓﻌـﻞ رﺳـﻮل اﷲ  وأﻣـﺮﻩ ﺑـﻪ)(3؛ ﻷن ﻛـﻞ ﻋﺒـﺎدة
ﳍﺎ إﺣﻼل ﱂ ﻳﺼﺢ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﺈﺣﺮام ﻛﺎﻟﺼﻼة ،وذﻟﻚ إﲨﺎع).(4
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻠﻘﻮﻟﻪ " :اﳊﺞ ﻋﺮﻓﺔ") ،(5وﻗﻮﻟﻪ" :ﻣﻦ وﻗـﻒ ﺑﻌﺮﻓـﺔ ﻓﻘـﺪ ﰎ
ﺣﺠﻪ ،وﻣﻦ ﻓﺎﺗﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺗﻪ اﳊﺞ") ،(6وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(7
وأﻣـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻄـ ـ ـ ـ ــﻮاف ﻓﺎﻷﺻ ـ ـ ـ ــﻞ ﻓﻴ ـ ـ ـ ــﻪ ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ــﺎﱃ£ ¢m :
(8)l¤؛ وﻷﻧ ـ ــﻪ  ﻃ ـ ــﺎف وﻗ ـ ــﺎل" :ﺧ ـ ــﺬوا ﻋ ـ ــﲏ ﻣﻨﺎﺳ ـ ــﻜﻜﻢ") ،(9وﻻ
ﺧــﻼف أﻳﻀــﺎ ﻓﻴــﻪ) .(10وأﻣــﺎ اﻟﺴــﻌﻲ ﻓﻤــﻦ ﻓــﺮوض اﳊــﺞ) (11ﻋﻨــﺪﻧﺎ ،ﺧﻼﻓــﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ)(12؛ ﻷﻧ ــﻪ –  -ﺳ ــﻌﻰ وﻗ ــﺎل" :اﺳ ــﻌﻮا ﻓ ــﺈن اﷲ ﻛﺘ ــﺐ ﻋﻠ ــﻴﻜﻢ
اﻟﺴﻌﻲ") ،(13ﻓﻔﻴﻪ أدﻟﺔ:
) (1عنوان الباب من )م(.
) (2في أركان الحج انظر :المدونة ،(295/1) :وما بعدھا ،التفريع ،(320/1) :وما بعدھا ،الرس!الة )ص -175
 (179المقدمات.(402/1) :
) (3كما جاء في أحاديث المواقيت السابقة ،وفي صفة حجه .
) (4انظر :المجموع ،(206/7) :المغنى.(266/3) :
) (5أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الح!!ج م!!ن ل!!م ي!!درك عرف!!ة ،(486/2) :والنس!!ائي ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :ف!!رض الوق!!وف
بعرفة ،(206/2) :و ابن ماجه في المناسك ،باب :من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ،(1003/2) :والترم!ذي
في الحج ،باب :ما جاء من أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج ،(237/3) :وابن حبان والحاكم ،وقال :ص!حيح
اإلسناد )نصب الراية.((92/3) :
) (6أخرجه الدارقطني وفيه يحي بن عيسى النھشلي ،قال النسائي فيه :ليس بالقوى )نصب الراية.((145/3) :
) (7انظر :اإلجماع) :ص  ،(64المغنى .(410/3) :
) (8سورة الحج ،اآلية.29 :
) (9أخرجه مسلم في الحج ،باب :استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر.(932/2) :
) (10انظر :المجموع ،(166/8) :المغنى.(440/3) :
) (11انظر :الموطأ ،(374/1) :التفريع ،(338/1) :الرسالة) :ص  ،(176المقدمات.(402/1) :
) (12انظر :مختصر القدوري ،(187-186/1) :تحفة الفقھاء.(381/2) :
) (13أخرج!!ه أحم!!د ،(422/6) :والح!!اكم ،(70/4) :والبيھق!!ي ،(97/5) :وال!!دارقطني ،(256/2) :والطبران!!ي
والشافعي وابن عدى ،وفيه ضعف )نصب الراية.(56-55/3) :
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أﺣــﺪﻫﺎ :أﻧــﻪ ﻓﻌﻠــﻪ ،وﻗــﺎل" :ﺧــﺬوا ﻋــﲏ ﻣﻨﺎﺳــﻜﻜﻢ" ،واﻷﺧــﺮى :ﻷﻣــﺮﻩ ﺑــﻪ
ﺑﻘﻮﻟــﻪ" :اﺳــﻌﻮا" ،واﻟﺜﺎﻟــﺚ :إﺧﺒــﺎرﻩ ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﻜﺘــﻮب ﻋﻠﻴﻨــﺎ؛ وﻷﻧــﻪ رﻛــﻦ ﰲ اﻟﻌﻤــﺮة
ﻓﻜــﺬﻟﻚ ﰲ اﳊــﺞ أﺻــﻠﻪ اﻟﻄـﻮاف؛ وﻷن ﻛــﻞ ﻧﺴــﻚ ﻳــﺆﺗﻰ ﺑــﻪ ﰲ اﳊــﺞ واﻟﻌﻤــﺮة
ﻋﻠ ــﻰ ﻫﻴﺌ ــﺔ واﺣ ــﺪة ،ﻓ ــﺈن اﻟ ــﺪم ﻻ ﻳﻨ ــﻮب ﻣﻨﺎﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎﻹﺣﺮام ،وﻻ ﻳ ــﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴ ــﻪ
اﳋﻼف؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟﻌُﻤﺮة.
AN. J1z1FOאx $

وﻟﻴﺲ ﻣﻦ أرﻛﺎﻧﻪ رﻣﻲ ﲨﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻌﺒـﺪ اﳌﻠـﻚ)(1؛ ﻷﻧـﻪ ﻧﺴـﻚ ﲟِ َـﲎ،
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ وﺟﻮﺑﻪ وﺟﻮب اﻷرﻛﺎن ﻛﺎﳌﺒﻴﺖ واﳊﻼق؛ وﻷﻧﻪ رﻣﻲ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳉﻤﺎر؛
وﻷﻧ ــﻪ ﻧﺴ ــﻚ ﻳﻔﻌ ــﻞ ﺑﻐ ــﲑ ﻣﻜ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ اﻹﺣ ـﺮام ﻻ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﻓ ـﻮات) (2اﳊ ــﺞ ﺑﻔﻮاﺗ ــﻪ
ﻛﺎﳌﺒﻴﺖ ﲟﺰدﻟﻔﺔ.
 J2z1FOא_{SLل>#نא!>xCD

)(3

وﻳﺴـﺘﺤﺐ أن ﻳﻐﺘﺴــﻞ ﻷرﻛـﺎن اﳊــﺞ ﻛﻠﻬـﺎ  ،أﻣــﺎ اﻹﺣـﺮام؛ ﻓــﻸن رﺳــﻮل اﷲ
 اﻏﺘﺴﻞ ﻟﻪ) ،(4وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ،وﻳﺴـﺘﺤﺐ ﻟﻠﻄـﺎﻫﺮ واﳊـﺎﺋﺾ؛ ﻷﻧـﻪ أرﻳـﺪ
ﺑـ ـ ــﻪ اﻟﺘﻨﻈـ ـ ــﻒ ﻟﻠﻌـ ـ ــﺎدة ،وﻷﻣـ ـ ــﺮﻩ  أﺑـ ـ ــﺎ ﺑﻜ ـ ـ ـﺮ  (5) –  -أن ﻳـ ـ ــﺄﻣﺮ أﲰـ ـ ــﺎء
ﺑﺎﻻﻏﺘﺴﺎل ،وﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﺴﺎء).(6
وأﻣـﺎ اﻟﻮﻗــﻮف ،ﻓﺈﻧـﻪ)  (7اﻏﺘﺴــﻞ ﻟـﻪ) ،(8واﻋﺘﺒــﺎرا ﺑـﺎﻹﺣﺮام ﺑﻌﻠــﺔ ﻛﻮﻧـﻪ رﻛﻨــﺎ،
وﻛ ــﺬﻟﻚ اﻟﻄـ ـﻮاف واﻟﺴ ــﻌﻲ ،إﻻ أﻧ ــﻪ ﻳﻜﻔﻴ ــﻪ ﳍﻤ ــﺎ ﻏﺴ ــﻞ واﺣ ــﺪ؛ ﻷن أﺣ ــﺪﳘﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻵﺧﺮ وﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ.
) (1انظر :المقدمات.(402/1) :
) (2في )ق( :فوت.
) (3انظر :المدونة ،(295/1) :التفريع ،(320/1) :الرسالة) :ص  ،(175المقدمات.(402/1) :
) (4أخرجه الترمذي في الحج ،باب :ما جاء في االغتسال عند اإلحرام ،(192/3) :وقال :حسن غريب.
) : (5سقطت من )م(.
) (6أخرجه مسلم في الحج ،باب :إحرام النفساء واستحباب اغتسالھا لإلحرام.(869/2) :
) (7في )م( :فألنه.
) (8روى غسل عرفة عن ابن عم!ر )الموط!أ ،(322/1) :وع!ن اب!ن مس!عود وعب!د ال!رحمن ب!ن يزي!د) :مجم!وع
الزوائد.(256/3) :
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وﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻟﺪﺧﻮل ﻣﻜﺔ؛ ﻷن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ –  -ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ).(1
 )N.6 J3z1FOא*N5אمx

وﻣـ ــﻦ أراد اﻹﺣ ـ ـﺮام ﺑـ ــﺪأ ﺑﺎﻻﻏﺘﺴـ ــﺎل ﰒ رﻛـ ــﻊ رﻛﻌﺘـ ــﲔ وأﺣـ ــﺮم ﻋﻠـ ــﻰ أﺛﺮﳘـ ــﺎ،
وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ أن ﳛــﺮم ﻋﻠــﻰ أﺛــﺮ ﻧﺎﻓﻠــﺔ دون ﻣﻜﺘﻮﺑــﺔ ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻘــﺪر ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ
ﻟﻀــﻴﻖ اﻟﻮﻗــﺖ أو ﻟﻜﻮﻧــﻪ وﻗﺘــﺎ ﻳﻜــﺮﻩ ﻓﻴــﻪ اﻟﺘﻨﻔــﻞ اﻧﺘﻈــﺮ إﻣﻜﺎﻧــﻪ إن ﻗــﺪر ،ﻓــﺈن ﱂ
ﻳﻘــﺪر أﺣــﺮم ﻋﻠــﻰ إﺛــﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑــﺔ ،وذﻟ ـﻚ أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻹﺣ ـﺮام ﺑﻐﲑﻫــﺎ) ،(2ﻓــﺈن ﱂ
ﻳﻘﺪر ﻹﻋﺠﺎل أو ﺧﻮف ﻓﻮات وأﺣﺮم ﺑﻐـﲑ ﺻـﻼة ﻓـﻼ ﺷـﻲء ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻟـﻮ أﺣـﺮم
اﺑﺘ ــﺪاء ﺑﻐ ــﲑ ﺻ ــﻼة ﻗ ــﺎدرا ﻋﻠ ــﻰ أن ﻳﺼ ــﻠﻲ ،ﰒ ﳛ ــﺮم ﻛ ــﺮﻩ ﻟ ــﻪ ذﻟ ــﻚ ،وﻻ ﺷ ــﻲء
ﻋﻠﻴﻪ).(3
وإﳕﺎ اﺧﱰﻧﺎ ﻟﻪ ذﻟﻚ؛ ﻷن رﺳﻮل اﷲ  ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ) ،(4واﺧﱰﻧﺎ ﻟﻪ اﻟﺘﻨﻔـﻞ؛
ﻷﻧــﻪ زﻳــﺎدة ﻣﻘﺼ ـﻮدة ﻷﺟــﻞ اﻹﺣ ـﺮام ،وﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﻨﺘﻈــﺮ اﻹﻣﻜــﺎن ﻟــﺌﻼ ﻳﻌــﺮى
اﻹﺣﺮام ﻣﻦ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺼﻼة ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ إن أﺣ ــﺮم ﻋﻘﻴ ــﺐ ﻣﻜﺘﻮﺑ ــﺔ ﺟ ــﺎز؛ ﻷن رﺳ ــﻮل اﷲ  أﺣ ــﺮم
ﻋﻘﻴﺐ ﺻﻼة ،ﻓﻘﻴﻞ :ﻧﺎﻓﻠـﺔ ،وﻗﻴـﻞ :ﻣﻜﺘﻮﺑـﺔ؛ وﻷن اﻹﺣـﺮام ﻋﻘﻴـﺐ اﳌﻜﺘﻮﺑـﺔ ﻻ
ﻳﻌﺮى ﻣﻦ ﺻﻼة ،ﻓﻜﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻹﺧﻼل ﺎ ﲨﻠﺔ.

) (1فقد روى أن ابن عمر – رضي ﷲ عنه -كان ال يقدم مكة إال بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ،ثم ي!دخل
مك!!ة نھ!!ارا ،وي!!ذكر ع!!ن النب!!ي  أن!!ه فعل!!ه أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :االغتس!!ال عن!!د دخ!!ول الكعب!!ة:
) ،(154/2ومسلم :الحج استحباب دخول مكة من الثنايا العليا ،(919/20) :وروى :الغسل ع!ن عل! ّي ب!ن أب!ى
طالب وعائشة )البيھقي.((71/5) :
) (2في )م( :بغير صالة.
) (3في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(295/1) :التفريع ،(321/1) :الرسالة) :ص .(175-174
) (4لم!ا رواه اب!!ن عب!!اس" :أن رس!ول ﷲ  أھ!!ل ف!!ي دب!!ر الص!الة" أخرج!!ه أب!!و داود ف!ي المناس!!ك ،ب!!اب :وق!!ت
اإلحرام ) ،(373/2مطوال ،والترمذي في الح!ج ،ب!اب :م!ا ج!اء مت!ى أح!رم النب!ي  ) ،(182/3وق!ال :حس!ن
غريب ،والنسائي في المناســك ،باب :العمــل في اإلھــالل ،(126/5) :والحاكم (451/1) :مطوال.
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وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ إذا أﺣ ــﺮم ﺑﻐ ــﲑ ﺻ ــﻼة أﺻ ــﻼ ،ﻓ ــﻼ ﺷ ــﻲء ﻋﻠﻴ ــﻪ؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻏـﲑ واﺟـﺐ؛ ﻷﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﰲ اﻷﺻـﻮل ﻋﺒـﺎدة ﻳﻘـﻒ ﺻـﺤﺔ ﻓﻌﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ
ﺻﻼة ﻗﺒﻠﻬﺎ.
N« J4z1FOدא~Nم?א@x

وﻳﺘﺠــﺮد ﺑﻌــﺪ ﻏﺴــﻠﻪ ﻣــﻦ ﳐــﻴﻂ اﻟﺜﻴــﺎب؛ ﻷﻧــﻪ ﳑﻨــﻮع ﻣــﻦ ﻟﺒﺴــﻬﺎ ﰲ اﻹﺣ ـﺮام،
ﻓﻼﺑــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻘــﺪﱘ ذﻟــﻚ ﻟﻴﺼــﺎدف إﺣﺮاﻣــﻪ ﻫﻴﺌﺘــﻪ اﳌﺒﻴﻨــﺔ ﻟــﻪ ،وﻫــﺬا ﻟﻠﺮﺟــﻞ دون
اﳌﺮأة).(1
 J5z1FOא*gل > $8 DL8אNאxD5

وإذا ﻓـ ــﺮغ ﻣـ ــﻦ ﺻـ ــﻼﺗﻪ رﻛـ ــﺐ راﺣﻠﺘـ ــﻪ وأﻫـ ـ ـﻞ ﺑﺎﻟﺘﻠﺒﻴـ ــﺔ)(2؛ ﻷﻧـ ــﻪ  ﻛـ ــﺬﻟﻚ
ﻓﻌﻞ) ،(3وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺗـﺄﺧﲑ اﻹﺣـﺮام ﺣـﱴ ﻳﺴـﺘﻮى ﻋﻠـﻰ اﻟﺮاﺣﻠـﺔ ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ إﻧـﻪ ﳛـﺮم ﻋﻘﻴـﺐ اﻟﺮﻛـﻮع)(4؛ ﻷن ﰲ اﳊـﺪﻳﺚ أﻧـﻪ  أﻫ ـﻞ ﺣـﲔ
اﺳﺘﻮت ﺑﻪ راﺣﻠﺘـﻪ؛ وﻷن اﻟـﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﻌﺒـﺎدة ﳚـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻋﻨـﺪ اﻟﺸـﺮوع ﰲ
ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﻗﺒﻠﻪ.
g*84 ) J6z1FOل0ذאאMDLאNאxD5

وﻳﻬﻞ إذا اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﻠﺔ وﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻨﺒﻌﺚ ﺑﻪ ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ
ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﳛــﺮم إذا اﻧﺒﻌﺜــﺖ ﺑــﻪ راﺣﻠﺘــﻪ)(5؛ ﻷن ﰲ اﳊــﺪﻳﺚ أﻧــﻪ  أﻫــﻞ ﺣــﲔ
اﺳــﺘﻮت ﺑــﻪ راﺣﻠﺘــﻪ؛ وﻷﻧــﻪ اﺳــﺘﻮت) (6ﺑــﻪ راﺣﻠﺘــﻪ ،ﻓﺄﺷــﺒﻪ إذا اﻧﺒﻌﺜــﺖ ﺑــﻪ؛ وإن
ﻛﺎن ﻣﺎﺷﻴﺎ ،ﻓﺈذا أﺧﺬ ﰲ ﻣﺸﻴﻪ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻛﺎﺳﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺣﻠﺔ.
)،(1انظر :المدونة ،(295/1) :الموطأ ،(332-331/1) :التفريع.(321/1) :
) (2انظر :المدونة ،(295/1) :الموطأ ،(332-331/1) :التفريع.(321/1) :
9ج َع ِمي9ق"
ض9ا ِم ِر يَ9أْتِينَ ِم9ن ُكّ 9ل فَ ﱢ
) (3أخرجه البخاري في الحج ،ب!اب :قول!ه تع!الى" :يَ9أْتُو َك ِر َج9االً َو َعلَ9ى ُك 9ﱢل َ
) ،(140/2ومسلم في الحج ،باب :اإلھالل من حيث تنبعث.(745/2) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(62مختصر القدوري.(181/1) :
) (5انظر :مختصر المزنى )ص  ،(65اإلقناع )ص .(85
) (6وألنه استوت به :سقطت من )م(.
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وﻟﻔــﻆ اﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ)" :(1ﻟﺒﻴــﻚ اﷲ ﻟﺒﻴــﻚ ،ﻟﺒﻴــﻚ ﻻ ﺷـﺮﻳﻚ ﻟــﻚ ﻟﺒﻴــﻚ ،إن اﳊﻤــﺪ
واﻟﻨﻌﻤﺔ ﻟﻚ واﳌﻠـﻚ ،ﻻ ﺷـﺮﻳﻚ ﻟـﻚ"؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻣﻨﻘـﻮل ﻋﻨـﻪ  ـﺬا اﻟﻠﻔـﻆ،
ﻓــﺈن زاد ﻋﻠﻴﻬــﺎ زﻳــﺎدة اﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ﺟــﺎز وﻟﻔﻈﻬــﺎ" :ﻟﺒﻴــﻚ ﻟﺒﻴــﻚ وﺳــﻌﺪﻳﻚ واﳋــﲑ
ﺑﻴﺪك واﻟﺮﻏﺒﺎء إﻟﻴﻚ واﻟﻌﻤﻞ").(2
?.;f).1,4 J8z1FOאx DL

وﻳﻜﻔــﻲ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺮة واﺣــﺪة؛ ﻷﻧــﻪ أﻗــﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟــﻪ اﻻﺳــﻢ ،وﻣــﺎ زاد ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ
ﻣﺴــﺘﺤﺐ ،ﻓــﺈن أﺧــﻞ ــﺎ ﲨﻠــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﻪ اﻟــﺪم؛ ﻷــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﻌﺎﺋﺮ اﳊــﺞ وواﺟﺒــﺎت
ﻧﺴﻜﻪ ،واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ " :اﳊﺞ اﻟﻌﺞ واﻟﺜﺞ") ،(3وﻷﻣﺮﻩ ﺎ وﺣﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻓﻌﻠــﻪ ﳍــﺎ ،وﻗــﺎل" :ﺧــﺬوا ﻋــﲏ ﻣﻨﺎﺳــﻜﻜﻢ") ،(4وﻗــﺎل" :ﻣــﻦ ﺗــﺮك ﻣــﻦ ﻧﺴــﻜﻪ
ﺷﻴﺌﺎ) ،(5ﻓﻌﻠﻴﻪ دم").(6
O J9z1FOאx DL8F

وﻳﺴـﺘﺤﺐ رﻓــﻊ اﻟﺼــﻮت ــﺎ ﻟﻠﺮﺟــﺎل) ،(7ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :أﺗــﺎﱐ ﺟﱪﻳــﻞ- -
ﻓﺄﻣﺮﱐ أن آﻣـﺮ أﺻـﺤﺎﰊ أن ﻳﺮﻓﻌـﻮا أﺻـﻮاﻢ ﺑـﺎﻹﻫﻼل") (8وﻳﻜـﺮﻩ ذﻟـﻚ ﻟﻠﻨﺴـﺎء
ﺧﻴﻔﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ؛ وﻷن اﻹﺧﻔﺎت أﺳﱰ ﳍﻦ.
) (1انظر :التفريع ،(321/1) :الرسالة )ص .(174
) (2أخرجـه البخـاري في الحـج ،بــاب :التلبية ،(147/2) :ومسلم ف!ي الح!ج ،ب!اب :التلبي!ة وص!فتھا،(842/2) :
وذكره مالك في الموطأ.(332/1) :
) (3أخرجه ابن ماجه في المناسك ،باب :التلبية ،(925/2 ) :والترمذي في الحج ،باب :ما جاء ف!ي فض!ل التلبي!ة
والنحر ) ،(189/3وقال :حديث غريب ،وفيه إبراھيم بن يزيد الخوزى ،وھو ليس بالقوى ،وص!ححه الح!اكم:
)) ،(451/1نصب الراية.((33/3) :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5في )ق( :شيء.
) (6أخرجه مالك موقوفا على ابن عباس ،(419/1) :والشافعي وابن ح!زم مرفوع!ا ،والح!ديث معل!ول ب!روائيين
مجھولين فيه )تلخيص الحبير.(229/2) :
) (7انظر :التفريع ،(322/1) :الكافي )ص .(138
) (8أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :كي!!ف التلبي!!ة ،(405/3) :والنس!!ائي ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :رف!!ع الص!!وت
ب!!اإلھالل ،(125/5) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :رف!!ع الص!!وت ب!!اإلھالل ،(125/5) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي
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واﻹﺣ ـﺮام ﻫــﻮ اﻻﻋﺘﻘ ــﺎد ﺑﺎﻟﻘﻠــﺐ ﻟﻠــﺪﺧﻮل ﰲ اﳊ ــﺞ واﻟﻌﻤــﺮة ،وﻻ ﻳﻔﺘﻘ ــﺮ إﱃ
ﺗﻠﺒﻴــﺔ ﰲ اﻧﻌﻘــﺎدﻩ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻨﻌﻘــﺪ إﻻ ﺑﻨﻄــﻖ أو
ﺑﺴ ْﻮق ﻫﺪي ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ)(2؛ ﻷﺎ ﻋﺒﺎدة ﻻ ﳚﺐ اﻟـﺬﻛﺮ ﰲ آﺧﺮﻫـﺎ أو أﺛﻨﺎﺋﻬـﺎ)،(3
َ
ﻓﻠــﻢ ﳚــﺐ ﰲ اﺑﺘــﺪاﺋﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼــﻴﺎم ﻋﻜﺴــﻪ اﻟﺼــﻼة ،وﻟﻼﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ إذا ﻗﻠــﺪ
اﳍــﺪى وأﺷــﻌﺮﻩ وﱂ ﻳﻠــﺐ أن إﺣﺮاﻣــﻪ ﻳﺼــﺢ ،ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن ﻟﻠﻨﻄ ـﻖ ﻣــﻦ ﺷــﺮط ﺻــﺤﺔ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ ﱂ ﻳﻘﻢ ﻏﲑﻩ ﻣﻘﺎﻣﻪ.
 J11z1FOאN58c )N)@aאxW.

واﻟﻨﻴــﺔ ﻣﻐﻨﻴــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ ،ﻓــﺈن ﲰــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺮﻳــﺪﻩ ﺑﺈﺣﺮاﻣــﻪ ﻣــﻦ ﺣــﺞ أو ﻋﻤــﺮة
ﺟﺎز)(4؛ ﻷن رﺳﻮل اﷲ  ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ) (5ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺐ اﺧـﺘﻼف اﻟﺮواﻳـﺎت
ﻋﻨﻪ ﻣﻦ إﻓﺮاد أو ﻗﺮان).(6
 J12z1FOא4 DLد8אDFאx

وﻳﺴﺘﺤﺐ اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ أدﺑﺎر اﻟﺼـﻠﻮات؛ ﻷـﺎ أوﻗـﺎت ﻳﺴـﺘﺤﺐ اﻟـﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬـﺎ،
وﻋﻨـﺪ ﻛــﻞ ﺷــﺮف؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﺮوي ﻋــﻦ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ) ،(7وﻳﻜــﺮﻩ ﻟــﻪ اﻹﻛﺜــﺎر ﻣﻨﻬــﺎ
ﺣ ــﱴ ﳜ ــﺮج إﱃ اﻹﳊ ــﺎح)(8؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﺳ ــﺮف وﺧ ــﺮوج ﻋﻤ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑﺎﻟﻨ ــﺪب،

=المناس!!ك ،ب!!اب :رف!!ع الص!!وت بالتلبي!!ة ،(925/2) :والترم!!ذي ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :م!!ا ج!!اء ف!!ي رف!!ع الص!!وت
بالتلبية ،(191/3) :وقال حديث صحيح ،وذكره مالك في الموطأ.(334/1) :
) (1انظر :المدونة ،(321/1 ،295/1) :الرسالة )ص .(175
) (2انظر :مختصر القدوري.(181/1) :
) (3في )م( :إثباتھا.
) (4انظر :المدونة ،(295/1) :الرسالة )ص  ،(175التفريع.(320/1) :
) (5أخرجه البخاري في الحج ،ب!اب :التمت!ع والق!ران واإلف!راد ب!الحج ،(151/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :بي!ان
وجوه اإلحرام.(870/2) :
) (6في )م( :وإقران.
) (7أخرجه الشافعي وابن أبى شيبة عن ابن سابط) :انظر مسالك الداللة )ص .((138
) (8انظر :الموطأ ،(334/1) :التفريع ،(322/1) :الرسالة )ص .(175
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وﻳﻜــﺮﻩ أن ﻳﻠــﱯ ﰲ ﻃ ـﻮاف أو ﺳــﻌﻲ؛ ﻷﻧــﻪ) ،(1ﺣــﺎل ﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻓﻴﻬــﺎ اﻟــﺪﻋﺎء،
وروي ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ).(2
%ML. J13z1FOאx DL

وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻗﻄ ــﻊ اﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ ﺑﻌ ــﺪ اﻟــﺰوال ﻣ ــﻦ ﻳــﻮم ﻋﺮﻓ ــﺔ) ،(3ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤﺎ :إﺎ ﺗﻘﻄﻊ ﻋﻨﺪ رﻣﻲ ﲨﺮة اﻟﻌﻘﺒـﺔ)(4؛ ﻷن ﻣـﺎ ﻗﻠﻨـﺎﻩ إﲨـﺎع
)(5
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،وروي ﻋﻦ اﳋﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻌﺔ واﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﺎﺋﺸﺔ ؛   -أﲨﻌـﲔ،(6)-
وذﻛﺮ ﻣﺎﻟﻚ أﻧﻪ إﲨﺎع أﻫـﻞ اﳌﺪﻳﻨـﺔ)(7؛ وﻷن اﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ إﺟﺎﺑـﺔ ﻟﻠﻨـﺪاء ﺑـﺎﳊﺞ اﻟـﺬي
دﻋﻲ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺪ أﺗﻰ ﲟﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ زاد.



) (1في )ق( :ألنھما.
) (2فقـد كان عبد ﷲ بن عمر يقطـع التلبي!ـة ف!ي الح!ج إذا انتھ!ى إل!ى الح!ـرم حت!ى يط!وف بالبي!ـت وبي!ـن الصف!ـا
والمروة ،...أخرجه البخاري في باب :االغتسال عند دخول مكة ،(154/2) :ومسلم في الحج ،باب :اس!تحباب
المبيت بطوى ،(919/2) :والموطأ.(338/1) :
) (3انظر :الموطأ ،(339/1) :التفريع ،(322/1) :الرسالة )ص .(175
) (4انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(65األم.(221/2) :
) (5انظر :في ذلك الموطأ ،(339-338/1) :المجموع.(149/8) :
) (6أجمعين :سقطت من )م(.
) (7انظر :الموطأ.(338/1) :
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إﺣ ـﺮام اﻟﺮﺟــﻞ ﰲ وﺟﻬــﻪ ورأﺳــﻪ ،وﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﻤــﺎ ﺑﺸــﻲء ﻣــﻦ اﻟﻠﺒــﺎس
أﺻــﻼ) ،(2ﻓــﺈن ﻏﻄــﻰ رأﺳــﻪ ﻓﺄﻛﻔــﻪ واﻧﺘﻔــﻊ ﺑﺘﻐﻄﻴﺘــﻪ اﻓﺘ ــﺪى ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺧــﻼف،
واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻴــﻪ  اﶈــﺮم ﻋــﻦ ﻟــﺒﺲ اﻟﻌﻤــﺎﺋﻢ واﻟ ـﱪاﻧﺲ) ،(3واﺗﺼــﺎل اﻟﻌﻤــﻞ
ﺑــﺬﻟﻚ ،ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻮﺟــﻪ ﻓﻘــﺎل :ﻻ ﳚــﻮز ﺗﻐﻄﻴﺘــﻪ ،وﻗــﺎل اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ :ﻻ ﻓﺪﻳــﺔ ﰲ
ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ،وﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣـﻦ ﻳﻘـﻮل :أﻧـﻪ ُﳜ ّـﺮج ﻋﻠـﻰ رواﻳﺘـﲔ) ،(4وﻗـﺎل اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ:
ﻟــﻴﺲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻛﺸــﻒ وﺟﻬــﻪ ﰲ اﻹﺣ ـﺮام) ،(5واﻷﺻــﻞ ﰲ ذﻟــﻚ ﻗﻮﻟــﻪ " :اﶈــﺮم
أﺷــﻌﺖ أﻏــﱪ") ،(6ﻓﺠﻌــﻞ ﻣــﻦ وﺻــﻔﻪ ذﻟــﻚ ﻓﺎﻗﺘﻀــﻰ ﻧﻔــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﺎ أﺧﺮﺟــﻪ ﻋــﻦ
ﻫ ــﺬا اﳌﻌــﲎ ،واﻟﻮﺟــﻪ أﺧــﺺ ﺑــﺬﻟﻚ ﻣــﻦ ﺳــﺎﺋﺮ اﻷﻋﻀــﺎء واﻋﺘﺒــﺎرا ﺑــﺎﳌﺮأة .ﻓﺄﻣــﺎ
اﻟﻔﺪﻳ ــﺔ ﻓﻮﺟ ــﻪ وﺟﻮ ــﺎ ﻫ ــﻮ :أن اﻟﻌﺒ ــﺎدات إذا ﺗﻌﻠﻘ ــﺖ ﺑﺎﻟﻮﺟ ــﻪ ﱂ ﻳﻔ ــﱰق ﻓﻴﻬ ــﺎ
ﺣﻜ ـ ــﻢ اﻟﺮﺟ ـ ــﻞ واﳌ ـ ـﺮأة ﻛﻐ ـ ــﲑ اﻹﺣ ـ ـﺮام؛ وﻷﻧ ـ ــﻪ ﻋﻀ ـ ــﻮ ﻟ ـ ــﺰم ﻛﺸ ـ ــﻔﻪ ﰲ اﻹﺣ ـ ـﺮام
ﻓﺘﻌﻠﻘﺖ) (7اﻟﻔﺪﻳﺔ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺮأس ،ووﺟﻪ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ أﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻳﻠﺰم اﳌﺮأة ﻛﺸﻔﻪ ،ﻓﻠـﻢ
ﻳﻠ ــﺰم اﻟﺮﺟ ــﻞ ﻓﺪﻳ ــﺔ ﺑﺘﻐﻄﻴﺘ ــﻪ ﻛﺎﻟﻴ ــﺪﻳﻦ؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻋﻀ ــﻮ ﻓﺮﺿ ــﻪ ﰲ اﻟﻄﻬ ــﺎرة اﻟﻐﺴ ــﻞ
ﻛﺎﻟﺮﺟﻠﲔ.


) (1عنوان الباب من )م(.
) (2في إحرام الرجل انظر :المدونة ،(296/1) :التفريع ،(322/1) :الرسالة )ص .(180
) (3أخرجه البخاري في الحج ،باب :م!ا يل!بس المح!رم م!ن الثي!اب ،(145/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :م!ا يب!اح
للمحرم بحج أو عمرة.(832/2) :
) (4انظر :التفريع.(322/1) :
) (5انظر :مختصر المزنى )ص .(66
) (6أخرجه أحمد.(224/2) :
) (7في )م( :فعلت.
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وإﺣـﺮام اﳌـﺮأة ﰲ وﺟﻬﻬــﺎ وﻛﻔﻴﻬــﺎ) ،(1واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ " :إﺣـﺮام اﳌـﺮأة ﰲ
وﺟﻬﻬﺎ") ،(2وﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﻨﻘﺎب ﰲ اﻹﺣﺮام) ،(3ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻼ
ﳚــﻮز ﳍــﺎ ﺗﻐﻄﻴﺘــﻪ ﺑﱪﻗــﻊ وﻻ ﻧﻘــﺎب وﻻ ﺳــﱰة ﺑﻮﺟــﻪ ،إﻻ أن ﻳﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﲨــﺎل
ﳜﺎف ﺑﻪ اﻟﻔﺘﻨﺔ ،ﻓﻴﺠﻮز ﳍﺎ أن ﺗﺴﺪل اﻟﺜﻮب ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺴـﱰ ﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ ﻳـﺰول ﻋﻨﻬـﺎ
ﻣــﺎ ﳜــﺎف ﻣــﻦ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻦ ﻳﻨﻈــﺮ إﻟﻴﻬــﺎ ،وﻣــﱴ ﻏﻄــﺖ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﺑﻨﻘــﺎب أو
ﺑﺮﻗﻊ ﻓﺎﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺘﻐﻄﻴﺘﻪ اﻓﺘﺪت .وأﻣﺎ اﻟﻴﺪان ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﺎ ﻛﺸـﻔﻬﻤﺎ) ،(4إﱃ اﻟﻜـﻮﻋﲔ
وﻻ ﳚ ــﻮز ﳍ ــﺎ ﻟ ــﺒﺲ اﻟﻘﻔ ــﺎزﻳﻦ) ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) ،(5ﻟﻨﻬﻴ ــﻪ  ﻋ ــﻦ ﻟ ــﺒﺲ
اﻟﻘﻔــﺎزﻳﻦ)(7)((6؛ وﻷﻧــﻪ ﻋﻀــﻮ ﻟــﻴﺲ ﺑﻌــﻮرة ﻣﻨﻬــﺎ ،ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﺣﻜــﻢ
اﻹﺣﺮام ﰲ ﺑﺎب اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أﺻﻠﻪ اﻟﻮﺟﻪ.
a. J2z1FOא~NمxWS ?.

واﻟﺮﺟﻞ ﳑﻨﻮع ﻣﻦ ﻟﺒﺲ اﳌﺨـﻴﻂ ﻛﻠـﻪ ،ﻓـﻼ ﳚـﻮز ﻟـﻪ ﻟـﺒﺲ ﻗﻤـﻴﺺ وﻻ ﺳـﺮاوﻳﻞ
وﻻ ﺟﺒــﺔ وﻻ ﻗﺒــﺎء) ،(8واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ  ﰲ اﶈــﺮم" :ﻻ ﻳﻠــﺒﺲ اﻟﻘﻤــﻴﺺ وﻻ
اﻟﺴ ـﺮاوﻳﻼت وﻻ اﻟ ـﱪاﻧﺲ وﻻ اﻟﻌﻤــﺎﺋﻢ") ،(9وأﻣــﺎ اﶈﺮﻣــﺔ ﻓﻴﺠــﻮز ﳍــﺎ ﻟــﺒﺲ ذﻟــﻚ
ﻛﻠ ــﻪ ﻟﻨﻬﻴ ــﻪ  ﻋ ــﻦ ﻟ ــﺒﺲ اﻟﻘﻔ ــﺎزﻳﻦ واﻟﻨﻘ ــﺎب وﻗ ــﺎل" :ﻟﺘﻠﺒﺴ ــﻦ ﺑﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ ﻣ ــﺎ

) (1انظر :المدونة ،(296/1) :التفريع ،(323/1) :الرسالة) :ص .(180
) (2أخرجه البيھقي ،(47/5) :وھو عند الدارقطني موقوف )نصب الراية.(37/3 :
) (3أخرجه البخاري بلفط" :وال تنتقب المرأة وال تلبس القفازين" في الحج ،باب :ما ينتھي من الطيب للمحرم.2 :
) (4في )ق( :كشفھا.
) (5انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(86تحفة الفقھاء.(414/2) :
) (6سبق تخريج الحديث قريبا.
) (7ما بين قوسين سقط من )م(.
) (8قباء :القباء ممدود ،وقي!ل :فارس!ي مع!رب ،وھ!و م!ن قب!وت إذا ض!ممت ،وھ!و ث!وب ض!يق م!ن ثي!اب العج!م
)المطلع )ص .((172-171
) (9سبق تخريج الحديث قريبا.
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أﺣﺒــﺖ") (1ﻣــﻦ ﻗﻤــﻴﺺ أو ﺳـﺮاوﻳﻞ أو ﺧﻔــﲔ")(2؛ ﻷن ﻣﺎﻋــﺪا اﻟﻮﺟــﻪ واﻟﻜﻔــﲔ
ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻫﺎ) (3ﻋﻮرة ،وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻮرﺎ ﺑﻞ ﻻ ﳚﻮز ذﻟﻚ ﳍﺎ.
?2O J3z1FOאL5جT "0א@?.א~xZ.N

وإن اﺣﺘـ ـ ــﺎج اﻟﺮﺟـ ـ ــﻞ إﱃ ﻟـ ـ ــﺒﺲ اﳌﺨـ ـ ــﻴﻂ ﻣـ ـ ــﻦ ﺳ ـ ـ ـﺮاوﻳﻞ أو ﻗﻤـ ـ ــﻴﺺ ﻟﺒﺴـ ـ ــﻪ
واﻓﺘﺪى) ،(4ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ إﺳـﻘﺎﻃﻪ اﻟﻔﺪﻳـﺔ ﺑﻠـﺒﺲ اﻟﺴـﺮاوﻳﻞ)(5؛ ﻷﻧـﻪ ﳏـﺮم
ﳑﻨــﻮع ﻣــﻦ ﻟــﺒﺲ اﳌﺨــﻴﻂ ،ﻓــﺈذا ﻟﺒﺴــﻪ ﻟﺰﻣﺘــﻪ اﻟﻔﺪﻳــﺔ ،أﺻــﻠﻪ إذا ﻟﺒﺴــﻬﺎ) ،(6ﻣــﻊ
وﺟﻮد اﳌﺌﺰر؛ ﻷن ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻟـﻮ ﻟﺒﺴـﻪ ﻣـﻊ ﻋـﺪم اﻟﻌـﺬر ﻟﺰﻣﺘـﻪ اﻟﻔﺪﻳـﺔ ،ﻓﻜـﺬﻟﻚ ﻣـﻊ
اﻟﻌﺬر أﺻﻠﻪ اﻟﻘﻤﻴﺺ.
T  J4z1FOאNE2DZ;pمx

وﻻ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺤﺮم أن ﻳﻠﺒﺲ اﳋﻔﲔ ﻻ اﻟﺘﺎﻣﲔ وﻻ اﳌﻘﻄـﻮﻋﲔ ،إﻻ أن ﻻ ﳚـﺪ
ﻧﻌﻠــﲔ ﻓﻴﻘﻄﻌﻬﻤــﺎ أﺳــﻔﻞ ﻣــﻦ اﻟﻜﻌﺒــﲔ) ،(7ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻻ ﻳﻠﺒﺴــﻦ اﻟﻘﻤــﻴﺺ وﻻ
اﻟﻌﻤﺎﺋﻢ وﻻ اﳋﻔﲔ ،إﻻ أن ﻻ ﳚﺪ ﻧﻌﻠﲔ ﻓﻴﻠﺒﺲ اﳋﻔﲔ وﻟﻴﻘﻄﻌﻬﻤﺎ أﺳﻔﻞ ﻣـﻦ
اﻟﻜﻌﺒــﲔ") ،(8وإذا وﺟــﺪ اﻟﻨﻌﻠــﲔ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻟــﻪ ﻟــﺒﺲ اﳋﻔــﲔ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﺒﻌﻀــﻬﻢ؛
ﻷن اﳋﱪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻌﻠﲔ.

) (1في )م( :أحبته.
) (2ھذا الحديث بھذا اللفظ أخرجه أبو داود في المناسـك ،بـاب :ما يل!بس المح!رم ،(412/2) :وأحم!د،(22/2) :
والبيھقي ،(47/5) :والحاكم ،(486/1) :وقال :صحيح على شرط مسلم.
) (3في )م( :بدنھا.
) (4انظر :التفريع ،(323/1) :الرسالة )ص  ،(180الكافي )ص .(153
) (5انظر :األم.(145/1) :
) (6في )ق( :لبسه.
) (7انظر :التفريع ،(323/1) :الرسالة )ص  ،(181الكافي )ص .(153
) (8سبق تخريج الحديث.
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وإن ﻋــﺪم اﻟﻨﻌﻠــﲔ ﻓﻠــﺒﺲ اﳋﻔــﲔ ﺗــﺎﻣﲔ ،ﻓﻌﻠﻴــﻪ اﻟﻔﺪﻳــﺔ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﲪــﺪ)،(2
ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ )" :(3إﻻ أن ﻻ ﳚ ــﺪ ﻧﻌﻠ ــﲔ ﻓﻴﻠ ــﺒﺲ اﳋﻔ ــﲔ وﻟﻴﻘﻄﻌﻬﻤ ــﺎ أﺳ ــﻔﻞ ﻣ ــﻦ
اﻟﻜﻌﺒﲔ") ،(4ﻓﻔﻴﻪ دﻟﻴﻼن:
أﺣﺪﳘﺎ أن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟـﻮب ،واﻵﺧـﺮ :اﺳـﺘﺜﲎ ﻣـﻦ ﺣﻈـﺮ ﻟﺒﺴـﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ وﻫﻲ اﻟﻘﻄﻊ ،ﻓﻤﺎ ﻋﺪاﻩ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﳌﻨﻊ؛ وﻷـﺎ ﺣـﺎل إﺣـﺮام ﻟﻠﺮﺟـﻞ
ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺒﺲ اﳋﻒ اﻟﺘﺎم ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺤﺎل وﺟﻮد اﻟﻨﻌﻠﲔ.
02O J6z1FOذא4د1Yא~Nم>6W;Lא x/

إذا أدﺧﻞ ﻛﺘﻔﻴﻪ ﰲ اﻟﻘﺒﺎء ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻔﺪﻳﺔ) ،(5ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ)(6؛ ﻷﻧﻪ ﻟﺒﺲ
ﳐﻴﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﻠﺒﺲ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻛﺎﻟﻘﻤﻴﺺ.
 J7z1FOא#אنאGزא*N5אمxC8

ﻛ ــﻞ اﻷﻟ ـﻮان ﺟ ــﺎﺋﺰ اﻹﺣ ـﺮام ﻓﻴﻬ ــﺎ) ،(7ﻣ ــﺎ ﱂ ﻳﻜ ــﻦ ﻃﻴﺒ ــﺎ) ،(8إﻻ أن اﻟﺒﻴ ــﺎض
أﻓﻀ ــﻞ) (9ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ  "ﺧ ــﲑ ﺛﻴ ــﺎﺑﻜﻢ اﻟﺒﻴ ــﺎض ﻓﻠﻴﻠﺒﺴ ــﻬﺎ أﺣﻴ ــﺎؤﻛﻢ وﻛﻔﻨـ ـﻮا ﻓﻴﻬ ــﺎ
ﻣﻮﺗﺎﻛﻢ").(10


) (1انظر :التفريع ،(324-323/1) :الرسالة )ص  ،(180الكافي )ص .(153
) (2انظر :مختصر الخرقي )ص .(56
)  (3سقطت من )ق(.
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5انظر :التفريع ،(323/1) :الكافي )ص .(153
) (6مختصر القدوري -وشرح اللباب.(182/1) :
) (7في )م( :به.
) (8في )ق( :طيب.
) (9انظر :المدونة ،(296/1) :والتفري!ع ،(322/1) :وورد فيھم!ا كراھي!ة المعص!فر والمزعف!ر ،والت!ي ل!م يش!ر
إليھا المصنف.
) (10سبق تخريج الحديث.
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وﳝﻨــﻊ اﶈﺮﻣــﻮن ﻣــﻦ إﻟﻘــﺎء اﻟﺘﻔــﺚ) ،(1وﻫــﻮ ﺣﻠــﻖ اﻟﺸــﻌﺮ وﻗــﺺ اﻷﻇــﺎﻓﺮ وﻗﺘــﻞ
)(2
اﻟﻘﻤﻞ  ،واﻷﺻﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ¶µ´  ³ ² ± ° ¯m:
¸ ،(3)lÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹
)(4
وﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ  ¢ ¡  ~ } |m:
 ،(5) l¤£ﻓﺄﺑـ ــﺎح ذﻟـ ــﻚ ﺑﻌـ ــﺪ اﻟﺘﺤﻠـ ــﻞ ،وﻗﻮﻟـ ــﻪ  ﻟﻜﻌـ ــﺐ ﺑـ ــﻦ
ﻋﺠﺮة)" :(6أﺗﺆذﻳﻚ ﻫﻮام رأﺳﻚ"؟ ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ ،ﻓﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﳊﻼق واﻟﻔﺪﻳﺔ).(7
 J9z1FOא6a)Bא*N5אمx

اﻟﺰﻳﻨــﺔ ﳑﻨﻮﻋــﺔ ﰲ اﻹﺣ ـﺮام ﻛﺎﻟﻜﺤــﻞ ﻟﻠﻨﺴــﺎء وﻟــﺒﺲ اﳊﻠــﻲ وﻏــﲑﻩ ،واﺧﺘﻠــﻒ
أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ) (8ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ ﺣﻈﺮ أو ﻛﺮاﻫﺔ)(9؟ ﻓﺈن ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﺣﻈـﺮ ﻛـﺎن ﻓﻴـﻪ
اﻟﻔﺪﻳﺔ ،وإن ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ ﻣﻨـﻊ ﻛﺮاﻫـﺔ) (10ﻓـﻼ ﻓﺪﻳـﺔ ﻓﻴـﻪ ،ووﺟـﻪ اﳊﻈـﺮ :أـﺎ ﻋﺒـﺎدة
ﲤﻨﻊ اﻟﻄﻴﺐ واﻟﻨﻜﺎح ،ﻓﻤﻨﻌﺖ اﻟﺰﻳﻨﺔ ﻛﺎﻟﻌﺪة ،ووﺟﻪ اﻟﻜﺮاﻫﺔ :أﺎ ﻋﺒـﺎدة إﺣـﺮام
وإﺣﻼل ﻛﺎﻟﺼﻼة.

) (1التفث :إذا ترك األدھان واالستحداد فعاله الوسخ )المصباح المنير ص .(75
) (2انظر :المدونة ،(329/1) :التفريع ،(324/1) :الرسالة )ص  ،(180الكافي )ص .(153
) (3سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (4تعالى :سقطت من )ق(.
) (5سورة الحج ،اآلية.(22) :
) (6كع99ب ب99ن عج99رة :األنص!!اري الم!!دني أب!!و محم!!د ص!!حابي مش!!ھور ،م!!ات بع!!د الخمس!!ين ،ول!!ه ني!!ف وس!!بعون
)تقريب التھذيب )ص .(461
َ
صَ 9دقَ ٍة" ،(208/2) ،ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :ج!واز
و
"أ
تع!الى:
قول!ه
ب!اب:
المحصر،
) (7أخرجه البخاري في
ْ َ
حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقة وبيان قدرھا.(861-860/2) :
) (8انظر :المدونة ،(342/1) :التفريع ،(324/1) :الرسالة ) ص .(180
) (9في )م( :كراھية.
) (10فيه :سقطت من )ق(.
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ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺤﺮم ﺣﻚ رأﺳﻪ وﺟﻠﺪﻩ) ،(1وﻳﺮﻓﻖ ﰲ ﺣﻚ رأﺳﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻘﻤﻞ؛
ﻷن ﺷﻌﺮ اﻟﺮأس ﻳﺴﺘﻜﻦ) (2ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻤﻞ ،وﻟﻪ أن ﳛﻚ ﺟﻠﺪﻩ ﺣﻜﺎ ﺷﺪﻳﺪا؛ ﻷﻧﻪ
ﻳﺄﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ.
 J11z1FOא6n%א*N5אمx

اﻟﻄﻴﺐ ﳑﻨﻮع ﰲ اﻹﺣﺮام ﻗﻠﻴﻠﻪ أو ﻛﺜﲑﻩ ﻣﻨﻊ ﺣﻈـﺮ ﲡـﺐ اﻟﻔﺪﻳـﺔ ﺑﺘﻨﺎوﻟـﻪ ،وﻻ
ﺧــﻼف ﰲ ذﻟــﻚ) ،(3واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ :أــﺎ ﻋﺒــﺎدة ﲤﻨــﻊ اﻟﻨﻜــﺎح ﻓﻤﻨﻌــﺖ )اﻟﻄﻴــﺐ
ﻛﺎﻟﻌـ ــﺪة وﻻ ﻓﺪﻳـ ــﺔ ﰲ ﴰـ ــﻪ ﻣـ ــﺎ ﱂ ﻳﻜـ ــﻦ إﺗـ ــﻼف واﻟﻌﺼـ ــﻔﺮ ﻟـ ــﻴﺲ ﻣـ ــﻦ()،(4
اﻟﻄﻴﺐ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﳛﺎن وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﺎدة) (5اﻟﺘﻄﻴـﺐ ﺑـﻪ ،ﻓـﺈن ﻛﺜـﺮ ﺟـﺪا وﻛـﺎن
ﳑ ــﻦ ﻳﻨ ــﺘﻘﺾ ،ﻓﻤ ــﻦ أﺻ ــﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣ ــﻦ ﻳﻮﺟ ــﺐ ﺑ ــﻪ اﻟﻔﺪﻳ ــﺔ ،وﳚﻌﻠ ــﻪ زﻳﻨ ــﻪ وﻣﻘﺎرﻧ ــﺎ
ﻟﻠﻄﻴﺐ).(6
1>4 J12z1FOא~NمxnRWO.

وﳚــﻮز ﻟﻠﻤﺤــﺮم أﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻃﻴــﺐ ﻗــﺪ ﻃﺒﺨﺘــﻪ اﻟﻨــﺎر زﻋﻔﺮاﻧــﺎ ﻛــﺎن أو ﻏــﲑﻩ
ﻛ ــﺎﳋﺒﻴﺺ) ،(7واﳋﺸ ــﻜﻨﺎن)(8؛ ﻷﻧ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟﻄﺒﺦ ﻗ ــﺪ ﺧ ــﺮج ﻋ ــﻦ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻃﻴﺒ ــﺎ
وﺻــﺎر ﰲ ﺣﻜــﻢ اﳌــﺄﻛﻮﻻت؛ وﻷﻧــﻪ ﰲ ﺣــﺎل ﺗﻨﺎوﻟــﻪ ﻣﺘﻠــﻒ ﺑﻐﻠﺒــﺔ اﻟﻄﻌــﺎم ﻋﻠﻴــﻪ
واﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻓﻴﻪ.

) (1انظر :التفريع ،(325/1) :الكافي )ص .(154-153
) (2في )ق( :تسكن.
) (3اإلجماع )ص  ،(55المجموع ،(271 ،225/7) :المغنى.(322/3) :
) (4ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (5في )ق( :العبادة.
) (6انظر :الكافي )ص  ،(153الشرح الصغير.(73/2) :
) (7الخبيص :في اللغة الخليط ،وھو طعام معروف.
) (8الخشكنان :خبز تصنع من خالص دقيق الحنطة ،وتمأل بالسكر واللوز ،أو الفستق )المعجم الوسيط.((236/1) :
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إذا) (1ﺧﻠﻂ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻄﻌﺎم أو ﺷﺮاب ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺘﻪ ﻣـﻦ ﻏـﲑ أن ﲤﺴـﻪ اﻟﻨـﺎر أو
ﻃﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ،ﻓﺘﻨﺎوﻟﻪ اﶈﺮم ﻓﻔﻴﻬﺎ رواﻳﺘﺎن) :(2إﺣﺪاﳘﺎ :وﺟﻮب اﻟﻔﺪﻳـﺔ؛ ﻷﻧـﻪ
ﺗﻨــﺎول ﻃﻴﺒــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺟﻬﺘــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﺗﻄﻴــﺐ ﺑــﻪ ،واﻵﺧــﺮ :أﻧــﻪ ﻻ ﻓﺪﻳــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ
ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻪ واﳊﻜﻢ ﻟﻠﻐﻠﺒﺔ.
 J14z1FOא{SLلא~Nمx

ﳚـ ــﻮز أن ﻳﻐﺘﺴ ـ ــﻞ اﶈ ـ ــﺮم ﺗ ـ ــﱪدا)(3؛ ﻷن اﻟﻨ ـ ــﱯ  ﻓﻌ ـ ــﻞ ذﻟ ـ ــﻚ) ،(4وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ
اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ) ،(5وﳛــﺮك ﺷــﻌﺮ رأﺳــﻪ ﺑﻴﺪﻳــﻪ)(6؛ وﻷن اﻟﻐﺴــﻞ ﻟــﻴﺲ ﺑﻄﻴــﺐ وﻻ زﻳﻨــﺔ
وﻻ إﻟﻘﺎء ﺗﻔﺚ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ،ﻓﺠﺎﺋﺰ ﻟﻠﻤﺤﺮم.
 J15z1FOא; )x

واﻟﻔﺪﻳــﺔ ﰲ اﻟﻄﻴــﺐ وإﻟﻘــﺎء اﻟﺘﻔــﺚ ،وﻟــﺒﺲ اﳌﺨــﻴﻂ ﺛﻼﺛــﺔ أﻧـﻮاع :إﻃﻌــﺎم ﺳــﺘﺔ
ﻣﺴﺎﻛﲔ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻜﲔ ،أو ﺻﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ،أو ذﺑﺢ ﺷـﺎة ،وﻫـﻲ
)(7
ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺨﻴــﲑ دون اﻟﱰﺗﻴــﺐ  ،واﻷﺻــﻞ ﰲ ذﻟــﻚ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ º   ¹ ¸m :
» ¼ ½ ¾ ¿  ،(8)lÇÆ Å Ä Ã Â Á Àوﰲ ﺣ ـ ـ ــﺪﻳﺚ
ﻛﻌ ــﺐ ﺑ ــﻦ ﻋﺠ ــﺮة أﻧ ــﻪ  ﻗ ــﺎل" :أﺗﺆذﻳ ــﻚ ﻫ ـﻮام رأﺳ ــﻚ؟" ﻗ ــﺎل :ﻧﻌ ــﻢ ،ﻗ ــﺎل:
"اﺣﻠﻖ وﺻﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم أو أﻃﻌﻢ ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺎﻛﲔ ُﻣـﺪﻳﻦ ُﻣـﺪﻳﻦ ﻟﻜـﻞ ﻣﺴـﻜﲔ أو
أﻧﺴﻚ ﺑﺸﺎة أي ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ أﺟﺰأ ﻋﻨﻚ)."(9
) (1إذا :سقطت من )م(.
) (2التفريع.(327-326/1) :
) (3انظر :المدونة ،(343/1) :الموطأ  ،(323/1) :الكافي) :ص .(152
) (4أخرجه البخاري في جزاء الصيد ،باب :االغتسال للمحرم ،(215/2) :ومسلم ف!ي الح!ج ،ب!اب :ج!واز غس!ل
المحرم بدنه ورأسه.(864/2) :
) (5روي عن عمر بن الخطاب ،وعبد ﷲ بن عمر ،وعبد الرحمن بن زي!د وغي!رھم )انظ!ر الموط!أ،(323/1) :
البيھقي.((63/5) :
) (6في )م( :بيده.
) (7انظر :المدونة ،(345/1) :التفريع ،(325/1) :الرسالة )ص .(180
) (8سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (9في )م( :أجزأك.
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وﻟــﻴﺲ ﻟﺸــﻲء ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﻜــﺎن ﳐﺼــﻮص) ،(1أي ﻣﻮﺿــﻊ ﻓﻌﻠــﻪ ﺟــﺎز) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن اﻟﻨﺴﻚ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﲟﻜﺔ) ،(3وﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن
)(4
اﻟﻨﺴــﻚ واﻹﻃﻌــﺎم ﻻ ﻳﻜﻮﻧــﺎن إﻻ ﲟﻜــﺔ  ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ Ä Ã Â Ám :
 ،(5)lÇÆ Åﻓـﺄﻃﻠﻖ ،وﰲ ﺣـﺪﻳﺚ ﻛﻌـﺐ ﺑــﻦ ﻋﺠـﺮة أﻧـﻪ )() ،(6ﻗــﺎل
ﻟــﻪ" :ﺻــﻢ ﺛﻼﺛــﺔ أﻳــﺎم أو أﻃﻌــﻢ أو أﻧﺴــﻚ ﺑﺸــﺎة") ،(7وﱂ ﻳﻘﻴــﺪ؛ وﻷﻧــﻪ ﻧــﻮع ﻣــﻦ
ﻓﺪﻳﺔ اﻷذى ،ﻓﺠﺎز ﲟﻜﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻛﺎﻟﺼﻮم.

) (1انظر :التفريع ،(326/1) :الرسالة )ص  ،(180الكافي )ص .(154
) (2في )م( :أجزأه.
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص .(70
) (4انظر :مختصر المزنى )ص .(71
) (5سورة البقرة ،اآلية.196 :
) : (6سقطت من )م(.
) (7سبق تخريج الحديث في الصفحة.
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 X1L,?.W 8אوNuم4،وذ¬4،WوXدc
ﳛﺮم ﻗﺘﻞ اﻟﺼﻴﺪ وذﲝﻪ واﺻﻄﻴﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﶈﺮم ﰲ اﳊﻞ واﳊﺮم ،وﳛﺮم ﰲ اﳊﺮم
)(1
ﻋﻠﻰ اﶈـﺮم واﳊـﻼل  ،واﻷﺻـﻞ ﰲ ﻣﻨﻌـﻪ ﻟﻠﻤﺤـﺮم ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ° ¯ ®m:
)(3
)(2
 ، l ²±وﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ، l °¯ ®m :وﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ K Jm:
 ،(4) l PO N M Lوﻗﻮﻟﻪ " :ﳊﻢ اﻟﺼﻴﺪ ﻟﻜﻢ ﺣﻼل وأﻧﺘﻢ ﺣﺮم
ﻣــﺎ ﱂ ﺗﺼــﻴﺪوﻩ أو ﻳﺼــﺪ ﻟﻜــﻢ") ،(5وﻻ ﺧــﻼف ﰲ ذﻟــﻚ) .(6وﲨﻴــﻊ ﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ
دال ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻌــﻪ ﰲ اﳊــﺮم؛ ﻷن ﻗﻮﻟــﻪ (7)l²±m:ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﺣﺮﻣــﺔ اﻹﺣ ـﺮام
وﺣﺮﻣــﺔ اﳊــﺮم ،وﻗﻮﻟــﻪ  ﰲ ﻣﻜــﺔ" :ﻻ ﻳﻌﻀــﺪ ﺷــﺠﺮﻫﺎ وﻻ ﻳﻨﻔــﺮ ﺻــﻴﺪﻫﺎ")،(8
ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓــﺎﳊﺮم ﺣﺮﻣــﺎن :ﺣــﺮم ﻣﻜــﺔ ،وﺣــﺮم اﳌﺪﻳﻨــﺔ ،ﻓــﺈن ﻗﺘــﻞ ﺻــﻴﺪا ﰲ
ﻣﻜــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﻪ اﳉ ـﺰاء ،وإن ﻗﺘﻠــﻪ ﰲ ﺣــﺮم اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻓــﻼ ﺟ ـﺰاء ﻋﻠﻴــﻪ ،وﻗــﺎل داود :ﻻ
)(9
ﻳﺘﻌﻠــﻖ اﳉ ـﺰاء ﲝﺮﻣــﺔ اﳊــﺮم أﺻــﻼ  ،ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ± ° ¯ ®m :
 ،(10) l¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³²واﻻﺳﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
) (1انظر :المدونة ،(36-327/1) :التفريع ،(327/1) :الرسالة )ص .(182
) (2سورة المائدة ،أآلية.95 :
) (3سورة المائدة ،اآلية.2 :
) (4سورة المائدة ،اآلية.96 :
) (5أخرجه أبو داود في المناسك ،باب :لح!م الص!يد للمح!رم ،(428/2) :والنس!ائي ف!ي المناس!ك ،ب!اب :إذا أش!ار
المحرم إلى الصيد ،(146/5) :والترمــذي في الحج ،بـاب :ما جاء في أكل الصيد للمحرم ،(204/3) :وق!ال:
والمطل!!ب ب!!ن حنط!!ب ال نع!!رف ل!!ه س!!ماعا م!!ن ج!!ابر ،أخرج!!ه أحم!!د ،(362/3) :والح!!اكم ،(452/1) :وق!!ال:
صحيح على شرط الشيخين.
) (6انظر :اإلجماع )ص  ،(58المجموع ،(298/7) :المغنى ).(506/3
) (7سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (8أخرجه البخاري في الحج ،باب :فضل الحرم ،(157/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :تح!ريم مك!ة وص!يدھا:...
).(986/2
) (9انظر :المجموع .(457/7) :
) (10سورة المائدة ،اآلية.95 :
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اﶈ ــﺮم) ،(1واﳊ ـﺮام ﺑ ــﺎﻹﺣﺮام وﺑﺎﳌﻜ ــﺎن؛ وﻷن ﻛ ــﻞ ﻣ ـﺎ ﻛﺴ ــﺒﻪ اﺳ ــﻢ ﳏ ــﺮم أﺛ ــﺮ ﰲ
وﺟﻮب اﳉﺰاء أﺻﻠﻪ اﻹﺣﺮام.
1L, J1z1FOאN56 Fمא@ )xa

وأﻣﺎ ﺣﺮم اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻼ ﺟﺰاء ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ) ،(2وﻗﺎل اﺑﻦ أﰉ ذﺋﺐ) :(3ﻋﻠﻴﻪ
اﳉﺰاء ،ﻓﻮﺟﻪ ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ رﲪﻪ اﷲ) (4ﻗﻮﻟﻪ " :ﻣﻦ وﺟﺪﲤﻮﻩ ﻗﺪ ﺻﺎد ﰲ ﺣـﺮم
اﳌﺪﻳﻨــﺔ ﻓــﺄوﺟﻌﻮﻩ ﺿـﺮﺑﺎ واﺳــﻠﺒﻮﻩ ﺛﻴﺎﺑـﻪ") ،(5ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن ﻓﻴــﻪ اﳉـﺰاء ﻷﻣــﺮ ﺑــﻪ ،وﻷﻧــﻪ
ﻏﲑ ﳏﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺘـﻞ اﻟﺼـﻴﺪ ﻓﻴـﻪ اﳉـﺰاء") ،(6أﺻـﻠﻪ اﳊـﻞ ،ووﺟـﻪ
إﳚﺎﺑﻪ اﳉﺰاء ﻗﻮﻟﻪ " :اﻟﻠﻬﻢ إن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺮم ﻣﻜﺔ ،وأﻧﺎ أﺣـﺮم اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﲟﺜـﻞ ﻣـﺎ
ﺣـ ــﺮم ﺑـ ــﻪ ﻣﻜـ ــﺔ وﻣﺜﻠـ ــﻪ ﻣﻌـ ــﻪ ﻻ ﳜﺘﻠـ ــﻰ ﺧﻼﻫـ ــﺎ وﻻ ﻳﻌﻀـ ــﺪ ﺷـ ــﺠﺮﻫﺎ وﻻ ﻳﻨﻔـ ــﺮ
ﺻﻴﺪﻫﺎ")(7؛ وﻷﻧﻪ ﺣﺮم ﳝﻨﻊ اﻻﺻﻄﻴﺎد ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻌﻠﻖ اﳉـﺰاء ﺑـﻪ ﻛﺤـﺮم ﻣﻜـﺔ ،وﻫـﺬا
اﻟﻘﻮل أﻗﻴﺲ ﻋﻨﺪي ﻋﻠﻰ أﺻﻮﻟﻨﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﻗـﻮل أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ إن اﳌﺪﻳﻨـﺔ أﻓﻀـﻞ
ﻣــﻦ ﻣﻜــﺔ ،وأن اﻟﺼــﻼة ﰲ ﻣﺴــﺠﺪﻫﺎ) (8أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻼة ﺑﺎﳌﺴــﺠﺪ اﳊ ـﺮام،
وﺳﻨﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ ،إن ﺷﺎء اﷲ.
>6 J2z1FOنא 2$وא6CSא*xgאx/

وﻋﻤــﺪ اﻹﺗــﻼف وﺳــﻬﻮﻩ ﺳ ـﻮاء ﰲ وﺟــﻮب اﳉ ـﺰاء) ،(9ﺧﻼﻓــﺎ ﻟــﺪاود) (10ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ :إن ﻗﺘﻞ اﻟﺼﻴﺪ ﺧﻄﺄ ﻻ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ ،ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ¸ ¶ µ ´m:
) (1في )م( :الحرم.
) (2انظر :التفريع.(231/1) :
) (3ابن أبى ذئب :محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة بن الحارث ب!ن أب!ى ذئ!ب القرش!ي الع!امري ،أب!و الح!ارث
المدني :ثقة ،فقيه ،فاضل ،من السابعة ،مات سنة  158ھـ )تقريب التھذيب.(493 :
) (4رحمه ﷲ :سقطت من )م(.
) (5أخرجــه أبــو داود في المناس!ـك ،ب!اب :ف!ي تحريـ!ـم المدينـ!ـة ،(532/2) :والبيھق!ـي ،(199/5) :والحـاكـ!ـم
وصححه ،(486/2) :وأخرجه مسلم بلفظ قريب منه من حديث عامر بن سعد بن أبى وقاص في الح!ج ،ب!اب:
فضل المدينة .(993/2) :...
) (6في )م( :جزاء.
) (7سبق تخريج الحديث.
) (8في )م( :بھا.
) (9انظر :الموطأ ،(420/1 ) :التفريع.(331/1) :
) (10انظر :المحلى ،(323/7) :المغنى.(505/3) :

487

 ،(1)l¹ﻓﺄوﺟــﺐ اﳉ ـﺰاء ﻋﻠــﻰ ﻣﺘﻌﻤــﺪ ﻗﺘﻠــﻪ وﱂ ﻳﻔــﺮق ﺑــﲔ أن ﻳﻜــﻮن ذاﻛ ـﺮا
ﻟﻺﺣﺮام أم ﻧﺎﺳﻴﺎ ،وﻗﻮﻟﻪ ) ،(2ﰲ اﻟﻀﺒﻊ" :ﻫﻮ ﺻﻴﺪ وﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﺶ إذا أﺻـﺎﺎ
اﶈﺮم")(3؛ وﻷﻧﻪ ﻣﺘﻠﻒ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﰲ ﺣﺎل اﻹﺣﺮام أو اﳊﺮم ،ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﻌﺎﻣﺪ.
NKd%,6 J3z1FOא!Nمx

وﻻ ﺟﺰاء ﰲ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺠﺮ) ،(4ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻷن إﺗـﻼف
اﻟﺸﺠﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻵدﻣﻲ ﻻ ﻏﺮم ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻠﻔﻪ ﰲ اﻷﺻﻮل؛ وﻷن ﻛﻮﻧﻪ
ﻣــﻦ ﺷــﺠﺮ اﳊــﺮم ﻻ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺿــﻤﺎن اﳉـﺰاء اﻋﺘﺒــﺎرا ﲟــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻟﻠﻨــﺎس؛ وﻷﻧــﻪ
ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺖ ﻛﺎﳋﺸﺐ واﻟﺜﻤﺎر؛ وﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻠﻒ ﺣﻴﻮاﻧـﺎ وﻻ ﺷـﻴﺌﺎ ﻣـﻦ اﳊﻴـﻮان
ﻓﻠــﻢ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﺟ ـﺰاء ﻛﺴــﺎﺋﺮ اﳉﻤــﺎدات) ،(6وﻗﻴﺎﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ اﶈــﺮم ﻳﻘﻄــﻊ اﻟﺸــﺠﺮ ﰲ
اﳊﻞ؛ ﻷن ﻣﺎ ﻟﺰم اﳊﻼل ﺟﺰاؤﻩ ﰲ اﳊﺮم ﻟـﺰم اﶈـﺮم ﻣﺜﻠـﻪ ﰲ اﳊـﻞ ،ﻓﻠـﻮ ﻛـﺎن ﰲ
ﻗﻄﻊ ﺷﺠﺮﻩ) (7ﺟﺰاء ﻟﻠﺰم اﶈﺮم ذﻟﻚ ﰲ اﳊﻞ.
+!1>4 J4z1FOא Fאc F)3א!gلx

أﻛـﻞ ﳊــﻢ اﻟﺼــﻴﺪ اﻟــﺬي ﻳﺼــﻴﺪﻩ اﳊـﻼل ﰲ اﳊــﻞ ﺟــﺎﺋﺰ ﻟﻠﻤﺤــﺮم إذا ﱂ ﻳﺼــﺪ
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ وﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳏﺮم ﺳﻮاﻩ) ،(8ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻛـﻞ
وإﳚﺎﺑ ــﻪ اﳉـ ـﺰاء ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺑﺄﻛﻠ ــﻪ) ،(9ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﳊ ــﻢ اﻟﺼ ــﻴﺪ ﻟﻜ ــﻢ ﺣ ــﻼل وأﻧ ــﺘﻢ
ﳏﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﱂ ﺗﺼﻴﺪوﻩ أو ﻳﺼﺪ ﻟﻜﻢ")(10؛ وﻷﻧﻪ إذا ﺻﻴﺪ ﳍـﻢ ﻛـﺎﻧﻮا ﻛﺎﻟﺮاﺿـﲔ
) (1سورة المائدة ،اآلية.95 :
) : (2سقطت من )ق(.
) (3أخرجه أبو داود في األطعمة ،باب :أكل الضبع ،(159/4) :والنس!ائي ف!ي الح!ج ،ب!اب :م!ا ال يقتل!ه المح!رم:
) ،(150/5واب!ن ماج!ه ف!!ي المناس!ك ،ب!!اب :ج!زاء الص!يد يص!!يبه المح!رم ،(1032/2) :والترم!!ذي ف!ي الح!!ج،
باب :ما جاء في الضبع يصيبھا المحرم ،(207/3) :وقال :حسن صحيح.
) (4انظر :المدونة ،(339/1) :التفريع.(331/1) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(69األم.(208/2) :
) (6في )ق( :الجامدات.
) (7في )م( :الشجر.
) (8انظر :التفريع.(328-327/1) :
) (9انظر :مختصر القدوري.(217-216/1) :
) (10سبق تخريج الحديث.
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ﺑﻘﺘﻠــﻪ ﻓﻠــﺰﻣﻬﻢ اﳉـﺰاء ،وإذا ﱂ ﻳﺼــﺪ ﳍــﻢ ﻓــﻼ ﺟـﺰاء ﻋﻠــﻴﻬﻢ؛ ﻷــﻢ ﱂ ﻳﺘﻠﻔــﻮﻩ وﻻ
أﺗﻠﻒ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻢ.
xWDV4?.³ zX X?.1>4?2O J5z1FO

)(1
ـﻴﺪ ﻣ ــﻦ أﺟﻠ ــﻪ ﻓﻌﻠﻴ ــﻪ ﻓﻴ ــﻪ اﳉ ـﺰاء) ،(2ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ
وإن أﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﻴﺪ ِﺻ ـ َ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(3ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻣ ــﺎ ﱂ ﺗﺼ ــﻴﺪوﻩ أو ﻳﺼ ــﻴﺪ ﻟﻜ ــﻢ")(4؛ وﻷﻧ ــﻪ
إﺗﻼف ﳑﻨﻮع ﻣﻨـﻪ ﻷﺟـﻞ رﺿـﺎﻩ ﺑـﻪ ،ﻓﻜـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ اﳉـﺰاء أﺻـﻠﻪ إذا أﺗﻠﻔـﻪ ﺑﻨﻔﺴـﻪ؛
وﻷن اﻟﻮﻛﻴ ـ ــﻞ ﻛﻔﻌ ـ ــﻞ اﳌﻮﻛ ـ ــﻞ ﰲ اﳊﻜ ـ ــﻢ؛ وﻷن ﰲ ذﻟ ـ ــﻚ ذرﻳﻌ ـ ــﺔ إﱃ اﺳ ـ ــﺘﺒﺎﺣﺔ
اﻻﺻﻄﻴﺎد ﻓﻮﺟﺐ ﺣﺴﻢ اﻟﺒﺎب.

