
الوقاية شرح

َلىَ  َع ْورْ) وهو ( َف َأصَح مالك، ومذهب يوسف، َأبَي قول ال َأبَي عن الروايتين و

إإنِه وقول يوسف َأبَي عن رْواية وهو محمد، حنيفة. وقال علىَ الشافعي: 
ّ التراخي، ُظّن َأْن إإلِ َته َي َوا ًا العمر وقته الحّج َلّن َأّخَرهَ، إإْن َف َظر ظاهر إإلىَ َنِ

إلنِسان، بَقاء في الحال ْأخيرهَ فيجوز وقتها، في كالصلةا فكان ا العمر آخر إإلىَ ت
ْأخيرها يجوز كما ّ وقتها، آخر إإلىَ ت ْأخيرهَ جواز َأّن إإلِ َأْن محمد عند مشروط ت لِ بَ

إثم، يحج ولم مات لو حتىَ يفوت، َلبَي وعليه َأ إلجماع. و في الحج َأّن يوسف ا
لِ الِحتياط عليه فيتضيق بَنادرْ ليس فيها والموت السنة، من معين وقت

ًا كان الثانِي العام في َحّج فلو بَالكلية، التوسع لِنِقطاع مات ولو بَاتفاقهما، مؤدي
ًا كان الثانِي العام قبل بَاتفاقهما. آثم

ّنِما بَينهما الخلفا وثمرةا إق حق في تظهر إإ إسي ْف َؤّخر َت ّد الُم إه َورَْ إت َمْن عند شهاد
إج بَالتراخي. وفي يقول َمْن عند ذلك وعدم بَالفورْ، يقول َأّن «الّسَرا ّهاج»:  الو

ّنه غالب كان إإذا فيما الخلفا َأّما السلمة، َظ ّنه غالب كان إإذا و بَسبب الموت َظ
ْو مرض إإنِه َهَرم، َأ ًا، بَالوجوب عليه يتضيق ف ْأثم مات فلو إإجماع ذلك عن بَتركه ي

َد «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ قوله الوقت. ويؤيدهَ َعّجل، الحّج َأرْا َت َي ْل إإنِه َف ف
إضّل المريُض، َيْمَرُض َت ّلُة، و إرض الَضا ْع َت ماجه، وابَن َأحمد، الَحاَجُة». رْواهَ و

والبيهقي. 

َأما َعُه وَمْن الشافعي بَه استدل ما و إب إرَض الحج َأّن بَالتراخي، القول من َت في ُف
ْو َخْمس سنة ْو إست َأ كان ولو عشر، سنة في والسلم الصلةا عليه وحّج إتْسع، َأ
ُأجيب يؤخر، لم الفورْ علىَ َأنِه عنه ف إلَم قد وسلم عليه الله صَلىَ بَ َوْحي َع َأنِه بَال

ّلَم يؤديه َأْن إإلىَ يعيش َع ُي ً مناسكهم الناس و ًا فكان للتبليغ، تكميل إمن فواته، من آ
ْو ْو الوقت، فوات بَعد الية نِزول من لعذرْ كان َلنِه َأ ْوفٍا َأ المشركين من إلَخ

ْو المدينة، َأهل علىَ واختلط وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأمر إمن ذلك لغير َأ
قلنا. كما للضرورْةا النفل الحج جواز من ونِحوها بَالمؤمنين المشركين

إرض َأنِه علىَ يدل ومما طريق «مسندهَ» من في َأحمد رْواهَ ما خمس، سنة ُف
ّدثني ابَن محمد إفع، بَن الوليد بَن محمد إإسحاق: ح ْي َو ْيب، عن ُنِ ابَن عن ُكَر
َثْت عباس َع َبَ ُنو قال:  إد َبَ ْع إن َس ًا ثعلبَة بََن إضَماَم بَكر بَ إل إإلىَ وافد صَلىَ الله رْسو

َكر وسلم عليه الله َذ إلسلم: الصلةا، فرائض له َف والحج، والزكاةا، والصوم، ا
َكَر َأْن بَعد إمر َأبَي بَن ُشَريك رْواهَ التوحيد. قال: وقد َذ فيه: فقال ُكَريب عن َنِ

َثْت َع ًا سعد بَنو َبَ حديث الفورْية وجه يؤيد خمس. ومما سنة رْجب في إضمام
َلنِصارْي: «َمْن عمرو بَن الحجاج إسَر ا ْو ُك إرَج َأ من الحج وعليه حّل، فقد َع

ّنة في «قابَل» متعارْفا لفظ َأّن علىَ بَناء قابَل». وهذا هذهَ تلي التي التية الّس
ّنة. الّس

َأن مقتضىَ َأّن يدفعه فل الِحتياط، هو الفورْ وجوب دليل حقيقة والحاصَل: 
َلمر ْأخير جواز المطلق ا التفويت.  عدم بَشرط الت



إبّي َأْحَرَم (ولو َغ، صََ َل َب ْو َف ٌد َأ ْب َق) فمضىَ َع َت َع ْو الصبي ف ّد (لم العبد َأ َؤ َفْرَضه) ُي
ُقُط فل للنفل انِعقد إإحرامه َلن إإْن بَه َيْس إلحرام، الفرض. ف في شرط قيل: ا

الحج فرض َأداء يجوز َأن ينبغي فكان الصلةا، في شرط والوضوء، الحج،
إإحرام َأّن فالجواب قبله، بَوضوء الصلةا فرض َأداء يجوز كما البلوغ، قبل بَ

إلحرام ّنِما ا ًا يصير وبَها الحج، بَنية يتحقق إإ ّية تجديد غير من َأفعاله في شارْع نِ
إإنِه الوضوء، بَخلفا له، َأّن ُيَجاُب وقد الصلةا، في الشروع قبل يتحقق ف إبَ

إلحرام َلداء اتصال إإمكاُن حيث من الركن يشبه شرط ا َبَه فاعتبرنِا بَه، ا َش
ًا فيه نِحن فيما الركن للعبادةا. احتياط

ْو َل َد (و ّد إبّي) بَعد َج إإْحَراَمُه البلوغ الّص إض) قبل ( َفْر إضّي لل بَعرفة الوقوفا وقت ُم
إإْحَراُمه إد)، (لِ (صََّح،)  ْب َع ْل إصّح لِ َأي إل َفْرق بَعد له إإحرامه تجديد َي َأّن العتق. وال

إصر لو ولذا َأهليته، لعدم لِزم غير الصبي إإحرام ّلَل الصبي ُأْح َتَح ولِ عليه َدَم لِ و
ُهَمام، ابَن بَه صَّرح كما المحظورْات لِرْتكاب عليه جزاء لِ وكذا قضاء، فيمكنه ال

إلحرام عن الخروج إإحرام غيرهَ، في بَالشروع ا الخروج يمكنه فل لِزم العبد و
ّ إلتمام. وفي إإلِ َأبَوهَ عنه َأحرم َأو يعقل، وهو صَبي َأحرم «المبسوط»: ولو بَا

ًا، صَارْ إرم َدهَ َأن فينبغي يعني ُمْح إبسه ُيَجّر ُيل ًا و ورْداء. إإزارْ

ُفروض الَحّج) (
َأي َفْرُضُه)  ّد لِ ما وهو الحج، فرض (و ًا منه ُبَ ًا َأو شرط إإجماع رْكن إلْحَراُم) بَ (ا

ُلّمة، َلن ا َلداء شرط عندنِا وهو كالصلةا، إإحرام فلها تحليل لها عبادةا كل و لِ ا
إق، إإلىَ يدوم َلنِه والشافعي، مالك قال كما رْكٌن، ْل إقُل ولِ الَح َت ْن غيرهَ، إإلىَ عنه َي

ًا، كان ولو الجملة، في رْكن كّل ويجامع كذلك.  كان لما رْكن

ُقوفُا ُو َأي (وال َعَرفة)  فجر طلوع إإلىَ عرفة زوال من ـ ساعًة ولو ـ بَها الحضورْ إبَ
إط النحر، إم إبََشْر ّد َق إلحرام. ت ا

َوافُا َط َأي (و َيارَْةا)  ًا َأكثُرهَ الّز إإجماع وفرضيتهما بَالنية، مقرونِ ُلمة، بَ وهما ا
ًا، رُْكنان َذا لقوله اتفاق إإ َف ُتم تعالىَ: { َفْض َفاٍت}ٍ، إمن َأ ُثّم َعَر إفيُضوا وقوله: { من َأ
ّناُس}ٍ، َأفاَض حيُث إل ولقول ال َفَة». «الَحّج وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو َعَر
َأي َأحمد، رْواهَ َلرْبَعة.  َفها، وجودهَ بَعد يفوت لِ الذي َأرْكانِه معظم وا وقو

َأو ليل من ساعة بَعرفة وقف َفَمْن عرفة، «الحج وسلم عليه الله صَلىَ ولقوله

ولقول الترمذي، وصَححه وغيُرهَ، داود َأبَو بَمعناهَ حّجه». رْوى تّم فقد نِهارْ
ّيُة عائشَة: حاضَت إف ْنُت صََ َيَي إبَ وسلم عليه الله صَلىَ فقال َأفاضت بَعدما ُح

َنا ُت إبََس َأَحا ّنِها الله، رْسوَل هي؟» قالوا: يا « َفاَضْت، إإ َفْت َأ َطا إت، و َحاَضْت ُثّم بَالبي
إلفاضة، بَعد َ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل فقال ا َفل ًا». رْواهَ « الشيخان، إإذ

ُفوا ولقوله ّو ّط َي إت تعالىَ: {ول ْي َب ّنِه بَال إإ إق}ٍ ف إتي َع َفّسٌر ال َطوافا ُم إلفاضة، إبَ ُدّل ا َي و
َلُه ما عليه ْب ُثّم إمْن َق ْقُضوا قوله: { َي ُهم}ٍ. ل َث َف َت

الحج)  (واجبات



ُبُه إج َوا َو ُقوفُا ( َأي ُو َفة َجْمع)  إل َد قبل ما إإلىَ النحر فجر بَعد من ـ ساعًة ولو ـ ُمْز
َد «من وسلم عليه الله صَلىَ النبّي لقول الشمس، طلوع إه َنا َش َت َ هذهَ، صََل
َقَف َو َفع، حتىَ معنا َو ْد ْد َنِ َق َقَف و َفَة َو َعَر ْبَل إبَ ً ذلك َق ًا، َأو ليل ْد نِهارْ َق َحّجه، َتّم َف
َقَضىَ َوةا حديث من والطحاوي السنن، َأصَحاب تفثه». رْواهَ و ُمَضّرس، بَن ُعْر

ّلق َلنِه الواحد، خبر َلنِه الركنية، لِ الوجوب ثبت الحج. وبَهذا تمام بَه ع صَلىَ و
ّدم وسلم عليه الله َفة ق َع إله َض ْه قالت: عائشَة عن الصحيحين في كما بَليل، َأ

ُةا كانِت ْود ًةا َس َأ إبطة، ضخمة امر َنِْت َث َذ ْأ َت وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل فاْس
إفيَض َأْن ْيٍل َجْمٍع من َت َل إذَن إبَ َأ ْنُت عائشُة: فليتني قالت لها، َف ْنُِت ُك ْأذ رْسوَل است

ُةا، استأذنِت كما وسلم عليه الله صَلىَ الله َنِْت سود إئشُة وكا إفيُض لِ عا ّ َت مع إإلِ
إلمام. ا

َنِا عباس ابَن وعن َأ ّدم إمّمْن قال: « ليلة وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول ق
ْيٍل». ولو َجْمٍع إمْن َأهله ضعفه في مزدلفة َل إلفة الوقوفا كان إبَ َد الفجر بَعد إبَُمْز

ًا، ُكه جاز لما رْكن َفة، كالوقوفا َتْر َعَر َأّن بَن الليث قول بَه فانِدفع إبَ الوقوفا سعد: 
ْكٌن بَه إإذا لقوله رُْ ُتم تعالىَ: {ف َفْض َفاٍت إمْن َأ ُكُروا َعَر ْذ ّلَه فا َد ال ْن إر إع َع الَمْش

إم}ٍ، َلن الَحَرا ْأمورْ و ْكر، الية في بَه الم ّذ إلجماع، بَركن ليس وهو ال شيء فل بَا
َكُه َمْن علىَ ٍرْ َتَر ْذ ُع ّدمنا. لما إبَ ق
ّنة، إبََجْمٍع الشافعي: الوقوفا وقال إبيت في وله س قولِن: الوجوب بَه الَم

ّنية، َأما وهو والّس َفُة «شرح في العيني ذكرهَ ما مذهبنا. و » الملوك ُتْح
إلفة الوقوفا َأّن إمن َد ْكن إبَُمْز إبع ـ الشافعي عند رُْ َت صَحيح، فغيُر «الهداية» ـ فيه و
ْهٌم بَل صََريح.  َو

ًا وُسّمي إع َجْمع ّواء مع آدم لِجتما إلفة فيه. وُسّمي َح َد من فيه ازدلف آدم َلن ُمْز
إدهَ بَعد منها دنِا َأي حواء، ْع ْو عنها، ُبَ ْو إمنىَ، إإلىَ الناس لِقتراب َأ إفيَن َلن َأ إق َوا ال

ُفون فيه إل َد َأي الله إإلىَ َيْز ُبَوَن تعالىَ:  َقّر َت إإليه. َي
ْعُي ْيَن (والّس َفا َبَ إةا)، الّص َو تعالىَ: لقوله رْكن والشافعي: وهو مالك، وقال والَمْر

إإّن َفا { َةا الّص َو إر إمن والَمْر إئ َعا إه}ٍ، َش ّل ًا، كان الشعائر من كان وما ال ولقوله رْكن
إإّن وسلم عليه الله صَلىَ ّلَه « َتَب ال ْعَي عليكم َك ْوا»، الّس َع َأبَي ابَن رْواهَ َفاْس

إنّي َشيبَة. ورْوى ْط ُق ّدارَْ ٍد ال إإسنا َأّن بَ ًةا صَحيح: « َو إني إمن إنِْس ّدارْ عبد َبَ اللتي ال
ْكَن ْدرَْ َنا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأ ْل َدَخ ْلَن:  َنا حسين، َأبَي دارْ ُق ْي َأ َفَر
ُطوفُا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل ْيَن َي ّناُس والمروةا، الّصفا َبَ يديه، بَين وال

إهم، إمن وهو إئ َعىَ وهو ورْا ّتىَ َيْس إه َنِرى َح ْي َت َب ْك إةا إمن رُْ ّد يقول: وهو الّسعي، إش
َعوا إإّن اْس ّلَه ف َتَب ال ْعَي». عليكُم َك الّس

َأّن الية عن والجواب َفَة بَ إل َد َعر ُسّمي ولذا الشعائر، إمَن الُمْز مع الحرام، بَالَمْش
ًا، بَركن ليس فيها المبيت وكذا بَها الوقوفا َأّن َ قوله َأّن علىَ اتفاق َفل تعالىَ: {

َناَح ّوفَا َأْن عليه ُج ّط إهَما}ٍ ينفي َي ًا، والوجوب الركنية إبَ ّ جميع ّنِا إإلِ الظاهر تركنا َأ
إليجاب في إلجماع، ا َأما ل ّنصَّ ورْود و ْفي ال َن إرُزوَن كانِوا الصحابَة َلّن الحرج إبَ َت َيْح
إفا عن إإسافا»، لمكان بَهما الطوا في عليهما كانِا «نِائلة» حيث و الصنمين: «

إوي َنِس، عن الجاهلية. ورُْ ُهم الزبَير وابَن عباس، وابَن َأ ّنِ أ
ولم الية بَظاهر عملوا َ

ُبوا إج َتْرك ُيو ْعي إبَ ًا، الّس َأنِه شيئ ّوع، وقالوا: بَ ّط ّنِه الحديث وعن َت َأ فل: يثبت آحاد، بَ
َفْرضية، بَه إإنِما ال بَه.  قلنا وقد الوجوب، بَه يثبت و



إجَمارْ) لقول (ورَْْمُي َعاذ بَن الرحمن عبد ال َبنا ُم َط إمي: «َخ ْي ّت صَلىَ الله رْسول ال
إمنىًَ، ونِحن وسلم عليه الله ّنا حتىَ َأسماعنا، ففتحنا إبَ ُع ك َنِْحُن يقول ما َنِْسَم و
َق منازلنا، في إف َط ُهم َف ّلُم َع إهم ُي َك إس َنا إجمارْ، بَلغ حتىَ َم َوَضع ال ْيه َف َع َب إن ُأصَْ ْي َت َبَ ّبا الّس
ْذفا». رْواهَ قال: بَحَصىَ ثم داود. َأبَو الَخ

َطوافُا إرْ) ـ (و َد إقي) من الوداع طوافا وهو ـ بَفتحتين الّص دون الحاج (للفا
إمر عباس ابَن حديث من الصحيحين في لما المعتمر، ُأ ّناُس قال: « يكون َأْن ال

إدهم آخر ْه ّ بَالبيت، َع ّنِه إإلِ ّفَف َأ َأةا عن ُخ َأي المر َقَط، الحائض».  لفظ وفي َس
َأحمد لمسلم، الله رْسوُل فقال وجه، كل في ينصرفون الناس قال: «كان و

إفَرّن لِ وسلم عليه الله صَلىَ ْن ُكم َي ُد إخُر يكوَن حتىَ َأَح إهَ آ إد ْه بَالبيت». الطوافَا َع
ّنة. والشافعي: هو مالك وقال ُس

َد ّي إه في وَمْن المكي َلن بَالفاقي، َق إم ْك عليه يجب لِ الميقات دون هو إمّمْن ُح
َدرْ طوافا ْفر قبل الِستيطان الفاقي نِوى بَالِتفاق. ولو الّص ّن َلول ال من صَارْ ا

إزمه بَعدهَ نِواها ولو مكة، َأهل َدرْ. طوافا َل الّص
ُق) وكان ْل ّقه (والَح ّدم َأْن َح َق َدرْ، طوافا علىَ ُي يقوم ما َأو هو، بَه والمراد الّص

إإمرارْ تقصير مقامه: من ّنِما موسىَ، و إإ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َلمر يجُب و
ّلقين ودعائه بَه، ًا، للُمَح إريَن ثلث َقّص ًةا، وللُم إوي ولما واحد َأنِه عن رُْ صَلىَ َأنِس: «
َأتىَ منىَ، َأتىَ وسلم عليه الله َنَِحَر بَمنىَ منزله َأتىَ ثم فرماها، الَجْمرةا ف وقال و

َأَشارَْ ـ للحلق: ُخذ إنِبه إإلىَ و َليمن، َجا َليسر ثم ا َعَل ُثّم ـ، ا إطيه َج ْع ّناَس». ُي ال
َأبَو مسلم، رْواهَ َأحمد. ويتعين داود، و َأةا التقصير و عليه الله صَلىَ لقوله للمر

ُق، النساء علىَ «ليس وسلم ْل ّنِما الَح إء علىَ إإ إصيُر». رْواهَ النسا ْق ّت داود. َأبَو ال

َأي َها)  ْيُر َغ ٌةا والواجبات الفرائض من المذكورْات هذهَ غير (و َد َك َنٌن) مؤ (ُس
إل إي، في والهرولة الطوافا، في كالّرَم ْع إمنىًَ والمبيت الّس رُْوي: لما لياليها، إبَ

َأنِه ّبة داود َأبَو بَها». رْواهَ بَات وسلم عليه الله صَلىَ « َداٌب) مستح كما (وآ
َلصَل ُذوا مع وسلم عليه الله صَلىَ إفعله كله ذلك في سيأتي. وا ّني قوله: «ُخ َع

ُكم»، َك إس َنا َها َأّن يخفىَ ولِ َم ْيُر َغ َد إإْن وآداب»، ُسنن قوله: «و إرْي هو ما كل َأّن ُأ
ًا، والواجبات المفروض غير َنٌن مطلق إإْن إبَُمفيد، فليس وآداب، َفُس َد و إرْي ُكّل َأّن ُأ
َنٌن الخمسة الواجبات وهذهَ الثلثة الفرائض هذهَ غير هو ما ٌع وآداب، ُس ُنو فَمْم

َأّن ًا إبَ ْيُر الواجبات من كثير إلحرام هنا: منها مذكورْ َغ رْسول لقول الميقات، من ا
إوُزوا «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله ّ الوقت ُتَجا إإحرام»، إإلِ شيبَة، َأبَي ابَن رْواهَ بَ

َأبَي «مسندهَ» عن في الشافعي عباس. ورْوى ابَن حديث من والطبرانِي

ّنِه َأ َأى الشعثاء: « ّد عباس ابَن رْ َوَز َمْن َيُر ْيَر الميقاَت َجا إرم». ورْوى َغ ُمْح
ُهويه بَن إإسحاق َأخبرنِا في رَْا ْيُل «مسندهَ»:  ْيث عن إعياض، بَُن ُفَض َأبَي بَن َل

َليم، إإذا ابَن عن عطاء، عن ُس إرم فلم الوقَت جاوز عباس: « مكة، دخل حتىَ ُيْح
َع َأحرم، الوقت إإلىَ رََْج إإْن ف إشَي ف َع إإْن َخ إإنِه الوقت إإلىَ رََْج إرُم ف في َأي ـ ُيْح

ُق ـ الطريق ًا». لذلك ويهري دم
ّد ومنها إفا َم ُقو ُو َعرفة ال عليه الله صَلىَ النبي َلن الغروب، إإلىَ الزوال من إبَ
ّنِما وسلم َع إإ َف ُذوا وقد الغروب، بَعد َد ّني قال: «ُخ ُكم»، َع َك إس َنا في وقال َم

َأّما ُد، خطبته: « ْع إإّن َبَ ْهَل ف إك َأ إت إإذا الموضع، هذا من يدفعون كانِوا الّشْر كانِ



إس علىَ الشمس ْثَل الجبال رُْؤُو إل عمائم إم ّنِا وجوهها، في الّرجا إإ ُع و َف ْد َد َنِ ْع َأْن َبَ

إغيب». رْواهما الحاكم.  َت

ُق، الّرْمُي، وكذا ْل َوافُا والَح َط علىَ الرمي وتقديم النحر، َأيام في الّزيارْةا و
ْلق إرْن، ونِحر الَح َقا حنيفة. َأبَي عند الواجبات من والحلق الرمي بَين والمتمتع ال

إإنِها إضَي علي عن الطحاوي رْواهَ لما سنة وقالِ:  َأتىَ عنه الله رَْ رْسوَل قال: «
ّنِي الله، رْسوَل فقال: يا رَُْجٌل وسلم عليه الله صَلىَ الله َفْضُت إإ ْبَل َأ إلق َأْن َق َأْح

ْق إل إا رْسوَل فقال: يا آخر قال: وجاءهَ َحَرج، ولِ قال: اْح َبَْحُت إإنِي الله ْبَل َذ َأْن َق

إم َأرْمي، َأن ابَن عن رْواهَ حرج». وما ولِ قال: ارْْ صَلىَ الله رْسول عباس: «
إئل وسلم عليه الله إلق َعّمْن ُس َبََح، َأْن قبل َيْح ْذ ْو َي َبََح َأ إلق، َأن قبل َذ فقال: لِ َيْح

ّنِه لفظ َحَرَج». وفي َأ ّنْحر يوَم له قيل آخر: « َنىَ وهو ـ ال ّنْحر في ـ إبَم إق ال ْل والَح
ْأخير، والتقديم والرمي َأنِه لفظ َحَرَج». وفي فقال: لِ والت إئل قال: «ما آخر:  ُس
إه رْسوُل ّل ٍذ وسلم عليه الله صَلىَ ال إئ ّدم َعّمْن َيوَم ًا َق ٍء قبل شيئ ّ شي قال: لِ إإلِ

إبَر عن َحَرَج». ورُْوي َناهَ. الله عبد بَن َجا ْع إبََم

َلبَي ْأخير في يرى كان عمر ابَن َأّن حنيفة و إك ت ّنُس ًا. وعن ال عباس: ابَن َدم
ًا َأّخَر فيمن ْو ُنُِسٍك َعْن ُنُِسك ّدَم َأ ًا َق ًا. والمرفوع عليه َأّن ُنُِسٍك علىَ ُنُِسك َدم

إوي كما النسيان علىَ محمول ًا رُْ َأّن الله كّرم علَي عن َمْشُروح َهُه:  رْسوَل َوْج
َلُه وسلم عليه الله صَلىَ الله َأ إإنِي َحّجته في رْجٌل َس ْيُت، فقال:  َفْضُت، رََْم َأ و

إسيُت َنِ إلق، ولم و إلق َأْح ْيُت آخر رْجٌل جاءهَ ثم َحَرَج»، ولِ قال: فاْح فقال: رََْم
َفْضُت َأ إسيُت و َنِ ْنَِحر، َأْن و ْنَِحر َأ ّنِه عمر بَن الله عبد َحَرج». وعن ولِ قال: «فا َأ

َقَف َو إة في وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال:  َداع َحّج َو إس ال َنِه، للنا ُلو َأ َيْس
إه رْسوَل فقال: يا رْجٌل فجاءهَ ّل ُعْر لم ال َنَحْرُت َأْش ْبل َف إمَي، َأْن َق إم َأرْْ قال: «ارْْ