 X1L,?. J6z1FOאوWD>4؟x

وﻣــﻦ ﻗﺘــﻞ ﺻــﻴﺪا ﻓﺄﻛﻠــﻪ ﻓﻌﻠﻴــﻪ ﺟـﺰاء واﺣــﺪ) ،(5ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ:
)(6
ﻋﻠﻴــﻪ اﳉ ـﺰاء وﺿــﻤﺎن ﻗﻴﻤــﺔ ﻣــﺎ أﻛــﻞ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ¸ ¶ µ ´m :
 ،(7)l¹ﻓﻠــﻢ ﻳﻮﺟــﺐ ﺳ ـﻮاﻩ؛ وﻷن اﻹﺗــﻼف ﺑﻌــﺪ اﻟﻘﺘــﻞ ﻻ ﻳﻮﺟــﺐ ﺟ ـﺰاء
آﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻠﻪ وأﺣﺮﻗﻪ.
83)_ J7z1FOא~Nمאx F

وﻻ ﻳﺼ ــﺢ ﻣ ــﻦ اﶈ ــﺮم ﺗﺬﻛﻴ ــﺔ اﻟﺼ ــﻴﺪ) ،(8ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(9ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ
 ،(10)l ²± ° ¯ ®mواﻟﻘﺘﻞ ﰲ اﻟﺸﺮع ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ اﻹﺗـﻼف اﻟـﺬي
ﻻ ﻳﺒﻴﺢ اﻷﻛﻞ واﻟﺬﻛﺎة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ؛ وﻷﻧﻪ ذﺑﺢ ﳏـﺮم ﳊـﻖ اﷲ ﳌﻌـﲎ ﰲ
) (1في )م( :كان.
) (2في )م( :الحق.
) (3انظر :مختصر القدوري ،(216/1) :األم.(208/1) :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5انظر :التفريع.(328/1) :
) (6مختصر القدوري.(216/1) :
) (7سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (8انظر :التفريع.(328/1) :
) (9انظر :اإلقناع )ص .(91
) (10سورة المائدة ،اآلية.95 :
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ﺗﻌ ــﺎﱃ                            :

ﻧﻔﺲ اﻟﺬاﺑﺢ ﻓﺄﺷﺒﻪ ذﺑـﺢ اﻮﺳـﻲ؛ وﻷن ﻛـﻞ ﻣﻌـﲎ أوﺟـﺐ ﲢـﺮﱘ أﻛـﻞ اﳌـﺬﺑﻮح
ﻋﻠﻰ ذاﲝـﻪ أوﺟﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑﻩ أﺻـﻠﻪ ذﺑـﺢ اﻮﺳـﻲ؛ وﻷن ﻛـﻞ ﺻـﻴﺪ ﺣﻈـﺮ ﻋﻠـﻰ
ﺻﺎﺋﺪﻩ ﳊﻖ اﷲ ﻗﻼ ﺗﺼﺢ ﺗﺬﻛﻴﺘﻪ ﻟﻪ أﺻﻠﻪ اﳋﻨﺰﻳﺮ.
 J8z1FOذ8א Fא@6D2א!Nمx

وﻟﻠﺤــﻼل أن ﻳــﺬﺑﺢ ﺻــﻴﺪا ﳑﻠﻮﻛــﺎ ﰲ اﳊــﺮم ،وﻻ ﺟ ـﺰاء ﻋﻠﻴــﻪ) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔﺔ)(2؛ ﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﺟﺎز ﻟـﻪ إﻣﺴـﺎﻛﻪ واﻟﺘﺼـﺮف ﻓﻴـﻪ وﻫـﻮ ﺣـﻼل ﰲ اﳊـﺮم ،ﺟـﺎز
ﻟــﻪ ذﲝــﻪ ﻛــﺎﻟﻨﻌﻢ)(3؛ وﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺟــﺎز ﻟــﻪ ﲤﻠــﻚ ﺻــﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸـﺮاء واﳍﺒــﺔ ﺟــﺎز ﻟــﻪ
ذﲝﻪ ﻛﺎﳊﻼل إذا ﻛﺎن ﰲ اﳊﻞ؛ وﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻣﻨﻊ ذﻟﻚ ﻟﻔﺴﺪ ﳊـﻢ اﻟﺼـﻴﺪ ،ﻓـﺄدى
إﱃ أﻢ ﻻ ﻳﺄﻛﻠﻮﻧﻪ إﻻ ﻣﺘﻐﲑا ،واﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺣﺮﻣﺔ اﳌﻮﺿﻊ وﺣﺮﻣـﺔ اﻹﺣـﺮام؛ ﻷن
اﻹﺣـﺮام ﻻ ﻳــﺪوم وﺣﺮﻣــﺔ اﳌﻮﺿــﻊ داﺋﻤــﺔ ﻓﺎﻓﱰﻗــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﳛــﺮم ﰲ اﻹﺣـﺮام ﻛﺎﻟﻨﻜــﺎح
واﻟﻮطء؛ ﻷن ﺣﺮﻣﺔ اﻹﺣﺮام ﲤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺮﻣﺔ اﳌﻮﺿﻊ ﻻ ﲤﻨﻌﻪ.
 J9z1FOא~Nم) ل4WDL)?@ XMDو)xc F

وﻻ ﳚﻮز ﶈﺮم أن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻـﻴﺪ ﳌـﻦ ﻳﻘﺘﻠـﻪ أو ﻳﺼـﻴﺪﻩ)(4؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﳚـﺮي
ﳎﺮى ﳌﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ ،وﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﻓﻌﻞ ﺷـﻲء ﻣﻨـﻊ اﳌﻌﻮﻧـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ؛ وﻷﻧـﻪ ﳌـﺎ ﺣـﺮم
ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺘﻞ اﻵدﻣﻲ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻴﺪ.
?2O J10z1FOدلFO XMDدxc



وإن ﻓﻌﻞ أﰒ ،وﻻ ﺟﺰاء ﻋﻠﻴـﻪ) ،(5ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
 ،(7)l ¹ ¸ ¶ µﻓﻌﻠﻖ وﺟـﻮب اﳉـﺰاء ﺑﺎﻟﻘﺘـﻞ اﳌﺒﺎﺷـﺮ ،ﻓـﺪل ﻋﻠـﻰ
) (1انظر :الكافي )ص .(155
) (2انظر :مختصر القدوري.(216/1) :
) (3في )ق( :كالغنم.
) (4انظر :الكافي) :ص .(155
) (5انظر :الكافي )ص .(155
) (6انظر :مختصر القدوري) :ص .(21
) (7سورة المائدة ،أآلية.95 :
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)(6

ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ´m :

اﻧﺘﻘﺎﻟــﻪ ﺑﻐــﲑﻩ؛ وﻷﻧــﻪ دال ﻓﻠــﻢ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﺑﺪﻻﻟﺘــﻪ ﻏــﺮم ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ دل ﻋﻠــﻰ ﻋﺒــﺪ ﻏــﲑﻩ؛
وﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻣﻨــﻪ ﻗﺘــﻞ ﻻ ﲟﺒﺎﺷــﺮة وﻻ ﺑﺴــﺒﺐ أﺛــﺮ ﰲ ﻧﻔﺴــﻲ اﳌﻘﺘــﻮل ﻛﺎﻟــﺪال
ﻋﻠ ــﻰ ﻗﺘ ــﻞ اﻵدﻣ ــﻲ؛ وﻷﻧ ــﻪ ﳑﻨ ــﻮع ﻣ ــﻦ إﺗ ــﻼف اﻟﺼ ــﻴﺪ) (1ﳊﺮﻣ ــﺔ ﺗﻮﺟ ــﺐ ﻣﻨ ــﻊ
اﺻﻄﻴﺎدﻩ ،ﻓﺈذا دل ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺟﺰاء) ،(2أﺻﻠﻪ اﳊﻼل ﰲ اﳊﺮم إذا دل ﻋﻠﻰ
ﺻﻴﺪ ﰲ اﳊﺮم.
 J11z1FOאdאx X1L,6Z.Nu

)(3

إذا اﺷــﱰك ﲨﺎﻋــﺔ ﳏﺮﻣــﻮن ﰲ ﻗﺘــﻞ ﺻــﻴﺪ ،ﻓﻌﻠــﻰ ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﺟ ـﺰاء ﻛﺎﻣــﻞ ،
ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﲨ ــﻴﻌﻬﻢ ﺟـ ـﺰاء واﺣ ــﺪ) ،(4ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ:
 ،(5)l¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´mوﻫ ـ ــﺬا ﺧﻄ ـ ــﺎب ﻟﻜ ـ ــﻞ
ﻗﺎﺗ ــﻞ ﰲ ﻧﻔ ــﺲ؛ وﻷﻧ ــﻪ ﳏ ــﺮم أﺗﻠ ــﻒ ﺻ ــﻴﺪا ﳑﻨﻮﻋ ــﺎ ﻣ ــﻦ إﺗﻼﻓ ــﻪ ﻛ ــﺎﳌﻨﻔﺮد؛ وﻷﻧ ــﻪ
اﺷ ـﱰاك ﰲ ﻗﺘــﻞ ﻧﻔــﺲ ﲡــﺐ اﻟﻜﻔــﺎرة ﺑﻘﺘﻠﻬــﺎ ،ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻟﻜﻔــﺎرة ﺑﻌــﺪد اﻟﻘــﺎﺗﻠﲔ
ﻛـﺎﻵدﻣﻲ؛ وﻷﻧـﻪ ﻣﻌـﲎ ﺗﺘﺼـﻒ) (6ﺑـﻪ اﳉﻤﺎﻋــﺔ واﻵﺣـﺎد ﻟـﻮ اﻧﻔـﺮد ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﺑــﻪ
ﻟﺰﻣﺘــﻪ ﻛﻔــﺎرة ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓﻜــﺬﻟﻚ إذا اﺷــﱰك ﻓﻴــﻪ ﻛﺎﳉﻤﺎﻋــﺔ إذا اﺷــﱰﻛﺖ ﰲ اﳊﻠــﻒ
ﻋﻠ ــﻰ ﺷ ــﻲء واﺣ ــﺪ ،ﻓ ــﺈن ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــﻞ واﺣ ــﺪ ﻛﻔ ــﺎرة ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ؛ وﻷن اﳉـ ـﺰاء ﻃﺮﻳﻘ ــﻪ
اﻟﻜﻔــﺎرة ﻻ اﻟﺪﻳــﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ،(7)lÊ É È Çm:وﻷﻧــﻪ ﺣــﻖ ﷲ
ﳚـﺐ )ﺑـﺈﺗﻼف ﻧﻔـﺲ ﻟﻠﺼـﻮم ﻣـﺪﺧﻞ ﻓﻴــﻪ ،ﻓﻜـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻛﻔـﺎرة ﻛﻘﺘــﻞ
اﻵدﻣـﻲ؛ وﻷﻧــﻪ ﻣـﻦ اﶈﻈــﻮرات ﻓﻜــﺎن اﻟﻮاﺟـﺐ() (8ﺑﺈﺗﻼﻓــﻪ ﻛﻔـﺎرة ﻛﺤﻠــﻖ اﻟـﺮأس
واﻟﻄﻴﺐ.
) (1في )م( :صيد.
) (2في )م( :الجزاء.
) (3المدونة ،(330/1) :الموطأ  ،(240/1) :الكافي )ص .(156
) (4األم ،(207/2) :مختصر المزنى )ص .(72
) (5سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (6في )ق( :تختص.
) (7سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (8ما بين قوسين سقط من )م(.
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إذا ﻗﺘﻞ اﶈﺮم ﺻﻴﺪا ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﳉـﺰاء) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ أﺳـﻘﻂ ﻋﻨـﻪ
اﳉﺰاء ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (2)l ¹ ¸ ¶ µ ´m :ﻓﻌﻢ؛ وﻷﻧﻪ ﳑﻨﻮع ﻣﻦ
ﻗﺘﻠﻪ ﳊﺮﻣﺔ اﻹﺣﺮام ﻓﻌﻠﻴﻪ اﳉﺰاء ﻛﺎﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﲟﻤﻠﻮك.
BV J13z1FOא/אx F

ﻻ ﳜﻠــﻮ اﻟﺼــﻴﺪ اﻟــﺬي ﻳﻘﺘﻠــﻪ اﶈــﺮم أن ﻳﻜــﻮن ﳑــﺎ ﻟــﻪ ﻣﺜــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻨﻌﻢ أو أن
ﻳﻜﻮن ﳑﺎ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟـﻪ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻟـﻪ ﻣﺜـﻞ وﺷـﺒﻪ) (3ﻣـﻦ اﻟـﻨﻌﻢ ﻓﺠـﺰاؤﻩ ذﻟـﻚ اﳌﺜـﻞ
ﻛﺎﻟﻨﻌﺎﻣــﺔ اﳌﺸــﺒﻬﺔ ﻟﻠﺒﺪﻧــﺔ وﲪــﺎر اﻟــﻮﺣﺶ اﳌﺸــﺒﻪ ﻟﻠﺒﻘــﺮة ،وﻏــﲑ ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﻧــﺬﻛﺮ
ﻣﻔﺼﻼ ،ﻓﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ) ،(4وإن
ﻛﺎن ﳑﺎ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﻛﺎﻷرﻧﺐ واﻟﲑﺑﻮع) ،(5وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻔﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ.
ووﺟﻮب إﺧﺮاج اﳌﺜﻞ ﻏﲑ ﻣﺘﺤﺘﻢ ،ﻓﺈن ﺷﺎء اﻟﻘﺎﺗﻞ أﺧﺮﺟﻪ ،وإن ﺷﺎء أﺧـﺮج
ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﻃﻌﺎﻣــﺎ وﳜــﺮج ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺼــﻴﺪ اﳌﻘﺘــﻮل ﻻ ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﺜــﻞ ،وﻳﻘـ ّـﻮم ﻧﻔــﺲ اﻟﺼــﻴﺪ
اﳌﻘﺘﻮل ﺑﺎﻟﻄﻌﺎم دون ﺗﻘﻮﳝﻪ ﺑﺎﻟﺪراﻫﻢ وﺗﻘـﻮﱘ اﻟـﺪراﻫﻢ ﺑﺎﻟﻄﻌـﺎم ،ﻓـﺈن ﺷـﺎء ﺻـﺎم
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﺪ أو ﻛﺴﺮﻩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ.
وﻻ ﳚ ــﻮز أن ﻳﻠ ــﻲ ذﻟ ــﻚ ﺑﻨﻔﺴ ــﻪ دون اﻟﺘﺤﻜـ ــﻴﻢ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻟ ــﺬوي ﻋ ــﺪل ﺳ ـ ـﻮاﻩ
ﳛﻜﻤــﺎن ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﻌــﺪ ﲣﻴــﲑﻩ ﻣــﺎ ﻳﺮﻳــﺪﻩ) (6ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻏــﲑ أن ﳚـﱪاﻩ ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑ
إرادﺗﻪ ،ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر ﻣﺎ ﳛﻜﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺪ اﳓﺘﻢ وﺟﻮﺑﻪ وﺳﻘﻂ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ) (7ﺧﻴﺎرﻩ ،وأﺻﻞ اﳉﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴـﲑ دون اﻟﱰﺗﻴـﺐ ،وﻳﻠـﺰم اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﰲ
) (1المدونة ،(332/1) :الكافي )ص .(155
) (2سورة المائدة ،أآلية.95 :
) (3في )م( :شبيه.
) (4في )ق( :الغنم ،وھو خطأ.
) (5اليربوع :دويب!ة نح!و الف!أرة ،لك!ن ذنب!ه وأذن!اه أط!ول منھ!ا ،ورج!اله أط!ول م!ن يدي!ه )المص!باح المني!ر )ص
.((216
) (6في )م( :يزيد.
) (7ما بعد :سقطت من )ق(.
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ﻛﻞ وﻗﺖ ،وﻓﻴﻤـﺎ ﺣﻜﻤـﺖ ﻓﻴـﻪ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ،وﻓﻴﻤـﺎ ﱂ ﲢﻜـﻢ ﻓﻴـﻪ ،واﻟﻮاﺟـﺐ ﻓﻴـﻪ
ﻫﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺴـﻮﻗﻪ ﻣـﻦ اﳊـﻞ إﱃ اﳊـﺮم ،وﻻ ﻳﺄﻛـﻞ ﻣﻨـﻪ وﻳﻄﻌـﻢ ﳌﺴـﺎﻛﲔ اﳊـﺮم
دون ﻏﲑﻫﻢ ،وﳏﻠﻪ ﻣﱴ إن وﻗﻒ ﺑﻪ ﺑﻌﺮﻓﺔ ،وإن ﻓﺎﺗﻪ ذﻟﻚ ﳓﺮﻩ ﲟﻜﺔ).(1
46 J14z1FOن1].W.א2:.+$aن]xWD

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻣﺜــﻞ ﻣــﻦ اﻟــﻨﻌﻢ ﻣﻀــﻤﻮن )ﲟﺜﻠــﻪ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ
)(4
)(3
)(2
ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮن( ﺑﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ ﻟﻘﻮﻟـﻪ – ﻋـﺰ وﺟـﻞ ¼ » º ¹m: -
½¾ ،(5)lﻓﻔﻴﻪ أدﻟﺔ:
أﺣــﺪﳘﺎ :أن إﻃــﻼق اﳌﻤﺎﺛﻠــﺔ ﻳﻘﺘﻀــﻲ اﳋﻠﻘــﺔ واﻟﺼــﻮرة واﳉــﻨﺲ ،ﻓﻠﻤــﺎ ﻗﻴــﺪﻩ
ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ أراد اﳋﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع دون ﻏﲑﻩ.
واﻟﺜــﺎﱐ :ﻗﻮﻟ ــﻪ ،(6) lÂÁ À ¿m:وﻫــﺬﻩ اﻟﻜﻨﺎﻳ ــﺔ ﻋﺎﺋــﺪة إﱃ اﳉ ـﺰاء
وﻫﻮ اﳌﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ،وﻻ ذﻛﺮ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ.

واﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﻮﻟﻪ ،(7)lÆÅ Äm :ﻓﺄوﺟـﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻧﻔـﺲ اﻟﺸـﻲء
اﶈﻜﻮم ﺑﻪ ﻫﺪﻳﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻜﻌﺒﺔ ،وﻫﺬا ﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ دون أن ﺗﺒﺪل) ،(8وإﳕﺎ
ﻳﺼــﺢ ﰲ اﳌﺜــﻞ ،وﻗﻮﻟــﻪ " :اﻟﻀــﺒﻊ ﺻــﻴﺪ وﻓﻴﻬــﺎ ﻛــﺒﺶ إذا أﺻــﺎﺎ اﶈــﺮم")،(9
ﻓﻔﻴﻪ أدﻟﺔ:

) (1ف!!ي جمل!!ة ھ!!ذه األحك!!ام انظ!!ر :المدون!!ة ،(345-327/1) :التفري!!ع ،(329 ،328/1) :الراس!!لة )ص ،(182
الكافي )ص .(155
) (2ما بين قوسين :سقط من )م(.
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(70مختصر القدوري ).(212-211/1
) (4في )م( :تعالى.
) (5سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (6سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (7سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (8دون أن تبدل :سقطت من )م(.
) (9سبق تخريج الحديث في الصفحة.
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أﺣﺪﳘﺎ :أﻧﻪ ﻋﲔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ :وﻫـﻮ اﻟﻜـﺒﺶ ،وﻋﻨـﺪ اﳌﺨـﺎﻟﻒ أن اﻟﻮاﺟـﺐ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﻴﲔ.
واﻟﺜ ــﺎﱐ :أﻧ ــﻪ  ﺟﻌ ــﻞ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﺟ ـﺰاء ﻣﻘ ــﺪرا ،وﻋﻨ ــﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﻘ ــﺪر؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻳﺰﻳ ــﺪ
وﻳﻨﻘﺺ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻘﻴﻢ.
واﻟﺜﺎﻟــﺚ :أﻧــﻪ أوﺟــﺐ ﻛﺒﺸــﺎ ،وﻋﻨــﺪﻫﻢ ﳚــﺐ ﺗــﺎرة ﻛﺒﺸــﺎ ،وﺗــﺎرة دوﻧــﻪ ،وﺗــﺎرة
أﻛﺜ ــﺮ ﻣﻨ ــﻪ ﲝﺴ ــﺐ اﺧ ــﺘﻼف اﻟﻘﻴﻤ ــﺔ؛ وﻷﻧ ــﻪ إﲨ ــﺎع اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ روي ﻋ ــﻦ ﻋﻤ ــﺮ
ﻋﻠﻲ وﻋﺒﺪ اﻟـﺮﲪﻦ ﺑـﻦ ﻋـﻮف واﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ واﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس وزﻳـﺪ ﺑـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ
وﻋﺜﻤﺎن و
ّ
واﺑﻦ ﻣﺴـﻌﻮد وﻋﺎﺋﺸـﺔ) – (1رﺿـﻲ اﷲ ﻋـﻨﻬﻢ أﲨﻌـﲔ وﻻ ﳐـﺎﻟﻒ ﳍـﻢ)(2؛ وﻷﻧـﻪ
ﺣﻴﻮان ﳜﺮج ﰲ ﻛﻔﺎرة ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺈﻋﺘﺎق اﻟﺮﻗﺒﺔ.
]._. J15z1FOل?.Wאx F

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻣــﺎ ﻻ ﻣﺜــﺎل ﻟــﻪ ﻓﻴــﻪ ﺣﻜﻮﻣــﺔ :وﻫــﻲ وﺟــﻮب ﻗﻴﻤــﺔ ﳊﻤــﻪ؛ ﻷن
ﻫــﺬﻩ ﺳــﺒﻴﻞ ﺳــﺎﺋﺮ اﳌﺘﻠﻔــﺎت أن اﳌﺮاﻋــﻰ ﻓﻴﻤــﺎ ﻟــﻪ ﻣﺜــﻞ وﺟــﻮب ﻣﺜﻠــﻪ ،ﻓــﺈن ﻋــﺪم
اﳌﺜــﻞ ﻓﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻣﻘﺎﻣــﻪ ﻛﺎﻟﻐﺼــﺐ وﻏــﲑﻩ؛ وﻷن اﻟﻨــﺎس ﻗــﺎﺋﻼن) :(3ﻓﻤﻌﺘــﱪ
ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻴﺪ وﻣﻘﺘﺼﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ،ﻓﻘـﺪ ﺗﻀـﻤﻦ
ذﻟﻚ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ.
1L,A;> J16z1FOאMD FאxIL

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻛﻔ ــﺎرة ﻗﺘ ــﻞ اﻟﺼ ــﻴﺪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﺨﻴ ــﲑ دون اﻟﱰﺗﻴ ــﺐ ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﳌ ــﺎ
ﳛﻜﻴــﻪ ﺑﻌــﺾ أﻫــﻞ اﳋــﻼف ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس وﻏــﲑﻩ) (4ﻣــﻦ ﻛﻮــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﱰﺗﻴــﺐ
ﻟﻘﻮﻟـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ ... l...  ¾ ½ ¼ » º ¹m:إﱃ ﻗﻮﻟـ ـ ـ ـ ــﻪ   È Çm :
) (1أخرجه ھذه اآلثار :البيھقي ،(182-181/5) :والشافعي في األم.(190/2) :
) (2انظر :المغنى ،(510-509/3) :المحلى ،(339/7) :فتح الباري ،(421/3) :المجموع.(419 ،411/7) :
) (3في )م( :رجالن.
) (4وعن الثورى والشعبى )انظر :المحلى ،(221/7) :المغنى.((521 ،(519/3) :
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 ،(1)lÊ Éأو ﻋــﺪل ذﻟــﻚ ﺻــﻴﺎﻣﺎ أو ﻣﻮﺿــﻮﻋﻪ :ﻟﻠﺘﺨﻴــﲑ إذا وردت
ﻟﻐــﲑ اﻟﺸــﻚ ﻣﺜــﻞ اﻷﻣــﺮ أو إﺑﺎﺣــﺔ ﺟــﻨﺲ؛ وﻷن اﻟﺼــﻴﻐﺔ ﻫﺎﻫﻨــﺎ ﻛﻬــﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ
ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ ،(2)lÇÆ Å Ä Ã Â Ám :ﻣﻌﻠـ ـ ــﻮم أن ﻣﻔﻬﻮﻣﻬـ ـ ــﺎ ﰲ ذﻟـ ـ ــﻚ
اﳌﻮﺿــﻊ اﻟﺘﺨﻴــﲑ ﻓﻜــﺬﻟﻚ ﻫﺎﻫﻨــﺎ) (3ﰲ ﻣﺴــﺄﻟﺘﻨﺎ؛ وﻷﻧــﻪ ﺣــﻖ ﻟــﺰم ﺑــﺈﺗﻼف ﺻــﻴﺪ
ﻛ ــﺎن ﳑﻨﻮﻋ ــﺎ ﳊﺮﻣ ــﺔ اﻹﺣـ ـﺮام ،ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﺨﻴ ــﲑ أﺻ ــﻠﻪ ﻛﻔ ــﺎرة
اﻷذى.
1L,A;>NF, J17z1FOאMD Fא]'4`gאعxO

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إـﺎ ﻣﻘﺼـﻮرة ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻷﻧـﻮاع اﻟﺜﻼﺛـﺔ ،وﻫـﻲ اﳌﺜـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻌﻢ ﻟـﻪ
ﻣﺜ ــﻞ ﻣﻨ ــﻪ ،أو اﻹﻃﻌ ــﺎم ،أو اﻟﺼ ــﻴﺎم ،أو اﻟﻘﻴﻤ ــﺔ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻻ ﻣﺜ ــﻞ ﻟ ــﻪ؛ ﻷن اﻟ ــﻨﺺ
ورد ﲝﺼ ــﺮﻫﺎ ﻋﻠ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ دون زﻳ ــﺎدة ﻋﻠﻴ ــﻪ ،واﻋﺘﺒـ ــﺎرا ﺑﻔﺪﻳ ــﺔ اﻷذى ﺑﻌﻠ ــﺔ ﻣـ ــﺎ
ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ.
 J18z1FOא?.1L,2WVN¦2O+fELאx+$a

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻟـﻴﺲ) (4ﻟـﻪ إﺧـﺮاج ﺷـﻲء ﻣـﻦ ذﻟـﻚ ﺑﻨﻔﺴـﻪ دون اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﻓﻴـﻪ
ﻟﻮرود اﻟـﻨﺺ ﺑﺎﺷـﱰاط اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹m:
 ،(5)l Ã Â Á Àوﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(6
 J19z1FOאf)+fELن?.א`xZa

وإﳕ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨ ـ ــﺎ :إﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﻔ ـ ــﻲ ﺑﺄﻗ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ اﺛﻨ ـ ــﲔ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ Â Ám :
(7)lÃ؛ وﻷن ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب –  -دﻋــﺎ ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ﺑــﻦ ﻋــﻮف-
) (1سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (2سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (3ھاھنا :سقطت من )ق(.
) (4في )م( :يجوز وھو خطأ.
) (5سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (6انظر :المغنى ،(512-511/1) :المجموع ،(411/7) :المحلى ،(3297) :فتح الباري.(421/3) :
) (7سورة المائدة ،اآلية.95 :
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رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ (1)-ﻟﻴﺤﻜﻢ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻗﺘـﻞ ﻇﺒﻴـﺎ وﻫـﻮ ﳏـﺮم) ،(2وﻛـﺬﻟﻚ
دﻋ ــﺎ ﻛﻌﺒ ــﺎ) (3ﰲ ﻗﺼ ــﺔ أﺧ ــﺮى)(4؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻋ ــﺪد ﻣﺸ ــﱰط ﺑ ــﺎﻟﻨﺺ ﰲ ﻣ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ
ﺑ ــﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻛ ــﺎﳊﻜﻤﲔ ﰲ اﻟﻨﺸ ــﻮز؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻋ ــﺪد ﻣﻨﺼ ــﻮص ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻓﻴﻤ ــﺎ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ
ﺑﺘﻜﻔﲑ ﻟﺰم ﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻹﺣﺮام ﻛﺎﻟﺼﻴﺎم وﻋﺪد اﳌﺴﺎﻛﲔ ﰲ ﻓﺪﻳﺔ اﻷذى.
 J20z1FOא 54T1א!xZ2f

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺗﻞ أﺣﺪ اﳊﻜﻤﲔ) ،(5ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(6ﻟﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ ،(7)lÃÂ Á À ¿m :ﻓﺨﺎﻃ ـ ـ ــﺐ) ،(8ﺑ ـ ـ ــﺬﻟﻚ ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻳﻠﺰﻣ ـ ـ ــﻪ
اﻟﺘﺤﻜـ ـ ــﻴﻢ ﻓﺎﻗﺘﻀـ ـ ــﻰ أن ﻳﻜـ ـ ــﻮن اﳊﻜﻤـ ـ ــﺎن ﻏـ ـ ــﲑ اﶈﻜـ ـ ــﻮم ﻋﻠﻴـ ـ ــﻪ ﻛﻤـ ـ ــﺎ ﻗـ ـ ــﺎل:
 ،l{z y xmﻓﺎﻗﺘﻀ ـ ــﻰ أن ﻳﻜ ـ ــﻮن اﻟﺸ ـ ــﺎﻫﺪ ﻏ ـ ــﲑ اﳌﺸ ـ ــﻬﻮد
ﻋﻠﻴـ ــﻪ؛ وﻷن ﺣﻜـ ــﻢ اﻹﻧﺴـ ــﺎن ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﻔﺴـ ــﻪ ﻏـ ــﲑ ﻣﺘﺼـ ــﻮر؛ وﻷن اﳊﻜـ ــﻢ ﻛﻤـ ــﺎ
ﻳﺘﻘﻀــﻰ) (9ﺣﺎﻛﻤــﺎ ﻓﻴﺘﻘﻀ ـﻰ ﳏﻜﻮﻣــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﻏــﲑﻩ ﻛﺎﻗﺘﻀــﺎﺋﻪ ﳏﻜﻮﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻏــﲑﻩ؛
وﻷن اﳉﺰاء ﺑﺪل ﻟﻠﻤﺘﻠﻒ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ إﱃ أﻣﺎﻧﺔ اﳌﺘﻠﻒ ﻛﺘﻘﻮﱘ اﳌﺘﻠﻔﺎت.
I J21z1FOא!>'61DZ2عאBQאx/

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻤـﺎ ﳜﱪاﻧـﻪ ﻟـﻮرود اﻟـﻨﺺ ﺑـﺬﻟﻚ ،وإﳕـﺎ ﻳﺘﺤـﺘﻢ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻨـﻮع اﻟـﺬي
ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻩ وﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﳜﺘﺎرﻩ.


) (1رضي ﷲ عنھما :سقطت من )ق(.
) (2انظر :البيھقي.(182-181/5) :
) (3كعب بن مانع ،يكنى أبا إسحق ،ويعرف بكعب األحبار ،وھو من حمير من آل ذي رعين ،وذر اب!و ال!درداء
كعبا فقال :إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا )طبقات ابن سعد.(445/7) :
) (4عبد الرزاق ،(432/4) :والموطأ.(352/1) :
) (5انظر :التفريع ،(2328/1) :الرسالة) :ص .(182
) (6في أصح قوليه )انظر المھذب.(216/1) :
) (7سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (8في )م( :يخاطب.
) (9سورة الطالق ،اآلية.2 :
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+) J22z1FOא$%8 Fمx

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﺧﺘــﺎر اﻟﺘﻜﻔــﲑ ﺑﺎﻹﻃﻌــﺎم ﻗـ ّـﻮم اﻟﺼــﻴﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ﺑﺎﻟﻄﻌــﺎم ﻻ اﳌﺜــﻞ،
)(1
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :أن ﻳﻘـﻮم اﳌﺜـﻞ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ½ ¼ » º ¹m:
¾ l...إل!!!!ى قول!!!!ه ،(2)l Ê É È Çm :وﻇ ــﺎﻫﺮﻩ ﻳﻘﺘﻀ ــﻲ أن
ﻳﻜﻮن اﻹﻃﻌﺎم ﺟﺰاء ﻋﻦ اﳌﻘﺘﻮل ﻣﻌﺘﱪا ﺑﻪ دون اﳌﺜـﻞ؛ وﻷن اﳌﺘﻠـﻒ ﻫـﻮ اﻟﺼـﻴﺪ
)(3
دون اﳌﺜﻞ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﳌﻘﻮم ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻠﻔﺎت؛ وﻷن اﻹﻃﻌﺎم ﺑـﺪل
ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺘﻠﻒ ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻣﻌﺘـﱪا ﺑـﻪ ﻻ ﺑﻐـﲑﻩ أﺻـﻠﻪ اﳌﺜـﻞ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻌﻢ؛
وﻷﻧ ــﻪ ﻃﻌ ــﺎم ﳐ ــﺮج ﰲ ﺟـ ـﺰاء اﻟﺼ ــﻴﺪ ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣﻌﺘـ ـﱪا ﺑﻘﻴﻤ ــﺔ اﻟﺼ ــﻴﺪ
ﻛﺎﻟﺬي ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ.
+) J23z1FOא$%8 Fمدونא אx+

وإﳕــﺎ اﺧﱰﻧــﺎ أن ﻳﻘـ ّـﻮم اﻟﺼــﻴﺪ ﺑﺎﻟﻄﻌــﺎم دون أن ﻳﻘــﻮم ﺑﺎﻟــﺪراﻫﻢ؛ ﻷن اﻟﻄﻌــﺎم
ﺑﺪل ﻋﻦ) (4اﻟﺼﻴﺪ ﻓﻮﺟـﺐ أن ﻳﻘـﻊ اﻟﺘﻘـﻮﱘ ﺑـﻪ ،وإﳕـﺎ ﻳﻘـﻮم ﺑﺎﻟـﺪراﻫﻢ إذا ﻛﺎﻧـﺖ
ﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺨﺘﺎر ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﻔﻌـﻞ وﻗ ّـﻮم اﻟﺼـﻴﺪ دراﻫـﻢ ،ﰒ
ﻗﻮﻣﺖ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﺟﺎز؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺆول إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم.
 J24z1FOאf)+)Lن.6אx1L

وﻳﻘ ــﻮم ﺑﺎﻟﻄﻌ ــﺎم ﰲ اﳌﻮﺿ ــﻊ اﻟ ــﺬي ﻗﺘ ــﻞ) (5ﻓﻴ ــﻪ إن ﻛ ــﺎن ﻫﻨ ــﺎك ﻃﻌ ــﺎم ﻳﻘ ــﻮم
ﺑﻐﺎﻟ ــﺐ ﻃﻌ ــﺎم ذﻟ ــﻚ اﳌﻜ ــﺎن ،إﻻ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣﻮﺿ ــﻌﺎ ﻻ ﻃﻌ ــﺎم ﻓﻴ ــﻪ وﻻ ﻗﻴﻤ ــﺔ،
ﻓﻴﻌــﺪل إﱃ أﻗ ــﺮب اﳌﻮاﺿ ــﻊ إﻟﻴ ــﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻻ ﻳﻮﺻــﻞ إﱃ ﻣﻌﺮﻓ ــﺔ ﻗﻴﻤﺘ ــﻪ ﺑ ــﺄﻛﺜﺮ ﻣ ــﻦ
ذﻟﻚ.
) (1انظر :األم ،(185/2) :مختصر المزنى )ص .(71
) (2سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (3في )م( :الطعام بذل.
) (4في )م( :من.
) (5قتل :سقطت من )ق(.
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>6 J25z1FOنא*$Rم .אxZfS.1f

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻄﻌﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﻜﲔ ﻣـﺪا ﻣـﺪا اﻋﺘﺒـﺎرا ﺑﺴـﺎﺋﺮ اﻟﻜﻔـﺎرات أﻧـﻪ ﻻ
ﻳـﺰاد ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪ ،وﻓﺪﻳــﺔ اﻷذى ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻜﻔــﺎرة ،وإﳕــﺎ ﻫــﻲ ﻓﺪﻳــﺔ وﻋﻠــﻰ أــﺎ
ﳐﺼﻮﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺼﻴﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻳﺎم ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻴﲑ ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ.
 J26z1FOאFم?>x.) .1

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إن اﺧﺘﺎر اﻟﺼـﻮم ﺻـﺎم ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺪ ﻳﻮﻣـﺎ ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻳﺼﻮم ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻦ) (1ﻳﻮﻣﺎ) (2اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﻜﻔﺎرة اﻟﻔﻄﺮ ﰲ رﻣﻀﺎن؛
ﻷﻧــﻪ ﺻــﻴﺎم ﺑــﺪل ﻋــﻦ ﻃﻌــﺎم) ،(3ﻓﻮﺟــﺐ ﳊﺮﻣــﺔ ﻋﺒــﺎدة وﻻ ﻳــﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴــﻪ ﻛﻔــﺎرة
اﻟﻈﻬــﺎر؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﳊﺮﻣــﺔ) (4ﻋﺒــﺎدة وﻻ ﻓﺪﻳــﺔ اﻷذى؛ ﻷﻧــﻪ ﺟﻌــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻣﻜــﺎن
أرﺑﻌﺔ أﻣﺪاد ﻳﻮﻣﺎ ،وذﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﱪ ﻫﺎﻫﻨﺎ.
NS>kV J27z1FOא@ F8م)م>x1.

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﳚــﱪ ﻛﺴــﺮ اﳌــﺪ ﺑﺼــﻮم ﻳــﻮم ﻛﺎﻣــﻞ؛ ﻷن إﺳــﻘﺎط اﻟﺼــﻮم ﻏــﲑ
ﺟﺎﺋﺰ وﺗﺒﻌﻴﻀﻪ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﺟﱪﻩ ﺑﺎﻹﻛﻤﺎل ﻛﺎﻷﳝﺎن ﰲ اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ.
B J28z1FOومאWO+f52O+fELא8EFوx+fv2O

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺘﺤﻜـﻴﻢ ﻳﻠـﺰم ﻓﻴﻤـﺎ ﺣﻜﻤـﺖ ﻓﻴـﻪ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ،وﻓﻴﻤـﺎ ﱂ ﲢﻜـﻢ،
ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻳﻜﺘﻔــﻲ ﻓﻴﻤــﺎ ﺣﻜﻤــﺖ ﻓﻴــﻪ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﲟــﺎ ﺗﻘــﺪم
اﳊﻜ ــﻢ ﺑ ــﻪ) ،(5ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ – ﻋ ــﺰ وﺟ ـ ّـﻞ l... ¹ ¸ ¶ µ ´m -إﱃ
ﻗﻮﻟﻪ ،(6)lÂÁ À ¿m:ﻓﻌﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﺘﲔ؛ وﻷﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻟـﺰم ﺑﻘﺘﻠـﻪ اﳉـﺰاء
ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻴﻪ أﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﱂ ﲤﺾ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ.
) (1في )م( :مد و ھو خطأ.
) (2انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(71مختصر القدوري.(212/1) :
) (3في )م( :الطعام.
) (4في )م( :بحرمة.
) (5انظر :مختصر المزنى )ص .(71
) (6سورة المائدة ،اآلية.95 :
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻮاﺟــﺐ ﻓﻴــﻪ ﻫــﺪى ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ،(1)l Æ Å Äm :
وﻻﺑــﺪ أن ﻳﺴــﺎق ﻣــﻦ اﳊــﻞ إﱃ اﳊــﺮم – أﻋ ـﲏ :اﳍــﺪي  ،-ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤﺎ :إن اﺷﱰاﻩ ﻣﻦ اﳊﺮم وﳓـﻮﻩ أﺟـﺰأﻩ)(2؛ ﻷن اﻟﻨـﱯ  ﺳـﺎق
ﻫﺪﻳــﻪ ﻣــﻦ اﳊــﻞ إﱃ اﳊــﺮم) ،(3وﻛــﺎن ﻓﻌﻠــﻪ ﺑﻴﺎﻧــﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳــﻚ؛ وﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ اﺷـﱰاﻩ ﰲ
اﳊــﻞ وﳓــﺮﻩ ﻫﻨــﺎك ﱂ ﳚﺰﺋــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﳚﻤــﻊ ﻟــﻪ اﳊــﻞ واﳊــﺮم ،وﻛــﺬﻟﻚ إذا أﻓــﺮدﻩ
ﺑﺎﳊﺮم ﻻ ﳚﺰﺋﻪ ،ﻓﺈن وﻗﻒ ﺑﻪ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﳓﺮﻩ ﲟِ َﲎ ،وإن ﱂ ﻳﻘﻒ ﺑﻪ ﳓﺮﻩ ﲟﻜـﺔ؛ ﻷن
اﻟﻨﺤ ــﺮ ﰲ اﳊ ــﺞ ﻻ ﻳﻜ ــﻮن إﻻ ﺑﺄﺣ ــﺪ ﻫ ــﺬﻳﻦ اﳌﻮﺿ ــﻌﲔ :إﻣ ــﺎ ﲟِ ـ َـﲎ ،أو ﻣﻜ ــﺔ،
ﻓﺈذا) (4ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط اﻟﻨﺤﺮ ﻛﺎن اﻟﻨﺤﺮ ﲟﻜﺔ.
].4 J30z1FOلאx F

ﻓﺄﻣــﺎ ﺗﻔﺼــﻴﻞ أﻣﺜــﺎل اﻟﺼــﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻨﻌﻢ :ﻓﻔــﻲ اﻟﻨﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺪﻧــﺔ ،وﺑــﺬﻟﻚ ﺣﻜــﻢ
اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ؛ ﻷ ــﺎ) ،(5أﺷ ــﺒﻪ ﺷ ــﻲء  ــﺎ ﻣ ــﻦ ﻴﻤ ــﺔ اﻷﻧﻌ ــﺎم ،وﰲ ﲪ ــﺎر اﻟ ــﻮﺣﺶ
واﻹﺑــﻞ ﺑﻘــﺮة؛ ﻷــﺎ أﻗــﺮب ﺷــﺒﻬﺎ ﺑــﻪ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ واﻟﻐــﻨﻢ .وﰲ اﻟﻐ ـﺰال ﺷــﺎة ،ﻷــﺎ
أﺷــﺒﻪ ﺑــﻪ ﻣــﻦ اﻹﺑــﻞ واﻟﺒﻘــﺮ وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا ﲡــﺮى ﻣﺴــﺎﺋﻠﻪ) .(6وﰲ ﲪــﺎم ﻣﻜــﺔ ﺷــﺎة،
وﰲ ﲪﺎم اﳊﺮم ﺷﺎة ،واﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﻴـﻞ :ﻫـﺬا ،وﻗﻴـﻞ :ﺣﻜﻮﻣـﺔ) ،(7وﰲ ﲪـﺎم
اﳊﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ،وﰲ ﺑﻴﺾ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ﻋُﺸـﺮ ﲦـﻦ اﻟﺒﺪﻧـﺔ ،وﰲ ﺑـﻴﺾ اﻟﻄـﲑ ﻋُﺸـﺮ ﲦـﻦ
ﻣﺎ ﳚﺐ ﰲ أﻣﻪ ،وﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻄﲑ واﻟـﻮﺣﺶ ﳑـﺎ ﻻ ﻣﺜـﻞ ﻟـﻪ اﻻﺟﺘﻬـﺎد ،ﻛﺎﻷرﻧـﺐ
) (1سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(71-70األم.(184/2) :
) (3أما كونه  ساق ھديه من الحل إلى الحرم ،فمعلوم بالضرورة أن!ه ح!ج م!ن المدين!ة واعتم!ر منھ!ا وأص!حب
معه الھدى منھا )الھداية في تخريج أحاديث بداية المجتھد ،(481/5) :وقد جاء في صحيح البخ!اري" :أن!ه 
خ!!رج ع!!ام الحديبي!!ة ،فلم!!ا ك!!ان ب!!ذى حليف!!ة قل!!د الھ!!دى وأش!!عره وأح!!رم" )كت!!اب الح!!ج ،ب!!اب :إش!!عار الب!!دن:
).((182/2
) (4في )م( :فإن لم.
) (5في )م( :ألنه.
) (6في جملة ھذه أألحكام انظر :المدونة ،(335-334/1) :التفريع ،(328/1) :الكافي )ص .(157
) (7انظر :المدونة ،(335/1) :التفريع ،(341/1) :الكافي )ص .(157
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واﻟﲑﺑﻮع واﻟﺼـﻘﺮ واﻟﺒـﺎزي) ،(1واﻟﺴـﻤﺎن) ،(2واﻟـﺪراج) ،(3وﻏـﲑ ذﻟـﻚ ،وﳚـﺐ ﰲ
ﺻﻐﺎﺋﺮ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ) ،(4ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ ﰲ ﻛﺒﺎرﻩ.
J31z1FO

مxf.

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﰲ ﲪـﺎم ﻣﻜـﺔ ﺷـﺎة ﳊﻜـﻢ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﺑـﺬﻟﻚ) ،(5وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﻓﺼـﻠﻨﺎ
ﰲ ﲪﺎم اﳊﺮم واﳊﻞ ﳊﺮﻣﺔ وﻛﺜﺮة اﳊﻤﺎم ﲟﻜﺔ وﺗﺄﻛﻴﺪ) (6ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﰲ ﺑ ــﻴﺾ اﻟﻨﻌﺎﻣ ــﺔ ﻋُﺸ ــﺮ ﻣ ــﻦ اﻟﺒﺪﻧ ــﺔ ،ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) (7ﰲ
ﻗﻮﻟـﻪ :إن اﻟﻮاﺟـﺐ ﻓﻴـﻪ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺒﻴﻀـﺔ ،ﳊﻜـﻢ اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﺑـﺬﻟﻚ ،واﻋﺘﺒـﺎرا ﺑــﺎﳉﻨﲔ
أن ﻓﻴﻪ ﻋُﺸﺮ ﻣﺎ ﳚﺐ ﰲ أﻣﻪ .وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻓﻴﻤﺎ ﺳـﻮى ذﻟـﻚ اﻻﺟﺘﻬـﺎد؛ ﻷﻧـﻪ
ﻻ ﻣﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻻﺟﺘﻬﺎد.
 X6 J32z1FOאx F

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﰲ ﺻﻐﺎر اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ ﻣﺜﻞ ﻣـﺎ ﰲ ﻛﺒـﺎرﻩ ،ﺧﻼﻓـﺎ
ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ) :(8إن ﰲ اﻟﻨﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻜﺒــﲑة ﺑﺪﻧــﺔ ،وﰲ اﻟﺼــﻐﲑة ﻓﺼــﻴﻼ ،وﰲ
)(9
ﲪــﺎر اﻟــﻮﺣﺶ ﺑﻘــﺮة ،وﰲ ﺳــﺨﻠﻪ ﻋﺠــﻼ ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ  ½ ¼ » º ¹m:
¾ ،(10)lﻓﻠ ـ ـ ــﻮ ﺗﺮﻛﻨ ـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـ ــﺬا ﻟﻘﻠﻨ ـ ـ ــﺎ ﰲ اﻟﺼ ـ ـ ــﻐﺮ واﻟﻜ ـ ـ ــﱪ واﻟﺼ ـ ـ ــﻮرة ،ﻓﻠﻤ ـ ـ ــﺎ
ﻗﺎل ،(11)lÆÅ Äm:اﻗﺘﻀﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﺳﻢ اﳍـﺪى ﳓـﻮ اﻹﻃـﻼق،
وذﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﳍﺪى اﻟﺘﺎم ﻷﻣﺮﻳﻦ:
) (1البازي :ضرب من الصقور يستخدم في الصيد )المعجم الوسيط.((76/1) :
) (2السمان :طائر معروف.
) (3الدراج :ضرب من الطير )الصحاح.((314/1) :
) (4مثل من النعم :سقطت من )م(.
) (5انظ!!ر :البيھق!!ي ،(206-205/5) :روى ذل!!ك ع!!ن عم!!ر ب!!ن الخط!!اب وعثم!!ان ب!!ن عف!!ان واب!!ن عب!!اس واب!!ن
المسيب ،رضي ﷲ عنھم جميعا.
) (6في )م( :تأبيد.
) (7انظر :األم.(191/2) :
) (8انظر :األم ،(190/2) :مختصر المزنى )ص .(95
) (9في )م( :ع ّز و جلّ.
) (10سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (11سورة المائدة ،اآلية.95 :
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أﺣــﺪﳘﺎ :أن اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ﻗﺎﻟــﺖ :اﳍــﺪى ﺑﺪﻧــﺔ أو ﺑﻘــﺮة وأدﻧــﺎﻩ ﺷــﺎة) ،(1ﻓﻌﻤــﺖ
ﺟﻨﺲ اﳍﺪي ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻫﺪى إﻻ ﻣﺎ ﻫﺬا وﺻﻔﻪ.
ﻋﻠﻲ ﻫﺪي ﻟﺰﻣﻪ ﻫـﺪي ﺗـﺎم ﻻ ﺻـﻐﲑ؛ وﻷﻧـﻪ ﺣﻴـﻮان
واﻵﺧﺮ :أن ﻣﻦ ﻗﺎل ﷲ ّ
ﳐ ــﺮج ﺑﺎﺳ ــﻢ اﻟﻜﻔ ــﺎرة ،ﻓﻠـ ــﻢ ﳜﺘﻠ ــﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓ ــﻪ أﺻـ ــﻠﻪ اﻟﺮﻗﺒ ــﺔ ﰲ ﻛﻔ ــﺎرة اﻟﻘﺘـ ــﻞ
واﻟﻈﻬﺎر؛ وﻷﻧﻪ دم وﺟﺐ ﳌﻌﲎ ﳏﻈﻮر ﰲ اﻹﺣﺮام ،ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن دﻣﺎ ﺗﺎﻣـﺎ
ﻛــﺎﻣﻼ أﺻــﻠﻪ ﻧﺴــﻚ اﻷذى؛ وﻷﻧــﻪ دم ﻻ ﳚــﻮز ﳓــﺮﻩ ﰲ ﻏــﲑ اﳊــﺮم ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ ﻓﻴــﻪ
اﻟﺼﻐﲑ أﺻﻠﻪ دم اﳌﺘﻌﺔ و ِ
اﻟﻘﺮان.
. J33z1FOزNE2DمxWDL,

وﻟﻠﻤﺤـ ــﺮم ﻗﺘـ ــﻞ اﳊﻴـ ــﺔ واﻟﻌﻘـ ــﺮب واﻟﻔـ ــﺄرة واﻟﺰﻧﺒـ ــﻮر) (2ﻣـ ــﻦ ﻏـ ــﲑ ﺧـ ــﻼف)،(3
واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟـﻪ " :ﲬـﺲ ﻣـﻦ اﻟـﺪواب ﻟـﻴﺲ ﻋﻠـﻰ اﶈـﺮم ﰲ ﻗـﺘﻠﻬﻦ ﺟﻨـﺎح:
ﻓﺬﻛﺮ اﳊﻴﺔ واﻟﻌﻘﺮب واﻟﻔﺄرة واﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮر").(4
وﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎل :ﻛﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﱯ  ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺮﻓﺔ) ،(5ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺣﻴﺔ
ﻓﻘﺎل" :اﻗﺘﻠﻮا ،اﻗﺘﻠﻮا" ﻓﺴﺒﻘﺘﻨﺎ).(6
1L, J34z1FOא Sعא$د)א@ xN:8P L

وﻟــﻪ ﻋﻨــﺪﻧﺎ ﻗﺘــﻞ اﻟﺴــﺒﺎع اﻟﻌﺎدﻳــﺔ اﳌﺒﺘﺪﺋــﺔ ﺑﺎﻟﻀــﺮر ﻣــﻦ اﻟــﻮﺣﺶ واﻟﻄــﲑ ﻣﺜــﻞ:
اﻷﺳﺪ واﻟﺬﺋﺐ واﻟﻨﻤﺮ واﻟﻔﻬﺪ واﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮر وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﺎ ،وﻻ ﺟﺰاء ﻋﻠﻴﻪ)،(7
وﻣﻦ اﻟﻄﲑ :اﻟﻐﺮاب واﳊﺪأة).(8
) (1قاله ابن عباس :ما استيس!ر م!ن الھ!دى ج!زور أو بق!رة أو ش!اة أو ش!رك ف!ي دم أخرج!ه البخ!اري ف!ي الح!ج،
باب :فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.(180/2) :
) (2الزنبور :حشرة أليمة اللسمع )المعجم الوسيط.(402/1) :
) (3انظر :المجموع ،(341/7) :المغنى.(341/3) :
) (4أخرجه البخاري في الحج ،باب :ما يقتل المح!رم م!ن ال!دواب ،(123/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :م!ا ين!دب
للمحرم وغيره قتله من الدواب.(858/2) :
) (5عرفة :سقطت من )ق(.
) (6أخرجه البخاري في جزاء الصيد ،باب :ما يقتل المحرم من الدواب.(212/2) :
) (7انظر :المدونة ،(335-334/1) :التفريع ،(324/1) :الرسالة )ص .(108
) (8الحدأة – مھموز مثل ِعنَبة :-طائر خبيث )المصباح المنير ص .(125
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وواﻓﻘﻨــﺎ أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ اﻟــﺬﺋﺐ واﻟﻜﻠــﺐ اﻟﻌﻘــﻮر ،وﳜﺎﻟﻔﻨــﺎ ﰲ اﻟﺴــﺒﻊ واﻟﻔﻬــﺪ
واﻟﻨﻤﺮ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎع ،ﻓﻘﺎل ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وإن ﻗﺘﻠﻪ ﻓﺪاﻩ).(1
وﻗ ــﺎل اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ :ﻛ ــﻞ ﻣ ــﺎ ﻻ ﻳﺆﻛ ــﻞ ﳊﻤ ــﻪ ﻣ ــﻦ اﻟﺼ ــﻴﺪ ﻓ ــﻼ ﻓﺪﻳ ــﺔ ﻓﻴ ــﻪ إﻻ ﰲ
)(3
اﻟﺴﺒﻊ ،وﻫﻮ اﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ اﻟﺬﺋﺐ واﻟﻀﺒﻊ) ،(2ﻓـﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠـﻰ أﰊ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﻣـﺎ رواﻩ
أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ أن اﻟﻨﱯ  ُﺳﺌِﻞ :ﻣﺎ ﻳﻘﺘـﻞ اﶈﺮم؟ ﻓﺬﻛﺮ :اﳊﻴﺔ واﻟﻌﻘﺮب واﻟﻔﻮﻳﺴﻘﺔ
واﻟﻜﻠــﺐ اﻟﻌﻘــﻮر واﳊــﺪأة واﻟﺴــﺒﻊ اﻟﻌــﺎدي ،وﻗﻮﻟــﻪ" :ﲬــﺲ ﻟــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ اﶈــﺮم ﰲ
ﻗﺘﻠﻬﻦ ﺟﻨﺎح ﻓﺬﻛﺮ اﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮر") ،(4واﲰﻪ ﻳﻌﻢ اﻷﺳﺪ وﻏﲑﻩ؛ وﻷﻧﻪ ﳌﺎ أﺑﻴﺢ
ﻗﺘـﻞ اﻟﻜﻠـﺐ اﻟﻌﻘـﻮر واﻟــﺬﺋﺐ وﺳـﻘﻂ اﳉـﺰاء ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﻀــﺮر اﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﻨـﻪ) ،(5واﺑﺘــﺪاؤﻩ
ﺑﺎﻟﻌﺪو واﻟﻔﺮس ،وﻛـﺎن اﻷﺳـﺪ أدﺧـﻞ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﻌـﺎﱐ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻋـﺪاﻩ وﺿـﺮرﻩ
أﺷــﺪ ﻛــﺎن ﺑﺈﺑﺎﺣــﺔ اﻟﻘﺘــﻞ أوﱃ؛ وﻷن ﲟــﺎ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺼــﻴﺪ ﻻ ﻳﻀــﻤﻦ إﻻ ﺑﺄﺣــﺪ
وﺟﻬﲔ :إﻣﺎ ﲟﺜﻠـﻪ ﰲ اﳋﻠﻘـﺔ ،أو ﺑﻜﻤـﺎل ﻗﻴﻤﺘـﻪ ،وﻛـﻞ ذﻟـﻚ ﻣﻌـﺪوم ﰲ اﻟﺴـﺒﻊ؛
ﻷن اﳌﺨــﺎﻟﻒ ﻻ ﻳﺮاﻋــﻲ اﳌﺜــﻞ ﰲ اﳋﻠﻘــﺔ وﻻ ﻳﻮﺟــﺐ ﻓﻴــﻪ ﻛﻤــﺎل اﻟﻘﻴﻤــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ
ﻳﻘ ــﻮل :إن زادت ﻗﻴﻤﺘ ـﻪ ﻋﻠ ــﻰ ﻗﻴﻤ ــﺔ ﺷ ــﺎة ﱂ ﳚ ــﺐ ﻛﻤﺎﳍ ــﺎ ،ﻓ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ أﻧ ــﻪ ﻻ
ﻳﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ.
ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻮب اﳉ ـﺰاء ﰲ اﻟﺼــﻘﺮ واﻟﺒــﺎزي واﻟﺜﻌﻠــﺐ وﻛــﻞ ﻣﺘــﻮﺣﺶ ﻻ
)(6
ﻳﺆﻛﻞ ﳊﻤﻪ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ  ،ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ O N M L K Jm :
 ،(7)lPوﻗﻮﻟ ــﻪ (8)l ²± ° ¯ ®m:ﻓﻌ ــﻢ؛ وﻷﻧ ــﻪ ﺣﻴـ ـﻮان ﺑ ــﺮي
ﳑﺘﻨﻊ ﻻ ﻳﺒﺘﺪئ ﺑﺎﻟﻀﺮر ﻏﺎﻟﺒﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺎﳉﺰاء أﺻﻠﻪ اﻟﻀﺒﻊ).(9
) (1انظر :مختصر القدوري.(215-214/1) :
) (2انظر :األم.(209 -208/1) :
) (3في )م( :روى.
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
) (5في )م( :عنه.
)(6انظر :األم.(209-208/1) :
) (7سورة المائدة ،اآلية.96 :
) (8سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (9في )م( :السبع.
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 N4W 8א!
اﻹﺣﺮام ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﺮب :إﻓﺮاد) (1وﲤﺘﻊ) (2وﻗِﺮان):(3
ﻓــﺎﻹﻓﺮاد :ﻫــﻮ أن ﳛــﺮم ﺑــﺎﳊﺞ ﻋﻠــﻰ اﻧﻔـﺮادﻩ ﻣــﻦ ﻏــﲑ إﺿــﺎﻓﺔ اﻟﻌُﻤــﺮة إﻟﻴــﻪ ،أو
ﺑــﺎﻟﻌُﻤﺮة ﻋﻠــﻰ اﻧﻔﺮادﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻏــﲑ أن ﳚﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﺑــﲔ اﳊــﺞ ﰲ ﻋﻘــﺪ اﻹﺣ ـﺮام،
وﻳﻌـﺮى ﻣــﻦ ﺻـﻔﺔ اﻟﺘﻤﺘــﻊ)) ،(4وﻻ ﻳﺘﺒـﲔ وﺻــﻔﻪ ﻋﻠـﻰ اﳊﻘﻴﻘــﺔ إﻻ ﺑﻌـﺪ أن ﻳﺘﺒــﲔ
ﺻﻔﺔ ِ
اﻟﻘﺮان واﻟﺘﻤﺘﻊ( ،ﻓﻴﻌﻠﻢ أن اﻹﻓﺮاد ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮى ﻋﻦ ﺻﻔﺎﻤﺎ.
ﻓﺄﻣﺎ ِ
اﻟﻘﺮان :ﻓﻌﻠﻰ وﺟﻬﲔ :أﺣﺪﳘﺎ :أن ﻳﺒﺘﺪئ اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌُﻤﺮة واﳊﺞ ﻣﻌـﺎ
ﰲ ﺣــﺎل واﺣــﺪ ﻳﻨــﻮي ﺑﻘﻠﺒــﻪ ،وﻳﻌﺘﻘــﺪ أﻧــﻪ داﺧــﻞ ﻓﻴﻬﻤــﺎ :ﻣﻘــﺪﻣﺎ ﻟﻠﻌُﻤــﺮة ﰲ ﻧﻴﺘــﻪ
ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﻋﺘﺒــﺎر ﺑﻠﻔﻈــﻪ ،ﻓﻬــﺬا ﻳﻜــﻮن ﻗﺎرﻧــﺎ إذا ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﻨﻴــﺔ واﻟﻌﻘــﺪ دون
اﻟﻔﻌ ــﻞ؛ ﻷن ﻓﻌﻠ ــﻪ) (5ﻻ ﻳﺰﻳ ــﺪ ﻋﻠ ــﻰ ﻓﻌ ــﻞ اﳌﻔـ ـ ِﺮد ﰲ اﻟﻄ ـﻮاف واﻟﺴ ــﻌﻲ واﻟﻔﺪﻳ ــﺔ
ُ
وﺟ ـﺰاء اﻟﺼــﻴﺪ ،وﻻ ﻳــﺆﺛﺮ ﻗﺮاﻧــﻪ ﰲ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــﻞ اﳌﻔــﺮد ،وإﳕــﺎ ﻳــﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﻔــﺮد
ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻠﺤﺞ وﺣﺪﻩ ،واﻟ ِﻘـﺮان ﻳﻜـﻮن ﻓﻌﻠـﻪ ﻟﻠﻌﺒـﺎدﺗﲔ ،وﻳﻠﺰﻣـﻪ اﳍـﺪي ﻟﻘﺮاﻧـﻪ
إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﲟﻜﺔ ﻣﺘﻮاﻃﻨﺎ) (6ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ.
واﻟﻀ ــﺮب اﻵﺧ ــﺮ :أن ﻳﺒﺘ ــﺪئ اﻹﺣـ ـﺮام ﺑ ــﺎﻟﻌُﻤﺮة) (7ﻣﻔ ــﺮدا ﰒ ﻳﻀ ــﻒ اﳊ ــﺞ
إﻟﻴﻬﺎ ،وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ :أن ﳚﺪد اﻋﺘﻘﺎدا أﻧﻪ ﻗﺪ ﺷﺮك) (8ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳊﺞ ﰲ ذﻟﻚ
اﻹﺣﺮام ،ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺎرﻧﺎ ﻛﺎﳌﺒﺘﺪئ ﺑﻌﻘﺪ اﻹﺣﺮام ﳍﻤﺎ.
) (1إفراد الحج :ھو أن يحرم بنية الحج فقط )حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع )ص .(106
) (2التمتع :ھو إحرام من أتم ركن عمرت!ه ،ول!و ب!آخر ش!رط ف!ي أش!ھر الح!ج لح!ج عام!ه )ح!دود اب!ن عرف!ة م!ع
شرح الرصاع )ص .(107-106
) (3القِران :ھو اإلحرام بنية العُمرة والحج )حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع )ص .(106
) (4ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (5في )م( :الفعل.
) (6في )م( :مستوطنا.
) (7العُمرة :سقطت من )ق(.
) (8في )م( :أشرك.
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واﺧﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻓﻴﻪ):(1
ﻓﻘﻴــﻞ ذﻟــﻚ ﻟــﻪ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﺸــﺮع ﰲ اﻟﻄـﻮاف ،ﻓــﺈن ﺷــﺮع ﻓﻴــﻪ وﻟــﻮ ﺷــﻮﻃﺎ واﺣــﺪا،
ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺗﻪ ِ
اﻟﻘﺮان ،وﻗﻴـﻞ :ﻣـﺎ ﱂ ﻳﻄـﻒ وﻳﺮﻛـﻊ ،وﻳﻜـﺮﻩ ﻟـﻪ) (2ﺑﻌـﺪ اﻟﻄـﻮاف ،وﻗﺒـﻞ
اﻟﺮﻛــﻮع ،ﻓــﺈن ﻓﻌــﻞ ﻟﺰﻣــﻪ ،ﻓﺄﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﺮﻛــﻮع ﻓﻘــﺪ ﻓﺎﺗــﻪ – دﺧــﻞ ﰲ اﻟﺴــﻌﻲ أو ﱂ
ﻳــﺪﺧﻞ -وﻗﻴــﻞ ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﺑﻘــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺷــﻲء ﻣــﻦ ﻋﻤــﻞ اﻟﻌُﻤــﺮة ﻣــﻦ ﻃ ـﻮاف أو
ﺳﻌﻲ ،واﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻓﺮغ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻼق ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺗﻪ ِ
اﻟﻘﺮان،
وإذا) (3ﻗ ــﺮن ﺑﻌ ــﺪ اﻟﻔـ ـﻮات ﻋﻠ ــﻰ اﻻﺧ ــﺘﻼف ﻓﻴ ــﻪ ،وﻗ ــﺪ ﺑﻘ ــﻰ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻋﻤ ــﻞ
اﻟﻌُﻤﺮة ،ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻟﺰوم اﳊﺞ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﻌُﻤﺮة وﲢﻠﻠﻪ ﻓﻘﻴﻞ :ﻳﻠﺰﻣﻪ
اﳊﺞ ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﺑﺎﻹﺣﺮام ،وﻗﻴﻞ :ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ،وﲢﺮﻳﺮ اﻟﻘﻮل ﰲ ﺻﻔﺘﻪ :أن ﻳﺸﺮك ﻏـﲑ
اﳌﻜﻲ ﺑـﲔ اﻟﻌُﻤـﺮة واﳊـﺞ ﰲ إﺣـﺮام واﺣـﺪ ﻣﻘـﺪﻣﺎ ﻟﻠﻌﻤـﺮة ﻋﻘـﺪا ،أو إرداﻓـﺎ ﻋﻠـﻰ
اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ وﻗﺘﻪ ،ﻫـﺬا ﻋﻠـﻰ) (4ﻗـﻮل ﻣﺎﻟـﻚ و أﻛﺜـﺮ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ،
وأﻣــﺎ ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ ﻓﻌﻨــﺪﻩ أن اﻟﻘــﺎرن ﻣــﻦ أﻫــﻞ ﻣﻜــﺔ ﻋﻠﻴــﻪ دم ِ
اﻟﻘ ـﺮان ،ﻓــﻼ ﻣﻌــﲎ
ﻻﺷ ـﱰاط ﻛﻮﻧــﻪ ﻣــﻦ ﻏــﲑ أﻫــﻞ ﻣﻜ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﻮﻟــﻪ) ،(5وﻟﺴــﻨﺎ ﻧﺮﻳــﺪ ﺑﺎﺷ ـﱰاﻃﻨﺎ أن
ﻳﻜــﻮن ﻏــﲑ ﻣﻜــﻲ أن اﳌﻜــﻲ إذا ﻗــﺮن ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻔﺔ اﻟــﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫــﺎ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻗﺎرﻧــﺎ؛
ﻷن ذﻟــﻚ رﻓــﻊ اﻟﻮﺟــﻮب) ،(6وإﳕــﺎ ﻧﺮﻳــﺪ أﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ ﺣﻜــﻢ اﻟﻘــﺎرن ﰲ وﺟــﻮب
اﻟﺪم ﺑﺎ ِﻟﻘﺮان -ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﰲ ﺻﻔﺔ ِ
اﻟﻘﺮان.-
ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﺘﻤﺘــﻊ :ﻓﺄﺻــﻠﻪ اﻟــﺬي أﺧــﺬ) (7ﻣﻨــﻪ اﳉﻤــﻊ ﺑــﲔ اﻟﻌُﻤــﺮة واﳊــﺞ ﰲ ﺳــﻔﺮ
واﺣــﺪ ﻓﺴــﻤﻲ ذﻟــﻚ ﻣﺘﻤﺘﻌــﺎ ﻹﺳــﻘﺎط أﺣــﺪ اﻟﺴــﻔﺮﻳﻦ وﲤﺘﻌــﻪ ﻟــﺬاك ،وﻟــﻪ ﺷــﺮوط
ﺳﺘﺔ:
) (1انظر :التفريع ،(335/1) :الرسالة )ص  ،(181الكافي )ص (151-149
) (2في )ق( :ذلك.
) (3في )م( :فإن.
) (4على :سقطت من ))ق(.
) (5في )ق( :على قولنا.
) (6في )م( :دفع الوجوب.
) (7في )ق( :أوخذ.
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أﺣﺪﻫﺎ :ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ أن ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻌُﻤﺮة واﳊﺞ ﰲ ﺳﻔﺮ واﺣﺪ؛ ﻷﻧﻪ إن ﻋـﺎد
إﱃ ﺑﻠــﺪﻩ ﺑﻌــﺪ ﲢﻠﻠـﻪ ﻣــﻦ ﻋﻤﺮﺗــﻪ أو ﻣﺜــﻞ ﺑﻠــﺪﻩ ﰲ اﳌﺴــﺎﻓﺔ ،ﰒ ﺳــﺎﻓﺮ ﺑــﺎﳊﺞ ﻣــﻦ
ﻋﺎﻣﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲟﺘﻤﺘﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﺳﻘﺎط أﺣﺪ اﻟﺴﻔﺮﻳﻦ.
واﻟﺜﺎﻧﻲ :أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ ﻋﺎم واﺣﺪ ،ﻓﺈن ﺣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌُﻤﺮة ﻓﺄﻗﺎم إﱃ ﻗﺎﺑـﻞ
ﰒ ﺣﺞ ﻓﻠﻴﺲ ﲟﺘﻤﺘﻊ ،وإن ﻛﺎن اﻟﺴﻔﺮ واﺣﺪا.
واﻟﺜﺎﻟــﺚ :أن ﻳﻔﻌــﻞ اﻟﻌُﻤــﺮة ،أو ﺷــﻴﺌﺎ ﻣﻨﻬــﺎ ﰲ أﺷــﻬﺮ اﳊــﺞ ،ﻓﻠــﻮ ﺣــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ
ﻗﺒــﻞ دﺧــﻮل ﺷـﻮال ،ﰒ أﻧﺸــﺄ اﻹﺣـﺮام ﺑــﺎﳊﺞ ﻣــﻦ ﻋﺎﻣــﻪ ﰲ ﺳــﻔﺮﻩ ذﻟــﻚ ﱂ ﻳﻜــﻦ
ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻪ أن ﻳﺒﺘﺪئ اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﻌُﻤﺮة ﰲ أﺷﻬﺮ اﳊـﺞ ﺑـﺄن ﻳﻜـﻮن
ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ -وإن أﺣﺮم ﺎ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ اﳊﺞ) (1إذ أﲤﻬﺎ ﰲ أﺷﻬﺮﻩ.-
واﻟﺮاﺑـﻊ :أن ﻳﻘـﺪم اﻟﻌُﻤـﺮة ﻋﻠــﻰ اﳊـﺞ ،ﻓـﺈن ﻗـﺪم اﳊــﺞ ﰒ أﺣـﺮم ﺑـﺎﻟﻌُﻤﺮة ﺑﻌــﺪ
ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻋﺎﻣﻪ) (2ذﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺘﻤﺘﻊ.
واﻟﺨﺎﻣﺲ :أن ﻳﻨﺸﺊ اﻹﺣـﺮام ﺑـﺎﳊﺞ ﺑﻌـﺪ ﻓﺮاﻏـﻪ ﻣـﻦ اﻟﻌُﻤـﺮة وإﺣﻼﻟـﻪ ﻣﻨﻬـﺎ،
ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﲞــﻼف ذﻟــﻚ ﻛــﺎن ﻗﺎرﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗــﺪﻣﻨﺎﻩ) (3ﻣــﻦ ﺑﻴــﺎن اﻹرداف ،وﱂ
ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ.
واﻟﺴﺎدس :أن ﻳﻜﻮن وﻃﻨﻪ ﻏﲑ ﻣﻜﺔ ﻣـﻦ ﺳـﺎﺋﺮ اﻵﻓـﺎق ﻣـﻦ اﳊـﺮم أو اﳊـﻞ،
ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻣـﻦ ﻣﻜــﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﻓﻠـﻴﺲ ﺑﺘﻤﺘـﻊ ،ﻫــﺬا ﲨﻠـﺔ اﻟﻘـﻮل ﰲ ﺣﺼـﺮ ﺷــﺮوﻃﻪ،
ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﲟﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﺑﻴـﺎن ِ
اﻟﻘـﺮان واﻟﺘﻤﺘـﻊ) ،(4ﻓـﺎﻹﻓﺮاد ﻫـﻮ اﻹﺣـﺮام اﻟﻌـﺎري ﻋـﻦ
ﺻﻔﺎﻤﺎ) ،(5وﳓﻦ ﻧﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ).(6
) (1في )ق( :أشھره.
) (2في )م( :في سفره.
) (3في )م( :ما بيناه.
) (4في )م( :المتمتع.
) (5أي  :ما عري من صفة التمتع والقِران.
) (6في جملة أحكام اإلحرام بأنواعه الثالث انظر :المدونة ،(318-312/1) :التفريع ،(336-335/1) :الرس!الة
)ص  ،(181الكافي )ص .(151-149
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وإﳕــﺎ ﺣﺼ ـﺮﻧﺎ ﻗﺴــﻤﺔ) (1اﻹﺣ ـﺮام ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬﻩ اﻷﻗﺴــﺎم اﻟﺜﻼﺛــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﺘــﻮﻫﻢ
ﺧﻠـﻮﻩ ﻣــﻦ أﺣـﺪﻫﺎ ،وﻻ ﻳﺘﺼــﻮر وﻗﻮﻋــﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟــﻪ زاﺋـﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻻ ورود) (2ﺷــﺮع
ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎف ﰲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻴﻪ.
 J2z1FOد1אNאنx

)(3

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻘﺮان ﺟـﺎﺋﺰ ﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ واﻟﺴـﻠﻒ ﻟـﻪ ،وإﲨـﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠـﻰ
ﺟﻮازﻩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﻪ).(4
 J3z1FOאZ82QאAN2$وא!6אNzאنx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﳚﻤــﻊ ﺑــﲔ اﻟﻌُﻤــﺮة واﳊــﺞ ﰲ إﺣ ـﺮام واﺣــﺪ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻓﺎﺋــﺪة
وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗِﺮان؛ وﻷﻧﻪ ﻟـﻮ أﻓـﺮد ﻛـﻞ واﺣـﺪ ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﺑـﺈﺣﺮام ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻗﺎرﻧـﺎ ،وﻛـﺎن
ﻟﻜﻞ ﻋﺒﺎدﻩ ﺣﻜﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى.
 J4z1FOאن_)1$OMD )Bא@;Nدx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــﻞ اﳌﻔــﺮد ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إن
ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻃـ ـﻮاﻓﲔ وﺳ ــﻌﻴﲔ) (5ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ  ﻟﻌﺎﺋﺸ ــﺔ – رﺿ ــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬ ــﺎ" :-ﻃﻮاﻓ ــﻚ
ﺑﺎﻟﺒﻴ ــﺖ وﺳ ــﻌﻴﻚ ﺑ ــﲔ اﻟﺼ ــﻔﺎ واﳌ ــﺮوة ﻳﻜﻔﻴ ــﻚ ﳊﺠ ــﻚ وﻋﻤﺮﺗ ــﻚ") ،(6وروى
إﲰﺎﻋﻴــﻞ ﺑــﻦ إﺳــﺤﻖ)) (7ﳚﺰﻳــﻚ() ،(8وﻫــﺬا ﻧــﺺ؛ ﻷن ﻋﻨــﺪ أﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﻻ ﻳﻘــﻊ
ﺑــﻪ إﺟـﺰاء وﻻ ﻛﻔﺎﻳــﺔ؛ وﻷﻧــﻪ ﻧﺴــﻚ ﻳــﺆﺗﻰ ﺑــﻪ ﰲ اﳊــﺞ واﻟﻌُﻤــﺮة ﻣﻌــﺎ ،ﻓﻮﺟــﺐ أن
) (1في )ر( :صفة.
) (2في )م( :ورد.
) (3وھذا معلوم بالتواتر عنھم.
) (4انظر :شرح المسلم – للنووي ،(250/5) :المغنى.(284/3) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي ) ،(61-60مختصر القدوري.(197-196/1) :
) (6أخرجه مسلم في الحج ،باب :بيان وجوه اإلحرام.(879/2) :
) (7إسماعيل بن إسحاق :ھو أبو إسحق إسماعيل بن حماد ،تفق!ه ب!ابن المع!ذل ،وس!مع م!ن اب!ن أب!ى أوي!س ،أل!ف
المبسوط ،وأحكام القرآن وغيرھا )ت  282ھـ ،بغداد )ترتيب المدارك ،278/4 :الديباج.(349/1 :
) (8والحديث أخرجه مسلم في الحج ،باب :بيان وجوه اإلحرام ،(880/2) :بلفظ" :يجزي عنك".
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ﻳﻜﺘﻔﻲ اﻟﻘﺎرن ﻣﻨـﻪ ﺑﻮاﺣـﺪ أﺻـﻠﻪ اﳊـﻼق؛ وﻷن اﻟﻌُﻤـﺮة ﻟـﻮ ﻛﺎﻧـﺖ ﻻ ﺗـﺪﺧﻞ ﰲ
أﻓﻌــﺎل اﳊــﺞ ﱂ ﳚــﺰ اﳉﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ؛ ﻷن ﻛــﻞ ﻋﺒــﺎدﺗﲔ ﻻ ﺗﺘــﺪاﺧﻼن ،ﻓــﺎﳉﻤﻊ
ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ﻏ ــﲑ ﺟ ــﺎﺋﺰ ﻛﺎﻟﺼ ــﻼﺗﲔ واﳊﺠﺘ ــﲔ ،ﻓﻠﻤ ـﺎ أﺟ ــﺎز ﺑﻴﻨﻬﻤ ــﺎ ﻋﻠﻤﻨ ــﺎ أﻤ ــﺎ
ﺗﺘﺪاﺧﻼن ﻛﺎﻟﻄﻬﺎرة.
BV J5z1FOאWDL)./אن?.אx F

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻗﺘــﻞ ﺻــﻴﺪا ﻛﻔــﺎﻩ ﺟ ـﺰاء واﺣــﺪ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻓﺪﻳــﺔ واﺣــﺪة ﰲ
اﻟﺘﻄﻴـﺐ واﻟﻠﺒــﺎس واﳊﻠــﻖ وﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ ﳑﻨﻮﻋــﺎت اﻹﺣـﺮام ،وﻫــﺪى واﺣــﺪ ﻟﻠﻔﺴــﺎد،
ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺟﺰاءﻳﻦ وﻓﺪﻳﺘﲔ).(1
واﻷدﻟــﺔ ﻫﺎﻫﻨــﺎ ﻣﻔﺮوﺿــﺔ ﰲ ﺟـﺰاء اﻟﺼــﻴﺪ وﻣــﺎ ﻋــﺪاﻩ ﻳﻠﺤــﻖ ﺑــﻪ ﺑﺎﻹﲨــﺎع ﻋﻠــﻰ
أﻧ ـ ـ ــﻪ ﻻ ﻓ ـ ـ ــﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤ ـ ـ ــﺎ ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ)،(3)l¹¸ ¶ µ ´m:(2
ﻓﺄوﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺗــﻞ اﻟﺼــﻴﺪ ﺟ ـﺰاء واﺣــﺪ ،وﱂ ﻳﻔــﺮق أن ﻳﻜــﻮن ﻗﺎرﻧــﺎ أو ﻣﻔــﺮدا؛
وﻷﻤـﺎ ﺣﺮﻣﺘـﺎن ﻟــﻮ اﻧﻔـﺮدت ﻛــﻞ واﺣـﺪة ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﺑﻘﺘــﻞ اﻟﺼـﻴﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﻠﺰﻣـﻪ اﳉـﺰاء
ﳍﺎ) ،(4ﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻌﺘﺎ ﻛﻔﺎﻩ ﳍﺎ ﺟﺰاء واﺣﺪا أﺻﻠﻪ اﶈﺮم إذا ﻗﺘﻞ ﺻـﻴﺪا ﰲ اﳊـﺮم؛
وﻷﻧﻪ إﺣﺮام واﺣﺪ) ،(5ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺻﻴﺪا ﻓﻠﺰم ﻓﻴﻪ ﺟﺰاء واﺣﺪ ﻛﺈﺣﺮام اﳌﻔﺮد.
EL)ML. J6z1FOאNאن؟x

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﻜــﻮن ﻋﻠــﻰ اﻟــﻮﺟﻬﲔ اﻟﻠــﺬﻳﻦ) (6ذﻛﺮﻧﺎﳘــﺎ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻣــﺮوي
ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ دون ﻏﲑﻩ ﻓﻘﺼﺮﻧﺎﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ،ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن
ذﻟــﻚ ﻟــﻪ ﻣــﺎ ﱂ ﻳﺸــﺮع ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟﻄ ـﻮاف ،ﻓــﺈن ﺷــﺮع ﰲ ﺷــﻲء ﻣﻨــﻪ ﻓﻘــﺪ ﻓﺎﺗــﻪ
ِ
اﻟﻘﺮان إن ﻛﺎن ﺷﺮوﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ ﻳﺴـﺘﺤﻖ إﲤﺎﻣـﻪ ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ اﻟﻮﺟـﻪ ،ﻓﻠـﻴﺲ
) (1انظر :مختصر الطحاوي )ص .(71
) (2تعالى :سقطت من )ق(.
) (3سورة المائدة ،اآلية95 :
) (4في )م( :لھما.
) (5واحد :سقطت من )ق(.
) (6في )ق( :الذين.
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)(1

ﻟﻪ ﻧﻘﻠﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ؛ ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﻧﻘﺼـﺎ ﳌـﺎ أوﺟﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺴـﻪ وﻧﻘﺼـﺎ ﳑـﺎ أﻟـﺰم
ﻧﻔﺴ ــﻪ إﻛﻤﺎﻟ ــﻪ ،وذﻟ ــﻚ ﻏ ــﲑ ﺟ ــﺎﺋﺰ ،وﻳﻔ ــﺎرق اﻟﻄـ ـﻮاف اﻹﺣـ ـﺮام؛ ﻷن اﻹﺣـ ـﺮام
اﺑﺘــﺪاء ﻳـﺮاد ﳌــﺎ ﺑﻌــﺪﻩ ،ﻓــﺈذا ﱂ ﻳﺸــﺮع ﰲ ﻣﻘﺼــﻮدﻩ وﺳــﻊ ﻟــﻪ أن ﻳﻘﺼــﺮ إرادﺗــﻪ ﺑــﻪ
ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ أو ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
F)1 J7z1FOאNאن0ذא©א*دא $8xא%אx؟x

ووﺟﻪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻟﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻤﻞ ﻃﻮاﻓـﻪ ورﻛﻮﻋـﻪ؛ ﻓـﻸن اﻟﻄـﻮاف ﻣـﺎ ﱂ
ﻳﻜﻤﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻘﺮر ﺣﻜﻤﻪ ،وﱂ ﻳﺄت ﺑﺮﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻠـﻢ ﳝﻨﻌـﻪ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ
إﺿﺎﻓﺔ اﳊـﺞ إﻟﻴﻬـﺎ ،ﻓـﺈذا ﻓـﺮغ ﻣـﻦ اﻟﻄـﻮاف )ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻟـﻪ ذﻟـﻚ؛ ﻷن اﻟﺴـﻌﻲ ﻗـﺪ
ﻟﺰﻣﻪ ﻋﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﻮاف() ،(2ﻓﻠـﻴﺲ ﻟـﻪ ﻧﻘﻠـﻪ إﱃ ﻏـﲑﻩ،
ﻓﺄﻣــﺎ إذا ﻃــﺎف وﱂ ﻳﺮﻛــﻊ ﻓﻴﻜــﺮﻩ ﻟــﻪ ذﻟــﻚ؛ ﻷن اﻟﺮﻛــﻮع ﻻﺗﺼــﺎﻟﻪ ﺑــﺎﻟﻄﻮاف وﻣﻨــﻊ
ﺗﺮاﺧﻴﻪ ﻋﻨﻪ وﺗﺒﻌﻪ ﻟﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ.
وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻌﻲ؛ ﻷﻧﻪ و إن ﲨـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻷﻣـﻮر ،ﻓﻠـﻪ ﺣﻜـﻢ ﰲ) (3ﻧﻔﺴـﻪ
ﰲ اﻟﻮﺟﻮب وﻛﻮﻧﻪ رﻛﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻣﺴﺎ ٍو ﻟﻠﻄﻮاف ﻏﲑ ﺗـﺎﺑﻊ ،ﻓـﺈن ﻓﻌـﻞ
ﻟﺰﻣﻪ؛ ﻷن اﻟﻄﻮاف ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﺪا اﻟﺮﻛﻮع ﲞﻼف ﺑﻌﺾ أﺷﻮاﻃـﻪ،
ووﺟــﻪ اﻟﻘــﻮل ﺑــﺄن ﻟــﻪ ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﺑﻘــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺷــﻲء ﻣــﻦ ﻋﻤــﻞ اﻟﻌﻤــﺮة ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ
اﻟﻄ ـﻮاف أو اﻟﺴــﻌﻲ ﻫــﻮ أﻧــﻪ أردف اﳊــﺞ ﻋﻠــﻰ ﻋُﻤــﺮة ﻗــﺪ أﺣــﺮم ــﺎ وﱂ ﻳﺘﺤﻠــﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻜﺎن ﻗﺎرﻧﺎ أﺻﻠﻪ إذا أردﻓﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻮاف.



) (1لما لزم :في )م(.
) (2ما بين قوسين سقطت من )م(.
) (3في :سقطت من )م(.
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ﻓــﺈذا ﻗﻴــﻞ) :(1ﺗﻠﺰﻣــﻪ ﺣﺠــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻟﻔ ـﻮات؛ ﻓﻸﻧــﻪ أردف ﺣﺠــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋُﻤــﺮة وﱂ
ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬا اﻹرداف ﻧﺴﻜﲔ):(2
أﺣﺪﳘﺎ :اﳊﺞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ،واﻵﺧﺮ :ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻌﻤﻠﲔ ،ﻓﻠﻤـﺎﱂ ﻳﺼـﺢ ﺗـﺪاﺧﻞ
اﻟﻌﻤﻠــﲔ ﺑﻄــﻞ اﻹرداف) ،(3وﱂ ﻳﺒﻄــﻞ اﻹﳚــﺎب؛ ﻷن ﺑﻄــﻼن ﻏﺮﺿــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺐ
ﺑُﻄﻼن أﺻﻠﻪ ،أﻻ ﺗﺮى أن ﻣﻦ أﺣﺮم ﳊـﺞ ﰒ ﻓﺎﺗـﻪ ﱂ ﳚـﺰ أن ﻳﺴـﻘﻂ ﻋﻨـﻪ ﻋﻤـﻞ
اﻟﻌُﻤــﺮة ﻟﻔ ـﻮات ﻏﺮﺿــﻪ ،وإذا ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻻ ﻳﻠــﺰم؛ ﻓﻸﻧــﻪ أردف إﺣــﺪى اﻟﻌﺒــﺎدﺗﲔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺼـﺢ ﻟـﻪ ،ﻓﻠـﻢ ﻳﻠﺰﻣـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻳﻔﻌﻠـﻪ أﺻـﻠﻪ إذا أردف
ﺣﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ أو ﻋﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮة أو ﻋﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺞ.
0 J9z1FOدאxאMDAN2$א!x

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا أردف ﻋُﻤــﺮة ﻋﻠــﻰ ﺣــﺞ ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣــﻪ وﻻ ﻳﻜــﻮن ﻗﺎرﻧــﺎ؛
ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ــﺬا اﻹرداف زﻳــﺎدة ﻓﻌــﻞ إذ ﻻ ﻳﻔﻴــﺪ ﻫــﺬا اﻹرداف ﺷــﻴﺌﺎ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺣﺮام) (4اﻷول ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ.
0 J10z1FOدאx5MD5x

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إذا أردف ﺣﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ أو أﺣـﺮم ﲝﺠﺘـﲔ ﻣﻌـﺎ ،ﻓـﻼ ﻳﻠﺰﻣـﻪ،
ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ) (5ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟـﺬي ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ،وﻫـﻮ أﻧـﻪ ﻻ ﻳﺴـﺘﻔﻴﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﺌﺎ ،وﻻ
ﻳﺘﺴــﻊ اﻟﻮﻗــﺖ ﻷداﺋﻬﻤــﺎ ﻓﻌــﻼ ﻓﻠــﻢ ﻳﻠــﺰم ،وﻣــﱴ ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﻛــﺎن ﳏﺮﻣــﺎ ﺑﻮاﺣــﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ).(6

) (1في )م( :قلنا.
) (2في )ق( و )ر( :شيئين.
) (3في )ق( :الترادف.
) (4في )م( :اإلحرام.
) (5شرح فتح القدير.(290/2) :
) (6منھما :سقطت من )م(.
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ووﺟــﻪ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ :إن اﻟﻘــﺎرن ﻣــﻦ أﻫــﻞ ﻣﻜــﺔ ﻻ دم ﻋﻠﻴــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﱂ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﰲ
اﻷﺻــﻞ ﺳــﻔﺮان ،ﻓﻴﺴــﻘﻂ أﺣــﺪﳘﺎ ﻓﻴﻠﺰﻣــﻪ اﻟــﺪم ﻟــﺬﻟﻚ ،وﻫــﺬا اﳌﻌــﲎ ﻫــﻮ اﻷﺻــﻞ
ﰲ ﻟﺰوم اﻟﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرن ،ووﺟﻪ ﻗﻮل ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ :أﻧﻪ ﻗﺪ أﺳﻘﻂ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻠـﲔ
وأﺗــﻰ ﺑﺄﺣــﺪﳘﺎ وﻫــﺬا ﻳﺴــﺘﻮي ﻓﻴــﻪ اﳌﻜــﻲ وﻏــﲑﻩ ،وﺑــﺬﻟﻚ ﻓــﺎرق اﳌﺘﻤﺘــﻊ)(1؛ ﻷن
ﻣﺎ ﻟﻪ وﺟـﺐ اﻟـﺪم ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ اﳌﻜـﻲ ﻣﻌـﺪوم ﰲ اﳌﻜـﻲ وﻫـﻮ ﲤﺘﻌـﻪ ﺑﺈﺳـﻘﺎط أﺣـﺪ
اﻟﺴﻔﺮﻳﻦ.
 J12z1FOא@Z82L2LאAN2$وא!N;6وאx 5

وإﳕــﺎ ﺷ ــﺮﻃﻨﺎ ﰲ اﳌﺘﻤﺘــﻊ أن ﳚﻤ ــﻊ ﺑــﲔ اﻟﻌُﻤ ــﺮة واﳊــﺞ ﰲ ﺳ ــﻔﺮ واﺣ ــﺪ؛ ﻷن
ذﻟﻚ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﻟﺬي ﻟﻪ ﲰﻲ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ،وﻫﻮ ﲤﺘﻌﻪ ﺑﺈﺳﻘﺎط أﺣﺪ اﻟﺴﻔﺮﻳﻦ؛ ﻷﻧـﻪ
ﻛ ـ ـ ــﺎن ﻋﻠﻴ ـ ـ ــﻪ ﰲ اﻷﺻ ـ ـ ــﻞ أن ﻳﻨﺸ ـ ـ ــﺊ ﺳ ـ ـ ــﻔﺮا ﻟﻠﺤ ـ ـ ــﺞ وﺳ ـ ـ ــﻔﺮا ﻟﻠﻌُﻤ ـ ـ ــﺮة ،ﻓﻠﻤ ـ ـ ــﺎ
ﲨــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﰲ ﺳــﻔﺮ واﺣــﺪ ﺗﺮﻓــﻪ ﺑــﺬﻟﻚ ،وﲤﺘــﻊ ﺑﺈﺳــﻘﺎط أﺣــﺪﳘﺎ ﻓﻠﺰﻣــﻪ اﻟــﺪم
ﺑﺬﻟﻚ.
 J13z1FOא@xW.?.¥+`WO4"0VN)N2L$

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إذا رﺟﻊ إﱃ أﻓﻘـﻪ أو ﻣﺜﻠـﻪ ﰲ اﻟﺒﻌـﺪ ﰒ ﺣـﺞ ﻣـﻦ ﻋﺎﻣـﻪ ،ﻓﻠـﻴﺲ
ﲟﺘﻤﺘﻊ ،ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﳛﻜﻰ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ)(2؛ ﻷن ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﺮوي ﻋﻦ اﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ)،(3
وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻪ؛ وﻷﻧﻪ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﲤﺘﻊ؛ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ أﺗـﻰ ﺑﺎﻟﺴـﻔﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ ،وﳎﺮد ﻓﻌﻞ اﻟﻌُﻤﺮة ﰲ أﺷﻬﺮ اﳊﺞ ﻻ ﻳﻜﻮن ﲤﺘﻌﺎ ،إﻻ إذا ﻛﺎن
ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﱰﻓﻪ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ.

) (1في )ق( :التمتع.
) (2واختاره ابن المنذر كذلك :المغنى.(471/3) :
) (3وروي كذلك عن عم!ر –  -أن!ه ق!ال" :إذا اعتم!ر ف!ي أش!ھر الح!ج ،ث!م ق!ام فھ!و متمت!ع ،ف!إن خ!رج ورج!ع
فليس بمتمتع" ،مصنف ابن أبى شيبة ،(54/4) :المحلى.(159/7) :
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وإﳕ ــﺎ راﻋﻴﻨ ــﺎ ﰲ اﻟﺮﺟ ــﻮع أن ﻳﻜ ــﻮن إﱃ أﻓﻘ ــﻪ أو إﱃ ﻣﺜﻠ ــﻪ ﰲ اﻟﺒﻌ ــﺪ ،ﺧﻼﻓ ــﺎ
ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إﻧـﻪ إذا رﺟـﻊ إﱃ اﳌﻴﻘـﺎت وأﺣـﺮم ﺑـﺎﳊﺞ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣﺘﻤﺘﻌـﺎ)(1؛
ﻷن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻫﻮ اﻟﱰﻓﻪ ﺑﺈﺳﻘﺎط أﺣﺪ اﻟﺴﻔﺮﻳﻦ ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﺿـﻊ اﻟﺴـﻔﺮ،
ﻓﺈن وﺟﺪ ﻣﱰﻓﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﺳﻘﺎط أﺣﺪﳘﺎ ،ﻓﻘﺪ وﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﺘـﻊ) ،وﻗـﺪ ﻋﻠﻤﻨـﺎ
أن اﻟﺒﻐــﺪادي إذا أﺣــﺮم ﺑــﺎﻟﻌُﻤﺮة ﰲ أﺷــﻬﺮ اﳊــﺞ وﺣــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﰒ ﺧــﺮج إﱃ ذات
ﻋﺮق ،أو إﱃ اﻟﻄﺎﺋﻒ ،أو ﻏﲑﻫﺎ ﰒ أﺣﺮم ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻋﻨﻪ اﻟﱰﻓﻪ واﻟﺘﻤﺘﻊ()(2؛ ﻷﻧﻪ
ﻗــﺪ ﲨــﻊ ﺑــﲔ اﻟﻌُﻤــﺮة واﳊــﺞ ﰲ ﺳــﻔﺮ واﺣــﺪ ،وإن ﻫــﺬا اﻟﻘــﺪر ﻻ ﺗــﺄﺛﲑ ﻟــﻪ ﰲ
اﳌﺸﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻓﺼﺢ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.
 J15z1FOאW.?.¬L2Lא3אxWON2L

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ أن ﳛﺞ ﻣـﻦ ﻋﺎﻣـﻪ؛ ﻷن ذﻟـﻚ )ﻣﺒـﲎ ﻋﻠـﻰ أن ﳚﻤـﻊ ﺑـﲔ اﻟﻌُﻤـﺮة
واﳊــﺞ ﰲ أﺷــﻬﺮ اﳊــﺞ ،ﻓﻬــﺬا ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ إذا ﻛــﺎن ﰲ ﻋــﺎم واﺣــﺪ؛ ﻷﻧــﻪ إذا
ﻛﺎن ﰲ ﻋﺎﻣﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺘﻤﺮا ﰲ أﺷﻬﺮ اﳊﺞ اﻟﺬي أﺗﻰ ﺑﻪ.
 J16z1FOא@NCd46AN2$8)L2Lא!x

)(3

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳــﺄﺗﻰ ﺑــﺎﻟﻌُﻤﺮة ﰲ أﺷــﻬﺮ اﳊــﺞ؛ ﻷن ذﻟــﻚ ﻣﻌــﲎ اﻟﺘﻤﺘــﻊ؛
وﻷن أﺻـﻞ اﻟﺮﺧﺼــﺔ ﺑـﻪ ﺗﻌﻠﻘــﺖ ،وﻫـﻲ إﻳﻘــﺎع اﻟﻌُﻤـﺮة ﰲ أﺷــﻬﺮ اﳊـﺞ اﻟــﺬي ﻫــﻮ
أوﱃ ﺎ؛ ﻷن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى ذﻟﻚ ﲡﻮزا ،وﻟﺬﻟﻚ راﺟﻌﻮﻩ  ﳌﺎ أﻣـﺮﻫﻢ أن
ﳛﻠﻮا ﺑﻌﻤﺮة) (4وإن ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﺗﻌﲔ وﺟﻮب اﻟﺪم ﺬﻩ اﻟﺮﺧﺼﺔ.

) (1انظر :المھذب ).(201/1
) (2ما بين قوسين :سقطت من )ق(.
) (3ما بين قوسين :سقطت من )ق(.
) (4فقد قالوا :كيف نجعلھا متعة وقد سمينا الحج؟ فقال" :افعلوا ما أمرتكم به فلوال أن!ي س!قت الھ!دى لفعل!ت مث!ل
ال!!ذي أم!!رتكم ب!!ه" أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :تقض!!ي الح!!ائض المناس!!ك كلھ!!ا إال الط!!واف بالبي!!ت:
) ،(171/2ومسلم في الحج ،باب :بيان وجوه اإلحرام  ...إلخ ).(883/2
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وإﳕــﺎ ﱂ ﻳﺸــﱰط) (1أن ﻳﺒﺘــﺪئ اﻹﺣـﺮام ــﺎ ﰲ أﺷــﻬﺮ اﳊــﺞ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ
ﰲ أﺣــﺪ ﻗﻮﻟﻴــﻪ؛ ﻷن ﻓﻌــﻞ اﻟﻌُﻤــﺮة ﰲ أﺷــﻬﺮ اﳊــﺞ ﺣﺎﺻــﻞ ﻣﻨــﻪ ،ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ اﺑﺘــﺪأ
اﻹﺣ ـﺮام ﻤــﺎ ﰲ أﺷــﻬﺮ اﳊــﺞ؛ وﻷن اﻟﻐــﺮض ﻟــﻴﺲ ﻫــﻮ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﲨﻴــﻊ ﻋﻤﻠﻬــﺎ،
وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻏﲑ اﳊﺞ ﰲ أﺷﻬﺮﻩ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺒﺎدة أو ﺑﻌﻀﻬﺎ.
+)  J18z1FOאMDAN2$א!xL2L2D



وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻘــﺪم اﻟﻌُﻤــﺮة ﻋﻠــﻰ اﳊــﺞ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ   Î Í Ì Ëm :
 ،(2)lÏﻓﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌُﻤﺮة ﰲ اﻟﻔﻌﻞ؛ وﻷن ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺘﻤﺘﻊ أن ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﰲ

أﺷﻬﺮ اﳊﺞ ،وذﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪم اﻟﻌُﻤﺮة؛ ﻷن ﻓﺮاﻏﻪ ﻣـﻦ اﳊـﺞ ﻫـﻮ ﺑﺘﻘﻀـﻲ
ﺷﻬﺮﻩ) (4إن ﻗﻠﻨﺎ :إن أﺷﻬﺮ اﳊﺞ ﺗﻨﻘﻀﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺮ.

)(3

وإن ﻗﻠﻨ ــﺎ :إ ــﺎ إﱃ آﺧ ــﺮ ذي اﳊﺠ ــﺔ؛ ﻓ ــﻸن اﻟﺮﺧﺼ ــﺔ ﺗﻌﻠﻘ ــﺖ ﺑ ــﺄن ﻳ ــﺄﺗﻰ
ﺑﺎﻟﻌُﻤﺮة ﰲ أﺷﻬﺮ اﳊﺞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻫـﻮ أوﱃ أن ﳛـﺮم ﻓﻴـﻪ ﺑـﺎﳊﺞ ،وﻫـﺬا ﻻ
ﻳﺘﺼﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺞ.
 J19z1FOא*g5ل?.אN50/U'0+`AN2$אمא!x

وإﳕﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ أن ﳛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰒ ﻳﻨﺸﺊ إﺣﺮاﻣﺎ ﺑﺎﳊﺞ ﻟﻮﺟﻮب اﻟﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ ﺻـﻔﺔ
اﻟﺘﻤﺘﻊ و ِ
اﻟﻘﺮان وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑـﲔ اﻹﺣـﺮام ﻤـﺎ؛ ﻷﻧـﻪ إن أﺣـﺮم ﻤـﺎ
ﻣﻌﺎ أو أردف اﳊﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌُﻤﺮة ﺻﺎر ﻗﺎرﻧﺎ وزال اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.




) (1إلى الحج :سقطت من )ق(.
) (2سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (3في )م( :يقتضي.
) (4في )م( :أشھر الحج.
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وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻏــﲑ أﻫــﻞ ﻣﻜــﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ è ç æm :
 ،(2)lìë ê éوﻫﺬا ﻧـﺺ؛ وﻷن اﻟﺘﻤﺘـﻊ ﻣـﺄﺧﻮذ ﻣـﻦ اﻟﱰﻓـﻪ

ﺑﺈﺳﻘﺎط أﺣﺪ اﻟﺴﻔﺮﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر إﻻ ﰲ ﻏﲑ اﳌﻜﻲ.
N56 J21z1FOא@ KSא!Nאمx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﺣﺎﺿــﺮي اﳌﺴ ــﺠﺪ اﳊ ـﺮام ﻫــﻢ :أﻫ ــﻞ ﻣﻜــﺔ ﻧﻔﺴ ــﻬﺎ دون ﻣ ــﻦ
ﻋــﺪاﻫﻢ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ )ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻣــﻦ ﻛــﺎن دون اﳌﻮاﻗﻴــﺖ إﱃ ﻣﻜــﺔ)،(3
وﻟﻠﺸـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟـ ــﻪ :إن ﻣـ ــﻦ ﻛـ ــﺎن ﻣـ ــﻦ اﳊـ ــﺮم ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺴـ ــﺎﻓﺔ ﻻ ﻳﻘﺘﺼـ ــﺮ ﻓﻴﻬـ ــﺎ
)(6
)(5
)(4
اﻟﺼــﻼة  ،وﻟﻐﲑﳘــﺎ( ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إــﻢ أﻫــﻞ اﳊــﺮم  ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ç æm :
 ،(7)lìë ê é èوﺣﺎﺿــﺮ اﻟﺸــﻲء ﻻ ﳛﺘــﺎج إﱃ ﺗﻜﻠــﻒ
ﻣﺴــﲑ إﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻗﻄــﻊ ﻣﺴــﺎﻓﺔ ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻓﻴــﻪ ،وذﻟــﻚ ﻣﻘﺼــﻮر ﻋﻠــﻰ أﻫــﻞ ﻣﻜــﺔ
ﻓﻘﻂ؛ وﻷن ﻛـﻞ ﻣﻮﺿـﻊ ﻟـﻴﺲ ﲟﻜـﺔ ﻓﺄﻫﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺻـﻔﻮن ﺑـﺄﻢ ﺣﺎﺿـﺮوا اﳌﺴـﺠﺪ
اﳊﺮام ﻛﺎﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﻌﺮاق.
+f5 J22z1FOאxL2L

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ  Ñ Ð Ï   Î Í Ì Ëm :
(8)lÓÒ؛ وﻷن اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ ،رﺿ ـﻮان اﷲ ﻋﻠــﻴﻬﻢ ،ﲤﺘﻌ ـﻮا وﻗﺮﻧ ـﻮا وأﻓــﺮدوا)،(9

واﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﺞ اﻟﻨﱯ  ،وإن ﻛﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ أﻓﺮد.

) (1في )م( :إذا.
) (2سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص .(60
) (4انظر :المجموع.(162/7) :
) (5ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (6حكاه ابن أبى شيبة عن طاوس قال :ليس حاضري المسجد الحرام إال أھل الحرم )مصنف ابن أبى شيبة .(84/4 :
) (7سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (8سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (9كما جاء في حديث عائشة" :فأھل رسول ﷲ  بحج ،وأھل به ناس معه ،وأھل ن!اس ب!العُمرة والح!ج وأھ!ل
ناس بعمرة ،وكنت فيمن أھل عُمرة" أخرجه مسلم في الحج ،باب :بيان وجوه اإلحرام ،(871/2) :والبخ!اري
في الحج ،باب :التمتع والقِران واإلفراد بالحج ،ومالك في الموطأ.(335/1) :
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وﳚ ــﻮز ﻟﻠﻤﻜ ــﻲ) ،(1ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :ﻟ ــﻴﺲ ﻟ ــﻪ ذﻟ ــﻚ) (2ﻟﻌﻤ ــﻮم
اﻟﻈــﺎﻫﺮ؛ وﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺟــﺎز ﻟــﻪ اﻹﻓ ـﺮاد ﺟــﺎز ﻟــﻪ اﻟﺘﻤﺘــﻊ و ِ
اﻟﻘ ـﺮان ،أﺻــﻠﻪ ﻏــﲑ
اﳌﻜﻲ ،وﻗﺪ دﻟّﻠﻨﺎ) (3أﻧﻪ ﻻ دم ﻋﻠﻴﻪ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
'41:O4 J24z1FOאعא*N5אمx

ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﺎﻹﻓﺮاد أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺘﻤﺘـﻊ و ِ
اﻟﻘـﺮان ،واﻟﺘﻤﺘـﻊ أﻓﻀـﻞ ﻣـﻦ
ِ
اﻟﻘ ـﺮان) ،(4وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻹﻓ ـﺮاد أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ اﻷﻣ ـﺮﻳﻦ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟ ـ ــﻪ :إﻤ ـ ــﺎ أﻓﻀ ـ ــﻞ ﻣﻨ ـ ــﻪ) ،(5وﻟﻠﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟ ـ ــﻪ :إن اﻟﺘﻤﺘ ـ ــﻊ أﻓﻀ ـ ــﻞ ﻣ ـ ــﻦ
)(8
اﻹﻓـﺮاد)(6؛ ﻷن اﻟﻨــﱯ  أﻓــﺮد ﺑــﺎﳊﺞ) ،(7ورواﻳــﺔ ﻋﺎﺋﺸــﺔ -رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــﺎ-
أرﺟــﺢ ﻣــﻦ رواﻳــﺔ ﻏﲑﻫــﺎ؛ وﻷن اﻷﻓﻀــﻞ أن ﻳــﺆﺗﻰ ﺑﺎﻟﻌﺒــﺎدة ﻣﻨﻔــﺮدة ﺑﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻣــﻦ
ﻏــﲑ ﺧﻠــﻂ ﳍــﺎ ﺑﻐﲑﻫــﺎ؛ وﻷن ِ
اﻟﻘـﺮان واﻟﺘﻤﺘــﻊ ﻳﺘﻀــﻤﻨﺎن ﻣــﻦ اﻟــﺮﺧﺺ ﻣــﺎ ﻳﻮﺟــﺐ
اﻟﻨﻘﺺ واﳉﱪان ﻣﻦ إﻳﻘﺎع اﻟﻌُﻤﺮة ﰲ أﺷﻬﺮ اﳊﺞ واﻟﱰﻓﻪ ﺑﺈﺳﻘﺎط أﺣﺪ اﻟﺴﻔﺮﻳﻦ
وﺟﻌــﻞ اﻟﻔﻌﻠــﲔ) (9واﺣــﺪا ،وﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻧﻘﺼــﺎ ﻳﻮﺟــﺐ ﺟﱪاﻧــﺎ ،واﻟﻌﺒــﺎدة اﻟــﱵ ﻻ
ﻧﻘﺺ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺟﱪان )أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ(.




) (1انظر :المدونة ،(300/1) :التفريع ،(348/1) :الرسالة )ص  ،(181الكافي )ص .(149
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(61-60مختصر القدوري.(201-200/1) :
) (3في )ق( :دليلنا.
) (4انظر :التفريع ،(335/1) :الرسالة )ص .(181
) (5انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(61مختصر القدوري.(198-196/1) :
) (6انظر :مختصر المزنى )ص  ،(64-63اإلقناع )ص .(83
) (7سبق تخريج الحديث قريبا.
) (8رضي ﷲ عنھا :سقطت من )ق(.
) (9في )ر( :العملين.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟــﺪم اﻟﻮاﺟــﺐ ﺑــﺎﻟﺘﻤﺘﻊ واﻟﻘ ـﺮان ﺟ ـﱪان()(1؛ ﻷﻧــﻪ دم ﳜ ــﺘﺺ
وﺟﻮﺑــﻪ ﺑــﺎﻹﺣﺮام ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻟــﻨﻘﺺ وﺟ ـﱪان ،أﺻــﻠﻪ دم اﳉ ـﺰاء وﻧﺴــﻚ
اﻷذى؛ وﻷﻧﻪ دم ﳚﺐ ﺑﱰك اﳌﻴﻘﺎت ،وﻛﺎن اﻟﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺟﺎوز اﳌﻴﻘﺎت.
 J26z1FOو4WVنא?.1:O4L2LאNאنx

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻟﺘﻤﺘــﻊ أﻓﻀـﻞ ﻣــﻦ ِ
اﻟﻘـﺮان؛ ﻷﻧــﻪ ﻳـﺄﰐ ﺑــﺎﻟﻌﻤﻠﲔ ﻋﻠـﻰ ﲤﺎﻣﻬﻤــﺎ؛
وﻷن اﳌﻌــﺎﱐ اﳌﻮﺟﺒــﺔ ﻟﻠ ــﺪم ﰲ ِ
اﻟﻘ ـﺮان أﻛﺜــﺮ ﻣﻨﻬ ــﺎ ﰲ اﻟﺘﻤﺘــﻊ ،وﻛــﻞ ﻣ ــﺎ ﻗــﻞ ﻣ ــﺎ
ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻨﻘﺺ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ أﻓﻀﻞ.
46 J27z1FOنא موאL2L8nVوאNאنx

إذا ﺛﺒ ــﺖ ﻣ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ أن اﻟﺘﻤﺘ ــﻊ واﻟﻘ ـﺮان ﻧﻘ ــﺺ ﰲ اﻹﺣ ـﺮام ،ﻓﺎﻟ ــﺪم واﺟ ــﺐ
ﺎ) (2ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) ،(3)lÓÒ  Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ëm :وﻗﺎﻟﺖ
ﻋﺎﺋﺸــﺔ – رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬ ــﺎ :-أﻫــﺪى رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻋــﻦ ﻧﺴ ــﺎﺋﻪ اﻟﺒﻘــﺮ ،وﻛ ـ ﻦ
ﻣﺘﻤﺘﻌﺎت).((4
 J28z1FOא62Qא< Z8א!1وא!Nمx
وﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ــﺪم ﻫ ـ ـ ــﺪي ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ Ò  Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ëm :
 ،(6)(5)lÓوﻻﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﳊﻞ واﳊـﺮم) ،(7ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ)(8؛

ﻷﻧــﻪ  ﺳــﺎق ﻫﺪﻳــﻪ ﻣــﻦ اﳊــﻞ إﱃ اﳊ ـﺮام ﻓﻮﻗــﻒ ﺑــﻪ ﺑﻌﺮﻓــﺔ ،ﰒ أدﺧﻠــﻪ اﳊــﺮم
) (1ما بين قوسين سقط من )م(.
) (2انظر :المدونة ،(301-300/1) :التفريع ،(348/1) :الرسالة )ص .(181
) (3سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (4أخرجه البخاري في الحج ،باب :ذبح الرجل البقر عن نسائه ،(185/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :االش!تراك
في الھدى.(956/2) :
) (5سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (6ما بين قوسين سقط من )م(.
) (7انظر :التفريع ،(336/1) :الرسالة )ص .(181
) (8انظر :األم ،(184/2) :المھذب.(236/1) :
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وﳓــﻮﻩ) (1وﻗــﺎل" :ﺧــﺬوا ﻋــﲏ ﻣﻨﺎﺳــﻜﻜﻢ")(2؛ وﻷن اﺳــﻢ اﳍــﺪي ﻣــﺄﺧﻮذ ﻣــﻦ
اﳍﺪﻳــﺔ واﻹﻫــﺪاء ،ﻓﻴﺠــﺐ أن ﻳﻬــﺪي ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﳊــﺮم إﱃ اﳊــﺮم؛ وﻷن اﶈــﺮم ﳌــﺎ
ﻛﺎن ﳚﻤﻊ ﰲ إﺣﺮاﻣﻪ ﺑﲔ اﳊﻞ واﳊﺮم ،ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺪﻳﻪ؛ ﻷن اﳍﺪي ﻟﻪ ﳏـﻞ
ﻛﻤﺎ أن اﻹﺣﺮام ﻟﻪ ﳏﻞ.
N´6 J29z1FOא< )1 ,مאxNEa

وﻻ ﳚــﻮز ﳓــﺮ ﻫــﺪي اﻟﺘﻤﺘــﻊ واﻟﻘـﺮان ﻗﺒــﻞ ﻳــﻮم اﻟﻨﺤــﺮ) ،(3ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ،(5)l µ´ ³ ² ± ° ¯m:وﻗﺪ ﺛﺒﺖ أن اﳊﻼق
ﻻ ﳚــﻮز ﻗﺒــﻞ ﻳــﻮم اﻟﻨﺤــﺮ ،ﻓــﺪل ﻋﻠــﻰ أن اﳍــﺪي ﻻ ﻳﺒﻠــﻎ ﳏﻠــﻪ إﻻ ﻳــﻮم اﻟﻨﺤــﺮ،
واﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻﺳـﺘﻐﺮاق اﳉـﻨﺲ ،وﻗﻮﻟـﻪ " :ﻟـﻮ اﺳـﺘﻘﺒﻠﺖ ﻣـﻦ أﻣـﺮي ﻣـﺎ اﺳـﺘﺪﺑﺮت
ﳌﺎ ﺳﻘﺖ اﳍﺪي ،وﳉﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋُﻤﺮة") ،(6وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻨﺤﺮ ﺟﺎﺋﺰا ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﻨﺤـﺮ ﱂ
ﻳﺘﺄﺳﻒ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ وﻗﺖ ﻻ ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﺣﺮام.
 v?2O J30z1FOא< x

)(4

)(7

وإن ﱂ ﳚﺪ اﳍﺪي ﺻﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﰲ اﳊﺞ وﺳﺒﻌﺔ إذا رﺟـﻊ ﻟـﻮرود اﻟـﻨﺺ
ﺑــﺬﻟﻚ ،ووﻗــﺖ اﻟﺼــﻮم ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ اﻹﺣ ـﺮام ﺑــﺎﳊﺞ إﱃ ﻳــﻮم ﻋﺮﻓــﺔ) ،(8ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ
)(9
ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :أن ﻳﺼــﻮم ﻋﻘﻴــﺐ إﺣﺮاﻣــﻪ اﻟﻌُﻤــﺮة  ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ Ì Ëm:
 ،(10)l Ï Î Íوﻣــﻦ ﱂ ﳛــﺮم ﺑــﺎﳊﺞ ﻓﻠــﻴﺲ ﲟﺘﻤﺘــﻊ؛ وﻷن ﻗﻮﻟــﻪ ﰲ اﳊــﺞ
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3انظر :التفريع ،(334/1) :بداية المجتھد.(481/5) :
) (4انظر :مختصر المزنى )ص .(47
) (5سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (6أخرجه البخاري في الحج ،باب :التمتع واإلقران.(153/2) :
) (7في قوله تعالى" :فَمن لم يجد فَصيام ثَالثَة أَيام في الحج و سبعة إ َذا رجعتم"]سورة البقرة ،اآلية.[196 :
) (8انظر :التفريع ،(334/1) :الرسالة )ص .(181
) (9انظر :مختصر القدوري.(197/1) :
) (10سورة البقرة ،اآلية.196 :
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ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﳊﺞ؛ وﻷﻧﻪ ﺻﻮم ﻋﻠﻖ وﺟﻮﺑـﻪ ﺑﺸـﺮط ﻓﻠـﻢ ﳚـﺰ
ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻗﺒﻞ وﺟﻮد) (1ﺷﺮﻃﻪ أﺻﻠﻪ اﻟﻜﻔﺎرة؛ وﻷﻧﻪ ﺟﱪان ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﻛﺎﳍﺪى.
X J31z1FOم)4م xM³a.z

ﻓﺈن ﻓﺎﺗﻪ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺻـﺎم أﻳـﺎم ِﻣ َـﲎ ،وﻗـﺪ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﰲ ﻛﺘـﺎب اﻟﺼـﻮم ،وإن ﻓﺎﺗـﻪ
ﺻ ــﻮم أﻳ ــﺎم ِﻣ ـ َـﲎ ﺻ ــﺎم ﺑﻌ ــﺪﻫﺎ ﻗﻀ ــﺎء) ،(2ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﻻ
ﻳﺼـﻮﻣﻬﺎ ،وﻳﺴـﺘﻘﺮ اﳍـﺪي ﰲ ذﻣﺘـﻪ)(3؛ ﻷﻧــﻪ ﺻـﻮم واﺟـﺐ ﻓﺠـﺎز أن ﻳﻔﻌــﻞ أداء
وﻗﻀــﺎء ،أﺻــﻠﻪ رﻣﻀــﺎن وﻛﻔــﺎرة ِ
اﻟﻈﻬــﺎر؛ وﻷن اﻟﺼــﻮم ﻣﻌــﲎ ﻳﺴــﻘﻂ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﻟــﺰم
ﺑﺘﻤﺘﻌــﻪ ﻓﻠــﻢ ﻳﺘﻤﺘــﻊ ﻓﻌﻠــﻪ ﺑﻌــﺪ ﺧــﺮوج وﻗﺘــﻪ ،أﺻــﻠﻪ اﳍــﺪي؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻮ أﺧــﺮﻩ ﻋــﻦ
وﻗﺘﻪ ﻟﻠﺰﻣﻪ ﳓﺮﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﺖ.
 ?. J32z1FOمא< `+وX $8c Vم)م4و)xZ.

وإذا ﻋــﺪم اﳍــﺪي ﻓﺼــﺎم ﻳﻮﻣــﺎ أو ﻳــﻮﻣﲔ ،ﰒ وﺟــﺪﻩ اﺳــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ ﻟــﻪ أن ﻳﻬــﺪي،
ﻓــﺈن ﻣﻀــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻮﻣﻪ ﺟــﺎز) ،(4ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :أن ﻳﻬــﺪي إذا
وﺟــﺪﻩ ﻗﺒــﻞ اﻟﻔ ـﺮاغ ﻣــﻦ اﻟﺜﻼﺛــﺔ ،وأﻧــﻪ ﳝﻀــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻮﻣﻪ إذا وﺟــﺪﻩ ﰲ ﺻــﻮم
اﻟﺴﺒﻌﺔ)(5؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺪل ﺗﻠﺒﺲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﺪ ﻋـﺪم اﳌﺒـﺪل ﻣﻘﺼـﻮد ﰲ ﻧﻔﺴـﻪ ،ﻓﻠـﻢ ﻳﻠﺰﻣـﻪ
اﳋ ــﺮوج ﻣﻨ ــﻪ ﺑﻮﺟ ــﻮد اﳌﺒ ــﺪل اﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﻮﺟ ــﻮدﻩ ﺑﻌ ــﺪ اﻟ ــﺪﺧﻮل )ﰲ ﺻ ــﻮم اﻟﺴ ــﺒﻌﺔ
وﺗﻘﻴﻴﺪﻩ اﺣﱰازا ﻣﻦ وﺟﻮد اﳌﺘﻴﻤﻢ اﳌﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ) (6اﻟﺼﻼة.


) (1في )م( :وجوب.
) (2انظر :التفريع ،(334/1) :الرسالة )ص .(181
) (3مختصر القدوري.(197/1) :
) (4ذكره ابن وھب عن مالك قال :إذا دخل في الصوم ثم وجد ھديا فأحب إل ّي أن يھدي )الجامع ألحك!ام الق!رآن:
.(401/2
) (5انظر :مختصر الطحاوي )ص .(60
) (6ما بين قوسين :سقط من )م(.
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وﻳﺼ ــﻮم اﻟﺴ ــﺒﻌﺔ إذا رﺟ ــﻊ إﱃ أﻫﻠ ــﻪ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃlß  Þ Ým :

)(1

وذﻟــﻚ ﻋﻨــﺪﻧﺎ رﺧﺼــﺔ ،ﻓــﺈن ﺻــﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺮﻳــﻖ أﺟ ـﺰأﻩ) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ
أﺣ ــﺪ ﻗﻮﻟﻴ ــﻪ) ،(3ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ،(4)lßÞ Ým :ﻓﻮﺟ ــﺐ ﺗﻌﻠﻴﻘ ــﻪ ﺑ ــﺄول
اﻟﺮﺟــﻮﻋﲔ؛ وﻷن إﺿــﻤﺎر اﻟﺮﺟــﻮع إﱃ اﳊــﺞ أوﱃ؛ ﻷﻧــﻪ ﻣﻨﻄــﻮق ﺑــﻪ؛ وﻷﻧــﻪ ﻓــﺮع
ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﳊﺞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ رﺟﻊ إﱃ أﻫﻠﻪ.
?2O J34z1FOق )OWN26אد4نN,?WD$א'xW

إذا ﺳﺎق ﰲ اﻟﻌﻤﺮة ﻫﺪﻳﺎ ﺗﻄﻮﻋﺎ ،ﰒ أﺣﺮم ﺑﺎﳊﺞ ،ﻓﺄراد أن ﳚﻌﻠﻪ ﻋﻦ ﻗﺮاﻧـﻪ،
ﻓﻘــﺪ اﺧﺘﻠــﻒ ﻗﻮﻟــﻪ ﻓﻴــﻪ) ،(5واﻟﺼــﺤﻴﺢ أﻧــﻪ ﻻ ﳚﺰﺋــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ وﺟــﺐ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ
واﻹﺷﻌﺎر وﱂ ﻳﺒﻖ ﻓﻴﻪ إﻻ اﻟﻨﺤﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ أﺻﻠﻪ.

) (1سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (2انظر  :الجامع ألحكام القرآن .(401/2) :
) (3انظر :المھذب.(209/1) :
) (4سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (5انظر :المدونة.(316/1) :
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ﻳﺴـﺘﺤﺐ ﻟﻠــﺪاﺧﻞ إﱃ ﻣﻜـﺔ ﳏﺮﻣــﺎ أن ﻳــﺪﺧﻞ ﻣـﻦ ﻛــﺪاء) (1اﻟﺜﻨﻴـﺔ اﻟــﱵ ﺑــﺄﻋﻠﻰ
ﻣﻜ ـ ـ ــﺔ ،وأن ﳜ ـ ـ ــﺮج ﻣﻨﻬ ـ ـ ــﺎ)(2؛ ﻷن رﺳ ـ ـ ــﻮل اﷲ  ﻛ ـ ـ ــﺬﻟﻚ ﻓﻌ ـ ـ ــﻞ ﰲ دﺧﻮﻟ ـ ـ ــﻪ
وﺧﺮوﺟﻪ).(3
 J1zS.א א) KS@8وאgLمא! NKאxf.1Y

إذا دﺧــﻞ ﻣﻜــﺔ ﺑــﺪأ ﺑﺎﳌﺴــﺠﺪ ﻓﻴﺴــﺘﻠﻢ اﳊﺠــﺮ ﺑﻔﻴــﻪ إن ﻗــﺪر ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻘــﺪر
وﺿــﻊ ﻳــﺪﻩ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﰒ وﺿــﻌﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺗﻘﺒﻴــﻞ) ،(4وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ ﳌــﺎ
روي" :أﻧﻪ  ﻛﺎن إذا دﺧﻞ ﻣﻜﺔ ﱂ ﻳﻠﻮ وﱂ ﻳﻌﺮج دون اﳌﺴﺠﺪ").(5
وإﳕ ــﺎ اﺳ ــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ اﻟﺒﺪاﻳ ــﺔ ﺑﺎﻟﺸ ــﺮوع ﰲ اﻟﻄـ ـﻮاف ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــﻞ ﺷ ــﻲء؛ ﻷﻧ ــﻪ ﲢﻴ ــﺔ
ﻟﻠﺒﻴــﺖ ﻛﻤــﺎ أن اﻟﺮﻛــﻮع ﻗﺒ ــﻞ اﳉﻠــﻮس ﲢﻴــﺔ ﻟﺴــﺎﺋﺮ اﳌﺴــﺎﺟﺪ)(6؛ وﻷﻧــﻪ  ﻛــﺎن
ﻳﻔﻌــﻞ) ،(7وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﺒــﺪأ ﺑﺎﺳــﺘﻼم اﳊﺠــﺮ ﳌــﺎ روى ﺟــﺎﺑﺮ واﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ" :أﻧــﻪ 
ﺑﺪأ ﺑﺎﳊﺠﺮ ﻓﺎﺳﺘﻠﻤﻪ")(8؛ وﻷن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب –  -ﻗﺒـﻞ اﳊﺠـﺮ وﻗـﺎل:
) (1ك!!داء -ب!!الفتح والم!!د :-ب!!أعلى مك!!ة عن!!ـد المحص!!ـب دار النب!!ي  ،وكـ!!ـدى – بض!!م الكـ!!ـاف وتن!!وين ال!!دال:-
بأسفل مكة عند ذي طوى ،وكدى – مصغرا فإنما ھو لمن خرج من مكة إلى اليمن )معجم البلدان.(439/4 :
) (2انظر :التفريع ،(337/1) :الرسالة )ص  ،(175المقدمات ،(393-391/1) :أما خروجه فلقد كان م!ن الثني!ا
السفلى كما في الصحيحين.
) (3أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :م!!ن أي!!ن يخ!!رج م!!ن مك!!ة ،(154/2) :ومس!!لم ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :اس!!تحباب
دخول مكة من الثنيا العليا.(918/2) :
) (4انظر :التفريع ،(337/1) :الرسالة )ص .(175
) (5أخرجه البخاري في الصالة ،باب :األبواب والفلق.(120/1) :
) (6في )م( :تحية المسجد.
) (7فقد قالت عائشة -رضي ﷲ عنھا" :-أن النبي  أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم ط!اف بالبي!ت"،
أخرجه البخاري في الحج ،باب :من طاف بالبيت إذا ق!دم مك!ة ،(162/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :م!ا يلزم!ه
من طاف بالبيت وسعي.(907-906/2) :
) (8أخرج!!ه الح!!اكم ،(455/1) :م!!ن ح!!ديث أب!!ى جعف!!ر ع!!ن ج!!ابر ول!!ه ش!!اھد م!!ن ح!!ديث اب!!ن عم!!ر ال!!ذي ف!!ي
الصحيحين )تلخيص الحبير.(246/2) :
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"إﱐ ﻷﻗﺒﻠــﻚ وإﱐ ﻷﻋﻠــﻢ أﻧــﻚ ﺣﺠــﺮ ﻻ ﺗﻨﻔــﻊ وﻻ ﺗﻀــﺮ؛ وﻟﻜــﲏ رأﻳــﺖ رﺳــﻮل
اﷲ  ﻳﻘﺒﻠــﻚ") .(1وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﱂ ﻳﻘــﺪر وﺿــﻊ ﻳــﺪﻩ ﻋﻠﻴــﻪ )ﰒ وﺿــﻌﻬﺎ
ﻋﻠــﻰ ﻓﻴــﻪ ﻟﻴﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻋﻮﺿــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺒﻴــﻞ؛ وﻷﻧــﻪ روي ذﻟــﻚ ﻋــﻦ ﲨﺎﻋــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ().(2
 8 J2z1FOא)א%א?.xא?>Nא#دx

ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻄﻮاف ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻦ اﻷﺳﻮد واﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎرﻩ ﻓﻴﻄﻮف ﺳﺒﻌﺔ أﺷـﻮاط،
اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﻷوﱃ ﻣﻨﻬــﺎ ﺧﺒــﺐ) (3واﻷرﺑﻌــﺔ ﻣﺸــﻲ ،وﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻣــﺮ ﺑــﺎﻟﺮﻛﻦ اﻷﺳــﻮد ﻗﺒﻠــﻪ
إن ﻗﺪر ،وإﻻ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ() ،(4ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ،وﻻ ﻳﺴﺘﻠﻢ اﻟﻴﻤﺎﱐ ،وﻟﻜـﻦ
ﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻃﺎف ﻣﻨﻜﺴﺎ) (5ﻓﻼ ﳚﺰﻳﻪ.
 J3z1FOد 81א)א%א?.xא?>Nא#دx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻳﺒﺪأ اﻟﻄﻮاف ﻣﻦ اﻟـﺮﻛﻦ اﻷﺳـﻮد؛ ﻷن رﺳـﻮل اﷲ  ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻌـﻞ
ﺑﻪ ﻓﺎﺳﺘﻠﻢ اﻟﺮﻛﻦ ،ﰒ رﻣﻞ).(6
>6 J4z1FOنא \S)MDאxP%

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻳﻄــﻮف واﻟﺒﻴــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻳﺴــﺎرﻩ؛ ﻷن رﺳــﻮل اﷲ)  (7ﻛــﺬﻟﻚ
ﻓﻌﻞ) ،(8ﻓﺈن ﻃﺎف) (9ﻣﻨﻜﺴﺎ ﻓﻼ ﳚﺰﻳﻪ ،ﺧﻼﻓﺎ) (10ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ)(11؛ ﻷﻧﻪ 
) (1أخرجه البخاري في الحج ،باب :ما ذكر في الحجر األسود ،(160/2) :ومسلم في الحج ف!ي ب!اب :اس!تحباب
تقبيل الحجر األسود.(925/2) :
) (2روي عن ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده ،أخرجه مسلم في الح!ج ،ب!اب :اس!تحباب اس!تالم ال!ركنين:..
).(924/2
) (3خبب :ھو ضرب من العدو ،وھو خطو فسيح دون العنق )المصباح المنير :ص .(162
) (4ما بين قوسين :سقطت من )م(.
) (5طاف منكسا :وھو أن يطوف والبيت على يمينه.
) (6انظر حديث حجة النبي  الذي رواه جابر ،والذي أخرجه .(892-886/2) :
) (7في )م( :النبي.
) (8كما جاء في حديث جابر" :أنه  لما قدم مكة أتى الحجر فاس!تلمه ،ث!م مش!ى عل!ى يمين!ه فرم!ل ثالث!ا ومش!ى
أربعا) "...أخرجه مسلم وقد سبق(.
) (9في )م( :فإن كان.
) (10في )ق( :خالفا للشافعي وألبى حنيفة وھو خطأ ،إذ الخالف ألبى حنيفة فقط.
) (11انظر :تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ،(17/2) :والمغنى.(383/3) :
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ﻃـﺎف واﻟﺒﻴــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻳﺴــﺎرﻩ ﻏــﲑ ﻣﻨﻜــﻮس ،وﻗــﺎل" :ﺧــﺬوا ﻋــﲏ ﻣﻨﺎﺳــﻜﻜﻢ")(1؛
وﻷﻧﻪ ﻧﺴﻚ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﻜﺮار ،ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﻣﻨﻜﺴﺎ ﻛﺎﻟﺴﻌﻲ.
  J5z1FOدd4אطא%אxx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻄﻮف ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻮاط؛ ﻷن اﻟﻨﱯ  ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ) ،(2وﻫﺬا ﳑﺎ
ﻧﻘﻠﺘــﻪ اﻷﻣــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤ ــﻞ؛ وﻷﻧــﻪ ﻧﺴــﻚ ﻣﺒ ــﲏ ﻋﻠــﻰ اﳊﺮﻛــﺔ واﻟﺘﻜ ـﺮار ،ﻓﻜــﺎن ﺳ ــﺒﻌﺎ
ﻛﺎﻟﺴﻌﻲ.
d4?.dN?2O J6z1FOאطא%אxx

)(3

وإذا ﺗــﺮك ﺷــﻴﺌﺎ ﻣــﻦ أﺷ ـﻮاﻃﻪ ﻓــﻼ ﳚﺰﺋــﻪ وﻻ ﻳﻨــﻮب ﻋﻨــﻪ اﻟــﺪم  ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ إذا ﺗ ــﺮك أﻛﺜﺮﻫ ــﺎ ﱂ ﳚﺰﺋ ــﻪ ،وإن ﺗ ــﺮك أﻗﻠﻬ ــﺎ ﺛﻼﺛ ــﺔ ﻓ ــﺪوﺎ
أﺟﺰأﻩ وﺟﱪﻩ ﺑﺎﻟﺪم) ،(4ﻷﻧﻪ  ﻃـﺎف ﺳـﺒﻌﺎ رﻣـﻞ ﺛﻼﺛـﺎ وﻣﺸـﻰ أرﺑﻌـﺎ) ،(5وﻗـﺎل
)ﺧﺬوا ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳـﻜﻜﻢ()(6؛ وﻷﻧـﻪ ﻧﻘـﺺ ﻣـﻦ اﻷﺷـﻮاط اﻟﺴـﺒﻌﺔ ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ اﻗﺘﺼـﺮ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ.
 J7z1FOא61.Nא]`gא#و"x

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﱃ ﺧﺒﺐ واﻟﺒﺎﻗﻴـﺔ ﻣﺸـﻰ؛ ﻷﻧـﻪ  ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻌـﻞ)،(7
وروي ﻋﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ واﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻏﲑﻫﻢ).(8
وذﻛــﺮ اﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس اﻟﺴــﺒﺐ ﰲ ذﻟــﻚ ﻓﻘــﺎل" :ﻗــﺪم رﺳــﻮل اﷲ  ﻣﻜــﺔ ﻓﻘــﺎل
اﳌﺸﺮﻛﻮن :إﻧﻪ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻗﻮم ﻗﺪ وﻫﻨﺘﻬﻢ ﲪﻰ ﻳﺜﺮب وﻟﻘﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮا ،ﻓﺄﻃﻠﻊ
) (1سبق تخريج الحديث.
) (2انظر :حديث جابر في صفة حجه  ،والذي سبق تخريجه قريبا.
) (3انظر :التفريع.(337/1) :
) (4انظر :مختصر القدوري.(208/1) :
) (5انظر :حديث جابر في صفة حجه  ،والذي سبق تخريجه قريبا.
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7انظر :حديث جابر الذي تخريجه.
) (8انظر :البيھقي.(83-82/5) :
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اﷲ ﺗﻌـ ــﺎﱃ ﻧﺒﻴـ ــﻪ ﻋﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــﻚ ﻓـ ــﺄﻣﺮﻫﻢ أن ﻳﺮﻣﻠ ـ ـﻮا اﻷﺷ ـ ـﻮاط اﻟﺜﻼﺛـ ــﺔ وﱂ ﻳـ ــﺄﻣﺮﻫﻢ
ﺑﺎﻷﺷﻮاط ﻛﻠﻬﺎ إﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ رأوﻫﻢ ﻗﺎﻟﻮا :ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ذﻛـﺮﰎ إن اﳊﻤـﻰ
ﻜﺘﻬﻢ ﻫﺆﻻء أﺟﻠﺪ ﻣﻨﺎ").(1
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﻢ اﳊﺠﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﻪ ﳌﺎ روي" :أﻧﻪ  ﻛـﺎن ﻳﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ
ﰲ ﻃﻮاﻓﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻦ").(2
 J8z1FOא6AC%א%אxx

وﻻ ﳚـ ـ ــﺰئ اﻟﻄ ـ ـ ـﻮاف إﻻ ﺑﻄﻬـ ـ ــﺎرة) ،(3ﺧﻼﻓـ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ـ ــﺔ) ،(4ﻟﻘﻮﻟـ ـ ــﻪ :
"اﻟﻄـ ـﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴ ــﺖ ﺻ ــﻼة ،إﻻ أن اﷲ ﺗﺒ ــﺎرك وﺗﻌ ــﺎﱃ) (5أﺑ ــﺎح ﻓﻴ ــﻪ اﻟﻨﻄ ــﻖ")،(6
وﻗﺎﻟــﺖ ﻋﺎﺋﺸــﺔ – رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــﺎ :-ﻛــﺎن رﺳــﻮل اﷲ  إذا أراد أن ﻳﻄــﻮف
ﺗﻮﺿ ــﺄ ،ﰒ ﻃ ــﺎف) ،(7وﰲ ﺣ ــﺪﻳﺜﻬﺎ ﻗﺎﻟ ــﺖ :ﻗ ــﺪﻣﺖ ﻣﻜ ــﺔ ﻓﺸ ــﻜﻮت ذﻟ ــﻚ إﱃ
رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻓﻘ ــﺎل" :اﻓﻌﻠ ــﻲ ﻣ ــﺎ ﻳﻔﻌ ــﻞ اﳊ ــﺎج ﻏ ــﲑ أﻻ ﺗﻄ ــﻮﰲ ﺑﺎﻟﺒﻴ ــﺖ ﺣ ــﱴ
ﺗﻄﻬــﺮي") ،(8وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﺻــﻔﻴﺔ) (9أــﺎ ﺣﺎﺿــﺖ ،ﻓــﺬﻛﺮ ذﻟــﻚ ﻟﺮﺳــﻮل اﷲ 
ﻓﻘﺎل" :أﺣﺎﺑﺴﺘﻨﺎ ﻫﻲ"؟ ،ﻗﻴﻞ :إﺎ ﻗﺪ أﻓﺎﺿـﺖ ،ﻗـﺎل" :ﻓـﻼ إذن")(10؛ وﻷـﺎ
ﻋﺒﺎدة ﳐﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﻠﻢ ﲡﺰ إﻻ ﺑﻄﻬﺎرة ﻛﺎﻟﺼﻼة.
) (1أخرجه البخاري ف!ي الح!ج كي!ف ك!ان ب!دء الرم!ل ،(161/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :اس!تحباب الرم!ل ف!ي
الطواف والعُمرة.(921/2) :
) (2أخرجه الحاكم في مستدركه ،(456/1) :وقال :حديث صحيح اإلسناد ،ووافقه الذھبي على تصحيحه.
) (3انظر :التفريع ،(340/1) :الكافي )ص .(139
) (4انظر :مختصر القدوري ،(185/1) :تبيين الحقائق.(17/2) :
) (5تبارك وتعالى :سقطت من )م(.
) (6أخرجه الحاكم ،(459/1) :وصححه ،وأخرجه الترمذي بلفظ قريب منه في الحج ،ب!اب :م!ا ج!اء ف!ي الك!الم
في الطواف ،(293/3) :وقد اختلف في رفعه أو وقفه )انظر نصب الراية.(57/3 :
) (7سبق تخريج الحديث.
) (8أخرجه البخاري في الحيض ،باب :تقضي الحائض المناس!ك كلھ!ا إال الط!واف ،(78/1) :ومس!لم ف!ي الح!ج،
باب :وجوه اإلحرام.(870/2) :
) (9صفية :بنت حي بن أخطب اإلسرائيلية ،أم المؤمنين تزوجھا النبي  بعد خيبر ،وماتت س!نة س!ت وثالث!ين،
وقيل :في خالفة معاوية ،وھو الصحيح )تقريب التھذيب.(749 :
) (10أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج الزي!!ارة ي!!وم النح!!ر ،(189/2) :ومس!!لم ف!!ي الح!!ج وج!!وب ط!!واف ال!!وداع:
).(963/2
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وﻻ ﳚـ ــﺰئ اﻟﻄ ـ ـﻮاف داﺧـ ــﻞ اﳊﺠـ ــﺮ) ،(1ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ــﺔ) (2ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ :
"اﳊﺠﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ") ،(3ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﱂ ﳚﺰﺋﻪ أن ﻳﻄـﻮف ﻓﻴـﻪ ﻟﻘﻮﻟـﻪ
ﺗﻌــﺎﱃ ،(4)l¤£ ¢m:وذﻟــﻚ ﻳﻘﺘﻀــﻲ اﺳــﺘﻴﻔﺎء ﲨﻴﻌ ـﻪ؛
وﻷﻧ ــﻪ  ﻃ ــﺎف ﺧ ــﺎرج اﳊﺠ ــﺮ) ،(5وﻗ ــﺪ ﻗ ــﺎل" :ﺧ ــﺬوا ﻋ ــﲏ ﻣﻨﺎﺳ ــﻜﻜﻢ")،(6
واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻄﻮاف داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ.
G$>;X6 J10z1FOא%אxوאx$S

إذا أﰎ اﻟﻄ ـﻮاف رﻛــﻊ ﻋﻨــﺪ اﳌﻘــﺎم رﻛﻌﺘــﲔ ،وﳘــﺎ ُﺳــﻨّﺔ ﻣﺆﻛــﺪة إن ﺗﺮﻛﻬﻤــﺎ أﺗــﻰ
ﻤﺎ ،ﻓﺈن ﻋﺎد إﱃ ﺑﻠﺪﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ دم ،ﰒ ﻳﺴـﺘﻠﻢ اﳊﺠـﺮ ﺑﻌـﺪ اﻟـﺮﻛﻌﺘﲔ إن ﻗـﺪر ،ﰒ
ﳜــﺮج إﱃ اﻟﺼــﻔﺎ واﳌــﺮوة ﺣــﱴ) (7ﺗــﺮى اﻟﺒﻴــﺖ ،ﻓﻴﻜــﱪ وﻳﻬﻠــﻞ وﻳــﺪﻋﻮ ﰒ ﻳﻨﺤــﺪر
ﻣﺎﺷــﻴﺎ ﺣــﱴ ﻳﻨﺘﻬــﻲ إﱃ اﳌــﺮوة ،ﻓــﺈذا ﻇﻬــﺮ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻌــﻞ ﻣﺜــﻞ ذﻟــﻚ ﺣــﱴ ﻳﺴــﺘﻮي
ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻮاط ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ وﳜﺘﻢ ﺑﺎﳌﺮوة ،وذﻟﻚ ﲦﺎﱐ وﻗﻔـﺎت أرﺑـﻊ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻔﺎ
وأرﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺮوة ،ﻓﻬﺬا ﺻﻔﺔ اﻟﻄﻮاف واﻟﺴﻌﻲ).(8
G$>+f56 J11z1FOא%אxx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻓــﺮغ ﻣــﻦ اﻟﻄـﻮاف رﻛــﻊ؛ ﻷﻧــﻪ  ﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻌــﻞ) ،(9وﻋﻨــﺪﻧﺎ
أن اﻟ ـ ــﺮﻛﻌﺘﲔ ﺳ ـ ــﻨﺔ ﻣﺆﻛ ـ ــﺪة ﻻ ﺗ ـ ــﱰك) ،(10ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻟﻠﺸ ـ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟ ـ ــﻪ :إﻤ ـ ــﺎ
) (1انظر :المدونة ،(313/1) :الكافي )ص .(139
) (2انظر :مختصر القدوري ،(185/1) :تبيين الحقائق.(17/2) (:
) (3ھو من قول ابن عباس )انظر البيھقي ،90/5 :والحاكم.(460/1 :
) (4سورة الحج ،اآلية.29 :
) (5أخرجه الحاكم ،(460/1) :وقال صحيح اإلسناد ،وھذا تكملة ح!ديث اب!ن عب!اس الس!ابق ،حي!ث ق!ال :الحج!ر
يق".
من البيت؛ ألن رسول ﷲ  طاف من ورائه ،قال ﷲ تعالىَ " :و ليَطُوفُوا بِالبَ ْي ِ
ت ال َعتِ ِ
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7حتى سقطت من )ق(.
) (8في صفة الطواف والسعي ،انظر :المدونة ،(314-312/1) :التفريع ،(338-337/1) :الرسالة )ص -175
.(177
) (9انظر :حديث جابر الذي سبق تخريجه.
) (10المدونة ،(313/1) :التفريع ،(337/1) :الرسالة )ص  ،(176الكافي )ص .(139
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)(1

ﻣﺴﺘﺤﺒﺎن وﻟﻴﺴﺘﺎ ﺑﺴﻨﺘﲔ  ،ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃl¹ ¸ ¶ µ ´m :

) ،(2ﻓ ــﺮوى ﺟ ــﺎﺑﺮ ﺑ ــﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﷲ أﻧ ــﻪ  ﳌ ــﺎ ﻓ ــﺮغ ﻣ ــﻦ اﻟﻄ ـﻮاف ﺗﻘ ــﺪم إﱃ ﻣﻘ ــﺎم
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻘﺮأ (3)l¹ ¸ ¶ µ ´m :وﺻﻠﻰ رﻛﻌﺘـﲔ) ،(4وروي:
"أﻧﻪ  ﻃﺎف راﻛﺒﺎ ﻓﻠﻤـﺎ ﻓـﺮغ ﻧـﺰل وﺻـﻠﻰ ﺧﻠـﻒ اﳌﻘـﺎم") ،(5وﻫـﺬا ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ
ﺗﺄﻛﺪﳘﺎ ﳌﺎ ﱂ ﻳُﺼﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺮاﺣﻠـﺔ؛ وﻷن اﻟﻄـﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴـﺖ ﻣـﻦ أرﻛـﺎن اﳊـﺞ،
ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ واﺟﺐ وﺟـﻮب ﺳـﻨﺔ ﻛـﺎﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓـﺔ؛ ﻷن
ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻌﻪ اﳌﺒﻴﺖ ﺑﺎﳌﺰدﻟﻔﺔ.
6 J12z1FOد"0WאG$>AgX $8?>Nא%אxx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﺮﻛﻦ ﻓﻴﺴﺘﻠﻤﻪ ﳌﺎ روى ﺟـﺎﺑﺮ" :أﻧـﻪ  ﻃـﺎف ﻓﺮﻣـﻞ
ﺛﻼﺛﺎ وﻣﺸﻰ أرﺑﻌﺎ ،ﰒ ﺗﻘﺪم إﱃ ﻣﻘﺎم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﻛﻊ ،ﰒ ﻋﺎد إﱃ اﻟﺒﻴﺖ").(6
 J13z1FOא*نn$S8א%אxx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳــﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﺴــﻌﻲ ﻋﻘﻴــﺐ اﻟﻄ ـﻮاف واﻟﺮﻛــﻮع؛ ﻷن رﺳــﻮل اﷲ 
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ وأﺗﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق وﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ).(7
>6 J14z1FOنאxa>$S

واﻟﺴﻌﻲ رﻛﻦ ﻻ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ دم) ،(8ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إﻧـﻪ واﺟـﺐ
وﻟﻴﺲ ﺑﺮﻛﻦ ﻓﻴﻨﻮب ﻋﻨﻪ اﻟﺪم)(9؛ ﻷﻧﻪ  ﺳﻌﻰ ،وﻗـﺎل" :اﺳـﻌﻮا ﻓـﺈن اﷲ ﻛﺘـﺐ
ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻌﻲ") ،(10ﻓﻔﻴﻪ أدﻟﺔ:
) (1انظر :المدونة ،(178/1) :المھذب ،(230/1) :وذلك في أحد قولي الشافعي ،رحمه ﷲ.
) (2سورة البقرة ،اآلية.125 :
) (3سورة البقرة ،اآلية.125 :
) (4انظر :حديث جابر في صفة حجه  الذي إخراجه.
) (5أخرجه البخاري في الحج ،باب :استالم الركن بالمحجن ،(162/2) :ومسلم في الحج ،باب :ج!واز الط!واف
على بعيره.(926/2) :
) (6سبق تخريج حديث جابر.
) (7انظر :حديث جابر الذي سبق.
) (8التفريع ،(339-338/1) :الرسالة )ص .(177
) (9مختصر القدوري.(209/1) :
) (10سبق تخريج الحديث.
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أﺣ ــﺪﻫﺎ :أن ﻓﻌﻠ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻮﺟ ــﻮب وﻗ ــﺪ أﺗ ــﻰ ﺑ ــﻪ ﺑﻴﺎﻧ ــﺎ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ" :ﺧ ــﺬوا ﻋ ــﲎ
ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ") .(1واﻟﺜﺎﱐ :ﻗﻮﻟﻪ" :اﺳﻌﻮا" ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﺑﻪ .واﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻗﻮﻟﻪ" :ﻓﺈن اﷲ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺴﻌﻲ" ،وﻫﺬا ﻣﻦ أﺑﻠـﻎ ﻣـﺎ ﻳـﺪل) (2ﻋﻠـﻰ ﻓﺮﺿـﻪ؛
وﻷﻧﻪ ﻣﺸـﻲ ذو ﻋـﺪ ٍو ﺳـﺒﻊ ﻛـﺎﻟﻄﻮاف؛ وﻷن ﻛـﻞ رﻛـﻦ ﰲ اﻟﻌﻤـﺮة ،ﻓﺈﻧـﻪ رﻛـﻦ ﰲ
اﳊﺞ ﻛﺎﻟﻄﻮاف.