َفَما َحَرج»، ولِ إئَل قال:  ٍء عن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل ُس ّدم شي ولِ ُق
ّ ُأّخر َعل إإلِ ْف َحَرج». ولِ قال: «ا
َدّل َأّن ما َف ّنِما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل رْوينا:  َقَط إإ في عنهم الَحَرج َأْس
ّنْسيان ذلك ْهل، َأو لل ْعله يصير حتىَ ذلك لهم َأبَاح َأنِه لِ الَج ًا إف العمل، في مباح
ُد عباس وابَُن كيف ْفي رْواةا َأَح إجُب الَحَرُج َنِ إم ُيو إر بَالتقدي ْأخي ًا، والت فكان َدم

وسلم عليه الله صَلىَ النبي حّجة في فعلوهَ الذي َأّن علىَ عندهَ، ذلك معنىَ
ْكم منهم للجهل ُهم، هو كيف فيه بَالُح َذرَْ َع بَالمناسك الخطاب ابَتداء كان إإذ َف

هو ما علىَ يلزمهم لِ الخطاب، يبلغهم لم إمّمن وكان والترتيب، التمام علىَ
َلصَل ّنِه ابَتداء في ا َأ ّ يجب لِ الشرع:  ذكرهَ ما خلصَة هذا الّسَماع، بَعد إإلِ

ُبَوسي.  الطحاوي ّد وال

ُق وكذا ْل ّنُة) عند ومحمد، حنيفة َأبَي (عند واجب الَحَرم في الَح يوسف، َأبَي وُس
َع َأْن الطوافا: وهي في الِستقامة وكذا ْيَمَن علىَ َيْشَر الباب. وكذا يلي ما َأ

ْين من له الطهارْةا َث َد مالك قال كما شرائط لِ عندنِا واجبان العورْةا وستر الَح
ّية في خلفا ولِ والشافعي، إن ْك َدم بَدونِه، الحج تمام وعدم الزيارْةا، طوافا رُْ َع و

إرهَ ْب ْعله، دوَن بَشيء َج ّنِما إف إإ علماؤُنِا: فقال وكيفيته، شروطه في الخلفُا و



إدثِ طوافا ُنب الُمْح الستر، بَدون وكذا الحج، عن التحلل بَه يقع والُج
ُطف. لم َكَمن ويكون التحلل بَه يقع لِ والمعكوس. وعندهما وبَالمنكوس َي

َأّن الجواب وجملة َتَرَك َطافَا َمْن عندنِا:  ًا و إحد ّنُِه ذكرنِا مما وا إجُب َأ عليه َي
إلعادةا، إإْن ا إعد لم و ْقصَّ َيجبر َأهله إإلىَ خرج حتىَ ُي َدنِة، الجناية َنِ َب ونِقصَّ بَال
بَالشاةا. البواقي

ًا العبادةا هذهَ َشْرُط الطهارْةا َأّن ولهما عليه الله صَلىَ ولقوله الصلةا، علىَ قياس
َوافُا وسلم ّط إت «ال ٌةا بَالبي َ ّ صََل ّلُموَن َأنِكم إإلِ َك َت ّلَم َفَمْن فيه، َت َك ّ يتكلُم لِ َت إإلِ

ْير»، َأي رْواهَ بََخ ٌةا الترمذي.  َ ًا، صََل ْكم ّنِه ُح إعث وسلم عليه الله صَلىَ َل لتعليم ُبَ
َلحكام، َلنِه ا إلَم استثنىَ، و ُع ًا منه المستثنىَ َأّن َف ْكٌم، َأيض الطهارْةا َأّن فثبت ُح

ّنِه الحج، َأرْكان سائر بَخلفا الركن، هذا شرُط َأ ّبه و إةا ُمَش ْكم. هذا في بَالصل الُح
ُعلمائنا إل ُله و ْو ُفوا َق ّو ّط َي ْل إت تعالىَ: {و ْي َب ْل إتيق}ٍ، إبَا َع ّنِه ال َأ عن عبارْةا اللغة في و
َورَْان َدةا عن للخروج َشَرَط َفَمْن البيت، حول الد ْه َلمر هذا ُع الفعل، هذا غير ا

ٍةا من ْد طهارْ َق َد َف إة وذلك النصَّ علىَ َزا َل إز ْن إخ، إبََم ّنْس ولِ الواحد، بَخبر يجوز فل ال
بَالقياس. 

إإْن ْعُل ف إف ٍةا الطوافَا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قيل:  ًا كان بَطهارْ بَيانِ
َلمر ً كان النصَّ إإذ الطهارْةا، حق في ل ّق في ُمْجَمل ثبت الفعل وهذا الطهارْةا، ح
ّنِما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عن إإ ّنِه بَتواتر. قلنا:  إإ كان إإذا بَيان، يقال: 

ٍه، يحتمله النصَّ َوْج َلمر إبَ محالة، لِ زيادةا فيصير الطهارْةا، يحتمل لِ بَالطوافا وا
ّلق فل بَه، الكمال لتعلق تكون وقد بَه، الجواز َأصَل لتعلق تكون قد والزيادةا يتع

َلن كان، كما النصَّ ظاهر معه يبقىَ بَل بَالِحتمال، الجواز َأصَل بَه َلصَل و في ا
صَلىَ الله رْسول من يوجد وما البيان، تتوقُف) علىَ لِ َأنِها الظاهرةا (النصوص

ًا يكون وسلم عليه الله ّق (وفي العمل حق في منه للكامل بَيانِ في َأما العلم، ح
ّق العمل) حق وفي الحج، َأرْكان كسائر بَشرط ليست فالطهارْةا العلم، ح

كالصلةا. له شرط فالطهارْةا
إرْ َأصَله الطوافا، َأْمُر هذا فعلىَ ْد َق ًا واجٌب الية عليه تدل ما إبَ ْلم َعَملً، إع وما و

َد إة إزي ّن ُته يمكُن لِ مما بَالّس َف ً واجٌب الية إإلىَ إإَضا ًا، لِ َعَمل ْلم َبُر الخبر َلّن إإما إع َخ
ٍد، ْنَسُخ فل واح ُيْحَمل بَالكتاب، الثابَت الفرُض بَه ُي ًا، يكون لِ حتىَ عليه، َف ْو نِسخ َأ

ْعل َحْمُل َأمكن ما إإليه ُيَصارُْ لِ النسخ َلن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إف
َلكمل بَيان علىَ يكون لِ حتىَ عليه فيحمل بَالكتاب، لِ قبله من بَواجب بَه ا

ًا. وستجيء وآدابَه. سننه نِسخ
ُهَ ُهُر َأْش ّوال (و ْعدةا) ـ وذو َش إق ْتح ال َف َعْشُر ـ وتكسر القافا بَ إحّجة) ـ إذي (و ال

ّنِه منها، َأيام عشرةا َأي ـ الحاء بَكسر إإ إذفا إإذا ف قول وهو التذكير، جاز التمييز ُح
َعْشُر َأبَي العبادلة. وعن ّيام. وقال وتسعُة لياٍل يوسف:  إحجة مالك: وذو َأ ال

إه إم َتَما ُهٌر لقوله إبَ َأْش ُلوَماٌت}ٍ، تعالىَ: { ْع ُته، َأي َم ْق ْهُر َو الكامل علىَ يقع والّش
ًا غيرهَ وعلىَ حقيقًة، َدةا الكل إإطلق بَاب من َمَجاز إإرَْا البعض. و

َقُه الشيخين، شرط وقال: علىَ ـ الحاكم َأخرجه ما ولنا ّل َع ُبَخارْي و ابَن عن ـ ال
ُهٌر تعالىَ: {الَحّج قوله في عمر ُلوَماٌت}ٍ، َأْش ْع إقعدةا، وذو قال: شوال، َم ال



َعْشُر إحجة، ذي و إسيُر ال ْف َت ْكم في الصحابَي و الِستدلِل. يتم الرفع. وبَهذا ُح
َأخرج إنّي، و ْط ُق ّدارَْ مسعود وابَن الزبَير وابَن عباس ابَن عن شيبة َأبَي وابَن ال

ًا َأّن في تظهر الحج توقيت نِحوهَ. وفائدةا ّ يجزىء لِ الحج َأفعال من شيئ فيه، إإلِ
في بَالحج َأحرم فلو منه، كان وقت َأي في تجزىء الحج َأفعال َأّن في لِ

َعىَ رْمضان َأهَ شوال في القدوم طوافا َأكثر بَعد وَس السعي عن ذلك َأجز
إإن الواجب، يجزئه. لِ رْمضان في سعىَ و

َأي َهَ)  إر ُك إإْحَراُمُه تحريم كراهة (و َأي ( َأي الحج له)  َها)  َل ْب َق إر قبل ( ُه لئل الحج، َأْش
إمَن فلو محظورْاته، من محظورْ في يقع إع من َأ ُقو ٍرْ ُو إرهَ لِ محظو ْك في ما علىَ ُي

إلحرام َلن صَح، َأحرم «المحيط». ولو وقت قبل إإيقاعه فيجوز شرط، ا
ّدم. ولو كما عندهما، رْكن َلنِه والشافعي مالك خلفا وفيه المشروط، َأحرم تق

ْكرهَ لم للقابَل بَالحج النحر يوم «الذخيرةا». في كما ومحمد، حنيفة َأبَي عند ُي
َأن فوائد ومن َأقيت:  َلَك لو الت َلشهر قبل والراحلة الزاد َم ُهَما ا َك َل ْه َت يجب لم فاْس

«المحيط». في كما الحج،

َقُه الشيخين، شرط وقال: علىَ ـ الحاكم َأخرجه ما ولنا ّل َع ُبَخارْي و ابَن عن ـ ال
ُهٌر تعالىَ: {الَحّج قوله في عمر ُلوَماٌت}ٍ، َأْش ْع إقعدةا، وذو قال: شوال، َم ال

َعْشُر إحجة، ذي و إسيُر ال ْف َت ْكم في الصحابَي و الِستدلِل. يتم الرفع. وبَهذا ُح
َأخرج إنّي، و ْط ُق ّدارَْ مسعود وابَن الزبَير وابَن عباس ابَن عن شيبة َأبَي وابَن ال

ًا َأّن في تظهر الحج توقيت نِحوهَ. وفائدةا ّ يجزىء لِ الحج َأفعال من شيئ فيه، إإلِ
في بَالحج َأحرم فلو منه، كان وقت َأي في تجزىء الحج َأفعال َأّن في لِ

َعىَ رْمضان َأهَ شوال في القدوم طوافا َأكثر بَعد وَس السعي عن ذلك َأجز
إإن الواجب، يجزئه. لِ رْمضان في سعىَ و

َأي َهَ)  إر ُك إإْحَراُمُه تحريم كراهة (و َأي ( َأي الحج له)  َها)  َل ْب َق إر قبل ( ُه لئل الحج، َأْش
إمَن فلو محظورْاته، من محظورْ في يقع إع من َأ ُقو ٍرْ ُو إرهَ لِ محظو ْك في ما علىَ ُي

إلحرام َلن صَح، َأحرم «المحيط». ولو وقت قبل إإيقاعه فيجوز شرط، ا
ّدم. ولو كما عندهما، رْكن َلنِه والشافعي مالك خلفا وفيه المشروط، َأحرم تق

ْكرهَ لم للقابَل بَالحج النحر يوم «الذخيرةا». في كما ومحمد، حنيفة َأبَي عند ُي
َأن فوائد ومن َأقيت:  َلَك لو الت َلشهر قبل والراحلة الزاد َم ُهَما ا َك َل ْه َت يجب لم فاْس

«المحيط». في كما الحج،

العمرةا) (أحكام
ُةا ُعْمَر ٌةا (وال َد ّك َؤ ّنٌة) ُم إن ُس َأنِه َأصَحابَنا بَعض وعن استطاع. وقيل: واجبة، إلَم

ّنِها مالك «الكافي». ومذهب في كما كفاية فرض ّنة. وقال َأ في ـ الشافعي س
إإنِها الجديد قوله إقَرانِها عين فرض ـ:  إتّموا قوله في بَالحج إل َأ الَحّج تعالىَ: {و

َةا ُعْمَر إه}ٍ، وال ّل إزين َأبَي عن ـ الشيخين شرط وقال: علىَ ـ الحاكم رْوى ولما إل رَْ
ّنِه َأ ْيلي: « َق ُع إه، رْسوَل قال: يا ال ّل ْيٌخ َأبَي إإّن ال ُع لِ كبيٌر َش َةا ولِ الَحّج يستطي ُعْمَر ال

ْعَن، ولِ ّظ إمْر».  َأبَيَك عن فقال: اْحُجْج ـ الِرْتحال َأي ـ ال َت واع

إئَل الله عبد بَن جابَر عن ـ صَحيح وقال: حسن ـ الترمذي رْوى ما ولنا قال: «ُس
إةا عن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل ُعْمَر َبٌة؟ ال إج َوا َأْن قال: لِ، َأ إمُروا و َت ْع هو َت



ْفَضل». وقد ْيٍج، ابَُن رْوى َأ إرْ، بَن محمد عن ُجَر إد َك ْن ًا، جابَر عن الُم ورْوى موقوف
ُد إنِع، بَُن الباقي عب وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال هريرةا َأبَي عن َقا

ٌد، «الَحّج َها ُةا إج ُعْمَر ٌع». ورْوى وال ّو َط ْلَحة عن ماجه ابَن َت ّله، عبيد بَن َط ّنُِه ال َأ

َع إم ٌد يقول: «الَحّج وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َس َها ُةا إج ُعْمَر ٌع». وال ّو َط َت
َأْخَرَج َبََة، َأبَي بَن سعيد عن ُأساَمَة، َأبَي حديث من شيبة َأبَي ابَن و َأبَي وعن َعُرو

ْعَشر، إريَضٌة، مسعود: «الَحّج ابَُن قال: قال إإبَراهيم عن َم ُةا َف ُعْمَر ٌع»، وال ّو َط َت
ًةا. الله بَعبد وكفىَ َو ْد ُق

إجيَب ُأ َأّن عن و َنِها الية: بَ إقَرا ولو الحكم، في المساواةا يقتضي الذكر) لِ في (
ّلَم ُنِها ُس إقَرا ّنِما الية في بَالَحّج ف إلتمام، في هو إإ ّنِما وذلك ا َد يكوُن إإ ْع إع. َبَ الّشُرو
َأّن َأبَي حديث وعن إزين: بَ ّنَِما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول رَْ ُهَ إإ َأْن َأَمَر َيُحّج إبَ

إتَمارُْهَ وَحّجُه َأبَيه، عن ويعتمَر ْع إبَيه عن وا أ
إزين: َأبَي قول َأّن مع بَواجب، ليس َ رَْ

ُع «لِ إضي ولِ الَحّج يستطي َت ْق َي َةا»  ُعْمَر َلْمُر فيكون َأبَيه، علىَ وجوبَهما عدم ال في ا
للستحباب.  حديثه

َأما إنّي الحاكم، رْوى ما و ْط ُق ّدارَْ ْيد عن وال صَلىَ الله رْسوُل قال: قال ثابَت بَن َز
ُةا «الَحّج وسلم عليه الله ُعْمَر إن وال َتا إهما َيُضّرَك لِ َفريَض ّي أ

َ ْأَت». فقال بَ َد َبَ
مسلم بَُن إإسماعيل قوله. انِتهىَ. وفيه من ثابَت بَن زيد عن الحاكم: الصحيح

ّعفوهَ. قال ّكي: َض َكُر الَم ْن َأما َأحمد: حرقنا الحديث. وقال البخارْي: ُم حديثه. و
إقّي رْواهَ ما َه ْي َب ًا، سيرين بَن محمد عن حسان، بَن هشام عن ال وهو موقوف

ٌد عمر: «ليس ابَن الصحيح. وعن إق من َأَح ْل إه َخ ّل ّ تعالىَ ال ٌةا َحّجٌة وعليه إإلِ ُعْمَر و
ُةا عباس: «الَحّج ابَن سبيلً». وعن ذلك إإلىَ استطاع من علىَ واجبتان، ُعْمَر وال
إن إس علىَ فريضتا ّنا ّلهم ال ّ ُك ْهَل إإلِ ّكَة َأ إإّن َم ُهم ف َت ُهم، ُعْمَر ُف َوا َيْخُرُجوا َط ْل إإلىَ َف

إعيم ْن ّت ْدُخلوها...» الحديَث. رْواهَ ُثّم ال َي مسلم. فكّل شرط وقال: علىَ الحاكم، إل
إب َعارٌَْض صَحابََي مذه إه َم إل ْث إم َلىَ َأو بَ ْع َأ منه. بَ

َع الهجرةا بَعد اعتمر وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َأّن اعلم ثم َبَ ٍر، َأرْْ ُعَم
ُهّن ّل َدةا، إذي في ُك ْع إق ّ ال إه. وعن مع التي إإلِ إت صَلىَ الله رْسوُل َحْزم: «َحّج ابَن َحّج
ْبَل واعتمر وسلم عليه الله ّوةا َق ًا الهجرةا قبل وبَعدها النب ًا، إحَجج ُعْمر نِعرفا لِ و

َأعدادها».

َأي إهَي)  َوافٌا،) وهو العمرةا (و َط ْكٌن ( إإجماع رُْ َلمة بَ ْعٌي) واجب ا عندنِا. (وَس
ُق وكذا ْل ْو الَح إإنِه في التقصير َأ َتَرُط للخروج شرط الصحيح. وقيل:  ُيْش منها. و
إلحرام فيها الحج. في كما ا

ًةا ْو (وَجاَزْت) َمّر َثر َأ ْك َلنِها ُكّل (في َأ إة،)  َن َهْت ُمؤقتة غير الّس إر ُك ْوَم (و َفَة، َي َعَر
َعًة َبَ َأرْْ َدها): وهي و ْع ّتْشريق، َأيام وثلثة النحر، يوُم َبَ إوي لما ال إئَشَة َعْن رُْ ّنِها َعا َأ

ُهَ كانِت ْكَر َةا َت ُعْمَر َليام في ال الخمسة.  ا

َلن َلياَم هذهَ َسّمىَ تعالىَ الله و ّياَم ا إضي الحج، َأ َت ْق َي فل للحج، متعينًة تكون َأْن َف
إة، هذهَ مع بَغيرهَ. ولكن فيها الِشتغال يجوز َها لو الكراه َوا َليام هذهَ في َنِ صََّح، ا

ًا ويبقىَ إرم إإْن بَها، ُمْح َهّل ف ُعْمَرةا َأ َليام هذهَ في بَال َفَضها، ا إإْن رَْ عليها مضىَ و
إزمه صََّح َل إض، الوجهين: من في دٌم و ْف َأّما الّر إه.  إم َد َع َأّما فظاهر، الرفض في و و



إه في إم َد إه َع إع إلَجْم إلحرام في إإّما بَينهما َف َلفعال في َأو ا الباقية. ا
إق ابَُن وقال إلمام»: رْوى في العيد دقي ّياش، بَن إإسماعيل «ا بَن إإبَراهيم عن َع
إس عن نِافع، ْبُر قال: قال َطاو َفَة، َأيام: يوم ـ: «خمسة عباس ابَن يعني ـ الَح عَر

ّنْحر، (و) يوم إق، َأيام وثلثة ال إمر التشري َت ْع َلها ا ْب َدها َق دليل شئت». وفيه ما وبَع
ُهر في مكَة َلهل المفردةا العمرةا َأّن علىَ ّنِما مكروهة، غير الحج َأْش إإ ُع و الممنو
ّقهم في إقران َح سيجيء. كما والتمتع، ال

الحرام) (مواقيت
َقاُت إمي إنِّي) الميقات: الوقت (و َد إعير المعين، الَم ُت إن اس ّين، للمكا َع كعكسه الُم

إلَي تعالىَ: {هنالك قوله في ُت ْبَ ُنوَن}ٍ، ا إم ْؤ في وافقه وَمْن إإحرامه مكان َأي الُم
ُذو مرامه، إة) ـ ( َف ْي َل ًا والفاء بَالحاء الُح َأو مراحل، عشرةا مكة وبَين بَينه ـ مصغر

ٌع، مكة. من المواقيت َأبَعد وهو َأقل، َأو َأميال ستة المدينة وبَين وبَينه إتْس
إعَراقّي) وسائر َذاُت الشرق َأهل (وال إر إعْرٍق) ـ ( َكْس وسكون المهملة العين إبَ

العقيق. له ويقال ولياليها، َأيام ثلثة مكة وبَين بَينه ـ الراء
َفة) ـ (والشامّي إبَغ. وهو لها ويقال ـ المهملة الحاء وسكون الجيم إبََضم ُجْح رَْا

المدينة. طريق علىَ مكة من مراحل ثلثة نِحو علىَ
ّي إد َنْج إح َقْرٌن) ـ (وال ْت َف عرفات، علىَ مشرفا جبل وهو ـ الراء وسكون القافا بَ

مرحلتين.  نِحو مكة وبَين بَينه

إنّي َيَم َلم) ـ (وال َلْم َهامة جبال من وهو ـ واللمين التحتية بَفتح َي مرحلتين علىَ إت
َأن ابَن حديث من الشيخان مكة. ورْوى من الله صَلىَ الله رْسول عباس: «

ّقَت وسلم عليه إة، ذا المدينة َلهل َو ْيف َل َلهل الُح إم و َفَة، الشا إل الُجْح ْه َل ٍد و َنِْج
إزل، َقْرَن َنا َلهل الَم إن و ُهّن اليم َلَم:  َلْم ُهّن، َي إلَمْن َل َتىَ و إهّن َأ ْي َل إهّن غير من َع إل ْه َأ

َأ حيُث فمن ذلك، دون كان وَمْن ـ مكانِهما َأي ـ والعمرةا الَحّج َأرْاد إمّمْن َأنِش

ْهُل حتىَ َأي من مكة َأ َأوا مكَة».  َأّما للحج، منها إإحرامهم َأنِش ّد فل للعمرةا و بَ
إحّل إإلىَ الخروج من لهم إوي: هّن َأرْض من ال ُهم، الحرم. ورُْ َلول، والمشهورْ َل ا

ُهُه َوْج ّنِه َو ُهّن مضافا، حذفا علىَ َأ َلهلهن. والتقدير: 

إن هذان ُفتح قال: «لما عمر ابَن عن البخارْي ورْوى ْوا المصرا َت فقالوا: يا عمر َأ
ّد وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل إإّن المؤمنين، َأمير ٍد َلهل َح ًا َنِْج وهي َقْرنِ
ْورٌْ ّنِا ـ مائل َأي ـ طريقنا عن َج إإ َنِا إإذا و ْد ًا َأرَْ ّق َقْرنِ َوها قال: انِظروا علينا، َش ْذ َح
إقكم، من ّد طري ُهم َفَح إمْصران: هما ذاَت َل ثبت والكوفة. وقد البصرةا إعْرق». وال
ْير َأبَي مسلم» عن «صَحيح في َبَ َع َأحسبه قال: سمعت، جابَر عن الّز َف رَْ

َهّل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إإلىَ الحديَث إل قال: «ُم ْه المدينة.... إلىَ َأ
َهّل َأن إق قال: وُم إعَرا إت من ال ّ َذا إإلِ إه في شّك الراوي َأّن إعْرق».  إع ْف هذهَ في رَْ

ًةا ورْواهَ المرةا، عمر: ابَن ماجه. ولفظ ابَن في ما علىَ شك بَل ُأخرى مر
َهّل ْهل «وُم ّ َذاُت الّشْرق َأ إإلِ لِ الجوزي يزيد بَن إإبَراهيم سندهَ في َأّن إعْرق». 