) (1سبق تخريج الحديث.
) (2في )م( :دليل..
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W 8ذ>24Nلא!
اﻟﻄﻮاف ﰲ اﳊﺞ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻮاف):(1
ﻃﻮاف اﻟﻘﺪوم ،وﻃﻮاف اﻹﻓﺎﺿﺔ ،وﻃﻮاف اﻟﺼﺪر) ،(2وﻫـﻮ ﻃـﻮاف اﻟـﻮداع،
واﻟﺴﻌﻲ واﺣﺪ ﻳـﺆﺗﻰ ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺐ ﻃـﻮاف اﻟﻘـﺪوم إﻻ أن ﻳﻔـﻮت ﻓﻴـﺆﺗﻰ ﺑـﻪ ﻋﻘﻴـﺐ
ﻃـ ـﻮاف اﻹﻓﺎﺿ ــﺔ ،وﻃـ ـﻮاف اﻟﻘ ــﺪوم واﺟ ــﺐ وﺟ ــﻮب اﻟﺴ ــﻨﺔ ،وﻃـ ـﻮاف اﻟ ــﻮداع
ﺳﻨﺔ).(3
وﺳــﻨﺔ ﻃـﻮاف اﻟﻘــﺪوم ﳌــﻦ ﺟــﺎء ﻗﺎدﻣــﺎ إﱃ ﻣﻜــﺔ) (4ﻣــﻦ ﻏﲑﻫــﺎ دون ﻣــﻦ ــﺎ،
ﻓﺈذا ﻓﺮغ ﻣﻨﻪ وﻣـﻦ اﻟﺴـﻌﻲ ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ ﻓﻀـﻞ ﺧـﺮج إﱃ ِﻣـﲎ ﻳـﻮم
اﻟﱰوﻳﺔ) ،(5ﻓﺼﻠﻰ ﺎ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﳌﻐﺮب واﻟﻌﺸﺎء واﻟﻔﺠـﺮ ،ﰒ ﻣﻀـﻰ ﻣﻨﻬـﺎ
إﱃ ﻋﺮﻓﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال ،ﻓﻴﺠﻤﻊ ﺎ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم اﻟﻈﻬـﺮ واﻟﻌﺼـﺮ ﰒ
اﻟﻮﻗــﻮف ،ﲝﻴــﺚ ﻳﻘــﻒ اﻟﻨــﺎس ،واﻻﺳــﺘﺤﺒﺎب أن ﻳﻜــﻮن راﻛﺒــﺎ ،وﺑــﺄي ﻣﻮﺿــﻊ
ﺷـﺎء وﻗـﻒ ﺳـﻮى ﺑﻄـﻦ ﻋﺮﻧـﺔ) ،(6وﻳﻘـﻒ إﱃ أن ﺗﻐـﺮب اﻟﺸـﻤﺲ ،ﰒ ﳝﻀـﻲ إﱃ
ﻣﺰدﻟﻔﺔ) ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،ﻓﺈن ﻓﺎﺗﻪ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺗـﻪ اﳊـﺞ ،وإن وﻗـﻒ
ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻠﻴـﻞ ﻣـﻦ أوﻟـﻪ أو آﺧـﺮﻩ ،ﻓﻘـﺪ أدرك اﳊـﺞ وﻗـﻒ ـﺎرا أوﻻ ،ﻓـﺈذا أﺗـﻰ
ﻣﺰدﻟﻔــﺔ() (7ﲨــﻊ ــﺎ ﺑــﲔ ﺻــﻼﰐ اﳌﻐــﺮب واﻟﻌﺸــﺎء ،ﰒ ﻳﺒﻴــﺖ ــﺎ ،أي ﻣﻮﺿــﻊ
) (1في )م( و )ر( :أطوافه.
) (2عن أعمال الحج انظر :المدونة ،(317-312/1) :التفريع ،(347-337/1) :الرسالة )ص .(195-75
) (3في )م( :مستحب.
) (4إلى مكة :سقطت من )م(.
) (5يوم التروية :ھو يوم قبل يوم عرفة ،ألن الناس يتروون من مكة يوم التروية يتزودون قربا من الماء )غ!رر
المقالة ص .(177
) (6بطن عرنة -بضم العين وفتح الراء والنون -واد يقع في الجھة الغربية من عرفة.
) (7ما بين قوسين سقط من )ق(.
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ﺷــﺎء ﻋــﺪا ﺑﻄــﻦ ﳏﺴــﺮ) ،(1ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﺒﻴــﺖ ﺑــﻪ ،وﳛــﺮك داﺑﺘــﻪ ﰲ اﳌﺴــﲑ إذا اﻧﺘﻬــﻰ
إﻟﻴﻪ ،ﰒ ﳝﻜﺚ ﺎ ﺣﱴ ﻳﺼـﻠﻲ اﻟﺼـﺒﺢ ،ﻓـﺈن ﱂ ﻳﺒـﺖ ﻓﻌﻠﻴـﻪ دم ﰒ ﻳـﺄﰐ اﳌﺸـﻌﺮ
اﳊ ـﺮام ﻓﻴﻘــﻒ ﺑــﻪ وﻳــﺪﻋﻮ ،ﰒ ﻳــﺪﻓﻊ ﻗﺒــﻞ ﻃﻠــﻮع اﻟﺸــﻤﺲ إﱃ ﻣــﲎ ،وﻟﻺﻣــﺎم أن
ﻳﻘﺪم ﺿﻌﻔﺔ أﻫﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺰدﻟﻔﺔ إﱃ ﻣﲎ ﻟﻴﻠﺔ) (2اﻟﻨﺤﺮ.
وإذا ﺟﺎء ﻣﲎ ﺑﺪأ ﺑﺮﻣﻲ ﲨﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ راﻛﺒﺎ إن ﻗﺪر ﻓﲑﻣﻴﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ،ﰒ ﻳﻨﺤـﺮ
ﻫﺪﻳﺎ إن ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ،ﰒ ﳛﻠﻖ أو ﻳﻘﺼﺮ واﳊـﻼق أﻓﻀـﻞ ،وإن ﻗـﺪم اﳊـﻼق ﻋﻠـﻰ
اﻟﻨﺤــﺮ أو اﻟﻨﺤــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻣــﻲ ﻓــﻼ ﺷــﻲء ﻋﻠﻴــﻪ ،وإن ﻗــﺪم اﳊــﻼق ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻣــﻲ
ﻓﻌﻠﻴﻪ دم ،ﰒ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﻜﺔ ﻓﻴﻄﻮف وﻳﺮﻛﻊ ﰒ ﻳﻌﻮد إﱃ ِﻣﲎ.
وأﻣﺎ اﳌﺮاﻫﻖ) (3ﻓﻴﻤﻀﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ إﱃ ﻋﺮﻓﺔ ﻓﻴﻔﻌﻞ ﻣﺎ وﺻﻔﻨﺎﻩ ،وإذا ﻃﺎف
ﻟﻺﻓﺎﺿﺔ ﺳﻌﻰ ﻋﻘﻴﺒـﻪ ،وﻻ دم ﻋﻠﻴـﻪ ﻟـﱰك ﻃـﻮاف اﻟﻘـﺪوم وإن ﺗﺮﻛـﻪ ﻏـﲑ اﳌﺮاﻫـﻖ
ﻓﻌﻠﻴﻪ دم.
46 J1z1FOنא%אx`g`x

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻄ ـﻮاف ﺛﻼﺛــﺔ؛ ﻷن اﻟﻨــﱯ  واﻟﺴــﻠﻒ ﺑﻌــﺪﻩ ﱂ ﻳــﺄﺗﻮا ﺑﺰﻳــﺎرة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻮا أﻧﻪ ﺗﻄﻮع ﻣﺒﺘﺪأ ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻪ ﺑﻔﺮوض اﳊﺞ وﻻ ﺑﺴﻨﺘﻪ.
 J2z1FOאn$Sא%אxx

وإﳕـ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إﻧـ ــﻪ ﻳﺴـ ــﻌﻰ ﻋﻘﻴـ ــﺐ ﻃ ـ ـﻮاف اﻟﻘـ ــﺪوم ﳌـ ــﺎ روﻳﻨـ ــﺎﻩ ﻣـ ــﻦ ﻓﻌﻠـ ــﻪ 
ﻟــﺬﻟﻚ) ،(4ﻓــﺈن ﻓﺎﺗــﻪ ﺳــﻌﻰ ﻋﻘﻴــﺐ ﻃـﻮاف اﻹﻓﺎﺿــﺔ؛ ﻷن اﻟﺴــﻌﻲ ﻻ ﻳﻜــﻮن إﻻ
ﻋﻘﻴﺐ ﻃﻮاف ،وﻟﺘﻘﺮر اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ).(5
) (1بطن محسر -بكسر السين المھملة :-وھو واد بين مزدلفة وعرفة.
) (2في )م( :قبل.
) (3المراھق :ھو من قدم مك!ة ف!ي وق!ت ض!يق يخش!ى إن اش!تغل ب!الطواف أن يفوت!ه الوق!وف بعرف!ة قب!ل الفج!ر
)انظر الكافي ص .(141
) (4كما جاء في حديث جابر في صفة حجه  الذي سبق تخريجه.
) (5انظر :المجموع ،(67/8) :المغنى.(390/3) :
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)(1

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻃـﻮاف اﻟﻘـﺪوم ﻣﺴـﻨﻮن ،ورﲟـﺎ ﻋـﱪ ﻋﻨـﻪ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮاﺟـﺐ
ﻟﺸــﺪة ﺗﺄﻛــﺪﻩ) (2ﻟﻔﻌﻠــﻪ  ﻟــﻪ) ،(3وﻷﻧــﻪ ﺷــﺮط ﰲ رﻛــﻦ ﻣــﻦ أرﻛــﺎن اﳊــﺞ ،وﻫــﻮ
اﻟﺴﻌﻲ ،ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﻣﺘﺄﻛﺪ اﻟﺴﻨﻦ.
 J4z1FOאNpوجxMa."0

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻓــﺮغ ﻣـﻦ اﻟﺴــﻌﻲ ﺧــﺮج إﱃ ﻣــﲎ ﻟﻴﺼـﻠﻲ ــﺎ ﻳــﻮم اﻟﱰوﻳــﺔ ﳌــﺎ
روي أن  ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ،رواﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس) ،(4وﺟﺎﺑﺮ) ،(5وأﻧﺲ).(6
%)ML. J5z1FOא!جאx DL

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﻘﻄــﻊ اﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ ﺑﻌﺮﻓــﺔ ﺑﻌــﺪ اﻟــﺰوال ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺮواﻳــﺔ اﻷﺧــﺮى)،(7
وﳌﻦ ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ) ،(8وﻫﻲ أﻧﻪ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻨﺪ ﲨﺮة اﻟﻌﻘﺒﺔ ،ﻹﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴـﻪ،
وروي ذﻟــﻚ ﻋــﻦ أﰉ ﺑﻜــﺮ وﻋﻤــﺮ وﻋﺜﻤــﺎن وﻋﻠــﻲ واﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ وﻋﺎﺋﺸــﺔ وﺳــﻌﺪ
وﺟــﺎﺑﺮ واﺑــﻦ اﻟـﺰﺑﲑ وأم ﺳــﻠﻤﺔ) -(10) - (9وذﻛــﺮ ﻣﺎﻟــﻚ أﻧــﻪ إﲨــﺎع أﻫــﻞ دار
اﳍﺠﺮة)(11؛ وﻷن اﻟﺘﻠﺒﻴﺔ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻨﺪاء ﺑﺎﳊﺞ دﻋﻰ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺈذا اﻧﺘﻬﻰ إﱃ اﳌﻮﺿﻊ
اﻟﺬي دﻋﻰ إﻟﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ ،ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ.

) (1قال صاحب مواھب الجليل :واعلم أن طواف القدوم من أفع!ال الح!ج الت!ي اختلف!ت عب!ارة أھ!ل الم!ذھب فيم!ا
بينھم :فمنھم من يعبر عنھا بالوجوب ،وبعض!ھم بالس!نة والتحقي!ق أنھ!ا واجب!ة ول!يس ب!ركن ،ومم!ا أطل!ق علي!ه
ابن عرفة وابن عبد السالم وأصحاب المؤلف ،األبھري ،وابن الجالب.(82/3) :
) (2في )م( :تأكيده.
) (3كما جاء في حديث جابر الذي سبق.
) (4أخرجه الترمذي في الحج ،باب :ما جاء في الخروج إلى ِمنى المقام بھا ،(227/3) :والحديث في!ه إس!ماعيل
بن مسلم تكلموا فيه من قبل حفظه.
) (5سبق تخريجه.
) (6أخرجه البخاري في الحج ،باب :أين يصلى الظھر يوم التروية.(173/2) :
) (7انظر :التفريع ،(322/1) :الكافي )ص .(142
) (8ذھب إلى ذلك أصحاب الرأي والشافعية والحنابلة )المحلى ،178/7 :المھذب ،235/1 :المغنى.(430/3 :
) (9انظر :في تخريج ھذه اآلثار :الموطأ.(329-328/1) :
) (10رضي ﷲ عنھم :سقطت من )م(.
) (11انظر :الموطأ.(328-327/1) :
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﳚﻤــﻊ ﺑﻌﺮﻓــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻈﻬــﺮ واﻟﻌﺼــﺮ ﳌــﺎ روى ﺟــﺎﺑﺮ أن اﻟﻨــﱯ 
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ).(1
 J7z1FOאDL)x,אxAgF

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إﻧـ ــﻪ ﻳﺘﻠـ ــﻮ ذﻟـ ــﻚ ﺑـ ــﺎﻟﻮﻗﻮف ﻟـ ــﻮرود اﻟﺮواﻳـ ــﺔ ﺑـ ــﺬﻟﻚ ﻣـ ــﻦ ﺣـ ــﺪﻳﺚ
ﺟﺎﺑﺮ) ،(2وﻏﲑﻩ ،وﻟﻨﻘﻞ اﻷﻣﺔ إﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ).(3
 J8z1FOאON$8x,א> x

وإﳕ ـ ــﺎ اﺳـ ـ ــﺘﺤﺒﺒﻨﺎ أن ﻳﻘـ ـ ــﻒ راﻛﺒ ـ ــﺎ؛ ﻷﻧـ ـ ــﻪ  وﻗـ ـ ــﻒ راﻛﺒ ـ ــﺎ ﻋﻠـ ـ ــﻰ راﺣﻠﺘـ ـ ــﻪ
اﻟﻘﺼﻮاء) ،(4وﻷن اﻟﺮﻛﻮب أﻋﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف وأﻣﻜﻦ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺪﻋﺎء وأروح ﻣـﻦ
اﻟﺘﻌﺐ.
 J9z1FOאxON?%8.46x,

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :أن ﻳﻘــﻒ أي ﻣﻮﺿــﻊ ﺷــﺎء ﺳــﻮى ﺑﻄــﻦ ﻋﺮﻓــﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻋﺮﻓــﺔ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ وارﺗﻔﻌﻮا ﻋﻦ ﺑﻄﻦ ﻋﺮﻓﺔ").(5
 J10z1FOز?.אxON$8x,

وإﳕـ ـ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ـ ــﺎ :إﻧـ ـ ــﻪ ﻳﻘـ ـ ــﻒ إﱃ اﻟﻐـ ـ ــﺮوب؛ ﻷﻧـ ـ ــﻪ  ﻛـ ـ ــﺬﻟﻚ ﻓﻌـ ـ ــﻞ) ،(6وإﳕـ ـ ــﺎ
ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إن دﻓــﻊ ﻗﺒــﻞ اﻟﻐــﺮوب وﱂ ﻳﺮﺟــﻊ ﻓﻴﻘــﻒ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ اﻟﻠﻴــﻞ ،ﻓﻘــﺪ ﻓﺎﺗــﻪ
)(9
اﳊـ ـ ـ ــﺞ ،ﺧﻼﻓـ ـ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ـ ـ ــﺔ واﻟﺸـ ـ ـ ــﺎﻓﻌﻲ) ،(7ﳌ ـ ـ ـ ـﺎ روى ﻋﻠـ ـ ـ ــﻲ) (8وﺟـ ـ ـ ــﺎﺑﺮ
) (1سبق تخريجه.
) (2سبق تخريجه.
) (3انظر :المغنى.(408/3) :
) (4كما جاء في حديث جابر الذي سبق تخريجه.
) (5أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :الص!!الة بجمب!!ع ،(478/2) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :المن!!زل
بعرف!!ات ،(1002/2) :والترم!!ذي ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :م!!ا ج!!اء أن عرف!!ة كلھ!!ا موق!!ف ،(232/3) :وق!!ال :حس!!ن
صحيح ،وأحمد ،(82/5) :والبيھقي ،(239/5) :الحاكم ،(462/1) :وغيرھم مع اختالف في ألفاظ الحديث.
) (6كما جاء في حديث جابر.
) (7انظر :مختصر القدوري ،(209/1) :المھذب.(233/1) :
) (8أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :الدفع!!ة م!!ن عرف!!ة ،(472/2) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :الموق!!ف بعرف!!ة:
) ،(1001/2والترمذي في الحج ،باب :ما جاء أن عرفة كلھا موقف ،(232/3) :وقال :حدث حسن صحيح..

) (9سبق تخريج الحديث.
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وأﺳــﺎﻣﺔ) (1أﻧــﻪ  دﻓــﻊ ﺣــﲔ ﻏﺎﺑــﺖ اﻟﺸــﻤﺲ ،ﻓﻔﻴــﻪ دﻟــﻴﻼن :أﺣــﺪﳘﺎ :ﻓﻌﻠــﻪ،
واﻵﺧﺮ ﻗﻮﻟﻪ" :ﺧﺬوا ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ" ،وروى ﻋﻄﺎء ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﻦ اﻟﻨﱯ،
ﻗﺎل" :ﻣـﻦ أدرك ﻋﺮﻓـﺔ ﻗﺒـﻞ اﻟﻔﺠـﺮ ﻓﻘـﺪ أدرك اﳊـﺞ وﻣـﻦ ﻓﺎﺗـﻪ ﻋﺮﻓـﺔ ﺑﻠﻴـﻞ ،ﻓﻘـﺪ
ﻓﺎﺗ ــﻪ اﳊ ــﺞ")(2؛ وﻷﻧ ــﻪ ﱂ ﻳﻘ ــﻒ ﺑﻌﺮﻓ ــﺔ ﺟ ــﺰءا ﻣ ــﻦ اﻟﻠﻴ ــﻞ ،وﻛ ــﺎن ﻛ ــﺎﻟﻮاﻗﻒ ﻗﺒ ــﻞ
اﻟﺰوال؛ وﻷن اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻮ ﻛﺎن وﻗﺘﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻻﺳﺘﻮى أوﻟﻪ وآﺧﺮﻩ ﻛﺎﻟﻠﻴﻞ.
 J11z1FOאgXZ82Qא@  NوאB/U$د;x

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﳝﻀــﻲ إﱃ ﻣﺰدﻟﻔــﺔ ﻓﻴﺠﻤــﻊ ــﺎ ﺑــﲔ اﻟﻌﺸــﺎءﻳﻦ)(3؛ ﻷن رﺳــﻮل
اﷲ  ﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻌــﻞ ،رواﻩ ﺟــﺎﺑﺮ) ،(4وأﺳــﺎﻣﺔ) ،(5وﻏﲑﳘــﺎ ،وﻫــﺬا اﳉﻤــﻊ ﻋﻨــﺪﻧﺎ
ﺳــﻨﺔ ﻣﺆﻛــﺪة ،ﻓــﺈن ﺻــﻠﻰ اﳌﻐــﺮب ﰲ وﻗﺘﻬــﺎ ﺑﻌﺮﻓــﺔ ،ﻓﻘــﺪ ﺗــﺮك اﻟﺴــﻨﺔ واﻻﺧﺘﻴــﺎر
وﳚﺰﺋــﻪ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻻ ﳚﺰﺋــﻪ)(6؛ وﻷﻤــﺎ ﺻــﻼﺗﺎن ﺳــﻦ
اﳉﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﰲ وﻗــﺖ إﺣــﺪاﳘﺎ ،ﻗﻠــﻢ ﳝﻨــﻊ ﺗــﺮك اﳉﻤــﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﺟﻮازﳘــﺎ أﺻــﻠﻪ
اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ ﺑﻌﺮﻓﺔ.
6 J12z1FOא@ \Bد;x

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﺒﻴﺖ ﺎ؛ ﻷن رﺳـﻮل اﷲ  ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻌـﻞ) ،(7وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ
ﻳﺒﻴــﺖ أي ﻣﻮﺿــﻊ ﺷــﺎء ﻣﻨﻬــﺎ إﻻ ﺑﻄــﻦ ﳏﺴــﺮ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻣﺰدﻟﻔــﺔ ﻛﻠﻬــﺎ ﻣﻮﻗــﻒ
وارﺗﻔﻌﻮا ﻋﻦ ﺑﻄﻦ ﳏﺴﺮ).(8
) (1أخرجه أبو داود في المناسك ،باب :الدفعة من عرفة.(473/2) :
أسامـة بن يزيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي ،األمير ،أبو محمد ،وأب!و زي!د ،ص!حابي مش!ھور ،م!ات س!نة أرب!ـع
وخمسين وھو ابن خمس وسبعين بالمدينة )تقريب التھذيب ص .(98
) (2أخرجه أبو داود في المناسك ،باب :من لم يدرك عرفة ،(485/2) :والنسائي في الحج ،باب :فيمن لن يدرك
الصبح ،(214/5) :وابن ماجه في الحج ،باب :من أتى عرف!ة قب!ل الجم!ع ،(1003/2) :والترم!ذي ف!ي الح!ج،
ب!!!اب :م!!!ا ج!!!اء م!!!ن أدرك اإلم!!!ام بجم!!!ع ،(237/3) :وأحم!!!د ،(335/4) :والح!!!اكم ،(64/1) :وق!!!ال :ص!!!حيح
اإلسناد ،من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي.
) (3أي :بين صالتي المغرب والعشاء.
) (4سبق تخريج الحديثين.
) (5سبق تخريج الحديثين.
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(65مختصر القدوري.(190/1) :
) (7كما جاء في حديث جابر في صفة حجه .
) (8سبق تخريج الحديث جابر.
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واﳌﺒﻴﺖ ﰲ ﻣﺰدﻟﻔﺔ ﺳﻨﺔ ﳚﺐ ﺑﱰﻛﻬـﺎ ﺑﻐـﲑ ﻋـﺬر اﻟـﺪم) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :ﻻ ﺷ ــﻲء ﻓﻴ ــﻪ)(2؛ وﻷﻧ ــﻪ  ﺑ ــﺎت  ــﺎ وﱂ ﻳ ــﺮﺧﺺ ﰲ ﺗ ــﺮك ذﻟ ــﻚ إﻻ
ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء ورﻋﺎة اﻹﺑﻞ) ،(3ﻓﻮﺟﺐ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﻨﻮﻧﺎ.
 J14z1FOאN$U@8x,א!Nאم aא*;x

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﻘﻒ ﺑﺎﳌﺸـﻌﺮ اﳊـﺮام) (4ﻓﻴـﺪﻋﻮا ،ﰒ ﻳـﺪﻓﻊ ﻋﻨـﺪ اﻹﺳـﻔﺎر ﻟﻘﻮﻟـﻪ
ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ ،(5)lt  s r q pm :وﰲ ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪﻳﺚ
ﺟـﺎﺑﺮ" :أﻧــﻪ  ﺻــﻠﻰ اﻟﺼــﺒﺢ ﰒ رﻛــﺐ ﺣـﱴ أﺗــﻰ اﳌﺸــﻌﺮ اﻟـﺮام ،ﻓﺮﻗــﻰ واﺳــﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺒﻠــﺔ ﻓﺤﻤــﺪ اﷲ وﻛــﱪﻩ وﻫﻠﻠــﻪ ،وﱂ ﻳــﺰل واﻗﻔــﺎ ﺣــﱴ أﺳــﻔﺮ ﺟــﺪا ،ﰒ دﻓــﻊ ﻗﺒــﻞ
ﻃﻠــﻮع اﻟﺸــﻤﺲ") ،(6وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ آﺧــﺮ أﻧــﻪ ﻗــﺎل" :ﻛــﺎن أﻫــﻞ اﻟﺸــﺮك ﻳــﺪﻓﻌﻮن
ﺑﻌــﺪ ﻃﻠﻮﻋﻬــﺎ ﺣﻴــﺚ ﺗﻌــﺘﻢ ــﺎ رؤوس اﳉﺒــﺎل ،وإﳕــﺎ ﻧــﺪﻓﻊ ﻗﺒــﻞ ﻃﻠﻮﻋﻬــﺎ ﻫــﺪﻳﻨﺎ
ﳐﺎﻟﻒ ﻫﺪى أﻫﻞ اﻟﺸﺮك واﻷوﺛﺎن").(7
+) 6 J15z1FOدOאB.?.;$:د;x

وإﳕﺎ أﺟﺰﻧﺎ ﻟﻺﻣﺎم ﺗﻘﺪﱘ ﺿﻌﻔﺔ أﻫﻠـﻪ ،وﻛـﺬﻟﻚ رﻋـﺎة اﻹﺑـﻞ ﻹرﺧﺎﺻـﻪ  ﰲ
ذﻟﻚ)(8؛ وﻷن ﻓﻴﻪ رﻓﻘﺎ ـﻢ وﲣﻔﻴﻔـﺎ ﻋـﻨﻬﻢ ،وﻗـﺎل ﺑﻌـﺾ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ :ﳛﺘﻤـﻞ أن
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻹرﺧﺎص ﺑﺸﺮط اﻟﺪم ،واﻟﻈﺎﻫﺮ ﺧﻼﻓﻪ.
) (1انظر :التفريع ،(342/1) :الرسالة) :ص  ،(178الكافي )ص .(144-143
) (2انظر :مختصر الطحاوي ،(210/1) :وفيه :من ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم.
) (3أخرجه البخاري في الحج ،باب :من قدم ضعفة أھل بليل ،(177/2) :ومسلم في الحج ،باب :استحباب تق!ديم
دفع الضعفة.(941/2) :
) (4المشعر الحرام :ھو جبل بالمزدلفة سمى بذلك؛ ألن الجاھلية كانت تشعر ھداياه فيه.
) (5سورة البقرة ،أآلية.198 :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7أخرجه البيھقي ،(125/5) :والحاكم ف!ي المس!تدرك ،(461/1) :وق!ال :ح!ديث ص!حيح عل!ى ش!رط الش!يخين
)انظ!!ر نص!!ب الراي!!ة .(66/3 :وبلف!!ظ قري!!ب من!!ه أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :مت!!ى ي!!دفع م!!ن الجم!!ع
) ،(179/2بلف!ظ :أن "المش!ركين ك!!انوا ال يفيض!ون حت!ى تطل!!ع الش!مس ويقول!ون :أش!!رق ثبي!ر ،وأن النب!!ي 
خالفھم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس".
) (8سبق تخريج الحديث تقريبا.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳــﺄﺗﻰ ﻣــﲎ ﻓﲑﻣــﻲ ﲨــﺮة اﻟﻌﻘﺒــﺔ ،ﳌــﺎ روى ﺟــﺎﺑﺮ" :أﻧــﻪ  دﻓــﻊ
)(1
ﻣــﻦ ﻣﺰدﻟﻔــﺔ ﻓــﺬﻛﺮ  ...إﱃ أن ﻗــﺎل :ﺣــﱴ أﺗــﻰ اﳉﻤــﺮة ﻋﻨــﺪ اﻟﺸــﺠﺮة ﻓﺮﻣﺎﻫــﺎ
ﺑﺴـ ـ ــﺒﻊ ﺣﺼـ ـ ــﻴﺎت ﻳﻜـ ـ ــﱪ ﻣـ ـ ــﻊ ﻛـ ـ ــﻞ ﺣﺼـ ـ ــﺎة ،وﻛـ ـ ــﻞ ﺣﺼـ ـ ــﺎة ﻣﻨﻬـ ـ ــﺎ ﻛﺤﺼـ ـ ــﺎة
اﳋﺬف).(3)"(2
M.N?)4?. J17z1FOאxAN2Q

واﳌﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﺮﻣﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ اﻟﻮادي ،وﻻ ﻳﺮﻣﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻓﻮﻗﻬـﺎ ،ﳌـﺎ روي ﻋـﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب –  :-أﻧﻪ رﻣﻰ اﳉﻤﺮة ﻣﻦ ﺑﻄﻦ اﻟﻮادي ﰒ ﻗﺎل" :واﻟـﺬي
أﻧﺰﻟــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺳــﻮرة اﻟﺒﻘــﺮة ﻟﻘــﺪ رأﻳﺘــﻪ ﻳﺮﻣــﻲ ﺑــﺒﻄﻦ اﻟ ـﻮادي ) (4روي ﻋــﻦ ﻋﺒــﺪ
اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد) (5ﳓﻮﻩ).(6
N´6 J18z1FOא< x

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :ﻳﻨﺤـﺮ ﻫـﺪﻳﺎ إن ﻛـﺎن ﻣﻌـﻪ ﺑﻌـﺪ اﻟﺮﻣـﻲ؛ ﻷن رﺳـﻮل اﷲ  ﻛــﺬﻟﻚ
ﻓﻌﻞ رﻣﻰ اﳉﻤﺮة ﰒ ﳓﺮ اﻟﺒﺪن).(7
 J19z1FOא!gق $8א*¡مx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا أﰎ ﺣﻠ ــﻖ رأﺳــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ  ﺣﻠ ــﻖ ﺑﻌــﺪ أن ﳓــﺮ ،رواﻩ اﺑ ــﻦ
ﻋﺒــﺎس ﻗــﺎل ﳌــﺎ رﻣــﻰ رﺳــﻮل اﷲ  اﳉﻤــﺮة أﺗـﻰ ﺑﻨﺴــﻜﻪ ﻓﻨﺤــﺮﻩ ﰒ دﻋــﺎ اﳊــﻼق
ﻓﻘﺎل":اﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻷﳝﻦ").(8
) (1في )م( :فرمي.
) (2حصى الخذف :الحصى الصغير ،والخذف :الرمي بطرف اإلبھام والسبابة )المصباح المنير ص .(165
) (3انظر :حديث جابر في صفة حجه .
) (4أخرجه البخاري في الحج ،باب :رم!ي الجم!ار م!ن بط!ن ال!وادي ،(193/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :رم!ي
جمرة العقبة من بطن الوادي.(943/2) :
) (5ابن مسعود :سقطت من )م(.
) (6أخرجه البخاري في الحج ،باب :رمي الجمار من بطن الوادي ).(193/2
) (7كما جاء في حديث جابر.
) (8أخرجه مسلم في الحج ،باب :بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ،ث!م ينح!ر ،ث!م يحل!ق ،(947/2) :والبخ!اري
في الوضوء ،باب :الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان.(50/1) :
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اﳊــﻼق ﻧﺴــﻚ ﻳﺜــﺎب ﻓﺎﻋﻠ ــﻪ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﺣ ــﺪ ﻗــﻮﱄ اﻟﺸﺎﻓﻌ ــﻲ :أﻧــﻪ ﻣﺒــﺎح ﺑﻌــﺪ
)(1
ﺣﻈـ ــﺮ وﻟـ ــﻴﺲ ﺑﻨﺴـ ــﻚ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ ® ¬ « ª © ¨m:
¯  ،(2)l´ ³ ²± °ﻓﻮﻋﺪﻫﻢ ﺑﺪﺧﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﳑﺘﻨـﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ـﺎ ،ﻓ 
ـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـﻖ اﻟﻔﻀـﻴﻠﺔ ـﺎ ،وﻗﻮﻟـﻪ " :رﺣـﻢ
)(3
اﷲ اﶈﻠﻘ ــﲔ ﺛ ــﻼث" ،ﻗﻴ ــﻞ :واﳌﻘﺼـ ـﺮﻳﻦ ﻳ ــﺎ رﺳ ــﻮل اﷲ؟ ﻗ ــﺎل" :واﳌﻘﺼـ ـﺮﻳﻦ"
وﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻐـﺔ ﺑﺘﻜـﺮار اﻟـﺪﻋﺎء ،ﻓـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻀـﻴﻠﺔ ،وﻗﻮﻟـﻪ" :ﻟـﻴﺲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺴـﺎء
ﺣﻼق وإﳕﺎ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﻟﺘﻘﺼﲑ")(4؛ وﻷﻧﻪ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ واﺑﻨﻪ) (5وﻻ ﳐﺎﻟﻒ ﳍﻤﺎ.
+) 6 J21z1FOאMDNEaא4.Nوא!gقMDאxNEa

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إن ﻗــﺪم اﻟﻨﺤــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻣــﻲ ،أو اﳊــﻼق ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﺮ ﺟــﺎز ﳌــﺎ
روى ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ :أﻧــﻪ  ﺟــﺎءﻩ رﺟــﻞ ﻓﻘــﺎل :ﻳــﺎ رﺳــﻮل اﷲ ،ﱂ أﺷــﻌﺮ،
ﻓﺤﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ أن أذﺑﺢ ﻓﻘﺎل" :اذﺑﺢ وﻻ ﺣـﺮج" ،وﺟـﺎءﻩ آﺧـﺮ ﻓﻘـﺎل :ﻳـﺎ رﺳـﻮل
اﷲ ،ﱂ أﺷﻌﺮ ،ﳓﺮت ﻗﺒﻞ أن أرﻣﻲ ،ﻓﻘﺎل" :ارم وﻻ ﺣﺮج").(6




) (1انظر :المجموع.(1538) :
) (2سورة الفتح ،اآلية.27 :
) (3أخرجه البخاري في الحج ،باب :الحلق والتقصير عند اإلحالل ،(188/2) :ومسلم ف!ي الح!ج ،ب!اب :تفض!يل
الحلق على التقصير.(945/2) :
) (4أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :الحل!!ق والتقص!!ير ،(502/2) :وال!!دارقطني ،(280/2) :والطبران!!ي
إسناده حسن ،وق!واه أب!و ح!اتم ف!ي العل!ل ،والبخ!اري ف!ي الت!اريخ ،وأعل!ه اب!ن القط!ان ،ورد علي!ه اب!ن الم!واق،
فأصاب )تلخيص الحبير.(261/2 :
) (5انظر :الموطأ.(397-396/1) :
) (6أخرجه البخاري في الحج ،باب :الفتيا على الدابة عند الجمرة ،(190/2) :ومسلم في الح!ج ،ب!اب :م!ن حل!ق
قبل النحر.(948/2) :
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﺣﻠــﻖ ﻗﺒــﻞ اﻟﺮﻣــﻲ ﻓﻌﻠﻴــﻪ دم) ،(1ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(2ﻟﻘﻮﻟــﻪ –
ﻋﺰ وﺟﻞ(3)lµ´  ³ ² ± ° ¯m:-؛ وﻷﻧﻪ  رﻣﻰ ﰒ ﳓﺮ
ﰒ ﺣﻠﻖ)(4؛ وﻷﻧﻪ ﺣﻠﻖ ﰲ إﺣﺮام ﻣﻨﻌﻘﺪ ﱂ ﻳﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺤﺮ).(5
D:O46 J23z1FOא!xD

)(6

)(7

وإن ﺷﺎء ﺣﻠﻖ وإن ﺷﺎء ﻗﺼﺮ ،واﳊﻼق أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ  ،واﳋﱪ  ،وﺳﻨﺔ
اﻟﻨﺴ ــﺎء اﻟﺘﻘﺼ ــﲑ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻟ ــﻴﺲ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻨﺴ ــﺎء ﺣ ــﻼق وإﳕ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻨﺴ ــﺎء
اﻟﺘﻘﺼﲑ")(8؛ وﻷﻧﻪ ﺷـﻬﺮة ﻓـﻴﻬﻦ ،واﻟﺴـﻨﺔ إﻳﻌـﺎب اﻟـﺮأس وأﻛﺜـﺮﻩ ،ﳌـﺎ روي" :ﻣـﻦ
ﻋﻘﺺ أو ﻟﺒﺪ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﳊﻼق") ،(9واﳌﻌﲎ ﻓﻴـﻪ ﺗﻌـﺬر اﻻﺳـﺘﻴﻔﺎء ﻣـﻊ اﻟﻌﻘـﺺ)،(10
واﻟﺘﻠﺒﻴﺪ)(11؛ وﻷﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮأس ﰲ اﻟﺸﺮع ﻋﺒﺎدة ﻛﺎﳌﺴﺢ.
6 J24z1FOא*xO

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧـﻪ ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﻋـﺎد إﱃ ﻣﻜــﺔ ﻓﺄﻓــﺎض ،ﰒ ﻋـﺎد) (12إﱃ ﻣــﲎ ﻟﻘﻮﻟــﻪ
– ﻋـ ـ ـ ـ ــﺰ وﺟـ ـ ـ ـ ــﻞ(13)le d c b a `m :-؛ وﻷن
رﺳ ـ ــﻮل اﷲ  ﻛ ـ ــﺬﻟﻚ ﻓﻌ ـ ــﻞ ،روى ﺟ ـ ــﺎﺑﺮ أن  ﳓ ـ ــﺮ ﰒ رﻛ ـ ــﺐ ﻓﺄﻓ ـ ــﺎض إﱃ

) (1انظر :التفريع.(343/1) :
) (2انظر :األم.(215/2) :
) (3سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (4كما جاء في حديث ابن عباس الذي سبق قريبا.
) (5في )ق( :فأشبه أن يحلق بعد الفجر.
س ُكم" ،وقولهَ " :و الَ ت َْحلِقُوا".
) (6الظاھر قوله تعالىُ " :م َحلﱢقِينَ ُر ُءو ِ
) (7الحديث الذي سبق والذي دعا فيه  للمحلقين ثالثا وللمقصرين مرة.
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9موقوف على عمر بن الخطاب أخرجه البيھقي.(135/5) :
) (10العقص ھو أن يلوى الشعر ويدخل أطرافه في أصوله )المصباح المنير ص .(122
) (11التلبيد :ھو أن يجعل في الرأس لزوقا من صمغ ونحوه ليتلبد أي :يتلصق فال يقمل )المغرب ص .(419
) (12في )ق( :دعي.
) (13سورة البقرة ،اآلية.199 :
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اﻟﺒﻴــﺖ) ،(1وﺻــﻠﻰ ﲟﻜــﺔ اﻟﻈﻬــﺮ) ،(2وﰲ ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸــﺔ – رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬــﺎ:-
"ﰒ رﺟﻊ إﱃ ِﻣﲎ ﻓﻤﻜﺚ ﺎ ﻟﻴﺎﱄ أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ").(3
46 J25z1FOنא@Nא)Rאxא ومx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳌﺮ َاﻫﻖ ﳝﻀﻲ إﱃ ﻋﺮﻓﺔ وﻳـﱰك ﻃـﻮاف اﻟﻘـﺪر؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻋـﺬر
ﻳﺴﻮغ ﻟﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﱴ ﺗﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺧﺎف ﻓﻮات اﳊﺞ وﻻ دم ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷن ﺗـﺮك اﻟﺴـﻨﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﺬر ﺟﺎﺋﺰ ،وﰲ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻐﲑ ﻋﺬر اﻟﺪم اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺴﻨﻦ اﳌﺆﻛﺪة.
.6 J26z1FOאx2Q

ﲨﻠــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺮﻣــﻰ ﻣــﻦ ﺣﺼــﻰ اﳉﻤــﺎر ﻳــﻮم اﻟﻨﺤــﺮ وأﻳــﺎم ِﻣــﲎ ﺳــﺒﻌﻮن ﺣﺼــﺎة
ﻣﻨﻬ ــﺎ ﲨ ــﺮة اﻟﻌﻘﺒ ــﺔ ﻳ ــﻮم اﻟﻨﺤ ــﺮ ﺑﺴ ــﺒﻊ ،وﰲ أﻳ ــﺎم ﻣ ــﲎ ﻛ ــﻞ ﻳ ــﻮم ﻳﺮﻣ ــﻰ اﻟ ــﺜﻼث
ﺑﺈﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺼﺎة ﻛﻞ ﲨﺮة ﺑﺴﺒﻊ ،ﻫﺬا ﳌﻦ ﱂ ﻳﺘﻌﺠﻞ ﻓـﺈذا ﺗﻌﺠـﻞ رﻣـﻰ
ﺗﺴﻌﺎ وأرﺑﻌﲔ ،وﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ رﻣﻲ اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ وﻫﻮ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺼﺎة.
)(4

.NML. J27z1FOא)42Qمאx)NUL

وﻻ ﻳﺮﻣﻰ اﳉﻤﺎر أﻳـﺎم ﻣـﲎ إﻻ ﺑﻌـﺪ اﻟـﺰوال) ،(5ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ ﰲ إﺟﺎزﺗـﻪ
ذﻟﻚ ﰲ ﺛﺎﻟﺚ أﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ) (6ﳌﺎ روى ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎل" :رأﻳﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﻳﺮﻣﻲ
ﻳـ ــﻮم اﻟﻨﺤ ـ ــﺮ ﺿ ـ ــﺤﻲ ،ﻓﺄﻣ ـ ــﺎ ﺑﻌ ـ ــﺪ ذﻟ ـ ــﻚ ﻓﺒﻌ ـ ــﺪ زوال اﻟﺸ ـ ــﻤﺲ") ،(7ورواﻩ اﺑ ـ ــﻦ
ﻋﺒﺎس) ،(8وﻋﺎﺋﺸﺔ) ،(9واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻷول واﻟﺜﺎﱐ.
) (1في )م( :للبيت.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي المناس!!ك ،ب!!اب :يبي!!ت بمك!!ة لي!!الي من!!ى ،(490/2) :والبيھق!!ي ،(148/5) :والح!!اكم:
) ،(477/1وقال :صحيح على شرط مسلم ،وحسنه المنذري )نصب الراية.(84/3 :
) (4في )م( :أيام التشريق.
) (5انظر :المدونة ،(325-324/1) :التفريع ،(344/1) :الرسالة )ص .(179
) (6انظر :مختصر القدوري.(193/1) :
) (7سبق تخريج الحديث.
) (8أخرجه الترمذي في الحج ،باب :ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس ،(243/3) :وقال :حديث حسن.
) (9سبق تخريج حديث عائشة رضي ﷲ عنھا قريبا.
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 J28z1FOא  ELא).NمאNEaא> و)4مxd.Ma.

اﳌﺴ ــﺘﺤﺐ أن ﻳﺮﻣ ــﻲ ﻳ ــﻮم اﻟﻨﺤ ــﺮ راﻛﺒ ــﺎ وأﻳ ــﺎم ﻣ ــﲎ ﻣﺎﺷ ــﻴﺎ؛ ﻷﻧ ــﻪ  ﻛ ــﺬﻟﻚ
ﻓﻌــﻞ) ،(1وﻻ ﻳﻘــﻒ ﻋﻨــﺪ ﲨــﺮة اﻟﻌﻘﺒــﺔ وﻳﻘــﻒ ﻋﻨــﺪ اﻷوﱃ واﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﰲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ) ،(2وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ) ،(3وروي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ) ،(4واﺑﻨﻪ).(5
. J29z1FOא. SوאxA 5

)(6

)(7

وﻻ ﳚﺰﺋــﻪ أن ﻳﺮﻣــﻲ اﻟﺴــﺒﻊ رﻣﻴــﺔ واﺣــﺪة  ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ؛ ﻷﻧــﻪ 
رﻣﺎﻫﺎ ﺳﺒﻊ رﻣﻴﺎت؛ وﻷن اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻋﺪاد اﻟﺮﻣﻲ ﺑﻪ.
;X J30z1FOאx1K$L

ﺻــﻔﺔ اﻟﺘﻌﺠﻴــﻞ أن ﻳﻨﻔــﺮ ﺛﺎﻟــﺚ اﻟﻨﺤــﺮ ﺑﻌــﺪ رﻣﻴــﻪ ﻣــﺎ ﱂ ﺗﻐــﺐ اﻟﺸــﻤﺲ ،ﻓــﺈذا
)(8
ﻓﻌـﻞ ذﻟـﻚ ﺳـﻘﻂ ﻋﻨـﻪ رﻣــﻲ اﻟﻐـﺪ ،واﻷﺻـﻞ ﻓﻴـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌــﺎﱃ  J I Hm:
(9)l S  R Q P O N  M L K؛ وﻷﻧ ـ ــﻪ  رﺧ ـ ــﺺ ﻓﻴ ـ ــﻪ
ﻟﺮﻋ ــﺎة اﻹﺑ ــﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺘﻮﺗ ــﺔ) (10ﻳﺮﻣ ــﻮن ﻳـ ــﻮم اﻟﻨﺤ ــﺮ ،ﰒ ﻳﺮﻣ ــﻮن اﻟﻐ ــﺪ ﻟﻴ ــﻮﻣﲔ ،ﰒ
ﻳﻨﻔ ــﺮون) ،(11ﻓ ــﺈن ﻏﺎﺑ ــﺖ اﻟﺸ ــﻤﺲ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻗﺒ ــﻞ أن ﻳﻨﻔ ــﺮ ﻟﺰﻣ ــﻪ اﳌﺒﻴ ــﺖ ﻟ ــﺪﺧﻮل
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺮ ﻋﻨﻪ.
) (1كما في حديث ابن عباس" :أن النبي  رمى الجمرة يوم النحر راكبا" أخرجه الترمذي في الح!ج ،ب!اب :م!ا
جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا ،(233/3) :وقال :حديث حسن ،وروى عن ابن عمر أن النب!ي  ك!ان إذا
رم!!ى الجم!!ار مش!!ى إليھ!!ا ذاھب!!ا وراجع!!ا ،أخرج!!ه الترم!!ذي ف!!ي نف!!س الكت!!اب والب!!اب ) ،(245-244/3وق!!ال:
حديث حسن صحيح.
) (2حديث عائشة :سبق تخريجه قريبا.
) (3أخرجه البخاري في الحج ،باب :رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى.(194/2) :
) (4أثر عمر أخرجه مالك في الموطأ.(406/1) :
) (5أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ.(407/1) :
) (6انظر :المدونة ،(325/1) :التفريع.(344/1) :
) (7انظر :المبسوط ،(67/4) :بدائع الصنائع.(1168/3) :
) (8في )م( :عز وجل..
) (9سورة البقرة ،اآلية..203 :
) (10أخرجه البخاري في الحج ،باب :س!قاية الح!اج ،(167/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :وج!وب المبي!ت بمن!ى:
).(953/2
) (11في )م( و )ر( ثم يرمون يوم النفر.
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R+f5 J31z1FOאxאدאعx

ﻃـﻮاف اﻟـﻮداع ﻣﺴـﺘﺤﺐ) (1ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻻ ﻳﻨﻔـﺮن أﺣـﺪﻛﻢ ﺣـﱴ ﻳﻜـﻮن آﺧــﺮ
ﻋﻬﺪﻩ اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ") ،(2وروي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ) (3وﻏﲑﻩ.
  J32z1FOموR Vאxאدאعx

وﻟ ـ ــﻴﺲ ﺑﻮاﺟ ـ ــﺐ ،ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ـ ــﺔ) ،(4ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ  ﰲ ﺣ ـ ــﺪﻳﺚ ﺻ ـ ــﻔﻴﺔ:
"أﺣﺎﺑﺴــﺘﻨﺎ ﻫــﻲ") ،(5ﻗــﺎﻟﻮا :إــﺎ ﻗــﺪ أﻓﺎﺿــﺖ ،ﻗــﺎل :ﻓــﻼ إذن ،ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن واﺟﺒــﺎ
ﻟﻜ ــﺎن ﻳﻘ ــﻒ ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻛﻄـ ـﻮاف اﻹﻓﺎﺿـ ـﺔ؛ وﻷﻧ ــﻪ ﻃـ ـﻮاف ﻳﻔﻌ ــﻞ ﺧ ــﺎرج اﻹﺣـ ـﺮام
ﻛﺎﻟﺘﻄﻮع.
n_ J33z1FOא مR8אxאدאعx

وﻻ ﳚﺐ اﻟﺪم ﺑﱰﻛﻪ ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ)(6؛ ﻷن اﳊـﺎﺋﺾ ﺗﱰﻛـﻪ وﻻ دم ﻋﻠﻴـﻪ؛
وﻷﻧﻪ ﻃﻮاف ﺧﺎرج اﻹﺣﺮام ﻛﺎﻟﺘﻄﻮع.
NU)1 J34z1FOعRאxאدאعfZ22D؟x

وﻟ ــﻴﺲ ﲟﺴ ــﻨﻮن ﻟﻠﻤﻘﻴﻤ ــﲔ ﲟﻜ ــﺔ؛ ﻷن اﻟ ــﻮداع ﻳﻘﺘﻀ ــﻲ – ﻣﻔﺎرﻗ ــﺔ اﳌﻮﺿ ــﻊ،
وذﻟ ــﻚ ﻻ ﻳﻮﺟ ــﺪ ﰲ أﻫ ــﻞ ﻣﻜ ــﺔ ،وﻷن ﻋﻤ ــﺮ ﺑ ــﻦ اﳋﻄ ــﺎب –  -ﻗ ــﺎل" :ﻻ
ﻳﺼﺪرن أﺣﺪﻛﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن آﺧﺮ ﻋﻬـﺪﻩ اﻟﻄـﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴـﺖ) ،(7ﻓﺨﺎﻃـﺐ ﺑـﺬﻟﻚ
ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﻧﺼﺮاف.

) (1انظر :الموطأ ،(370/1) :التفريع ،(356/1) :الرسالة )ص .(179
) (2أخرج!!!ه ف!!!ي الح!!!ج ،ب!!!اب :ط!!!واف ال!!!وداع ،(195/2) :ومس!!!لم ف!!!ي الح!!!ج ،ب!!!اب :وج!!!وب ط!!!واف ال!!!وداع:
).(963/2
) (3سوف يأتي ذكر أثر عمر بن الخطاب –  -والذي أخرجه مالك في الموطأ.(369/1) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،966مختصر القدوري.(194-193/1) :
) (5سبق تخريج الحديث.
) (6انظر :األم ،(181-180/2) :اإلقناع) :ص .(88
) (7سبق تخريج ھذا األثر قريبا.
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6W 8א*F5
وﻣﻦ أﺣﺼـﺮ) (1ﺑﻌـﺬر ﻓﻠـﻪ اﻟﺘﺤﻠـﻞ) ،(2وﻳﻨﺤـﺮ ﻫـﺪﻳﺎ إن ﻛـﺎن ﻣﻌـﻪ ،وﻳﻨﺼـﺮف
وﻻ ﻫﺪي ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺣﺎﺟﺎ أو ﻣﻌﺘﻤﺮا ﰲ اﳊﺮم ،وﻏﲑﻩ)" ،(3ﻷن اﻟﻨﱯ 
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻮم اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ؛ ﲢﻠﻞ وﳓﺮ واﻧﺼﺮف").(4
MD _ J1z1FOא~ $8NFوx

)(6

وﻻ ﻫﺪي ﻋﻠﻴﻪ ﻷﺟﻞ ﲢﻠﻠـﻪ) ،(5ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ،ﻷﻧـﻪ ﲢﻠـﻞ
ﻣﺄذون ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﻮب إﱃ ﺗﻔﺮﻳﻂ وﻻ إدﺧﺎل ﻧﻘﺺ ،ﻓﻠـﻢ ﻳﻠﺰﻣـﻪ ﻓﻴـﻪ ﻫـﺪي
اﻋﺘﺒــﺎرا ﺑــﻪ إذا أﻛﻤــﻞ ﺣﺠــﻪ ،وﻷﻧــﻪ ﳌــﺎ ﺧﻔــﻒ ﺑﺈﺟــﺎزة اﻟﺘﺤﻠــﻞ ﻣــﻦ إﺣ ـﺮام ﻗــﺪ
ﻋﻘﺪﻩ ﻛﺎن ﺑﺄن ﳜﻔﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ إﳚﺎب ﻫﺪى أوﱄ.
 J2z1FOא~ $8NFو_)xM:

وﻻ ﻗﻀ ــﺎء ﻋﻠﻴ ــﻪ ﳌ ــﺎ ﲢﻠ ــﻞ ﻣﻨ ــﻪ) ،(7ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ)(8؛ ﻷﻧ ــﻪ ﳑﻨ ــﻮع ﻋ ــﻦ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻓﻌﻞ اﳌﻨﺎﺳـﻚ ﺑﻴـﺪ ﻏﺎﻟﺒـﺔ ﻓﻠـﻢ ﻳﻠﺰﻣـﻪ ﻗﻀـﺎء أﺻـﻠﻪ إﺣـﺮام اﻟﻌﺒـﺪ ﺑﻐـﲑ
إذن ﺳﻴﺪﻩ ،واﳌﺮأة ﺑﻐﲑ إذن زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﳌﺬﻫﺐ ،وﻻ ﻳﻠـﺰم ﻋﻠﻴـﻪ
ﻟﻠﻀﺮورة؛ ﻷن ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻀـﺎء ،ﺑـﻞ ﻫـﻮ اﻟﻮاﺟـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ اﻷﺻـﻞ ،وﻷﻧـﻪ
) (1في )م( :حصر ،واإلحصار في اللغ!ة :المن!ع ،وف!ي االص!طالح :ھ!و الممن!وع م!ن الح!ج ب!أي ن!وع امتن!ع إم!ا
بمرض أو بعدو أو بخطأ في العدد أو بغير ذلك )انظر بداية المجتھد.(433/5 :
) (2في )م( :التحليل.
) (3في اإلحصار انظر :الموطأ ،(361-360/1) :التفريع ،(352-351/1) :الكافي )ص .(160
) (4أخرجه البخاري في الحج ،ب!اب :النح!ر قب!ل الحل!ق ف!ي الحص!ر ،(207/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب :ج!واز
التحلل باإلحصار.(903/2) :
) (5انظر :التفريع ،(351/1) :الكافي في فقه أھل المدينة – البن عبد البر )ص .(161
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(71األم.(218/2) :
) (7انظر :الموطأ ،(360/1) :التفريع.(351/1) :
) (8مختصر الطحاوي )ص  ،(71مختصر القدوري.(219-128/1) :
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 ﲢﻠــﻞ ﻫــﻮ وأﺻــﺤﺎﺑﻪ وﱂ ﻳــﺄﻣﺮ أﺣــﺪا ﻣــﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀــﺎء ،وﻻ روي ﻋــﻨﻬﻢ أــﻢ
ﻗﻀﻮا.
 J3z1FOאNNF54?@AN2$81DELضو´xc

وﻣ ــﻦ أﺣﺼ ــﺮ ﲟ ــﺮض أو ﺑ ــﺄي ﺷ ــﻲء ﺳ ــﻮى ﺣﺼ ــﺮ اﻟﻌ ــﺪو ﻓ ــﻼ ﻳﺘﺤﻠ ــﻞ إﻻ
ﺑﻌﻤﻞ) (1اﻟﻌﻤﺮة ،ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ) ،(2ﻷﻧـﻪ ﻣﺘﻠـﺒﺲ ﺑـﺎﳊﺞ ﱂ ﻳﺼـﺪﻩ ﻋﻨـﻪ ﻳـﺪ
ﻏﺎﻟﺒــﺔ ،ﻓﻜــﺎن ﻛﻤﺨﻄــﺊ اﻟﻮﻗــﺖ؛ وﻷن ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻻ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺑﺘﺤﻠﻠــﻪ ﲣﻠﺼــﺎ ﻣــﻦ
اﻷذى ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻛﺎﻟﻀﺎل ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻋﻜﺴﻪ اﶈﺼﻮر ﺑﻌﺪو.
 J4z1FOو Vא مNNF54?.MDضx
)(4
وﻋﻠﻴ ــﻪ دم ﻟﺘﺤﻠﻠ ــﻪ) (3ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃl¬«  ª © ¨ §m :



ﻣﻌﻨﺎﻩ :ﻓﺤﻠﻠﺘﻢ ،وﻻ ﳚﻮز ذﲝﻪ إﻻ ﲟﻜﺔ أو ﲟﲎ ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧـﻪ
)(6
)(5
ﻳﻨﺤــﺮﻩ ﺣﻴــﺚ أﺣﺼــﺮ  ،ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃll k  j i hm :
ﻓﻌﻢ؛ وﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﲢﻠﻠﻪ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳏﻞ ﻫﺪﻳـﻪ أﻻ ﺗـﺮى أن اﶈﺼـﻮر ﺑﻌـﺪو
ﳌﺎ ﻛﺎن ﳛﻞ ﺣﻴﺚ أﺣﺼﺮ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ ﳏﻞ ﻫﺪى إن ﻛﺎن ﺳﺎﻗﻪ.
81$ONF54?.MDT J5z1FOא@-aאxAN2$

وﻟــﻴﺲ ﻋﻠﻴــﻪ وﻻ ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻓﺎﺗــﻪ اﳊــﺞ رﻣــﻰ ،وﻻ ﻓﻌــﻞ ﺑﻘﻴــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﻚ ﺳــﻮى
ﻋﻤﻞ اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻘﻂ) ،(7ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺰﱏ)(8؛ ﻷن أﻋﻤﺎل اﳊﺞ ﺗﻮاﺑﻊ ﻟﻠﻮﻗﻮف ،ﻓـﺈذا
ﻓﺎت اﳌﺘﺒﻮع ﺳﻘﻄﺖ ﺗﻮاﺑﻌﻪ).(9
) (1انظر :الموطأ ،(361/1) :التفريع.(352/1) :
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(71مختصر القدوري.(219-218/1) :
) (3انظر :الموطأ ،(361/1) :التفريع.(352/1) :
) (4سورة البقرة ،اآلية.196 :
) (5انظر :األم.(219/2) :
) (6سورة الحج ،اآلية.33 :
) (7انظر :التفريع) :ص  ،(3512الكافي )ص .(161
) (8مختص!!ر المزن!!ى )ص  ،(73-72المزن!!ى :ھ!!و أب!!و إب!!راھيم إس!!ماعيل ب!!ن يح!!ي ب!!ن إس!!ماعيل ب!!ن عم!!رو ب!!ن
إسحق المزني ،تلميذ الشافعي ،حدث عنه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي ،كان زاھ!دا عالم!ا مجتھ!دا من!اظرا
محجاجا ،قال عنه الشافعي :المزنى ناصر مذھبي )ت ) (264سير أعالم النبالء.(492/12 :
) (9سقطت توابعه :سقطت من )م(.
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W 8אط6/א*N5אم
اﻟ ــﻮطء ﰲ اﻹﺣـ ـﺮام ﳑﻨ ــﻮع ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ،(1) lLK J Im :ﻓ ــﺈذا
وﻃــﺊ ﻋﺎﻣــﺪا ﰲ اﻟﻔــﺮج أﻓﺴــﺪ ﺣﺠــﻪ وﻋﻤﺮﺗــﻪ ﺑــﻼ ﺧــﻼف) ،(2وﻛــﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﺳــﻰ،
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻷﻧﻪ وطء ﺻﺎدف إﺣﺮاﻣﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪا ﻛﺎﻟﻌﻤﺪ.
SO J1z1FOدא!وאB'*8AN2$אلx

ﻛ ــﻞ إﻧـ ـﺰال) (4ﻋ ــﻦ ﻧ ــﻮع ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ــﺘﻤﺘﺎع ﻳﻔﺴ ــﺪ اﳊ ــﺞ واﻟﻌُﻤ ــﺮة ﻛ ــﺎﻹﻧﺰال ﰲ
اﻟ ــﻮطء دون اﻟﻔ ــﺮج أو ﻣ ــﻊ اﻟﻘﺒﻠ ــﺔ أو اﻟﻠﻤ ــﺲ أو ﻏﻴ ـ ــﺮ ذﻟ ــﻚ) ،(5ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ
ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) (6ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ،(7)lLK J Im:وﻷن اﻹﻧ ـﺰال
ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮد وﻫﻮ أﺑﻠﻎ ﻣـﻦ اﻹﻳـﻼج ،ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻹﻳـﻼج ﻳﻔﺴـﺪﻩ ﻓـﺎﻹﻧﺰال أوﱃ،
وﻷــﺎ ﻋﺒــﺎدة ﻳﻔﺴــﺪﻫﺎ اﻟــﻮطء ﰲ اﻟﻔــﺮج ،ﻓــﺎﻹﻧﺰال ﻣــﻊ اﳌﺒﺎﺷــﺮة ﻳﻔﺴــﺪﻫﺎ ،أﺻــﻠﻪ
اﻟﺼﻮم.
0 J2z1FOذא1F5ذ1 ,-א4x,وxc $8

ﻻ ﺧﻼف أن ذﻟـﻚ إن ﺣﺼـﻞ ﻗﺒـﻞ اﻟﻮﻗـﻮف ،ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﻔﺴـﺪ اﳊـﺞ ،ﻓﺄﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻩ
وﻗﺒــﻞ اﻟﺮﻣــﻲ ،ﻓﺎﻟﻈــﺎﻫﺮ أﻧــﻪ ﻳﻔﺴــﺪﻩ أﻳﻀــﺎ ،وﺑــﻪ ﻗــﺎل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(8وﻗــﺪ ﻗﻴــﻞ :ﻻ
ﻳﻔﺴ ــﺪﻩ ،وﻫ ــﻮ ﻗ ــﻮل أﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) ،(9ﻓ ــﺈذا ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﻳﻔﺴ ــﺪﻩ ،ﻓﺎﻟﻌِﻠّــﺔ ﺑﻘ ــﺎء اﻹﺣ ـﺮام
) (1سورة البقرة ،اآلية.197 :
) (2انظر :المجموع ،(493/7) :المغنى.(485/3) :
) (3انظر :المجموع ،(294/7) :وفيه :أن الناسي ال فدية عليه وال يفسد نسكه.
) (4المقصود باإلنزال ھو إنزال المنى.
) (5انظر :التفريع ،(349/1) :الرسالة )ص .(180
) (6انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(67األم.(218/1) :
) (7سورة البقرة ،اآلية.197 :
) (8انظر :التفريع ،(349/1) :األم ،(218/2) :اإلقناع )ص .(90
) (9انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(67مختصر القدوري.(206/1) :
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وﻋﺪم اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻛﺎﻟﻮطء ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗـﻮف ،وإذا ﻗﻠﻨـﺎ :ﻻ ﻳﻔﺴـﺪﻩ ﻓﺎﻟﻌِﻠّـﺔ أﻣـﻦ اﻟﻔـﻮات
ﻛﺎﻟﻮطء ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻣﻲ واﻟﻄﻮاف.
?2O J3z1FOوط $8/א.Nو1 ,א%אxx

وأﻣــﺎ اﻟــﻮطء ﺑﻌـﺪ اﻟﺮﻣــﻲ وﻗﺒــﻞ ﻃـﻮاف اﻹﻓﺎﺿــﺔ ،ﻓﺎﻟﻈــﺎﻫﺮ ﻣــﻦ ﻗــﻮل ﻣﺎﻟــﻚ –
رﲪﻪ اﷲ :(1)-إﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ،وﻋﻨـﻪ رواﻳـﺔ :أﻧـﻪ ﻳﻔﺴـﺪﻩ) ،(2ﻓﻌﻠـﺔ اﻟﺮواﻳـﺔ اﻟﻈـﺎﻫﺮة
أﻧﻪ وطء ﰲ إﺣﺮام ﻣﻨﺤﻞ ﻛﺎﻟﻮطء ﺑﻌـﺪ اﻟﺘﺤﻠـﻞ اﻟﻜﺎﻣـﻞ ،وﻋﻠـﺔ اﻟﺮواﻳـﺔ اﻷﺧـﺮى
أن ﻛﻤﺎل اﻟﺘﺤﻠﻞ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻓﺤﺮﻣﺔ اﻹﺣﺮام ﻣﺒﻘﺎة ﻛﻘﺒﻞ اﻟﺮﻣﻲ.
0 J4z1FOذאWDWK5 S;)_WaD,א< وאxAN2$

إذا ﻗﻠﻨﺎ :إن ﺣﺠﻪ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﺮة واﳍﺪي ﺑﻌﺪ أن ﻳﻄﻮف) ،(3ﺧﻼﻓﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) (4ﰲ ﻗﻮﳍﻤﺎ :ﻻ ﻋُﻤـﺮة ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻣـﺮوي ﻋـﻦ اﺑـﻦ
ﻋﺒﺎس)(5؛ وﻷن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻄﻮاف واﻟﺴﻌﻲ ﰲ إﺣﺮام ﻻ وطء ﻓﻴﻪ.
 J5z1FOא@6:א!xc SO4?.MD

إذا أﻓﺴ ــﺪ ﺣﺠ ــﻪ ﻣﻀ ــﻰ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺣ ــﱴ ﻳﺘﻤ ــﻪ وﱂ ﳜ ــﺮج ﻣﻨ ــﻪ ﺑﺎﻟﻔﺴ ــﺎد ،وﻛ ــﺬﻟﻚ
اﻟﻌﻤﺮة)(6؛ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﻦ ﻗﺎل :إﻧﻪ ﻳﺮى ﻗﻀـﺎءﻩ وﻳﺴـﺘﺄﻧﻒ إﺣﺮاﻣـﺎ ﺟﺪﻳـﺪا)(7؛ ﻷﻧـﻪ
إﲨ ــﺎع اﻟﺼ ــﺤﺎﺑﺔ)(8؛ وﻷﻧ ــﻪ ﺳ ــﺒﺐ ﳚ ــﺐ ﻣﻌ ــﻪ ﻗﻀ ــﺎء اﳊ ــﺞ ﻓﻠ ــﻢ ﳜ ــﺮج ﺑ ــﻪ ﻣ ــﻦ
اﻹﺣﺮام ،أﺻﻠﻪ اﻟﻔﻮات.


) (1رحمه ﷲ :سقطت من )م(.
) (2انظر :التفريع ،(249/1) :الكافي )ص .(159-158
) (3انظر :التفريع ،(249/1) :الكافي )ص .(159-158
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،967اإلقناع )ص .((90
) (5أخرجه البيھقي.(171/5) :
) (6انظر :الموطأ ،(383-381/1) :التفريع.(350-349/1) :
) (7قاله داود) :المغنى.(365/3 :
) (8روي ذل!!ك ع!!ن عم!!ر وعل!!ي وأب!!ى ھري!!رة واب!!ن عب!!اس – رض!!ي ﷲ ع!!نھم -وال يعل!!م لھ!!م مخ!!الف )انظ!!ر:
المجموع ،399/7 :المغنى.(365/3 :
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 J6z1FOא/:وא< xWK5 SO4?.MD

وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء واﳍﺪى ﰲ اﻟﻔﺴﺎد؛ ﻷن ذﻟﻚ إﲨـﺎع اﻟﺴـﻠﻒ؛ وﻷﻧـﻪ إن ﻛـﺎن
ﻓﺮﺿــﺎ ﻓﻬــﻮ ﺑــﺎق ﰲ اﻟﺬﻣــﺔ؛ ﻷن اﻟﻔﺎﺳــﺪ ﰲ اﻟﺬﻣــﺔ ﻻ ﻳــﱪئ ﻣــﻦ اﻟﺼــﺤﻴﺢ ،وإن
ﻛﺎن ﻣﺘﻄﻮﻋﺎ ﻓﻘﺪ ﻟﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻪ.
وأﻣــﺎ اﳍــﺪي ،ﻓﻸﻧــﻪ ﳌــﺎ ﻛــﺎن ﻳﻠــﺰم ﺑــﱰك ﺷــﻌﲑة ﻣــﻦ ﺷــﻌﺎﺋﺮ ﻛــﺎن ﺑــﺄن ﻳﻠــﺰم ﰲ
اﻟﻨﺺ ﺑﺈﻓﺴﺎدﻩ أوﱃ؛ وﻷن اﻟﻔﻮات ﳚﺐ ﺑﻪ اﳍﺪى ﻟﻠﺘـﺄﺧﲑ ،ﻓﻜـﺬﻟﻚ اﻟﻔﺴـﺎد،
وﻛﺬﻟﻚ روي ﻋﻦ ﻋﻤﺮ وﻋﻠﻲ واﺑﻦ ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻏﲑﻫﻢ).(1
 J7z1FOאZ8)N;LאBو0ZVذא SO4אx2CK5

ﻳﻔﺘـﺮق اﻟﺰوﺟﺎن إذا أﻓﺴـﺪا ﺣﺠﻬﻤـﺎ وأرادا ﻗﻀـﺎء) ،(2ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ)،(3
وﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﳛﺮﻣــﺎن ﻻ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ أﻓﺴــﺪاﻩ ،ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(4؛ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :ﻣــﻦ
ﺣﻴﺚ أﻓﺴﺪاﻩ؛ ﻷن ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﺮوي ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠـﻲ واﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس)(5؛ وﻷﻤـﺎ
ﻳﺘﺬاﻛﺮان ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﺪﻋﻮﳘﺎ ذﻟﻚ إﱃ إﻓﺴـﺎدﻩ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ،وإﳕـﺎ ﱂ ﻳـﺆﺧﺮاﻩ ﻋـﻦ
وﻗﺖ اﻹﺣـﺮام إﱃ وﻗـﺖ اﻹﺻـﺎﺑﺔ؛ ﻷن اﻟـﺬي أُﻣـﺮ ﻷﺟﻠـﻪ ﺑـﺎﻻﻓﱰاق ﻫـﻮ ﺧـﻮف
اﻟﻔﺴﺎد ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ آﺧﺮ اﻹﺣﺮام ﺑﺄوﱃ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎط ﻣﻦ أوﻟﻪ.
Nf6 J8z1FOאאطx/

وﻻ ﳚ ــﺐ ﺑﺘﻜ ـ ـﺮار اﻟ ــﻮطء ﻫ ــﺪي) ،(6ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ)(7؛ ﻷﻧ ــﻪ وطء ﱂ
ﻳﻔﺴﺪ ﺑﻪ اﳊﺞ ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﺑﻪ ﻫﺪى أﺻﻠﻪ إذا وﻃﺊ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻜﻔﲑ.


) (1انظر :الموطأ.(382/1) :
) (2انظر :الموطأ ،(382/1) :التفريع.(350/1) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص .(67
) (4انظر :المجموع.(293-292/7) :
) (5الموطأ.(382-381/1) :
) (6انظر :الموطأ ،(382/1) :التفريع.(350/1) :
) (7يق!ول أب!و حنيف!ة :إن ك!ان ذل!ك ف!ي م!وطن واح!د ك!!ان علي!ه دم واح!د ،وإن ك!ان ف!ي م!واطن ك!ان علي!ه ،لك!!ل
موطن دم )مختصر الطحاوي )ص .((67
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اﻟﺼ ــﻐﲑ ﻟ ــﻪ ﺣ ــﺞ) ،(1ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ) (2ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ  ،وﺳ ــﺄﻟﺘﻪ اﳌ ـﺮأة أﳍ ـﺬا
ﺣﺞ؟ ﻗﺎل" :ﻧﻌﻢ وﻟﻚ أﺟﺮ") ،(3وﻷﻧﻪ ﳑﻦ ﻟﻪ ﺻﻼة ﻓﻜﺎن ﻟﻪ ﺣﺞ ﻛﺎﻟﻜﺒﲑ.
. J10z1FOزאد;'MDאxI F

وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﰲ اﳊﻀﺮ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻮﱄ) (4ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(5وﻛﺬﻟﻚ
ﻣــﺎ ﻗﺘــﻞ ﻣــﻦ ﺻــﻴﺪ أو ﻣــﺎ ﳛﺘــﺎج إﻟﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻓﺪﻳــﺔ؛ ﻷن اﻟﺼــﱯ ﻻ ﺣﺎﺟــﺔ ﺑــﻪ إﱃ
اﳊــﺞ ،وﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼح واﳊــﻆ إﻟﺰاﻣــﻪ ﻧﻔﻘــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﻻ ﳛﺘــﺎج إﻟﻴــﻪ ،وﻛــﺬﻟﻚ
ﺟﺰاء ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﺻﻴﺪ؛ ﻷن اﻟﻮﱄ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ.
+f5 J11z1FOא!0 $DذאL4אD )Fوא> )+DS)NOfن
אxx,

اﻟﻌﺒــﺪ إذا أﻋﺘــﻖ واﻟﺼــﱯ إذا ﺑﻠــﻎ واﻟﻜــﺎﻓﺮ إذا أﺳــﻠﻢ ،ﻓــﺄدرك ﻛــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻨﻬﻢ
اﻟﻮﻗــﻮف ﺑﻌﺮﻓــﺔ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ اﻟﻠﻴــﻞ ،ﻓــﺄﺣﺮم ووﻗــﻒ ،ﻓﻘــﺪ أدرك اﳊــﺞ ،ﻓــﺈن دﺧــﻞ
)(6
اﻟﻌﺒــﺪ ﰲ اﻹﺣ ـﺮام ﺣــﺎل رﻗــﻪ أو إﺣ ـﺮام اﻟــﻮﱄ ﺑﺎﻟﺼــﱯ ﺣــﺎل ﺻــﻐﺮﻩ ،ﰒ ﻋﺘ ــﻖ
اﻟﻌﺒــﺪ وﺑﻠــﻎ اﻟﺼــﱯ وﳘــﺎ ﰲ اﻹﺣـﺮام ﻓﺈﻤــﺎ ﳝﻀــﻴﺎن ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ اﳊــﺞ ،وﻳﻜــﻮن
ﺗﻄﻮﻋــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ وﻻ ﻳﻨﻘﻠــﺐ ﻓﺮﺿــﺎ)(7؛ ﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﰲ اﻷﺻــﻮل ﻋﺒــﺎدة
ﺗﻔﺘﺘﺢ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﰒ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻓﺮﺿﺎ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم ،ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻫﺬا ﻓﻌﻠﻴﻬﻤﺎ ﺣﺠـﺔ
اﻹﺳﻼم؛ ﻷﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع.

) (1انظر :التفريع .(353/1) :
) (2انظر :تحفة الفقھاء.(383/2) :
) (3أخرجه مسلم في الحج ،باب :صحة الصبي.(974/2) :
) (4انظر :التفريع ،(353/1) :الكافي )ص .(168
) (5انظر :مختصر المزنى) :ص .(70
) (6في )م( :أعتق.
) (7في جملة ھذه األحكام انظر :التفريع ،(353/1) :الكافي )ص .(169-168
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وﻣ ــﻦ ﺳ ــﺎق ﺑﺪﻧ ــﺔ ﻗﻠ ــﺪﻫﺎ)(1؛ ﻷن رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻗﻠ ــﺪ ﺑﺪﻧ ــﺔ وأﺷ ــﻌﺮﻫﺎ")،(2
ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺪﻋﺔ) ،(3ﳌﺎ روى اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :أﻧﻪ 
أﺷــﻌﺮ ﺑﺪﻧﺘــﻪ ﻣــﻦ اﳉﺎﻧــﺐ اﻷﳝــﻦ وﺳــﻠﺖ اﻟــﺪم ﻋﻨﻬــﺎ") ،(4واﻟﻔﺎﺋــﺪة ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪ
واﻹﺷــﻌﺎر أن ﻳﻌﻠــﻢ ﻣــﻦ رآﻩ إذا ﺿــﻞ أﻧــﻪ ﻫــﺪى ﻗــﺪ أوﺟــﺐ ﻓــﻼ ﻳﻘــﺪم ﻋﻠﻴــﻪ،
وﺻﻔﺔ اﻹﺷﻌﺎر أن ﻳﺜﻖ ﰲ ﻋﺮض ﺳـﻨﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺟﺎﻧﺒـﻪ اﻷﻳﺴـﺮ ،وﻳﺴـﺘﺤﺐ ﻟـﻪ أن
ﻳﺴــﻤﻰ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻋﻨــﺪ اﻹﺷــﻌﺎر ﻛﻤــﺎ ﻓﻌــﻞ اﻟﻨــﱯ ) ،(5واﻻﺧﺘﻴــﺎر ﳓــﺮ اﻟﺒــﺪن
ﻗﻴﺎﻣﺎ؛ ﻷﻧﻪ  ﳓﺮﻫﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ)(6؛ ﻓﺈن ﺻﻌﺒﺖ ﻋﻘﻠﻬﺎ) (7ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﳓﺮﻫﺎ.
 J13z1FOא?.1>#א< x

وﻳﺆﻛ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﳍ ــﺪى ﻛﻠ ــﻪ إﻻ ﻣ ــﻦ ﺛﻼﺛ ــﺔ أﻧ ـﻮاع :ﺟ ـﺰاء اﻟﺼ ــﻴﺪ وﻧﺴ ــﻚ اﻷذى
وﻧــﺬر اﳌﺴــﺎﻛﲔ) ،(8وﻣــﺎ ﻋــﺪا ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﻫــﺪى اﻟﺘﻤﺘــﻊ و ِ
اﻟﻘـﺮان وﳎــﺎوزة اﳌﻴﻘــﺎت
واﻟﻔﻮات واﻹﻓﺴﺎد وﻏﲑ ذﻟﻚ ﺳـﻮى ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ ﻓﺈﻧـﻪ ﻳﺆﻛـﻞ ،وواﻓﻘﻨـﺎ أﺑـﻮ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
ﰲ ﻫﺪي اﻟﺘﻤﺘـﻊ و ِ
اﻟﻘـﺮان ،وﺧﺎﻟﻔﻨـﺎ ﰲ اﻟﻮاﺟـﺐ ﲝﻜـﻢ اﻹﺣـﺮام) ،(9ودﻟﻴﻠﻨـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ
)(10
ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ ، l G Fm :وﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ © ¨ § ¦m:
(11)lª؛ وﻷﻧ ـ ــﻪ ﻫ ـ ــﺪى ﱂ ﻳﺴ ـ ــﻢ ﻟﻠﻤﺴ ـ ــﺎﻛﲔ ،وﻻ ﻳ ـ ــﺪﺧﻞ ﻓﻴ ـ ــﻪ إﻻ ﻃﻌ ـ ــﺎم
ﻛﺎﻟﺘﻄﻮع واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻟﻌﻘﻴﻘﺔ.
) (1التقلي!!د :ھ!!و أن يعل!!ق بعن!!ق البعي!!ر قطع!!ة م!!ن جل!!د ل!!يعلم أن!!ه ھ!!دى ،فيك!!ف الن!!اس عن!!ه )المص!!باح المني!!ر ص
 ،(512واإلشعار :ھو من حززت سنامھا حتى يسيل الدم فيعلم أنھا ھدى )المصباح المنير ص .(315
) (2انظر :الموطأ ،(379/1) :التفريع.(333-332/1) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص .(73
) (4أخرجه مسلم في الحج ،باب :تقليد الھدى وإشعاره عند اإلحرام.(912/2) :
) (5رويت التسمية عن عبد ﷲ بن عمر – -أخرجه البيھقي ،(232/5) :الموطأ.(379/1) :
) (6أخرجه البخاري في الحج ،باب :نحر اإلبل مقيدة ،(185/2) :ومسلم في الحج ،باب :نحر اإلبل قياما مقي!دة:
).(956/2
) (7في )م( و )ر( :عقلت.
) (8انظر :الموطأ ،(381/1) :التفريع) :ص .(332
) (9اانظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(72مختصر القدوري.(223/1) :
) (10سورة الحج ،اآلية.36 :
) (11سورة الحج ،اآلية.36 :

544

  J14z1FOمאBV?.1>#א/אx F

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﺗﺆﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺰاء اﻟﺼﻴﺪ؛ ﻷن اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ ﺟﻌﻠـﻪ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻛﲔ ﺑﻘﻮﻟـﻪ:
 ،(1) l Ê É È Ç Æ Å Ämوﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﻚ اﻷذى ﻟﻘﻮﻟﻪ
 :أو إﻃﻌﺎم ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺎﻛﲔ") ،(2وﻣـﺎ ﲰـﺎﻩ ﻫـﻮ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻛﲔ ﻓﻘـﺪ ﻧـﺬرﻩ ﳍـﻢ ﻓـﻼ
ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ.
 ?.n%. J15z1FOא%Lعx

وﻣـﺎ ﻋﻄــﺐ ﻣــﻦ ﻫــﺪى اﻟﺘﻄــﻮع ﻗﺒــﻞ ﳏﻠـﻪ ﱂ ﳚــﺰ ﻟــﻪ أﻛﻠــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻳــﺘﻬﻢ أن
ﻳﻜــﻮن أﻋﻄﺒــﻪ ﻟﻴﺄﻛــﻞ ﻣﻨــﻪ ،ﻓــﺈن أﻛــﻞ ﻣﻨــﻪ أﺑﺪﻟــﻪ) ،(3ﻟﻘــﻮة اﻟﺘﻬﻤــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ،
وﻣﺎ ﻋﻄﺐ ﻣﻦ واﺟﺐ ﺟﺎز أﻛﻠﻪ؛ ﻷن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﻣﻨﻌﻪ أﻛﻠﻪ.
sf' J16z1FOא~Nمx

)(5

ﻻ ﻳﻨﻜﺢ اﶈﺮم وﻻ ﻳﻨﻜﺢ) ،(4ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻟﻘﻮﻟـﻪ  " :ﻻ ﻳـﻨﻜﺢ
اﶈﺮم وﻻ ﻳـﻨﻜﺢ")(7؛ وﻷـﺎ ﻋﺒـﺎدة ﲤﻨـﻊ اﻟﻄﻴـﺐ ﻓﻤﻨﻌـﺖ ﻋﻘـﺪ اﻟﻨﻜـﺎح ﻛﺎﻟﻌـﺪة،
وﻟﻪ أن ﻳﺮاﺟﻊ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺑﺘﺪاء ﻋﻘﺪ وإﳕﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﺼﻼح ﳌﺎ اﻧﺜﻠﻢ ﻣﻨﻪ.
 J17z1FOא@41 ,AN2L$نxx%

)(6

اﳌﻌﺘﻤﺮة إذا ﺣﺎﺿﺖ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻄﻮف ،ﻓـﺈن ﻛـﺎن ﰲ وﻗﺘﻬـﺎ ﺳـﻌﺔ :اﻧﺘﻈـﺮت أن
ﺗﻄﻬـﺮ وﺗـﺘﻢ اﻟﻌﻤـﺮة ﰒ ﺗﻨﺸـﺊ إﺣﺮاﻣـﺎ ﺑـﺎﳊﺞ ،وإن ﺿـﺎق وﻗﺘﻬـﺎ وﻫـﻲ ﺗﺮﻳـﺪ اﳊـﺞ
وﲣــﺎف اﻟﻔ ـﻮات أردﻓــﺖ اﳊــﺞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﺮة وﺻــﺎرت ﻗﺎرﻧــﺔ وﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳍــﺪى ﰒ

) (1سورة المائدة ،اآلية.95 :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3انظر :الموطأ ،(381-380/1) :التفريع.(332/1) :
) (4انظر :الموطأ.(348/1) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي )ص .(68
) : (6سقطت في )م(.
) (7أخرجه مسلم في النكاح ،باب :تحريم نكاح المحرم وكراھة خطبته.(103/2) :
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ﻳﺴــﺘﺤﺐ ﳍــﺎ أن ﺗﺴــﺘﺄﻧﻒ ﻋﻤــﺮة ) (1ﺑﻌــﺪ اﻹﺣــﻼل) (2ﻛﻤــﺎ ﻓﻌــﻞ  ﺑﻌﺎﺋﺸــﺔ،
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ).(3
) J18z1FOمא!אxk>#

ﻳ ـﻮم اﳊــﺞ اﻷﻛــﱪ ﻳــﻮم اﻟﻨﺤــﺮ)(4؛ ﻷن ﻓﻴــﻪ ﻳﻘــﻊ اﶈﻠــﻞ وﻳﻔﺘــﺘﺢ اﻟﺮﻣــﻲ ،وﻷن
اﻟﻮﻗــﻮف اﻟــﺬي ﻳﺘﻌﻠــﻖ إدراك اﳊــﺞ ﺑــﻪ وﻫــﻮ ﺑﻠﻴﻠﺘــﻪ اﳌﻀــﺎﻓﺔ إﱃ ﻳﻮﻣــﻪ؛ وﻷن ﻣــﺎ
ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ.
NCd4 J19z1FOא! x

)(5



ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ Bm :

وأﺷ ـ ــﻬﺮ اﳊ ـ ــﺞ ﺷ ـ ـﻮال وذو اﻟﻘﻌ ـ ــﺪة وذو اﳊﺠ ـ ــﺔ
)(7
 ،(6)lCوأﻗﻠﻬــﺎ ﺛﻼﺛــﺔ ﻛﺎﻣــﻞ؛ وﻷن ﻛــﻞ ﺷــﻬﺮ ﻛــﺎن أوﻟــﻪ ﻣــﻦ أﺷــﻬﺮ
اﳊــﺞ ،ﻓﻜــﺬﻟﻚ آﺧــﺮﻩ أﺻــﻠﻪ ﺷ ـﻮال ،وﻓﺎﺋــﺪة ذﻟــﻚ ﺗﻌﻠــﻖ اﻟــﺪم ﺑﺘــﺄﺧﲑ ﻃ ـﻮاف
اﻹﻓﺎﺿﺔ وﲞﺮوﺟﻪ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.

@@<
<

<
<

) (1في )م( :غيره.
) (2انظر :الموطأ ،(412-411/1) :التفريع.(336/1) :
) (3أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :كي!!ف تھ!!ل الح!!ائض والنفس!!اء ،(148/2) :ومس!!لم ف!!ي الح!!ج ،ب!!اب :بي!!ان
وجوه اإلحرام.(870/2) :
) (4انظر :التفريع.(354/1) :
) (5انظر :التفريع.(254/1) :
) (6سورة البقرة ،اآلية.197 :
) (7في )م( :شھور.
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<
^ã¢]<h^jÒ
)(1

اﻷﺻ ــﻞ ﰲ اﳉﻬ ــﺎد ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ r q p o n mm :
)(3
)(2
 ، ltsوﻗﻮﻟـ ـ ــﻪ ﺟـ ـ ــﻞ ذﻛـ ـ ــﺮﻩ   E D C B Am:
 ،(4)lFوﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ،(5) lHG F E Dm :وﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ:
،(6)lIH G  F E D C B Am
وﻗﻮﻟ ـ ــﻪ o n m l k j i h g f e dm :
 ،(7)lrq pوﻫﺬا ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﻮة وﺟﻮﺑﻪ ،وﻣﻦ اﻟﺴﻨّﺔ ﻗﻮﻟـﻪ

" :أﻣــﺮت أن أﻗﺎﺗــﻞ اﻟﻨــﺎس ﺣــﱴ ﻳﻘﻮﻟ ـﻮا ﻻ إﻟــﻪ إﻻ اﷲ ،ﻓــﺈذا ﻗﺎﻟﻮﻫــﺎ ﻋﺼــﻤﻮا
ﻣــﲏ دﻣــﺎءﻫﻢ وأﻣـﻮاﳍﻢ إﻻ ﲝﻘﻬــﺎ") ،(8وﻓﻴــﻪ أﺧﺒــﺎر ﻛﺜــﲑة ﺗــﺮد ﰲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﻟﺒــﺎب
اﻷول ،وﻻ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻷﻣﺔ ﰲ وﺟﻮﺑﻪ).(9
+f5 J1z1FOאCQدx

وﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت) (10دون اﻷﻋﻴﺎن ،ﻓﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺑـﻪ اﻟﻔـﺮض
ﻋــﻦ اﻟﺒــﺎﻗﲔ) ،(11ووﺟــﻪ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﻪ أن ﲢــﺮس اﻟﺜﻐــﻮر) (12وﺗﻌﻤــﺮ وﲢﻔــﻆ ﺑﺎﳌﻨﻌــﺔ
) (1الجھاد  :أصله من الجھد وھو المشقة ،واصطالحا ھو :قتال مسلم كافرا غي!ر ذي عھ!د إلع!الء كلم!ة ﷲ ،أو
حصوره ،له أو دخول أرضه له )غرر المقالة ،189 :حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ..139
) (2سورة التوبة ،أآلية.29 :
) (3جل ذكره :سقطت من )ق(.
) (4سورة البقرة ،اآلية.216 :
) (5سورة التوبة ،اآلية.123 :
) (6سورة التوبة ،أآلية.41 :
) (7سورة التوبة ،اآلية.38 :
) (8أخرجه البخاري في الجھاد ،باب :دعاء النبي  إلى اإلسالم ،(6/4) :ومسلم في اإليمان ،باب :األمر بقت!ال
الناس حتى :يقولوا ال إله إال ﷲ.(51/1) :
) (9انظر مراتب اإلجماع البن حزم) :ص  ،(119بداية المجتھد.(5/6) :
) (10في )م( :الكفاية.
) (11انظر التفريع )ص  ،(357الرسالة )ص .(189
) (12الثغور :الموضع الذي يقترب من العدو فيخاف أھله )غرر المقالة .(191
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واﻟﻌــﺪد ،وﻻ ﲡــﻮز اﳌﻬﺎدﻧــﺔ إﻻ ﻟﻀــﺮورة ﺗــﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬــﺎ ،واﻟﻘﺘــﺎل واﺟــﺐ ﻻ ﻳﻌــﺪل
ﻋﻨﻪ إﻻ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ أﻫﻞ اﻟﻜﻔﺮ إﱃ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ :إﻣﺎ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻹﺳـﻼم ،أو ﺑـﺬل
اﳉﺰﻳﺔ ﻟﻨﺎ ﰲ دارﻧﺎ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ® ¬  « ª © ¨m :
)(1
¯ ، l°وﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻪ s r q p o n mm :
 l... z y x w v u tإﱃ ﻗﻮﻟـ ـ ــﻪ e d cm :
 ،(2) lih g fوﻗﻮﻟــﻪ  ﻷﻣﺮاﺋــﻪ" :اﻏــﺰوا ﻋﻠــﻰ اﺳــﻢ اﷲ ،ﻗــﺎﺗﻠﻮا



ﻣــﻦ ﻛﻔــﺮ ﺑــﺎﷲ ،ادﻋــﻮﻫﻢ إﱃ ﺷــﻬﺎدة أن ﻻ إﻟــﻪ إﻻ اﷲ ،ﻓــﺈن أﺟــﺎﺑﻮا ﻓــﺄﻋﻠﻤﻮﻫﻢ
أن ﳍــﻢ ﻣــﺎ ﻟﻠﻤﺴــﻠﻤﲔ ،ﻓــﺈن أﺑ ـﻮا ﻓــﺎدﻋﻮﻫﻢ إﱃ اﳉﺰﻳــﺔ ،ﻓــﺈن أﻋﻄﻮﻫــﺎ ﻓﺎﻗﺒﻠﻮﻫــﺎ
ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﺈن أﺑﻮا ﻓﺎﺳﺘﻌﻴﻨﻮا اﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﳍﻢ").(3
وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﰲ دارﻧــﺎ ﻟﻴﻜــﻮن أﺧــﺬﻫﺎ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟــﺬل واﻟﺼــﻐﺎر،
وﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن) (4ذرﻳﻌﺔ إﱃ اﻹﻣﻬﺎل ﻟﻴﺘﻘﻮوا ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎﻟﻨﺎ.
 J2z1FOאdאط0ذنאdg?)8#א6אCQدx

وﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ أﺑﻮاﻩ ﻣﻦ اﳉﻬﺎد ﻓﻠﻴﻤﺘﻨﻊ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻌﲔ اﻟﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜـﻞ
أن ﻳﻔﺠــﺄ اﻟﻌــﺪو ﻓﻴﺤﺘــﺎج إﻟﻴــﻪ ﰲ اﻟــﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬــﺎ ،وﻛــﺬﻟﻚ إن ﻛــﺎن أوﺟﺒــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﻧﻔﺴــﻪ ﰲ وﻗــﺖ ﺑﻌﻴﻨــﻪ) ،(5واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ " :إن ﻛــﺎن اﻟﻐــﺰو ﻋﻨــﺪ ﺑــﺎب
اﻟﺒﻴـﺖ ﻓــﻼ ﺗــﺬﻫﺐ إﻻ أن ﻳــﺄذن أﺑـﻮاك") (6وﻷن ﻃﺎﻋﺘﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ ﻓــﺮوض اﻷﻋﻴــﺎن

) (1سورة التوبة ،اآلية.5 :
) (2سورة التوبة ،اآلية.29 :
) (3أخرجه مسلم في الجھاد ،باب أمير األمراء.(1356/3) :
) (4في )م( :يكونوا.
) (5انظر الرسالة )ص  ،(191الكافي )ص  ،(206المقدمات )ص .(351/1
) (6أخرجه الطبراني ف!ي الص!غير ،ورجال!ه رج!ال الص!حيح غي!ر ش!يخ الطبران!ي أس!امة ب!ن عل!ي ب!ن س!عيد ب!ن
بشير وھو ثقة ثبت كما ھو في تاريخ مصر )مجمع الزوائد.(325/5 :
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ﻓﻬــﻮ أوﱃ ﻣــﻦ ﻓــﺮوض اﻟﻜﻔﺎﻳــﺎت ،ﻓﺄﻣــﺎ إذا ﺗﻌــﲔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻼ ﳝﺘﻨــﻊ ﲟﻨﻌﻬﻤــﺎ؛ ﻷن
ﻣﻨﻌﻬﻤﺎ ﻟﻪ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ﳍﻤﺎ ﻛﻤﻨﻌﻬﻤﺎ إﻳﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم اﻟﻮاﺟﺒﲔ.
N50 J3z1FOאق4ضא $ووNدوא+C8وx+Kd4%,

وﻻ ﺑ ــﺄس ﺑ ــﺈﺣﺮاق أرض اﻟﻌ ــﺪو وزروﻋﻬ ــﻢ وﻋﻘ ــﺮ دوا ــﻢ وﻗﻄ ــﻊ أﺷ ــﺠﺎرﻫﻢ،
)(1
وﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﻴﻬﻢ وﻳﻀﺮ ﻢ  ،واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ k jm :

 x  w v   u t s r q p o n  m l
)(2
، l yوﻗﻮﻟﻪ ﻋـﺰ وﺟـﻞ V U T S R Q P Om :
 ،(3)l[Z Y X Wوﻧﺰﻟـ ـ ـ ــﺖ ﰲ ﻗﻄﻌـ ـ ـ ــﻪ  ﳔـ ـ ـ ــﻞ ﺑـ ـ ـ ــﲏ
اﻟﻨﻀـ ــﲑ) (4وﻗﻮﻟ ـ ــﻪ ﰲ ﺧﻴ ـ ــﱪ)،(6)l±° ¯ ® ¬m،(5

وﻫ ــﺪم اﻟﻨ ــﱯ  ﺑﻌ ــﺾ ﺧﻴ ــﱪ) ،(7وﻗﻄ ــﻊ ﺑﻌ ــﺾ) ،(8وﻷن ذﻟـ ـﻚ ﻣ ــﻦ اﻟﺘﻀ ــﻴﻴﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻢ وإﺿﻌﺎف أﻣﺮﻫﻢ وﺗﻮﻫﻴﻨﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺑﺎﺣﺔ ﻗﺘﻠﻬﻢ.
)N6 J4z1FOאx1Ea

وﻳﻜــﺮﻩ ﲢﺮﻳــﻖ اﻟﻨﺤــﻞ وﺗﻔﺮﻳﻘﻬــﺎ ﻟﻨﻬﻴــﻪ  ﻋــﻦ ﺗﻌــﺬﻳﺐ اﳊﻴـﻮان إﻻ ﳌﺄﻛﻠــﺔ)،(9
وروي ﻋ ــﻦ ﻋﻠ ــﻲ –  -أﻧ ــﻪ  ــﻰ ﻋ ــﻦ ذﻟ ــﻚ) ،(10وﻷ ــﺎ ﺗﻨﺘﻘ ــﻞ إﱃ دﻳﺎرﻧ ــﺎ
ﻛﺤﻤﺎم اﻷﺑﺮﺣﺔ ﻓﻔﻲ ﺗﺮﻛﻬﺎ اﺳـﺘﺒﻘﺎء ﳍـﺎ ﳌﻨﻔﻌـﺔ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ،ﻓـﺈن اﺗﻔـﻖ أن ﻳﻜـﻮن
) (1انظر المدونة) :ص  ،(372-371/1التفريع) :ص .(357/1
) (2سورة التوبة ،اآلية.9 :
) (3سورة الحشر ،اآلية.5 :
) (4أخرجه البخاري في الجھاد والسير ،باب حرق الدور والنخيل ) ،(22/4ومسلم في الجھاد ،باب ج!واز قط!ع
أشجار الكفار ) ،(1365/3وبنو النضير :ھم جماعة من اليھ!ود س!كنوا حص!نا قريب!ا م!ن المدين!ة فتح!ه رس!ول
ﷲ  )األنساب للسمعاني .(129/13
) (5خيبر :ھي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام )معجم البلدان.(409/2 :
) (6سورة الحشر ،اآلية.2 :
) (7أخرجه البخاري في الجھاد ،باب دعاء النبي  إلى اإلسالم والنبوة.(2/4) :
) (8أخرجه البخاري في التفسير ،باب تفسير قوله تعالى" :ما قطعتم من لينة" ) ،(8/6ومسلم في الجھ!اد ،ب!اب
جواز قطع أشجار الكفار وتحريقھا ).(1365/3
) (9قال الزيلعي :غريب ،وقد رواه ابن أبى شيبة أثرا ألبى بكر )نصب الراية .(407-406/3
) (10روى البيھقي عن ابى بكر وعبد ﷲ ب!ن مس!عود رض!ي ﷲ عنھم!ا )أخرجھم!ا س!عيد اب!ن منص!ور ،المغن!ى
.(451/8
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ﳎﺘﻤﻌــﺔ ﰲ ﻣﻮﺿــﻊ ﻳﻜﺜــﺮ ﻧﻔﻌﻬــﻢ ــﺎ و ﻳــﺆﺛﺮ ﻓــﻴﻬﻢ إﺗﻼﻓﻬــﺎ ﺟــﺎز ذﻟــﻚ؛ ﻷــﺎ
ﻟﻴﺴــﺖ ﺑــﺄﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣــﺔ ﻣــﻦ اﳋﻴــﻞ واﻷﻧﻌــﺎم اﻟــﱵ ﺗﻌﺮﻗــﺐ) (1أو ﺗﻮﺟــﺄ) (2إذا ﻋﺠــﺰ
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻦ ﺳﻮﻗﻬﺎ.
 J5z1FOא 1 ,AאLلx

وﻻ ﻳﻘﺎﺗﻞ اﻟﻌﺪو إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺪﻋﻮ إﻻ أن ﻳﻌﺠﻠﻮﻧﺎ)(3؛ ﻷﻧﻪ  ﻛـﺎن ﻳﻮﺻـﻲ
ﺑ ــﺬﻟﻚ أﻣ ـ ـﺮاءﻩ ﻓﻴﻘـ ــﻮل" :إذا ﻟﻘﻴ ــﺖ ﻋـ ــﺪوا ﻣـ ــﻦ اﳌﺸ ــﺮﻛﲔ ﻓـ ــﺎدﻋﻬﻢ إﱃ ﺛـ ــﻼث
ﺧ ـ ــﻼل) :(4ادﻋﻬ ـ ــﻢ إﱃ اﻟ ـ ــﺪﺧﻮل ﰲ اﻹﺳ ـ ــﻼم؛ ﻓ ـ ــﺈن أﺟ ـ ــﺎﺑﻮك إﻟﻴ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﺎﻛﻔﻒ
ﻋ ـ ــﻨﻬﻢ") ،(5وﻷ ـ ــﻢ ﻗ ـ ــﺪ ﳚﻴﺒ ـ ــﻮن إﱃ اﻹﺳ ـ ــﻼم ﻓﻴﺴ ـ ــﺘﻐﲎ ﻋ ـ ــﻦ ﻗﺘ ـ ــﺎﳍﻢ وﻫ ـ ــﺬا
ﻣﺴﺘﺤﺴــﻦ ﻓــﻴﻤﻦ ﺑﻠﻐــﺘﻬﻢ اﻟــﺪﻋﻮة ،ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﻦ ﳜ ـﺎف أن ﺗﻜــﻮن ﱂ ﺗﺒﻠﻐــﻪ أو أن
ﻳﻜﻮن ﻗـﺪ ﲰـﻊ ـﺎ وﻻ ﻳـﺪري ﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻓﻴﺠـﺐ أن ﻳـﺪﻋﻰ وﻛـﻞ ﻫـﺬا إذا أﻣﻜﻨﻮﻧـﺎ
ﻓــﺈذا أﻋﺠﻠﻮﻧــﺎ ﺗﺮﻛــﺖ وﺗﺸــﻮﻏﻞ ﺑﻘﺘــﺎﳍﻢ؛ ﻷن اﻟﺘﻮﻗــﻒ ﺣﻴﻨﺌــﺬ ﲤﻜــﲔ ﻟﻠﻌــﺪو ﻣــﻦ
اﳌﺴﻠﻤﲔ وذﻟﻚ ﻋﲔ اﶈﻈﻮر).(6
 J6z1FOא Dل?.א x2a

وﻣــﻦ ﻏـ ـﻞ) (7ﺷــﻴﺌﺎ ﻣــﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤــﺔ وﱂ ﻳــﻮردﻩ اﳌﻘﺎﺳــﻢ ﰒ ﻇﻬــﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻮﻗــﺐ وﱂ
ﻳﻘﻄ ــﻊ وﱂ ﳛ ــﺮم ﺳ ــﻬﻤﻪ) ،(8وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻳﻌﺎﻗ ــﺐ أدﺑ ــﺎ ﻟ ــﻪ؛ ﻷﻧ ــﻪ أﺗ ــﻰ ﳏﺮﻣ ــﺎ
وﻏﺼــﺐ اﳌﺴــﻠﻤﲔ أﻣـﻮاﳍﻢ وﺧــﺎﻢ ،وﻗــﺪ ﻗــﺎل " :اﻟﻐﻠــﻮل ﻋــﺎر وﻧــﺎر وﺷــﻨﺎر
) (1تعرقب :ھو قطع عصب موثق خلف الكعب!ين )المص!باح المني!ر  ،(405و توج!أ :إذا ض!ربت بس!كين ف!ي أي
موضع كان )المصباح المنير.(650 :
) (2في )م( :أو تضرب أوسطھا.
) (3في )م( :يعجلوا.
) (4في )ق( :حال.
) (5أخرجه مسلم في الجھاد ،باب تأمير اإلمام على البعوث ).(1357/3
) (6انظر :المدونة) :ص  ،(368-367/1التفريع) :ص  ،(357/1الرسالة )ص .(189
) (7الغلول :لغة ھو الخيانة )الصحاح  ،(1784/5وعرفا :ھو أخذ ما لم يبح االنتفاع به م!ن الغنيم!ة قب!ل حوزھ!ا
)الرصاع على ابن عرفة .(152
) (8انظر الموطأ ) ،(460-457/1التفريع ،(358-357/1) :الرسالة )ص .(190
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ﻋﻠـﻰ ﺻـﺎﺣﺒﻪ") ،(1وروي أن رﺟــﻼ ﻣـﺎت ﻓـﺪﻋﻰ اﻟﻨــﱯ  ﻟﻴﺼـﻠﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓــﺎﻣﺘﻨﻊ
)(2
وﻗ ــﺎل" :ﺻ ــﻠﻮا ﻋﻠ ــﻰ ﺻ ــﺎﺣﺒﻜﻢ ﻓﺈﻧ ــﻪ ﻗ ــﺪ ﻏ ـ ّـﻞ" ﻓﻔﺘﺸ ـﻮا رﺣﻠ ــﻪ ﻓﻮﺟ ــﺪوا ﻓﻴ ــﻪ
ﺧﺮزات) (3ﻻ ﺗﺴﺎوي درﳘﲔ).(4
  J7z1FOم%,א لx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﻳﻘﻄــﻊ ﻷﻧــﻪ ﺧــﺎﺋﻦ وﻟــﻴﺲ ﺑﺴــﺎرق ،وﻗــﺪ ﻗــﺎل " :ﻟــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ
ﺧ ــﺎﺋﻦ ﻗﻄـ ــﻊ") ،(5وﻗ ــﺎل" :ﻣـ ــﻦ وﺟـ ــﺪﲤﻮﻩ ﻗ ــﺪ ﻏـ ـ ـﻞ ﻓ ــﺎﺣﺮﻣﻮﻩ ﺳـ ــﻬﻤﻪ وأﺣﺮﻗ ـ ـﻮا
رﺣﻠﻪ") ،(6وﻣﻌﻠﻮم أن ﻫﺬا ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ،وﱂ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻘﻄﻌﻪ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن اﻟﻘﻄﻊ
واﺟﺒﺎ ﻷﻣﺮ ﺑﻪ ،ﻓﺈن ﺳﺮﻗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎزﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺴﺮﻗﺔ.
 J8z1FOא ل_N¥مxW2C

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻻ ﳛ ــﺮم ﺳ ــﻬﻤﻪ ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻘ ــﻮم)(7؛ ﻷﻧ ــﻪ ﻗ ــﺪ اﺳ ــﺘﺤﻖ اﻟﺴ ــﻬﻢ
ﲝﻀــﻮر ﺳ ــﺒﺒﻪ ﻣــﻦ اﻟﻘﺘ ــﺎل واﳊﻀــﻮر ،وﻏﻠﻮﻟ ــﻪ ﻻ ﳜﺮﺟــﻪ ﻋ ــﻦ ذﻟــﻚ ﻓﻠ ــﻢ ﳚ ــﺐ
ﺳ ــﻬﻤﻪ) ،(8وﻷﻧ ــﻪ ﻟـ ـﻴﺲ ﰲ اﻟﻐﻠ ــﻮل إﻻ رﻛ ــﻮب أﻣ ــﺮ ﳏ ــﺮم ،وذﻟ ــﻚ ﻃ ــﺎرئ ﺑﻌ ــﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ.
) (1أخرجه مالك في الموطأ مرسال ) ،(458/2ووصله النسائي ف!ي قس!م الف!يء ) ،(119/7وأخرج!ه اب!ن ماج!ه
في الجھاد ،باب :الغلول ،(951-950/2) :وفي إسناده عيسى بن سنان اختلف في!ه ك!الم اب!ن مع!ين ،ق!ال :ل!ين
الحديث وليس بالقوى ،قيل ضعيف وقيل :ال بأس به وذك!ره اب!ن حب!ان ف!ي الثق!ات وب!اقي رج!ال األس!ناد ثق!ات
)مجمع الزوائد .(340/5
) (2فيه :سقطت من ق.
) (3خ!!رزات :ھ!!و م!!ا ي!!نظم ف!!ي الس!!لك م!!ن الج!!زع وال!!ودع ،الح!!ب المثق!!وب م!!ن الزج!!اج ونح!!وه فص!!وص م!!ن
الحجارة )الصحاح .(876/3
) (4أخرجه ابو داود في الجھاد ،باب في تعظيم الغلول ،(155/3) :والنسائي في الجنائز ،باب :الصالة على من
غل ) ،(52/4وابن ماجه في الجھاد ،باب الغلول ) ،(950/2ومالك في الموطأ ).(458/2
) (5أخرجه أبو داود في الحدود باب القطع في الخلسة والخيانة ،(552/4) :وابن ماج!ه ف!ي الح!دود ب!اب الخ!ائن
والمنتھ!ب والمخ!!تلس ،(864/2) :والنس!!ائي ف!!ي قط!!ع الس!!ارق ،ب!اب م!!ا ال قط!!ع في!!ه ،(81/8) :والترم!!ذي ف!!ي
الحدود باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتھب ) ،(42/4وقال :حديث حسن صحيح.
) (6أخرجه البيھقي ،(103/9) :وضعغه ،وأخرج أبو داود حديثا قريبا منه في اللفظ في الجھاد ،باب ف!ي عقوب!ة
الغال ).(157/3
) (7جاء في المغنى :قال أبو بكر :في ذلك روايتان ،وقال األوزاع!ي :ف!ي الص!بي يغ!ل يح!رم س!ھمه ،وال يح!رق
متاعه )المغنى .(472/8
) (8سھمه :سقطت من )م( و )ر(.
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وﲣﻤــﺲ اﻟﻐﻨﻴﻤــﺔ وﺳــﺎﺋﺮ أﻧﻮاﻋﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻋــﲔ وﻋــﺮض) (1وــﺐ وﺳﻠــﺐ) ،(2وﻻ
ﳜ ــﺘﺺ اﻟﻘ ــﺎﺗﻠﻮن ﺑﺎﻷﺳ ــﻼب إﻻ أن ﻳ ــﺮى اﻹﻣ ــﺎم أن ﳜﺼ ــﻬﻢ  ــﺎ ﺑﻮﺟ ــﻪ ﻣ ــﻦ
اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻜﻮن ﳍـﻢ ﺣﻴﻨﺌـﺬ) ،(3وﻗـﺎل اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ :اﻷﺳـﻼب ﻏـﲑ ﳐﻤﺴـﺔ وﻫـﻲ
)(4
ﻟﻠﻘﺎﺗﻠﲔ دون ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ أﻫـﻞ اﻟﻌﺴـﻜﺮ  ،ودﻟﻴﻠﻨـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ C Bm :
 ،(5)lIH G F E Dﻓﺄﺿ ـ ــﺎف اﻟﻐﻨﻴﻤ ـ ــﺔ إﱃ ﲨﺎﻋ ـ ــﺔ اﻟﻐ ـ ــﺎﳕﲔ
واﺳــﺘﺜﲎ ﻣﻨﻬــﺎ اﳋﻤــﺲ ﻓــﺪل ﻋﻠــﻰ أن ﻣــﺎ ﻋــﺪاﻩ ﳍــﻢ ﺳــﻠﺒﺎ ﻛــﺎن أو ﻏــﲑﻩ ،وﻗﻮﻟــﻪ
" :أدوا اﳋﻴــﺎط واﳌﺨــﻴﻂ") (6ﻓﻌــﻢ اﻟﺴــﻠﺐ وﻏــﲑﻩ ،وروي أﻧــﻪ  ﺳــﺌﻞ ﻋــﻦ
اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻓﻘﺎل" :ﷲ ﲬﺴﻬﺎ وأرﺑﻌـﺔ أﲬﺎﺳـﻬﺎ ﻟﻠﺠـﻴﺶ" ﻗﻴـﻞ :ﻫـﻞ أﺣـﺪ أﺣـﻖ ـﺎ
ﻣﻦ أﺣﺪ؟ ﻗﺎل" :ﻻ وﻻ اﻟﺴﻬﻢ ﺗﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺐ أﺧﻴﻚ اﳌﺴﻠﻢ") ،(7وﻷﻧﻪ
ﻣ ـ ـ ــﺎل ﻣﻐﻨ ـ ـ ــﻮم ﻋ ـ ـ ــﻦ اﳌﺸ ـ ـ ــﺮﻛﲔ ﰲ اﳊ ـ ـ ــﺮب ﻓﻠ ـ ـ ــﻢ ﳜ ـ ـ ــﺘﺺ ﺑ ـ ـ ــﻪ ﺑﻌ ـ ـ ــﺾ اﳉ ـ ـ ــﻴﺶ
دون اﻟﺒ ــﺎﻗﲔ إﻻ ﺑ ــﺈذن اﻹﻣ ــﺎم ،أﺻ ــﻠﻪ ﻣ ــﺎ ﻋ ــﺪى اﻟﺴ ــﻠﺐ واﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑ ــﻪ إذا ﻗﺘﻠ ــﻪ
ُﻣﺪﺑِﺮا.
 J10z1FOא*.م)aدxnDS8

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن ﻟﻺﻣـﺎم أن ﻳﻨـﺎدي ﺑـﺬﻟﻚ إذا رأى ﺿـﻌﻔﺎء ﻣـﻦ اﳉـﻴﺶ ﻳـﺮﻏﺒﻬﻢ
وﻳﻐﺮﻳﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل وﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﻟﻨﱯ  ذﻟﻚ ﻳﻮم ﺣﻨﲔ وﻧﺎدى" :ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘـﻴﻼ
ﻓﻠﻪ اﻟﻨﻔﻞ").(8
) (1في )م( :عوض.
) (2السلب :ھو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره.
) (3انظر المدونة) :ص  ،(390-386/1التفريع) :ص  ،(358/1الرسالة )ص .(190
) (4انظر األم) :ص  ،(154-153/4اإلقناع) :ص .(177
) (5سورة األنفال ،اآلية.41 :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7أخرجه البيھقي ،(62/9) :بإسناد صحيح )مسالك الداللة.(169 :
) (8أخرجه البخاري في فرض الخمس ،باب من لم يخمس األسالب ،(57/4) :ومسلم ف!ي الجھ!اد والس!ير ،ب!اب
استحقاق القاتل لسلب القتيل.(1370/3) :
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اﻟﻨﻔــﻞ "ﻣــﻦ ﻗﺘــﻞ ﻗﺘــﻴﻼ ﻓﻠــﻪ اﻟﻨﻔــﻞ") .(1ﻛﻠــﻪ ﻣــﻦ اﳋﻤــﺲ ﺳــﻠﺒﺎ ﻛــﺎن أو ﻏــﲑﻩ،
واﻟﻨﻔــﻞ زﻳــﺎدة ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻬﻢ ﳌــﻦ ﻟــﻴﺲ ﻣــﻦ أﻫــﻞ اﻟﺴــﻬﻢ ،ﻳﻔﻌﻠــﻪ اﻹﻣــﺎم ﻟـﺮأي ﻳـﺮاﻩ
وﳜﺺ ﺑﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﺑﻌﻴﻨـﻪ ﳊﺮاﺳـﺔ أو ﳏﺎﺻـﺮة أو ﲡﺴـﻴﺲ أو ﲣـﱪ وزﻳـﺎدة ﻋﻨـﺎء أو
ﺣﺴــﻦ ﺑــﻼء أو ﻏــﲑ ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﻳﺆدﻳــﻪ اﺟﺘﻬــﺎدﻩ إﻟﻴــﻪ ﻓﻴﻜــﻮن ذﻟــﻚ ﻣــﻦ اﳋﻤــﺲ؛
ﻷن اﻷرﺑﻌ ــﺔ اﻷﲬ ــﺎس ﻣﻠ ــﻚ ﻟﻠﻐ ــﺎﳕﲔ ﻓ ــﻼ ﳚ ــﻮز ﻟ ــﻪ أن ﻳﻬ ــﺐ ﻣﻠ ــﻚ ﻏ ــﲑﻩ)،(2
واﻷﺻﻞ ﻓﻴـﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﻋـﺰ وﺟـﻞ (3) lIH G F E D Cm :ﻓـﺪل
ﻣﻔﻬﻮﻣــﻪ أن اﻷرﺑﻌــﺔ اﻷﲬــﺎس ﻟﻠﻐــﺎﳕﲔ ،وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻣــﺎ ﱄ ﳑــﺎ أﻓــﺎء اﷲ ﻋﻠــﻴﻜﻢ
إﻻ اﳋﻤﺲ ،واﳋﻤﺲ ﻣﺮدود ﻓﻴﻜﻢ").(4
+a{.+f5 J12zS.א@2DSن.4?.אلא@xZ2DS

ﻣــﺎ ﺣﺼــﻞ ﰲ أﻳــﺪي اﻟﻌــﺪو ﻣــﻦ أﻣ ـﻮال اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻹﻏــﺎرة ،ﻓــﺈن
)(5
أﺳــﻠﻢ ﻣــﻦ ﺣﺼــﻞ ﰲ ﻳﺪﻳــﻪ وﻫــﻮ ﻣﻌــﻪ ﻓــﻼ ﺳــﺒﻴﻞ ﳌﺎﻟﻜــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻋﻠﻴــﻪ
وﻫــﻮ ﻣﻠــﻚ ﳌــﻦ أﺳــﻠﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻠــﻚ اﳌﺴــﻠﻢ
ﻳﻜــﻮن ﻟــﻪ ﺑﻐــﲑ ﲦــﻦ)(6؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :اﻹﺳــﻼم ﳚــﺐ ﻣــﺎ ﻗﺒﻠــﻪ") (7وﻷن ﻟﻠﻜﻔــﺎر
ﺷﺒﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺎزوﻩ ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ¢m:
 (8) l¨§ ¦ ¥ ¤ £ﻓﺴ ـ ـ ـ ــﻤﺎﻫﻢ ﻓﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺮاء ﺑﻌ ـ ـ ـ ــﺪ
ﻫﺠــﺮﻢ وﺗــﺮﻛﻬﻢ دﻳــﺎرﻫﻢ وأﻣـﻮاﳍﻢ ،وﻷﻧــﻪ ﻻ ﺧــﻼف أــﻢ ﻟــﻮ اﺳــﺘﻬﻠﻜﻮﻩ ﺣــﺎل

) (1النفل :ما يعطى اإلمام من خمس الغنيمة لمستحقھا لمصلحة )حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع .(151
) (2انظر الموطأ ،(445-454/1) :المدونة ،(391-390/1) :التفريع.(358/1) :
) (3سورة األنفال ،اآلية.41 :
) (4أخرجه أبو داود في الجھاد ،باب اإلمام يستأثر بشيء من الفيء.(74/2) :
) (5انظر المدونة ،(379-378/1) :التفريع ،(358/1) :الرسالة ).(190
) (6انظر مختصر المزنى) :ص .(273
) (7أخرجه أحمد ،(199/4) :وأبو عوانه والحاكم ،(454/3) :وصححه األلباني في إروائه ) ،(121/5وقد سبق.
) (8سورة الحشر ،اآلية.8 :
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ﺷــﺮﻛﻬﻢ ﰒ أﺳــﻠﻤﻮا ﱂ ﻳﻀــﻤﻨﻮﻩ ،وﻟــﻮ أﺗﻠﻔــﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﺰﻣــﻪ ﻏﺮﻣــﻪ،
ﻓﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت ﺷﺒﻬﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺸﺮك.
 J13z1FOא@ل)$د"0א@x2a 8Z2DS

ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓــﺈن ﻋــﺎد إﱃ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻤــﺔ ﰲ دار اﳊــﺮب ﻗﺒــﻞ إﺳــﻼم
ﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ﻳﺪﻩ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﳌﺴﻠﻢ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﲤﻠﻜﻪ وﻟﺰم ﺗﺮﻛﻪ إﱃ
أن ﻳــﺄﰐ رﺑــﻪ ،وإن ﱂ ﻳﻌﻠــﻢ أﻧــﻪ ﻣــﺎل ﳌﺴــﻠﻢ) (1ﻓﻠﻠﻐــﺎﳕﲔ ﲤﻠﻜــﻪ واﻗﺘﺴــﺎﻣﻪ ،ﻓــﺈن
أﺗــﻰ وأﻗــﺎم اﻟﺒﻴﻨــﺔ ﻋﻠــﻰ ﲤﻠﻜــﻪ ﻗﺒــﻞ ﻗﺴــﻤﺘﻪ ﻓﻬــﻮ ﻟــﻪ ﺑﻐــﲑ ﲦــﻦ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻌﻤــﺮو ﺑــﻦ
دﻳﻨــﺎر) (2ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻣﻠــﻚ ﳌــﻦ ﻏﻨﻤــﻪ دون رﺑــﻪ) ،(3وإن ﱂ ﻳﻌﻠــﻢ ﺣــﱴ ﻗﺴــﻢ
ﻓﺼﺎﺣﺒﻪ أوﱃ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﺒﺬل ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻠـﻴﺲ ﻟـﻪ أﺧـﺬﻩ ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ
ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﻐﲑ ﲦﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺴﻢ وﺑﻌﺪﻩ).(4
0 J14z1FOذאxW2S,1 ,WfD+D

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إذا ﻋﻠــﻢ ﺑــﻪ ﻗﺒــﻞ اﻟﻘﺴــﻢ ﻓﻬــﻮ ﳌﺎﻟﻜــﻪ ﺑﻐــﲑ ﲦــﻦ؛ ﳊــﺪﻳﺚ اﺑــﻦ
ﻋﺒ ــﺎس ﻗ ــﺎل :وﺟ ــﺪ رﺟ ــﻞ ﻣ ــﻦ اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ﺑﻌـ ـﲑا ﻟ ــﻪ ﰲ اﳌﻐ ــﻨﻢ ﻗ ــﺪ ﻛ ــﺎن أﺻ ــﺎﺑﻪ
اﳌﺸــﺮﻛﻮن ﻓﻘــﺎل ﻟــﻪ اﻟﻨــﱯ " :إن وﺟﺪﺗــﻪ ﰲ اﳌﻐــﻨﻢ ﻓﺨــﺬﻩ ،وإن وﺟﺪﺗــﻪ ﻗــﺪ
ﻗﺴ ــﻢ ﻓﺄﻧ ــﺖ أﺣ ــﻖ ﺑ ــﻪ ﺑ ــﺎﻟﺜﻤﻦ") ،(5وﺣ ــﺪﻳﺚ اﺑ ــﻦ ﻋﻤ ــﺮ أﻧ ــﻪ ذﻫ ــﺐ ﻓ ــﺮس ﻟ ــﻪ
ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻓﺮدت ﻋﻠﻴﻪ ﰲ زﻣـﺎن اﻟﻨـﱯ ) ،(6وﻷﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ

) (1في )ق( :مسلم.
) (2عمرو بن دينار :اإلمام أبو محمد الجمحي شيخ الحــرم في زمانه ،سمع من اب!ن عب!اس وج!ابر واب!ن عم!ر،
وحدث عن ابن أبى مليكه وقت!ادة والزھ!رى ثق!ة ثب!ت) ،ت ) (138انظ!ر تقري!ب )ص  ،((421وس!ري أع!الم
النبالء.(30/5) :
) (3و قاله الزھرى أيضا ) ،انظر المغنى.((430/8) :
) (4انظر مختصر المزنى )ص .(273
) (5أخرجه الدارقطني ،(114/4) :والبيھقي (111/5) :عن الحسن بن عماره وھو مت!روك وأخرج!ه الطبران!ي
في معجمه ،وأبو داود في مراسليه في حديث آخر )انظر نصب الراية.((434/3 :
) (6أخرجه البخاري في الجھاد ،باب :إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم.(35/4) :
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أﺻــﻞ ﻣﻠﻜــﻪ) (1ﱂ ﻳــﺰل ﻋﻨــﻪ ﺑﻘﺴــﻢ وﻻ ﺑﺈﺳــﻼم ﻣــﻦ ﻫــﻮ ﰲ ﻳﺪﻳــﻪ ،وﻗــﺪ زاﻟــﺖ
ﺷﺒﻬﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﻤﻦ ﻛﺎن ﰲ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﻮدﻩ إﱃ اﳌﻐﺎﱎ ﻓﻜﺎن ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ.
وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻌﻠــﻢ ذﻟــﻚ ﺑﺒﻴﻨــﺔ؛ ﻷن اﻟﻈــﺎﻫﺮ أﻧــﻪ ﻣــﻦ أﻣـﻮال اﻟﻜﻔــﺎر ،وأﻧــﻪ
ﺑــﲔ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﰲ ﲨﻠــﺔ اﻟﻐﻨــﺎﺋﻢ وﻣﺪﻋﻴــﻪ ﻳــﺰﻋﻢ أﻧــﻪ ﻫــﻮ ﻣﺴــﺘﺤﻖ) (2ﻟــﻪ دوــﻢ
ﺑﺄﺻﻞ اﳌﻠﻚ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻗﺴﻤﺔ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ إﻻ ﺑﺒﻴﻨﺔ.
0 J15z1FOذאx?2]8_0W?f)vWfD.+S,

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ إذا ﻗﺴﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟـﻪ إﻻ ﺑـﺎﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺤـﺪﻳﺚ اﻟـﺬي روﻳﻨـﺎﻩ وﻓﻴـﻪ:
"ﻓﺈن وﺟﺪﺗﻪ ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﻓﺄﻧﺖ أﺣﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ") (3وﻫﺬا ﻧﺺ ،وﻷﻧﻪ ﳌﺎ ﺟـﺎز أن
ﳝﻠــﻚ اﳌﺴ ــﻠﻢ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻜ ــﺎﻓﺮ ﺑ ــﺎﻟﻘﻬﺮ واﻟﻐﻠﺒــﺔ ﺟ ــﺎز أن ﳝﻠ ــﻚ اﻟﻜ ــﺎﻓﺮ ﻋﻠﻴ ــﻪ ﲟﺜ ــﻞ
ذﻟــﻚ ،وﻷن ﻗﺴــﻢ اﻹﻣــﺎم ﻗــﺪ ﻗﻄــﻊ ﺣــﻖ ﺻــﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﻊ ﺗﻘــﺪم ﺷــﺒﻬﺔ ﻳــﺪ
اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻷن ﻣﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﰲ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ أﺧﺬﻫﺎ ﲝﻖ ﺳﻬﻤﻪ) (4ﲝﻜـﻢ
اﻹﻣﺎم ،ﻓﻠﻮ ﻗﻠﻨﺎ :إﺎ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﲑ ﺑﺬل ﻷدى ذﻟﻚ إﱃ ﺑﻄﻼن) (5ﺣﻘﻪ ﻣـﻦ
اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ؛ ﻷن اﻹﻣﺎم ﻻ ﻳﻐﺮﻣﻪ ﻟﻪ وﻻ ﻳﻘﺪر أن ﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﳕﲔ.
0 J16z1FOذא38لא]>?2ن4و"xW8

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إﻧـﻪ إذا ﺑـﺬل اﻟـﺜﻤﻦ ﻛـﺎن أوﱃ ﺑـﻪ ﳑـﻦ ﺣﺼـﻞ ﰲ ﻳـﺪﻩ؛ ﻷﻧـﻪ ﻣﻘـﺪم
ﻋﻠﻴــﻪ) (6ﲝﺮﻣــﺔ ﺗﻘــﺪم اﳌﻠــﻚ ،وﻷﻧــﻪ إذا أﻋﻄــﺎﻩ اﻟــﺜﻤﻦ) (7ﺻــﺎر اﻟــﺜﻤﻦ ﻛﺄﻧــﻪ ﻫــﻮ
اﳌﺴﺘﺤﻖ وﰲ اﳊﺪﻳﺚ" :ﻓﺄﻧﺖ أﺣﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ").(8
) (1في )ق( :وألنه أصل ملك.
) (2في )م( :أنه المستحق..
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4في )م( :بغير سھمه.
) (5في )م( :إبطال.
) (6في )م( :عليھم.
) (7الثمن :سقطت من )م(.
) (8سبق تخريج الحديث قريبا.
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وﳚﻮز ﻟﻠﻌﺴـﻜﺮ أﻛـﻞ اﻟﻄﻌـﺎم وذﺑـﺢ اﳌﺎﺷـﻴﺔ وأﺧـﺬ اﻟﻌﻠﻮﻓـﺎت ﻗﺒـﻞ اﻟﻘﺴـﻢ وﻻ
ﳛﺎﺳﺒﻮن ﺑﻪ ﰲ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ)(1؛ ﻷن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻛـﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠـﻮن ذﻟـﻚ) ،(2وﱂ ﻳﻨﻘـﻞ أﻧـﻪ
 أﻧﻜ ــﺮ ذﻟ ــﻚ) (3ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ وﻻ أﺣ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻷﺋﻤ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪﻩ ،وﻻ أ ــﻢ ﺗﺸ ــﺎﺣﻮا ﰲ
ﺻ ـ ــﻰ أﺑـ ــﻮ ﺑﻜ ـ ــﺮ اﻟﺼ ـ ــﺪﻳﻖ)  (4ﺑـ ــﺬﻟﻚ ﻳﺰﻳ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﻦ أﰉ
ﻃﻌـ ــﺎم وﻻ ﻋﻠﻮﻓ ـ ــﺔ ،وو 
ﺳــﻔﻴﺎن) (5ﻗــﺎل :ﻻ ﺗــﺬﲝﻦ ﺷــﺎة إﻻ ﳌﺄﻛﻠــﺔ) (6وﻷن ﺑﺎﻟﻌﺴــﻜﺮ ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ ذﻟــﻚ
ﳍﻢ وﳋﻴﻠﻬﻢ وﻟﻮ ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻨﻪ ﻟﻀﺎق ﻢ وﻻﺣﺘﺎﺟﻮا إﱃ) (7اﻟﺸﺮاء أو اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺎ
ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ إﱃ آﺧﺮ اﳊﺮب ﻣﻦ دار اﻹﺳﻼم وذﻟﻚ ﺑﺎﻃﻞ.
+S,6W+CS)?2O J18z1FOא x+Pa

وﻣﻦ ﻣﺎت واﺻﻼ) ،(8ﰲ أرض اﻟﻌﺪو وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺘﺎل ﻓـﻼ ﺳـﻬﻢ ﻟـﻪ ،وﻣـﻦ ﺟـﺎء
ﺑﻌــﺪ اﻧﻘﻀــﺎء اﳊــﺮب ﻓــﻼ ﺳــﻬﻢ ﻟــﻪ وإن ﺣﻀــﺮ اﻟﻘﺘــﺎل ﻓﻘﺎﺗــﻞ أو ﻛﺜــﺮ أﺳــﻬﻢ ﻟــﻪ
ﻳﻌــﲏ إﱃ اﻧﻘﻀــﺎء اﳊــﺮب ،أو ﻗﺎﺗــﻞ وﻣــﺎت وﻳﺄﺧــﺬ ورﺛﺘــﻪ ﺳــﻬﻤﻪ ،وإن ﺣﻀــﺮ
ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﻘﺘﺎل ﺣﱴ اﻧﻘﻀﺖ ﻓﻠﻪ ﺳﻬﻤﻪ).(9
1 ,.?2O J19z1FOאLلx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :ﻣﻦ ﻣﺎت ﻗﺒـﻞ اﻟﻘﺘـﺎل ﻓـﻼ ﺳـﻬﻢ ﻟـﻪ؛ ﻷﻧـﻪ ﱂ ﳛﺼـﻞ ﻣﻨـﻪ ﻗﺘـﺎل وﻻ
ﺣﻀﻮر ﻟﺴﺒﺒﻪ ﻓﻴﻜﺜﺮ وﻻ أﺛﺮ ﻓﻴﻪ) (10ﻳﻔﻌﻞ أﺻﻼ ﻓﻜﺎن ﲟﻨﺰﻟﺔ أن ﳝـﻮت ﰲ دار
) (1انظر :المدونة ،(394/1) :التفريع ،(362/1) :الرسالة )ص .(190
) (2عن ابن عمر رضي ﷲ عنھم!ا ق!ال :كن!ا نص!يب ف!ي المغ!ازى العس!ل أو الفاكھ!ة فنأكل!ه وال نرفع!ه ،أخرج!ه
البخاري في فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ،(61/4) :وأثر أبو بك!ر ال!ذي س!يأتي
ذكره من المصنف.
) (3ذلك سقطت من )م(.
) (4الصديق :سقطت من )ق(.
) (5يزيد بن أبى سفيان :بن حرب األموي أخو معاوية صحابي مشھور أمره عم!ر عل!ى دمش!ق حت!ى م!ات بھ!ا
سنة  18ھـ بالطاعون )انظر تقريب التھذيب )ص  ،(601سير أعالم النبالء.(328/1) :
) (6سبق تخريج األثر.
) (7في )ق( :تكليف.
) (8في )م( :فاصال.
) (9في جملة ھذه األحكام انظر :المدونة ،(394-391/1) :التفريع ،(360/1) :الرسالة )ص .(190
) (10في )م( :منھم.
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اﻹﺳــﻼم ،وﻷن اﻟﻘﺘــﺎل ﺳــﺒﺐ اﻟﻐﻨﻴﻤــﺔ دون اﳋــﺮوج؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻳﻠﻘــﻰ اﻟﻌــﺪو إذا
ﺧﺮج وﻗﺪ ﻻ ﻳﻠﻘﺎﻩ.
 $8/V?2O J20z1FOא'/:א!x N

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳊﺮب ﻓﻼ ﺳـﻬﻢ ﻟـﻪ ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إن اﳌ ــﺪد إذا ﺟ ــﺎء ﺑﻌ ــﺪ ﺗﻘﻀ ــﻲ اﳊ ــﺮب واﻟﻐﻨﻴﻤ ــﺔ ﱂ ﲢﻤ ــﻞ إﱃ دار
اﻹﺳــﻼم ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺴــﻬﻢ ﻟــﻪ ،وإن ﲪﻠــﺖ إﱃ دار اﻹﺳــﻼم ﱂ ﻳﺴــﻬﻢ ﻟــﻪ)(1؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ
ﺗﻌ ــﺎﱃ (2) l J I H G F E D C Bm:ﻓﺠﻌ ــﻞ ﲟ ــﺎ
ﰲ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﳌﻦ ﻏﻨﻤﻬﺎ وﻣﻦ ﺟـﺎء ﺑﻌـﺪ ﺗﻘﻀـﻲ اﳊـﺮب ﻓﻠـﻢ ﻳﻐـﻨﻢ ﺷـﻴﺌﺎ ﻓﻠـﻢ ﻳﻜـﻦ
ﻟ ــﻪ ،وروي) :اﻟﻐﻨﻴﻤ ــﺔ ﳌ ــﻦ ﺷ ــﻬﺪ اﻟﻮﻗﻴﻌ ــﺔ( ) ،(3وأﻇ ــﻦ ﺑﻌﻀ ــﻬﻢ رﻓﻌ ــﻪ ،وﻷﻧ ــﻪ ﱂ
ﳛﻀــﺮ اﳊــﺮب وﱂ ﳛﺼــﻞ ﻣﻨــﻪ ﻗﺘــﺎل )ﻓﺄﺷــﺒﻪ إذا ﺟــﺎء ﺑﻌــﺪ اﻟﻐﻨﻴﻤــﺔ ،وﻷن ﻣــﻦ
ﺟﺎء ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﳊﺮب وﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﺘﺎل() ،(4وﻻ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﻦ
ﺟﺎء ﺑﻌﺪ ﻋﻮدة اﻟﻨﺎس إﱃ دار اﻹﺳﻼم.
 Cd?@+CS) J21z1FOאLل41,وx1)v

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻣــﻦ ﺷــﻬﺪ اﻟﻘﺘــﺎل ﻓﻠــﻪ ﺳــﻬﻤﻪ ﻗﺎﺗــﻞ أو ﱂ ﻳﻘﺎﺗــﻞ ﻓﻸﻧــﻪ ﺣﻀــﺮ
ﺳــﺒﺐ اﻟﻐﻨﻴﻤــﺔ وﻫــﻮ اﻟﻘﺘــﺎل ،وﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﻛــﻞ اﳉــﻴﺶ ﻳﻘﺎﺗــﻞ ﻷن ذﻟــﻚ ﺧــﻼف
ﻣﺼــﻠﺤﺔ اﳊــﺮب ﻷﻧــﻪ ﳛﺘــﺎج أن ﻳﻜــﻮن ﺑﻌﻀــﻬﻢ ﰲ اﻟــﺮدء) (5وﺑﻌﻀــﻬﻢ ﳛﻔﻈــﻮن
اﻟﺴـﻮاد ،وﺑﻌﻀــﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻠﻮﻓـﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺐ ﻣـﺎ ﳛﺘــﺎج إﻟﻴــﻪ ﰲ اﳊـﺮب ،ﻓﻠــﻮ ﻗﻠﻨــﺎ
إﻢ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﻛﻠﻬﻢ ﱂ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨـﺎﻩ) ،وﻟـﻮ ﻗﻠﻨـﺎ إﻧـﻪ ﻻ ﻳﺴـﺘﺤﻖ إﻻ ﻣـﻦ
) (1انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(285مختصر القدوري.(125/4) :
) (2سورة األنفال ،اآلية.41 :
) (3أخرجه البيھقي ،(51-50/9) :مرفوعا وموقوفـا وقـال :الصحيـح إنـه موقـوف ،وأخرجـه ابـن أبى شيب!ـة و
الطبراني وابن عدى من طريق بخت!رى ب!ن مخت!ار ع!ن عب!د ال!رحمن ب!ن مس!عود ع!ن عل!ي موقوف!ا )تلخ!يص
الحبير.(102/3) :
) (4ما بين قوسين سقط من )م(.
) (5في )م( :رداء.
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ﻗﺎﺗــﻞ ﻟﻜــﺎن ﻛــﻞ اﳉــﻴﺶ ﻳﻘــﺎﺗﻠﻮن ﻓﻴﺒﻄــﻞ اﻟﺘــﺪﺑﲑ( ) ،(1وﻟــﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨــﺎ إن اﳌ ـﺮﻳﺾ
ﻳﺴﻬﻢ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﻗﻌـﺔ) ،(2وﺣﺼـﻞ ﻣﻨـﻪ اﻟﺘﻜﺜـﲑ ،وﻗﻴـﻞ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
 ،(3)lW V U T S R Q P Omأي ﻛﺜﺮوا).(4
+C J22z1FOא@Lل46ولא!x N

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻟﻪ ﺳﻬﻤﻪ وإن ﻗﺘـﻞ ﰲ أول اﳊـﺮب؛ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ اﺳـﺘﺤﻘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺘـﺎل
واﳊﻀــﻮر ،ﻓــﺈن ﺑﻘــﻲ ﻛــﺎن ﻟــﻪ وإﻻ ﻓﻠﻮرﺛﺘــﻪ؛ ﻷﻧــﻪ ﺣــﻖ ﺗﺮﻛــﻪ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳــﻮرث
ﻋﻨﻪ.
 J23z1FOאCSمNVא/وאaFع6א!0 NذאD)vא؟x

وﻻ ﻳﺴــﻬﻢ ﻟﻸﺟـﺮاء واﻟﺼــﻨﺎع اﳌﺘﺸــﺎﻏﻠﲔ ﺑﺎﻛﺘﺴـﺎﻢ) (5ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﻦ ﻗــﺎل :إﻧــﻪ
)(6
ﻳﺴﻬﻢ ﳍﻢ ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ rqp o n m l k jm :
 (7)lw v u t sﻓﻔ ــﺮق ﺑ ــﲔ ﺣﻜﻤﻴﻬﻤ ــﺎ) ،(8وﻷﻧ ــﻪ ﱂ ﳛﺼ ــﻞ
ﻣﻨــﻪ اﳌﻌــﲎ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺑــﻪ اﻟﺴــﻬﻢ وﻫــﻮ اﻟﻘﺘــﺎل واﻟﺘﻜﺜــﲑ واﳌﻌﺎوﻧــﺔ؛ ﻷﻧــﻪ إﳕــﺎ
ﺣﻀﺮ ﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺄﺟﺮﻩ أو ﻟﻐﺮض ﻣـﻦ اﻷﻏـﺮاض) (9ﻏـﲑ اﻟﻘﺘـﻞ ﻓﻠـﻢ ﻳﺴـﺘﺤﻖ
اﻟﺴﻬﻢ.
 J24z1FOאx1)IV#

ﻓﺄﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺎﺗــﻞ ﻓﻠــﻪ ﺳــﻬﻢ ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﻦ ﻗــﺎل :ﻻ ﺳــﻬﻢ) (10ﻟــﻪ أﺻــﻼ)(11؛ ﻷﻧــﻪ
ﳑــﻦ ﺧﻮﻃــﺐ ﺑﺎﳉﻬــﺎد ﻓــﺈذا ﻗﺎﺗــﻞ أﺳــﻬﻢ ﻟــﻪ ﻛﻐــﲑ اﻷﺟــﲑ ،وﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﰲ ﻛﻮﻧــﻪ
) (1ما بين قوسين سقط من )م(.
) (2في )م( :قد حضر الوقيعة.
) (3سورة آل عمران ،اآلية.167 :
) (4انظر تفسير الطبري.
) (5انظر التفريع ،(360/1) :الرسالة )ص .(190
) (6في إحدى الروايتين عن أحمد :يسھم لھم )انظر المغنى.(469-468/8) :
) (7سورة المزمل ،اآلية.20 :
) (8في )ق( :حكمھا.
) (9من األغراض :سقطت من )ق(.
) (10في )م( :ال يسھم.
) (11قاله أحمد )انظر المغنى.((467/8) :

558

أﺟ ـﲑا أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ أﻧــﻪ ﻋــﻮض ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺎﻓﻌــﻪ وذﻟــﻚ ﻻ ﳝﻨــﻊ اﻟﺴــﻬﻢ ﻟــﻪ إذا ﻗﺎﺗــﻞ
ﻛﺎﻟﺬي ﳛﺞ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ) ،(1وﻣﻌـﻪ ﲡـﺎرة أو ﻳـﺆاﺟﺮ ﻧﻔﺴـﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣـﺔ؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻻ
ﳝﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﳊﺞ.
 $D+CS)1 J25z1FOوא@A4NوאF؟x

وﻻ ﻳﺴـﻬﻢ ﻟﻌﺒـﺪ وﻻ اﻣـﺮأة وﻻ ﺻـﱯ؛ ﻷن ﻫــﺆﻻء ﻓـﺮض اﳉﻬــﺎد ﺳـﺎﻗﻂ ﻋــﻨﻬﻢ
ﻓﻠ ــﻢ ﻳﺴ ــﻬﻢ ﳍ ــﻢ) ،(2وﻻ ﺑ ــﺄس أن ﻳﺮﺿ ــﺦ) (3ﻟﻠﻤﻌﺎوﻧ ــﺔ اﳊﺎﺻ ــﻠﺔ ﻣ ــﻨﻬﻢ ،ﻓﺄﻣ ــﺎ
اﻟﺼـ ــﱯ اﳌﺮاﻫـ ــﻖ إذا أﻃـ ــﺎق اﻟﻘﺘـ ــﺎل ﻓﻴﺴـ ــﻬﻢ ﻟـ ــﻪ ﻋﻨـ ــﺪﻧﺎ) (4ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ــﺔ
واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ) (5ﳊ ــﺪﻳﺚ ﲰ ــﺮة ﺑ ــﻦ ﺟﻨ ــﺪب) (6ﻗ ــﺎل :ﻛ ــﺎن رﺳ ــﻮل اﷲ  ﻳﻌ ــﺮض
ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﻤﺎن اﻷﻧﺼﺎر ﻓﻴﻠﺤﻖ ﻣﻦ أدرك ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻌﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺄﳊﻖ ﻏﻼﻣـﺎ
وردﱐ ﻓﻘﻠـ ــﺖ ﻳـ ــﺎ رﺳـ ــﻮل اﷲ :أﳊﻘﺘـ ــﻪ ورددﺗـ ــﲏ وﻟـ ــﻮ ﺻـ ــﺎرﻋﲏ ﻟﺼـ ــﺮﻋﺘﻪ ﻗـ ــﺎل:
ﻓﺼﺎرﻋﲏ ﻓﺼﺮﻋﺘﻪ ﻓﺄﳊﻘﲏ).(7
وﻷﻧﻪ ﻗﺪ وﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺒـﺎﻟﻎ ﻣـﻦ اﻟﻘﺘـﺎل واﳌﻜﺎﺑـﺪة ﻟﻠﻌـﺪو وﻫـﻮ ﻣـﻦ
اﳉﻨﺲ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻟﻪ ﻓﻜﺎن ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻎ.
+C J26z1FOא;سوא;Nسx

ﻟﻠﻔــﺎرس ﺛﻼﺛــﺔ أﺳــﻬﻢ ،ﺳــﻬﻢ ﻟــﻪ وﺳــﻬﻤﺎن ﻟﻔﺮﺳــﻪ) (8ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪ :إن ﻟﻪ ﺳﻬﻤﲔ) ،(9ﳌﺎ رواﻩ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ )أﻧﻪ  ﻛﺎن ﻳﺴﻬﻢ ﻟﻠﺨﻴﻞ؛ ﻟﻠﻔـﺮس

) (1عن غيره سقطت من )ق(.
) (2انظر المدونة ،(393/1) :التفريع ،(360/1) :الرسالة )ص .(190
) (3يرضخ لھم :أن يعطيھم شيئا ليس بالكثير )المصباح المنير .(228
) (4انظر التفريع ،(32/1) :الرسالة )ص .(190
) (5انظر مختصر القدوري ،(132/4) :اإلقناع) :ص .(175
) (6سمرة بن جنــدب :بن ھـالل الفــزاري حليف األنصار صحابي مشھور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثم!ان
وخمسين )انظر تقريب التھذيب )ص  ،(256سير أعالم النبالء.(183/3) :
) (7أخرجه البيھقي ،(18/10) :و أبو داود في المراسيل.
) (8انظر المدونة ،(391/1) :التفريع ،(361-360/1) :الرسالة )ص .(190
) (9انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(285مختصر القدوري.(131/4) :

559

ﺳﻬﻤﲔ وﻟﻠﻔﺎرس ﺳﻬﻤﺎ( ) (1ورواﻩ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس) ،(2وﻏﲑﻩ ،وﻷن اﻟﻔﺎرس ﳌﺎ زﻳـﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﻞ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺆوﻧﺘﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆوﻧﺔ اﻟﻔﺮس أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆوﻧﺔ ﻓﺎرﺳـﻪ ﻓﻮﺟـﺐ
أن ﻳﺰاد ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ زﻳﺪ ﻓﺎرﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﻞ.
+C J27z1FOאNאx1V

وﻟﻠﺮاﺟ ـ ــﻞ) (3ﺳ ـ ــﻬﻢ؛ ﻷن اﻟﻨ ـ ــﱯ  ﻛ ـ ــﺬﻟﻚ أﺳ ـ ــﻬﻢ ﻟ ـ ــﻪ وأﺿ ـ ــﻌﻒ ﻟﻠﻔ ـ ــﺎرس
واﻟﻔﺮس ،وﻷن ذﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ اﳌﺴﺎواة إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﲎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺰﻳﺎدة،
وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﺮس وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ.
>?2O J28z1FOنNO4A Wאسx

وإذا ﻛ ـ ــﺎن ﻟ ـ ــﻪ ﻋ ـ ــﺪة أﻓ ـ ـﺮاس ﱂ ﻳﺴ ـ ــﻬﻢ إﻻ ﻟﻮاﺣ ـ ــﺪ) (4ﺧﻼﻓ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﻳﻮﺳ ـ ــﻒ
وﻏ ــﲑﻩ) (5ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﻳﺴ ــﻬﻢ ﻟﻔﺮﺳ ــﲔ ،وﻻ ﻳﺴ ــﻬﻢ ﳌ ــﺎ زاد ﻋﻠﻴﻬﻤ ــﺎ ،وﻻﺑ ــﻦ
اﳉﻬــﻢ) (6ﻣــﻦ أﺻــﺤﺎﺑﻨﺎ؛ ﻷن اﻟﻨــﱯ  ﱂ ﻳﺴــﻬﻢ إﻻ ﻟﻮاﺣــﺪ ﰲ ﺣﺮوﺑــﻪ ﻛﻠﻬــﺎ،
وﻛــﺬﻟﻚ اﻷﺋﻤــﺔ ﺑﻌــﺪﻩ ،وﻷن اﻟﻌــﺪو ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻘﺎﺗــﻞ إﻻ ﻋﻠــﻰ ﻓــﺮس واﺣــﺪ،
وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ رﻓﺎﻫﺔ وزﻳﺎدة ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ زﻳـﺎدة اﻟﺴـﻬﻤﲔ ﻛﺎﻟـﺬي ﻣﻌـﻪ زﻳـﺎدة
ﺳﻴﻮف أو رﻣﺎح ،واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ.