بَحديثه. ُيحتج

َأنِه داود» عن َأبَي «ُسنن وفي ّقَت وسلم عليه الله صَلىَ عائشة: « َلهل َو

ًا إعْرق». وفيها ذاَت العراق عن عباس، بَن الله عبد بَن علي بَن محمد عن َأيض



ّقَت عباس ابَن َو ْهل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: « إق َل إر الَمْش
إقيق». قال َع َد ال َفّر َت ابَن وقال علي، بَن محمد عن زياد، َأبَي بَن يزيد بَه البيهقي: 

َأخافُا ًا، يكون َأْن القطان:  إطع َق ْن إإّن ُم ًا ف َد فيما محمد إه عن َأبَيه، عن َيْروي ُع
ّدهَ. وفي َند َج إرْ» عن «ُمس َبّزا إن ُمْسلم ال إجي، خالد بَ ْنِ ْيج، ابَن عن الّز عن ُجَر

ّقت ابَن عن عطاء، إل عباس: «و َلهل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو

َذاَت إعْرق». (الَمْشرق) 
َأخبرنِا وقال َأخبرنِي بَن سعيد الشافعي:  َأخبرنِي ابَن سالم:  ْيج:  َأّن ُجَر عطاء: 

ً وسلم.. فذكرهَ عليه الله صَلىَ الله رْسول ْهل ُمْرَسل َل إه. وفيه: « إم َتَما إبَ
ْيج: قلت ابَن إعْرق». قال َذاُت الَمْشرق ّنِهم ُجَر إإ ُعمون لعطاء: « النبّي َأّن َيْز

ّقْت لم وسلم عليه الله صَلىَ َو ّنِه إعْرق»، َذاَت ُي إإ إرق َأهُل يكن لم و ٍذ، َمْش إئ ْوَم َي
ْعنا فقال: كذلك إم ّقَت وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه َس إل َو إرق َله إعْرق». َذاَت الَمْش
ّلُه َع َل َغ ما قلت: و َل إضَي ُعَمَر َبَ إه جملة من فيكون عنه، الله رَْ إت الله صَلىَ له موافقا

وسلم عليه
َبّر في سلك ولو َأحرم اجتهد ميقاتين، بَين والبحر ال َذى إإذا و ًا َحا منهما، واحد

إإْحَراُمه ْولىَ. ولو َأبَعدهما إمْن و إرم لم َأ إنِي، ُيْح َد َفة، ذي من بَمعناهَ، وَمْن الَم ْي َل الُح
َأحَرَم َفة، من و َهَ عليه شيء لِ الُجْح إر ُك ًا. وعن و وبَه َدٌم، يلزمه حنيفة َأبَي وفاق

َلول، هو الظاهر الشافعي. لكّن قال إوي لما ا عليه قوله من الحديث في رُْ
ُهّن الصلةا ُهّن والسلم: « إلَمْن َل ْير من عليهن َأتىَ و َفَمْن َغ إهّن».  إل ْه إإلىَ جاوز َأ

ًا صَارْ الثانِي الميقات له.  ميقات

َوَحُرَم ْأخيُر ( إلحرام َت َأي ا إلَمْن حذاها ما وعن المواقيت هذهَ عن عنها)  َد ( َقَص
َأو ُدُخوَل ّكَة)  َد سواء الَحَرم، َم ُعْمَرةا َأو الَحّج َقَص ُهَما، يقصد لم َأو ال َد إإْن َأَح ف
ْو حجة فعليه إإحرام بَل دخل إلحرام لوجوب عمرةا َأ ْين، َلَحد منها ا َك ّنُس ولزم ال
ّدُم َد َعّمن بَه واحترز بَالتأخير، ال ًا َقَص َتان الحرم، دون موضع ُبْس عامر بَني ك

إلقامة نِوى سواء ونِحوهَ، ًا عشر خمسة فيه ا ْو يوم إو لم َأ ْن إإنِه َي له) (يجوز ف
إل ويصير إإحرام، بَغير الميقات مجاوزةا ْه َأ مالك: يجوز الموضع. ومذهب ذلك ك
ُدهَ يكثر للذي إإحرام بَغير الميقات مجاوزةا َدا َأهلها مكة إإلىَ َتْر بَها، والمقيمين ك

ّنِما الذين الفاق َأهل دون للمعاش، يخرجون الذين ُدونِها إإ إص ْق تجارْةا. َأو لحاجة َي

َأحدهما علىَ الشافعي ومذهب إكي طريقين:  ْطع يح َق ُد فيمن بَالِستحباب ال إص ْق َي
ّكَة َأصَحهما رْسالة، َأو تجارْةا َأو لحاجة َم َأحدهما يْحكي و إلحرام، لزوم قولين:  ا

ّنسائي مسلم رْوى ما َأظهرهما. لهما وهو استحبابَه والخر جابَر: حديث من وال
َأّن إح يوم دخل وسلم عليه الله صَلىَ النبي « ْت ّكَة، َف ُء، إعَماَمٌة وعليه َم بَغير سودا

إإحرام». 

ْيف، عن َحْرب، بَن السلم عبد عن شيبَة، َأبَي ابَن رْوى وما قدمنا، ما ولنا ُخَص
ْير، بَن سعيد عن َب َأن ابَن عن ُج قال: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عباس: 

إوُزوا ّ الميقاَت ُتَجا إلحرام». وهو إإلِ إه بَا إنِ َكو ًا إل إذ إمن َأولىَ منطوق الشافعي َأْخ
ُله الحج َأرْاد إمّمن وسلم عليه الله صَلىَ قوله بَمفهوم ُدُخو الله صَلىَ والعمرةا. و

إح عام وسلم عليه ْكٌم إإحرام بَغير الفت َلصَحابَه له مخصوص ُح الوقت، بَذلك و



ّنِها ذلك في وسلم عليه الله صَلىَ قال ولذا إإ إحّل لِ ـ مكَة َأي ـ اليوم: « ٍد َت َلَح

إلي ْب إحّل ولِ َق ٍد َت ّنِما بَعدي، َلَح إإ ّلْت و َدْت ُثّم نِهارْ، إمن ساعًة لي َح ًا». عا َحَرام
إلجماع إإحرام بَغير الدخول في يعني إل إحّل علىَ ل ّدُخو عليه الله صَلىَ بَعدهَ ال

إقتال وسلم إلحرام. مع لل ا
َأي (لِ إديُم)  ْق ّت إلحرام تقديُم َيْحُرم لِ ال إإذا َأفضل هو بَل المواقيت، هذهَ علىَ ا

َأما الحج، َأشهر في كان عبد حديث من الحاكم رْوى لما فمكروهَ، قبله فيما و
َلَمة بَن الله إئل الُمَرادي َس إضَي علي قال: «ُس تعالىَ: قوله عن عنه الله رَْ

إتّموا َأ َةا الَحّج {و ُعْمَر إه}ٍ، وال ّل إلتمام من َأي إل إلكمال، بَمعنىَ ا َأْن ا إرَم قال:  من ُتْح
إةا ْيَر َو ًا رُْوي الشيخين. وقد شرط علىَ َأهلك». وقال: صَحيح ُد حديث من َأيض

ًا، هريرةا َأبَي إظَر مرفوع ُنِ ُد فيه. ولكن و َه «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ قوله له َيْش
َهّل ٍة َأ ٍةا َأو إبََحّج َلقصىَ المسجد من ُعْمَر إفر الحرام، المسجد إإلىَ ا ّدم ما له ُغ َق َت
َأخر، وما ذنِبه من َبْت ت َوَج َأبَو َأحمد، الجنُة». رْواهَ له َو َلنِه وابَن داود، و ماجه. و
ًا َأكثر ْوفر تعظيم َأ َلْجر مشقًة، و إرْ علىَ وا ْد إة. ولذا َق ّق يستحبون كانِوا الَمَش

إلحرام َلماكن من بَهما ا ّنِه عمر ابَن عن َفُروي القاصَية، ا بَيت من َأْحَرم َأ
إعْمران المقدس، ْين بَن و وابَن القادسية، من مسعود وابَن البصرةا، من ُحَص

الشام.  من عباس

َأما إإن صَاحب قول و قوله تفسير في كعلي مسعود ابَن عن الرواية «الهداية»: 
ّنِما معروفا، فغير تعالىَ، إإ إقّي رْواهَ و َه ْي َب َأتموا عنه، ال لله». والعمرةا الحج قال: «

َأن َأبَي وعن إلحرام تقديم حنيفة:  إمَن إلَمْن إإلِ َأفضل يكون لِ الميقات علىَ ا َأ

إلحرام. وكرهَ محظورْ في الوقوع نِفسه علىَ إلحرام تقديم مالك ا علىَ ا
ًا الميقات، إه في قدمناهَ ما الحج. والجواب َأْشهر علىَ بَتقديمه له اعتبارْ َب َش
إلحرام ْكن. ا بَالّر

إل (وَحّل ْه َأي َل َها)  إل إخ ُله هو إلَمْن وكذا المواقيت، داخل َدا إز ْن الميقات نِفس في َم
ُدُخوُل ْيَر مكَة ( َلن َغ ٍم)  إر إلحرام إإيجاب وفي يكثر، إإليها دخولهم ُمْح ُكّل عليهم ا

إإّن ابَن َحَرٌج. ولقول مرةا رَّْخصََّ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عباس: «
ّطابَين ّكة يدخلوا َأْن للح ّنِهم إإحرام. والظاهر بَغير م فدل الميقات، يجاوزون لِ َأ

عمر ابَن خرج إإحرام. وقد بَغير مكة يدخل َأْن له الميقات داخل هو َمْن كل َأّن
ْيد إإلىَ انِتهىَ فلما المدينة، يريد مكة من َد ْتُه ُق َغ َل مكة إإلىَ فرجع المدينة فتنة َبَ

إإحرام. بَغير ودخلها
إصد لم إإذا وهذا ْق َأّما والعمرةا، الحج منهم الداخل َي َد إإذا و فموضع َأحدهما َقَص

ُتُه َقا إمي إحّل) الذي إإحرامه. (و إلحرام يجوز َأنِه إإلِ والحرم، الميقات بَين ال من ا
إةا ْيَر َو ّدهَ واحد مكان والحرم الميقات بَين وما َأفضل، هو بَل َأهله، ُد الَحَرم َح

ّد الفاقي، حق في كالميقات َأميال َأرْبَعة نِحو المدينة جانِب من الحرم وَح

إعيم، إإلىَ ينتهي ْن ّت عرفات جانِب ومن المنقطع، إإلىَ ثمانِية العراق جانِب ومن ال
إمْن َأضاةا، إإلىَ سبعة اليمن يلي ومما سبعة، ّدةا و َديبية إإلىَ تنتهي عشرةا ُج ُح

ْعَرفُا دون وهي ُي ّدةا. و َأن الحرم ُج إحّل مسيل بَ دونِه. كذا وقف إإليه جرى إإذا ال
الحاجب.  ابَن ذكرهَ



إلَمْن ّكَة) وما (و ْلَحّج الحرم من حولها إبََم إل إلٌم رْوى الَحَرُم) لما ( حديث من ُمْس
َنِا جابَر َأَمَر َنا لما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: « ْل َل إرم َأْن َأْح إإذا ُنِْح

َأْحَرمنا إمنىًَ، إإلىَ توجهنا َف َطح». من قال:  ْبَ َل ا
إةا ُعْمَر إلل إحّل) لما (و إضَي عائشَة عن البخارْي رْوى ال قالت: «يا َأنِها عنها الله رَْ

ّله، رْسوَل ُتم ال إمر ولم اعتمْر َد فقال: يا َأعت إن عب إتَك اذهْب الرحم ُأخ َها بَ إمْر ْع َأ ف
َبها التنعيم، من َق َأْح َتَملها. ولما فاعتمرت». ومعنىَ رْاحلة، علىَ ف َبها: اْح َق في َأْح

َنا عائشَة مسلم» عن «صَحيح َلْت: «َخَرْج َع َقا إل َم عليه الله صَلىَ الله رْسو
ّ نِذكر لِ وسلم إرفَا جئنا حتىَ الَحّج إإلِ ْثُت، َس َطَم َلّي فدخل ف صَلىَ الله رْسوُل َع

َأنِا وسلم عليه الله إكي، و إك؟ فقال: ما َأبَ إكي ْب إه ُي ّل ْدت فقلت: وال إد َو ُكْن لم َأنِي َل َأ

إك فقاَل: ما العاَم، خرْجُت إك َل ّل َع إت؟ َل إفْس ٌء قال: هذا قلت: نِعم، َنِ َبُه شي َت ّلُه َك ال
إت علىَ إلي آدَم، بَنا ُله كما افع ْيَر الحاّج يفع إت تطوفي لِ َأن َغ إري. حتىَ بَالبي ُه ْط َت

َلّما َف َلْت:  إدْمُت قا ّكَة، َق َلصَحابَه: وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال َم

ًةا، اجعلوها َأَحّل ُعْمَر ّ الناُس َف إت الهدي، معه كان َمْن إإلِ َنِ َكا َو ُي قالت:  ْد َه َع ال َم
ّلوا ُثم اليسارْةا، وذوي وعمَر بَكر، َأبَي ومع وسلم عليه الله صَلىَ النبّي حين َأه

إر يوُم كان فلما رْاحوا، ّنْح ُهْرُت، ال َأمرنِي َط وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل ف
َفْضُت، َأ َأتينا َف َلْت: ف إم َقا َلْح ٍر، إبَ ْلُت: ما بَق ُق َدى هذا؟ َف ْه َأ صَلىَ الله رْسول فقال: 

َنِْت فلما البقرةا، نِسائه عن وسلم عليه الله َبة، ليلُة كا ْلُت: يا الَحْص إه رَُْسوَل ُق ّل ال
ُع إج ٍة الناُس َيْر ٍةا، إبََحّج ُعْمَر ُع و َأرْج ٍة، و َأَمَر إبََحّج َد ف بَكر، َأبَي بَن الرحمن عب

إني َف َد َأرْْ إه، علىَ َف إل إإنِي َجَم َنِا َلذكر قالت: ف َأ إرْيٌة و َثُة َجا إدي فيصيب َأنِعس الّسّن َح
إخَرةا وجهي ْؤ َنا حتىَ الرحل، ُم ْئ ْلُت التنعيم، إإلىَ إج َل ْه َأ ٍةا منها ف ُعْمَر ًء إبَ بَعمرةا جزا
اعتمروا». التي الناس
ُع وفي إج َيْر ٍة الناُس قولها: « ٍةا، إبََحّج ُعمر َأرْجع و ٍة» دليٌل و إضٌح إبََحج َأّن علىَ َوا

إإّما ْو قارْنِين، كانِوا الناس:  إردين لِ متمتعين، َأ ْف من المحققون عليه كما ُم
َلن إحّل وهي ـ عرفة في الحج َأداء المجتهدين. و إكّي إإْحَراُم فيكوُن ـ (في) ال الَم

َق الحرم، إمن بَالحج ّق َتَح َي ٌع له إل ّدل السفر من نِو َب َت َبَ َء المكان، ( َأدا إةا و في العمر
ُعمرةا المكي إإحرام فيكون الحرم، إحّل من بَال ٌع له ليتحقق ال السفر). من نِو

الحج)  وآداب (سنن

َء (وَمْن ًا بَالَحّج إإْحَراَمُه َشا َبَ َبا إتْح َأ) اْس َوّض ُلُه َت ُغْس ّنٌة، َأَحّب) بَل (و في لما ُس
َنُه الترمذي» ـ «سنن إن خارْجَة عن ـ وَحّس ْيد، بَ إه عن َز ْيد َأبَي َأى َأنِه ثابَت، بَن َز رْ
َد وسلم عليه الله صَلىَ النبّي إنّي: رْواية وفي واغتسل، إلهلله َتَجّر ْط ُق ّدارَْ ال

إه»، «اغتسل ُغْسل بَهذا والمراد إلحرام إإزالة النظافة تحصيُل ال َد لِ الرائحة و َقْص
ْؤَمُر حتىَ الطهارْةا، َفَساء، الحائض بَه ُت ّن الله صَلىَ َأنِه عباس ابَن رْوى لما وال

إإّن وسلم عليه َء قال: « َفَسا ّن إئَض ال إسُل والحا َت ْغ إرُم، َت ُتْح إضي و ْق َت إسَك و ّلها المنا ُك
ْيَر إت». رْواهَ تطوفا لِ َأن َغ والترمذي داود َأبَو بَالبي

ْعَجم وفي َأّن الطبرانِي» عن «ُم إإذا كان وسلم عليه الله صَلىَ النبي عائشة: 
ّكَة إإلىَ َخَرَج َتَسل َم ْغ ُد حين ا إري إرم َأْن ُي رْوى ـ. ولما عمرةا َأو إبَحج َأي ـ ُيْح

إلسناد وقال: صَحيح ـ الحاكم الله رْسوُل قال: اغتسل عباس ابَن حديث من ـ ا



إبس ُثم وسلم عليه الله صَلىَ َبَُه َل إلَزارْ َأي ـ ثيا َفَة ذا َأتىَ فلما ـ، والرداء ا ْي َل الُح
ّلىَ َعتين، صََ ْك إرهَ، علىَ قَصد ُثم رَْ ْيداء علىَ بَه استوى فلما بَعي َب َد َأي ـ َأْحَرم ال ّد َج

إإّن إإحرامه ّقَب وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه الصحيح ـ. ف َته َع إلحرام، صَل َأو بَا

َع َف َته المعنىَ: رَْ ْو ُدل بَما صََ إلحرام، علىَ َي التلبية.  وهو ا

ُغْسل هذا ثم يقوم ولِ والصبي، والنفساء الحائض بَه ُتؤمُر حتىَ للتنظيف ال
ُيستحب لهم التيمم ُغْسل قبل له مقامه. و َلظفارْ، َقصَّّ التنظيف: من كَماُل ال ا
إف ْت َنِ إط، و ْبَ إل إق ا ْل إجَماع الشارْب، وقصَّ العانِة، وَح يحصل َلنِه تيسر، إإْن زوجته و

إشر، بَن إإبَراهيم عن حنيفة َأبَو َأْسند ذلك. وقد بَعد فيما لها َأو له ارْتفاق بَه َت ْن الُم
ْنُت عائشة عن َأبَيه، عن ّيُب قالت: ك َط ُثم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل ُأ

ُطوفُا إبُح ُثم نِسائه، في َي ًا. وفي ُيْص إرم ْبُت، ُمْح ّي َطافَا، رْواية: «ط َأصَبح» ُثم َف

الماضي. بَصيغة
إبَس َل ًء (و َدا ًا إرْ إإَزارْ إن، و ْي َيَض ْبَ َأ إن)  ْي إهَر ْيُر َطا ُكم لحديث: «َخ إبَ َيا إبيُض». رْواهَ إث ابَن ال

َلنِهما إة ماجه. و إن يكونِا َأْن ُيستحب ولذا الكفن، بَمنزل ْي َد ْو َجدي إسيلين. وفي َأ َغ
ْيب، عن البخارْي َق عباس ابَن عن ُكَر وسلم عليه الله صَلىَ النبّي قال: انِطل

إة من َدَما المدين ْع َهَن، َتَرّجَل َبَ ّد إبَس وا َل ُهَ و َأصَحابَه، هو ورْداءهَ إإَزارَْ ْنَه فلم و عن َي
ٍء َلرْدية، من شي ُلُزرْ ا َبُس، وا ْل ّ ُت َةا إإلِ ُع التي المزعفر َد َأصَبح الجلد، علىَ َتْر ف
َفَة، بَذي ْي َل إكَب الُح َهّل البيداء، علىَ استوى حتىَ رْاحلته رَْ َأ ُبَه هو و َأصَحا َد و ّل َق و

َتُه... الحديَث. َنِ َد َبَ

ّي َأ ّيَب) بَ َط َت َهَ كان، إطيٍب (و إر َك ٌد و إلحرام، بَعد عينه يبقىَ مما محم قول وهو ا
َلىَ حديث «الصحيحين» من في لما مالك، ْع ّيَة بَن َي َأتىَ ُأَم الله صَلىَ النبّي قال: 
َتَضّمٌخ رَُْجٌل وسلم عليه ّبٌة وعليه ُم إه، رْسوَل فقال: يا ُج ّل رْجٍل في َترى كيف ال
ٍةا َأْحَرَم ُعْمَر ٍة في إبَ ّب َدما ُج ْع وسلم عليه الله صَلىَ النبّي له فقال بَطيب؟ َتَضّمَخ َبَ
َأّما ْلُه لَك الذي الطيُب « إس ْغ َأّما مراٍت، ثلثَِ فا ّبُة و ْعها، الُج ْنِز َنع ثم فا في اصَْ

إتَك ُع ما ُعْمَر َن َلنِه في َتْص إتك». و ًا يصير َحّج إفع إلحرام بَعد منت ْيَن ا َع ّطيب، إبَ وهو ال
منه.  ممنوع

ْنُت َأنِها عائشَة «الصحيحين» عن في ما ولنا ُك ّيُب قالت:  َط إه رْسوَل ُأ ّل صَلىَ ال
َي َأْن قبل إلحرامه وسلم عليه الله إو إرم. ورُْ ْنُت عائشَة عن ُيْح ُك ّيُب قالت:  َط ُأ

َيب وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل ْط َأ إدرُْ ما بَ ْق إرم. وفي َأْن قبل عليه َأ ُيْح
َأبَي والبخارْي، «الموطأ»، في مالك رْواية ْنُت عائشَة عن داود، و ُك قالت: 
ّيُب َط ْبل إلحرامه وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل ُأ إرم، َأْن َق إه ُيْح إل َ إلْحل قبل و

ُطوفَا َأْن إت. وفي َي ْفٍظ بَالبي ّنِي َل َأ ُظُر لهما: ك ْنِ ّطيب وبَيصَّ إإلىَ َأ إرق في (ال َمْف
َأنِي لفظ ُمْحرم. وفي وهو وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َأنِظر لمسلم: ك

إمْسك إإلىَ إرق في وبَيصَّ) ال ْف إل َم ّبي. وهو وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو َل ُي
إبَيصَّ: ـ َو ْهَملة بَصاد وال إريق. ـ ُم َب ال

ّنِه حديث عن والجواب َأ ْعلىَ:  عليه تدل زعفران، من كان َأنِه علىَ محمول َي
إفٌر مسلم: وهو رْوايُة ْع ْأسه، لحيته ُمَز إهَي وقد ورْ َفران. ورْواية عن الرجل ُنِ ْع الّز

ْعلىَ لحديث الطحاوي ْنك ُأمية: «اخلع بَن َي ّبَة، هذهَ َع إسل الُج ْغ َفراَن، هذا وا ْع الّز



َنع إتك في واصَْ ْنَت ما عمر ًا ُك إنِع َأو في صََا إتك».  عام في كان َلنِه منسوخ، َأنِه َحّج
إة َنِ ْعرا إج َعْشر. سنَة الوداع حجة في عائشَة وحديث ثماٍن، َسنة وهو ال

ًا وكونِه َع َف َت ْن إلحرام بَعد بَه ُم ّنا لقول َيُضر، لِ ا ُك َع َنِْخُرُج عائشَة:  صَلىَ النبّي َم
َنا فنضّمد مكَة إإلىَ وسلم عليه الله َه َبا إمْسك إج إلحرام، عند المطيب بَال إإذا ا ف

َقْت إر َها، علىَ َساَل إإْحدانِا َع إه ُهَ َوْج َيرا َنِا. فل وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َف َها ْن َي
إئَي َأبَو رْواهَ ًا عباس ابَن داود. ورُْ إرم ْأسه وعلىَ ُمْح ْثُل رْ إلية. من الّرّب إم َغا ال
َأيت بَن ُمْسلم وقال َبيح: رْ ْير ابََن صَُ َبَ ًا، الّز إرم ْأسه وعلىَ ُمْح من لحيته وفي رْ

َدمته لرجٍل كان لو ما الطيب ْع ْأس َأ إذرْي: وعليه ماله. قال رْ ْن َثُر الُم ْك الصحابَة َأ
إضَي عنهم.  الله رَْ

َتَحّب ُيْس ّهَن َأْن و َد َت ًا، َي إوي لما َأيض وسلم عليه الله صَلىَ قالت: كان عائشَة عن رُْ
َد إإذا إرَم َأْن َأرَْا ّيَب ُيْح َط َيب َت ْط َأ ُد، ما بَ إج إن وبَيصَُّ ُيَرى ُثم َي ْه ّد إه في ال إس ْأ إه رَْ إت َي إلْح و
مسلم. ذلك. رْواهَ بَعد

ّلىَ َأي (وصََ ًا)  َع ْف َوى لما إإْحَرامه، عند رْكعتين َش عباس: ابَن حديث من داود َأبَو رَْ
ًا، وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول خرج َلّما َحاّج ّلىَ َف إذي مسجدهَ في صََ إبَ

َفة ْي َل َهّل مجلسه في َأوجب رْكعتيه، الُح َأ َغ حين َف ْين. من َفَر َت َع ْك رَْ
َأّما َأنِه «الهداية» عن في ذكرهَ ما و ّلىَ وسلم عليه الله صَلىَ جابَر:  إذي صََ إبَ

َفة ْي َل ّنِه حديث في فالمعروفا إإْحَرامه، إعند رْكعتين الُح َأ ّلىَ جابَر:  إذي صََ َفَة بَ ْي َل الُح
إر غير من المسجد في ْك إن. إذ ْي َت َع ْك رَْ
َأّما عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: كاَن عمَر ابَن حديث من مسلم رْوى ما و

إذي َيْركع وسلم َفة بَ ْي َل إإذا رْكعتين، الُح ْند قائمًة الناقُة بَه استوْت ف إد إع ذي مسج
َفة، ْي َل َهّل الُح إت بَهؤلِء َأ َد َأي ـ الكلما ّد َلُه َج َ ْهل إت إإ إلَما َك إرُْض فل ـ التلبية إبَ َعا ما ُي

َله. ْب َق
ُيستحب َأ َأْن و إلخلص. وفي وسورْةا أيها) الكافرون}ٍ، يا (بَـ: {قل فيهما يقر ا

ّنِه عن داود َأبَي رْواية َأ ّلىَ وسلم عليه الله صَلىَ َأنِس:  إكَب ُثّم الظهر صََ رَْ
َتُه، َل إح َلّما رْا َ َف َبَل َعل َداء َج ْي َب َهّل. ال َأ

المفرد) (أحكام
َقاَل ُد): وهو (و إر ْف ُهّم فقط، الَحّج إإحرام يريد الذي الُم ّنِي (الل ُد إإ ُهَ الَحّج ُأرْي َيّسْر َف

ْلُه لي ّب َق َت ّني،) فيطلب و ُهَ، إم إسيَر ْي ٍة متفرقة، َأزمنة في َأداءهَ َلّن َت َن إك َأْم متباينة، و
ًةا، المشقة عن يخلو فل َله، ويطلب عاد ّب َق َدارْ َلن َت والِقتداء حصوله علىَ الم

إإسماعيل بَالخليل َنا في السلم عليهما و ّبَ ّبْل قولهما: {رَْ َق ًا}ٍ.  َت ّن إم

ُثّم ّبىَ، ( ْنوي َل َأي َي إبية بَها)  ْل ّت ّنِه بَال َل ّتىَ فل عبادةا، (الَحّج)  َأ َت ّ َي ْولىَ إإلِ َل إة. وا بَالني
َأ َأْن َأْحَرْمُت الحج، يقول: نِويت ثم الصلةا، بَعد الدعاء يقر إه بَه و ّل ثم تعالىَ، إل

ّبي. َل ُي
ْير بَن سعيد عن ُخَصيف، عن إإسحاق، َأبَي حديث داود» من َأبَي «سنن وفي َب ُج

ْبُت بَن الله لعبد قال: قلت إج َع إفا عباس:  إل َأصَحاب لِختل الله صَلىَ الله رْسو
إله في وسلم عليه ْهل ْوَجَب، حين إإ ّنِي َأ إإ َلُم فقال:  ْع ّناَس َل ّنِها بَذلك، ال ّنِما إإ َنِْت إإ كا



ًةا، َحّجًة وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إمن اختلفوا. َخَرَج هنالك فمن واحد
ًا، وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َلّما َحاّج ّلىَ َف َفة بَذي مسجدهَ في صَ ْي َل الُح

ْوَجَب رْكعتيه، إسه، في َأ إل َهّل َمْج َأ َغ حين بَالحج َف منه ذلك فسمع رْكعتيه، إمن َفَر
َواٌم ْق ْتُه َأ َظ إف إكَب ُثّم عنه، فَح ّلت َفلّما رَْ َق َت ُتُه بَه اْس َق َهّل، نِا ْدرََْك َأ َأ ذلك منه و

ْأتون كانِوا الناَس َأّن وذلك َأقواٌم، ً ي ُعوهَ َأرْسالِ إم إهّل، نِاقته بَه استقلت حين َفَس ُي
ّنِما إإ َهّل فقالوا:  ُته، بَه استقلْت حين َأ َق عليه الله صَلىَ الله رْسول َمَضىَ ُثّم َنِا

َ فلّما وسلم َداء، َشَرفا علىَ َعل ْي َب َهّل، ال َأدرْك َأ ّنِما َأقوام، منه ذلك و إإ فقالوا: 
َهّل ْيُم البيداء، شرفا علىَ عل حين َأ َأ ْد الله، و َق ْوَجب َل َهّل مصلهَّ، في َأ َأ حين و

ُته، بَه استقلْت َق َهّل نِا َأ َ حين و ًا، الحاكم البيداء. ورْواهَ َشَرفا علىَ َعل وقال: َأيض
مسلم.  شرط علىَ صَحيح

َأي إهي:)  ْيَك المسنونِة التلبية (و ّب َل ُهّم ( ّل ْيَك، ال ّب ْيَك َل ّب إريَك لِ َل َأي لك َش لبيك،) 
ْبُت َبًَة لك َأَج ٍة بَعد إإَجا إإّن إإجابَ إر ( َكْس إبَ َد)  إكسائي محمد عند الهمزةا الَحْم وال

علىَ وآخرين حنيفة َأبَي عند وبَفتحها الثناء، لزيادةا الِستئنافا علىَ والفّراء
َأما رْواية الخطابَي: الفتح التعليل. قال إمن في ما العامة. و َأّن «المحيط» 

َوب الكسر ْعَمَة صَحيح فغير َكَسرها وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َلن َأصَْ ّن لك (وال
َأي ْلك)  إريَك (ولِ لك والُم َأي َش غيرهَ. في ولِ الملك في لك) 

َأن ابَن عن الستة الكتب وفي إل تلبية عمر:  وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو
ْيَك ّب َل ُهّم « ّل ْيك، ال ّب هكذا. بَالحج التلبية َأّن علىَ المسلمون َأجمع آخرهَ. وقد إلىَ َل
إلسناد وقال: صَحيح ـ الحاكم ورْوى َغ قال: لّما عباس ابَن عن ـ ا إإبَراهيُم َفَر
ْد رَّْب قال: يا البيت بَناء من السلم عليه ْغُت، َق ّذْن َفَر َأ إس في فقال:  بَالَحّج، النا

ّذن، صَوتي، يبلغ وما رّْب قال: يا َأ َلّي قال:  َع َأقول؟ كيف رَّْب قال: يا البلغ، و

ّيها يا قال: قل إتَب الناس، َأ بَيَن َمْن فسمع العتيق، البيت حج الَحّج، عليكم ُك
َلرْض، السماء ّنِهم َتَرى َألِ وا ُبون َأ إجي ْقَصىَ من ُي َلرْض. َأ ا

ّلُه َع َل ُد قلت: و ْذ بَقوله الَمرا إإ َنِا تعالىَ: {و ْأ ّو إت}ٍ، مكاَن إلبَراهيَم َبَ َأْن إإلىَ البي

ّذْن َأ إس في قال: {و ّنا ُتوَك بَالحّج ال ْأ ً ي ٍر ُكّل وعلىَ إرَْجالِ إم إتيَن َضا ْأ َفَج كل إمن َي
إميق}ٍ، .  اليَة َع

إقصَُّ (ولِ ْن َأي ُي ْأثورْةا التلبية من منها)  َأّما بَالروايات الم قوُل المشهورْةا. و
َلنِه صَاحب بَما فمنقوض منه، ينقصَّ فل الرواةا بَاتفاق المنقول هو «الهداية»: 

ّنِي عائشَة «صَحيحه» عن في البخارْي رْوى إإ َلُم قالت:  ْع رْسوُل كان كيف َل
ْيَك وسلم عليه الله صَلىَ الله ّب َل ّبي:  َل ُهّم ُي ّل ْيَك، ال ّب ْيَك َل ّب إريَك لِ َل ْيَك، لك َش ّب إإّن ل

َد ْعَمَة الَحْم ّن لك. شريك لِ ـ فيه: والملك وليس ـ لك وال
إإْن َد) عليها (و ُدورْي (َجاَز). وقال َزا ُق إإن في ال إحب. عليها زاد «شرحه»:  ُت اس

َلظهر إإن َأْن وا َةا ُيقال:  ّبٌة الزياد َتَح إإْن وجازْت الصحابَة، عن مرويًة كانِت إإْن ُمْس
ْيك، لبيك تلبيته: لبيك، في يزيد عمر ابَن نِافع: وكان لقول بَخلفها، كانِت َد ْع وَس

َلرْبَعة. ورْوى مسلم والعمل. رْواهَ إإليك والرغباء لبيك بَيديك، والخير مسلم وا
ًا: ولبيك عمر عن الزيادةا هذهَ ْلق إإله َأيض ّنسائي لبيك. رْواهَ الَخ ماجه وابَن ال
ّبان وابَن إوي َأبَي عن والحاكم إح عدد زيادةا: لبيك مسعود ابَن عن هريرةا. ورُْ



َويه بَن إإسحاق التراب. رْواهَ ُه إبَيع «ُمْسندهَ». ورْوى في رَْا إإْن عن الّر الشافعي: 
إرهَ. عليها زاد ُك
إإذا َغ و َأل تلبيته من َفَر ّلَه س ّنارْ. رْواهَ من واستعتقه ورْضوانِه مغفرته ال ال

ْيَمَة عن الطبرانِي إت بَن ُخَز َلنِصارْي ثابَ ّنِي فيقول: اللهم ا ُلَك إإ َأ َتَك َأْس إفَر ْغ َم
َأْن القرارْ، دارْ في عني ورْضاك إني و َق إت ْع ْو إمَن ُت َأ ّنارْ.  ّنِي يقول: اللهم ال َألك إإ َأس

َأعوذ والجنة، رْضاك إنّي من بَك و ْط ُق ّدارَْ ْيَمَة عن النارْ. فلل ًا ُخَز ّنِه َأيض َأ بَلفظ: 
َغ إإذا كان وسلم عليه الله صَلىَ َأل التلبية، من َفَر واستعاذ والجنة، رْضوانِه س

النارْ. من بَرحمته

َتَحّب ُيْس ُع و ْف إت رَْ جبرائيل «جاءنِي وسلم عليه الله صَلىَ لقوله بَالتلبية، الصو
ُد، فقال: يا ُعوا َأصَْحابَك ُمْر محم َف َيْر ْل َتهم َف َوا إة، َأصَْ إإنِها بَالتلبي إر من ف شعائ

إوي ابَن الحّج». رْواهَ ّنِه بَكر َأبَي بَن محمد بَن القاسم عن ماجه. ورُْ قال: كان َأ
إحّب َت داود َأبَو التلبية. رْواهَ بَعد وسلم عليه الله صَلىَ النبّي علىَ الصلةا َيْس

إني. ْط ُق ّدارَْ وال
َفَصارَْ َأي ( ًا)  إرم ّية بَين بَالَجْمع ُمْح إلحرام والتلبية. وينعقد الن ّية، بَمجرد ا الن
ُيَسّن ًا يوسف َأبَي عن رْواية وهو والشافعي، مالك عند بَهما و علىَ قياس

الصوم.
ْكٌر التلبية َأّن ولنا إرط ولذا الصلةا، في التحريمة تكبير مقام يقوم إذ في ُش

إوي فيهما. وقد الِنِتقالِت عند وُسّن َأولهما، تعالىَ: قوله في عباس ابَن عن رُْ
َفَمْن َفْرُض الَحّج}ٍ، فيهّن َفَرَض { ْهلَُل. وقال الَحّج قال:  إل عمر: التلبية. ابَن ا

إلحرام) (محظورْات ا
إقي ّت َي َف َفَث ( َق الّر ُفُسو َدال)، وال إج َفَمْن لقوله وال إهّن َفَرَض تعالىَ: { فل الَحّج إفي

َفَث َق ولِ رَْ َداَل ولِ ُفُسو ْهي وهذا الَحّج}ٍ، في إج ُد. وهو النفي، صَيغة في َنِ َك آ
إجَماع، َفُث: ال إحّل لقوله والّر ُأ َلَة لكم سبحانِه: { ْي إم َل إصيا َفُث ال ُكم}ٍ، إإلىَ الّر إئ إنَِسا

ْكُر َأو إجَماع إذ إوي بَحضرةا ودواعيه ال َد عباس ابَن َأّن النساء. ورُْ ْنَِش ْعرهَ: َأ إش
ُهّن إشيَن * و ًا بَنا َيْم إميس إإْن َه إق **  ُد إنك الطير َيْص إميسا َنِ  َل

إقيل ُفُث َف َتْر َأ ْنَِت له:  َأ إرم؟ و ّنَِما ُمْح إإ َفُث فقال:  ْكر الّر إجماع إذ النساء. بَحضرةا ال
ُفْحُش ْكُر من وقيل: ال إذ إجماع، الكلم. وقيل:  إة في ولو ال َب ْي ُفُسوق: َغ النساء. وال

إلحرام حالة في وهو الشريعة، حدود عن الخروج هو ّد ا َبح، َأَش ْق َأ حالة َلنِها و
إلقبال إهْجَران الطاعات علىَ ا الصلةا، في الحرير كلبس فصارْ المباحات، و

ُهَ القراءةا، في والتطريب َلشهر في الظلم ونِظير َ قوله في الُحُرم ا َفل تعالىَ: {
إلُموا ْظ إهّن َت ُكْم}ٍ. وقيل: هو إفي ُفَس ْنِ إجدال: والتنابَز الّسباب، َأ َللقاب. وال بَا

إرْي َأو الخادم، َأو الرفيق، مع المخاصَمة وهي المجادلة، َكا ضرورْةا غير من الُم
ُئُه إج إإلِ إإليه، تل َق َأّن ورْد وقد الَجّمال، َضْرُب الحج تمام فمن و ّدي ضرب الّص
الطريق. في لتقصيرهَ جّماله
َكاحه الُمْحرم إنِكاح ويجوز ْنِ إإ ًا عندنِا و إلك خلف صَلىَ قوله والشافعي. لهما إلَما

إكح «لِ وسلم عليه الله ْن إرُم َي َكح». رْواهَ ولِ الُمْح ْن إضَي عفان بَن عثمان ُي الله رَْ
َأّن ابَن عن رُْوي ما عنه. ولنا ّوَج وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عباس:  ميمونَِة َتَز



إرٌم. وهكذا وهو إفع: َأبَي حديث في الروايات واختلفت عائشَة، عن رُْوي ُمْح رَْا
َها ففي ّوَج َتَز بَعضها: وفي حلل، وهو وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل بَعضها: 

ّوَجها إرم، وهو َتَز َنىَ ُمْح ْنُت َحلل، وهو بَها وبَ ُك ّنِا و بَينهما. وتبين فيما السفير َأ
ُء عثمان حديث من المراد َأّن الحديث بَهذا إإنِه العقد، دون الوطىَ إللوطىَء ف

إإن حقيقًة، ًا كان و َعارْ َت ًا. وفي للعقد ُمْس التحقيق مزيد لهذا النكاح كتاب مجاز
التوفيق. ولي والله

ْتَل َق إد (و ْي َبّر) وهو صََ ما البحر: وهو صَيد دون البر، في ومثواهَ توالدهَ كان ما ال
َأصَل في كلهما يكون إحّل قوله ذلك البحر. و ُأ ُكم تعالىَ: { ُد ل ْي إر صََ َبْح َعاُمُه ال َط و
ًا َتاع إةا لكم َم ّيارْ ُد عليكم وُحّرَم وللّس ْي َبّر صََ ُتم ما ال َأي ُدْم ًا}ٍ  إرمين. ُحُرم ُمْح

َةا إلشارْ َلَة إإليه، (وا ّدلِ َأن عليه) والفرق وال إلشارْةا بَينهما:  بَالحضرةا، يكون لما ا
ّدلِلة ْيبة، يكون لما وال َغ حديث من الستة الكتب في لما ممنوعان والنوعان بَال

ّنِهم َأبَي َأ َتادةا:  ٍر في كانِوا َق ْعُضهم لهم، َمسي إرٌم َبَ ُهم ُمْح ْعُض َبَ ْيس و إرم، َل إبَُمْح
ْيُت َأ َفَر ْبُت َوْحٍش إحَمارَْ قال:  إك ْذُت فرسي، َفَر َأَخ ْنُت الّرْمَح و َع َت ْوا بَهم، واْس َبَ أ

َ ف
ُنونِي، َأْن إعي َلْسُت ُي َت ًا فاْخ ُته، الحمارْ علىَ وشددت بَعضهم من سوط ْب َأصََ َأكلوا ف ف

َأشفقوا منه إئَل ـ نِسخة: واستبقوا وفي ـ ف َفُس الله صَلىَ النبّي ذلك عن قال: 
ُكم وسلم عليه ْن إم َأ ٌد فقال: « ُهَ َأَح إمَل َأْن َأَمَر إإليها؟» قالوا: لِ، َأشارَْ َأو عليها َيْح

َها». من بَقي ما قال: «فكلوا إم َلْح
قال: «فكلوا». وفي َأعنتم؟» قالوا: لِ، هل َأشرتم؟ (لمسلم): «هل لفظ وفي
إه إمن معكم قال: «هل رْواية إم ٌء»؟ َلْح ُلُه، قالوا: معنا شي َذها إرْْج َأَخ َها. ف َل َك َأ و
َنا رْواية: قالوا: نِعم، وفي ْع َف ّذرْاع، له َفَر َأكل بَها فدعا ال َأخرجه و البخارْي. منها. 

ّهَن، ّيَب) والتد َط ّت ّناء، والَخْضَب (وال إح رْوى لما الطيبة، والثمارْ الرياحين وشّم بَال
الله صَلىَ النبّي إإلىَ رْجٌل قال: قاَم عمر ابَن حديث من ماجه وابَن الترمذي،

إعث ـ؟ الكامل َأي ـ الحاّج فقال: َمن وسلم عليه إفل». فقال: «الّش ّت ال
إعث: المنتشر ْأس. والتفل: التارْك شعر والّش الشافعي: يجوز الطيب. وقال الر

إخَضاب له ّناء، ال إح إطيب. ولنا ليس َلنِه بَال نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه إبَ
ْعتدةا إخضاب الكحل عن الُم ُء وال ّنا إح ّناء. وقال: «ال إح النسائي. إطيٌب». رْواهَ وال

ْلَم َق َلنِه (و إر)  ُف ّظ َأي قضاء من ال َفث:  ّت َفُث: الوسخ، ال ّت قال وقد إإزالته. وال
ُثّم ْقُضوا تعالىَ: { َي ُهم}ٍ، ل َث َف َلول. التحلل بَعد َأي َت ا

ْتَر إه (وَس َوْج إس)  ال ْأ والّر

إإحراُم وسلم عليه الله صَلىَ لقوله إه في الرجل «( إس ْأ إإحراُم رَْ إةا و)  َأ في المر
َها». رْواهَ إه إنّي، َوْج ْط ُق ّدارَْ إوي في والبيهقي ال َأنِها عائشة عن «ُسننهما». ورُْ

وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول مع ونِحُن بَنا َيُمّروَن الركباُن قالت: كان
إرَماٌت، إإذا ُمْح ُذونِا ف َدانِا سدلت َحا َها إإح َبَ َبا ْل ْأسها، من إج إإذا رْ كشفنا. جاوزونِا ف

َأحمد داود، َأبَو رْواهَ وغيرهما. و
َأحمد الشافعي، واقتصر ْتر علىَ الرجل في و إس. ورُْوي َس ْأ جواُز مالك عن الر
قال وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن هو رْواهَ ما وعدُمه. للشافعي الوجه تغطية

إقصََّ الذي في ـ َهُه، ـ: «َخّمُروا ُو ْأَسه»، ُتَخّمُروا ولِ َوْج تكفينه حال في َأي رْ
ًا، لكونِه إرم َكْسُر ُمْح ْقصَّ:  َو والتخمير: التغطية. العنق، وال



َبير بَن سعيد عن ماجه وابَن والنسائي، مسلم»، «صَحيح في ما ولنا ابَن عن ُج
َأّن ً عباس:  ُته وقصته رُْجل ُهو رْاحل إرٌم و الله صَلىَ الله رْسوُل فقال فمات، ُمْح

ٍء «اغسلوهَ وسلم عليه ٍرْ، بَما ْد إس ُنوهَ و ّف َك ُهَ ولِ ثوبَيه، في َو إمّسو ًا، ُت ولِ إطيب
ْأَسُه ُتَخّمروا َهُه، ولِ رْ ّنِه َوْج إإ َعُث ف ْب ًا». ورْواهَ القيامة يوَم ُي ّبي َل ولم الباقون ُم
َوْجَه. وفي فيه يذكروا َأّن الجملة ال إلحرام َأفاد:  ًا ل الوجه، تغطية عدم في َأثر

إإْن ُبَنا كان و إرُم مات قالوا: لو َأصَحا َنع الُمْح َنع ما بَه ُيْص تغطية بَالحلل: من ُيْص
ْأس َدليٍل والوجه، الر ُهَمام. وقال ابَن ذكرهَ آخر إبَ إكُل بَعض ال ُيْش َلعلم:  بَهذا ا

إث إميَر مشايخنا تجويُز الصحيح الحدي ًا الميت وجه َتْخ ْأسه، ُمْحرم لحديث ورْ
وجهه.  المحرم تغطية جواز عدم علىَ بَه الِستدلُِل يتّم لِ َأو هذا، قوةا في ليس

إوي ُق عمر: ما ابَن عن ورُْ ّذقن فو ْأس من ال َأنِه عباس ابَن تخمروهَ. وعن فل الر

إوي وجهه. وما ُيَخّمر َأْن للمحرم يجعل لِ كان ْعٍل، حكاياُت هذا، بَخلفا رُْ ّنِه إف َأ و
ْأسه علىَ الُمْحرم حَمل عليه. ولو فيحمل العذرْ حال يباح ً رْ ْدلِ ْو إع ًا َأ ْو طبق َأ

ًا يكون لِ إإّجانِة، ْأسه مغطي ًا حَمل ولو عادةا، رْ ًا. كان ثيابَ مغطي
َغْسَل إه (و إس ْأ إه رَْ إت َي إلْح إمي): وهو و ْط إخ َكْسر ـ إبَال ْبٌت ـ المعجمة الخاء إبَ ْغَسُل َنِ بَه ُي

َأّما ْأس.  َلنِه حنيفة َأبَي عند الر َأّما إطيب، ف َدهما و ْن َلنِه إع ُتل ف ْق َواّم َي ْأس َه الر
ّين واللحية، َل ُي حنيفة َأبَي بَسببه: فعند يجب فيما تظهر الخلفا الشعر. وثمرةا و

َقٌة. وقيد وعندهما َدٌم، َد َلّن صََ إمي»  ْط إخ ُهَما «بَال َل ُلشنان َغْس والصابَون بَا
َأجاز جائز ونِحوهما ًا. و إمي الشافعّي اتفاق ْط إخ ًا بَال ًا َأيض إلك. خلف إلَما

َأي َقّصها)  َق الحلق معنىَ في َلنِه لحيته، َقصَّّ (و ْل إه) لقوله (وَح إس ْأ تعالىَ: {ولِ رَْ
ُقوا إل ُكم}ٍ اليَة. وفي َتْح ْعُر التقصيُر، معناهَ رُْؤُوَس إه وَش إنِ َد ْتٍف ولو َبَ َن من غيرهَ َأو بَ
إإزالته.
ْبَس ُل إخيٍط) علىَ (و إو بَقميصَّ ارْتدى فلو المعتاد، الوجه َم ّتَزرَْ َأ إسْروال ا شيء لِ إبَ

ٍة) ـ عليه، إعَماَم نِعلين، يجد لم إإذا إإلِ وُخفين الطاقيُة، معناهَ وفي ـ بَالكسر (و
ّنِه إإ َبُس ف ْل ْين َي ّف َفَل يقطعهما َأْن بَعد الُخ إن َأعني ـ الكعبين من َأْس ْي َل ْفَص إم الذين ال
إد عند القدمين وسط في إق ْع ـ. الّشَراك َم

إغ َأي (والَمْصبو إطيٍب)  ٍء) له إبَ َفَران، من مستلذةا رْائحة (بَشي ْع َأو َورْْس، َأو َز

ُفر، َأصَل قول وهو ُعْص ْورْي. و ّث ُعمَر: ابَن حديث من الستة الكتب في ما ذلك ال
ً َأّن َنِا ما الله رْسوَل قال: يا رَُْجل ْأُمُر َبَس َأْن َت ْل إب من َنِ إلْحَرام؟ في الثيا قال: ا
َبُسوا «لِ ْل ُقُمصَّ، َت إنِس، ولِ العمائم ولِ السراويلت، ولِ ال َفافا ولِ البَرا إخ ّ ال َأْن إإلِ

ٌد يكوَن إن، له ليس َأَح ْعل َبس َنِ ْل َي ْل إن، َف ْي ّف ُهَما الُخ ْع َط ْق َي َفل ول ولِ الكعبين، من َأْس
َبُسوا ْل ًا َت َورْْس». ولِ زعفران َمّسُه شيئ
ْأس والشافعي: لِ مالك وقال ْبس بَ ُل َفر، إبَ َعْص «الموطأ» في مالك رْوى لما الُم
َء عن إت َأْسَما َبُس كانِت َأنِها بَكر َأبَي بَن ْل َفَر َت َعْص إرمٌة. وهي الُم ُمْح
َكَر الخطاب بَن عمر َأّن َنِافع حديث «الموطأ» من في مالك رْوى ما ولنا ْنِ علىَ َأ

ْلَحَة ْبَس َط َفر ُل َعْص إلحرام. ومن حالَة الُم في والنساء الرجال َأّن المعلوم ا
إب اجتناب ّنِما سواء، الطي إإ إخيط، لبس في يختلفان و ْأس، وتغطية الَم إإّن الر ف
َأةا إه المر ّطي َغ الرجل دون ُت



ُهَمام: في ابَن قال َأّن ال َأى عمر «الموطأ»: « ْلَحَة علىَ رْ إد بَن َط َبي ّله ُع ًا ال ْوبَ َث
ًا، ُبوغ إرٌم وهو َمْص ُغ الثوُب هذا فقال: ما ُمْح ْلَحُة؟ يا الَمْصبو َأميَر فقال: يا َط

ّنِما المؤمنين، َدرٌْ)، هو إإ ّيها فقال (َم َأ ْهُط عمُر:  ُكم الّر ُكْم، الناُس يقتدي َأئمٌة إإنِ إبَ
ً َأّن فلو ً رَُْجل َأى جاهل إإّن الثوَب هذا رْ ْلَحَة لقال:  ّله ُعبيد بََن َط َبُس كان ال ْل َي

إم، في الُمْصبغة الثياَب إلْحرا َبُسوا فل ا ْل ْهُط َأيها َت ًا الّر إب هذهَ إمن شيئ الثيا
إإْن إة». ف َغ َب ُنِه صََّح الُمْص ْو ٍر َك ْنع َأفاد الصحابَة من إبََمْحَض يخرج ثم فيه، المتنازع َم

َلزرْق منه إلجماع ونِحوهَ ا ُع ويبقىَ جوازهَ، علىَ بَا َناَز َت المنع.  مقام في فيه الُم

ّ إإلِ َد ( ْع َأي َبَ إه)  إل َوا إطيب زوال َز إطيب النهي َلن بَالغْسل، ال َأّن بَدليل للون، لِ لل

إرم ْبُس له يجوز الُمْح إغ ُل ُبو ْغَرةا: وهو الَمْص له. وقيل: رْائحة لِ َلنِه َأْحَمر، طين بََم
ّ ُغ الثوُب يكون َأْن إإلِ ً الَمْصبو ْغسولِ ُفض لِ َم ْن ُفوح لِ َأي ـ َي يتناثر، وقيل: لِ ـ َي

إن إسيرا ْف ّت إن وال ّيا إو َلصَل عن َمْر عن الطحاوي رْوى ما الِستثناء في محمد. وا
إن َبُسوا «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: قال عمر ابَ ْل ًا َت ْوبَ َمّسُه َث

ْو َورْْس ّ زعفران َأ َبّزارْ، شيبَة، َأبَي ابَن رْواهَ غسيلً». وما يكون َأْن إإلِ َأبَو وال و
َلىَ ْع إصَلي َي ْو عليه الله صَلىَ النبّي عن عباس، ابَن «مسانِيدهم» عن في الَم

ْأَس قال: «لِ وسلم إرَم َأْن بَ ُبوٍغ ثوٍب في الّرُجُل ُيْح َفران، َمْص ْع غسل وقد بََز
ْدغ». قال ولِ نِفض له وليس ْدغ: ما ابَن رَْ ْيد: والّر ْو المطر من القدم يبل ُدرَْ َأ

غيرهَ.