) (1أخرجه البخاري في الجھاد ،ياي :سھام الفرس ،(218/3) :ومسلم في الجھاد ،باب :كيفية قسمة الغنيمة ب!ين
الحاضرين.(1383/3) :
) (2حديث ابن عباس أخرج!ه الطبران!ي وأب!و يعل!ى) :انظ!ر :مجم!ع الزوائ!د ،((443/3) :وق!ال الترم!ذي :روى
الحديث عن ابن عباس وجمع من جارية ،وابن عمرة عن أبيه ذكر ذلك الترمذي في سننه.(105/4) :
) (3انظر :المدونة ،(392/1) :التفريع.(360/1) :
) (4انظر :الموطأ ،(457/1) :التفريع.(360/1) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(285مختصر القدوري.(132/4) :
) (6ابن الجھم :أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن الجھم ،سمع القاضي إسماعيل وروى عن إبراھيم ب!ن حم!اد
وعنه أبو بكر األبھري وجماعة ،ت  329ھـ) ،شجرة النور الزكية ).((79-78
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واﳍﺠﻦ) (1واﻟﱪاذﻳﻦ) (2إن أﺟﺎزﻫﺎ اﻹﻣﺎم أﺳﻬﻢ ﳍﺎ) (3ﻷـﺎ ﰲ ﺟـﻨﺲ اﳋﻴـﻞ
اﻟﻌﺘــﺎق وﺗﻮﻟــﺪﻫﺎ ،وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ إذن اﻹﻣــﺎم؛ ﻷن اﻻﻧﺘﻔــﺎع ــﺎ ﳜﺘﻠــﻒ ﲝﺴــﺐ
)(4
اﳌﻮاﺿ ــﻊ ﻓ ــﺎﳍﺠﻦ ﺗﺼ ــﻠﺢ ﻟﻠﻤﻮاﺿ ــﻊ اﳌﺘ ــﻮﻋﺮة ﻛﺎﻟﺸ ــﻌﺎب واﳉﺒ ــﺎل ،واﻟﻌﺘ ــﺎق
ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳـﺄﰐ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻜـﺮ واﻟﻔـﺮ ،ﻓﻜـﺎن ذﻟـﻚ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎ ﺑـﺮأي اﻹﻣـﺎم،
واﻟﻌﺘﺎق ﺧﻴﻞ اﻟﻌﺮب ،واﳍﺠﻦ واﻟﱪاذﻳﻦ ﺧﻴﻞ اﻟﻔﺮس واﻟﺮوم.
 J30z1FOא*Cم1 Dوא!2وא xI$

)(6

وﻻ ﻳﺴﻬـ ــﻢ ﻟﺒﻐ ــﻞ وﻻ ﲪ ــﺎر وﻻ ﺑﻌ ــﲑ)(5؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻟﻠﻔ ــﺮس ﺳ ــﻬﻤﺎن"
ﻓﺨﺼﻪ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎم ،وﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ  أﺳﻬﻢ ﳌﺎ ﺳﻮى اﳋﻴـﻞ وﻻ اﻷﺋﻤـﺔ
ﺑﻌــﺪﻩ ،وﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﺘــﺂﺗﻰ اﻟﻘﺘــﺎل ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻻ ﺗﺼــﻠﺢ ﻟﻠﻜــﺮ وﻻ ﻟﻠﻔــﺮ ،وإﳕــﺎ ﺗﺼــﻠﺢ
ﻟﻠﺤﻤﻮﻟﺔ.
2a{2S,6 J31z1FOאx)NS

إذا ﺧﺮﺟﺖ ﺳﺮﻳﺔ) (7ﻣـﻦ ﻋﺴـﻜﺮ ﻓﻐﻨﻤـﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ وﺑـﲔ ﺑﻘﻴـﺔ اﻟﻌﺴـﻜﺮ ،و إن
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﱂ ﻳﻘﺴﻢ ﻷﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻌﻬﻢ) ،(8واﻟﻔﺮق ﺑـﲔ اﳌﻮﺿـﻌﲔ أـﺎ إذا
ﺧﺮﺟـﺖ ﻣــﻦ ﲨﻠـﺔ ﻋﺴــﻜﺮ ﻓﺒﻘﻴــﺔ اﻟﻌﺴـﻜﺮ ردء ﳍــﺎ وﻋـﻮن ﻓﺒﻘــﻮﻢ وﺻــﻠﺖ إﱃ
اﻻﻧﻔ ـﺮاد؛ ﻷﻧــﻪ ﻟ ــﻮ دﳘﻬــﺎ أﻣ ــﺮ ﻷﻣــﺪﻫﺎ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻌﺴ ــﻜﺮ ،وﻟــﻮﻻ أ ــﻢ ﺧﻠﻔﻬــﺎ ﳌ ــﺎ
أﻗـﺪﻣﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘــﺪم واﻻﻧﻔـﺮاد ،وﻟــﻴﺲ ﻛــﺬﻟﻚ إذا ﺧﺮﺟـﺖ ﻣــﻦ ﺑﻠــﺪ؛ ﻷن أﻫــﻞ
اﻟﺒﻠــﺪ ﻟﻴﺴ ـﻮا ﻋﻮﻧــﺎ ﳍــﺎ ﺣﻴﻨﺌــﺬ وﻻ ردءًا ﺑــﺪﻟﻴﻞ أﻧــﻪ ﻟــﻮ دﳘﻬــﺎ أﻣــﺮ ﱂ ﻳﺼــﻞ أﻫــﻞ
) (1الھجن :ھي اإلبل ،والھجين ما كان أبوه عربي وأمه نبطية )الصحاح.(2216/6 :
) (2البراذين :جمع برذون :وھو فرس عظيم الخلقة غليظ األعضاء )لسان العرب.(51/13 :
) (3انظر :المدونة ،(391/1) :والتفريع.(361/1) :
) (4العتاق :مفرده عتيق وھو الخيار من كل شيء ،فرس عتيق :رائع كريم بين العتق )الصحاح .(1021/4 :
) (5الموطأ ،(457/1) :التفريع.(361/1) :
) (6سبق تخريج الحديث قريبا.
) (7السرية :قطعت من الجيش ،فھي تسري في خفية )المصباح المنير ص .(275
) (8المدونة ،(390/1) :التفريع .(358) :
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اﻟﺒﻠﺪ إﱃ ﲰﻌﻮﻧﺘﻬـﺎ وﻻ اﻧﺘﻔﻌـﺖ ـﻢ ﺑﺎﻧﻘﻄـﺎﻋﻬﻢ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﻛـﺬﻟﻚ وﺟـﺐ
اﻧﻔﺮادﻫﺎ ﲟﺎ ﻏﻨﻤﺖ.
.42a{ J32zS.אل14א!x N

)(1

ﻣﺎ ﻏﻨﻢ ﻣﻦ أﻣﻮال أﻫﻞ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ وﺟﻬﲔ :ﻣﻨﻪ ﻣﻐﻨﻮم ﺑﻘﺘـﺎل أو إﳚـﺎف
ﻋﻠﻴـ ــﻪ ﲞﻴـ ــﻞ أو رﻛـ ــﺎب ﻓﻬـ ــﺬا ﳜﻤـ ــﺲ ﻓﻴﻜـ ــﻮن ﲬﺴـ ــﺔ ﻟﻺﻣـ ــﺎم وأرﺑﻌـ ــﺔ أﲬﺎﺳـ ــﻪ
)(2
ﻟﻠﻐ ــﺎﳕﲔ  ،واﻷﺻ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ H G F E D C Bm :
 (3)lIﻓــﺪل ﻋﻠــﻰ أرﺑﻌــﺔ أﲬﺎﺳــﻪ ﻟﻠﻐــﺎﳕﲔ ،وﻗﻮﻟــﻪ " :ﻣــﺎ ﱄ ﳑــﺎ أﻓــﺎء
اﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ إﻻ اﳋﻤﺲ") (4ﻓﺪل أن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻪ.
وﻣﻨــﻪ ﻣﻐﻨــﻮم ﺑﻐــﲑ إﳚــﺎف وﻻ ﺣﺎﺟــﺔ إﱃ ﻗﺘــﺎل ،وذﻟــﻚ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻨﺠﻠــﻰ ﻋﻨــﻪ
أﻫﻠــﻪ وﻳﱰﻛﻮﻧــﻪ رﻫﺒــﺔ) (5وﻓﺰﻋــﺎ ،ﻓﻬــﺬا ﻻ ﻳﻘﺴــﻢ ﺑــﻞ ﻳﺼــﺮف ﲨﻴﻌــﻪ ﰲ ﻣﺼــﺎﱀ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،وﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﳋﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ :إﻧـﻪ
)(6
ﳜﻤﺲ  ،واﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ d c b a ` _ ^ ]m:
 (7)l po nm lk j i h g f eﻓﺄﺧﱪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺑﺄن اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ اﻟﻘﺴﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﺑﺈﳚﺎﻓﻬﻢ ،وروي أﻧﻪ  ﳌﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﺑﲏ
اﻟﻨﻀﲑ ﻓﺰﻋﻮا وﺟﻌﻠﻮا ﻳﻨﻘﺒـﻮن اﳊﺼـﻮن وﻳﻬﺮﺑــﻮن ،وﺣـﺎز ﻫـﻮ  اﻟـﺪﻳﺎر ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ
ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ).(8

) (1اإليج!!اف :التحري!!ك واإليق!!اف والس!!ير القت!!ال ،وق!!ولھم :م!!ا حص!!ل بإيج!!اف أي بأعم!!ال الخي!!ل والرك!!اب ف!!ي
تحصيله )غرر المقالة ص . (190
) (2انظر :المدونة 374/1) :و  ،(387-386التفريع ،(358/1) :الرسالة ) ص .(190
) (3سورة األنفال ،أآلية.41 :
) (4سبق تخريج الحديث.
) (5في )م( :ھيبة.
) (6انظر :مختصر القدوري.(136/4) :
) (7سورة الحشر ،اآلية.6 :
) (8سبق تخريج الحديث.
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اﻟﻔــﻲء) (1وﲬــﺲ اﻟﻐﻨﻴﻤــﺔ واﳋـﺮاج) (2واﳉﺰﻳــﺔ) (3ﺣﻜــﻢ ﻛﻠــﻪ واﺣــﺪ ﻻ ﳜﻤــﺲ
ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﻳﺄﺧﺬ اﻹﻣﺎم ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ وﻋﻴﺎﻟـﻪ) (4ﺑﻐـﲑ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﺑـﻞ ﻟـﻮ اﺣﺘـﺎج إﱃ
ﲨﻴﻌـ ــﻪ ﻷﺧـ ــﺬﻩ) ،(5ﻳﺼـ ــﺮف اﻟﺒـ ــﺎﻗﻲ ﰲ ﻣﺼـ ــﺎﱀ اﳌﺴـ ــﻠﻤﲔ ﻣـ ــﻦ ﺑﻨـ ــﺎء اﻟﻘﻨـ ــﺎﻃﺮ
واﳌﺴﺎﺟﺪ وﻋﻤﺎرة اﻟﺜﻐﻮر وأرزاق اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺎ ﻳﺆدﻳـﻪ إﻟﻴـﻪ اﺟﺘﻬـﺎدﻩ،
)وﻳﻌﻄــﻰ ﻣــﻦ ﻗﺮاﺑــﺔ اﻟﻨــﱯ  ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﺆدﻳــﻪ اﺟﺘﻬــﺎدﻩ( ) ،(6وﻗــﺎل أﺑــﻮ ﺣﻨﻴﻔــﺔ:
ﻳﻘﺴ ــﻢ ﲬ ــﺲ اﻟﻐﻨﻴﻤ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺛﻼﺛ ــﺔ أﺳ ــﻬﻢ :ﺳ ــﻬﻢ ﻟﻠﻴﺘ ــﺎﻣﻰ وﺳ ــﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴ ــﺎﻛﲔ
وﺳـ ــﻬﻢ ﻻﺑـ ــﻦ اﻟﺴـ ــﺒﻴﻞ ،ﻗـ ــﺎل :وﺳ ـ ــﻬﻢ اﻟﻨـ ــﱯ  ﻗـ ــﺪ ﺳـ ــﻘﻂ ﲟﻮﺗـ ــﻪ) ،(7وﻗ ـ ــﺎل
اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﻳﻘﺴــﻢ ﲬﺴــﺔ أﲬــﺎس) :(8ﺳــﻬﻢ ﻟﻠﻨــﱯ  وﻳﺼــﺮف اﻟﻴــﻮم ﰲ ﻣﺼــﺎﱀ
اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ،وﺳ ــﻬﻢ ﻟ ــﺬوي اﻟﻘ ــﺮﰉ ﻏﻨ ــﻴﻬﻢ وﻓﻘ ــﲑﻫﻢ ،وﺳ ــﻬﻢ ﻟﻠﻴﺘ ــﺎﻣﻰ ،وﺳ ــﻬﻢ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﲔ ،وﺳﻬﻢ ﻻﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ).(9
وﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﻃﺎوس وﻏﲑﻩ زﻳـﺎدة ﺳـﻬﻢ ﺳـﺎدس؛ وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻨﺼـﺮف إﱃ ﻋﻤـﺎرة
اﻟﻜﻌﺒﺔ) ،(10ﻓﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ " :ﻣﺎ ﱄ ﳑﺎ أﻓﺎء اﷲ ﻋﻠـﻴﻜﻢ إﻻ اﳋﻤـﺲ واﳋﻤـﺲ
ﻣــﺮدود ﻓــﻴﻜﻢ") ،(11وﱂ ﻳﻘــﻞ :إن ﲬــﺲ اﳋﻤــﺲ ﻣــﺮدود ﻓــﺪل ﻋﻠــﻰ أن ﻣــﺎ زاد

) (1الف!يء :ھ!!و الم!!أخوذ م!!ن م!!ال كافـ!ـر ممـ!!ـا س!!وى الغنيمـ!!ـة وس!!وى المخت!ـص بأخ!!ذه المح!!دودين )ح!!دود اب!!ن
عرفة وشرح الرصاع ص .(148
) (2الخراج :وھو ما يحصل من غلة األرض؛ ولذلك أطلق على الجزية )المصباح المنير ص .(166
) (3والجزية :ما ألزم الكافر من م!ال ألمن!ه باس!تقراره تح!ت حك!م اإلس!الم بص!ونه )ح!دود اب!ن عرف!ة م!ع ش!رح
الرصاع .(145
) (4في )م( :عماله.
) (5في )م( :الكافي :له أخذه.
) (6ما بين قوسين سقط من )ق(.
) (7انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(385-384ومختصر القدوري.(133/4) :
) (8أخماس :سقطت من )م(.
) (9انظر :مختصر المزنى )ص  ،(270اٌقناع) :ص .(179
) (10وقال أبو العالية )انظر المغنى.((407-406/6) :
) (11سبق تخريج الحديث.
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ﻋﻠ ــﻰ ﻗ ــﺪر ﻛﻔﺎﻳﺘ ــﻪ ﻣﻨ ــﻪ ﻳﻨﺼ ــﺮف ﰲ ﻣﺼ ــﺎﱀ اﳌﺴ ــﻠﻤﲔ ،وﻷن أﺑ ــﺎ ﺑﻜ ــﺮ وﻋﻤ ــﺮ
وﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻴﺎ – رﺿﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ -ﻗﺴﻤﻮا اﳋﻤﺲ) (1ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد).(2
وروي أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ وﻋﻤﺮ – رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ (3)-ﻛﺎﻧﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﺎن ﻣﻦ ﺳـﻬﻢ
)(4
اﻟﻨــﱯ  إﻻ اﻟﻔﻘـﺮاء وأن ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب ﺗﻠــﻰ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ _ ^ ]m :
`  l aإلى قوله (5)lDC B Am :ﻓﻘﺎل :إن) (6ﻫﺬﻩ
اﻵﻳﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ ﺣﱴ اﻟﺮاﻋﻲ ﺑﻌﺪن).(7
وروي أن ﻋﻠﻴ ــﺎ دﺧ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻤ ــﺮ – رﺿ ــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤ ــﺎ -ﰲ اﳌ ــﺮض اﻟ ــﺬي
ﻣــﺎت ﻓﻴــﻪ ﻓﺄﻋﻄــﺎﻩ ﺳــﻬﻢ ذوي اﻟﻘــﺮﰉ ﻓﻘــﺎل ﻋﻠــﻲ –  :-إﻧــﺎ أﺑﻨــﺎء اﻟﻌــﻢ ﰲ
ﻏﲎ ﻋﻨﻪ وﺑﺎﻟﻨﺎس) (8ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺄﻗﺴﻤﻪ ﻓﻴﻬﻢ) ،(9وﻷﻧﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ اﳋﻤـﺲ ﻓﺠـﺎز
ﺻﺮﻓﻪ إﱃ اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺼﺎﱀ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻋﺘﺒﺎرا ﲟﺎ ﻋﺪى ﲬﺴﺔ  ،وأﻣﺎ ﻋﻤـﺎرة
اﻟﻜﻌﺒــﺔ ﻓﻠــﻢ ﻳﻨﻘــﻞ ﻋــﻦ اﻟﻨــﱯ  وﻻ ﻋــﻦ أﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻷﺋﻤــﺔ أن ﳍــﺎ ﺳــﻬﻤﺎ ﻣﻘــﺪرا
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﳌﺼﺎﱀ إن اﺣﺘﻴﺞ إﱃ ﻋﻤﺎرﺎ اﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر اﳊﺎﺟﺔ.
6 J34zS.אx#

اﻹﻣﺎم ﰲ اﻷﺳﺎرى ﳐﲑ ﺑﲔ أﺷﻴﺎء):(10
إﻣــﺎ ﻗــﺘﻠﻬﻢ أو اﺳ ـﱰﻗﺎﻗﻬﻢ أو ﻓــﺪاﺋﻬﻢ أﺳــﺎرى إن ﻛــﺎﻧﻮا ﰲ أﻳــﺪي اﻟﻌــﺪو ﻣــﻦ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،أو ﻣ ﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ وأﻃﻠﻘﻮا ﺑﻐﲑ ﺷﻲء ،أو ﻋﻘﺪ ذﻣﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﳉﺰﻳـﺔ ﰲ
) (1في )م( :خمس والخمس.
) (2انظر في تخريج ھذه اآلثار :البيھقي ،(343/6) :األموال )ص .(335
) (3رضي ﷲ عنھما :سقطت من )ق(.
) (4أخرجه البيھقي.(302-296/6) :
) (5سورة الحشر ،اآلية.6 :
) (6في )م( :أري.
) (7أخرجه البيھقي ،(351/6) :عبد الرزاق.(151/4) :
) (8في )م( :فأقسمه في الناس.
) (9انظر عبد الرزاق ،(238-237/5) :الطحاوي.(36 /2) :
) (10انظر :المدونة ،(374/1) :التفريع ،(362-361/1) :الرسالة ) .(36/2
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ﺑﻼدﻧﺎ ،ﻓﺈذا ﱂ ﻳﻘﺘﻠﻬﻢ ﻓﺒﺄي وﺟﻪ) (1رآﻩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﳍـﻢ ﻣﻌـﻪ
اﻷﻣﺎن ﻓﻼ ﳚﻮز ﺑﻌﺪﻩ ﻗﺘﻠﻬﻢ.
V J35z1FOאز1L,אx#

ﻓﺄﻣــﺎ ﺟـﻮاز ﻗـﺘﻠﻬﻢ ﻓــﻼ ﺧــﻼف ﻓﻴــﻪ) (2إﻻ ﻣــﺎ ﳛﻜــﻲ ﻋــﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﺘــﺎﺑﻌﲔ)،(3
واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®  ¬ «m:
)(5
)(4
¶ ، lﻗﻴﻞ :ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﻜﺜﲑ  ،وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ~ } |m:
 ،(6)lوﻷﻧــﻪ  ﻗﺘــﻞ ﲨﺎﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺎري ﻣــﻨﻬﻢ ﻋﻘﺒــﺔ واﻟﻨﻀــﺮ ﺑــﻦ
اﳊ ـ ــﺎرث وﻏﲑﳘـ ـ ــﺎ) ،(7وروي ﻋـ ـ ــﻦ أﰉ ﺑﻜ ـ ــﺮ اﻟﺼـ ـ ــﺪﻳﻖ –  -أﻧـ ـ ــﻪ ﻗـ ـ ــﺎل ﰲ
اﻟﻔﺠــﺎءة :وددت أﱐ ﱂ أﺣﺮﻗــﻪ وﻛﻨــﺖ ﻗﺘﻠﺘــﻪ ﺳــﺮﳛﺎ أو أﻃﻠﻘﺘــﻪ ﳒﻴﺤــﺎ) ،(8وﻗﺘــﻞ
أﺑــﻮ ﻣﻮﺳــﻰ اﻷﺷــﻌﺮي دﻫﻘــﺎن اﻟﺴــﻮس) (9وﻛــﺎن أﻋﻄــﺎﻩ اﻷﻣــﺎن ﻋﻠــﻰ ﲨﺎﻋــﺔ ﱂ
ﻳﺪﺧﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻬﻢ ،وﻟﻴﺲ ﰲ ذﻟﻚ ﺧﻼف ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
6 J36z1FOא,قאx#

ﻓﺄﻣ ــﺎ ﺟ ـ ـﻮاز اﺳ ــﱰﻗﺎﻗﻬﻢ ﻓﻸ ـ ـﻢ ﺟ ــﻨﺲ ﻣﺸ ــﺮﻛﻮن ﻓﺠ ــﺎز اﺳ ــﱰﻗﺎﻗﻬﻢ إذا رآﻩ
اﻹﻣﺎم ﻛﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﺼﺒﻴﺎن ،وﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﻮﻢ رﺟﺎﻻ ﺑﺎﻟﻐﲔ إﻻ ﺧﻴﻔﺔ
اﳌﻘﺎﺗﻠ ــﺔ ،وذﻟ ــﻚ ﻻ ﳝﻨ ــﻊ اﺳ ــﱰﻗﺎﻗﻬﻢ ﻛﺎﻟﺼ ــﺒﻴﺎن إﻧ ــﻪ ﳜ ــﺎف ﻣ ــﻨﻬﻢ اﳌﻘﺎﺗﻠ ــﺔ ﺑﻌ ــﺪ
اﻟﻜﱪ ﰒ ﻻ ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ اﺳﱰﻗﺎﻗﻬﻢ.
) (1وجه :سقطت من )ق(.
) (2انظر :بداية المجتھد..(10/6) :
) (3كان الحسن يكره قتل األسير حكاه أشعت )انظر أحكام القرآن للقرطبي – .(227-16
) (4سورة األنفال ،اآلية.67 :
) (5انظر :تفسير الطبري.(42/1) .
) (6سورة التوبة ،اآلية.5 :
) (7أخرج ھذا الح!ديث الطبران!ي والش!افعي والبيھق!ي ،(65-64/9) :اب!ـن أب!ى شيـ!ـبة ) ،(372/14وال!دارقطني
وأخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي مراس!!ليه وأب!!و عبي!!د ف!!ي األم!!وال )انظ!!ر نص!!ب الراي!!ة ،(402/3) :ومجم!!ع الزوائ!!د:
).(92/6
) (8الفجاءة :ھو إياس عبد ﷲ بن عبد ياليل – حرقه أبو بك!ر وھ!و مقم!وط؛ ألن!ه زع!م أن!ه أس!لم فجھ!زه أب!و بك!ر
بج!يش فلم!!ا س!ار جع!!ل ال يم!ر بمس!!لم وال مرت!د إال قتل!!ه وأخ!!ذ مال!ه )انظ!!ر قص!ة الفج!!اءة ف!ي البداي!!ة والنھاي!!ة:
.(344/6
) (9لم أعثر على تخريج لھذا األثر.
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ﻓﺄﻣــﺎ ﺟ ـﻮاز اﺳــﺘﺒﻘﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠــﻰ أداء اﳉﺰﻳــﺔ وﻛــﻮﻢ أﺣ ـﺮارا ﻓﺎﻋﺘﺒــﺎرا ﲟــﻦ ﺟﺎءﻧــﺎ
اﺑﺘـﺪاء وﺳـﺄل ﻋﻘـﺪ اﻟﺬﻣــﺔ ﻟـﻪ؛ وﻷن ذﻟـﻚ ﻣﻮﺟـﺐ اﻟﻈــﺎﻫﺮ ﻣـﻦ ﻗﻮﻟـﻪ ﻋـﺰ وﺟــﻞ                   :
 (1)lih g f e d cmوﻗﻮﻟ ـ ــﻪ  ﻷﻣﺮاﺋ ـ ــﻪ" :ﻓ ـ ــﺈن
أﺑـﻮا ﻓﺎدﻋﻬﻤــﺎ إﱃ أداء اﳉﺰﻳــﺔ)،(3)"(2وﻷــﻢ ﻟــﻮ ﺑــﺬﻟﻮا ذﻟــﻚ ﻗﺒــﻞ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻴﻬﻢ
ﻟﻘﺒﻠﻨﺎﻫﻢ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
 J38z1FOא@;دאxA

وأﻣــﺎ ﺟ ـﻮاز اﳌـ ّـﻦ ﻋﻠــﻴﻬﻢ) ،(4أو اﳌﻔــﺎداة) (5ــﻢ ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻣﻨﻌــﻪ
اﻷﻣـﺮﻳﻦ) ،(6ﻓﻠﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ،(7)la` _ ~ }m :وﻫــﺬا ﻧــﺺ؛ وﻷﻧــﻪ 
إذا أراد ﻗﺘــﻞ أﰉ ﻋــﺰة اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﳌــﺎ أﺳــﺮ ﺑﺒــﺪر ﻓﻘــﺎل ﻟــﻪ :أﻃﻠﻘــﲏ ﻓــﺈﱐ ذو ﻋﻴــﺎل
ﻓﺄﻃﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺮﺟـﻊ إﱃ اﻟﻘﺘـﺎل ﻓﻤﻀـﻰ إﱃ اﳌﺸـﺮﻛﲔ وﻗـﺎل :ﺳـﺨﺮت ﻣـﻦ
ﳏﻤ ـ ـ ــﺪ ﰒ ﻋ ـ ـ ــﺎد ﻓﻘﺎﺗ ـ ـ ــﻞ ﻓﺄﺧـ ـ ـ ــﺬ ﻓﻄﻠ ـ ـ ــﺐ أن ﻳﻄﻠ ـ ـ ــﻖ ﻓﻘ ـ ـ ــﺎل " :ﻻ ﻳﻠﺴ ـ ـ ــﻊ
اﳌ ــﺆﻣﻦ ﻣ ــﻦ ﺟﺤ ــﺮ ﻣـ ـﺮﺗﲔ" وﻗﺘﻠ ــﻪ ﺑﻴ ــﺪﻩ) (8وﺳ ــﺌﻞ ﰲ ﲦﺎﻣ ــﺔ ﺑ ــﻦ أﺛ ــﺎل) (9ﻓﻤ ـ ّـﻦ
ﻋﻠﻴـ ــﻪ) ،(10وﻗـ ــﺎل " :ﻟـ ــﻮ ﻛـ ــﺎن ﻣﻄﻌـ ــﻢ ﺣﻴـ ــﺎ ﻓﺴـ ــﺄﻟﲏ ﰲ ﻫـ ــﺆﻻء ﻷﻃﻠﻘـ ــﺘﻬﻢ
ﻟﻪ") ،(11وأﻣﺎ اﳌﻔـﺎداة ﻓﻠﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ،(12)la` _ ~ }m :وﺑﻔﻌﻠـﻪ 
) (1سورة التوبة ،اآلية.29 :
) (2أداء الجزية :سقطت من )م(.
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4المن :ھو إطالقھم من غير جزية )أحكام القرآن للقرطبي.(226/16 :
) (5المفاداة :وھو إطالقھم بفدية يدفعونھا.
) (6انظر :مختصر القدوري.(124/4) :
) (7سورة محمد :اآلية.4 :
) (8الحديث بھذه القصة أخرجه البيھقي ،(65/9) :أما قوله " :ال يلسع المؤمن من جحر مرتين" ،فقد أخرج!ه
مسلم في الزھد ،والرقائق باب ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين.(2295/4) :
) (9وھو سيد أھل اليمامة.
) (10أخرجه البخاري في المغازى ،باب وفد بن حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ،(117/5) :ومسلـ!ـم ف!ي الجھـ!ـاد
والسير ،باب :ربط األسير وحبسه وجواز المن عليه.(1442/3) :
) (11أخرجه البخاري في الجھاد ،باب من النبي  على األسارى.(953/4) :
) (12سورة محمد :اآلية.4 :
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ﺑﺄﺳــﺎرى ﺑــﺪر أﻃﻠﻘﻬــﻢ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎل أﺧــﺬﻩ ﻣــﻨﻬﻢ) ،(1وأﻃﻠــﻖ أﺳ ـﲑا ﻣــﻦ ﻋﻘﻴــﻞ،
وﻓﺎدى ﺑﻪ رﺟﻠﲔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎ أﺳﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺛﻘﻴﻒ).(2
 J39z1FOא.#نx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻳﺘﻀــﻤﻦ اﻷﻣــﺎن؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﻔﻌــﻞ إﻻ ﻣــﻊ اﻻﺳــﺘﺒﻘﺎء
ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌـﺪ؛ ﻷﻧـﻪ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻏـﺪرا ،واﻟﻐـﺪر ﳑﻨـﻮع ﻏـﲑ ﺟـﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮﻟـﻪ
ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ ،(3)l ut  s r q p  o n mm :وﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ
" :ﻳﻨﺼﺐ ﻟﻠﻐﺎدر ﻟﻮاء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻘﺎل :ﻫﺬﻩ ﻏﺪرة ﻓﻼن").(4
.4 J40z1FOنא@x+DS

أﻣــﺎن اﳊــﺮ اﳌﺴــﻠﻢ اﻟﻌﺎﻗــﻞ اﻟﺒــﺎﻟﻎ ﻻم ﻻ ﳚــﻮز ﻧﻘﻀــﻪ ذﻛ ـﺮا ﻛــﺎن أو أﻧﺜــﻰ)،(5
وﻗــﺎل ﻋﺒــﺪ اﳌﻠــﻚ :أﻣــﺎن ﻣــﻦ ﺳــﻮى أﻣــﲑ اﳉــﻴﺶ ﻣﻮﻗــﻮف ﻋﻠــﻰ إﺟﺎزﺗــﻪ :ﻓــﺈن
ردﻩ ) ،(6وﺟ ـ ـ ـ ــﻪ اﻷول ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ " :وﻳﺴ ـ ـ ـ ــﻌﻰ ﺑ ـ ـ ـ ــﺬﻣﺘﻬﻢ
رأى أن ﳝﻀ ـ ـ ـ ــﻴﻪ وإﻻ ّ
)(8
أدﻧﺎﻫﻢ") (7وﻫﺬا ﻋﺎم ،وﻷن أم ﻫﺎﻧﺊ أﺟﺎرت رﺟﻼ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻳﻮم اﻟﻔـﺘﺢ
ﻓﻘ ـ ــﺎل رﺳ ـ ــﻮل اﷲ " :ﻗ ـ ــﺪ أﺟﺮﻧ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ أﺟ ـ ــﺮت ﻳ ـ ــﺎ أم ﻫ ـ ــﺎﻧﺊ") ،(9وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ
اﻟﻌﺒﺎس) (10ﻣﻊ أﰉ ﺳﻔﻴﺎن أﺟﺎزﻩ ﺑﻐﲑ أﻣﺮ اﻟﻨﱯ  ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ).(11
) (1أخرجه مسلم في الجھاد ،باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم.(1385-1383/3) :
) (2انظر المستدرك للحاكم.(324/3) :
) (3سورة األنفال :اآلية.58 :
) (4أخرجه البخاري في الجزية ،باب إثم الغادر للبر والفاجر ،(71/4) :ومسلم في الجھاد والسير ،ب!اب :تح!ريم
الغدر.(1380/3) :
) (5انظر :المدونة ،(401-400/1) :الرسالة )ص .(190
) (6انظر الكافي) :ص  ،(210المقدمات.(368/1) :
) (7أخرجه النسائي في القسامة ،باب :سقوط القود من المسلم للكافر ،(21/8) :وأبو داود في الديات ،باب أيقت!ل
المسلم بالكافر ،(666/4) :وأحمد ،(211/2) :والح!اكم مختص!ر ،(141/2) :وق!ال :ف!ي التنق!يح س!نده ص!حيح
)نصب الراية.(335/4) :
) (8أم ھانئ :بنت أبى طالب الھاش!مية اس!مھا فاخت!ة وقي!ل :ھن!د لھ!ا ص!حبة وأحادي!ث ،مات!ت ف!ي خالف!ة معاوي!ة
)انظر تقريب التھذيب ص .(59
) (9أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي الص!!الة ،ب!!اب الص!!الة ف!!ي الث!!واب الواح!!د ملحف!!ا ب!!ه ،(94/1) :ومس!!لم ف!!ي ص!!الة
المسافرين ،باب استحباب صالة الضحى.(498/1) :
) (10العباس :بن عبد المطلب بن ھاشم عم النبي  مشھور ،مات سنة اثن!ين وثالث!ين أو بع!دھا وھ!و اب!ن ثم!ان
وثمانين )انظر :تقريب التھذيب ص  ،293سير أعالم النبالء.(978/2) :
) (11لم أعثر على تخريج لھذا الخبر.
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ووﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ذﻟﻚ ﺿـﺮر ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻓﻜـﺎن
ﻣﻮﻗﻮﻓ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ رأي اﻹﻣ ــﺎم ،وﻷ ــﻢ ﻟ ــﻮ رأوا اﺳ ــﱰﻗﺎق اﻷﺳ ــﺎري أو اﳌ ـ ّـﻦ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ
وآﺑ ــﺎﻩ اﻹﻣ ــﺎم ﻟﻜ ــﺎن ذﻟ ــﻚ إﻟﻴ ــﻪ ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ اﻷﻣ ــﺎن ،وﻷن ﰲ ذﻟ ــﻚ اﻓﺘﻴﺎﺗ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ
اﻷﺋﻤﺔ وﺗﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ.
.4 J41z1FOنאx $

)(1

أﻣﺎن اﻟﻌﺒﺪ ﺟﺎﺋﺰ أذن ﻟﻪ ﺳـﻴﺪﻩ ﰲ اﻟﻘﺘـﺎل أو ﱂ ﻳـﺄذن ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ
ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﱂ ﻳــﺄذن ﻟــﻪ ﱂ ﳚــﺰ أﻣﺎﻧــﻪ)(2؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ" :وﻳﺴــﻌﻰ ﺑــﺬﻣﺘﻬﻢ أدﻧــﺎﻫﻢ"،
وروي" :وﳚ ــﲑ ﻋﻠ ــﻴﻬﻢ أدﻧ ــﺎﻫﻢ")(3؛ وﻷن ﺻ ــﺤﺔ اﻷﻣ ــﺎن ﻻ ﻳﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑ ــﺎﻹذن ﰲ
اﻟﻘﺘﺎل ﻛﺎﳊﺮ إذا ﱂ ﻳﺄذن ﻟﻪ اﻹﻣﺎم ﰲ اﻟﻘﺘﺎل.
.4 J42z1FOنאxF

واﻟﺼــﱯ إذا ﻋﻘــﺪ اﻷﻣــﺎن ﺟــﺎز أﻣﺎﻧــﻪ ﻋﻨــﺪ اﺑــﻦ اﻟﻘﺎﺳــﻢ)(4؛ ﻷﻧــﻪ ﳑــﻦ ﻳﻌﻘــﻞ
اﻷﻣﺎن ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻎ.
1L, J43z1FOא/Saوא Fنx
)(5

وﻻ ﻳﻘﺘـ ــﻞ اﻟﻨﺴـ ــﺎء وﻻ اﻟﺼـ ــﺒﻴﺎن ؛ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ ﺗﻌـ ــﺎﱃ Ä Ã Â Ám :
 ،(6) lÆÅوﻷﻧــﻪ  ــﻰ ﻋــﻦ ﻗﺘــﻞ اﻟﻨﺴــﺎء وﻻ اﻟﺼــﺒﻴﺎن وﻗــﺎل" :ﻻ

ﺗﻘﺘﻠﻮا ﻃﻔﻼ أو اﻣﺮأة") ،(7وﻷﻢ أﻣﻮال ورﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ.



) (1انظر :المدونة ،(401-400/1) :الرسالة) :ص  ،(190الكافي )ص .(210-209
) (2انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(292مختصر القدوري.(127-26/4) :
) (3سبق تخريج الحديث قريبا.
) (4انظر :المدونة.(440/1) :
) (5انظر :المدونة ،(370/1) :التفريع ،(357/1) :الرسالة )ص .(189
) (6سورة البقرة ،اآلية.190 :
) (7أخرجه البخاري في الجھاد ،باب :قتل النساء في الحرب ،(21/4) :ومسلم في الجھ!اد ،ب!اب ت!أمير األم!راء:
).(1357/3
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ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﺮﻫﺒــﺎن واﻟﺸــﻴﻮخ اﳍﺮﻣــﺎء) (1ﻓــﻼ ﻳﻘﺘﻠـﻮا إﻻ أن ﻳﻜــﻮن ﰲ ﺗﺒﻘﻴــﺘﻬﻢ ﺿــﺮر
ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﻼم ﻣﺜــﻞ أن ﻳﻜﻮﻧ ـﻮا ﻣــﻦ ذوي اﻟ ـﺮأي واﻟﺘــﺪﺑﲑ واﳌﺸــﻮرة ﻓــﺈن ﻗــﺘﻠﻬﻢ
ﺟــﺎﺋﺰ) ،(2و ﻗــﺎل اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ :ﻳﻘﺘﻠــﻮن وإن ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻓــﻴﻬﻢ ﺿــﺮر) (3ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻗﻮﻟــﻪ
" :وﻻ ﺗﻘﺘﻠـﻮا ﺷــﻴﺨﺎ ﻓﺎﻧﻴــﺎ") ،(4وﻗﻮﻟــﻪ" :وﻻ ﺗﻘﺘﻠـﻮا أﻫــﻞ اﻟﺼـﻮاﻣﻊ") (5وروى
ﻣﺜﻠ ــﻪ ﻋ ــﻦ أﰉ ﺑﻜ ــﺮ اﻟﺼ ــﺪﻳﻖ) (6رﺿ ـﻮان اﷲ ﻋﻠﻴ ــﻪ) (7وﻻ ﳐ ــﺎﻟﻒ ﻟ ــﻪ ،وﻷﻧ ــﻪ ﻻ
ﻓﻀﻞ ﻓﻴﻬﻢ ﻟﻠﻘﺘﺎل ،وﻻ ﺿﺮر ﰲ ﺗﺒﻘﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن.
6 J45z1FOאx?PN

وإذا ارــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﻮن ﻣــﻦ اﳌﺸــﺮﻛﲔ رﻫــﺎﺋﻦ ﻓﺄﺳــﻠﻤﻮا وﻫــﻢ ﰲ أﻳــﺪﻳﻨﺎ رددﻧــﺎﻫﻢ
وﱂ ﳚــﺰ ﻟﻨــﺎ ﺣﺒﺴــﻬﻢ) (8ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﻦ أﰉ ذﻟــﻚ؛ ﻷن ﰲ ﻣﻨــﻊ ردﻫــﻢ ﻏــﺮر ــﻢ و
ذﻟﻚ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ ،وﻷﻧﻪ  ﺻﺎﱀ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﻳﻮم اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﺗﺎﻩ ﻣﻨﻬﻢ
ردﻩ إﻟﻴﻬﻢ ،وﻣﻦ أﺗﺎﻫﻢ ﻣﻨﺎ ﱂ ﻳﺮدوﻩ ﻓﻜﻠﻤﻪ ﻋﻤﺮ –  -ﰲ ذﻟـﻚ ﻓﻘـﺎل :
"ﻣــﻦ ذﻫــﺐ ﻣﻨــﺎ إﻟــﻴﻬﻢ أﺑﻌــﺪﻩ اﷲ ،وﻣــﻦ ﺟــﺎء ﻣــﻨﻬﻢ إﻟﻴﻨــﺎ ﻓﺮددﻧــﺎﻩ ﺟﻌــﻞ اﷲ ﻟــﻪ
ﳐﺮﺟـﺎ") ،(9وﻷﻧـﺎ إذا ﱂ ﻧــﺮد رﻫـﺎﺋﻨﻬﻢ ﱂ ﻧـﺆﻣﻦ ﻏــﺪرﻫﻢ ﺑﺎﳌﺴـﻠﻤﲔ؛ ﻷـﻢ أﻳﻀــﺎ
ﻳﻬﺘﻤ ــﻮن) (10ﺑﺎﻟﺮﻫ ــﺎﺋﻦ ﻣ ــﺎداﻣﻮا ﻋﻠ ــﻰ دﻳ ــﻨﻬﻢ ،وﻣﺮاﻋ ــﺎة اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ أوﱃ ﻣ ــﻦ رﻋ ــﺎة
اﻟﻮاﺣﺪ واﻻﺛﻨﲔ.
) (1في )م( :الھرم.
) (2انظر :المدونة ،(370/1) :الرسالة )ص .(189
) (3انظر ومختصر المزنى ،(2722) :اإلقناع) :ص .(176
) (4أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي الجھ!!اد ،ب!!اب ف!!ي دع!!اء المش!!ركين ،(86/3) :والبيھق!!ي (90/9) :م!!ن رواي!!ة خال!!د ب!!ن
الفرز وھو مختلف فيه.
) (5أخرجه ابن أبى شيبة ) ،(386/12وأحمد ،(300/1) :والبيھقي ،(90/9) :من حديث إب!راھيم ع!ن إس!ماعيل
وإبراھيم ھذا ضعيف.
) (6الصديق :سقطت من )ق(.
) (7البيھقي.(90/9 :
) (8انظر :التفريع.(362/1) :
) (9أخرجه البخاري في الجھاد ،باب :ناقة النبي  ،(220/3) :ومسلم في الجھاد ،باب صلح الحديبية.(1409/2) :
) (10في )م( و )ر( :أنما يتھمون.
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وﻗــﺪ ﻓﻌــﻞ  ذﻟــﻚ ﻣــﻊ أﰉ راﻓــﻊ) (1ﳌــﺎ ﺟــﺎءﻩ رﺳــﻮﻻ ﳍــﻢ ﻓﺄﺳــﻠﻢ ﻓﻘــﺎل ﻟــﻪ:
ارﺟــﻊ إﻟ ــﻴﻬﻢ) ،(2ورد أﺑــﺎ ﺟﻨ ــﺪل) (3وأﺑــﺎ ﺑﺼ ــﲑ) (4ﳝﺸــﻴﺎن ﰲ ﻗﻴﻮدﳘ ــﺎ وﺟ ــﺎءاﻩ
ﻣﺴﻠﻤﲔ وﻗﺎل" :ﺳﻴﺠﻌﻞ اﷲ ﻟﻜﻤﺎ ﻓﺮﺟﺎ وﳐﺮﺟﺎ").(5
MD+D4?2O J46z1FOوWVאDFو4Wضx

وﻣــﻦ أﺳــﻠﻢ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺼــﻠﺢ ﻓﺄرﺿــﻪ ﻣﻠــﻚ ﻻ ﻳﻌــﱰض ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ ﻛﺴــﺎﺋﺮ
أﻣﻼﻛ ــﻪ ،وﻣ ــﻦ ﻓﺘﺤ ــﺖ أرﺿ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮة ﻓﻬ ــﻲ ﻣﻐﻨﻮﻣ ــﺔ ﻻ ﻳﻜ ــﻮن أﺣ ــﻖ  ــﺎ ﻛﺴ ــﺎﺋﺮ
اﻷﻣ ـﻮال اﳌﻐﻨﻮﻣــﺔ ﻋــﻨﻬﻢ) ،(6ﻓــﺈن ﻛﺎﻧــﺖ ﻋــﺎﻣﺮة ووﺟــﺪ اﻹﻣــﺎم ﻣــﻦ ﻳﺴــﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ
اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻳﺆدي ﺧﺮاﺟﻬـﺎ ﺗﺮﻛﻬـﺎ وﻗﻔـﺎ ﻟﻠﻤﺴـﻠﻤﲔ وﱂ ﻳﻘﺴـﻤﻬﺎ ﻛـﺄرض اﻟﺴـﻮاد،
)(7
ﺧﻼﻓﺎ ﳌـﻦ ﻳﻘـﻮل :إـﺎ ﺗﻘﺴـﻢ ﻹﺧﺒـﺎر اﷲ ﺗﻌـﺎﱃ } | { z y xm:
~_ lإﱃ ﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ (8)lDC B Am :وﺑ ـ ـ ــﺬﻟﻚ اﺣ ـ ـ ــﺘﺞ
ﻋﻤــﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب –  -ﻓﻘــﺎل :إن ﻫــﺬﻩ اﻵﻳــﺔ ﻣﺴــﺘﻮﻋﺒﺔ ﳉﻤﻴــﻊ اﳌﺴــﻠﻤﲔ
ﺣــﱴ اﻟﺮاﻋــﻲ ﺑﻌــﺪن) ،(9وﻃﻮﻟــﺐ ﺑﻘﺴــﻤﺘﻬﺎ ﻓــﺎﻣﺘﻨﻊ ﻓﻠــﺞ ﺑــﻪ ﺑــﻼل ﻓﻘــﺎل :اﻟﻠﻬــﻢ
اﻛﻔﻨـﻰ ﺑﻼﻻ وذوي ﺑﻼل) ،(10وﱂ ﻳﻨﻜﺮ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ذﻟـﻚ ،وﺗـﻼﻩ
ﻋﺜﻤﺎن وﻋﻠﻲ – رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ -ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻪ) ،(11وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن رأى اﻹﻣﺎم
ﰲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ رأﻳﺎ ﱂ ﳝﺘﻨﻊ أن ﻳﻘﺎل ﻟـﻪ ذﻟـﻚ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﻔﺘﺤـﻪ ﻣـﻦ
) (1أبو رافع مولى رسول ﷲ  كان للعباس وھبه للنبي  اختلف في اسمه قيل :إب!راھيم ،وقي!ل :ثاب!ت ،وقي!ل:
ھرمز كان قبطيا توفى في خالفة عثمان؛ وقيل :في خالفة علي ،وھو الصواب )االستيعاب.(1657/4 :
) (2أخرجه الحاكم.(598/3) :
) (3أبو جندل :العاص بن سھيل بن عبد شمس بن عبد ود الص!حابي الجلي!ل ،ت!وفي ش!ھيدا ف!ي ط!اعون عم!واس
سنة ثماني عشرة )شذرات الذھب ،30/1 :سير أعالم النبالء.(193/1 :
) (4أبو بصير :اختلف في اسمه ونسبه ،فقيل :عبيد بن أسيد بن جارية ،وقي!ل :اس!مه عتب!ة ب!ن جاري!ة اب!ن أس!يد،
وقال ابن إسحق أبو بصير :عتبة بن أسيد جارية ،قصته عام الحديبية مشھورة )األنساب.(612/4 :
) (5أخرجه البخاري في الصلح مع المشركين.(168/3) :
) (6انظر :الفواكه الدواني.(418/1) :
) (7يقول ابن حزم بتقسيمھا )انظر :المحلى.(344/7 :
) (8سورة الحشر ،اآلية.7 :
) (9سبق تخريج األثر.
) (10انظر البيھقي.(351/6) :
) (11انظر عبد الرزاق .(237/5) :
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ﺑﻌ ــﺪ ،وﻷن اﻟﻨ ــﱯ  ﻗ ــﺪ ﻏ ــﻨﻢ ﻏﻨ ــﺎﺋﻢ وأراﺿ ــﻲ ﱂ ﻳﻨﻘ ــﻞ أﻧ ــﻪ ﻗﺴ ــﻢ ﻣﻨﻬ ــﺎ إﻻ
ﺧﻴﱪ) ،(1وﻫﺬا إﲨﺎع اﻟﺴﻠﻒ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.
 L>©FאCQدو7א!.(2) E 2

@@

<

<
<
<
<
<
) (1أخرجه البخاري في المغازى ،باب غزوة خيبر.(72/5) :
) (2ما بين قوسين سقط من )ق(.
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اﳊﻠ ــﻒ اﳉ ــﺎﺋﺰ ﻫ ــﻮ ﺑ ــﺎﷲ وﺑﺼ ــﻔﺎت ذاﺗ ــﻪ ،واﳊﻠ ــﻒ ﺑﻐ ــﲑﻩ ﳑﻨ ــﻮع ﻛ ــﺎﳊﻠﻒ
ﺑﺎﻷﻧﺒﻴــﺎء واﻵﺑــﺎء أو ﺑﺎﻟﻜﻌﺒــﺔ أو ﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗــﺎت)(3؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ :
"ﻻ ﲢﻠﻔ ـ ـﻮا ﺑﺂﺑ ـ ــﺎﺋﻜﻢ وﻻ ﺑﺄﻣﻬ ـ ــﺎﺗﻜﻢ وﻻ ﲢﻠﻔ ـ ـﻮا إﻻ ﺑ ـ ــﺎﷲ ،وﻣ ـ ــﻦ ﻛ ـ ــﺎن ﺣﺎﻟﻔ ـ ــﺎ
ﻓﻠﻴﺤﻠﻒ ﺑﺎﷲ أو ﻟﻴﺼﻤﺖ").(4
 J1z1FOא~xW8xD

اﶈﻠــﻮف ﺑــﻪ ،ﺿ ـﺮﺑﺎن :ﻗــﺪﱘ وﳏــﺪث ،ﻓﺎﻟﻘــﺪﱘ ﻫــﻮ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ وﺻــﻔﺎت ذاﺗــﻪ
واﻟﻜﻔﺎرة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺬا اﻟﻀﺮب دون ﻏﲑﻩ ،واﶈﺪث ﻣﺎ ﻋﺪى اﻟﺒﺎري وﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻼ
ﻛﻔﺎرة ﰲ اﳊﻠﻒ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ).(5
6 J2z1FOא!x[a

)(6

وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﳊﻨــﺚ ﰲ اﳊﻠـﻒ ﺑـﺎﷲ ﲡــﺐ ﺑـﻪ اﻟﻜﻔـﺎرة ﻟﻘﻮﻟــﻪ ©m :
 (7)l ®¬ « ªواﺗﻔـ ــﻖ ﻋﻠـ ــﻰ أن اﻟﻴﻤـ ــﲔ ﺑـ ــﺎﷲ داﺧﻠـ ــﺔ ﰲ

ﻫﺬا) ،(8وﻗﻮﻟﻪ " :ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﳝﲔ ﻓﺮأى ﻏﲑﻫﺎ ﺧﲑا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻠﻴـﺄت اﻟـﺬي
ﻫﻮ ﺧﲑ وﻟﻴﻜﻔﺮ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ") ،(9وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ.

) (1األيمان :بفتح الھمزة – جمع يمين ،وھي لغة مأخوذة من اليمين العضو المع!روف ،واص!طالحا اليم!ين قس!م
أو التزام مندوب غير مقصود به القربة ،أو ما يجب بإنشاء ال يفتق!ر لقب!ول معل!ق ب!أمر مقص!ود عدم!ه )ح!دود
)حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص .(126
) (2النذور  :جمع نذر ،وھو إيجاب امرئ على نفسه  تع!الى أم!را ،وأخص!ه الم!أمور بأدائ!ه الت!زام طاع!ة بني!ة
قربة ال المتناع من أمر )حدود ابن عرفة مع شرح الرصاح ص .(138
) (3انظر المدونة ،(30-29/2) :التفريع ،(381/1) :الرسالة) :ص .(192
) (4أخرجه البخاري في األيمان والنذور باب :ال تحلفوا بأبائكم ،(221/7) :ومسلم في األيمان ب!اب :النھ!ي ع!ن
الحلف بغير ﷲ.(1267/3) :
) (5انظر المدونة ،(2931/2) :التفريع.(382-381/1) :
) (6الحنث :إذا لم يف بموجب يمينه وحلفه.
) (7سورة المائدة ،اآلية.89 :
) (8تفسير الطبري.(13/7) :
) (9أخرجه البخاري في األيم!ان والن!ذور ،ب!اب :الكف!ارة قب!ل الحن!ث وبع!ده ،(240/7) :ومس!لم ف!ي األيم!ان ف!ي
باب :من حلف يمينا فرأى غيرھا خيرا منھا.(1268/3) :
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وﲨﻴــﻊ أﲰﺎﺋــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ــﺎ اﻟﻜﻔــﺎرة ﻛــﺎﻟﺮﲪﻦ واﻟــﺮﺣﻴﻢ واﻟﻌﺰﻳــﺰ واﻟﺴــﻤﻴﻊ واﻟﻌﻠــﻴﻢ
وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻪ ﻛﻌﻠﻤﻪ وﻗﺪرﺗﻪ وﺟﻼﻟـﻪ وﻋﻈﻤﺘـﻪ وﻛﱪﻳﺎﺋـﻪ
وﻋﺰﺗﻪ وﻛﻼﻣﻪ وﻋﻬﺪﻩ وﻣﻴﺜﺎﻗﻪ وﻛﻔﺎﻟﺘﻪ وﺣﻘﻪ وﺳـﺎﺋﺮ ﺻـﻔﺎت ذاﺗـﻪ) ،(1وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ
ذﻟﻚ؛ ﻷﺎ ﳝﲔ ﺑﻘﺪﱘ ﻏﲑ ﳐﻠﻮق ﻓﻜﺎن ﻛﺎﳊﻠﻒ ﺑﺎﻟﺬات.
 J4z1FOא!x C$8D
)(2

ﻓﺄﻣــﺎ اﻟﻌﻬــﺪ ﻓﺎﻟــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠــﻰ أــﺎ ﳝــﲔ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ` _ ~ }m:
 j i h g f e d c b a
 ،(3)lkوذﻟــﻚ ﻳــﺪل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻌﻬــﺪ واﳌﻴﺜــﺎق واﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ أﳝــﺎن ،وﻷن ﻋــﺮف

اﻟﻨﺎس ﺟﺎر ﺑﺎﳊﻠﻒ ﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ،وﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺬات.

>6 J5z1FOنא C$وא@]قوאZ;fوxDR4

وﻳﻜ ــﻮن ﳝﻴﻨ ــﺎ وإن أﻃﻠ ــﻖ) (4ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻷ ــﺎ ﺻ ــﻔﺔ ﻣ ــﻦ ﺻ ــﻔﺎت
اﻟﺬات ﻓﺈﻃﻼﻗﻬﺎ ﻛﺘﻌﻴﻨﻬﺎ أﺻﻠﻪ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻘﺪرة.
,?2O J6z1FOل CMDא7وW,].و>;xWL

وإذا ﻗ ــﺎل :ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻬ ــﺪ اﷲ وﻣﻴﺜﺎﻗ ــﻪ وﻛﻔﺎﻟﺘ ــﻪ :ﻓ ــﺈن أراد اﻟﺘﻜـ ـﺮار أو اﻟﺘﺄﻛﻴ ــﺪ
ﻓﻜﻔــﺎرة واﺣــﺪة ،وإن أراد اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻓﻠﻜــﻞ واﺣــﺪ ﻛﻔــﺎرة ،وذﻣــﺔ اﷲ ﰲ ﻣﻌــﲎ
ﻋﻬﺪﻩ).(6

) (1انظر :المدونة ،(30-29/2) :التفريع.(382-381/1) :
) (2وذلك بأن يقول :وعھد ﷲ أو على عھد ﷲ.
) (3سورة النحل ،اآلية.91 :
) (4أي يطلقھا عن لفظ الجاللة وذلك بأن يقول على العھد ،أو بالكفالة والميثاق.
) (5انظر :األم ،(63/7) :واإلقناع.(188) :
) (6انظر :المدونة ،(30/2) :التفريع.(382/1) :
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وأﻣﺎﻧﺔ اﷲ ﳝﲔ ﺗﻜﻔﺮ؛ ﻷﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟـﺬات ،ﻓـﺈن أراد اﻷﻓﻌـﺎل اﻟـﱵ ﺑـﲔ
اﻟﻌﺒﺎد ﻓﻼ ﻛﻔﺎرة وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻷﺷﻬﺐ.
,?. J8z1FOل+S,4Wو Cd4وxD54

إذا ﻗﺎل :أﻗﺴﻢ وأﺷـﻬﺪ وأﺣﻠـﻒ ﻓـﺈن أراد ﺑـﺎﷲ ﻓﻬـﻲ ﳝـﲔ ،وإن أراد ﻏـﲑﻩ أو
أﻃﻠﻖ) (1ﱂ ﺗﻜﻦ ﳝﻴﻨﺎ ﺗﻜﻔﺮ) ،(2ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إﺎ أﳝـﺎن أراد ـﺎ
اﷲ أو ﱂ ﻳــﺮدﻩ) ،(3واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﺑﻌــﺾ أﻗﺎوﻳﻠــﻪ أــﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﺑﺄﳝــﺎن أراد ــﺎ اﷲ
أو ﱂ ﻳــﺮدﻩ) ،(4ﻓــﺪﻟﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠــﻰ أﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ أن اﻹﻃــﻼق ﻻ ﻳﺘﻀــﻤﻦ ﳏﻠﻮﻓــﺎ) (5ﺑــﻪ
ﳐﺼﻮﺻــﺎ؛ ﻷن اﻟﻘﺴــﻢ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﺑﻐــﲑ اﷲ وﻛــﺬﻟﻚ اﳊﻠــﻒ ،ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ
ﻓﻜ ــﺎن ﳝﻴﻨ ــﺎ ﺗﻌ ــﺮت ﻋ ــﻦ اﺳ ــﻢ اﷲ وﺻ ــﻔﺎﺗﻪ ﻟﻔﻈ ــﺎ وﻧﻴ ــﺔ وﻋﺮﻓ ــﺎ ﻓ ــﻼ ﻛﻔ ــﺎرة ﻓﻴﻬ ــﺎ
ﻛﻘﻮﻟــﻪ :واﻟﻨــﱯ واﻟﻜﻌﺒــﺔ ،ودﻟﻴﻠﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ أن اﻟﻘﺴــﻢ ﳝــﲔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:
 (6)l½¼ » ºmوﻻ ﻓـ ـ ــﺮق ﻋﻨـ ـ ــﺪ أﻫـ ـ ــﻞ اﻟﻠﻐـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﲔ ﻗـ ـ ــﻮﳍﻢ:
أﻗﺴــﻤﺖ وﺣﻠﻔــﺖ) ،(7وﻣﻨــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ (8)lNM L Km :ﻣﻌﻨــﺎﻩ
ﺣﻠﻔﻮا) ،(9وﻗﻮﻟﻪ (10)lgf e d cm:ﻳﺮﻳﺪ ﳓﻠﻒ).(11


) (1في )ق( :وإن أراد غيره وأطلق.
) (2انظر :المدونة ،(30/2) :التفريع ،(382/1) :الرسالة )ص .(192
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(305مختصر القدوري.(7 ،6/4) :
) (4انظر :مختصر المزنى )ص .(290
) (5في )م( :مخلوقاته.
) (6سورة األنعام ،اآلية.109 :
) (7قال صاحب الصحاح :حلف أي أقسم.(1346/4) :
) (8سورة القلم ،اآلية.17 :
) (9انظر :تفسير الطبري(29/29) :
) (10سورة المنافقون ،اآلية.1 :
) (11انظر :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي.(122/18) :
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إذا ﻗــﺎل :أﻗﺴــﻤﺖ ﻋﻠﻴــﻚ ﻟــﺘﻔﻌﻠﻦ ﻛــﺬا  ،ﻓــﺈن أراد ﺳ ـﺆاﻟﻪ ﻓــﻼ ﻛﻔــﺎرة ﻋﻠﻴــﻪ
وﻟﻴﺴﺖ ﳝﲔ ،وإن أراد اﻟﻴﻤﲔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ).(2
 J10z1FOא! ;)DאNpوج?.א*gم0ن)vא~xWDxD

إذا ﻗﺎل أﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﷲ ،أو أﻛﻔﺮ ﺑﺎﷲ ،أو ﻫﻮ ﻳﻬﻮدي ،أو ﻧﺼـﺮاﱐ ،أو ﺑـﺮيء
ﻣﻨــﺎﷲ ،أو ﻣــﻦ اﻹﺳــﻼم أو ﻣــﻦ اﻟﻨــﱯ أو اﻟﻘــﺮآن أو اﻟﻜﻌﺒــﺔ أو ﻣــﺎ أﺷــﺒﻬﻪ ذﻟــﻚ
ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻛﻔﺎرة ﻓﻴﻪ) ،(3ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :إن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ أﳝﺎن)(4؛
ﻷــﺎ أﳝــﺎن ﺗﻌــﺮت ﻋــﻦ اﺳــﻢ اﷲ وﺻــﻔﺎﺗﻪ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺐ ﺑﺎﳊﻨــﺚ ﻓﻴﻬــﺎ ﻛﻔــﺎرة ﳝــﲔ
أﺻ ــﻠﻪ ،ﻗﻮﻟ ــﻪ :واﻟﻨ ــﱯ واﻟﻜﻌﺒ ــﺔ؛ ﻷﻧ ــﻪ ﺣﻠ ــﻒ ﺑ ــﺎﻟﱪاءة ﳑ ــﻦ ﻻ ﳚ ــﻮز اﻟﺘ ــﱪي ﻣﻨ ــﻪ
ﻛﻘﻮﻟﻪ :ﻫﻮ ﺑﺮئ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﺒﺔ.
S,4 J11z1FOمא#نx

اﻷﳝﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻟﻐﻮ وﻏﻤﻮس وﻣﻨﻌﻘﺪة:
واﻟﻠﻐﻮ ﻫﻮ أن ﳛﻠـﻒ ﻋﻠـﻰ ﺷـﻲء ﻳﻈﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺣﻠـﻒ ﻋﻠﻴـﻪ ﰒ ﻳﺘﺒـﲔ ﻟـﻪ أﻧـﻪ
ﲞﻼﻓﻪ ،ﻓﻬﺬا ﻻ إﰒ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻛﻔﺎرة.
واﻟﻐﻤﻮس :ﻫﻮ أن ﳛﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻟﻠﻜﺬب ﻓﻬﺬا أﻋﻈﻢ إﲦـﺎ ﻣـﻦ
أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺎرة.
واﳌﻨﻌﻘﺪة :ﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﺐ ﺑﺎﳊﻨﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ.


) (1ولم يفعله )التفريع.(382/1 :
) (2انظر :المدونة ،(33-31/2) :التفريع.(382/1) :
) (3انظر :المدونة ،(33-31/2) :التفريع.(382/1) :
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(305مختصر القدوري.(7/4) :
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻠﻐﻮ ﻣﺎ وﺻﻔﻨﺎﻩ؛ ﻷن ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ أو ﻏﻠﺒﺔ ﻇﻨﻪ وﱂ
ﻳﻮﺟــﺪ ﻣﻨــﻪ اﺳــﺘﺨﻔﺎﻓﺎ ﲝﺮﻣــﺔ اﻟﻴﻤــﲔ وﻻ ﺟـﺮأة وﻻ إﻗــﺪام ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻐﺮﻳــﺮ ــﺎ؛ ﻷﻧــﻪ
ﻋﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺻـﻒ ﻣﺮاﻋـﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺎ ﳍـﺎ وﻫـﻮ ﻋﻠﻤـﻪ وﻏﻠﺒـﺔ ﻇﻨـﻪ وﻣﻄﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻴﻤـﲔ
ﻟــﻪ اﻧﻌﻘﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ اﻟﻮﺟــﻪ :ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺣﻠــﻒ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﻘــﺪ ﺑــﺮ ،وإن
ﻛ ــﺎن ﲞ ــﻼف ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻼ ﺷ ــﻲء ﻋﻠﻴ ــﻪ)(1؛ ﻷن اﻟﻴﻤ ــﲔ ﱂ ﺗﻨﻌﻘ ــﺪ ﻷ ــﺎ وﻗﻌ ــﺖ
ﳏﻠﻮﻟﺔ.
_WW,6 J13z1FOوא7وMD8وאx7

واﺧﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ :ﻻ واﷲ وﺑﻠﻰ واﷲ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻖ) (2اﻟﻠﺴﺎن :ﻓﻘﺎل
اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ – ﻟﻴﺲ ﺑﻠﻐﻮ)(3؛ ﻷن ﺻﻔﺔ اﻟﻠﻐﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ،وﻗـﺎل
إﲰﺎﻋﻴــﻞ ﺑــﻦ إﺳــﺤﻖ وﺷــﻴﺨﻨﺎ أﺑــﻮ ﺑﻜــﺮ اﻷــﺮي وﻏﲑﳘــﺎ :أﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺰ اﻟﻠﻐــﻮ؛
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ اﻟﱪ وﻻ اﳊﻨﺚ ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺣﱰاز ﻣﻨﻪ.
 J14z1FOאZ2א 2سx

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻐﻤــﻮس ﻻ ﻛﻔــﺎرة ﻓﻴﻬــﺎ) (4ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(5ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ:
 (6)l ®¬ « ª ©mوﻫــﺬﻩ ﳏﻠﻮﻟــﺔ ﻏــﲑ ﻣﻨﻌﻘــﺪة؛ ﻷن
اﳌﻨﻌﻘـﺪة ﻣــﺎ أﻣﻜــﻦ ﺣﻠــﻪ إذا اﻧﻌﻘــﺪ ،ﻷن اﻟﻌﻘـﺪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﳊــﻞ ،واﳌﺎﺿــﻲ واﻗــﻊ
ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ واﺣــﺪ ﻻ ﳝﻜــﻦ ﺗﻐﻴــﲑﻩ) ،(7وﻷــﺎ ﳝــﲔ ﻻ ﻳﺘــﺄﺗﻰ ﻓﻴﻬــﺎ ﺑــﺮ وﻻ ﺣﻨــﺚ
ﻛــﺎﻟﻠﻐﻮ ،وﻷن اﻟﻜﻔــﺎرة ﻣﻌــﲎ ﻳﺮﻓــﻊ ﺣﻜــﻢ اﻟﻴﻤــﲔ ﻓﻠــﻢ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﺎﳊﻠﻒ) (8ﻋﻠــﻰ
) (1انظر :المدونة ،(29-28/2) :التفريع ،(383-382/1) :الرسالة )ص .(192
) (2في )م( :على سير.
) (3انظر :المدونة.(28/2) :
) (4انظر :المدونة ،(28/2) :التفريع ،(382/1) :الرسالة )ص .(192
) (5انظر :اإلقناع) :ص .(189
) (6سورة المائدة ،اآلية.89 :
) (7في )ق( :تغييره.
) (8في )ق( :بالحنث.
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اﳌﺎﺿ ــﻲ أﺻ ــﻠﻪ اﻻﺳ ــﺘﺜﻨﺎء ،وﻷن اﳊﻨ ــﺚ ﳐﺎﻟﻔ ــﺔ اﻟﺸ ــﻲء اﶈﻠ ــﻮف ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻟﻠﻴﻤ ــﲔ
وذﻟــﻚ ﻳﻘﺘﻀــﻲ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﻴﻤــﲔ ﻟﻴﺼــﺢ وﺻــﻒ اﻟﻔﻌــﻞ إذا وﻗــﻊ ﺑﺄﻧــﻪ ﺣﻨــﺚ ،وﻣــﱴ
ﺗﺄﺧﺮت ﻋﻨﻪ وﻗﻊ ﻋﺎرﻳﺎ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺼﲑ ﳏﻜﻮﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ.
 J15z1FOאZ2א@xA $a

ﻓﺄﻣــﺎ اﳌﻨﻌﻘــﺪ ﻓﻬــﻮ ﻣــﺎ ﺗــﺄﺗﻰ اﻟــﱪ واﳊﻨــﺚ ﻓﻴــﻪ) ،(1وذﻟــﻚ ﻫــﻮ اﳊﻠــﻒ ﻋﻠــﻰ
اﳌﺴ ــﺘﻘﺒﻞ وﻳﻨﻘﺴ ــﻢ أرﺑﻌ ــﺔ أﻗﺴ ــﺎم) :(2أﺣ ــﺪﻫﺎ أن ﳛﻠ ــﻒ ﻻ ﻓﻌﻠ ــﺖ ،واﻟﺜ ــﺎﱐ إن
ﻓﻌﻠـﺖ ،واﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻷﻓﻌﻠــﻦ ،واﻟﺮاﺑــﻊ إن ﱂ أﻓﻌــﻞ ،ﻓﺄﻣــﺎ ﳝﻴﻨــﻪ ﻻ ﻓﻌﻠــﺖ وإن ﻓﻌﻠــﺖ
ﻓﻬــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺑــﺮ ﻻ ﳛﻨــﺚ إﻻ ﺑــﺄن ﻳﻔﻌــﻞ ﻣــﺎ ﺣﻠــﻒ أن ﻻ ﻳﻔﻌﻠــﻪ ﻓﺘﻠﺰﻣــﻪ ﺣﻴﻨﺌــﺬ
اﻟﻜﻔﺎرة.
 J16z1FOאkوא!x[a

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ؛ ﻷن اﻷﳝــﺎن ﻣــﱰددة ﺑــﲔ اﻟــﱪ واﳊﻨــﺚ وﺗﺮﻗﺒﻬﻤــﺎ ،ﻓــﺎﻟﱪ ﻫــﻮ
اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺜﻞ أن ﳛﻠـﻒ ﻟﻴﻀـﺮﺑﻦ ﻋﺒـﺪﻩ أو ﻟﻴـﺪﺧﻠﻦ اﻟـﺪار ﻓﻴﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ ،واﳊﻨـﺚ
ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣـﻦ أن ﳛﻠـﻒ أن ﻻ ﻳﻔﻌﻠـﻪ ﻓﻴﻔﻌﻠـﻪ ،وإذا ﺛﺒـﺖ ذﻟـﻚ ﻓﻬـﺬا إذا ﺣﻠـﻒ
أن ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻫﻮ وﻗﺖ ﺣﻠﻔﻪ ﻏﲑ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ،وإﳕﺎ اﳊﻨﺚ ﻣﱰﻗﺐ ﻓﻴﻤـﺎ
ﺑﻌﺪ ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﺣﻨﺚ؛ ﻷن اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ وﺟﺪت ﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﻠـﻰ
أﺻﻞ اﻟـﱪ وﻛـﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟـﻪ :إن ﻓﻌﻠـﺖ؛ ﻓﺄﻣـﺎ ﳝﻴﻨـﻪ ﻷﻓﻌﻠـﻦ وإن ﱂ أﻓﻌـﻞ ﻓﺈﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ
ﺣﻨــﺚ ﺑﻔﻌــﻞ ﻓﻴــﱪ ،وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ ﻷن اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻣﻮﺟــﻮدة ﻣﻨــﻪ ﰲ اﳊــﺎل؛ ﻷﻧــﻪ
ﻗــﺎل :إن ﱂ أﺿــﺮب ﻋﺒــﺪي ﻓﻬــﻮ ﰲ اﳊــﺎل ﻏــﲑ ﺿــﺎرب ﻓﻬــﺬا ﺣﻨــﺚ إذ اﳊﻨــﺚ
ﻟــﻴﺲ ﺑــﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ،واﻟــﱪ ﻣﱰﻗــﺐ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ :ﻛﺎﳊــﺎﻟﻒ ﻻ ﻓﻌﻠــﺖ ﻷن
اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻣﻮﺟــﻮدة واﳊﻨــﺚ ﻣﱰﻗــﺐ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ ،ﻓــﺈذا ﺛﺒــﺖ ذﻟــﻚ ﻓــﺈن اﳊﻨــﺚ ﻻ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺑﺄﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ:
) (1البر :ھو الموافقة على حلف ،والحنث :مخالفة الشيء المحلوف عليه لليمين.
) (2انظر :المدونة ،(29/2) :التفريع ،(383/1) :الرسالة )ص .(192
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إﻣﺎ ﺑﺄن ﻳﺄﰐ ﺣﺎل ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﶈﻠﻮف ﻣﺜـﻞ أن ﳛﻠـﻒ ﻟﻴـﺄﻛﻠﻦ ﻫـﺬا
اﻟﺮﻏﻴــﻒ ﻓﻴﺤــﱰق أو ﻳﺄﻛﻠــﻪ ﻏــﲑﻩ ﻓﺤﻴﻨﺌــﺬ ﻳﺘﺤﻘــﻖ اﳊﻨــﺚ ﻷﻧــﺎ ﻧﻴــﺄس ﻣــﻦ ﺑــﺮﻩ
ﻓﻬﺎﻫﻨﺎ ﺗﻨﺤﺘﻢ اﻟﻜﻔﺎرة ﻋﻠﻴﻪ) ،(1أو اﻟﻨﺬر إن ﻛﺎن ﻧﺬرا.
واﻵﺧــﺮ أن ﻳﻜــﻮن ﺿــﺮب أﺟــﻼ ﻣﺜــﻞ أن ﻳﻘــﻮل :واﷲ ﻷدﺧﻠــﻦ اﻟﻴــﻮم اﻟــﺪار،
ﻓﺈن ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻀﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺈذا ﺧﺮج اﻟﻴﻮم وﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻨﺚ ،ﻓﺈذا
ﺛﺒــﺖ ﻫــﺬا ﻓﻠــﻴﺲ ﻳﻔــﱰق ﺣﻜــﻢ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟــﱵ ﳛﻠــﻒ ﻟﻴﻔﻌﻠﻨﻬــﺎ ،أو إن ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻬــﺎ
ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﻃﺎﻋﺔ أو ﻣﻌﺼﻴﺔ ﰲ ﺑﺎب اﻟﱪ واﳊﻨﺚ ،وإﳕـﺎ ﻳﻔﱰﻗـﺎن ﰲ أﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺆﻣﺮ
ﺑ ــﺎﻟﱪ ﰲ اﳌﻌﺼ ــﻴﺔ وﻳ ــﺆﻣﺮ ﺑﺎﳊﻨ ــﺚ؛ ﻷن ﺑ ــﺮﻩ ﻣﻌﺼ ــﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟ ــﻪ :إذا ﺣﻠ ــﻒ إن ﱂ
ﻳﺸﺮب ﲬﺮا ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻪ :أﻧﺖ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺣﻨﺚ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟـﻚ أن ﺗﻜﻔـﺮ ﳝﻴﻨـﻚ)(2؛
ﻷن اﻟﻴﻤــﲔ أو اﻟﻨــﺬر ﻻ ﻳﺴــﻘﻂ ﻋﻨــﻚ إﻻ أن ﺗــﱪ واﻟــﱪ ﺣـﺮام ﻋﻠﻴــﻚ واﺳــﺘﺪاﻣﺔ
اﳊﻨﺚ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﻻزﻣﺔ ﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻋﺼﻰ وﺷﺮب اﳋﻤﺮ ﻓﻘﺪ ﺑـﺮ ﰲ ﳝﻴﻨـﻪ أﻧـﻪ
واﻓﻘﻬ ــﺎ وﱂ ﳛﻨ ــﺚ ﻓﺴ ــﻘﻂ ﺣﻜﻤﻬ ــﺎ أﺻ ــﻼ وأﰒ ﺑ ــﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌ ــﻞ؛ ﻷﻧ ـﻪ ﰲ ﻧﻔﺴ ــﻪ
ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﳝﲔ أو وﻗﻊ ﻣﻨﻔﺮدا.
ﻓﺄﻣ ــﺎ أﻓﻌ ــﺎل اﻟ ــﱪ ﻓﺈﻧ ــﻪ ﳐ ــﲑ ﻓﻴﻬ ــﺎ وﻛ ــﺬﻟﻚ اﻹﺑﺎﺣ ــﺔ ﻣﺜ ــﻞ ﳝﻴﻨ ــﻪ ﻟﻴﺼ ــﻠﲔ أو
ﻟﻴﺼﻮﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎ أو إن ﱂ ﻳﻜﻠﻢ ﻓﻼﻧﺎ أو ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺪار ﻓﺈﻧﻪ ﳐﱰ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺎء أن
ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻌﻞ؛ وﺣﻜﻢ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻨﺬر واﺣﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب.
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ﻟﻼﺳ ــﺘﺜﻨﺎء ﺗـ ــﺄﺛﲑ ﰲ ﺣـ ــﻞ اﻟﻴﻤ ــﲔ ورﻓـ ــﻊ ﻣﻮﺟﺒﻬـ ــﺎ ،واﻷﺻ ــﻞ ﻓﻴـ ــﻪ ﻗﻮﻟـ ــﻪ :
"ﻣﻦ ﺣﻠﻒ واﺳﺘﺜﲎ رﺟﻊ ﻏﲑ ﺣﺎﻧﺚ") ،(3وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(4
) (1عليه :سقطت من )ق(.
) (2في )ق( :في ھذا اليمين وھو خطأ.
) (3أخرجه أبو داود في األيمان والن!ذور ب!اب :االس!تثناء ف!ي اليم!ين ،(576/3) :والنس!ائي ف!ي األيم!ان والن!ذور
باب :من حلف فاستثنى ) ،(12/7والترمذي في النذور واأليمان ،باب :االس!تثناء ف!ي اليم!ين ،(91/4) :وق!ال:
حديث حسن.
) (4انظر المغنى ،(715/8) :بداية المجتھد.(120/6) :
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ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻴﻤﲔ ﺑﺎﷲ أو ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ أو ﺑﺎﻟﻨﺬر اﻟـﺬي ﻻ ﳐـﺮج ﻟـﻪ،
وﻫـﻮ ﻛــﻞ ﻣﻮﺿــﻊ ﺗﺪﺧﻠــﻪ اﻟﻜﻔـﺎرة ،وﻣــﺎ ﻋــﺪى ذﻟــﻚ ﻣـﻦ ﳝــﲔ ﺑﻄــﻼق أو ﻋﺘــﺎق
أو ﺣﺞ أو ﻣﺸﻲ أو ﺻﺪﻗﺔ أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳـﺆﺛﺮ اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻓﻴـﻪ) ،(1وﻫـﺬا ﻳـﺮد
ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق.
0WW,6 J19z1FOن/dאx7