َأّما ُء و إرماُت النسا ْد الُمْح َق ْبس وسلم عليه الله صَلىَ النبّي لهّن َأبَاح َف ُل
ُقُمصَّ، السراويل داود. َأبَو رْواهَ كما وال

إلحرام)  (مباحات ا

َأي (لِ إتْحَماَم)  ودخول الحارْ الماء استعمال الُمْحرم يتقي َأْن يجب لِ الِْس
َأّن بَن الله عبد حديث من الصحيحين في لما الحمام، ْين:  َن عباس بَن الله عبد ُح

َورْ إمْس َلبَواء اختلفا َمْخَرمة بََن وال والمد، الموحدةا وسكون الهمزةا بَفتح وهو ـ بَا
َبٌل ْنَسُب بَلد وعندهَ والمدينة مكة بَين َج ابَن فقال «النهاية» ـ في ما علىَ إإليه ُي

إسل ْغ َي إرُم عباس:  ْأَسه، الُمْح َورُْ: لِ وقال رْ إمْس َأرَْْسله يغسله، ال إإلىَ عباس ابَن َف
ّيوب َأبَي َلنِصارْي َأ إتر وهو القرنِين، بَين يغتسل فوجدهَ ا َت قال: بَثوب، ُمْس

َأنِا هذا؟ فقال: َمْن عليه، فسلمت ْلُت:  ْين، بَن الله عبد ُق َن عبد إإليك َأرْسلني ُح
ُلك عباس بَن الله َأ إسُل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول كان كيف َأْس ْغ ْأَسه َي رَْ
ّيوب َأبَو قال: فوضع محرم؟ وهو َدا حتىَ خفضه َأي فطأطأهَ الثوب علىَ يدهَ َأ َبَ
ْأسه لي ُبْب، عليه َيُصّب إلنِسان قال ثم ـ رْ ْأسه، علىَ َفَصّب ـ: اصَْ َأبَو َحّرك ثّم رْ

ْأسه َأيوب َأقبل رْ َأدبَر، بَهما بَيديه: ف َأيت قال: هكذا ثم و الله صَلىَ الله رْسول رْ
يفعل. وسلم عليه
ْدُخُل ابَن البخارْي: قال وفي َي إرُم عباس:  إد الَحّماَم. وفي الُمْح َن الشافعّي» «ُمْس
َأّن الحج كتاب في َلكبر:  َفة الحمام دخل عباس ابَن ا ّلُه يعبأ فقال: ما بَالُجْح ال
ًا. ورْواهَ َأوساخنا من إه» عن في شيبة َأبَي ابَن شيئ إف ّن ْكرمَة، «ُمَص ابَن عن إع

َند نِحوهَ. «وفي عباس َلىَ الشافعي» عن ُمْس ْع ّنِه ُأميَة بَن َي بَن عمر قال: بَينما َأ



إسُل الخطاب َت ْغ َنِا بَعير إإلىَ َي َأ ُتر و َلىَ عمر: يا قال بَثوٍب، عليه َأْس ْع ُبب َي علىَ اصَ
ْأسي، َأمير رْ ْلُت:  ُق إه فقال َأعلم، المؤمنين َف ّل ُد ما عمر: وال َء يزي ّ الّشعر الما إإلِ

ًا َعث ّلَه، َفَسّمىَ َش َأصَُْل علىَ َأفاَض ُثّم ال إه. و إس ْأ إقّصة رَْ في مالك عند ال
إهَ»، في والشافعي «الموطأ»، إد َن َأبَي «ُمْس ْكر و َبَة َأبَي بَن َبَ ْي إه».  في َش إف ّن «ُمَص

ّيوب البيهقي» عن «ُسنن وفي إتيانِي، َأ ْكرمة، عن الّسْخ قال: عباس ابَن عن إع
ْيَحان، يشم الُمْحرم الحمام. ويدخل الّر

ّنِما ابَن وقال إإ إرهَ الهمام:  ْأُسه يغيب َأْن مالك َك إء في رْ إم الما ّه َو َت التغطية، إل
إإْن القمل، وقتل َعل ف َأطعم. َف

ْظلَل (و) لِ إت ْيٍت) من (الِْس َب ْو َحَجر إبَ َدرْ َأ ْو َم َبَر َأو صَوفا َأ ْو َو َأ إمٍل) ـ ( بَفتح َمْح
ُلولىَ الميم ُلولىَ وبَكسر الثانِية، وكسر ا جابَر حديث في لما ـ الثانِية وفتح ا

َأَمَر ٍة الطويل: ف ّب ُق ٍر من إبَ َبَت َشع إر إمَرةا، له فُض َن الله صَلىَ الله رْسوُل فسارْ إبَ
ّبة فوجد عرفة، َأتىَ حتىَ وسلم عليه ُق َلها بَنمرةا، له ضربَت ال زاغت إإذا حتىَ فنَز

َقْصواء َأمر الشمس َلْت بَال الله عبد شيبة» عن َأبَي ابَن «مصنف له. وفي َفُرّح
إمر بَن ْطع يطرح فكان عمر مع قال: خرجت َعا ّن ـ بَه فيستظل الشجرةا علىَ ال

ًا وفيه ـ محرم وهو يعني َبَة عن َأيض ْق َبان بَن ُع ْه َأيت صَُ َطح عثمان قال: رْ ْبَ َل بَا
َأّن بَالشجرةا. معلق وسيفه مضروبَة، فسطاطه و

َأّما َأيت رْبَيعة بَن عامر عن البيهقي رْواهَ ما و َعْرج عفان بَن عثمان قال: رْ بَال
ّطىَ قد صَائف يوم في محرم وهو َأنِه علىَ فمحمول أرْجوان، بَقطيفة وجهه غ

ْذرْ كان ُع استدّل فتنبه. وقد الوجه هو وهذا والقطيفة، الوجه بَين بَفصل َأو إبَ
َأبَو مسلم رْواهَ بَما المقام هذا في علمائنا بَعُض ُأّم عن والنسائي داود و

َأيته الوداع َحّجَة وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول مع قالت: َحَجْجنا الُحَصين فر
ُأسامة بَلل ومعه رْاحلته علىَ وهو وانِصرفا العقبة، جمرةا في ُدهما و يقود َأح

ْأس علىَ ثوبَه رْافع والخر رْاحلته، ّلله وسلم عليه الله صَلىَ النبّي رْ عن يظ
إلحرام.  حال في كان َأنِه علىَ صَريح فيه دلِلة لِ َأنِه الشمس. وفيه ا

ّد (و) لِ إن) ـ (َش َيا إهْم تحت سواء والدنِانِير الدرْاهم فيه توضع ما ـ الهاء بَكسر ال
إلزارْ إلزارْ حفظ يرد لم َلنِه فوقه، َأو ـ العادةا هو كما ـ ا ابَن ذكرهَ كما بَه، ا

ُهَمام. (في إرهَ) ـ ال إثق لقول وسطه علىَ َأي ـ َأوله بَفتح َخْص ْو َأ عليك عائشة: 
َلت حين شئت، بَما نِفقتك إئ ُهَ مالك عنه. وكرهَ ُس ّد غيرهَ، نِفقة من فيه بَما َش
الضرورْةا. لعدم
إس معنىَ في ليس َأنِه ولنا ْب إخيط ُل إإْن فيه فاستوت الَم لم قلت: لو الحالتان. ف
ّد يكن ًا الّش ْبس إرهَ لما ُل ّد ُك إلزارْ َش ٌهَ َأنِه مع ونِحوهَ، بَحبل ا ًا. قلت: مكرو إإجماع
َتْت َب َأنِه بَالحديث، كراهته َث َأى وسلم عليه الله صَلىَ وهو:  ً رْ ّد رْجل إإزارْهَ فوق َش
ً إق حبل ْل َأ ْبَل». كذا ذلك فقال: « «المجمع». شرح في الَح

َثَر ْك َأ َأي (و َيَة)  إب ْل ّت ًا، ال َأتانِي وسلم عليه الله صَلىَ لقوله جهر عليه جبرائيُل «
إنِي السلُم َأَمَر إبَي آُمَر َأْن ف ُعوا َأْن معي وَمْن َأصََْحا َف إلهلل َأصَواتهم َيْر َأو ـ بَا

ٌق قال: بَالتلبية َف ّت َأنِه بَكر َأبَو رْوى عليه. ولما ـ. ُم عليه الله صَلىَ الصديق: 
ّي وسلم َأ إئل:  ْفَضل؟ الَحّج ُس َعّج َأ ّثّج». رْواهَ قال: «ال ُع وال ْف الترمذي. والعج: رَْ



إت إإسالة الصو ْدي. دم بَالتلبية. والثج:  َه ال
َتىَ ّلىَ) المكتوبَة (َم ْو الرواية ظاهر في وغيرها صََ َأ ) َ َأي َعل ًا)  ًا َشَرف ًا مكانِ عالي

َأو َبَط ( َأي َه ًا)  إدي ًا َنَِزل َوا ًا مكانِ ّي إل ْف ْو ُس َأ إقَي ( ًا) وهو َل َنِ َبا ْك جمع َأو َجْمع، اْسُم رُْ
ْذ اتفاقي الركب وتخصيصَّ رْاكب، إقَي لو إإ ًةا ل َلمر لكاَن مشا كذلك.  ا

ْو َأ َأي ( َشيبة َأبَي ابَن رْوى لما الليل، آخر ُسدس الّسحر: وهو في َدَخَل َأْسَحَر) 
َثَمَة عن ْي الصلةا، دبَر مواضع: في ستة في التلبية يستحبون السلف قال: كان َخ
إإذا إإذا رْاحلته، الّرُجُل استقل و ًا، صَعد و إإذا َشَرف َبط و ًا، َه إإذا وادي إقَي و بَعُضهم َل

ًا، َلسحارْ. ورْوى بَعض َأنِه ابَن عن البيهقي وبَا ّبي كان عمر:  َل ًا، ُي ونِازلًِ، رْاكب
إوي ًا. ورُْ ّبي كان والسلم الصلةا عليه َأنِه وُمضطجع َل إقي إإذا ُي ًا، َل ْكب إعد َأو رَْ صَ

َكَمًة، ًا، َهبط َأو َأ وفي «المام في الليل. كذا وآخر المكتوبَة، َأدبَارْ وفي وادي
إلمام» عن ّبي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: كان جابَر «ا َل إقي إإذا ُي َل

ًا، ْكب إعد َأو رَْ َكمًة، صَ ًا، هبط َأو َأ َأدبَارْ (وادي الليل. وآخر المكتوبَة وفي) 

ُهَمام: ولو ابَن قال ْكرهَ ولكن جاز، التلبية حال السلم رْد ال عليه السلم لغيرهَ ُي
الحالة. تلك في

الحج) (أفعال
َذا إإ ّكَة) ُسميت َدَخَل (و ُتسمىَ ـ تذهبها َأي ـ الذنِوب َتُمّك َلنِها بَها َم َلنِها بَبكة و

ُبّك إإّن قوله ومنه الجبابَرةا، َأعناق َت ّوَل سبحانِه: { ْيٍت َأ َع َبَ إض إس ُو ّنا إذي لل ّل ّكَة ل َب إبَ
ًا َبارَْك ًى ُم َأي وهد إميَن}ٍ  َل َعا َلًة لل ْب لهم.  إق

ُيستحب إنية وهي ـ والمد الكافا بَفتح ـ كدآء من يدخلها أن و ّث َأعلىَ التي ال مكَة بَ
ّلىَ درْب علىَ َع َلبَطح وطريق الُم ُبَرةا وهي الَحُجون، بَجنب ا ْق مكة. َأهل َم

َدا من ويخرج َقْصر بَالضم ـ ُك إنية وهي ـ وال ّث َأسفل التي ال درْب علىَ مكة بَ
ٍم في لما اليمن، إل َأّن حديث من وغيرهَ ُمْس وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عائشَة: 

َلن من وخرج َأعلها، من دخل مكَة إإلىَ جاء لما موضع هو َأعلها َأسفلها. قيل: 
َعل التنزيل: {رَّْب في كما بَقوله السلم عليه إإبَراهيم فيه دعا َد هذا اْج َل َب ًا}ٍ ال إمن آ
َعل قال َأْن إإلىَ ًةا {فاْج َد إئ ْف إس إمن َأ إوي النا ْه في السر في الية. قيل إإليهم}ٍ، َت

َأّن إلنِسان وجه كنسبة البيت إإلىَ البيت بَاب نِسبة ذلك:  إلنِسان. إإلىَ ا ا
َلدب إلنِسان ُيقصد َأْن وا إه، جهة من ا إه إبَها. جهة من الكعبُة ُتقصد فكذا َوْج بَا

إإن إج في إإليها يميل َأْن ينبغي طريقه في يكن لم قيل: و والعمرةا. وقيل: الح
ُثّم َأسفل من يدخل العمرةا في َق لِ مكَة.  ً الدخول بَين َفْر ًا َأو ليل رْوى لما نِهارْ

َأنِه ّنسائي:  ً مكة دخل والسلم الصلةا عليه ال ًا عمرته، في ليل حجته. في ونِهارْ
ًا ْفَضل، وقيل: نِهارْ ّنِما َأ إإ إرهَ و الّسّراق. من للخوفا بَالليل الدخول عمر ابَُن َك

َأ) بَعد َد َبَ إد) لما إإقباله مقام القلب حاضر ليكون َأثقاله حفظ ( إج في (بَالَمْس
إإّن حديث من الصحيحين ّول عائشة:  ٍء َأ َأ شي إه بَد عليه الله صَلىَ الله رْسوُل بَ

إدَم حيَن وسلم َأْن َق َأ، مكَة:  بَالبيت. طافَا ُثم توض
ُيستحب دخل وسلم عليه الله صَلىَ َلنِه السلم، بَاب من المسجد يدخل َأْن و



ّدُم َق ُي َله دخوله في منه. و ُيمنىَ، رْج إه، والحمد الله، ويقول: بَسم ال ّل والصلةا ل
إفر اللهّم الله، رْسول علىَ والسلم ْغ رْحمتك.  َأبَواب لي وافتح ذنِوبَي، لي ا

إحيَن َأى (و ْيَت رَْ َب ّلَه، ال ّبَر،) ال َتْحَضَر َك ُبقعة تلك عظمة قلبه في واْس ّلَل) ال َه (و
ًا َلن للتوحيد تجديد َعا)  َد عن الشافعّي مستجاب. ورْوى رْؤُيته عند الدعاء (و
َبير، بَن سعيد َأّن ابَن عن ُج َأى إإذا كان وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ُجَريج:  رْ

إه رْفع البيت، ْي َد ًا البيَت هذا إزد وقال: «اللهم َي ًا تشريف ْعظيم َت ًا و إريم ْك َت ومهابًَة، و
إزد َفُه َمْن و َكّرَمُه َشّر ُهَ َأو َحّجه إمّمْن و ًا اعتمَر ًا َتْشريف ًا وتعظيم ًا». وتكريم إبَّر و

إقي إإذا كان وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه عطاء وعن َأعوذ البيَت َل إبََرّب يقول: «
إت إر إمن البي ْف ُك إر ال ْق َف إق وال ْي إض إرْ و ْد إب الّص ُهَمام. ابَن القبر». ذكرهَ وعذا ال

إسن ُتْح ُهّم دخول عند يقول َأْن واْس ّل السلم، ومنك السلم، َأنِت المسجد: ال
إإليَك َنا السلم، َيْرجع و ّي ّبَنا َح َأدخلنا بَالسلم، رَْ ّبَنا تبارْكت السلم، دارْ دارْك و رَْ

إلكرام، الجلل ذا يا وتعاليت، ّيب بَن سعيد إإلىَ بَسندهَ البيهقي رْوى لما وا الُمَس
ْعت َأنِه ٌد بَقي ما كلمة، عمر عن قال: َسَم َها الناس من َأح َع إم ُته غيري، َس سمع

إإذا َأى يقول:  ّلهم رْ آخرهَ. إإلىَ السلُم، َأنِت البيت: ال
ُأ ما َأول َأن اعلم ُثم ْبد ًا الطوافَا الحرام المسجد داخُل بَه َي إرم ُمْحرم غير َأو ُمْح

ّ الصلةا، دون ْوت خوفا َأو فائتة عليه يكون َأْن إإلِ سنة َأو الوتر، َأو الوقتية، َف
ْوت َأو رْاتبة، ّدم الجماعة، َف َق ُت إإْن الطوافا، علىَ الصورْ هذهَ في الصلةا َف لم ف
ًا يكن َأّن معناهَ الطوافُا. وليس المسجد هذا لقولهم: تحيُة تحيٌة فطوافُه ُمْحرم

ُطف لم َمْن ّلي لِ َي إهم كما المسجد تحية يص ُةا رْوى العوام. فقد بَعُض َف عن ُعرو
ٍء َأول َأّن عائشَة َأ شي إدم حيَن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل بَه َبَد َأْن مكَة َق

َأ، إت... الحديث، طافَا ُثم توض الشيخان.  رْواهَ بَالبي

ُثّم َبَل ( ْق َت َلسود اْس َأّن رُْوي إلَما الَحَجَر) ا إميُن الحجر إمن: « إه َي ّل َلرْض في ال ا
إفُح َدهَ». رْواهَ بَها ُيَصا إطيب، عبا إكر وابَن الَخ رْواية: «الَحَجُر جابَر. وفي عن َعَسا

إه، يميُن ّل ْد مَسَحُه َفَمْن ال َق َع َف َي ّلَه». ولما َبَا َلّما جابَر عن ُمْسلم في ال إدم قال:  َق
َأ مكَة، وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َد إر َبَ َلَمه، بَالحج َت إنه علىَ َمَضىَ ُثم فاْس يمي
ًا، َفَرَمَل ًا. وعن وَمَشىَ ثلث َبَع عليه الله صَلىَ النبّي قال: استقبل عمر ابَن َأرْْ
إه َوضع ُثم الحجَر، وسلم ْي َت َف َفَت ُثّم طويلً، فبكىَ عليه َش َت ْل إإذا ا بَن بَعمَر هو ف

إضَي الخطاب َكب ههنا عمر فقال: «يا َيبكي، عنه الله رَْ َبرات». رْواهَ ُتْس َع ابَن ال
إلسناد. وهذا الحاكم: صَحيح قال ماجه، في نِحوهَ َأو الِستلم مع الِستقبال ا
كما واجٌب لِ عندنِا شوط كل َأول في ومستحبٌة مؤكدةا، سنة الطوافا ابَتداء
قيل.

إم ّبَر) فيقول: بَاس َك إه (و ّل ّلُه ال عباس: ابَن عن والبخارْي َأحمد، رْوى لما َأكبُر، وال
ٍر، علىَ طافَا وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه ّلَما َبَعي إن علىَ َأتىَ ُك ْك إإليه َأَشارَْ الّر

ٍء ّبَر. يدهَ، في بَشي َك و
ّلَل، َه َع (و َف إه) عند ورَْ ْي َد َء الطوافا لِفتتاح التكبير َي َذا إكبيه إح ْن إه َأو َم ْي َنِ ُذ إبَل ُأ ْق َت ُمْس
َأي بَباطن القبلة إةا)  ًا كفيه. (كالصل ورْد. ما علىَ كالصلةا الطوافا َلن بَه، نِاوي



َأي َلَمُه)  َت َلُة َلَمَسُه (واْس ْب ُق علىَ كفيه صَوٍت. وقيل: وضع غير من بَاليد. وال
ّبله، الحجر َق ّبلُه بَالكف َمَسَحه َأو و َق إإْن و َدرَْ ( ْيَر َق ٍذ َغ َلّن ُمؤ ٍد)  َلذى َتْرَك َلَح ا
ّنٌة، والِستلم واجٌب، الله صَلىَ النبّي َأّن عمر عن والبيهقي َأحمد رْوى ولما ُس

ّنِك عمُر، له: «يا قال وسلم عليه ّي، رْجٌل إإ إحم لِ قو فتؤذي الحجر علىَ ُتزا
إعيَف، ْدَت إإْن الّض ًةا َوَج َو ْل إلْمه، َخ َت إإلِ فاْس إبلُه، و ْق َت ّبْر فاْس َك ّلل». وكذا و َه رْواهَ و
إإسحاق الشافعي، َيه، بَن و ُهو والطحاوي. رَْا

َوام قال التقبيل؟ َعقيَب الحجر علىَ السجود ُيستحب وهل َكاكي: الدين إق ال
ْولىَ عندنِا َل َقل لكن المشاهير، في الرواية لعدم يسجد لِ َأْن ا بَن الدين إعّز َنِ

َد في َجَماعة ُدهَ عن «مناسكه» السجو ّي َؤ ُي إوي ما َأصَحابَنا. و عباس: ابَن عن رُْ
ُله كان َأنِه ّب َق ُد ُي َيْسُج ْيُت بَجبهته، عليه و َأ إضَي ُعَمَر وقال: رَْ َلُه، عنه الله رَْ ّب ُثم َق

ْيُت ثم عليه، سجد َأ َعَل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل قاَل: رَْ ْلته. ذلك، َف َع َفَف
إذرْ ابَن رْواهَ ْن وصََّحَحه.  والحاكم الُم

َأّما ّنٌة التقبيل و ٌةا، فس ّكد َؤ َأنِه عن البخارْي في لما ُم إئل عمر:  إم عن ُس إتل اْس
إر ُته الَحَج َأي إلُمه وسلم عليه الله صَلىَ فقال: رْ َت ُله. ورْوى َيْس ّب َق ُي ّنسائي و عن ال

َأّن ابَن ّبله عمر عمر:  ًا. ولما َق إب في ثلث ُت ُك إة ال ّنِه بَن عمَر عن الست َأ الخطاب: 
ّبله، الحجر إإلىَ جاء َق إإنِي ف ّنَِك َأعلم وقال:  ُع، ولِ َتُضّر لِ َحَجٌر َأ َف ْن ّنِي ولولِ َت َأ

َأيُت ُلَك وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل رَْ ّب َق ُتَك. ورْواهَ لما ُي ْل ّب وزاد الحاكم َق
إلمَت ولو وينفع، يضر المؤمنين َأمير علّي: يا فيه: فقال ْأويَل َع إب من ذلك ت كتا

َلْمَت الله َع إإذ الله قال َأقول، كما َأنِه َل َذ تعالىَ: {و ّبَك َأَخ إني إمن رَْ َدم}ٍ اليَة، َبَ آ
َقّروا فلما ّنِه َأ َأنِهم وجل، عز الّرّب َأ ُد، و َتَب العبي ُهم َك َق َق في ميثا جلد في َأي ـ رَْ

َقَمُه ـ رْقيق ْل َأ ّنِه الحجر، في و َأ َعُث و ْب إن وله القيامة يوم ُي إن، ولساٌن عينا وشفتا
ُد َه َيْش إة، َوافاهَ إلَمْن و إميُن فهو بَالمواف إه َأ ّل عمُر: لِ له فقال الكتاب، هذا في ال
ّلُه َأبَقانِي َأرٍْض ال ُذ الحسن. وفي َأبَا يا فيها َلْسَت بَ َأعو َأْن إمن بَالله رْواية: 

شرط علىَ الحديث هذا الحاكم: ليس منهم. وقال َلْسَت قوم في َأعيش
ّنِهما الشيخين، إإ َتّجا لم ف َأبَي َيْح إدي. هارْوَن بَ ْب َع ال

ُهَمام: ومن ابَن وقال آخر شيبة» في َأبَي ابَن «مصنف في ما المتون غرائب ال
َأى رْجٍل عن بَكر َأبَي ُمْسند الحجر عند وقف وسلم عليه الله صَلىَ النبّي رَْ

ّنِي إإ َلُم فقال:  ْنفع، ولِ َتُضّر لِ َحَجٌر َأنِك َلع ّبله، ُثم َت عندهَ فوقف بَكر َأبَو َحّج ُثم َق
ّنِي إإ َأيُت َأنِي ولولِ تنفع، ولِ تضر لِ حجٌر َأنِك َلعلُم فقال:  صَلىَ الله رْسوَل رْ

ُلَك وسلم عليه الله ّب َق إإْن ما ُي ْلتك. ف ّب َكم صََّح، َق ْطلن ُيْح ُب ْعد الحاكم حديث إبَ ُب َأْن إل

ُدرْ ّلُه كّرم علَي عن َيْص َفع»، َيُضّر قوله: «بَل وجهه ال ْن َي صَلىَ النبّي قال بَعدما و
معارْضة. صَورْةا َلنِه َينفع»، ولِ َيُضّر «لِ وسلم عليه الله

إإنِه عن قال الذهبي َأّن َجَرم لِ إقٌط. وعمر العبدي:  النبّي َأو ذلك قال إإنِما َسا
ْهم إإزالًة وسلم عليه الله صَلىَ َو هي التي الحجارْةا اعتقاد من الجاهلية إل

َلصَنام. قال إبْرماوي: وما ا َد ال إضي إمّما َورَْ َت ْق ّلُه جعَل ما والضر النفع َي في ال
الحجر. لذات فليس والشر، الخير من الحجر



َأي إإلِّ)  إإن (و إدرْ لم و ْق ْو الحجر، استلم علىَ َي َدرَْ َأ الضررْ. إإلىَ يؤدي لكن عليه َق
َيَمّس ًا ( ْيئ إهَ) من في َش إد َلُه) لما وغيرهَ عصا نِحو َي ّب َق ّ الجماعة رْوى (و إإلِ

ّي الوداع حجة في طافا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأّن عباس ابَن عن الترمذ
إمْحَجن الركن يستلم بَعير علىَ ٌد وفتح الميم بَكسر وهو، ـ معه بَ ُعو الجيم: 

ْأس معوج ـ. الر
إإنِما َبيان رْاكٌب وهو والسلم الصلةا عليه طافا قيل:  َلصَح الجواز، إل إليراهَ َأنِه وا

ْأخذوا الناُس جابَر.  حديث مسلم» من «صَحيح في ذلك جاء وقد عنه، وي

قالت: طافَا عائشة عن مسلم في لما عنه، الناس يصرفا َأْن وقيل: كراهية
إت وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل إة في بَالبي يستلم رْاحلته علىَ الوداع حج
ّد عنه يصرفا َأن كراهيَة الركن، َورُْ علىَ الضمير عود بَاحتمال القيل هذا الناس. 
َأن ويدفع الركن، َأي ابَن القيل. وقال ذلك إإلىَ مآله بَ ُهَمام:  ًا طافا لو ال ماشي

ٍة َأو لسؤاٍل، إإليه الوصَول رْام َمْن كل َلن عنه، الناُس لِنِصرفَا ٍء لُرؤُي لِ لِقتدا
إدرُْ، ْق إةا َي إق لكثر ْل َله، الَخ ْو حاجة. تحصيل غير من فينصرفا َح

عن حنيفة َأبَي «الثارْ» عن في محمد رْوى لما ـ وجع َأي ـ شكاية بَه وقيل: كان
ّنِه َأ إةا، الصفا بَين سعىَ َحّماد:  إرَمَة مع والمرو ْك ُد فجعل إع الصفا علىَ يصعد َحّما
إرمة والمروةا ْك إع ْكَرمة)، يصعدهَ ولِ المروةا، حّماد (ويصعد يصعد لِ و فقال إع
ُد: يا رْسول طوافُا كان فقال: هكذا والمروةا؟ الصفا تصعد َألِ الله عبد َأبَا َحّما

َد حماد: فلقيُت قال وسلم عليه الله صَلىَ الله َبير، بََن سعي ذلك، له فذكرُت ُج
إإنِما ـ شاٍك وهو ـ رْاحلته علىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول طافا فقال: 

ْكَن يستلم إمْحَجن، الّر لم ذلك َأْجل فمن رْاحلته، علىَ والمروةا بَالصفا فطافا إبَ
يصعد.

ْتَركان فل واجبان، والسعي الطوافا في الَمْشَي َلّن َأظهر القول قلت: وهذا ُي
ّ ٍرْ إإلِ ْذ ُع ٍر. إل ظاه
َكاٌل ههنا ُثّم إثي إإْش إدي َأّن َح ٍة بَل الثابَت وهو:  رََْمَل وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه شبه

إفي وهذا الوداع، حّجة في َنا ًا، طوافه ُي َأّن رْاكب للفاقي الحج في والجواب: 
ُكوب َأطوفة، ّنْحر، يوم الزيارْةا طوافا في كان والّر طوافا في كان ومشيه ال
القدوم.

وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأرَْ قال: لم عمر ابَن عن الصحيحين وفي هذا،
َلرْكان إمن َيَمّس ّ ا ْين. إإلِ َي إنِ َيَما ال
إإْن ًا الِستلم َعَجَز) عن (و َلُه) قائم َب ْق َت ًا بَحياله، (اْس َديه رْافع َء ي إكبيه إحذا ْن َأو َم

ً ُأذنِيه، إعل َوهَ، بَطنهما َجا ًا َنِْح إإليه.  بَهما مشير

ّبَر َك ّلُه (و ّلَل) ويقول: ال َه ّ إإله لِ َأكبُر، الله َأكبُر و َد الله إإلِ إم ّلَه (وَح ّلىَ ال علىَ وصََ
النبّي
وسلم عليه الله صَلىَ

ُلَك إإنِي ويقول: اللهم َأ ًا َأس ًا بَك، إإيمانِ إديق َتْص إبََك، و ًء بَكتا َفا َو إدَك، َو ْه َع ًا إبَ ّتباع وا
إة ّن ٍد نِبيك إلُس وسلم عليه الله صَلىَ محم

َأي َطافَا)  َو ُد ( إر ْف َوافَا بَالحّج الُم َط ُيسّمىَ ( ُدوم) و ُق ُيَسّن التحية، طوافَا ال (و



َأي هذا) الطوافُا ّ المكي، غير (للفاقي)  إإلِ إل َفُسّن و ْه إت َل إليها المواقي إخ ودا
َأما ًا. و إمر َأيض َت ْع َأما طوافا فيطوفا القدوم، طوافا عليه فليس الُم العمرةا. و

إرْن َقا ً فيطوفا ال القدوم. طوافَا ُثم العمرةا، طوافَا َأولِ
ّول َأ ُهَ مكَة، دخوُل وقته و إخُر ُفه وآ ُقو َفَة، ُو َعَر ْوَجَب إبَ َأ القدوم طوافَا مالك و

إن وجوب َن إض، لِ الُس ّدُم بَتركه يجب َأنِه يعني الفرائ تركه إإذا الفاقي علىَ ال
َأتىَ «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ لقوله «الجوهرةا»، في كذا متسع، والوقت

إه البيَت ّي ُيَح ْل بَالطوافا». َف
َلمر بَالطوافا، َأَمَر تعالىَ الله َأّن ولنا تعين وقد التكرارْ، يقتضي لِ المطلق وا

إلجماع، الزيارْةا طوافا ًا، غريب والحديث بَا لفظ ففي صَحته تقدير وعلىَ جد
َأعلم. سبحانِه الدم. والله وجوَب تنافي والسنية السنية، علىَ دلِلة التحية

ًا) حال إخذ َعْن الَحَجر استقباله (آ َأي ( إه)  إن إمي الحجر، يمين لِ الطائف يمين َي
إمّما ُله: ( ْو َق إلي ف ٌد ـ الكعبة بَاب َأي الباَب) ـ َي ْأكي البيُت فيصيُر يمينه، لقوله: عن ت

ّول في الباب ليكون يسارْهَ عن الطوافا في ُتوا لقوله طوافه، َأ تعالىَ: {وأ
َها}ٍ، إمن البيوَت إبَ َوا ْبَ َليسر. وفي الجانِب في القلب َلن َأو َأ ّنسائي مسلم ا وال

َلّما عن إدم جابَر:  ّكَة وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َق َأ َم َد ُثّم فاستلمه، بَالحجر، َبَ
ًا َفَرَمل يمينه، علىَ مضىَ ًا. وَمَشىَ ثلث َع َبَ َأرْْ

َء ُيَسّمىَ (ورَْا إم) و إطي ُبقعة وهو إإسماعيل، حظيرةا الَح الميَزاب، تحت التي ال
َلنِه بَالحطيم ُفرجة. ُسّمي البيت وبَين بَينها دائرةا، نِصف هيئة علىَ حاجز عليها

ّطم إسر َأي ـ البيت من ُح إحْجر ـ ُك إجَر َلنِه وبَال إنع َأي ـ منه ُح ّنِما ُم إإ َطافُا ـ. و َء ُي ورْا
ُفوا قال فيه، لِ بَه الطوافا هو والمأمورْ البيت، من َلنِه الحطيم ّو ّط َي تعالىَ: {ول
إت إق}ٍ. بَالبي إتي َع ال

َألت عائشَة عن ـ لمسلم واللفظ ـ الصحيحين وفي صَلىَ الله رْسوُل قالت: س
إحْجر، عن وسلم عليه الله إمَن ال إت َأ ُلهم قلت: فما قال: «نِعم»، هو؟ البي لم بَا

ُلوهَ إخ ْد إإّن البيت؟ في ُي إك قال: « َأي ـ النفقة بَهم قصرت ـ قريش يعني ـ قوم

إعَمارْةا»، حال ـ المال ْأُن قلت: فما ال ًا؟ بَابَه ش إك ذلك قال: «فعل مرتفع ْوُم ـ َق
ُنو َأي إخلوا ـ قريش من شيبَة َبَ ْد ُي إك َأّن ولولِ شاؤُوا، َمْن ويمنعوا شاؤُوا َمْن إل قوَم

َأخافا بَكفر، عهدهم حديث ُبَهم، تنكر َأْن و إحْجَر َألصق َأْن لنظرت قلو بَالبيت، ال
َأْن َلرْض». انِتهىَ. بَابَه َألزق و بَا

لحديث منه، َأذرْع ستة مقدارْ بَل الصحيح، علىَ البيت من كله الحطيم وليس
ّتُة وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه عائشة إس ْذرُْع قال: « إر من َأ إحْج إت، من ال وما البي

َد إت». رْواهَ من ليس َزا مسلم. البي
ُفرجة من َطافَا ولو ولِ الكمال، تحقق في ُتجزئه لِ والبيت، الحطيم بَين التي ال
إإْن ليتحققه، كله الطوافا إإعادةا من بَد َأهَ وحدهَ الحطيم َأعاد و َأن َأجز ْأخذ بَ ي

إر خارْج يمينه علىَ إحْج إحْجر يدخل ُثم آخرهَ، إإلىَ ينتهي حتىَ ال الفرجة، من ال
إحْجر يدخل لِ َأو الخر، الجانِب من ويخرج َأْن ـ َأفضل وهو ـ ال ويبتدىء يرجع بَ

إضي مرات، سبع يفعل هكذا الحجر، َأول من ْق َي وغيرهَ. الّرَمل من صَفته و
إعد لم ولو الدم.  عليه ووجب طوافه، صَح ُي



َأّن َأبَي «سنن وفي إحّب قالت: كنت عائشة داود»:  ّلي البيت َأدخل َأْن ُأ ُأصَ و
َذ فيه، َأَخ َأدخلني يدي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َف إحْجر ف ّلي ال فقال: صََ
إحْجر في إت إإذا ال إإنِما البيت، دخول َأرْد إإّن منه، قطعٌة هو ف اقتصروا قومك ف

َأخرجوهَ الكعبة بَنوا حين قال: عباس ابَن «المستدرْك» عن البيت. وفي من ف
إحْجر إت طافَا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َلن البيت، من ال ورْائه. من بَالبي

ُفوا قال ّو ّط َي إت تعالىَ: {ول ْي َب إق}ٍ، بَال إإْن ُثم العتي َبت و من َأنِه وغيرهَ الخبر بَهذا َث
إضية َلن وحدهَ، بَاستقباله الصلةا تجز لم لكن البيت، بَنصَّ ثبتت الِستقبال َفْر

َتف فلم الكتاب، ْك ًا بَالحاد ثبت بَما ُي بَالِحتياط. َأْخذ

َعَة ْب َواٍط) من (َس َلسود الحجر َأْش َيْرُمُل) ـ واحد شوط نِفسه إإليه ا الميم بَضم (
إرع، َأي ـ بَين يتبختر كالمبارْز الكتفين مشيه في ويحّرك الخطوتين، ويقارْب ُيْس

َول) ـ الثلثِ (في الصفين ُل ُلولىَ َجْمع الواوـ وتخفيف الهمزةا بَضم ا مؤنِث، ا
َول ُل ُلخر. وذلك ضد ا الله رْسوُل قال: رََْمَل عمر ابَن عن مسلم رْوى لما ا
ًا، الَحَجر إإلىَ الَحَجر من وسلم عليه الله صَلىَ ًا.  وَمَشىَ ثلث َبَع َأرْْ

إلَما إت َطافَا إإذا وسلم عليه الله صَلىَ النبي قال: كان عنه الصحيحين في و بَالبي
ّول الطوافَا َل ًا، َخّب ا ًا، ومشىَ ثلث َع َبَ طافا إإذا المسيل بَبطن يسعىَ وكان َأرْْ

استلم معه البيَت َأتينا إإذا الطويل: حتىَ جابَر حديث والمروةا. وفي الصفا بَين
ْكَن ًا، فَرَمَل الّر ًا. وفي ومشىَ ثلث َع َبَ َأيُت لفظ َأرْْ صَلىَ الله رْسوَل عنه: قاَل: رَْ

َلسود الحجر من رََْمَل وسلم عليه الله ًا. وقد إإليه انِتهىَ حتىَ ا في ثبت ثلث
إإنِما ابَن عن ُمْسلم ورََْمل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل سعىَ عباس: 
إت َي بَالبي ُير َأمرهم قّوته. انِتهىَ. وفي المشركين إل عليه الله صَلىَ النبّي رْواية: ف
ُلوا َأْن وسلم َلشواط َيْرُم َأْن الثلثِ، ا ْعُه ولم الركنين، بَين ما يمشوا و َن َأْن َيْم

ْأُمَرهم إط َيْرُملوا َأْن َي َلشوا ّلها بَا ّ ُك ُء إإلِ إلبَقا عليه. عليهم. متفق ا
إةا إإظهارْ الّرَمل وسبُب َدم القضاء، ُعْمرةا في للمشركين الجلد ْق َي ًا لقولهم:  غد

ُهْم قد قوٌم ْت َن َه إرَب، ُحّمىَ َو ْث ُتم الذين المشركون: هؤلِء فقال َي َعْم الُحّمىَ َأّن َز
ُهم ْت َن ُد وه َل ُثم كذا من َأْج إقَي وكذا.  ْكم َبَ صَلةا في كالِخفاء سببه زوال بَعد الُح
ًا. وفي كان الذي والعصر الظهر إويش إضَي َأنِه عمر عن البخارْي رْواية َتْش الله رَْ

إه عنه ّل ّنِك َأعلم قال: وال ُع، ولِ َتُضّر لِ َحَجٌر َأ َأيُت َأنِي ولولِ تنف صَلىَ الله رْسوَل رْ
َلَمَك وسلم عليه الله َت ُتَك، ما اْس َلْم َت ّنِا وللّرَمل، لنا قال: ما ُثم اْس ّنا إإ َأينا ُك بَه رَْ

ُهم وقد المشركين َك َل ْه ّلُه َأ ٌء ُثم تعالىَ، ال َعُه قال: شي َن الله صَلىَ الله رْسوُل صََ
إحّب فل وسلم عليه َكه.  َأْن ُنِ ْتُر َنِ

قال: سمعت َأبَيه عن َأْسلم، بَن زيد عن ماجه»، وابَن داود، َأبَي «ُسنن وفي
إفيَم عمر َكْشُف الّرَمُل يقول:  إكب و َنا َعّز وقد الَم ّلُه َأ إلسلم وجّل عز ال َفىَ ا َنِ و

ُع فل ذلك ومع الكفر، َد ًا َنِ ّنا شيئ إل عهد علىَ نِفعله ك عليه الله صَلىَ الله رْسو
ّكر بَقائه في الحكمة انِتهىَ. ولعل وسلم الِنِتقال علىَ والجهد الحال ذلك ُتذ
المتعال. الملك الله بَعون

َقف الّرَمل في الناس َزَحَمُه ولو ًا َو َد َأْن إإلىَ قائم إج إة إمن َلنِه ُفْرَجًة، َي ّن ُس



ّد ولِ الطوافا َلن الِزدحام، عند فيه يتوقف لِ حيث الحجر استلم بَخلفا له، ُبَ

إلشارْةا َدٌل إإليه ا َد حتىَ الطحاوي»: يمشي «شرح له. وفي َبَ إج َلظهر، وهو َي ا
إة، ُمخالٌف وقوفه َلن ّن ْدرَْك لِ فما للّس كله. يترك لِ كله ُي

َأي ًا)  َع َطب ً (ُمْض إعل إه تحت رْداءهَ َجا إط ْبَ ُيمنىَ إإ ًا ال ُيسرى، كتفه علىَ طرفه ُملقي ال
إذرْي داود َأبَو رْوى لما ْن َأّن ابَن عن ـ حسن وقال: حديث ـ والُم رْسول عباس: 
َبَُه وسلم عليه الله صَلىَ الله َأصََْحا َتَمُروا و ْع َنِة، إمَن ا ْعَرا إج ُلوا ال بَالبيت َفَرَم

َيتهم وجعلوا إهم، تحَت َأرْد إط َبَا إهم علىَ قذفوها ُثم إإ إق إت َوا ُيْسرى. وقد َع ذلك نِقل ال
ًا طافا َأنِه وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن َطبع ٌد. رْواهَ وعليه ُمْض ماجه، ابَن ُبَْر

ٍد داود َأبَو وصَححه والترمذي، ُبْر إبَ َأخضر. له وقال: 

ُهَمام، ابَُن بَقليٍل. ذكرهَ الطوافا في الشروع قبل الِضطباع يكوَن َأْن وينبغي ال
إلحرام َأول من اضطباع لِ يعني ُله كما ا َع ْف ْعي، في ولِ العوام، َي صَرح كما الّس

ّنٌة الِضطباع ُثم الهداية»، شرح «العناية في «البدائع». وكذا في بَه جميع في ُس
ًا» حال الضياء، ابَن ذكرهَ كما الطوافا، َأشواط لِ طافا، فاعل من «فمضطبع

عليه الله صَلىَ عنه يثبت المتن. ولم من المتبادرْ هو كما َيْرُمل ضمير إمن
َوارَْثٌِ وهو الذكر، بَل قراءةا، الطوافا في وسلم َت ُع السلف، عن ُم عليه، والُمْجَم
ْولىَ. ذكرهَ فكاَن ُهَمام.  ابَن َأ ال

إإنِه وقد ّهم لئل فيه يقرأ لم وسلم عليه الله صَلىَ يقال:  فيه القراءةا َأّن ُيتو
ًا الصلةا في كما واجٌب َأو فرٌض الطوافا َأجازوا حيث مذهبنا، في خصوصَ

إدثِ ْأس فل والجنب للُمْح «الكافي». في كما نِفسه، في بَقراءته بَ
ُيكرهَ ُع و ْف إته رَْ َلذكارْ. وقد من وبَغيرهَ بَه صَو َأنِه وسلم عليه الله صَلىَ عنه ثبت ا

ْين دعا َنا الركنين َبَ ّبَ إتنا بَقوله: {رَْ إةا وفي حسنًة الدنِيا في آ َنا حسنًة الخر إق و
إرْ}ٍ ». رْواهَ عذاَب ّنا ّنسائي، داود، َأبَو ال ّبان، وابَن وال شيبَة َأبَي وابَن والحاكم، إح

ًا. وكذلك السائب ابَن الله عبد عن رْواهَ كما والَحَجر الّركن بَين يقول مرفوع
الحاكم رْواهَ كما َأماكنه، سائر َأي الطوافا، في يقول عنه. وكذا شيبَة َأبَي ابَن
ًا. عنه َأيض

ًا شيبَة َأبَي ابَن رْواية وفي َأن ابَن قول من موقوف ًا يقول عمر:  ْكن بَين َأيض الر
ًا الحاكم والمقام. ورْوى َأن قوله، من شيبة َأبَي وابَن عباس، ابَن عن مرفوع

ّنعني رّْب ـ رْواية وفي ـ الطوافا: اللهم في يقول فيه، لي وبَارْك رْزقتني، بَما َق
ُلف يقول كان َأنِه عمر ابَن عن شيبة َأبَي ابَن بَخير. ورْوى لي غايبة كل علىَ واخ

ّ إإله الطوافا: لِ في ّلُه، إإلِ ُهَ ال َد ُد وله الملُك له له، شريَك لِ َوح علىَ وهو الَحْم
ٍء كّل قديٌر. شي

َوى يقول: وسلم عليه الله صَلىَ النبّي سمع َأنِه هريرةا َأبَي عن ماجه ابَن ورَْ
إت طافَا «َمْن ًا بَالبي ْبع ّ يتكلم ولِ َس ْبَحاَن إإلِ إه، إبَـ: ُس ّل ُد ال إه، والحم ّل ّ إإله ولِ ل إإلِ
ّلُه، ّلُه ال ْوَل ولِ َأكبُر، وال َةا ولِ َح ّو ّ ُق إه إإلِ ّل َعلّي بَال َيْت العظيم، ال إح َعْشُر عنه ُم

ّيئاٍت، َبْت س إت ُك َناٍت َعْشُر له و َعْت َحَس إف درْجاٍت».  َعْشر له ورُْ

ّلما ُك َلسود َمّر (و إر) ا َعل بَالَحَج َف إكَر) من ما ( الطوافا َأشواط َلن الِستلم، ُذ
إت َعا ْك ٍة كّل يفتح وكما الصلةا، َكَر وهذا بَالِستلم، شوٍط كّل يفتح بَالتكبير، رْكع



َأّما جهة من َد المنقول: فقد طريق من المعقول. و َند في َورَْ َأحمد»، «ُمْس

َأّن والبخارْي ٍر علىَ َطافَا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي وغيرهَ:  ّلَما بَعي علىَ َأتىَ ُك
إن ْك ٍء إإليه َأشارَْ الّر إهَ في بَشي إد ّبَر. َي َك و

ُهَمام: لم ابَُن قال َع كثيٌر «الهداية» ولِ صَاحُب يذكر ال تكبير كل في اليدين رْف
ْوط، مبدأ كل في بَه يستقبل إإن َش الصلةا عليه قوله من رْواهَ ما لِحظنا ف

َفع والسلم: «لِ َليدي ُتْر ّ ا إع في إإلِ ْب إطَن» ينبغي َس َوا َفع َأْن َم تكبير كل في ُتْر
إإْن الحجر، استلم في للعموم َدَم لِحظنا و إة َع وعدم فيه اللفظ هذا إصَّح

إفد لم المتقدم، القياس بَل تحسينه، ْذ ذلك، ُي َع لِ إإ ْف ً فيها الِفتتاح بَه ما مع رَْ إإلِلِّ
َلول. واعتقادي َفه. وسلم عليه الله صَلىَ عنه َأرَْ ولم الصواب، هو هذا َأّن ا َ إخل
َلظهر ًةا َيرفع َأْن انِتهىَ. وا ً ُأخرى، َيرفع ولِ تارْ َق بَالوجهين عمل ْف َو ْين). ( َل إلي ّد ال

إتلَُم إن (واْس ْك إنِي) ـ الّر َيَما اليمن إإلىَ إنِْسبٌة َلنِه الصحيح، علىَ الياء بَتخفيف ال
َأبَدل ّنسبة يائي إإحدى ف ًا، ال إلف َدل البدل بَين الجمع لزم بَالتشديد قيل فلو َأ ْب والُم
َدها وَمْن منه، ّد َللف قال َش إكْرمانِي زائدةا. ذكرهَ فيها ا البخارْي». «شرح في ال

إمن َأبَي حنيفَة َأبَي قول في تقبيٍل غير (َحَسٌن)  َأبَو مسلم رْواهَ لما يوسف و و
ْكُت قال: ما َأنِه عمر ابَن عن داود إن هذين استلَم َتَر ْك َنين: الّر ْك اليمانِي، الّر

إر إد، والَحَج َلسو ُذ ا ْن ْيُت ُم َأ ُهما.  وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل رْ إلُم َت َيْس

ّنُة وقال َلسود. كذا بَالحجر يفعُل كما فيه يفعَل َأْن محمد: الّس الشارْح. ذكرهَ ا
حنيفة. وقالِ: هو َأبَي عن الرواية ظاهر في «المواهب»: حسٌن صَاحُب وقال
ّنٌة، َوى ما محمد قول علىَ يدل ومما ُس ّنِه عباس ابَن رَْ وسلم عليه الله صَلىَ َأ
ّبُل كان َق ْكَن ُي ّنِه عباس ابَن الدارْقطني. وعن عليه. رْواهَ يدهَ ويضع اليمانِي الّر َأ

ْكَن استلم إإذا وسلم عليه الله صَلىَ ّبله. رْواهَ اليمانِي الّر في البخارْي ق
«تارْيخه».