ﻻ ﻳﻜ ــﻮن ﻗﻮﻟ ــﻪ :إن ﺷ ــﺎء اﷲ اﺳ ــﺘﺜﻨﺎء إﻻ أن ﻳﻘﺼ ــﺪ ﺑ ــﻪ اﻻﺳ ــﺘﺜﻨﺎء ،ورﻓ ــﻊ
اﻟﻴﻤﲔ وﻣﻨﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ) ،(2ﻓﺄﻣﺎ إن ﻗﺼـﺪ اﻟﺘـﱪك أو اﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ أو ﺳـﺒﻖ ﻋﻠـﻰ ﻟﺴـﺎﻧﻪ
أو ﻛﺎﻧـ ــﺖ ﻋﺎدﺗـ ــﻪ أو ﻻ ﻳـ ــﺬﻛﺮ ﺷـ ــﻴﺌﺎ ﻟﻴﻔﻌﻠـ ــﻪ إﻻ وﻳﻘﺮﻧـ ــﻪ ﺑﺎﳌﺸـ ــﻴﺌﺔ اﻋﺘﻘـ ــﺎدا أن
اﻷﺷﻴﺎء ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﲟﺸـﻴﺌﺔ اﷲ ﻋـﺰ وﺟـﻞ ﻗﺼـﺪ اﻟـﺘﻠﻔﻆ أو ﱂ ﻳﻘﺼـﺪ ﺑـﻪ ﺷـﻴﺌﺎ
ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻜــﻮن اﺳــﺘﺜﻨﺎء ،واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ أن اﻟﻜــﻼم إﳕــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﺣﻜــﻢ إذا ﻛــﺎن
ﻣﻘﺼﻮدا ،وﻷﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻳﺮﻓﻊ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻴﻤﲔ ﻓﺎﺣﺘﺎج إﱃ ﻧﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎرة.
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وﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺼﻼ ﺑـﺎﻟﻴﻤﲔ ﻏـﲑ ﻣـﱰاخ ﻋﻨﻬـﺎ) (3ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﺎ
ﳛﻜﻰ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻦ ﺟﻮازﻩ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ) ،(4وﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﻠﺲ)(5؛
ﻷن أﻫــﻞ اﻟﻠﻐــﺔ ﱂ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻠﻮﻩ إﻻ ﻣﺘﺼــﻼ وﻳﺴــﺘﻘﺒﺤﻮﻧﻪ ﻣﱰاﺧﻴــﺎ ﻳﺒــﲔ ذﻟــﻚ أن
اﻟﻘﺎﺋﻞ :ﺿﺮﺑﺖ ﻋﺒﻴﺪي إﻻ ﻣﻴﻤﻮﻧﺎ أن ﻣﻴﻤﻮﻧﺎ ﻣﻀﺮوب) (6إذا ﻗﺎﻟـﻪ ﻣﺘﺼـﻼ ﻓﻠـﻮ
ﺳﻜﺖ ﰒ ﻗﺎل :ﺑﻌﺪ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ إﻻ ﻣﻴﻤﻮﻧﺎ ﻟﻌﺪوﻩ ﻫﺎذﻳﺎ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺘﻌﺎرف ﻣـﻦ
ﺧﻄــﺎﻢ ،وﻷن اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﳌــﺎ ﻛــﺎن ﻻ ﻳﻔﻴــﺪ ﺑــﺎﻧﻔﺮادﻩ ﻟﺘﻌﻠﻘــﻪ ﲟــﺎ ﺗﻘــﺪم ﱂ ﳛﺴــﻦ
) (1انظر :المدونة ،(34-33/2) :التفريع.(383/1) :
) (2انظر :المدونة ،(33/2) :التفريع.(383/1) :
) (3انظر :المدونة ،(34-33/2) :التفريع.(383/1) :
) (4انظر :تفسير القرطبي ،(273/6) :المغنى.(716/8) :
) (5حكي ھذا القول عن بعض أصحاب أحمد ،وعن الحسن وعطاء) :انظر المغنى ص .(716
) (6في )ق( :منصوب عندھم.
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إﻓ ـﺮادﻩ ﻋﻨــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻻ ﳛﺴــﻦ اﻻﺑﺘــﺪاء ﺑــﻪ ،وﻷــﻢ ﳚﺮوﻧــﻪ ﳎــﺮى اﻟﺸــﺮط واﻟﺘﻘﻴﻴــﺪ
وﺧــﱪ اﳌﺒﺘــﺪأ وﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﳚــﺐ اﺗﺼــﺎﻟﻪ ﺑــﺎﻟﻜﻼم ،وﻷن ذﻟــﻚ ﻳــﺆدي إﱃ أن ﻻ
ﻳﻮﺛﻖ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺣﺪ ﺑﻮﻋـﺪ أو وﻋﻴـﺪ وأن ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﰲ اﻷواﻣـﺮ واﻟﻨـﻮاﻫﻲ واﻷﺧﺒـﺎر
ﲜ ـﻮاز ورود اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻌــﺪ ﺗﺮاﺧــﻲ اﻟﻮﻗــﻒ ،وﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨــﻊ
ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ،ﻫﺬا ﺣﺠﺔ اﳌﺴﺄﻟﺔ) (1ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻐﺔ.
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ﻓﺄﻣ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﻳ ــﺪل ﻋﻠ ــﻰ وﻗ ــﻮع اﳊﻨ ــﺚ وأن إﻳ ـﺮاد اﻻﺳ ــﺘﺜﻨﺎء ﻣﱰاﺧﻴ ــﺎ ﻻ ﻳ ــﺆﺛﺮ ﰲ
ﺳ ــﻘﻮط اﻟﻜﻔ ــﺎرة ﻓﻘﻮﻟ ــﻪ " :ﻣ ــﻦ ﺣﻠ ــﻒ ﻋﻠ ــﻰ ﳝ ــﲔ ﻓ ـﺮأى ﻏﲑﻫ ــﺎ ﺧ ـﲑا ﻣﻨﻬ ــﺎ
ﻓﻠﻴﺄت اﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﲑ وﻟﻴﻜﻔﺮ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ") .(2ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪﻟﻴﻞ :أﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﺎن ﻣـﺎ
ﳜــﺮج ﺑــﻪ ﻋــﻦ اﻟﻴﻤــﲔ ﻓﻠــﻮ ﻛــﺎن اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﳐــﺮج ﻋﻨﻬــﺎ ﻟــﺬﻛﺮﻩ؛ ﻷﻧــﻪ أﺧــﻒ ﻣــﻦ
اﳊﻨﺚ وﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎرة ،وﻷن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ أن ﻻ ﳛﻨﺚ أﺣﺪ ﰲ ﳝﲔ ﻷﻧـﻪ إذا
أراد اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﺳـﺘﺜﲎ واﳓﻠـﺖ ﳝﻴﻨـﻪ ،وﻻ ﳚـﻮز اﻟﺘﻌﻠـﻖ ﰲ ذﻟـﻚ ﺑﻘﻮﻟـﻪ " :واﷲ
ﻷﻏـﺰون ﻗﺮﻳﺸﺎ" ﰒ ﺳﻜﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﰒ ﻗـﺎل" :إن ﺷـﺎء اﷲ")(3؛ ﻷن ذﻟـﻚ اﻣﺘﺜـﺎل
ﻷﻣــﺮ اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻷﻧــﻪ ﻛــﺎن أﻧْ ِﺴـ َـﻲ أن ﻳﺼــﻠﻪ ﺑــﺎﻟﻜﻼم ﰒ ذﻛــﺮ ،وﻫــﺬا ﺗﺄوﻳــﻞ أﰉ
ﻋﺒﻴــﺪ) ،(4وﻫــﺬا إذا ﻗﻄﻌــﻪ ﻋــﻦ اﻟﻴﻤــﲔ ﳐﺘــﺎرا ،ﻓﺄﻣــﺎ إن اﻧﻘﻄــﻊ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺴــﻌﺎل أو
ﺑﺴــﻌﺎل أو اﻧﻘﻄــﺎع ﻧﻔــﺲ أو ﺗﺜــﺎوب أو ﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ﰒ وﺻــﻠﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨــﻪ ﻓﺈﻧــﻪ
ﻳﺼﺢ.
ﻓﺈﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ؛ ﻷن ﻫــﺬا ﰲ ﺣﻜــﻢ اﻟﻮاﺻــﻞ ﻋــﻦ أﻫــﻞ اﻟﻠﻐــﺔ واﻟﺸــﺮع ﻷﻧــﻪ
ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﺮط واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﰲ اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء وﻷن ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ﻟـﻮ ﲣﻠـﻞ ﺑـﲔ
) (1المسألة سقطت من )م(.
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3أخرجه أبو داود في األيمان ،باب :االستثناء في اليمين بعد السكوت ،(589/3) :والبيھقي ،(48/10) :واب!ن
حبان وأبو يعلى وابن عدى في الكامل ،والحديث مرسل )نصب الراية.(303/3 :
) (4انظر فتح الباري.(603/11) :
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ﻗﻮﻟــﻪ :ﻻ إﻟــﻪ وﺑــﲔ ﻗﻮﻟــﻪ :إﻻ اﷲ ﱂ ﳚﻌﻠــﻪ ﻛﻔ ـﺮا ،وإن ﻛــﺎن ﻛﻔ ـﺮا ﻣــﻊ اﻻﺧﺘﻴــﺎر
ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺎﻫﻨﺎ.
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ﻻ ﻳﻜـﻮن اﻻﺳـﺘﺜﻨﺎء إﻻ ﻧﻄﻘـﺎ ﻓـﺈن ﻧـﻮاﻩ أو ﻋﻘـﺪﻩ ﻣـﻦ ﻏـﲑ ﻧﻄـﻖ ﱂ ﻳﻨﻔﻌـﻪ)،(1
)(2
واﻷﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ ﺣﻠــﻒ ﻓﻘــﺎل إن ﺷــﺎء اﷲ رﺟــﻊ ﻏــﲑ ﺣﺎﻧــﺚ"
وذﻟﻚ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻨﻄﻖ؛ ﻷﻧـﻪ رﻓـﻊ ﳊﻜـﻢ اﻟﻴﻤـﲔ ﻛﺎﻟﻜﻔـﺎر ،وﻟـﻮ ﻧـﻮى أن ﻋﺒـﺪﻩ ﺣـﺮ
ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎرة ﱂ ﳚﺰ إﻻ أن ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ.
 6 J23z1FOאx%'I{?.Z2

واﺧﺘﻠﻒ ﻣﺘـﺄﺧﺮو أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﰲ ﻋﻘـﺪ اﻟﻴﻤـﲔ ﻣـﻦ ﻏـﲑ ﻧﻄـﻖ ﻓﻤـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻗـﺎل:
ﻳﺼﺢ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ) ،(3ﻓـﺈن ﻗﻠﻨـﺎ:
ﻻ ﻳﺼــﺢ ﻓﺎﻟﺒــﺎب واﺣــﺪ ،وإن ﻗﻠﻨــﺎ :ﻳﺼــﺢ ﻓــﺎﻟﻔﺮق ﺑــﲔ اﻟﻴﻤــﲔ واﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء أن
اﻟﻴﻤﲔ إﳚﺎب وإﻟﺰام واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء رﻓﻊ وﺣﻞ ﻟﻠﻮﺟﻮب وﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻹﻟﺰام أﻏﻠﻂ ﳑﺎ
ﻃﺮﻳﻘ ـ ــﻪ اﻹﺑﺎﺣ ـ ــﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴ ـ ــﻞ ﻓﺠ ـ ــﺎز أن ﺗﻨﻌﻘ ـ ــﺪ اﻟﻴﻤ ـ ــﲔ ﺑﺎﻟﻘﻠ ـ ــﺐ وأن ﻻ ﻳﻨﻌﻘ ـ ــﺪ
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ.
 J24z1FOא .aאxZ2

ﻟ ــﻴﺲ ﻣ ــﻦ ﺷ ــﺮﻃﻪ أن ﻳﻨ ــﻮي) (4ﻣ ــﻊ ﻋﻘ ــﺪ اﻟﻴﻤ ــﲔ؛ ﻷن ذﻟ ــﻚ ﻳﻮﺟ ــﺐ أن ﻻ
ﲢـﻞ) (5ﳝـﲔ اﺑﺘـﺪئ ﻋﻘـﺪﻫﺎ دون ﻧﻴﺘـﻪ) ،(6وذﻟـﻚ ﺑﺎﻃـﻞ :ﻓـﺈذا اﺑﺘـﺪأ ﻏـﲑ ﻧــﺎ ٍو ﰒ
ﻧﻮى ﻗﺒﻞ ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ ﺟﺎز ،وإن ﻓﺮغ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻔﻆ) (7ـﺎ ﰒ أﺗـﻰ ﺑـﻪ ﻣﺘﺼـﻼ
) (1انظر :المدونة ،(34/2) :التفريع.(384/1) :
) (2سبق تخريج الحديث.
) (3انظر :المدونة ،(34/2) :التفريع.(384/1) :
) (4في )م( :يكون.
) (5في )م( :يتحلل.
) (6دون نيته :سقطت من )ق(.
) (7في )م( :اللفظ.
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ﻏ ــﲑ ﻣـ ـﱰاخ ﻋﻠ ــﻰ اﳊ ــﺪ اﻟ ــﺬي ﻻ ﻳﺼ ــﺢ) ،(1ﻓﻮﺟ ــﻪ ﻗ ــﻮل ﻣﺎﻟ ــﻚ ﻋﻤ ــﻮم اﳋ ــﱪ،
واﻋﺘﺒﺎرا ﲟﺎ ﻟﻮ ﻧﻮاﻩ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﺑﻌﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺔ ،ووﺟﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ اﳌﻮاز أن
اﻟﻴﻤﲔ ﻓﺮغ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻮرودﻩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﻳـﺆﺛﺮ ﻛـﺎﳌﱰاﺧﻲ ،واﻷول
أﺻﺢ.
4W:$81$;Od1$;)_4D5?.+f5 J25z1FOو1$;O/d4وא 5אx
)(2

إذا ﺣﻠﻒ أﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻔﻌﻞ ﺑﻌﻀﻪ أو أﺷﻴﺎء ﻓﻔﻌﻞ واﺣﺪا ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻨـﺚ
ﺧﻼﻓـ ـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ـ ــﺔ واﻟﺸـ ـ ــﺎﻓﻌﻲ)(3؛ ﻷن اﻟﻴﻤـ ـ ــﲔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﳉﻤﻠـ ـ ــﺔ ﻳﺘﻌﻠـ ـ ــﻖ ـ ـ ــﺎ
وﺑﺄﺑﻌﺎﺿــﻬﺎ ﻛﺎﳊــﺎﻟﻒ) (4ﻟــﻴﻔﻌﻠﻦ ،وﻷن اﳌﻨــﻊ ﰲ اﳉﻤﻠــﺔ ﻳﻔﻬــﻢ ﻣﻨــﻪ ﻣﻨــﻊ اﻟــﺒﻌﺾ
أﺻﻠﻪ ﻣﻨﻊ اﻟﻐﲑ.
0 J26z1FOذאxWa$8/dMDD5

إذا ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻔـﻊ ﺑـﻪ) (5ﻓﻘـﺪ ﻗﻄـﻊ اﳌـﻦ ﻋﻨـﻪ ﺗﻌﻠﻘـﺖ ﳝﻴﻨـﻪ
ﺑﻜــﻞ ﻣــﺎ ﰲ ﺑﺎﺑــﻪ) (6ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤــﺎ ﻻ ﳛﻨــﺚ إﻻ ﲟــﺎ
ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺪﻩ)(7؛ ﻷن ﻣﻦ ﳝﻦ ﻏـﲑﻩ ﻋﻠﻴـﻪ) (8ﻓﻴﺤﻠـﻒ ﳎﻴﺒـﺎ ﻟـﻪ ﺑـﺄن ﻳﻘـﻮل:
واﷲ ﻻ ﺷ ـﺮﺑﺖ ﻟــﻚ اﳌــﺎء ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﻔﻬــﻢ ﻣﻨــﻪ ﻣــﻦ أراد واﷲ ﻻ اﻧﺘﻔﻌــﺖ ﺑﺸــﻲء ﻣــﻦ
ﻣﺎﻟــﻚ أﺻــﻼ وﻧﺼــﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺎء ﺗﻨﺒﻴــﻪ ﺑــﺎﻷدون) (9ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ ﻣــﺎ ﰲ ﺑﺎﺑــﻪ ﻛﻘﻮﻟــﻪ
ﺗﻌﺎﱃ ،(10) lz y x wm :وإذا ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﻗﻠﻨـﺎ :ﻷﻧـﻪ ﻟﻔـﻆ ﻳﻔﻬـﻢ ﻣﻨـﻪ
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻓﺄﺷﺒﻪ أن ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ.
) (1انظر :المدونة ،(34-33/2) :التفريع.(384-383/1) :
) (2انظر :المدونة ،(38-36/2) :التفريع.(384/1) :
) (3انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(308مختصر المزنى )ص .(295
) (4في )م( :كالحلف.
) (5في )م( :ال انتفع به.
) (6انظر :المدونة ،(38-37/2) :التفريع ،(385-384/1) :الرسالة )ص .(192
) (7انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(309-308مختصر المزنى )ص .(295
) (8في )م( :من يمن عليه غيره ،ومعنى ذلك أنه أقسم عليه يمين.
) (9في )م( :باألدنى.
) (10سورة اإلسراء ،أآلية.23 :
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وﻣﻦ ﺣﻠـﻒ ﻻ أﻓﻌـﻞ ﺷـﻴﺌﺎ ﻓﻔﻌﻠـﻪ ﺳـﺎﻫﻴﺎ ﺣﻨـﺚ) (1ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻷﻧـﻪ
ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ وﻳﻨﻔﺮد ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﻌﺎﻣـﺪ ،وﻳﻔـﺎرق
اﳌﻜــﺮﻩ؛ ﻷن اﻟﻔﻌــﻞ ﻻ ﻳﻨﺴــﺐ إﻟﻴــﻪ ﺑــﻞ إﱃ ﻣــﻦ أﻛﺮﻫــﻪ ،أﻻ ﺗــﺮى أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻘــﺎل:
دﺧﻞ ﻓﻼن اﻟﺪار وإﳕﺎ ﻳﻘﺎل :أُدﺧﻞ.
 J28z1FOא_6 Lא#نx

اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ اﻷﳝﺎن ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻋﺪﻣﺖ ﻓﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أﺛـﺎر اﻟﻴﻤـﲔ ﻟﻴﺴـﺘﺪل
)(4
ﻣﻨــﻪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﻓــﺈن ﻋــﺪم) (3أﺟــﺮي اﻟﻠﻔــﻆ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻘﺘﻀــﻴﻪ ﻋــﺮف اﻟﺘﺨﺎﻃــﺐ
دون ﻋ ـ ــﺮف اﻟﻔﻌ ـ ــﻞ ﰲ اﶈﻠ ـ ــﻮف ﻋﻠﻴ ـ ــﻪ ،ﻓ ـ ــﺈن ﱂ ﻳﻜ ـ ــﻦ ﻋ ـ ــﺮف أﺟ ـ ــﺮي ﻋﻠ ـ ــﻰ
ﻣﻮﺿــﻮﻋﻪ) (5ﻣﺜــﺎل ذﻟــﻚ :إذا ﺣﻠــﻒ أن ﻻ ﻳﺄﻛــﻞ رأﺳــﺎ ﻓــﺈن ﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﻪ ﻧﻴــﺔ وإﻻ
ﻧﻈﺮ ﰲ اﻟﺴـﺒﺐ ﻓﻘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻴﻪ ﻓـﺈن ﻛﺎﻧـﺖ ﻛـﻞ رأس ﻻ ﻳﺮاﻋـﻰ رؤوس
اﻟﻐﻨﻢ أو اﻹﺑـﻞ أو اﻟﺒﻘـﺮ ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ ﻳﺮاﻋـﻲ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎل؛ ﻷن ذﻟـﻚ ﻻ ﻳـﺆﺛﺮ ﻓــﻲ
اﻟﻠﻔــﻆ ﻷﻧــﻪ) (6ﳜﺘﻠــﻒ ﺑــﺎﺧﺘﻼف اﻟﻌــﺎدات ﰲ اﻟــﺒﻼد ،أﻻ ﺗــﺮى أن اﻟﻌــﺮف ﰲ
اﳋﺒﺰ ﺟﺎر) (7ﰲ اﳊﻨﻄﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻼد وﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻜﺒﺎر اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ،
ﰒ ﻟﻮ ﺣﻠﻒ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻ آﻛﻞ ﺧﺒﺰا ﺣﻨﺚ ﺑﺄﻛﻞ ﺧﺒﺰا اﻟﺪﺧﻦ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﻻ أﻛﻞ ﳊﻤﺎ ﳊﻨﺚ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺄﻛـﻞ ﳊـﻢ اﳋﻨﺰﻳـﺮ وﳊـﻢ) (8ﺑـﲏ
آدم ،وإن ﱂ ﳚﺮ ذﻟﻚ ﻋﺮف اﺳﺘﻌﻤﺎل ،وﻓﺮوع ﻫـﺬا اﻟﺒـﺎب ﻋﻈﻴﻤـﺔ ﻻ ﳛﺘﻤﻠﻬـﺎ
ﻫﺬا اﳌﺨﺘﺼﺮ.
) (1انظر :الكافي )ص .(195
) (2انظر :مختصر المزنى )ص  ،(294والمھذب.(137/2) :
) (3في )م( :عري.
) (4في )م( :المخاطب.
) (5انظر :المدونة ،(59-49/2) :التفريع.(384/1) :
) (6في )م( :ال.
) (7في )م( :جائز.
) (8لحم :سقطت من )ق(.
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إذا ﺣـ ّـﺮم ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺴــﻪ ﻃﻌﺎﻣــﺎ أو ﺷ ـﺮاﺑﺎ أو أﻣــﺔ أو ﺑﻌــﺾ ﻣــﺎ ﳛــﻞ ﻟــﻪ ﺳ ــﻮى
اﻟﺰوﺟــﺔ ﻓ ــﻼ ﳛــﺮم ﻋﻠﻴ ــﻪ وﻻ ﻳ ــﺆﺛﺮ ذﻟــﻚ اﻟﻘ ــﻮل ﺷــﻴﺌﺎ) (1ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟــﻪ :إﻧــﻪ ﻳﻠﺰﻣــﻪ ﻛﻔــﺎرة ﳝــﲔ ﰲ اﳌــﺄﻛﻮل واﳌﺸــﺮوب دون اﳌﻠﺒــﻮس واﻟﻄﻴــﺐ)(2؛
ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ــﺎﱃ ،(3) lji h g f e dm :وﻷﻧ ـ ــﻪ ﺣ ـ ـ ّـﺮم ﻋﻠ ـ ــﻰ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼـﺢ ﻓﻴـﻪ ﻃـﻼق وﻻ ﻋﺘـﺎق ﻓﻠـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻟﻠﺘﺤـﺮﱘ ﺗـﺄﺛﲑ أﺻـﻠﻪ اﻟﻠﺒـﺎس
واﻟﻄﻴﺐ.
0 J30z1FOذא>NאxZ2

إذا ﻛــﺮر اﻟﻴﻤــﲔ ﻓــﺈن أراد اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻓﻠﻜــﻞ ﳝــﲔ ﻛﻔــﺎرة ،وإن أراد اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ
ﻓﻜﻔ ـﺎرة واﺣ ــﺪة ،وإن أﻃﻠ ــﻖ ﲪ ــﻞ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴ ــﺪ) ،(4وﻻ ﻳﻜ ــﻮن اﻻﺳ ــﺘﺜﻨﺎء إﻻ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ؛ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ،واﻻﺳـﺘﺌﻨﺎف إﳚـﺎب ﻛﻔـﺎرة ﻣﺒﺘـﺪأة ﻓـﻼ ﺗﺜﺒـﺖ إﻻ
ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ).(5
A;> J31z1FOאxZ2

ﻛﻔﺎرة اﻟﻴﻤﲔ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع :إﻃﻌﺎم وﻛﺴﻮة وإﻋﺘﺎق وﺻﻴﺎم ،وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﲑ
ﺑﺄﻳﻬﺎ ﺷﺎء أن ﻳﻜﻔﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻌﻞ إﻻ اﻟﺼـﻮم ﻓﺈﻧـﻪ ﻻ ﳚﺰﻳـﻪ إﻻ
ﻣ ــﻊ اﻟﻌﺠ ــﺰ ﻋ ــﻦ ﻫ ــﺬﻩ اﻷﻧـ ـﻮاع اﻟﺜﻼﺛ ــﺔ .ﻓﺄﻣ ــﺎ اﻹﻃﻌ ــﺎم ﻓﻬ ــﻮ أن ﻳﻄﻌ ــﻢ ﻋﺸ ــﺮة
ﻣﺴــﺎﻛﲔ ﻣــﺪا ﻟﻜــﻞ ﻣﺴــﻜﲔ ﺑﺎﳌــﺪ اﻷﺻــﻐﺮ إن ﻛــﺎن ﺑﺎﳌﺪﻳﻨــﺔ ،وإن ﻛــﺎن ﺑﻐﲑﻫــﺎ
ﻣﻦ اﻷﻣﺼـﺎر ﻓﻮﺳـﻄﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺒﻊ؛ وﻫـﻮ رﻃـﻼن ﻣـﻦ اﳋﺒـﺰ ﺑﺎﻟﺒﻐـﺪادي ،وﺷـﻲء
ﻣﻦ اﻹدام وإن اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ أﺟﺰأﻩ.
) (1انظر :الكافي) :ص .(195
) (2مختصر القدوري.(9/4) :
) (3سورة المائدة ،اآلية.87 :
) (4في )ق( :التكرار.
) (5انظر :المدونة ،(37/2) :التفريع ،(384/1) :الرسالة )ص .(194
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واﻟﻜﺴــﻮة ﻟﻜــﻞ إﻧﺴــﺎن ﻗــﺪر ﻣــﺎ ﲡﺰﺋــﻪ) (1ﺑــﻪ اﻟﺼــﻼة ﻓﻠﻠﺮﺟــﻞ ﺛــﻮب ،وﻟﻠﻤ ـﺮأة
ﺛﻮﺑ ــﺎن درع وﲬ ــﺎر وﻻ ﳚﺰﻳ ــﻪ) (2أن ﻳﺼ ــﺮف اﻟﻜﺴ ــﻮة واﻹﻃﻌ ــﺎم إﻻ إﱃ اﻟﻌ ــﺪد
اﳌﺸــﱰك وﻫــﻮ اﻟﻌﺸــﺮة ،وﻻ ﳚﺰﻳــﻪ إﻻ اﳌﺆﻣﻨــﻮن واﻷﺣـﺮار ،وﻟــﻪ أن ﻳﻄﻌــﻢ اﻟﺼــﻐﲑ
وﻟﻜﻦ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻜﺒﲑ.
وأﻣﺎ اﻹﻋﺘﺎق ﻓﺄن ﳛﺮر رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮك وﻻ ﻋﻘـﺪ ﻋﺘـﻖ ﻣـﻦ
ﺗﺪﺑﲑ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ أو اﺳﺘﻴﻼء أو ﻋﺘﻖ إﱃ أﺟﻞ أو ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب ،وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴـﺘﺤﻖ
ﻋﺘﻘﻪ ﺑﻐﲑ اﻟﻜﻔﺎرة ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
)(3
وأﻣﺎ اﻟﺼﻴﺎم ﻓﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ،وﲡﺰﻳﻪ إن ﻓﺮﻗﻬﺎ .
NF5 J32z1FOא6A;fא'#אعאx$8#



وإﳕـﺎ ﺣﺼـﺮﻧﺎ اﻟﻜﻔــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻷﻧـﻮاع اﻷرﺑﻌــﺔ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ ± °m :
l... ³ ²إﱃ ﻗﻮﻟﻪ (4)l ËÊ É È Çm :ﻓـﺄﺧﱪ

أن ذﻟﻚ ﲨﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎرة ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ زاﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ).(5
 J33z1FOد1א6ILאxA;f



وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﳐ ــﲑ ﰲ اﻷﻧـ ـﻮاع اﻟﺜﻼﺛ ــﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ± °m :
 l...³²إﱃ ﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ (6)l¾½ ¼ »ºm :وأو



ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﺨﻴﲑ وﻻ ﺧﻼف ﰲ ذﻟﻚ) ،(7وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﻟﺼـﻮم ﻻ ﳚـﺰؤﻩ ﻣـﻊ
)(9
)(8
اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ إﺣــﺪاﳘﺎ ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃlÅÄ Ã Â Á Àm:
) (1في )م( :يجزي.
) (2في )م( :يجوز.
) (3في جملة أحكام كفارة اليمين ،انظر :المدونة ،(41-39/2) :التفريع ،(386/1) :الرسالة )ص .(193
) (4سورة المائدة ،أآلية.89 :
) (5انظر المغنى ،(734/7) :فتح الباري.(188/5) :
) (6سورة المائدة ،اآلية.89 :
) (7انظر المغنى ،(734/7) :فتح الباري.(188/5) :
) (8في )م( :أحدھما.
) (9سورة المائدة ،اآلية.89 :
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ﻓﺸــﺮط ﰲ ﻛﻮﻧــﻪ ﻛﻔــﺎرة أن ﻳﻜــﻮن ﻋــﺎﺟﺰا ﻋــﻦ اﻷﻧ ـﻮاع اﻟﺜﻼﺛــﺔ ،وﻻ ﺧ ـﻼف ﰲ
ذﻟﻚ).(1
 J34z1FOد1א6N) Lא*$Rمx

وإﳕــﺎ ﻗــﺪرﻧﺎ اﻹﻃﻌــﺎم ﺑﺎﳌــﺪ أو زﻳــﺎدة ﻳﺴــﲑة) ،(2ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﻗﻮﻟــﻪ:
)(3
ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟـﱪ ﻧﺼـﻒ ﺻـﺎع وﻣـﻦ اﻟﺘﻤـﺮ واﻟﺸـﻌﲑ ﺻـﺎﻋﺎ ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ´m :
 (4)l¹ ¸ ¶ µواﻟﻮﺳﻂ ﻫﻮ أﻏﻠﺐ ﻋـﺎدات) (5اﻟﻨـﺎس وﻫـﻮ ﻣـﺎ
ﺑــﲔ اﻷﻗــﻞ واﻷﻛﺜــﺮ ،وﻷﻧــﻪ إﻃﻌــﺎم) (6ﰲ ﻛﻔــﺎرة ﻛــﺎﻟﻔﻄﺮ ﰲ رﻣﻀــﺎن ،وإﳕــﺎ ﻓﺮﻗﻨــﺎ
ﺑ ــﲔ اﳌﺪﻳﻨ ــﺔ وﻏﲑﻫ ــﺎ ﻟﻀ ــﻴﻖ اﻟﻌ ــﻴﺶ  ــﺎ وﺗﻌ ــﺬر اﻷﻗ ـ ـﻮات ﻓﻴﻬ ــﺎ واﺗﺴ ــﺎﻋﻬﺎ ﰲ
ﻏﲑﻫﺎ).(7
 J35z1FOא N) 61אxASf

وإﳕ ــﺎ ﻗ ــﺪرﻧﺎ اﻟﻜﺴ ــﻮة ﲟ ــﺎ ذﻛﺮﻧ ــﺎﻩ ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔ ــﺔ واﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤ ــﺎ:
ﳚﺰؤﻩ أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻻﺳﻢ)(8؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،(9) l»ºm:وإﻃﻼق
ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﳌﻨﺪﻳﻞ وﺣﺪﻩ أو اﳌﺌـﺰر وﺣـﺪﻩ وﻷﻧـﻪ ﻣﺼـﺮوف إﱃ اﳌﺴـﻜﲔ
ﰲ اﻟﻜﻔ ـ ـ ــﺎرة ﻓﻮﺟ ـ ـ ــﺐ أن ﻳﻜ ـ ـ ــﻮن ﻣﻘ ـ ـ ــﺪرا ﻛﺎﻹﻃﻌ ـ ـ ــﺎم وإذا اﻟﻜﺴ ـ ـ ــﻮة اﳌﻄﻠﻘ ـ ـ ــﺔ
ﺗﻨﺼﺮف) (10إﱃ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ) (11ﰲ اﻟﺸﺮع إﻻ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ.

) (1انظر :المغنى ،(734/7) :فتح الباري.(188/5) :
) (2انظر :التفريع ،(386/1) :الرسالة )ص .(193
) (3انظر مختصر الطحاوي )ص  ،(214مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(73/3) :
) (4سورة المائدة ،اآلية.89 :
) (5في )م( :عادة.
) (6في )م( :طعام.
) (7في )ق( :غيره.
) (8انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(306مختصر المزنى )ص .(292
) (9سورة المائدة ،اآلية.89 :
) (10في )م( :تصرف.
) (11في )م( :حتم.
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وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻌــﺪد ﻣﺸــﱰط ﰲ اﻹﻃﻌــﺎم واﻟﻜﺴــﻮة ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ
ﻗﻮﻟ ــﻪ :إﻧ ــﻪ ﳚﺰﻳ ــﻪ) (1ﺻ ــﺮف اﻹﻃﻌ ــﺎم واﻟﻜﺴ ــﻮة إﱃ ﻣﺴ ــﻜﲔ واﺣ ــﺪ ﰲ ﻋﺸ ــﺮة
أﻳﺎم)(2؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (3)l³² ±m :ﻓﺄﺧﱪ أن اﻟﻜﻔﺎرة ﺻﺮف
اﻹﻃﻌﺎم إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﻌﻞ ﻟﻜـﻞ ﻣﺴـﻜﲔ ﺟـﺰاء ﻣـﻦ اﻟﻄﻌـﺎم ﻓﻠـﻢ
ﳚــﺰ أن ﻳﺴــﺘﺒﺪ ﲜﻤﻴﻌــﻪ ،وﻷﻧــﻪ دﻓــﻊ ﲨﻴــﻊ اﻟﻜﻔــﺎرة إﱃ ﻣﺴــﻜﲔ واﺣــﺪ ﻓﻠــﻢ ﳚــﺰ
أن ﻳﺴﺘﺒﺪ ﲜﻤﻴﻌﻪ ،وﻷﻧـﻪ دﻓـﻊ ﲨﻴـﻊ اﻟﻜﻔـﺎرة إﱃ ﻣﺴـﻜﲔ واﺣـﺪ ﻓﻠـﻢ ﲡـﺰﻩ ﻛﻤـﺎ
ﻟﻮ دﻓﻌﻬﺎ) (4ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷول.
 J37z1FOאdאط>نא@xZ2DS.Z>S

وإﳕــﺎ ﺷــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜﻮﻧ ـﻮا ﻣﺴ ــﻠﻤﲔ ﺧﻼﻓ ـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﰲ ﲡــﻮﻳﺰﻩ دﻓﻌﻬ ــﺎ إﱃ
أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ) ،(5اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺰﻛﺎة اﳌﺎل ،وﻷﻧﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻛﺎﳊﺮﰊ ،وﻷن ﻛـﻞ ﻣـﻦ
ﻻ ﳚﻮز دﻓﻊ زﻛﺎة اﳌﺎل إﻟﻴﻪ ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﻜﻔﺎرة ﻛﺎﳌﺮﺗﺪ.
 J38z1FOאdאط>'N54+Cאאx

وإﳕـ ـ ــﺎ ﺷـ ـ ــﺮﻃﻨﺎ أن ﻳﻜﻮﻧ ـ ـ ـﻮا أﺣ ـ ـ ـﺮار ﻷن اﻟﻌﺒـ ـ ــﺪ ﻟـ ـ ــﻴﺲ ﲟﺴـ ـ ــﻜﲔ ﻻﺳـ ـ ــﺘﻐﻨﺎﺋﻪ
ﲟﻨﻔﻌــﺔ ﺳــﻴﺪﻩ ،وﻛــﺬﻟﻚ اﳌﻜﺎﺗــﺐ ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ)(6؛ ﻷﻧــﻪ ﺑــﺎق ﻋﻠــﻰ ﺣﻜــﻢ
اﻟﺮق ﻛﺎﳌﺪﺑﺮ.
وإﳕــﺎ ﺟﻮزﻧــﺎ إﻋﻄﺎءﻫــﺎ ﻟﻠﺼــﻐﲑ ﻟﻮﺟــﻮد اﻟﺼــﻔﺎت اﳌﻌﺘــﱪة ﻓﻴــﻪ وﻫــﻲ ﻛﻮﻧــﻪ ﺣ ـﺮا
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ،وﻳﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻜﺒﲑ وإﻻ ﻛﺎن ﻧﺎﻗﺼﺎ) (7ﻣﻦ اﳌﻘﺪار.
) (1في )م( :يجزي.
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(214مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(73/3) :
) (3سورة المائدة ،اآلية.89 :
) (4في )ق( :أدفعھا.
) (5انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(214-213تحفة الفقھاء.(342/1) :
) (6انظر المراجع السابقة.
) (7في )م( :نقصانا.
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وإﳕﺎ اﺷﱰﻃﻨﺎ ﰲ اﻹﻋﺘﺎق أن ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ)(1؛ ﻷﻧـﻪ
ﺗﻜﻔﲑ ﺑﻌﺘﻖ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻛﻔﺎرة اﻟﻘﺘﻞ واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺎﳌﺮﺗﺪ واﻟﻮﺛﲏ.
وإﳕــﺎ ﻣﻨﻌﻨــﺎ أن ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ﺷــﺮك ﻟﻘﻮﻟــﻪ (2)l ¾½m :وﺑﻌــﺾ اﻟﺮﻗﺒــﺔ
ﻟﻴﺲ ﺑﺮﻗﺒﺔ ،وﻷن اﻟﺘﻜﻔﲑ إﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﻮع دون اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺒﺪل واﳌﺒﺪل.
4 J40z1FOن_)fن6אxL  ,N

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻓﻴﻬــﺎ ﻋﻘــﺪ ﻋﺘــﻖ؛ ﻷن اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ ﻳﻘﺘﻀــﻲ اﺑﺘــﺪاء اﻹﻋﺘــﺎق
دون ﲣﻴــﲑ ﻋﻘــﺪ ﻣﺘﻘــﺪم ،وﻷن ﻋﺘــﻖ ﻣــﻦ ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻋﻘــﻮد اﻟﻌﺘــﻖ ﻣﺴــﺘﺤﻖ ﻋﻠــﻰ
اﻟﺴــﻴﺪ) (3ﺑﻐــﲑ اﻟﻜﻔــﺎرة ﻓﺄﺷــﺒﻪ أم اﻟﻮﻟــﺪ ،وﻫــﺬﻩ ﻋﻠــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻟﻜــﻞ ﻣــﺎ ﰲ ﻫــﺬا
اﻟﺒﺎب.
>6 J41z1FOنאx2D ,N

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﺳ ــﻠﻴﻤﺔ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟ ــﺪاود ﰲ ﲡــﻮﻳﺰﻩ إﻋﺘــﺎق اﳌﻌﻴﺒ ــﺔ)(4؛ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ:
"ﺗَ ْﺤ ِﺮﻳـ ُـﺮ َرﻗَـﺒَـ ٍـﺔ") (5واﻹﻃــﻼق ﻳﻘﺘﻀــﻲ رﻗﺒــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ،واﻟﻘﻄﻌــﺎء واﻟﻌﻤﻴــﺎء ﻧﺎﻗﺼــﺔ،
وﻷﻧﻪ ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ.
>6 J42z1FOنאFم`)4`gمx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺼﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻟﻮرود اﻟﻨﺺ ﺑﺬﻟﻚ واﻹﲨﺎع ﻋﻠﻴﻪ).(6
وإﳕﺎ اﺳﺘﺤﺒﺒﻨﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﻷن ذﻟﻚ أﻛﻤﻞ وأﻓﻀﻞ ،وأ داﻩ) (7ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺟـﻪ
اﳉﺎﺋﺰ ﺑﺎﻹﲨﺎع.
) (1انظر مختصر الطحاوي )ص  ،(123مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(70/3) :
) (2سورة المائدة ،اآلية.89 :
) (3في )ق( :على السبب.
) (4انظر المحلى.(452/8) :
) (5سورة المائدة ،اآلية.89 :
) (6انظر المغنى ،(752/8) :فتح الباري ... 188/5) :و ).(503/11
) (7في )ق( :وكماله.
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وإﳕﺎ أﺟﺰﻧﺎ ﻟﻪ ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ أﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻪ)(1؛ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻄﻠـﻖ
ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ،وﻷﻧـﻪ ﻧـﻮع دون ﻋـﺪد ﻳﻜﻔـﺮ ﺑـﻪ اﻟﻴﻤـﲔ ﻓﺠـﺎز ﺗﻔﺮﻳﻘـﻪ أﺻـﻠﻪ اﻹﻃﻌـﺎم
واﻟﻜﺴﻮة.
+) 6 J43z1FOאMDA;fא!x[a

وﰲ ﺗﻘ ــﺪﱘ اﻟﻜﻔ ــﺎرة ﻋﻠ ــﻰ اﳊﻨ ــﺚ رواﻳﺘـ ــﺎن) :(2إﺣ ــﺪاﳘﺎ اﳉ ـ ـﻮاز وﻫ ــﻮ ﻗـ ــﻮل
اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(3واﻷﺧــﺮى اﳌﻨــﻊ وﻫــﻮ ﻗــﻮل أﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) ،(4ﻓﻮﺟــﻪ اﳉ ـﻮاز ﻗﻮﻟــﻪ :
"ﻣــﻦ ﺣﻠــﻒ ﳝــﲔ ﻓ ـﺮأى ﻏﲑﻫــﺎ ﺧـﲑا ﻣﻨﻬــﺎ ﻓﻠﻴﻜﻔــﺮ ﻋــﻦ ﳝﻴﻨــﻪ وﻟﻴــﺄت اﻟــﺬي ﻫــﻮ
ﺧـ ــﲑ") ،(5وروي " ﻓﻴـ ــﺄت اﻟـ ــﺬي ﺧـ ــﲑ وﻟﻴﻜﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﻦ ﳝﻴﻨـ ــﻪ") (6وذﻟـ ــﻚ ﻳﻔﻴـ ــﺪ
اﻟﺘﺨﻴــﲑ ،وﻷﻧــﻪ ﻣﻌــﲎ ﻟﺮﻓــﻊ ﺣﻜــﻢ اﻟﻴﻤــﲔ ﻛﺎﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ،وﻷن اﻟﻜﻔــﺎرة أﻗــﻮى ﻣــﻦ
اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻗﺒــﻞ اﳊﻨــﺚ ﻓﺎﻟﻜﻔــﺎرة أوﱃ ،وﻷﻧــﻪ ﻛ ﻔــﺮ ﺑﻌــﺪ اﻟﻌﻘــﺪ ﻓﺄﺷــﺒﻪ أن ﻳﻜﻔــﺮ
ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ واﳊﻨﺚ.
ووﺟـﻪ اﳌﻨــﻊ ﻗﻮﻟـﻪ " :ﻓــﺄت اﻟــﺬي ﻫـﻮ ﺧــﲑ ﰒ ﻛﻔــﺮ ﳝﻴﻨـﻚ") (7وﻫــﺬا ﻧــﺺ،
وﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﰲ ﻣﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻠﻢ ﳚـﺰ ﺗﻘﺪﳝـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﺒﻪ أﺻـﻠﻪ اﻟﺰﻛـﺎة ،وﻷن
اﻟﻜﻔ ــﺎرات) (8ﰲ اﻷﺻ ــﻮل ﳚـ ــﻮز ﺗﻘ ــﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻣـ ــﺎ ﻳﻮﺟﺒﻬ ــﺎ اﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﺎﻟﻈﻬـ ــﺎر
واﻟﻘﺘﻞ.

) (1انظر مختصر المزنى )ص .(291
) (2انظر :المدونة ،(38/2) :التفريع.(387/1) :
) (3انظر :مختصر المزنى) :ص .(291
) (4انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(307مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(8/4) :
) (5أخرجه مسلم في األيمان باب من حلف يمينا فرأى غيرھا خيرا منھا ،(1272/3) :ومالك.(478/2) :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7أخرجه البخاري في األيمان والنذور باب قوله تعالى" :الَ يُؤَا ِخ ُ9ذ ُكم بِ9اللﱠ ْغ ِو فِ9ي أ ْي َم9انِ ُكم" ) ،(216/7ومس!لم
في األيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرھا خيرا منھا.(1274-1273/3) :
) (8في )م( :الكفارة.
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وإذا ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﳉﻮاز ﻓﻼ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺼـﻴﺎم وﻏـﲑﻩ) ،(1ﺧﻼﻓـﺎ ﻟﻠﺸـﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻷﻧـﻪ
أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﻜﻔﺎرة ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻹﻋﺘﺎق واﻹﻃﻌﺎم.

) (1انظر :المدونة ،(38/2) :الكافي ).(189
) (2انظر مختصر المزنى )ص .(291
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6W 8א3a
اﻟﻨﺬر ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ) (1ﳎﻬﻮل وﻣﻌﻠﻮم:
ﻓــﺎﻬﻮل ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺒــﲔ ﳐﺮﺟــﻪ ﺑﻨﻴــﺔ وﻻ ﻧﻄــﻖ ﻣﺜــﻞ أن ﻳﻘــﻮل :ﷲ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻨﺬر ،وﻻ ﻳﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ،ﻓﻬﺬا ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺎرة ﳝﲔ ،ﻓﺈن ﲰﻰ ﻟﻪ ﳐﺮﺟﺎ وﻧﻮى ﺑﻪ
ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎرا اﻟﻜﻔﺎرة) (2وﺻﺎر اﳊﻜﻢ ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻟﺬي ُﲰﻲ ﻟـﻪ ،وﻫـﺬا ﻫـﻮ
اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻨﺬر وﻫﻮ اﳌﻌﻠﻮم اﻟـﺬي ﻗـﺪ ُﲰّـﻲ ﳐﺮﺟـﻪ وﺑ ّـﲔ اﳌـﺮاد ﺑـﻪ ،وﻻ
ﳜﻠﻮا ﳐﺮﺟﻪ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم:
إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻋﺔ وﻗﺮﺑﺔ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم واﳊﺞ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺮب ﺑﻪ.
أو أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺰﻧﺎ وﺷﺮب اﳋﻤﺮ وﻏﲑ ذﻟﻚ.
أو أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺮوﻫﺎ ﻛﻨﺬر ﺗﺮك اﻟﺘﻨﻔﻞ واﻟﺘﻄﻮع.
أو أن ﻳﻜ ــﻮن ﻣﺒﺎﺣ ــﺎ ﻛﻨ ــﺬر أﻛ ــﻞ ﺑﻌ ــﺾ اﳌﺒﺎﺣ ــﺎت وﻟ ــﺒﺲ اﻟﺜﻴ ــﺎب اﻟﻔ ــﺎﺧﺮة
وﻏﲑﻫﺎ ،واﻟﻄﻴﺐ واﳌﺸﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻄـﺮق وﻣـﺎ أﺷـﺒﻪ ذﻟـﻚ ،ﻓﺎﻟـﺬي ﻳﻠـﺰم اﻟﻮﻓـﺎء
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻘﺮﺑﺔ دون ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ ،ﻓﺄﻣـﺎ اﳌﻌﺼـﻴﺔ ﻓﻴﺤـﺮم اﻟﻮﻓـﺎء
ــﺎ ،وأﻣــﺎ ﺗــﺮك اﻟﺘﻨﻔــﻞ ﻓﻴﻜــﺮﻩ اﻟﻮﻓــﺎء ﺑــﻪ ،ﻓﺄﻣــﺎ اﳌﺒــﺎح ﻓــﻼ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻨــﺬرﻩ ﺣﻜــﻢ
أﺻﻼ).(3
'ع NYh
واﻟﻨﺬر ﺿﺮﺑﺎن :ﻣﻄﻠﻖ وﻣﻘﻴﺪ.
) (1في )ق( :على وجھين.
) (2في )م( :اعتبارا بالكفارة.
) (3في جملة أحكام النذر ھذه انظر :المدونة (9/2) :وما بعدھا ،التفريع ،(376-375/1) :الرسالة )ص .(193
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ﻓــﺎﳌﻄﻠﻖ ﻫــﻮ أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻏــﲑ ﻣﻌﻠــﻖ) (1ﺑﻐــﲑﻩ إﻣــﺎ ﺑــﺄن ﻳﺘﺒــﲔ
ﳐﺮﺟﻪ أو ﻻ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﺜﻞ أن ﻳﻘـﻮل :ﷲ ﻋﻠـﻰ ﻧـﺬر وﻳﺴـﻜﺖ ،أو ﻳﻘـﻮل :ﻫـﻮ ﻛـﺬا
وﻛﺬا.
واﳌﻘﻴـﺪ :ﻫﻮ أن ﻳﻌﻠﻘـﻪ ﺑﻐﲑﻩ ،وﳚﻌﻠﻪ ﺷـﺮﻃﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣﺜـﻞ أن ﻳﻘـﻮل :إن ﻛـﺎن ﻛـﺬا
وﻛﺬا ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻨﺬر إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﺸﺮط ،ﰒ ﻣﺎ ﻳﻘﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻳﻨﻘﺴـﻢ إﱃ أرﺑﻌـﺔ
ﻋﻠﻲ ﻧﺬر ﺻﻼة أو ﺻﻮم أو
أﻗﺴﺎم ﻛﺎﻧﻘﺴﺎم ﻣﺎ ﳛﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ أن ﻳﻘﻮل :ﷲ 
ﺻـﺪﻗﺔ إن ﻓﻌﻠــﺖ أو إن ﱂ أﻓﻌــﻞ أو ﻷﻓﻌﻠــﻦ أو ﻻ ﻓﻌﻠـﺖ) ،(2وﻛــﺬﻟﻚ ﻣــﺎ ﻟــﻴﺲ
ﻣــﻦ ﻓﻌﻠــﻪ ﻛﻘﻮﻟــﻪ :إن ﺷــﻔﻰ اﷲ ﻣﺮﻳﻀــﻲ ،أو ﻗــﺪم ﻏــﺎﺋﱯ أو رزﻗــﲏ ﻣــﺎﻻ ،أو ﻣــﺎ
أﺷﺒ ــﻪ ذﻟــﻚ وﻛــﻞ ﻫــﺬا ﻋﻨــﺪﻧﺎ ﻳﻠــﺰم اﻟﻮﻓــﺎء ﺑــﻪ إذا وﺟــﺪ ﺷــﺮﻃﻪ ﻣــﻦ ﻏــﲑ اﻋﺘﺒــﺎر
ﺑﺸ ــﺮﻃﻪ أن ﻳﻜ ــﻮن ﻃﺎﻋ ــﺔ أو ﻣﻌﺼ ــﻴﺔ أو ﻣﺒﺎﺣ ــﺎ ﻛ ــﺎﻟﻴﻤﲔ ﺳـ ـﻮاء إﻻ إن ﻣﺘﻌﻠ ــﻖ
اﻟﻨﺬر ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ) (3أﻗﺴﺎم ﻛﺎﻧﻘﺴﺎﻣﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ.
ﻣﻨــﻪ ﻣــﺎ ﳚــﺐ ﻓﻌﻠــﻪ ﻣﺜــﻞ أن ﻳﻌﻠــﻖ اﻟﻨــﺬر ﺑﻮاﺟــﺐ ﻛﻘﻮﻟــﻪ :ﷲ ﻋﻠــﻰ ﻧــﺬر إن
ﺻــﻠﻴﺖ اﻟﻈﻬــﺮ ﰲ وﻗﺘﻬــﺎ ،وﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ﻓﻬــﺬا ﻳﻠــﺰم اﻟﻮﻓــﺎء ﺑــﻪ ،وﻳﻠــﺰم ﻓﻌــﻞ
اﻟﺸﺮط ﻓﺈن اﺟﱰأ وأﰒ و أﺧﺮ اﻟﺼﻼة ﻋﻦ وﻗﺘﻬﺎ ﺷﻲء ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻧـﺬرﻩ)(4؛ ﻷﻧـﻪ
ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﻃﻪ.
وﻣﻨــﻪ ﻣــﺎ ﳛــﺮم ﻓﻌﻠــﻪ ﻛﻘﻮﻟــﻪ :ﷲ ﻋﻠــﻲ ﻧــﺬر إن ﱂ أﺷــﺮب ﲬـﺮا ،ﻓﻬــﺬا ﻻ ﳚــﻮز
ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺈن ﺷﺮب ﻋﺼﻰ وأﰒ ،وﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺬر.
وﻣﻨ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﻳﻜ ــﺮﻩ اﻟﻮﻓ ــﺎء ﺑ ــﻪ ﻛﻘﻮﻟ ــﻪ :ﷲ ﻋﻠ ــﻲ اﻟﻨ ــﺬر إن ﺗﻨﻔﻠ ــﺖ اﻟﻠﻴﻠ ــﺔ ﺑﺼ ــﻼة
ﻳﻘﺼﺪ ذﻟﻚ ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣـﻦ ﻓﻌﻠﻬـﺎ ﻻ ﺷـﻮﻗﺎ إﻟﻴﻬـﺎ) ،(5ﻓﻬـﺬا ﻳﻜـﺮﻩ ﻟـﻪ اﻟﻮﻓـﺎء ﺑـﻪ،
) (1في )ق( :متعلق.
) (2في )م( :لفعلت.
) (3أربعة :سقطت من )م(.
) (4ال شوقا إليھا :سقطت من )م(.
) (5سورة المائدة ،اآلية.89 :
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وﻳﺴــﺘﺤﺐ ﻟــﻪ أن ﻳﺘﻨﻔــﻞ وﻳﻜﻔــﺮ ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﺘﻨﻔــﻞ ﺣــﱴ ﺧﺮﺟــﺖ اﻟﻠﻴﻠــﺔ ﻓــﻼ ﻧــﺬر
ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻣﺜﻞ أن ﻳﻌﻠﻖ اﻟﻨﺬر ﲟﺎ ﻻ ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ
ﻛﺎن ﻃﺎﻋﺔ أو ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻛﻤﻦ ﻳﻨـﺬر ﻓﻌـﻞ ﻃﺎﻋـﺔ ﺑﺸـﺮط ﻃﺎﻋـﺔ ﻛﻘﻮﻟـﻪ :ﷲ ﻋﻠـﻰ أن
أﺣــﺞ اﻟﺴــﻨﺔ إن ﺻــﻤﺖ ﻏــﺪا أو ﺑﺸــﺮط ﻣﺒــﺎح ﻛﻘﻮﻟــﻪ :إن ﻛﻠﻤــﺖ زﻳــﺪا ﻓﻴﻜــﻮن
ﳐﲑا ﰲ ذﻟﻚ :إن ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻨﺬر ،وإن ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ).(1
'ع NYh

وﻻ ﻳﻔﱰق اﳊﻜـﻢ) (2ﻋﻨـﺪﻧﺎ ﺑـﺄن ﻳﻜـﻮن اﻟﻨـﺬر) (3ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺘـﱪر واﻟﺮﺿـﺎ أو
اﻟﻠﺠﺎج) (4واﻟﻐﻀﺐ ﰲ ﲨﻴﻊ أﺣﻜﺎﻣﻪ ،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺘﱪر واﻟﺮﺿﺎ ﻓﻬﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠـﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ :ﻋﻠﻲ ﻧﺬر إن ﺷﻔﻰ اﷲ ﻣﺮﻳﻀﻲ ،أو ﻗﺪم ﻏﺎﺋﱯ ،أو ﺳـﻠﻢ
ﻣــﺎﱄ ،أو رزﻗــﲏ اﳊــﺞ ،أو ﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ،واﻟﻠﺠــﺎج أن ﻳﻘﺼــﺪ ﻣﻨــﻊ ﻧﻔﺴــﻪ ﻣــﻦ
ﻓﻌــﻞ ﺷــﻲء وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬــﺎ ﺑــﺈﻟﺰام ﻧﻔﺴــﻪ اﻟﻨــﺬر ﻛﻘﻮﻟــﻪ :ﷲ ﻋﻠــﻲ ﻧــﺬر إن أﻛﻠــﺖ ﻫــﺬا
ـﺖ ﰲ داري أو ﻣــﺎ أﺷــﺒﻪ ذﻟــﻚ ﳑــﺎ ﻳﻘﺼــﺪ
اﻟﺮﻏﻴــﻒ ،أو إن ﻛﻠﻤــﺖ ﻓﻼﻧــﺎ ،أو ﺑـ ّ
ﺑﻪ ﻏﻴﻆ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﳊﻜﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ).(5
 J1z1FOא3aאClلx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﻨﺬر اﻬﻮل ﻳﻨﻌﻘﺪ وﺗﻠﺰم ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺎرة ﳝـﲔ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :ﻛﻔـﺎرة
اﻟﻨﺬر ﻛﻔﺎرة اﻟﻴﻤﲔ") ،(6وروي" :ﻣﻦ ﻧﺬر ﻧﺬرا ﱂ ﻳﺴﻤﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎرة ﳝـﲔ")،(7

) (1انظر :المدونة ،(19/2) :التفريع ،(377-376/1) :الرسالة )ص .(193
) (2في )م( :النذر.
)(3النذر :سقطت من )ق(.
) (4اللجاج :من لج وھو يدل على تردد الشيء بعضه على بعض وترديد الشيء )معجم مقاييس اللغة(201/5 :
) (5انظر :التفريع ،(376-375/1) :الرسالة )ص .(193
) (6أخرجه مسلم في النذر باب :في كفارة النذور.(1265/3) :
) (7أخرجه أبو داود في األيمان والنذور باب م!ن ن!ذر ال يطيق!ه ،(614/3) :واب!ن ماج!ه ف!ي الكف!ارات ب!اب م!ن
نذر نذرا ولم يسمه ،(687/1) :ق!ال الھيثم!ي :رجال!ه رج!ال الص!حيح إال أن طلح!ة والحك!م ل!م يس!معا م!ن اب!ن
مسعود )جميع الزوائد.(189/4 :
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وﻷﻧــﻪ ﻧــﺬر ﻣﻘﺼــﻮد ﺑــﻪ اﻟﻘﺮﺑــﺔ ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻳﺜﺒــﺖ ﺣﻜﻤــﻪ ﻛﺎﳌﺴــﻤﻰ؛ ﻷن ﻣﻌــﲎ
اﻟﻨﺬر اﻹﳚﺎب ،وأدﱏ واﺟﺐ ﻣﻘﺪر ﻛﻔﺎرة ﳝﲔ.
 J2z1FOو Vא3a8/Oאx%

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن اﻟﻮﻓــﺎء ﺑﻨــﺬر اﻟﻄﺎﻋــﺔ واﺟــﺐ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻣــﻦ ﻧــﺬر أن ﻳﻄﻴــﻊ
اﷲ ﻓﻠﻴﻄﻌﻪ") ،(1وﻷن اﻟﻘﻮل أﺣﺪ ﻧﻮﻋﻲ اﻹﳚﺎب ﺑﺎﻟﺸﺮع ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ.
  J3z1FOمא3a8/Oא@xF$

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻣﺎ ﻋﺪاﻩ ﻻ ﻳﻮﰱ ﺑـﻪ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ " :وﻣـﻦ ﻧـﺬر أن ﻳﻌﺼـﻴﻪ) (2ﻓـﻼ
ﻳﻌﺼ ــﻪ") ،(3وﺣ ــﺪﻳﺚ أﰉ إﺳ ـ ـﺮاﺋﻴﻞ) (4ﳌ ــﺎ رآﻩ رﺳ ــﻮل اﷲ  ﺣﺎﻓﻴ ــﺎ ﻗﺎﺋﻤ ــﺎ ﰲ
اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻘﺎل" :ﻣﺮوﻩ ﻓﻠﻴﺴﺘﻈﻞ وﻟﻴﻨﺘﻌﻞ") ،(5وﻷن اﻹﳚـﺎب ﻓـﺮع ﻋﻠـﻰ اﳉـﻮاز،
ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻓﻌــﻞ اﻟﻌﺼــﻴﺎن ﻏــﲑ ﺟــﺎﺋﺰ ﻓﻬــﻮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺟــﻮب اﺑﻌــﺪ ،ﻓﺄﻣــﺎ اﳌﺒــﺎح ﻓــﻼ
ﻳﻠﺰم؛ ﻷن اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻨﺬر اﻟﻘﺮﺑﺔ ،واﳌﺒﺎح ﻻ ﻗﺮﺑﺔ ﻓﻴﻪ.
Nj+f5 `0 J4z1FOجא%a83aوאxa

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻜﻢ ﳐﺮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ واﻟﻨﻄﻖ؛ ﻷﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘـﺎن ﳌﻌﺮﻓـﺔ اﳌـﺮاد
وﺛﺒﻮت أﺣﻜﺎم اﳋﻄﺎب ،وﻗﺪ ﻗﺎل " :وإﳕﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ ﻣﺎ ﻧﻮى").(6
 J5z1FOא3aא@xD%

)(7

)(8

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻟﻨ ــﺬر اﳌﻄﻠ ــﻖ ﻳﻠ ــﺰم ﺣﻜﻤ ــﻪ ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟ ــﺒﻌﺾ اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻴﺔ ؛
ﻟﻌﻤــﻮم اﻷﺧﺒــﺎر ،واﻋﺘﺒــﺎرا ﺑﺎﳌﻘﻴــﺪ ﺑﻌﻠــﺔ) (9أﻧــﻪ أﻟــﺰم ﻧﻔﺴــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﻨــﺬر ﻣــﺎ
ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﲜﻨﺴﻪ.
) (1أخرجه البخاري في األيمان باب النذور في الطاعة.(233/7) :
) (2في )ق( :أن يعصي ﷲ.
) (3ھو جزء من الحديث الذي سبق.
) (4أبو إسرائيل :رجل من قريش )ھكذا جاء في فتح الباري.(590/1) :
) (5أخرجه البخاري في النذور باب النذور فيما ال يملك.(234/7) :
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7في )م( :يثبت.
) (8انظر المجموع.(367/8) :
) (9في )م( :بعلمه.
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وإﳕ ــﺎ ﺳ ــﻮﻳﻨﺎ ﺑ ــﲔ ﻧ ــﺬر اﻟﻠﺠ ــﺎج واﻟﺘ ــﱪر ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﻟ ــﻪ :إن ﻧ ــﺬر
اﻟﻠﺠﺎج ﲡﺐ ﺑﻪ ﻛﻔﺎرة ﳝﲔ)(1؛ ﻷن اﺧﺘﻼف اﳊـﺎل اﻟـﱵ ﻋﻘـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﻨـﺬر ﻻ
ﻳﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط اﳌﻨﺬور وإﻟﺰام ﻏﲑﻩ ،أﺻﻠﻪ ﺣﺎل اﻟﺘﱪر ،وﻷﺎ ﻗﺮﺑﺔ أﻟﺰﻣﻬـﺎ ﻧﻔﺴـﻪ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻨﺬر ﻓﺈذا وﺟﺪ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﱂ ﳚﺰ إﺳﻘﺎﻃﻬﻤﺎ ﻛﺎﳊﺞ.
 J7z1FOאNdZ8)SLوطאx3a

وإﳕﺎ ﺳﻮﻳﻨﺎ ﺑﲔ ﺷﺮوط اﻟﻨﺬر؛ ﻷن اﻹﳚﺎب ﻋﻠﻖ ﺑﻮﺟـﻮدﻩ ،وﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻛـﺬﻟﻚ
ﻓﻼ ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺔ زاﺋﺪة ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﻄﻼق واﻟﻌﺘﺎق.
,?2O J8z1FOل1 6.Wאx7

)(2

وﻣﻦ ﻗﺎل :ﻣﺎﱄ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ أو ﻫﺪي ﻟﺰﻣﻪ إﺧﺮاج اﻟﺜﻠﺚ ﺧﻼﻓـﺎ ﳌـﻦ :ﻻ
ﻳﻠﺰﻣ ــﻪ ﺷ ــﻲء أﺻ ــﻼ)(3؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ  ﻷﰉ ﻟﺒﺎﺑ ــﺔ) -(4وﻧ ــﺬر أن ﳜﺘﻠ ــﻊ ﻣ ــﻦ ﲨﻴ ــﻊ
ﻣﺎﻟﻪ" :-ﳚﺰﻳﻚ ﻣﻦ ذﻟـﻚ اﻟﺜﻠـﺚ") ،(5واﻋﺘﺒـﺎرا ﺑـﻪ إذا ﻋـﲔ ﺷـﻴﺌﺎ ﻣـﻦ ﻣﺎﻟـﻪ ،وﻻ
ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﻜﻞ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻟﻠﺨﱪ ،وﻷن اﳌﺮﻳﺾ ﳌﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ إﺧﺮاج ﻛـﻞ ﻣﺎﻟـﻪ
إﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ورﺛﺘﻪ ﻛﺎن اﳊﻲ أوﱃ ﳊﻖ ﻧﻔﺴﻪ.
 J9z1FOو_«xZA;>W)B

)(7

وﻻ ﲡﺰﻳــﻪ ﻛﻔــﺎرة ﳝــﲔ) (6ﺧﻼﻓــﺎ ﳌــﻦ ذﻫــﺐ إﱃ ذﻟــﻚ ؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﳚﺰﻳــﻚ
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺜﻠﺚ") (8ﻓﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳚﺰﻳـﻪ دوﻧـﻪ ،وﻷﻧـﻪ ﻧـﺬر إﺧـﺮاج ﻣـﺎل ﻛﻤـﺎ
ﻟﻮ ﻋﲔ.
) (1انظر اإلقناع) :ص .(193-192
) (2انظر :المدونة ،(24/2) :التفريع ،(380/1) :الرسالة )ص .(194
) (3في إحدى الروايتين عن أحمد )انظر المغنى.(8/9 :
) (4أبو لبابة :األنصاري ،المدني ،اسمه بشير وقيل :رفاعة بن عبد المنذر صحابي مش!ھور ،وك!ان أح!د النقب!اء،
وعاش إلى خالفة علي )تقريب التھذيب :ص .(669
) (5أخرجه أبو داود في األيمــان والن!ذور ب!ـاب فيم!ـن ن!ـذر أن يتص!دق بمالـ!ـه ،(613/3) :وأحم!د،(452/3) :
ومالك.(481/2) :
) (6انظر :التفريع ،(381-380/1) :الكافي )ص .(203
) (7قالته عائشة وجماعة من الصحابة والتابعين ،وروى عن اإلمام أحمد )انظر المغنى.(7/9 :
) (8سبق تخريج الحديث قريبا.
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إذا ﻧﺬر اﳌﺸﻲ إﱃ ﺑﻴﺖ اﷲ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻨـﺬر ﻓـﺈن ﻋ ّـﲔ) (1ﺣﺠـﺎ أو ﻋﻤـﺮة ﻟﺰﻣـﻪ ﻣـﺎ
ﻋﻴﻨـ ــﻪ وإن أﻃﻠـ ــﻖ ﻟﺰﻣـ ــﻪ ﻣـ ــﺎ ﳜﺘـ ــﺎر ﻣﻨﻬﻤـ ــﺎ ،وﻣﻨﺘﻬـ ــﻰ اﳌﺸـ ــﻲ ﰲ اﳊـ ــﺞ ﻃ ـ ـﻮاف
اﻹﻓﺎﺿﺔ ،وﰲ اﻟﻌﻤﺮة اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﺿﺮورة وأراد اﳉﻤﻊ ﰲ ﺳﻔﺮﻩ
ﺑﲔ ﻓﺮﺿﻪ وﻧـﺬرﻩ ﻣﺸـﻰ ﰲ ﻋﻤـﺮة ،ﰒ ﺣـﺞ وﻳﻜـﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌـﺎ إن ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻤﺮﺗـﻪ ﰲ
أﺷــﻬﺮ اﳊــﺞ ،وﻻ ﳚــﻮز ﻟــﻪ ﺗــﺮك اﳌﺸــﻲ ﻣــﻊ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠﻴــﻪ ،واﳌﺸــﻲ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ
ﺣﻠــﻒ ،ﻓــﺈن ﻋﺠــﺰ رﻛــﺐ ،ﰒ ﻋ ــﺎد ﻗــﺎﺑﻼ ﻓﻠﻔــﻖ ﻣﺸــﻴﻪ وأﻫــﺪى إن ﻗ ــﺪر ،وإﻻ
ﻓﻠﻴﻬﺪ وﻻ ﻳﻌﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﳌﺸـﻲ ﻣـﻦ أول ﻣـﺮة ،وﻫـﺬا) (2إذا ﻛـﺎن ﻣـﺎ
رﻛﺐ ﻛﺜﲑا ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳﺴﲑا أﻫﺪى وﻻ ﻋﻮد ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﻨﺘﻌﻞ ﻧـﺎذر اﳊﻔـﺎء ،وﻻ دم
ﻋﻠﻴﻪ).(3
 J11z1FOدB1وم'3א@xU

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻧ ــﺬر اﳌﺸ ــﻲ ﻳﻠ ــﺰم؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ،(4)l~}m:وﰲ
ﺣــﺪﻳﺚ ﻋﻘﺒــﺔ ﺑــﻦ ﻋــﺎﻣﺮ) (5أن أﺧﺘــﻪ ﻧــﺬرت أن ﲤﺸــﻲ إﱃ اﻟﻜﻌﺒــﺔ ﻓﻘــﺎل :
"ﻟﺘﻤﺸﻲ ،أو ﻟﱰﻛﺐ وﺪي") ،(6وﻷﻧـﻪ ﻗـﻮل اﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ) (7وﻻ ﳐـﺎﻟﻒ ﻟـﻪ ،وإﳕـﺎ
ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﳝﺸــﻲ ﰲ ﺣــﺞ أو ﻋﻤــﺮة؛ ﻷن اﻷﻟﻔــﺎظ إذا أﻃﻠﻘــﺖ وﳍــﺎ ﻣﻌﻬــﻮد ﰲ

) (1في )ق( :نذر.
) (2في )ق( :كذلك.
) (3انظر :المدونة ،(19-9/2) :التفريع ،(380-377/1) :الرسالة )ص ..(195-194
) (4سورة المائدة ،اآلية.1 :
) (5عقبة بن عامر :الجھني صاحب النبي  ،كان عالم!ا فص!يحا فقيھ!ا فرض!يا ش!اعرا كبي!ر الش!أن ،م!ات س!نة
ثمان وخمسين )انظر :شذرات الذھب ،64/1 :سير أعالم النبالء.(467/2 :
) (6أخرجه البخاري في جزاء الصيد ،باب من ن!ذر المش!ي إل!ى الكعب!ة ،(220/2) :ومس!لم ف!ي الن!ذر ،ب!اب م!ن
نذر أن يمشي إلى الكعبة ،(1264/3) :بلف!ظ" :لتمش!ي ولترك!ب" فق!ط ،وبلف!ظ )وتھ!دي( أخرج!ه أب!و داود ف!ي
األيم!!ان والن!!ذور ،ب!!اب م!!ن رأى كف!!ارة علي!!ه إذا ك!!ان ف!!ي معص!!ية ،(598/3) :وإس!!ناده ص!!حيح عل!!ى ش!!رط
البخاري )انظر تلخيص الحبير.((178/4) :
) (7أخرجه مالك في الموطأ ،(473/2) :والبيھقي.(78/10) :
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اﻟﺸــﺮع ﲪﻠــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻛﻤــﺎ ﻟــﻮ ﻧــﺬر ﺻــﻼة أو ﺻــﻮﻣﺎ ،واﳌﻌﻬــﻮد ﻣــﻦ اﳌﺸــﻲ إﱃ
ﺑﻴﺖ اﷲ أﻧﻪ ﻷﺣﺪ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺴﻜﲔ ﻓﻮﺟﺐ اﻧﺼﺮاف) (1اﻟﻨﺬر إﻟﻴﻪ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ إن ﻋــﲔ أﺣــﺪﳘﺎ ﻟﺰﻣــﻪ ﻣــﺎ ﻋﻴﻨــﻪ؛ ﻷن ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ ﻗــﺪ أوﺟﺒــﻪ ﻋﻠــﻰ
ﻧﻔﺴــﻪ ﻛﺘﻌﻴــﲔ اﻟﺼــﻼة واﻟﺼــﻮم ،وإذا ﱂ ﻳﻌــﲔ ﻛــﺎن ﳐـﲑا؛ ﻷن اﻟﺘﻌﻴــﲔ ﻻ ﻳﺜﺒــﺖ
إﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ.
وإﳕ ــﺎ :ﻗﻠﻨ ــﺎ :ﳝﺸ ــﻲ ﰲ اﳊ ــﺞ إﱃ آﺧ ــﺮ ﻃـ ـﻮاف اﻹﻓﺎﺿ ــﺔ؛ ﻷن ﻧ ــﺬرﻩ ﺗﻨ ــﺎول
اﳌﺸﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺞ ﻓﻤﺎدام ﰲ اﻹﺣﺮام ﻓﻌﻠﻴﻪ اﳌﺸﻲ وﻻ ﳜﺮج ﻣﻨﻪ إﻻ ﺑﻄـﻮاف
اﻹﻓﺎﺿﺔ ،وﰲ اﻟﻌﻤﺮة ﺑﺎﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ.
وإﳕـﺎ ﻗﻠﻨـﺎ ﰲ اﻟﻀــﺮورة إن ﻟـﻪ أن) (2ﳚﻌـﻞ ﻣﺸــﻴﻪ ﰲ ﻋﻤـﺮة ﻟﻴـﺘﻢ ﻟــﻪ ﻏﺮﺿـﻪ ﻣــﻦ
أداء اﻟﻔﺮض و اﻟﻨﺬر) (3ﰲ ﺳﻔﺮ واﺣﺪ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻳﻠﺰﻣ ــﻪ اﳌﺸ ــﻲ ﻣ ــﻊ اﻟﻘ ــﺪرة ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻟﻠﻈ ـ ـﺎﻫﺮ) ،(4واﳋ ــﱪ اﻟ ــﺬي
روﻳﻨﺎﻩ).(5
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﳌﺸﻲ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﺣﻠـﻒ؛ ﻷﻧـﻪ اﳌﻮﺿـﻊ اﻟـﺬي ﺗﻨﺎوﻟـﻪ اﻟﻮﺟـﻮب
ﺑﺎﻟﻨﺬر دون ﻏﲑﻩ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻋﺠـﺰ رﻛـﺐ؛ ﻷﻧـﻪ ﰲ اﳋـﱪ "ﻟﺘﻤﺸـﻲ أو ﻟﱰﻛـﺐ وﻟﺘﻬـﺪي")،(6
وﻷن اﻟﻨﺬر ﺗﻨﺎول اﳌﻌﲎ إﱃ ﻣﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ وﻫﻲ اﳌﺸـﻲ ﻓـﺈذا ﻋﺠـﺰ ﻋـﻦ ﺻـﻔﺔ
اﻟــﺬﻫﺎب ﱂ ﻳﺴــﻘﻂ ﻋﻨــﻪ أﺻــﻠﻪ) ،(7وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻳﺮﺟــﻊ ﻣــﻦ ﻗﺎﺑــﻞ إن أﻣﻜﻨــﻪ؛
) (1في )م( :صرف.
) (2في )ق( :أنه.
) (3في )م( :فرضه و نذره.
) (4الظاھر من قوله تعالى" :أُوفُوا بِال ُعقُو ِد"
) (5الذي ذكر قريبا.
) (6سبق تخريج الحديث.
) (7في )م( :إال بأدائه.
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ﻷن اﳌﺸﻲ ﺑﺎق ﰲ ذﻣﺘﻪ ﻻ ﻳﺴـﻘﻂ ﻋﻨـﻪ إﻻ ﺑﺄداﺋـﻪ ،ورﻛﻮﺑـﻪ ﻫـﻮ ﻟﺘﻤـﺎم اﳌﻨﺎﺳـﻚ
ﻻ ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﳌﺸﻲ.
وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إﻧــﻪ ﻋﺠــﺰ ﻓــﻼ ﻳﻌــﻮد؛ ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻓﺎﺋــﺪة ﰲ ﻋــﻮدﻩ ﻷن اﻟﻌــﻮد إﳕــﺎ ﻳـﺮاد
ﻟﻴﻜﻤ ــﻞ اﳌﺸ ــﻲ ،وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ إن ﻋﻠﻴ ــﻪ اﳍـ ـﺪى ﺧﻼﻓ ــﺎ ﻟﻠﺸ ــﺎﻓﻌﻲ)(1؛ ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ :
"ﻟﺘﻤﺸﻲ أو ﻟﱰﻛﺐ وﻟﺘﻬﺪي") (2ﻣﻌﻨﺎﻩ إن ﻋﺠﺰت ،وﻷﻧﻪ إذا أﻟﺰم ﻧﻔﺴﻪ اﳌﺸﻲ
ﻓﻘـﺪ ﺗﻌـﲔ ﻋﻠﻴــﻪ ﻟﺰوﻣـﻪ ﻓﺼـﺎر ﻛــﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﺑﺎﻟﺸـﺮع ،وﻣــﺎ ﻟـﺰم ﺑﱰﻛـﻪ اﻟــﺪم ﻣـﻊ اﻟﻘــﺪرة
واﻟﻌﺠﺰ ﻛﺎﻟﺮﻣﻲ إذا ﻋﺠﺰ ﻣﻨﻪ.
وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن اﻟﺮﻛﻮب اﻟﻴﺴﲑ ﻳﻨـﻮب ﻋﻨـﻪ اﻟـﺪم؛ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﺣﻜـﻢ ﻟـﻪ ﻣـﻊ اﳌﺸـﻲ
اﳌﻘﺼﻮد وﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ،وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إن ﻣـﻦ ﻧـﺬر اﳌﺸـﻲ ﺣﺎﻓﻴـﺎ اﻧﺘﻌـﻞ؛ ﻷن اﳊﻔـﺎء
ﻻ ﻗﺮﺑﺔ ﻓﻴﻪ؛ وﻟﻘﻮﻟﻪ  ﰲ ﺣﺪﻳﺚ أﰉ إﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﻣﺮوﻩ ﻓﻠﻴﻨﺘﻌﻞ().(3
3'?2O J12z1FOא@ KS."0Uلא\8"07א@ سx

وﻣ ــﻦ ﻧ ــﺬر اﳌﺸ ــﻲ إﱃ ﻣﺴ ــﺠﺪ اﻟﺮﺳ ــﻮل  ،أو إﱃ ﺑﻴ ــﺖ اﳌﻘ ــﺪس ﻟﻠﺼ ــﻼة
ﻓﻴﻬﻤــﺎ ﻟﺰﻣــﻪ ذﻟــﻚ) (4ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ)(5؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻻ ﺗﺸــﺪ اﻟﺮﺣــﺎل إﱃ إﱃ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﺬﻛﺮ ﻣﺴﺠﺪﻩ وﺑﻴﺖ اﳌﻘـﺪس") ،(6وﻷﻤـﺎ ﻣﺴـﺠﺪان ﺗﻀـﺎﻋﻒ
اﻟﺼ ــﻼة ﻓﻴﻬﻤ ــﺎ ﺑ ــﺄﻟﻒ ﻛﺎﳌﺴ ــﺠﺪ) (7اﳊ ـ ـﺮام ،وﻻ ﻳﻠ ــﺰم ﻧ ــﺬر اﳌﺸ ــﻲ إﱃ ﻏﲑﻫ ــﺎ
ﻟﻠﺨﱪ؛ وﻷن اﳌﻌﲎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺪوم ﰲ ﻏﲑﳘﺎ.