إعراقي الركن وأّما َلرْبَعة، المذاهب في ُيستلمان فل والشامي ال رْوى لَما ا
ّ الجماعُة ّي إإلِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأرَْ قال: لم عمر ابَن عن الترمذ

ّ البيت من َيْمَسُح إن إإلِ ْي َن ْك ْين. وفي الّر َي إنِ َيَما ّ يستلُم لِ لمسلم: كان لفٍظ ال إإلِ
ْكَن الَحَجَر إنِي. وعن والّر َيَما عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأرَْ قال: لم عباس ابَن ال
َلن اليمانِيين، الركنين غير يستلم وسلم ليسا والشامي العراقي الّركن و

إن ْي َن ْك ّنِما حقيقًة، إبَُر إإ ًا. البيت من الَحطيم بَعض َلن البيت، وسط من هما و اتفاق
َتم َوَخ َوافَا ( ّط إم ال َ إتل إر) ليكوَن بَاْس إليماء إمْسٌك، ختاَمُه الَحَج تعالىَ: قوله إإلىَ وا
إثّم بَدأكم {كما ّلىَ تعودون}ٍ ( ًا، صََ َع ْف إجُب) عندنِا َش َد مالك وعند َي ْع َبَ ُكّل (

ًا َوافٍا) فرض ْفلً، َأو َط ّنا شذوذ ـ وقول َنِ ًا يكون َأْن ينبغي ـ إم الطوافا عقيب واجب
ٍء ليس غير)، (لِ الواجب َلدلة إلطلق بَشي رَْوى ما ومنها التية، الية (منها ا
إإّن عن البخارْي ُطف لم وسلم عليه الله صَلىَ النبّي الّزهري:) ف ًا َقّط َي ُأسبوع

ّ ّلىَ إإلِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل عمر: َسّن ابَن قول رْكعتين. ومنها صَ
ُكّل إزي محمد بَن َتّماُم القاسم َأبَو رْكعتين. رْواهَ ُأسبوٍع إل «فوائدهَ».  في الّرا

إت الحسن قول ومنها ّنُة البصري: َمَض ُبوٍع كل مع َأّن الّس ُء لِ رْكعتين، ُأس يجزى
ٌع عنهما ّو َأّما في شيبَة َأبَي ابَن فريضٌة. رْواهَ ولِ َتط إه». و إف ّن صَاحب قول «ُمَص



ُله «الهداية»: لنا ْو ُكّل الطائُف «وليصّل وسلم عليه الله صَلىَ َق ُأسبوٍع إل

ْعَرفْا فلم رْكعتين»، ُهَمام ابَن قال كما الحديُث هذا ُي وغيرهَ. ال
َد ْن إع َأي ( إم)  َقا َثُر عليه الذي الحجر السلم: وهو عليه إإبَراهيم مقام الَم َدَميه َأ ق

ُذوا لقوله إخ ّت إم إمْن تعالىَ: {وا َقا ّلىَ}ٍ في إإبَراهيَم َم بَكسر الجمهورْ قراءةا ُمَص
َلمر الخاء، غير من وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عليه واظب وقد للوجوب، وا

ّدي َأصَلً. وقال َتْرٍك إمُروا الّس ُأ ُةا:  َتاد َق ّلوا َأْن و َأي) رْكعتي المقام، عند ُيَص )
ّطوافا. ال

َأ: المقام إإلىَ انِتهىَ لما وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه ومسلم َأحمد ورْوى قر
ُذوا إخ ّت إم إمْن {وا َقا إهيَم َم ّلىَ}ٍ، إإبَرا ّلىَ ُمَص َأ رْكعتين َفَص و الكتاب، فاتحة وقر

ُقْل ّيها يا { ّلُه هو {قل الكافرون}ٍ و َأ إن إإلىَ عاد ُثّم َأَحد}ٍ، ال ْك َلَمه، الّر ثم فاست
َوى إإلىَ خرج َفا. ورَْ إضَي عمَر َأّن َأنِس حديث من الترمذي الّص قال: يا عنه الله رَْ

ّلينا لو الله رْسوَل ْلَف صََ ْنَِزَل ـ الطوافا رْكعتي يعني ـ المقام َخ َأ ُا ف تعالىَ: الله
ُذوا إخ ّت إم إمْن {وا َقا إهيَم َم ّلىَ}ٍ، إإبَرا َلىَ ُمَص َع إة َف َلمر صَيغ إة علىَ وكذا ظاهٌر، ا صَيغ

إضَي عمر ابَن فتدبَر. وعن الخبر، إإذا الله رَْ َع َأْن َأرْاد عنهما:  ْلَف يرك المقام َخ
َعَل ًا المقام وبَين بَينه َج ّف إن، َأو صََ ْي ّف ً َأو صََ ْو رَُْجل إن. رْواهَ َأ ْي َل ُد رَُْج الّرّزاق. عب

ْو َأ إهَ ( إر ْي إإْن إمَن َغ إد)  إج َيّسر لم الَمْس َأّن عند الصلةا له ُت إم. والحاصَل:  َأفضل المقا

َلماكن إء ا ًةا ذلك عليه يصدق ما وهو المقام، خلف الطوافا صَلةا َلدا ًا، عاد ُعْرف و
إحْجر في ُثم الكعبة، في ُثم إميَزاب، تحت ال ّلَما ُثم ال سائر ُثم البيت، إمن َقُرَب ُك

إرهَ. في جاز ُثم الَحَرم، ُثم المسجد، ْي َغ
ْكَرهَ ولِ َلوقات في الطوافا ُي ْكَرهَ التي ا الطوافا صَلةا بَخلفا الصلةا، فيها ُت

إإنِها القارْي عبد بَن الرحمن عبد عن الطحاوي رْوى لما عندنِا فيها مكروهٌة ف
إت عمُر قال: طافَا ْبح بَعد بَالبي َكع، فلم الّص إذي صَارْ فلما َيْر ًى، بَ َو وطلعت ُط

ّلىَ الشمس ْو صَ َل َف َفة بَين َجَمع رْكعتين.  إو ْط َل َلوقات في ا بَعد ُيصلي المكروهة ا
ُكّل رْكعتين الجميع إوي لما طوافا إل َفْت عائشة َأّن رُْ ّلْت ُثّم َأسابَيع، ثلثَة َطا صََ

َيستوي ُأسبوٍع لكل ْنَصرفا َأْن فيه رْكعتين. و ٍر عن َي ْفٍع َأو وت ًا. َش اتفاق
َأّما إر في و إت غي َلوقا إة ا ُهَ فل المكروه ْكَر َلسابَيع َوصََْل يوسف َأبَو َي الطوافا في ا
ْتر، عن صَلىَ إإذا ٍة إو ٍة َأو كثلث ٍة. وفيها َأو َخْمَس َثُر سبع ْأس عائشَة: لِ َأ إإذا بَذلك بَ

َهُه عن انِصرفا إر َك ٍر. و ْت ٌء ومحمد، حنيفة َأبَو إو ٍر عن انِصرفَا سوا ْت ْفٍع َأو إو َش
ْوَل طافَا «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ لقوله إت َح ًا البي ُيَصّل ُأسبوع ْل رْكعتين». َف
َأّما َثُر و َعارٌَْض عائشَة َأ الصحابَة. من غيرها بَقول َفُم
َأ وفي ُلولىَ الركعة في «النوازل»: يقر وفي الكافرون}ٍ، َأيها يا بَـ: {قل ا

ْأثورْ من فراغه بَعد ويدعو َأَحد، الله هو بَـ: {}ٍقل الثانِية آدم دعاء الصلةا. والم
ّنَِك السلم: اللهم عليه َلُم إإ ْع َبل وعلنِيتي إسّري َت ْق إذرَْتي، فا ْع َلُم َم ْع َت حاجتي و

َأعطني إلي، ف َلُم ُسؤ ْع َت َألك إإنِي ذنِوبَي. اللهم لي فاغفر نِفسي في ما و ًا َأس إإيمانِ
إشُر َبا ًا قلبي، ُي ًا ويقين إدق ُبني لِ َأنِه َأعلَم حتىَ صََا ّ يصي ًء لي، كتبت ما إإلِ بَما ورْضا

لي.  َقَسْمَت

َتَحّب ُيْس ْأتي َأْن و َيْشَرُب َزْمَزَم ي ُع، منها َف ّل َتَض َي َألك إإنِي ويقول: اللهم و ًا َأس إرْْزق
ًا، ًا واسع ًا، وعلم ًء نِافع ُثم ُكّل إمْن وشفا ٍء.  ْأتي دا َتزم ي ْل ّبُث الُم َتَش َي ويضع بَه و



ّدهَ وبَطنه صَدرْهَ ْأسه فوق يديه ويضع عليه، وَخ الجدارْ علىَ مبسوطتين رْ
ْأتي ُثم يصليهما، ُثم الركعتين، قبل الملتزم العمل: يلزم عليه قائمتين. وقيل ي

زمزم.

َأي ُثّم)  ْعي أرْاد إإذا ذلك بَعد ( َد الّس َعا َلَم ( َت َأنِه جابَر حديث في الَحَجَر) لما واْس

َعَل وسلم عليه الله صَلىَ إمن ذلك َف ّي (وخَرَج)  إإنِما شاء، بَاٍب َأ النبّي َخَرج و
َد إإليه َأقرُب َلنِه الصفا بَاب إمْن وسلم عليه الله صَلىَ إع َفا) ـ (وصََ بَكسر الّص
َها َأي ـ العين َي إق الكعبة. َيَرى ما بَقدرْ رَْ

َبَل ْق َت ًا (واْس َلَة) قائم ْب إق ًا ال ّبَر) ثلث َك إر إمن (و إع غي ْف ٍد رَْ ّلَل) وقال: لِ َي َه ّ إإلَه (و إإلِ
ّلُه ُهَ ال َد ُد، وله الملُك له له، شريَك لِ َوْح إميُت، ُيْحيي الَحْم ُي ، يموت لِ حّي وهو و
ٍء ُكّل علىَ وهو الخيُر بَيدهَ ّ إإله لِ قديٌر، شي ّلُه، إإلِ ُهَ، ال َد َوْح َق) وعدهَ، ( َد ونِصر صََ

َعّز عبدهَ، َأ َلحزاب وهزم جندهَ، و َدهَ، ا ّ إإله لِ َوْح ّلُه، إإلِ ّ نِعبد ولِ ال ّياهَ، إإلِ إإ
ّديَن له مخلصيَن الكافرون. كرهَ ولو ال
ّلىَ النبّي علىَ (وصََ

 وسلم عليه الله صَلىَ

إل في ّو إه َأ إئ َعا َع وآخرهَ ُد َف َو (ورَْ ْذ إه) َح ْي َد إه َي ْي َب إك ْن ً َم لما السماء، إإلىَ بَاطنهما جاعل
وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأّن عباس ابَن «ُسننه» عن في داود َأبَو رْوى

َع َأن قال: «المسألة َف ْيَك تر َد َو َي ْذ إكبيك َح ْن َأْن َأو َم ُهما». والِستغفارْ:  َو تشيَر َنِْح
َبٍع ُأصَْ َأن بَ ٍةا. والِبَتهال:  ّد واحد ْيَك َتُم َد ًا. ورَْوى َي ُهويه بَن إإسحاق جميع وابَن رَْا
ُلوا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأّن عباس ابَن حديث من ماجه قال: «َس
ّلَه ُطون ال إب ُكم إبَ ّف ُك ُلوهَ ولِ َأ َأ َها، َتْس إرْ ُهو ُظ إإذا إبَ ُكْم». بَها فامسحوا فرغتم ف َه ُوُجو

َعا َد إمَن إبََما (و َء) و ْأثورْ: اللهم َشا ّنِك الم إنِي إإ ُعو ْد إإنِك لكم، َأستجب قلت: ا لِ و
إلُف إإنِي الميعاد، ُتْخ ُلَك و َأ إلسلم هديتني كما َأْس َعه لِ َأْن ل إز ْن ّفانِي حتىَ مني َت َتو َت

َأنِا إلٌم. رْواهَ و ُثّم عمر ابَن عن مالك ُمْس ًا. ( إه َمَشىَ) علىَ موقوف إت َن ً إهي َو نِازلِ َنِْح )
ًا: اللهم إةا) داعي َو ْلُه الَمْر َع ًا اْج ًا، َحّج ًا مبرورْ ًا، وسعي ًا َمْشكورْ ْنِب َذ ًا، و مغفورْ

ًةا ُبورْ َلْن وتجارْ َأمثال يا عزيُز يا َت َلدعية من ذلك غفورُْ. و َلذكارْ. ا وا
َأي ًا)  إعي ًا (َسا إرع ْيَن ُمْس َبَ إن ( ْي َل إمي إن) قائلً: رَّْب ال ْي َلْخَضَر إفر ا ْغ َوْز وارَْْحم ا َتَجا و

َلم، َعّما ْع ّنَِك َت ْنَِت إإ َعّز َأ َل ْكَرُم. رْواهَ ا َل ٍد قول) ابَن من شيبَة َأبَي (ابَن ا مسعو
ًا. وعن ّنِه جابَر موقوف إةا إإلىَ َنَِزل وسلم عليه الله صَلىَ َأ َو ّبْت إإذا حتىَ الَمْر انِص

ُهَ َدَما إعد إإذا حتىَ الوادي، بَطن في رََْمَل َق َد َأبَو َمَشىَ. رْواهَ صََ إع إفيها) داود. (وصََ
َعَل المروةا في َأي َف َعَل ما (و َلىَ َف َفا) من ع والتهليل والتكبير، الِستقبال، الّص

ْوٌط وهذا والدعاء، ْعي. من َش الّس

ُثّم َأي ( َعىَ)  ًا َمَشىَ َس إإلىَ متوّجه َفا) وهو ( ْوٌط الّص َفَصارَْ آَخُر َش ُبَُه ( َها َذ إن)  َني ْث ا
إةا إإلىَ ٌد، المرو ُهَ واح ُد ْو َع َفا إإلىَ و َعُل آَخُر الّص ْف َي َكذا ( َأي َه ًا)  ْبع من ابَتداءها َس

َها الصفا ْتَم بَالمروةا. وَخ
إإلىَ ومنها المروةا إإلىَ الصفا من الشافعية: الذهاب وبَعُض الطحاوي، وقال

ُع الّصفا، ْوٌط، ذلك مجمو ْوط َأّن كما َش الحجر. إإلىَ الحجر من الطوافا في الّش
َأن مقتضىَ َلن المروةا، علىَ طوافه آخر كان جابَر: فلما قول ويردهَ قولهم: 



ْعي بَين الصفا. والفرق علىَ طوافه آخر يكون َأّن الّس ْعَي والطوافا:  يتم الّس
إةا ُع فيكوُن بَالمرو ًا، الرجو ْكرارْ ّ يتم لِ والطوافا َت إل إإلِ الحجر. إإلىَ بَالوصَو
َلصَل ُثّم من الطويل، جابَر حديث ذلك في وا الصفا، إإلىَ الباب إمَن َخَرَج قوله: 

َلّما ّلىَ َف إإّن الصفا إإلىَ َو َأ: { َفا قر َةا الّص َو إر إمْن والَمْر إئ َعا َأ َش إه}ٍ فبد ّل َأ بَما ال َد بَ
ّلُه بَه. ال

ُأ». وفي َأبَي وفي ّنسائي، داود: «نِبد إنّي: «ابَدؤُوا» ـ ال ْط ُق ّدارَْ َلمر بَصيغة وال ـ، ا
َأ َفا فبد إقَي بَالّص َأى حتىَ عليها َفَر َلَة، فاستقبل البيت، رْ إقب َد ال َوّح ّلَه َف ّبرهَ. ال وك

ّ إإلَه وقال: «لِ ّلُه إإلِ ُهَ ال َد ُد وله الملُك له له، شريَك لِ َوْح ُكّل علىَ وهو الَحْم
ٍء إديٌر، شي ّ إإله لِ َق ّلُه إإلِ َدهَ، ال ْنَِجَز َوْح َلحزاب وهزم عبدهَ، ونِصر وعدهَ، َأ ا

حتىَ المروةا إإلىَ نِزل ُثّم مرات، ثلثِ هذا مثل فقال ذلك بَين دعا ُثم وحدهَ»،
ّبْت إإذا َدَماهَ انِص المروةا علىَ الطوافا آخر كان إإذا حتىَ رََْمَل، الوادي بَطن في َق

ما َأمري إمْن استقبلت قال: «لو الصفا، علىَ فعل كما المروةا علىَ ففعل
إق لم استدبَرت َي َأُس ْد َه َها ال ُت ْل َع ًةا، وَج ُكم كان َفَمْن عمر ْن ْدي معه ليس إم إحّل َه ُي فل
ًةا...» الحديَث.  وليجعلها ُعْمَر

ٍة وفي إلم، رْواي َأبَي إلُمْس َةا َأبَي عن داود و ّنِه هرير َغ َلّما وسلم عليه الله صَلىَ َأ َفَر
إه من إف َ الصفا، َأتىَ طوا َعل َأى حتىَ عليها َف َع البيَت رْ َف ُهَ، ورَْ َد ُد فجعل َي ّلَه َيْحَم ال

َتَحّب َأْن شاء ما ويدعو تعالىَ ُيْس َغ إإذا يدعو. و ْعي من َفَر المسجد يدخل َأْن الّس
ّلي إإنِه رْكعتين، فيص ّلىَ وسلم عليه الله صَلىَ ف حاشية ـ قيل ـ في رْكعتين صَ

َو المطافا ْذ إن َح ْك َلسود، الّر ُعْمَرةا، بَاب يلي وقيل: فيما ا ُهَمام. ابَن ذكرهَ ال ال
ُثّم َكَن ( ّكَة َس إمْن إبََم ًا)  إرم إر ُمْح ْي ّلل، َغ إرٌم َلنِه َتَح حتىَ منه يتحلل فل بَالحج ُمْح

ْأتي َأفعاله. ي إبَ

ّلَل َأْن عباس: لُه ابَن وقال َتَح ٍةا إإلىَ الحّج ويفسَخ َي ُأجيب لما ُعْمَر َأن رْوينا. و بَ
ًا كان ذلك َأصَحاب مختص عن وغيرهَ مسلم في إلَما وسلم عليه الله صَلىَ النبّي بَ
َلصَحاب قال: (المتعة َأنِه ذرّْ َأبَي َخاصًَّة. وسلم عليه الله صَلىَ محمد كانِت) 
َقَة حديث يعارْضه ولِ َنا حيث ُسَرا إم َعا إل َأ َلبَد؟ َأم هذا قال:  َلن ل إد».  َبَ َل فقال: «ل

ْعُل المراد إف َنا»  إم َعا إل َأ إةا « ُعْمَر َلبَد؟ َأم الحج َأشهر في ال الحج فسخ المراد َأّن لِ ل
َلْمر سبب َلن وذلك العمرةا، إإلىَ ّ كان ما بَالفسخ ا ًا إإلِ إع تقرير إةا إلَشْر ُعْمر في ال

ُع يكن لم ما الحج َأشهر إنِ إق ما ْو ْدي، َس َه ّنِه وذلك ال ًا كان َأ َظم ْع َت حتىَ عندهم، ُمْس
َها كانِوا َنِ ّدو ُع إر من الحج َأشهر في َي ْفَج َكَسَر الفجورْ، َأ َةا ف ْورَْ في استحكم ما َس

إهم إإنِكارْهَ، من الجاهلية من نِفوسهم إل َلىَ إبََحْم إه َع إل ْع َأنِفسهم.  إف بَ

َطافَا ً (و ْفل َلنِه ما َنِ َء)  ّطوافُا وسلم عليه الله صَلىَ لقوله الصلةا، يشبه َشا «ال
إت ٌةا بَالبي ّ صَل ّلَه َأّن إإلِ َق َفَمْن المنطق، فيه َأحّل قد تعالىَ ال َط إه َنِ ْق فل في إط ْن َي

ّ ْير». رْواهَ إإلِ ّبان ابَن إبََخ ّنسائي: الترمذي «صَحيحه». ورْواية في إح وال
ّطوافُا إت حوَل «ال ّ الصلةا، مثُل البي ّلم َفَمْن فيه، تتكلمون َأنِكم إإلِ َك فل فيه َت

ّ يتكلمّن َأّما إإلِ ّفُل بَخير». و َن ّت ْعي ال ْيُر بَالّس َغ ُع والّرَمل مشروٍع، َف إإنِما والِضطبا
َدهَ طوافٍا كل في ُيسنان ْع ُثم َبَ ْعٌي.  ْفل طوافُا َس ّن صَلةا من للغريب َأفضُل ال

التطوع.