) (1انظر :مختصر المزنى )ص .(297
) (2سبق تخريج الحديث قريبا.
) (3سبق تخريج الحديث.
) (4انظر :المدونة ،(17/2) :التفريع ،(379/1) :الرسالة )ص .(190
) (5انظر :مختصر المزنى )ص .(297
) (6أخرجه البخاري في فعل الصالة ،(56/2) :ومسلم في الحج.(1014/2) :
) (7في )م( :في المسجد.
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وﻣــﻦ ﻧــﺬر ذﺑــﺢ اﺑﻨــﻪ ﰲ ﳝــﲔ ،أو ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﻘﺮﺑــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﻪ ﻫــﺪي ،وإن ﻧــﺬرﻩ
ﳎــﺮدا ﻻ ﻳﻘﺼــﺪ اﻟﻘﺮﺑــﺔ ﻻ ﺷــﻲء ﻋﻠﻴــﻪ) ،(1وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ ذﻟــﻚ؛ ﻷﻧــﻪ إذا ﻧــﺬرﻩ ﻋﻠــﻰ
وﺟﻪ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓﺈﳕﺎ أراد اﻟﻔﺪاء ﻋﻨﻪ ،ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻌﻬﻮد ﰲ اﻟﺸﺮع أن ﳓﺮ اﻻﺑﻦ ﻗـﺪ
ﻳﻜ ـ ــﻮن ﻋﻠ ـ ــﻰ وﺟ ـ ــﻪ اﻟﻘﺮﺑ ـ ــﺔ؛ ﻷن إﺑ ـ ـﺮاﻫﻴﻢ –  -ﺗﻌﺒ ـ ــﺪ ﺑ ـ ــﺬﻟﻚ ،وﺻ ـ ــﺎرت
اﻷﺿﺤﻴﺔ أﺻـﻼ ﰲ ﺷـﺮﻋﻨﺎ ﺗﺸـﺒﻴﻬﺎ ﺑـﻪ ،ﻓﻜـﺎن اﻟﻨـﺎذر ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﻘﺮﺑـﺔ ﻧـﺎذرا
ﻟﻠﻔﺪاء ﻋﻨﻪ ،وإن ﱂ ﻳﺮد اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﺬر ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ.
43'?2O J14z1FOن)xW.?.d C

وﻣ ــﻦ ﻧ ــﺬر أن ﻳﻬ ــﺪي ﺷ ــﻴﺌﺎ ﻣ ــﻦ ﻣﺎﻟ ــﻪ ﻓ ــﺈن ﻛ ــﺎن ﳑ ــﺎ ﳚ ــﻮز أن ﻳﻜ ــﻮن ﻫ ــﺪﻳﺎ
أﻫﺪاﻩ؛ ﻷن أداء اﻟـﻨﺬر ﻣﻊ اﻹﻣﻜﺎن ﻣﺴـﺘﺤﻖ ،وإن ﻛـﺎن ﳑـﺎ) (2ﻻ ﻳﻬـﺪي ﻣﺜﻠـﻪ
ﺑﺎﻋــﻪ واﺷــﱰى ﺑــﻪ ﻫــﺪﻳﺎ؛ ﻷﻧــﻪ ﻧــﺬر أﻫــﺪاﻩ ﻓــﺎﻟﻜﻼم ﻳﻨﺼــﺮف إﱃ اﻟﻮﺟــﻪ اﻟــﺬي
ﳝﻜﻦ إﻫﺪاؤﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈذا اﻣﺘﻨﻊ ﰲ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﺰم ﰲ ﲦﻨﻪ) ،(3واﷲ أﻋﻠﻢ.

@@

) (1انظر :المدونة ) ،(27/2الرسالة )ص .(194
) (2مما سقطت من )ق(.
) (3انظر :المدونة ،(21/2) :التفريع.(381-380/1) :
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اﻷﺿــﺤﻴﺔ)ُ (1ﺳــﻨّﺔ ُﻣﺆﻛــﺪة) ،(2واﻷﺻ ـﻞ ﻓﻴــﻪ ﻗﻮﻟــﻪ " :أﻣــﺮت ﺑــﺎﻟﻨﺤﺮ ،وﻫــﻮ
ﻟﻜﻢ ُﺳﻨﺔ") ،(3وﻷﻧﻪ  ﺿﺤﻰ واﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪﻩ ،وﻻ ﺧﻼف ﰲ ﻓﻀﻠﻬﺎ).(4
+f5 J1z1FOאxE#

وﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻮاﺟﺒــﺔ وﺟــﻮب اﻟﻔ ـﺮاﺋﺾ وﻻ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻳﻘــﻮل أﺻــﺤﺎب أﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ
إﺎ واﺟﺒﺔ ﳚـﺮح ﺗﺎرﻛﻬـﺎ) (5زاﺋـﺪة) (6ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮب اﻟﺴـﻨﻦ؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ )" :(7ﺛﻼﺛـﺔ
ﻫــﻲ ﻋﻠـ ـﻲ ﻓــﺮض وﻟﻜــﻢ ﺗﻄــﻮع :اﻟــﻮﺗﺮ واﻷﺿــﺤﻴﺔ واﻟﺴ ـﻮاك") ،(8وﻷﻧــﻪ ذﺑــﺢ ﻻ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻓﻠﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺿﺮ ﻛﺎﻟﻌﻘﻴﻘﺔ.
x'aS.?.MD J2z1FO

وﻫــﻲ ﻣﺴــﻨﻮﻧﺔ ﻟﻜــﻞ أﺣــﺪ إﻻ اﳊــﺎج ﲟِـ َـﲎ ؛ ﻷن ﻣــﺎ ﻳﻨﺤــﺮ ﲟِـ َـﲎ ﻫــﻮ ﻫــﺪي؛
ﻷﻧ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﺣﻘ ــﻪ أن ﻳﻮﻗ ــﻒ ﺑﻌﺮﻓ ــﺔ ،وﻷن اﳊ ــﺎج ﲟِـ َـﲎ ﳌ ــﺎ ﱂ ﳜ ــﺎﻃﺒﻮا) (10أﻳﻀ ــﺎ
ﺑﺼﻼة اﻟﻌﻴﺪ ﻷﺟﻞ) (11ﺣﺠﻬﻢ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺑﺎﻷﺿﺤﻴﺔ.
)(9

) (1األضحية :اسم ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثنى سائر النعم سليمين من ب!ين عي!ب مش!روطا بكون!ه ف!ي
نھار عاشر ذي الحجة أو تاليه بعد صالة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه ولغيره ولو تحريا لغير حاضر )حدود
ابن عرفة مع شرح الرصاع ص .(122
) (2انظر الموطأ ،(487/2) :التفريع ،(389/1) :الرسالة )ص .(183
) (3سبق تخريجه وھو حديث )ثالثة ھي علي فرض ولكم تطوع ) (...ص .(119
) (4انظر المغنى ،(617/8) :فتح الباري.(302/10) :
) (5انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(301-300مختصر القدوري مع شرح الميداني.(232/3) :
) (6في )م( :ولھا مزية.
) : (7سقطت من )م(.
) (8سبق تخريج الحديث.
) (9انظر :المدونة ،(5/2) :التفريع.(389/1) :
) (10في )م( :لم يخاطب.
) (11في )م( :لسبب.
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6¤B. J3z1FOאxE#

ﻻ ﲡـ ــﻮز اﻷﺿـ ــﺤﻴﺔ إﻻ ﻣـ ــﻦ ﻴﻤـ ــﺔ اﻷﻧﻌـ ــﺎم دون ﻏﲑﻫـ ــﺎ؛ ﻷﻧـ ــﻪ  ﺿـ ــﺤﻰ
ﺑــﺎﻟﻐﻨﻢ) ،(1وﺑـ ّـﲔ ﻣــﺎ ﳚــﺰى ﻣﻨﻬــﺎ) ،(2ﻓﻠــﻢ ﻳــﺬﻛﺮ إﻻ اﻹﺑــﻞ واﻟﺒﻘــﺮ واﻟﻐــﻨﻢ ،وﻷﻧــﻪ
ذﺑﺢ ﻣﺘﻘﺮب ﺑﻪ ﻛﺎﳍﺪاﻳﺎ.
?.¤B. J4z1FOא$'#مو6CD:O4אxE#

وأﻓﻀــﻠﻬﺎ اﻟﻐــﻨﻢ ﰒ اﻟﺒﻘــﺮ ﰒ اﻹﺑــﻞ ،واﻟﻀــﺄن أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ اﳌﻌــﺰ ،وﻓﺤــﻮل ﻛــﻞ
ﺟﻨﺲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﻧﺎﺛﻪ) (3ﺧﻼﻓﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤﺎ :إن اﻷﻓﻀﻞ
اﻹﺑ ـ ــﻞ ﰒ اﻟﺒﻘ ـ ــﺮ ﰒ اﻟﻐ ـ ــﻨﻢ)(4؛ ﻷﻧ ـ ــﻪ  ﺿ ـ ــﺤﻰ ﺑﻜﺒﺸ ـ ــﲔ) ،(5وﻗﻮﻟ ـ ــﻪ" :ﺧ ـ ــﲑ
اﻷﺿﺤﻴﺔ اﻟﻜﺒﺶ") ،(6وﻷن اﳌﺮاﻋﻰ ﻃﻴﺐ اﻟﻠﺤﻢ ورﻃﻮﺑﺘﻪ دون ﻛﺜﺮﺗﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎ
روﻳﻨــﺎﻩ ﻣــﻦ ﺗﻀــﺤﻴﺘﻪ ﺑــﺎﻟﻐﻨﻢ وﻋﺪوﻟــﻪ إﻟﻴﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻹﺑــﻞ واﻟﺒﻘــﺮ ،وﻷﻧــﻪ ﳜــﺘﺺ ــﺎ
أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ دون اﻟﻔﻘﺮاء ﲞﻼف اﳍﺪاﻳﺎ.
 J5z1FOא?Sא6ABPQאxE#

واﻟﺴــﻦ اﳉــﺎﺋﺰ ﻓﻴﻬــﺎ اﳉــﺬع ﻣــﻦ اﻟﻀــﺄن واﻟﺜــﲏ ﳑــﺎ ﺳ ـﻮاﻩ) ،(7أﻣــﺎ اﳉــﺬع ﻣــﻦ
اﻟﻀ ــﺄن ﻓ ــﻼ ﺧ ــﻼف ﰲ ﺟـ ـﻮازﻩ ﻳﻌﺘﻤ ــﺪ ﻋﻠﻴ ــﻪ) ،(8واﻷﺻ ــﻞ ﻓﻴ ــﻪ ﻗﻮﻟ ــﻪ " :ﻻ
ﺗـﺬﲝﻮا إﻻ ﻣﺴـﻨﺔ إﻻ أن ﻳﻌﺴـﺮ ﻋﻠـﻴﻜﻢ ﻓﺘــﺬﲝﻮا ﺟﺬﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺄن") ،(9وﻗﻮﻟــﻪ:

) (1كما جاء في حديث الصحيحين أن!ه  ض!حى بكبش!ين  ...أخرج!ه البخ!اري ف!ي األض!احي ب!اب التكبي!ر عن!د
الذبح ،(238/6) :ومسلم في األضاحي باب استحباب الضحية.(1556/3) :
) (2في )م( :فيھا.
) (3انظر :المدونة ،(2/2) :التفريع ،(390/1) :الرسالة )ص .(183
) (4انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(301مختصر المزنى) :ص .(284
) (5سبق تخريج الحديث قريبا.
) (6أخرجه الترمذي في األضاحي ،باب :في الجذع من الض!أن ،(74/4) :و اب!ن ماج!ه ف!ي األض!احي ب!اب :م!ا
يستحب من األضاحي ،(1046/2) :والحاكم ،(228/4) :وقال :صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.
) (7انظر التفريع ،(390/1) :الرسالة )ص .(184-183
) (8وقال ابن عمر والزھرى :ال يجزء الج!ذع؛ ألن!ه ال يج!زئ م!ن غي!ر الض!أن ف!ال يج!زئ من!ه كالحم!ل ،وع!ن
عطاء واألوزاعى فال يجزء الجذع الضأن األجناس )انظر المغنى.(623/8 :
) (9أخرجه مسلم في األضاحي ،باب :من األضحية.(1000/3) :
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)(2

"ﺿــﺤﻮا ﲜــﺬاع اﻟﻐــﻨﻢ") (1ﻓﺄﻣــﺎ اﳉــﺬع ﻣــﻦ ﻏــﲑﻩ ﻓــﻼ ﳚــﻮز؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﻷﰉ ﺑــﺮدة
وﻗــﺎل :ﻣ ــﺎ ﻋﻨــﺪي إﻻ ﺟ ــﺬع ﻣ ــﻦ اﳌﻌــﺰ" :ﳚﺰﻳ ــﻚ وﻻ ﳚــﺰي أﺣ ــﺪا ﺑﻌ ــﺪك")،(3
وﻗﻮﻟ ـ ــﻪ" :ﻻ ﺗـ ـ ــﺬﲝﻮا إﻻ ﻣﺴ ـ ــﻨﺔ إﻻ أن ﻳﻌﺴـ ـ ــﺮ ﻋﻠـ ـ ــﻴﻜﻢ ﻓﺘ ـ ــﺬﲝﻮا ﺟﺬﻋـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ
اﻟﻀــﺄن") (4ﻓﻘﺼــﺮ اﳉــﺬاع ﻋﻠــﻰ ﺟــﻨﺲ ﳐﺼــﻮص وﻫــﻮ اﻟﻀــﺄن ﻓﻜــﺎن ﻣــﺎ ﻋــﺪاﻩ
ﻣﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ ،واﳉـﺬع ﻣـﻦ اﻟﻀـﺄن ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺳـﺘﺔ أﺷـﻬﺮ ﻓﻤـﺎ زاد ،واﻟﺜـﲎ ﻣـﻦ
اﳌﻌــﺰ ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﺳــﻨﺔ وﻗــﺪ دﺧــﻞ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،واﻟﺜــﲏ) (5ﻣــﻦ اﻟﺒﻘــﺮ ﻣــﺎ ﻟــﻪ ﺳــﻨﺘﺎن وﻗــﺪ
دﺧﻞ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،وﻣﻦ اﻹﺑﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳﺖ ﺳﻨﲔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻠﻘﻲ ﺛﻨﻴﺘﻪ.
)4–6z1FOمאxME#

أﻳــﺎم اﻷﺿــﺤﻰ :ﻳــﻮم اﻟﻨﺤــﺮ وﻳﻮﻣــﺎن ﺑﻌــﺪﻩ ،وﻻ ﻳﻀــﺤﻲ ﰲ اﻟﻴــﻮم اﻟﺮاﺑــﻊ)(6؛
ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ) ،(7ﻷﻧــﻪ إﲨــﺎع اﻟﺼــﺤﺎﺑﺔ روي ﻋــﻦ ﻋﻤــﺮ وﻋﻠــﻲ واﺑــﻦ ﻋﺒــﺎس
واﺑ ـ ـ ـ ــﻦ ﻋﻤ ـ ـ ـ ــﺮ وأﰉ ﻫﺮﻳ ـ ـ ـ ــﺮة وأﻧ ـ ـ ـ ــﺲ) ،(8وﻻ ﳐ ـ ـ ـ ــﺎﻟﻒ ﳍ ـ ـ ـ ــﻢ ،وﻗﻮﻟ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ــﺎﱃ:

 s r q p o n m l k j im
 (9)ltوأﻗــﻞ اﻷﻳــﺎم ﺛﻼﺛــﺔ) ،(10وﻷﻧــﻪ ﻟــﻴﺲ ﲟﻌﻠــﻮم ﻛﺎﳋــﺎﻣﺲ ،وﻷﻧــﻪ ﻻ

ﻳﺘﻌﻘﺒﻪ ﻣﺒﻴﺖ ﲟِ َﲎ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ.

) (1أخرج!!ه أحم!!د ،(152/2) :واب!!ن جري!!ر الطب!!ري والبيھق!!ي ،(271/9) :واب!!ن ماج!!ه ف!!ي األض!!احي ب!!اب م!!ا
تجزئ ما األضاحي (1049-1048/2) :وبلفظ قريب من!ه الترم!ذي ف!ي األض!احي ،ب!اب :م!ا ج!اء ف!ي الج!ذع
من الضأن في األضاحي ،(74/4) :وقال :غريب وقد روى موقوفا )تلخيص الحبير.(139/4) :
) (2أبو بردة :ھانئ بن عمرو بن عبيد بن كالب بن دھمان البلوي القضاعي األنصاري من حلف!اء األوس ،وھ!و
خ!!ال الب!!راء ب!!ن ع!!ازب ،ش!!ھد العقب!!ة وب!!درا والمش!!اھد النبوي!!ة ،ت!!وفي س!!نة اثن!!ين وأربع!!ين )انظ!!ر س!!ير أع!!الم
النبالء.(35/2 :
) (3أخرج!!ه البخـ!!ـاري ف!!ي األض!!احي ،ب!!ـاب :ق!!ول النب!!ي  ألب!!ى بـ!!ـردة ) ...الح!!ديث ،736/6 :ومس!!لم ف!!ي
األضاحي ،باب وقتھا.(1552/3) :
) (4سبق تخريج الحديث قريبا.
) (5الثنى :سقطت من )ق( ومن )ر(.
) (6انظر :التفريع ،(389) :الرسالة )ص .(184
) (7انظر :مختصر المزنى )ص .(185
) (8في تخريج ھذه اآلثار انظر :البيھقي ،(297/9) :الموطأ ،(487/2) :وانظر المغنى.(638/8) :
) (9سورة الحج :اآلية.28 :
) (10انظر :الجامع ألحكام القرآن.(43 ،42/12) :
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اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻀﺤﻲ ﻳﻮم اﻟﻨﺤﺮ)(1؛ ﻷﻧﻪ ) (2واﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌـﺪﻩ ﻛـﺎﻧﻮا ﻳﻀـﺤﻮن
ﻓﻴــﻪ ،وﻋــﻦ ﻋﻠــﻲ – رﺿ ـﻮان اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ  :-اﻟﻨﺤــﺮ ﺛﻼﺛــﺔ أﻳــﺎم أﻓﻀــﻠﻬﺎ أوﳍــﺎ)،(3
وﻷﻧﻪ اﻟﻴﻮم اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ ،وإﻟﻴﻪ ﻳﻨﺴﺐ اﻟﻨﺤـﺮ وﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻩ ﰲ ﺣﻜـﻢ اﻟﺘـﺎﺑﻊ)،(4
وﻗﻴــﻞ ﰲ ﺗﺄوﻳــﻞ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ (5) l|{ zm :ﺻــﻠﻲ اﻟﻌﻴــﺪ وأﳓــﺮ
اﻷﺿﺤﻴﺔ).(6
–8z1FOא)#مא@.D$وא)#مא@ $ودאx

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺎم اﻟﻨﺤﺮ وراﺑﻌﻬﺎ وﺻﻔﺎن :ﻣﻌﻠـﻮم وﻣﻌـﺪود ،ﻓﻴـﻮم اﻟﻨﺤـﺮ ﻣﻌﻠـﻮم ﻏـﲑ
ﻣﻌـﺪود ،وأرﺑﻌــﺔ ﻣﻌــﺪود ﻏـﲑ ﻣﻌﻠــﻮم ،وﻣــﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻣﻌـﺪود ،وﻓﺎﺋــﺪة وﺻــﻔﻪ ﰲ أﻧــﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﺟﻮاز اﻟﻨﺤﺮ ﻓﻴﻪ ،وﺑﺄﻧﻪ ﻣﻌﺪود إﻳﻘﺎع اﻟﺮﻣﻲ ﻓﻴﻪ.
وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن ﻳ ــﻮم اﻟﻨﺤ ــﺮ ﻣﻌﻠ ــﻮم ﳉـ ـﻮاز اﻟﻨﺤ ــﺮ ﻓﻴ ــﻪ ،وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إﻧ ــﻪ ﻟ ــﻴﺲ
ﲟﻌﺪود؛ ﻷن اﻟﻨﻔﺮ ﻻ ﳚﻮز ﰲ ﻏﺪﻩ وﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺛﺎﱐ اﳌﻌﺪودات.
وإﳕـ ــﺎ ﻗﻠﻨـ ــﺎ :إن ﺛـ ــﺎﱐ اﻟﻨﺤـ ــﺮ وﺛﺎﻟﺜـ ــﻪ ﳚﻤـ ــﻊ اﻟﻮﺻـ ــﻔﲔ ﳉ ـ ـﻮاز اﻟﻨﺤـ ــﺮ واﻟﺮﻣـ ــﻲ
ﻓﻴﻬﻤــﺎ) ،(7وﻷن اﻟﻨﻔــﺮ ﺟــﺎﺋﺰ ﰲ اﻟﻴــﻮم اﻟﺜﺎﻟــﺚ ،وﻗﻠﻨــﺎ :إن راﺑــﻊ اﻟﻨﺤــﺮ ﻣﻌــﺪود
ﳉﻮاز اﻟﺮﻣﻲ ﻓﻴﻪ ،وﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮم ﻻﻣﺘﻨﺎع اﻟﻨﺤﺮ ﻓﻴﻪ.

) (1انظر :المدونة ،(302/2) :التفريع ،(389/1) :الرسالة ).(184
) (2كما جاء في قوله " :أول ما نبدأ به في يومنا ھذا ھو أن نصلي ثم ننحر" كما سيأتي ...
) (3البيھقي.(297/9) :
) (4في )م( :التبع.
) (5سورة الكوثر ،اآلية.2 :
) (6انظر تفسير الطبري.(327-326/30) :
) (7في )م( :فيه.
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ﻻ ﳚـ ــﻮز اﻷﺿ ـ ــﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴ ـ ــﺎء) ،(1وﻻ اﻟﻌـ ــﻮراء اﻟﺒ ـ ـ ّـﲔ ﻋﻮرﻫ ـ ــﺎ ،وﻻ اﻟﺸ ـ ــﺪﻳﺪة
اﳌــﺮض ،وﻻ اﻟﻌﺠﻔــﺎء) (2اﻟــﱵ ﻟــﻴﺲ ﻓﻴﻬــﺎ ﻧﻘــﻰ ،وﻻ اﻟﺸــﺪﻳﺪة اﻟﻀــﻠﻊ) (3اﻟــﱵ ﻻ
)(4
ﲢﻠــﻖ ﺑــﺎﻟﻐﻨﻢ ،وﻻ اﳌﻘﻄﻮﻋــﺔ اﻷذن ،وﻻ اﻟﺴــﻜﺎء ،وﻻ ﳚــﻮز اﳋﺮﻗــﺎء واﻟﺸـﺮﻗﺎء
واﻟﻌﻀــﺒﺎء؛ واﻟﻨﻘــﻲ اﳌــﺦ ،واﳋﺮﻗــﺎء اﳌﻘﻄــﻮع ﺑﻌــﺾ أذــﺎ ﻣــﻦ أﺳــﻔﻠﻪ ،واﻟﺴــﻜﺎء
ﻫــﻲ اﳌﺨﻠﻮﻗ ــﺔ ﺑﻐــﲑ أذن ،واﻟﻌﻀــﺒﺎء ﻫــﻲ اﻟﻨﺎﻗﺼــﺔ اﳋﻠــﻖ) ،(5وﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻴــﻮب ﻗــﺪ
ورد اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ) - – (6واﻟﱪاء) ،(7وﻧﻜﺘـﺔ ﻫـﺬا اﻟﺒـﺎب أن
ﻛــﻞ ﻋﻴــﺐ ﺗﻘــﺺ اﻟﻠﺤــﻢ أو أﺛــﺮ ﻓﻴــﻪ أو ﻛــﺎن ﻣﺮﺿــﺎ أو ﻧﻘــﺺ ﻣــﻦ اﳋِﻠﻘــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ
ﳝﻨـ ــﻊ اﻷﺿـ ــﺤﻴﺔ ،وﰲ ﺑﻌﻀـ ــﻬﺎ ﺧـ ــﻼف ،وﻳﻨﺒﻐـ ــﻲ ﰲ اﳉﻤﻠـ ــﺔ أن ﻳﺘﻘـ ــﻲ اﻟﻌﻴـ ــﺐ
وﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ؛ ﻷﻧﻪ ذﺑﺢ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻟﻘﺮﺑﺔ ﻓﻮﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ ﳐﻠﺼﺎ
ﳑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﻳﻨﻘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ وﻳﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرﻩ؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﱃ F E D C B Am :
 ،(8)lGوﻗﻮﻟ ـ ـ ــﻪ ﺗﻌ ـ ـ ــﺎﱃ ،(9) l¯® ¬ «m:ﻓﺄﻣـ ـ ـ ــﺎ
اﻟﻌﻮراء ﻓﻼ ﻧﻌﻠﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﰲ ﻣﻨﻊ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺎ) ،(10وﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ واﻟﱪاء أﻧـﻪ
 ـ ــﻰ ﻋـ ــﻦ اﻟﻌـ ــﻮراء اﻟﺒـ ـ ـﲔ َﻋ َﻮرﻫـ ــﺎ ،وﻷﻧـ ــﻪ ذﻫـ ــﺎب ﻋﻀـ ــﻮ ﻣﻨﻬـ ــﺎ ﻓﻴـ ــﻪ ﻣﻨﻔﻌـ ــﺔ
واﺳــﺘﻤﺘﺎع ،وإذا ﱂ ﲡــﺰ اﻟﻌــﻮراء ﻓﺎﻟﻌﻤﻴــﺎء أوﱃ أن ﻻ ﲡــﻮز ،ﻓﺄﻣــﺎ اﳌﺮﻳﻀــﺔ اﻟﺒـ ّـﲔ
) (1في )ق( :بالعمى.
) (2العجفاء :التي ال شحم فيھا لشدة ھزالھا ،قيل :التي ال مخ في عظامھا )الفواكه الدواني.(391/1) :
) (3الضلع :ھي العرجاء بحيث ال تحلق الغنم )الفواكه الدواني.(391/1 :
) (4الشرقاء :إذا كانت الشاة مشقوقة األذن باثنتين) :المصباح المنير ص . .(311
) (5انظر :المدونة ،(302) :التفريع ،(392-391/1) :الرسالة ) .(184
) (6أخرجه أبو داود في الضحايا ،باب :ما يكره من الضحايا ،(237/3) :والنسائي في الضحايا ،ب!اب المقابل!ة :
) ،(190/7وابن ماجه في األضاحي ،باب ما يكره أن يضمن به ،(1050/2) :والترمذي في األض!احي ،ب!اب
ما يكره من األضاحي ،(73/4) :وقال :حديث حسن صحيح ،والحاكم ،(224/4) :وقال :إسناده صحيح.
) (7أخرج!!ه مال!!ك ،(482/2) :وأب!!و داود ف!!ي الض!!حايا ،ب!!اب :م!!ا يك!!ره م!!ن الض!!حايا ،(235/3) :والنس!!ائي ف!!ي
الضحايا ،باب ما نھ!ى عن!ه م!ن األض!احي الع!وراء ،(188/7) :واب!ن ماج!ه ف!ي األض!احي ،ب!اب م!ا يك!ره أن
يضحي به ،(1050/2) :والترمذي :في األضاحي :باب ما يكره في األضاحي ،(72/4) :وق!ال :ح!ديث حس!ن
صحيح ،والحاكم ،(223/4) :وقال :صحيح اإلسناد.
) (8سورة آل عمران ،اآلية.92 :
) (9سورة النحل ،اآلية.62 :
) (10انظر :المجموع ،(320/8) :المغنى ،(624/8) :فتح الباري.(8/10) :
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ﻣﺮﺿ ــﻬﺎ ﻓﻜ ــﺬﻟﻚ ﰲ اﳊ ــﺪﻳﺚ ،وﻷن اﳌ ــﺮض ﻋﻴ ــﺐ ﻳﻔﺴ ــﺪ اﻟﻠﺤ ــﻢ وﻳﻀ ــﺮ ﲟ ــﻦ
ﻳﺄﻛﻠﻪ.
واﻟﻌﺠﻔ ــﺎء اﻟ ــﱵ ﻻ ﺷ ــﺤﻢ ﻓﻴﻬ ــﺎ وﻻ ﻣ ــﺦ ﰲ ﻋﻈﻤﻬ ــﺎ ﻟﺸ ــﺪة ﻫﺰاﳍ ـﺎ ﻓﻘ ــﺪ ورد
اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷن اﳌﺮاﻋﻰ ﰲ اﻷﺿﺤﻴﺔ إﻣﺎ ﻛﺜـﺮة اﻟﻠﺤـﻢ ووﻓـﻮرﻩ
أو ﻃﻴﺒـ ــﻪ و رﻃﻮﺑﺘـ ــﻪ ،وﻛـ ــﻞ ذﻟـ ــﻚ ﻣﻌـ ــﺪوم ﰲ ﻫـ ــﺬا اﳌﻮﺿـ ــﻊ ،واﻟﻌﺮﺟـ ــﺎء اﻟﻌـ ــﺮج
اﻟﺸﺪﻳﺪ) (1ﻋﻴﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻨـﺎس ﻟـﻨﻘﺺ اﻟﻠﺤـﻢ و اﻟﺮﻋـﻲ ،وﻋﻨـﺪ أﰉ
ﺣﻨﻴﻔــﺔ ﲡــﻮز اﻟﻀــﺤﻴﺔ ــﺎ ﻣــﺎ داﻣــﺖ ﲤﺸــﻲ) ،(2وﻣــﺎ ذﻛﺮﻧــﺎﻩ دﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻓﺴــﺎد
ﻗﻮﻟــﻪ ،وﰲ اﳊــﺪﻳﺚ" :اﻟﻌﺮﺟــﺎء اﻟﺒــﲔ ﻃﻠﻌﻬــﺎ") ،(3واﳉﻤــﺎء) (4ﻻ ﺑــﺄس ــﺎ؛ ﻷن
اﻟﻘـﺮن ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻸﻛﻞ ،وإﳕﺎ ﻣﻨﻌﻨﺎﻩ إذا أدﻣﻰ ﻷﻧﻪ ﻣﺮض ،وروي" :اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
واﳌﺪاﺑﺮة") (5وﻫﻮ ﻗﻄﻊ اﻷذن واﻹﻟﻴﺔ ،وﰲ ﻗﺪر ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻫﺬا
اﻟﺒﺎب.
–10z1FOא_dא?±6אE#وxC2!6

)(6

وﻻ ﳚـ ــﻮز اﻻﺷ ـ ـﱰاك ﰲ ﲦـ ــﻦ اﻷﺿـ ــﺤﻴﺔ وﻻ ﳊﻤﻬـ ــﺎ  ،ﺧﻼﻓـ ــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـ ــﺔ
واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤﺎ إن اﻟﺒﺪﻧﺔ ﲡﺰئ ﻋﻦ ﺳـﺒﻌﺔ وﻛـﺬﻟﻚ اﻟﺒﻘـﺮة)(7؛ ﻷﻧـﻪ ﺣﻴـﻮان
ﻳﻀﺤﻰ ﺑﻪ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ إﻻ ﻋﻦ واﺣﺪ ﻛﺎﻟﺸﺎة ،وﻷن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻳﺼـﲑ ﳐﺮﺟـﺎ ﻟﻠﺤـﻢ
ﺑﻌﺾ ﺑﺪﻧﺔ أو ﺑﻘﺮة ،وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻜـﻮن أﺿـﺤﻴﺔ ﻛﻤـﺎ ﻟـﻮ اﺷـﱰى ﳊﻤـﺎ ،وﻷن ﻛـﻞ
إﻧﺴﺎن ﳐﺎﻃﺐ ﺑﻔﻌﻞ ﻣـﺎ ﻳﺴـﻤﻰ أﺿـﺤﻴﺔ ،وﻫـﺬا اﻻﺳـﻢ ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪم دون
) (1في )ق( :العرجاء الشديدة.
) (2انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(302مختصر القدوري – مع شرح الميداني .(235-234/3) :
) (3سبق تخريج الحديث قريبا..
) (4الجماء :وھي التي ال قرن لھا )الفواكه الدواني .(392/1) :
) (5يشير به إلى حديث علي بن أبى طالب الذي قال في!ه :أمرن!ا رس!ول ﷲ  أن!ة نستش!رف الع!ين واألذن وأن
ال نض!!حي بمقابل!!ة وال م!!دابرة وال ش!!رقاد وال خرق!!اء( ال!!ذي أخرج!!ه الترم!!ذي ف!!ي األض!!احي (73/4) :وق!!ال:
حديث حسن صحيح ،كما أخرجه أبو داود في أألضاحي ،باب ما يكره من الضحايا ،(235/3) :والنسائي ف!ي
الضحايا ،باب المقابلة ،(7) :وابن ماجه في األضاحي ،باب ما يكره أن يضحي به.(105/2) :
) (6انظر :المدونة ،(3/2) :التفريع.(391/1) :
) (7انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(301اإلقناع) :ص .(184
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اﻟﻠﺤــﻢ ،وﻷﻧــﻪ اﺷ ـﱰاك ﰲ دم ﻓﻮﺟــﺐ أن ﻻ ﳚــﺰئ ﻣﺮﻳــﺪ اﻟﻘﺮﺑــﺔ أﺻــﻠﻪ إذا ﻗﺼــﺪ
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل أﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ،أو ﻣـﺎ زاد ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﺒﻌﺔ أﺻـﻠﻪ إذا ﻗﺼـﺪ
ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ) (1وﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
–11z1FOא? f8E:Lא1VNوxWD4

وإن ﺿــﺤﻰ اﻟﺮﺟــﻞ ﺑﻜــﺒﺶ أو ﻏــﲑﻩ ﻋﻨــﻪ وﻋــﻦ أﻫــﻞ ﺑﻴﺘــﻪ ﺟــﺎز)(2؛ ﻷن اﻟﻨــﱯ
 ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ) ،(3وﻟﻴﺴــﺖ ﻫــﺬﻩ ﺑﺸــﺮﻛﺔ ﰲ ﻣﻠــﻚ اﻟﻠﺤــﻢ ،وإﳕــﺎ اﳌ ـﺮاد ﺑــﺬﻟﻚ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﺜﻮاب واﻟﱪﻛﺔ.
–12z1FOאxc 8WLE4D)1VN

اﻻﺧﺘﻴــﺎر أن ﻳﻠــﻲ اﻟﺮﺟــﻞ ذﺑــﺢ أﺿــﺤﻴﺘﻪ ﺑﻴــﺪﻩ)(4؛ ﻷن رﺳــﻮل اﷲ  ﻛــﺬﻟﻚ
ﻛــﺎن ﻳﻔﻌــﻞ) ،(5وﻷــﺎ ﻣــﻦ ﻋﺒــﺎدة اﻷﺑــﺪان ﻓﺎﺳــﺘﺤﺐ أن ﻳﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﻛﺴــﺎﺋﺮ
ﻋﺒــﺎدات اﻷﺑــﺪان ﻓــﺈن ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﻋــﺬر ﺟــﺎز أن ﻳﺴــﺘﻨﻴﺐ ﻏــﲑﻩ؛ ﻷن اﻟﻀــﺮورات
ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻌﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر.
وإن اﺳــﺘﻨﺎب ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﻋــﺬر ﻛﺮﻫﻨــﺎ ﻟــﻪ ذﻟــﻚ وأﺟﺰﻧــﺎﻩ؛ ﻷن اﻷﺿــﺤﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﳌﺎل وﻋﺒﺎدات اﻷﻣﻮال ﺗﺼـﺢ ﻓﻴﻬـﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ ﻛﺘﻔﺮﻳـﻖ اﻟﺰﻛـﺎة وﻏﲑﻫـﺎ ،وﻷن
اﻟﻨﱯ  ﻗـﺪ اﺳـﺘﻨﺎب ﻋﻠﻴـﺎ - -ﰲ ﺗﻨﺤـﺮ اﳍـﺪاﻳﺎ ) (6وﻻ ﻓـﺮق ﺑﻴﻨﻬـﺎ) (7وﺑـﲔ
اﻷﺿﺎﺣﻲ.
) (1على قوله :سقطت من )م(.
) (2انظر :المدونة ،(3/2) :التفريع.(290/1) :
) (3جاء في حديث ابن ماجه والحاكم أنه  كان يضحي بكبشين أحدھما عن أمته واآلخر عن محمد وآل محم!د
 أخرج!!ه اب!!ن ماج!!ه ف!!ي األض!!احي ،ب!!اب أض!!احي رس!!ول ﷲ  (1044-1043/2) :بس!!ند جي!!د ،والح!!اكم:
).(228-227/4
) (4انظر :التفريع ،(392/1) :الرسالة )ص .(184
) (5أخرجه مسلم في الحج ،باب :حجة النبي  ،(891/2) :أن!ه  رام!ي ي!وم النح!ـر جم!ـرة العقب!ـة ض!حى ث!م
انصـرف إلى المنحــر فنحـر ثالثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غير وأشركه في ھديه..
) (6كما جاء في حديث مسلم السابق ،وأخرجه بھذا اللفظ أحمد ،(260/9) :وقال الزيلعي :سنده ضعيف )نص!ب
الراية.(161/3 :
) (7في )م( :بينھما.
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وإن اﺳــﺘﻨﺎب ﺣـﺮا) (1ﻣﺴــﻠﻤﺎ أﺟـﺰاﻩ ﻣــﻦ ﻏــﲑ ﺧــﻼف) ،(2ﻓــﺈن اﺳــﺘﻨﺎب ذﻣﻴـﺎ
ﻓــﻼ ﳚﺰﻳــﻪ) (3ﻋﻨــﺪ ﻣﺎﻟــﻚ ،وﳚﺰﻳــﻪ) (4ﻋﻨــﺪ أﺷــﻬﺐ وﻗﻴــﻞ :إﻧــﻪ رواﻳــﺔ ﻋــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ
ﻓــﺈذا ﻗﻠﻨــﺎ ﻻ ﳚﺰﻳــﻪ ﻓﺄﻧــﻪ ﻣﺸــﺮك ﻛﺎﻮﺳــﻲ ،وﻷن ﻃﺮﻳﻘﻬــﺎ اﻟﻘﺮﺑــﺔ اﳌﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺒــﺪن
ﻓــﻼ ﳚــﻮز ﻧﻴﺎﺑــﺔ اﳌﺸــﺮك ﻓﻴﻬــﺎ ﻛــﺎﳊﺞ وﻏــﲑﻩ ،وإذا ﻗﻠﻨــﺎ :ﳚﺰﻳــﻪ ﻓﻸﻧــﻪ ﻣــﻦ أﻫــﻞ
اﻟﺬﺑﺢ ﻛﺎﳌﺴﻠﻢ واﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺘﻮﻟﺘﻪ اﻟﻌﺘﻖ وﺗﻔﺮﻗﺔ اﻟﺰﻛﺎة وﳊﻢ اﻷﺿﺤﻴﺔ.
2S6–14z1FOא3אMD8אxE#

ﻳﺴــﻤﻲ اﻟــﺬاﺑﺢ ﻋﻠــﻰ اﻷﺿــﺤﻴﺔ وﻳﻜــﱪ)(5؛ ﻷن رﺳــﻮل اﷲ  ﻛــﺬﻟﻚ ﻓﻌــﻞ
ﺣـﲔ ذﺑــﺢ أﺿــﺤﻴﺘﻪ) ،(6ﻓـﺈن ﻧﺴــﻲ اﻟﺘﺴــﻤﻴﺔ ﻓــﻼ ﺷـﻲء ﻋﻠﻴــﻪ ،وإن ﺗﻌﻤــﺪ ﺗﺮﻛﻬــﺎ
ﱂ ﺗﺆﻛﻞ ،وذﻟﻚ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ.
6–15z1FOوN´\,אxE#

ووﻗﺖ ﳓﺮ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة واﳋﻄﺒﺔ) ،(7وﻻ ﳚﻮز ﻷﺣﺪ أن ﻳﺬﺑﺢ ﻗﺒﻞ
اﻹﻣــﺎم إذا ﻛــﺎن اﻹﻣــﺎم ﳑــﻦ ﻳﻈﻬــﺮ ﳓــﺮ أﺿــﺤﻴﺘﻪ وﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻟــﻪ إﺣﻀــﺎرﻫﺎ اﳌﺼــﻠﻲ
)(9
ﻟﻴﻘــﻒ اﻟﻨــﺎس ﻋﻠــﻰ وﻗــﺖ ذﲝــﻪ ﻓــﻼ ﻳﺘﻘــﺪﻣﻮا) (8ﻋﻠﻴــﻪ ،ﻓــﺈن ﱂ ﻳﻔﻌــﻞ ﺗــﻮﺧﻰ
اﻟﻨــﺎس ﻗــﺪر اﻧﺼـﺮاﻓﻪ وذﲝــﻪ ﰒ ذﲝـﻮا ﺑﻌــﺪ ذﻟــﻚ ،وﻣــﻦ ذﺑــﺢ ﻗﺒﻠــﻪ ﻣﺘﻌﻤــﺪا أﻋــﺎد،
ﻓـﺈن ﳓــﺮوا ﰒ ﺑــﺎن ﳍــﻢ أـﻢ ﺳــﺒﻘﻮﻩ أﺟـﺰأﻫﻢ ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻣـﻦ ذﺑــﺢ ﰲ ﻗﺮﻳــﺔ ﻻ إﻣــﺎم

) (1حرا :سقطت من )ق(.
) (2انظر :المدونة ،(5/2) :التفريع.(392/1) :
) (3في )م( :لم يجزه.
) (4في )م( :أجراه.
) (5انظر :التفريع ،(392/1) :الرسالة )ص .(185
) (6أخرجه البخاري في الضحايا ،باب :التكبير عند الذبح ،(238/6) :ومسلم في األضاحي.(1552/3) :
) (7انظر :المدونة ،(2/2) :التفريع.(390/1) :
) (8في )م( :يتقدم.
) (9في )م( :تأخر.
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ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺤﺮى ذﺑﺢ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﺼﺎدف ذﲝﻪ ﻗﺒﻠﻪ) ،(1وﻻ ﳚـﻮز ذﺑـﺢ
اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻳﻠﻴﻞ.

)(2

46–16z1FOنאf_E#ن $8_0אxAgF

وإﳕ ــﺎ ﻗﻠﻨ ــﺎ :إن اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻜـ ــﻮن إﻻ ﺑﻌ ــﺪ اﻟﺼ ــﻼة؛ ﻷن رﺳـ ــﻮل اﷲ 
ﻛـﺬﻟﻚ ﻓﻌـﻞ :ﺻـﻠﻰ ﰒ ﺧﻄـﺐ ﰒ ﳓـﺮ وﻟﻘﻮﻟــﻪ" :أول ﻣـﺎ ﻧﺒـﺪأ ﺑـﻪ ﰲ ﻳﻮﻣﻨـﺎ ﻫــﺬا
أن ﻧﺼﻠﻲ ﰒ ﻧﻨﺤﺮ ﻓﻤﻦ ﳓـﺮ ﻗﺒـﻞ اﻟﺼـﻼة ﻓﺈﳕـﺎ ﺗﻌﺠـﻞ ﳊﻤـﺎ ﻷﻫﻠـﻪ") ،(3وﻷﻣـﺮﻩ
 أﺑﺎ ﺑﺮدة ﺑﻦ ﻧﻴﺎر أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺬﺑﺢ وﻛﺎن ذﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة).(4
0–17z1FOدAא?@83ذ1 ,8א*.مx

وإﳕﺎ ﻗﻠﻨـﺎ :إن اﳌـﺄﻣﻮم ﻻ ﻳـﺬﺑﺢ ﺣـﱴ ﻳـﺬﺑﺢ اﻹﻣـﺎم وأﻧـﻪ ﻳﻌﻴـﺪ إن ﻓﻌـﻞ ﺧﻼﻓـﺎ
ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ) ،(5ﳊﺪﻳﺚ أﰊ ﺑﺮدة ﺑﻦ ﻧﻴـﺎر أﻧـﻪ ذﺑـﺢ أﺿـﺤﻴﺘﻪ ﻗﺒـﻞ أن
ﻳﺬﺑﺢ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﺄﻣﺮﻩ أن ﻳﻌﻴـﺪ) ،(6وﻷﻧـﻪ ذﺑـﺢ ﻗﺒـﻞ اﻹﻣـﺎم ﻓﺄﺷـﺒﻪ إذا ذﺑـﺢ
ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة.
–18z1FOא*.مE4N:¥א@xDF

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :إن ﻋﻠــﻰ اﻹﻣــﺎم أن ﳛﻀــﺮ أﺿــﺤﻴﺘﻪ اﳌﺼــﻠﻲ؛ ﻷﻧــﻪ ﻗــﺪ ﺛﺒــﺖ أن
ﻋﻠــﻰ اﻟﻨ ــﺎس اﻻﻗﺘ ــﺪاء ﺑــﻪ ﻓﻮﺟ ــﺐ أن ﻳﻈﻬ ــﺮ أﺿــﺤﻴﺘﻪ ﻟﻴﺼ ــﻞ اﻟﻨ ــﺎس إﱃ اﻟﻌﻠ ــﻢ
ﺑﻮﻗﺖ ذﲝﻪ ،ﻓﺈن ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﳓﺮوا ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎﻩ؛ ﻷـﻢ ﻻ ﻳﻘـﺪرون ﻋﻠـﻰ أﻛﺜـﺮ
ﻣﻦ ذﻟﻚ.

) (1في )م( :قبل ذبح اإلمام.
) (2ذبح سقط من )م(.
) (3أخرجه البخاري في األضاحي ،باب األضحية ،(234/6) :ومسلم في األضاحي ،باب وقتھا.(1552/3) :
) (4أخرجه البخاري ف!ي األض!احي ،ب!اب :م!ن ذب!ح قب!ل الص!الة ،(238/6) :ومس!لم ف!ي األض!احي ب!اب وقتھ!ا:
).(1552/3
) (5انظر :مختصر الطحاوي) :ص  ،(301المھذب ،(238/1) :والمجموع.(303/8) :
) (6سبق تخريج الحديث قريبا.
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وإﳕﺎ ﻗﻠﻨﺎ :إﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻬﻢ إذا ﺑﺎن أﻢ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﻓﻸـﻢ ﳚﺘﻬـﺪون ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ
ﺳﺒﻴﻞ ﳍﻢ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﻤﺔ ،وﻷن) (1ﻣـﻦ ﻻ إﻣـﺎم
ﻋﻨــﺪﻫﻢ ﲢــﺮوا ذﺑــﺢ أﻗــﺮب اﻷﺋﻤــﺔ إﻟــﻴﻬﻢ؛ ﻷــﻢ ﳐــﺎﻃﺒﻮن ﺑﺎﻻﻗﺘــﺪاء ﲟــﻦ ﻗــﺮب
دون ﻣﻦ ﺑﻌﺪ.
 –19z1FOمVאزאx1D8NEa

وإﳕــﺎ ﻗﻠﻨــﺎ :ﻻ ﳚــﻮز اﻟﻨﺤــﺮ ﺑﺎﻟﻠﻴــﻞ ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ واﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ)(2؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ
ﺗﻌـ ـ ــﺎﱃ ،(3)lnm l k j im :وﻷﻧـ ـ ــﻪ  ذﺑـ ـ ــﺢ
ﺎرا) ،(4وﻷﺎ ﻗﺮﺑﺔ ﺗﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻌﻴـﺪ ﺗﻀـﺎف إﻟﻴـﻪ ﻻ ﳚـﻮز ﺗﻘـﺪﱘ ﻣـﺎ ﻗﺒﻠـﻪ ﻓﻠـﻢ ﳚـﺰ
أن ﻳﻔﻌــﻞ ﻟــﻴﻼ ﻛﺎﻟﺼــﻼة ،و ﻳﺴــﺘﺤﺐ) (5ﻟﻠﺮﺟــﻞ أن ﻳﺄﻛــﻞ ﻣــﻦ ﳊــﻢ أﺿــﺤﻴﺘﻪ
ﻟﻘﻮﻟ ــﻪ ﺗﻌ ــﺎﱃ ،(6)lxw vm :وﻗ ــﺎل " :ﻓﻜﻠ ـ ـﻮا وادﺧ ــﺮوا")،(7
وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ) (8ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻘﻮم) ،(9اﻋﺘﺒﺎرا ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ.
?./d8a.–20z1FOאxE#

وﻻ ﻳﺒ ــﺎع ﺷ ــﻲء ﻣ ــﻦ اﻷﺿ ــﺤﻴﺔ ﻣ ــﻦ ﳊ ــﻢ أو ﺟﻠ ــﺪ أو ﺻ ــﻮف أو ﻏ ــﲑﻩ وﻻ
ﻳﻌــﻮض ﻋﻠﻴــﻪ وﻻ ﻳﻌﻄــﻰ أﺟــﺮﻩ ﳉــﺎزر وﻻ داﺑــﻎ) (10ﺧﻼﻓــﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔــﺔ) (11ﰲ
إﺟﺎزﺗـﻪ ﺑﻴــﻊ ﺟﻠــﺪﻫﺎ ﲟــﺎ ﺳــﻮى اﻟــﺪراﻫﻢ ﳑــﺎ ﻳﻌــﺎر وﻳﻨﺘﻔــﻊ ﺑــﻪ؛ ﻟﻨﻬﻴــﻪ  ﻋــﻦ ﺑﻴــﻊ
أﻫ ــﺐ اﻟﻀ ــﺤﺎﻳﺎ) ،(12وﻗ ــﺎل ﻋﻠ ــﻲ –  :-أﻣ ــﺮﱐ أن ﻻ أﻋﻄ ــﻲ اﳉ ــﺎزر ﻣﻨﻬ ــﺎ
) (1ألن :سقطت من )ق(.
) (2انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(301مختصر المزنى )ص .(285
) (3سورة الحج ،اآلية.28 :
) (4كما جاء في األحاديث التي رويت في ھديه ونحره وأضحيته.
) (5في )ق( و )م( و )ر( يجب.
) (6سورة الحج ،أآلية.28 :
) (7أخرجه مسلم في األضاحي ،باب :بيان ما كان من النھي عن أكل لحوم األضاحي.(1561/3) :
) (8انظر :التفريع ،(393) :الرسالة )ص .(185
) (9في المغنى :وقال بعض أھل العل :يجب األكل منھا ).(633/8
) (10انظر :المدونة ،(4-3/2) :والتفريع ،(393/1) :الرسالة )ص .(633/8
) (11انظر :مختصر الطحاوي )ص  ،(302مختصر القدوري – مع شرح الميداني.(236/3) :
) (12أخرجه البيھقي ،(294/9) :عن عبد ﷲ بن عياش.
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ﺷــﻴﺌﺎ ،وﻗــﺎل :ﳓــﻦ ﻧﻌﻄﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻋﻨــﺪﻧﺎ) ،(1وﻷﻧــﻪ ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻷﺿــﺤﻴﺔ ﻛــﺎﻟﻠﺤﻢ،
وﻷﺎ ﻗﺪ وﺟﺒﺖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﲔ وﻫﻮ ﺑﻮﻛﻴﻞ ﳍﻢ وﻻ ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺰﻛﺎة.

) (1أخرجه البخاري ف!ي الح!ج ،ب!اب :ال يعط!ى الج!زار ،(186/2) :ومس!لم ف!ي الح!ج ،ب!اب ف!ي الص!دقة بلح!وم
الھدايا .(954/2) :
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W 8א$
اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ) (1ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ) (2ﺧﻼﻓﺎ ﳌـﺎ ﳛﻜـﻰ ﻋـﻦ أﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ أـﺎ ﺑﺪﻋـﺔ)(3؛ ﻟﻘﻮﻟـﻪ
" :ﻣ ــﻊ اﻟﻐ ــﻼم ﻋﻘﻴﻘ ــﺔ ﻓ ــﺄﻫﺮﻗﻮا ﻋﻨ ــﻪ دﻣ ــﺎ") ،(4وﻗﻮﻟ ــﻪ" :ﻛ ــﻞ ﻏ ــﻼم ﻣ ــﺮﻦ
ﺑﻌﻘﻴﻘﺘﻪ ،ﻳﻌﻖ ﻋﻨﻪ ﻳﻮم ﺳﺎﺑﻌﻪ وﻳُﺴ ﻤﻰ") ،(5وﻷﻧﻪ  ﻋﻖ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ واﳊﺴـﲔ
ﻛﺒﺸــﺎ ﻛﺒﺸــﺎ) ،(6وﻟﻴﺴــﺖ ﺑﻮاﺟﺒــﺔ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻘــﻮم)(7؛ ﻟﻘﻮﻟــﻪ " :ﻟــﻴﺲ ﰲ اﳌــﺎل
ﺣﻖ ﺳﻮى اﻟﺰﻛﺎة") ،(8وﻗﻮﻟﻪ وﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ" :ﻻ أﺣﺐ اﻟﻌﻘـﻮق ،وﻣـﻦ وﻟـﺪ
ﻟــﻪ ﻓﺄﺣــﺐ أن ﻳﻨﺴــﻚ ﻋﻨــﻪ ﻓﻠﻴﻔﻌــﻞ") (9ﻓﻌﻠﻘــﻪ ﲟﺤﺒــﺔ ﻓﺎﻋﻠــﻪ ،وﻷﻧــﻪ ﻃﻌــﺎم ﻳﻔﻌــﻞ
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻛﺎﻟﻮﻟﻴﻤﺔ.
6–1z1FOא?Ad$אN>3وאxM]'#

وﻳﻌﻖ ﺷﺎة ﻋـﻦ اﻟـﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜـﻰ) (10ﺧﻼﻓـﺎ ﻷﰉ ﺣﻨﻴﻔـﺔ واﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﰲ ﻗﻮﳍﻤـﺎ:
إﻧــﻪ ﻳﻌــﻖ ﻋــﻦ اﻟﻐــﺎﱂ ﺑﺸــﺎﺗﲔ وﻋـﻦ اﻷﻧﺜــﻰ ﺑﺸــﺎة)(11؛ ﻷﻧــﻪ  ﻋــﻖ ﻋــﻦ اﳊﺴــﻦ
) (1العقيقة :أصل العقيقة شعر المولود ثم اتسع في ذلك فسميت الشاة التي تذبح عليه عقيقة )غرر المقالة  :ص .(183

) (2انظر الموطأ ،(502/2) :التفريع ،(395/1) :الرسالة )ص .(187
) (3انظر :المغنى.(644/8) :
) (4أخرجه البخاري في العقيقة ،باب :إماطة األذى عن الصبي.(216/6) :
) (5أخرجه أبو داود في األضاحي ،باب :العقيقة ،(260/6) :والنسائي في العقيقة ،ب!اب مت!ى يعـ!ـق،(147/7) :
واب!ن ماج!!ه ف!ي ال!!ذبائح ب!اب العقيق!!ة ،(1056/2) :والترم!!ذي ف!ي األض!!احي ،ب!اب :العقيق!!ة ،(85/4) :وق!!ال :
حسن صحيح والحاكم ،(237/4) :وأحمد.(17/5) :
) (6أخرجه مالك ،(501/2) :وأبو داود في الضاحي باب العقيقة ،(261/3) :والنس!ائي ف!ي العقيق!ة،(145/7) :
وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد ،وسنده صحيح )تلخيص الحبير..(174/4 :
) (7قال بوجوبھا :الحسن وداود )المغن .(644/8 :
) (8أخرجه ابن ماجه في الزكاة باب :ما أدى زكات!ه ل!يس بكن!ز ،(570/1) :والطبران!ي وفي!ه اب!و حم!زة ميم!ون
رواية عن الشعبي عن فاطمة بنت ق!يس وھ!و ض!عيف ،والترم!ذي بلف!ظ )إن ف!ي الم!ال حق!ا س!وى الزك!اة( ف!ي
الزكاة باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة وقال :إسناده ليس بذاك.(49/3) :
) (9أخرج!!!ه مال!!!ك ،(500/2) :وأب!!!و داود ف!!!ي األض!!!احي ،ب!!!اب العقيق!!!ة ،(262/3) :والنس!!!ائي ف!!!ي العقيق!!!ة:
) ،(145/7وأحمد ،(182/2) :من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده حسن.
) (10انظر :الموطأ ،(502/2) :التفريع ،(395/1) :الرسالة )ص .(187
) (11انظر مختصر المزنى )ص .(285
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واﳊﺴــﲔ ﻛﺒﺸــﺎ ﻛﺒﺸــﺎ) ،(1وﻷﻧــﻪ ذﺑــﺢ ﻣﺘﻘــﺮب ﺑــﻪ ﻓﻠــﻢ ﻳﺘﻔﺎﺿــﻞ اﻟــﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜــﻰ
ﻛﺎﻷﺿﺤﻴﺔ.
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وﻻ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﺛﻨﲔ ﰲ ﺷﺎة واﺣﺪة؛ ﻷن اﻟﻐﺮض ﺑﻪ إراﻗـﺔ) (2اﻟـﺪم ،واﻟﺸـﺮﻛﺔ
ﻓﻴﻪ ﻛﺄﻧﻪ أﺧﺮج) (3ﳊﻤﺎ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻛﺎﻷﺿﺤﻴﺔ).(4
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ووﻗﺘﻬـ ــﺎ ﻳـ ــﻮم ﺳـ ــﺎﺑﻊ اﻟـ ــﻮﻻدة)(5؛ ﻟﻘﻮﻟـ ــﻪ  :ﰲ اﻟﻌﻘﻴﻘـ ــﺔ "ﻳـ ــﺬﺑﺢ ﻋﻨـ ــﻪ ﻳـ ــﻮم
ﺳﺎﺑﻌﻪ") ،(6وروي أﻧﻪ  ﻋﻖ ﻋﻦ اﳊﺴﻦ واﳊﺴﲔ رﺿـﻮان اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ) (7ﻳـﻮم
ﺳﺎﺑﻌﻬﺎ) ،(8ﻓـﺈن وﻟـﺪ اﻟﺼـﱯ ﻗﺒـﻞ اﻟﻔﺠـﺮ ﻋـﺪ ذﻟـﻚ اﻟﻴـﻮم ،وإن وﻟـﺪ ﺑﻌـﺪﻩ أﻟﻐـﻰ
وﺣﺴﺐ ﻣﻦ ﻏﺪﻩ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻪ ﱂ ﻳﻜﻤﻞ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻤـﺎم ،ﻓـﺈن
ﻓﺎت اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻘﻴﻞ إﱃ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺘﺎﱄ.
وﻗﻴــﻞ ﻗــﺪ ﻓــﺎت ﺑﻔ ـﻮات اﻟﺴــﺎﺑﻊ اﻷول ،وﻫــﺬا أﻗــﻴﺲ ﻟﻔ ـﻮات اﻟﻮﻗــﺖ اﳌﻘــﺪر
ﻟـﻪ) (9ﺑـﺎﻟﻨﺺ ﻛﺎﻷﺿـﺤﻴﺔ ،وﻟـﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌــﻖ ﻋـﻦ ﻛﺒـﲑ ،واﻻﺳـﺘﺤﺒﺎب أن ﻳﺴــﻤﻰ
ﻳ ـ ــﻮم اﻟﺴ ـ ــﺎﺑﻊ وﻗ ـ ــﺖ اﻟﻌﻘﻴﻘ ـ ــﺔ؛ ﻟﻘﻮﻟ ـ ــﻪ " :ﻳﻌ ـ ــﻖ ﻋﻨ ـ ــﻪ ﻳ ـ ــﻮم ﺳ ـ ــﺎﺑﻌﻪ وﳛﻠ ـ ــﻖ
وﻳﺴ ــﻤﻰ") (10وﺗ ــﺬﺑﺢ ﺿ ــﺤﻮة اﻋﺘﺒ ــﺎرا ﺑﺎﻷﺿ ــﺤﻴﺔ ،وﻻ ﳚ ــﻮز ﺑﻠﻴ ــﻞ؛ ﻷﻧ ــﻪ ذﺑ ــﺢ
ﻣﺘﻘﺮب ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﳍﺪاﻳﺎ.
) (1سبق تخريج الحديث قريبا.
) (2في )م() :ھراقة(.
) (3في )م( :إخراج.
) (4انظر المدونة ،(9/2) :التفريع.(395/1) :
) (5انظر :المدونة ،(9/2) :التفريع ،(395/1) :الرسالة )ص .(187
) (6سبق تخريج الحديث قريبا.
) (7رضوان ﷲ عليھما :سقطت من )م(.
) (8سبق تخريج الحديث قريبا.
) (9في )ق( :المقر.
) (10سبق تخريج الحديث قريبا.
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وﻳﺆﻛــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻛﻤــﺎ ﻳﺆﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺿــﺤﻴﺔ) ،(1وﻫــﻲ آﻛــﺪ ﻣﻨﻬــﺎ وﻳﺘﺼــﺪق؛ ﻷن
اﳌﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻘﺮﺑﺔ واﻟﺘﺼـﺪق اﻷﺻـﻞ واﻷﻛـﻞ ﺗﺒـﻊ ،وﺷـﺄﺎ ﺷـﺄن اﻷﺿـﺤﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ
ﳚــﻮز ﻣﻨﻬــﺎ وﳝﺘﻨــﻊ ﻣــﻦ ﺟــﻨﺲ وﺳــﻦ وﺳــﻼﻣﺔ ﻣــﻦ ﻋﻴــﺐ وﻣﻨــﻊ ﻣــﻦ ﺑﻴــﻊ ﳊﻤﻬــﺎ
وإﻫﺎــﺎ؛ ﻷﻧــﻪ ذﺑــﺢ ﻣﺘﻘــﺮب ﺑــﻪ ﻳﻔﻌــﻞ ﻋﻨــﺪ ﺣــﺪوث ﺳــﺮور ﻛﺎﻷﺿــﺤﻴﺔ ،وﳚــﻮز
ﻛﺴ ـ ــﺮ ﻋﻈﺎﻣﻬ ـ ــﺎ ﻻ أﻧ ـ ــﻪ ﻣﺴ ـ ــﻨﻮن أو ﻣﺴ ـ ــﺘﺤﺐ وﻟﻜ ـ ــﻦ ﺗﻜ ـ ــﺬﻳﺒﺎ ﻟﻠﺠﺎﻫﻠﻴ ـ ــﺔ ﰲ
ﲢﺮﺟﻬﻢ ﻣـﻦ ذﻟﻚ وﺗﻔﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﻌﻈﺎم ﻣﻦ اﳌﻔﺎﺻﻞ واﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺴﺮﻫﺎ.
وﺣﻠــﻖ) (2رأس اﻟﺼــﱯ واﻟﺘﺼــﺪق ﺑــﻮزن ﺷــﻌﺮﻩ ﺟــﺎﺋﺰ ﺣﺴــﻦ)(3؛ ﳌــﺎ روي ﻋﻨــﻪ
 ﻓﻌﻞ ذﻟـﻚ ﺑﺎﳊﺴـﻦ واﳊﺴـﲔ رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ) ،(4وﻻ ﳝـﺲ اﻟﺼـﱯ ﺑﺸـﻲء
ﻣﻦ دﻣﻬﺎ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺎﺋﺪة وﻻ ﻗﺮﺑﺔ ﺑﻞ ﳚﺐ ﲡﻨﺒﻪ إﻳﺎﻩ ﳐﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻔﻌــﻞ اﳉﺎﻫﻠﻴــﺔ ،وإن ﻓﻌــﻞ ﺑــﺪل اﻟــﺪم ﺧﻠــﻮق) (5ﺟــﺎز ﳌــﺎ روي ﻋــﻦ ﺑﺮﻳــﺪة) (6أﻧــﻪ
ﻗﺎل :ﻛﻨﺎ ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ﺻﺮﻧﺎ ﳓﻠﻖ رأﺳﻪ وﻧﻠﻄﺨـﻪ
ﺑﺰﻋﻔﺮان ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺪم) ،(7وروي ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﻠﻪ).(8




) (1ف!!ي جمل!!ة أحك!!ام األك!!ل والعم!!ل ف!!ي العقيق!!ة انظ!!ر :المدون!!ة ،(9/2) :الموط!!أ ،(502 -500/20) :التفري!!ع:
) ،(395/1الرسالة )ص .(187
) (2في )م( :حالق.
) (3حسن :سقطت من )ق(.
)(4أخرجـه مالــك ،(501/2) :والترمـذي في األض!احي ،ب!اب :العقيق!ـة بش!ـاة ،(99/4) :وقـ!ـال حس!ن غريـ!ـب
والحاكم ،(237/4) :من حديث فاطمة.
) (5خلوق :ما يتخلق به الطيب ،قال بعض الفقھاء :وھو مائع فيه )المصباح المنير :ص .(180
) (6في )م( :أبى ھريرة وھو خطأ ،وبريدة :بن الحصيب أب!و س!ھل األس!لمي ص!حابي أس!لم قب!ل ب!در ،م!ات س!نة
ثالث و ستين )انظر :تقريب التھذيب ص  ،121شذرات الذھب.(70/1 :
) (7أخرج!!ه اب!!!و داود ف!!!ي األض!!!احي ب!!!اب :ف!!!ي العقيق!!!ة ،(263/3) :والح!!!اكم  ،(28/4) :وص!!!ححه والبيھق!!!ي:
).(303/9
) (8أخرجه البيھقي.(303/9) :
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اﳋﺘﺎن)ُ (1ﺳﻨّﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﰲ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث)(2؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻋﺸـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻔﻄـﺮة
ﻓ ــﺬﻛﺮ اﳋﺘ ــﺎن") ،(3وروي" :اﳋﺘ ــﺎن ﺳ ــﻨﺔ ﻟﻠﺮﺟ ــﺎل ﻣﻜﺮﻣ ــﺔ ﻟﻠﻨﺴ ــﺎء") ،(4وﻗﻮﻟ ــﻪ:
"أﴰﻴﻪ وﻻ ﺗﻨﻬﻜﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ أﻧﻀﺮ ﻟﻠﻮﺟﻪ ،وأﺣﻈﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺰوج").(5
+f5–6z1FOאLpنx

)(6

وﻟــﻴﺲ ﺑﻮاﺟــﺐ وﺟــﻮب ﻓــﺮض ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻠﺸــﺎﻓﻌﻲ  ،ﻷﻧــﻪ ﻗﻄــﻊ ﺷــﻲء ﻣ ــﻦ
اﻟﺒﺪن اﺑﺘﺪاء ﻛﻘﻄﻊ اﻟﺴﺮة ،وﻷﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻛﻘﻄﻊ اﻟﻈﻔﺮ.
©zא/BQא#ول)WDא/BQא]'و4و L>Wאx F

@@

) (1الختان :قطع الجلدة الساترة للحشفة بحيث ينكشف جميعھا )الفواكه الدواني.(408/1 :
) (2انظر :الرسالة )ص .(188
) (3أخرج!!ه البخ!!اري ف!!ي اللب!!اس ،ب!!اب ق!!ص الش!!ارب ،(56/7) :ومس!!لم ف!!ي الطھ!!ارة ،ب!!اب :خص!!ال الفط!!رة:
) ،(221/1بلفظ الفطرة خمس :الختان....
) (4أخرجه أحمد ،(75/5) :من حديث حجاج بن أرطأة ،وھو مدلس وأخرجه الطبراني والبيھقي من حديث ابن
عباس مرفوعا وضعفه.
) (5أخرج!!ه أب!!و داود ف!!ي األدب ،ب!!اب :م!!ا ج!!اء ف!!ي الخت!!ان ،(421/5) :والح!!اكم والطبران!!ي وأب!!و نع!!يم وأعم!!ل
الحديث محمد بن حسان ،وروى الحديث بطرق ال تسلم من الضعف )انظر تلخيص الحبير.(83/4 :
) (6انظر حاشية قليوبي وعميرة.(211/4) :
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