َطَب إلَماُم (وَخ إة إذي سابَع ا إحّج ًةا ال َبًة) واحد ْط الظهر صَلةا بَعد فيها، جلوس لِ ُخ
ّلَم) الناَس َع َنىَ إإلىَ والخروَج المناسك، فيها (و َةا وعرفَة، إم فيها، والصل

إلفاضَة والوقوفَا، َطَب وا ُثّم) َخ إسع) بَعرفات اليوم في ( ّتا َعة خطبتين (ال كالُجُم
َطَب ُثّم) خ إدي (في ( َنىَ) خطبًة َعَشر َحا إم ًةا إبَ يجلس لِ الظهر صَلةا بَعد واحد

ّلم السابَع، يوم كخطبته فيها َع خطبة. كل في إإليها المحتاَج المناسك فيها و
َأي َيْخُرُج)  ًا الحاج (و َلبي َةا ُم َدا َغ إة ( إوي ّتْر َنىَ) لقول إإلىَ ال الحديث في جابَر إم

َلّما َف إة يوم كان الطويل:  َنىَ إإلىَ توّجهوا التروي ّلوا إم َه َأ إكب بَالحّج، ف رْسوُل ورْ
ّلىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله َنىَ َفَص إم ْغرب، والعصر، الظهر، إبَ إعشاء، والَم وال

َكَث ُثم والفجر، ً َم إت حتىَ قليل َع َل َأَجاز الّشمُس َط عليه الله صَلىَ الله رْسوُل ف
عرفَة... الحديَث. َأتىَ حتىَ وسلم

إحجة، ذي من الثامن اليوم هو التروية ويوم عليه إإبَراهيم َلن بَذلك ُسّمَي ال
َأى السلم ً اليوم هذا ليلَة المنام في رْ إإّن قائل ّلَه يقول:  ْأُمُرَك ال ْبَح ي َذ ابَنك، إبَ

ّوى َأصَبح فلما ّكَر َأي ـ رَْ ّله إمن رْآهَ ما َأّن ـ َف ُهَ، ال إمر َت ْأ َي يوم فُسّمي فيتُركُه، لِ َأو َف
إوية، ّتْر َأى َأمسىَ فلما ال ْثَل رْ َعَرفا ذلك، إم ّنِه َف يوَم َفُسّمي تعالىَ الله إمن َأ
َفَة، َأى ُثّم َعَر َهّم الثالثة الليلة في ذلك مثل رْ إر َف َنْح إدهَ إبَ إر. يوَم َفُسّمي َول ّنْح ال
ْنِبارْي: ُسّمي ابَُن وقال َل ُووَن الناس َلّن التروية يوَم ا َلهم) ويحملون (فيه َيْر إبَ إإ
َلجلهم)، الماء َفة يوم وُسّمي ( ّلم السلم عليه جبرائيل َلّن َعَر فيه إإبَراهيم َع

إسَك، َلن المنا إبَط َلّما السلم عليه آدم فقال: عرفت. وقيل:  ْه َلرْض إإلىَ ُأ وقع ا
َأته ووقعت بَالهند، ّ يلتقيا فلم رْواية: بَجدةا، وفي بَالسند، حواء امر عشيَة إإلِ
إة عرفة، يوم فُسّمي عرفَة، َنىَ الخر. وقيل: ُسّمي منهما ُكَل لمعرف َلن بَذلك إم

ّنىَ؟ له: ماذا قال آدَم يفارْق َأْن َأرْاد لما جبريل َتم آدم: الجنة. فقال َت
َكَث) بَعد َنىَ إإلىَ وصَوله (وَم إإلىَ إم إر ( ّلىَ َفْج َفَة) وصََ َكَث الصبح، َعَر بَعد وَم

إبير، علىَ الشمس طلوع إإلىَ الفجر َع حديث من رْوينا لما َث َف َد ُثّم)  ْنها) جابَر. ( إم )
َنىَ إمن َأي إإلىَ إم َفات) لما ( ّدمنا، َعَر إلَما َق َأنِه ابَُن رْوى و عليه الله صَلىَ ُعمر: 

َدا وسلم َنىَ إمْن غ َع حين إم َل إة في الّصبُح َط إم صَبيح ْو َفَة َي َفَة... َأتىَ حتىَ َعَر َعَر
َأبَو َأحمد الحديَث. رْواهَ داود. و

ُيْستحّب ْين، طريق علىَ لِ َضّب طريق علىَ عرفَة إإلىَ يسير َأْن و إزَم ْأ وينزل الَم
ْكرهَ شاء، حيث الناس مع عرفة في ُي ُقْرُب وحدهَ، موضع في ينزل َأن و إل و الجب

ومنكر.  مزاحمة هناك يكن لم إإْن َأفضُل

َأي َها)  ّل ُك إقٌف) ولذا عرفة َأجزاء جميع (و ْو ّ عرفات ُسّميت (َم إإلِ ْطَن ( َنَِة) َبَ ُعَر
عباس ابَن حديث من ـ مسلم شرط وقال: علىَ ـ والحاكم الطبرانِي رْوى لما
َفُة وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأّن َعَر َها قال: « ّل إقٌف، ُك ُعوا َمو َف عن واد

إن ْط َفُة َبَ إل َد َنِة. والُمْز َها ُعَر ّل إن عن وادفعوا موقٌف، ُك ْط ماجه: ابَن ُمَحّسر». زاد َبَ
ُكّل َنىَ «و ْنَحٌر إم ّ َم َبة». ورْواهَ ورْاء ما إإلِ َق َع إر عن َأحمد ال ْي َب إن ُج إعم بَ ْط وزاد: ُم
ُكّل َنىَ إفَجاج «و ْنَحٌر، إم إم كّل وفي َم إق َأيا ْبٌَح» التشري َذ

َذا إإ إت (و َل َطَب الّشْمُس َزا إلَماُم) في َخ إمَرةا مسجد ا الصلةا قبل الزوال بَعد َنِ
ُء خطبتين، إدى َت ْب َغ إإذا فيهما َي َلذان من المؤذن َفَر بَينهما، ويجلس يديه، بَين ا



ُهم ّلُم َع ُي إة) و َع َفَة بَعرفَة، الوقوفا (كالُجُم إل َد جابَر: لحديث المناسك، وبَاقي وُمْز
َأجاَز قد القبة فوجد عرفَة، َأتىَ حتىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل «ف
َةا، له ضربَت إمَر َن َنَزَل إبَ َغْت إإذا حتىَ بَها، َف َقْصواء، َأَمَر الشمُس َزا له، فُرّحلت بَال

َأتىَ ُثّم َأْن إإلىَ الناَس فخطب الوادي بَطَن ف ّذن قال:  ّلىَ َأقام ُثم َأ الظهر، فص
ّلىَ َأقام ُثم ًا... الحديَث. رْواهَ بَينهما ُيَصّل ولم العصر، َفَص مسلم. وهذا شيئ

َع قوله معنىَ ْيَن (وَجَم إر َبَ ْه ّظ ًا ال ّي إنِ إر) َزَما َعْص َذاٍن رْوينا لما وال َأ إن) يؤذن (بَ ْي َت َقاَم إإ و
إلجماع. وعليه للعصر، يقيم ُثم للظهر، ويقيم ا

إرَط) لهذا َعُة) في الجمع (وُش إلْحَراُم) بَالَحّج الخطيب مع الصلتين (الَجَما (وا
إهَما، إفي َعْصُر َيُجوُز فل ( إد ال إق َفا إهما) واقتصرا إل إد الثانِي: وهو الشرط علىَ َأَح
إلحرام والشافعّي.  كمالٍك ا

ُثّم َهَب ( إف إإلىَ َذ إق ْو ُغْسٍل الَم إلَما إبَ َنِا ُسّن)  َكْر ُغْسل، بَاب في َذ إقُف ال َي إلَماُم و ا
ُقْرب إط الذي الجبل َأسفل التي الكبارْ السود الصخرات عند الجبل إبَ َوَس إبَ

إإلََِل يقال عرفات، ًا: جبُل له ويقال إهلَل، وزن علىَ له:  بَحيث الرحمة، َأيض
َتُه الجبل يكون َل َبا إع والبناء القبلَة، استقبل إإذا بَيمين ُق إهَ عن المربَ بَقليٍل. يسارْ

إقُف فقيل: هو ْو إة، مستقبَل فيكون وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َم َل ْب إق ويدعو ال
ّبوا بَما الناُس إة، مستقبلين َأَح َل ْب إق ُله َكَما لِ لل َع ْف إلمام. استقبال من العواُم َي ا
ُع َف ُتْر َليدي و ًا ا ْفَضُل وهو رْواحلهم علىَ َبَْسط ًا، الوقوفا من َأ في لما قائم
ُثم حديث إكب جابَر:  ْطَن فجعل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل رْ إه َبَ إت َق َنِا

َقْصواء يَزْل فلم القبلَة واستقبَل يديه، بَين المشاةا جبَل وجعل الصخرات، إإلىَ ال
ًا إت حتىَ واقف َبَ إت الّشْمُس َغَر َب َه َذ ُةا و ْفَر ً الّص ُقْرُص. رْواهَ غاب حتىَ قليل ال

َأبَو مسلم، ماجه. وابَن داود، و
ْيُر وقد إء ورْد: «َخ ّدعا ُء ال إم ُدعا ْيُر عرفَة، يو ّيون َأنِا قلت ما وَخ قبلي: «لِ إمْن والنب
ّ إإلَه ّلُه إإلِ ُهَ ال َد إريَك لِ َوْح ُد وله الملُك له له، َش ٍء ُكّل علىَ وهو الَحْم إديٌر». شي َق

َأحمد والترمذي، مالك، رْواهَ ْيُت ابَن وغيُرهم. وعن و َأ عليه النبّي عباس: رَْ
ُعو والسلم الصلةا ْد ُهَ بَعرفَة، َي َدا َي إهَ إإلىَ و إرْ ْد إعم صََ ْط َت إكين. رْواهَ كالُمْس إمْس ال

إه». في البيهقي إن َن «ُس

َأّما َنَِة بَن الله عبد عن ماجه ابَُن رْواهَ ما و َنا إس بَن عباس بَن إك َدا َأّن إمْر إمّي:  َل الّس
َبَاهَ َأّن عن َأخبرهَ َأ إه:  إبَي أ

َعا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َ إه َد إت عرفَة عشيَة ُلّم
إفرةا، ْغ ُأجيب بَالَم َأنِي ف َفْرُت قد :  إلَم َخل ما لهم َغ إإنِي المظا ٌذ ف إخ إم آ منه، للمظلو
َأي ْبُه فلم للظالم، وغفرت الجنة المظلوم َأعطيَت إشئت إإْن رَّْب، قال: « إج ُي

َلّما عرفَة، عشيَة َفَة َأصَبح َف إل َد َد بَالُمْز إجيَب الدعاء، َأعا ُأ َأل، ما إإلىَ ف إحَك َس َفَض
َبّسم، ـ قال َأو ـ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َأبَي بَكر َأبَو فقال َت وعمر: بَ

ْنَِت ُأّمي، َأ ْنَت ما الساعَة هذهَ إإّن و َكَك الذي فما فيها، َتْضَحُك ُك ّلُه َأْضَحَك َأْضَح ال
ّنَك إإّن إس ّو قال:  ُد إه َع ّل إليس ال ْبَ إلَم َلّما إإ دعائي، استجاَب قد سبحانِه الله َأّن َع
َفَر َغ إتي، و َذ ُلّم َعل التراَب َأَخ ُهَ َفَج ُثو إه علىَ َيْح إس ْأ إل ويدعو رْ ْي َو إرْ، بَال ُبو ّث وال

إني َك َأْضَح ْيُت ما ف َأ إه». إمّن رَْ إع َجَز
َنانِة قال فقد إك ُبخارْي:  َنانِة ابَن يصح. وقال لِ َأبَيه عن عباس بَن ال إك ّبان:  بَن إح

َداس بَن عباس َلمي إمْر َكر ـ ابَنه عنه ورْوى َأبَيه عن َيْروي ـ الّس ْن ًا، الحديث ُم جد



إرْي ولِ ْد إمْن َأبَيه، إمن َأو منه التخليط َأن َأ إهَما و ّي أ
إقُط كان. فهو َ الِحتجاج. َسا

َألة هذهَ بَسطت انِتهىَ. وقد مستقلة. رْسالة في المس
ّلها «المحيط»: والليالي وفي َليام تابَعة ُك َليام لِ المستقبلة ل ّ الماضية ل في إإلِ

إإنِها الحج، ْكم في ف َليام ُح َلُة الماضية، ا ْي َل إم تابَعٌة عرفَة َف ْو َي َلُة التروية، إل ْي َل ّنْحر و ال
إم تابَعٌة إصّح ولهذا عرفَة، ليو فيها.  الوقوفا َي

َأّما ْوُل و إة»: قال صَاحب َق ْيُر وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل «الهداي «َخ
إف إق إبَل ما الموا ْق ُت ْيُر بَه اْس َغ َف َلُة»  ْب إق ْيُر نِعم اللفظ، بَهذا معروفٌا ال َد: «َخ َورَْ
إس َلْت ما المجال إب ْق ُت ّ «التبيان»، في النووي ذكرهَ القبلُة» كما بَه اْس ّنِه إإلِ إمن َأ

ٍو غير َلىَ، َأبَو َأخرَجُه لكْن َلحد، َعْز ْع ْوسط» ـ في والطبرانِي َعدي، وابَن َي َل «ا
َأكرُم ـ متروك سندهَ وفي إس بَلفظ: « إل َلْت ما المجا إب ْق ُت َأورْدهَ بَه اْس القبلُة». و

إلي صَحيح. ورْواهَ إإنِه طويل. وقال حديث «صَحيحه» من في الحاكم ْي َق ُع عن ال
ًا عباس ابَن إإّن مرفوع ْفظ: « َل ٍء لكّل إبَ ًا، شي إإّن َشَرف إس َشَرفَا و إل ما الَمَجا

َلْت إب ْق ُت َلُة». وفي بَه اْس ْب إق إبٌَت، َأصٌَْل الحديث لهذا الجملة ال ّبان ابَن فقول َثا إح
ٌع، ْوُضو ٌع. َم ُفو ْد َم

إفي) في ْك َي ٍة) بََشْرط (ُحُضورُْ الوقوفا (و َع ّدم َسا َق إمْن إإحرام َت إم ( إل) يو َوا َز
َلنِه َفَة)  َعَر إقف لم وسلم عليه الله صَلىَ ( ّ َي َدَما إإلِ ْع َع َبَ والعصر الظهر بَين َجَم

ّوَز الزوال، بَعد ّول إمْن الوقوفا َأحمد وَج إإلىَ عرفَة يوم َأ إر ( إم َفْج ْو إر) وقد َي ّنْح ال
َوى َنن َأصَحاُب رَْ َلرْبَعة، الّس إلسناد وقال: صَحيح ـ والحاكم ا ّفة شرط علىَ ا كا
َةا َعْن ـ الحديث َأئمة َو عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: قال ُمَضّرس بَن ُعْر

َد «َمْن وسلم إه إلفة الصبح صَلةا َأي ـ هذهَ صَلتنا َش َد َقَف ـ إبَُمْز َو َع، حتىَ معنا َو َف ْد َنِ
َفة وقف وقد َعَر ً ذلك قبل إبَ ًا، َأو ليل ْد نِهارْ َق َقَضىَ َحّجه َتّم َف َثه و َف ».  َت

إإن ّطوافُا ف ْكنا والوقوفُا قيل: ال ُق فما الَحّج، رُْ َفْر َترُط لم حيث بَينهما، ال ُتْش
إرطت الوقوفا، في النيُة ًا طافا لو حتىَ الطوافا، في وُش إرْبَ َو، من َها ُد َأو َع

ًا إلب إزئه؟ لِ لغريم َطا إجيب ُيْج َأّن ُأ إلحرام عند النيَة بَ َع تضّمنت ا َعُل ما جمي ْف فيه، ُي
َعُل والوقوفُا ْف إفي وجه ُكّل إمن فيه ُي ُت ْك َعُل والطوافا النية، بَتلك فيه فا ْف فيه ُي

ٍه من ٍه دوَن َوْج َعُل َلنِه َوْج ْف إل بَعد ُي ّل ّتَح إل، ال ّو َل إرط ا ُت دون النية َأصَُل فيه فاْش
ً تعيينها َهين. عمل َب بَالَش

ْو َل َو ًا َكاَن ( إئم ًا َأو َنِا ْو َمارّْ ْغمىًَ َأ إه ُم ْي َل ْو َع َأي َأ َهّل)  ْنُه َأحرم َأ َع إهَ ( إر َأْم إبَ ُقُه)  إفي َأو رَْ

ْير َغ إهَ، إبَ إر إرهَ يكون َأْن بَد حنيفَة. وقالِ: لِ َأبَي قول وهو َأْم َأْم ْو بَ َأ إهَل ( ّنِها َج َفُة) َأ َعَر
َبادهَ. ولم علىَ الله توسعة كمال من وهذا وقوفَا والشافعي علماؤُنِا يفرض إع
ٍء َفَرَضه الليل، من جز َتُه لقوله: «َمْن مالٌك و ْيٍل الوقوفُا َفا َل ْد إبَ َق َته َف الَحّج». َفا
َفُة، «الَحّج وسلم عليه الله صَلىَ قوله ولنا َقَف َفَمْن َعَر ليٍل إمن َساعًة بَعرفَة َو

ٍرْ، َأو َقد نِها َأو» للتخيير َحّجه». وكلمة َتّم َف ّبي والتنويع، « َل ُي ساعًة بَعرفَة و
ُع فساعًة. وقال َط ْق َي إقُف كما التلبيَة مالك:  َأّن عن رُْوي ما إبَعرفَة. ولنا َي َفْضل:  ال

َلبي َزاَل ما وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َبة.  َجْمَرةا َأتىَ حتىَ ُي َق َع ال



َذا إإ إت) الّشْمُس (و َبَ َأتىَ َغَر َفَة) علىَ ( إل َد ْين طريق ُمْز إزَم ْأ دون العلمين بَين الم
إث وذلك َضّب، طريق َع وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه علَي لحدي َف إت إحيَن َد َغابَ

َلفضل داود َأبَو الشمُس. رْواهَ إإذا هينته، علىَ يمشي َأْن وغيرهَ. وا ُفْرَجًة وجد و
ّنِه عباس ابَن حديث من البخارْي رْوى لما َأسرع َع َأ َف َع َد عليه الله صَلىَ النبّي َم
َع عرفَة، يوم وسلم إم ًا ورْاءهَ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َفَس ًا، َزْجر شديد
ًا إبَل، وَضْربَ إل َأشارَْ ل إه ف إط ْو ّيها إإليهم، إبََس َأ ّناُس، وقال: « ُكم ال ْي َل إة، َع َن إكي إإّن بَالّس ف

إبّر إليضاع ليس ال إلسراع َأي ـ بَا ـ». ا

َأي َها)  ّل ُك َأي المزدلفة َأجزاء جميع (و إقٌف)  ْو َفة التبييت َلن مبيت، (َم إل َد ليلَة إبَُمْز
ّنْحر ّ ال إإلِ ّنٌة. ( إدي ُس ّدم ُمَحّسر) لما َوا َق إلفُة ابَن حديث من َت َد َها عباس: «الُمْز ّل ُك

إقٌف، ْو إن َعْن وادفعوا َم ْط َلفضل ُمَحّسر». رْواهَ َبَ إزل َأْن البخارْي. وا ْن ُقْرب َي إبَ
إقُف َلنِه ُقَزح، ْو إر المعروفا وهو وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َم َع الَحَرام، بَالَمْش

إوي لما َبَح لما وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه رُْ َقَف َأصَْ داود. َأبَو ُقَزح. رْواهَ علىَ و
ُقَزح: اسم َتَضّررَْ، كيل الطريق علىَ ينزل بَالمزدلفة. ولِ جبل و َيُضّر ولِ َي

إةا.  بَالّمارْ

ّلىَ َأي (وصََ إن)  ْي َء إعَشا إت (في والعشاء المغرب ال ْق إء َو إعَشا ٍد ال َذاٍن) واح َأ ًا بَ اتفاق
ٍةا ٍة) واحد َقاَم إإ ّ عندنِا، (و ٍةا َفَصل إإذا إإلِ ُزفر: بَغيرها. وقال َأو كان بَينهما: بَصل

إإقاَمتين ًا. واختارْهَ بَ ْطلق في لما والشافعّي، مالك قول وهو الطحاوي، ُم
إن ُأَساَمة عن الصحيحين ٍد بَ ْي َع َز َف َد إمن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: 

َفَة إب كان إإذا حتىَ عر ْع َأ فبال َنَِزل بَالّش إغ ولم فتوّض إب قلت: الصلةا الوضوء، ُيْس
ُةا وسلم عليه الله صَلىَ قال الله، رْسوَل يا ًا َأي َأمامك» ـ «الصل ًا َأو مكانِ ـ َزمانِ

َء فلما فركب َفَة جا إل َد َأ َنَِزل الُمْز َغ فتوض َأسب ُةا ُأقيمت ُثم الوضوء، ف ّلىَ الصل فص
ُهَ إإنِساٍن كّل َأنِاخ ُثم المغرب، إعيَر إت ُثم منزله، في َبَ ولم َفَصلّها الصلةا ُأقيم

ًا. وفي بَينهما ُيَصّل إرَب بَها فصلىَ المزدلفة جاء رْواية: فلما َشيئ ْغ َء والَم إعَشا وال
َأذاٍن ٍد بَ إإقامتين واح ّبح ولم و ًا... الحديَث. بَينهما ُيَس شيئ
َع عمر ابَن عن البخارْي وفي ْيَن وسلم عليه الله صَلىَ النبّي قال: َجَم إرب َبَ ْغ الَم

إء إعَشا ٍة منهما واحدةا كل إبََجْمٍع، وال إإقام ّبح ولم بَ إر علىَ ولِ بَينهما، ُيَس ْث ٍةا إإ واحد
َأبَي مسلم في ما منهما. ولنا إعيد عن داود و َبير بَن َس َنا ُج َفْض َأ َع قال:  عمر ابَن َم

ًا بَلغنا فلما ّلىَ َجْمع َنا صَ إرَب إبَ ْغ ًا، الَم َء ثلث إعَشا إن وال ْي َت َع ْك ٍة رَْ إإقام ٍةا، بَ فلما واحد
ْنَِصَرفَا ّلىَ عمر: هكذا ابَن قال ا هذا في وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل إبَنا صََ

إن. وجعل إن مكاَن الرواةا بَعُض المكا ّباٍس. كما ابََن ُعَمَر ابَ الشيخ َأبَو َأخرجه ع
َلصَبهانِي ّلىَ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأّن عباس ابَن عن ا إرَب صََ ْغ الَم

َء إعَشا ٍة وال إإقام ٍةا. بَ واحد

إن وفي َن َعَث داود» عن َأبَي «ُس ْيم بَن َأْش َل ْلُت َأبَيه عن ُس َب ْق َأ إن مع قال:  ُعَمَر ابَ
َفة، إإلىَ عرفاٍت إمن إل َد ُتُر يكن فلم الُمْز ْف إل التكبير عن َي َنا حتىَ والتهلي ْي َت َأ

ّذَن المزدلفة، َأ َأقام ف ًا َأَمَر َأو و َنِ ْنِسا ّذَن إإ َأ َقاَم، ف َأ ّلىَ و َنا َفَص إرَب إبَ ْغ َثلثََِ الَم
َفَت ثم رْكعاٍت، َت َنا ال ْي َل َةا، إإ ّلىَ فقال: الصل َء. إبَنا َفَص إعَشا ال

ّنف الطحاوي، وفي ّيوٍب َأبَي شيبَة» عن َأبَي ابَن و«ُمَص َأّن َأ َلنِصارْي:  رْسوَل ا



َع وسلم عليه الله صَلىَ الله ْين َجَم إةا َبَ إب صَل إر ْغ إء الَم إلفة والعشا َد َأذاٍن بَالُمْز بَ
ٍد ٍة واح إإقام ٍةا. وقد و إلقامة. ذكر فيه وليس عنه ومسلم البخارْي رْواهَ واحد ا
ٍة وفي ّذَن وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه عمر ابَن عن رْواي إب َأ إر ْغ َأقام، إبََجْمٍع إللَم ُثّم ف
ّلىَ َء صََ إعَشا إة ال إلقام ُلولىَ. قال بَا المحققين: بَعُض مسلم. قال َحْزم: رْواهَ ابَن ا
إإْن التعارْض، من هذا في ما علمت فقد ّتفق ما َيْرَجح لم ف ما علىَ الشيخان ا

َأبَو مسلم بَه انِفرد ُع كان تساقطا، حتىَ داود و َلصَل إإلىَ الرجو تعدد يقتضي ا
إلقامة ْولىَ بَل الفوائت، قضاء في كما الصلةا بَتعدد ا ههنا الثانِية الصلةا َلّن َأ
إإذا وقتية، ُلولىَ ُأقيم ف َأخرةا ل ُةا كانِت المعهود وقتها عن المت ْولىَ الحاضر َأْن َأ

َقاَم بَعرفة. الَجْمع في كما بَعدها، لها ُي
َلفضل ُثّم إهما َأْن ا إلمام مع يصلي ٍة، ا ُهما ولو بَجماع ّ َدهَ صََل إرهَ مع َأو َوْح َأهَ. غي َأْجَز

ٌع َأنِه وجماعة حنيفة َأبَي مسلم»: مذهُب «َشْرح وفي إب َجْم َب إك، إبََس ّنُس فيجوُز ال
ٌع َأنِه الشافعّي مذهب إمن وغيرهم. والصحيح مكَة َلهل إب َجْم إر، إبَسب ْي فل الّس
ّ يجوُز ٍر إإلِ إف َقْصر، مسافَة إلُمسا حنيفة.  َأبَو قال كما َأصَحابَه بَعُض وقال ال

َذا إإ ّدى (و إرَب) في َأ ْغ َد الطريق في َأو عرفات الَم َأعا إع َلْم َما ( ُل ْط َفْجُر) حتىَ َي ال
ْبل الفجر طلع لو إلعادةا َق ًا، الجواز إإلىَ عاد ا ٌد فهو اتفاق َلن وذلك موقوفٌا، فسا

َع إإذا الفجر ْقُت َفاَت طل إع، َو إرْي. وقال قال وبَه الَجْم ْو ّث إزئه َأبَو ال ُيْج يوسف: 
ْغرُب إلساءةا، مع الَم ّداها َلنِه ا ْقتها في َأ والشافعّي. مالك قال وبَه المعهود، َو

إإّن َأَماَمَك»، : «الصلةا ُلساَمَة وسلم عليه الله صَلىَ قوله ظاهر ولنا معناهَ ف
ْفس لِ َأمامك، مكانِها َأو زمانِها ْعل إمْن توجد حركاٌت َلنِها الصلةا، َنِ ّلي إف الُمَص

ْبلية تتصف فل َق إإْن وجودها، قبل بَال اختصاص ظهر فقد المكان، بَه المراد كان ف
إإن غيرها، في يجوز فل المزدلفة، وهو بَالمكان، الصلةا هذهَ المراد بَه كان و

َأداء الشمس، بَغروب يدخل لِ الحج وقت في المغرب وقت َأن فظهَر الزمان، و
ّ لِ وقتها قبل الصلةا إإلِ َبر َأّن يجوز.  َعمَل يوجُب الواحد َخ ْلَم، لِ ال إع َأمر ال ف

إلعادةا ًا إليصيَر الوقت بَقي ما بَا إلفة، الصلتين بَين جامع َد إذ بَالمز ْأخيُر إإ ّنِما الت إإ
َنه وجب إك ُيْم الجمع يمكنه لِ الفجر طلوع وبَعد بَالمزدلفة، بَينهما الجمع إل

َطْت َق إلعادةا. َفَس ا

ّنِا َل إلعادةا َأمرنِا لو و َكْمنا الوقت ذهاب بَعد بَا إد َلَح َي ما بَفسا ّد بَاب من وهو ُأ
َأما يوجب لِ الواحد وخبر العلم، إلعادةا وجوب العلَم. ف إمن الوقت في ا بَاب َف
َعَمل إذ ال َلْخ ُد، بَالِحتياط وا َقُه كذا فيعي ّق نِظر ترديدهَ في لكن علمائنا بَعُض َح
ُق إإذ ظاهر ّق إت إمن ُكَل َتَح إء وق إل العشا ُوصَُو فل الجمع، لهذا َشْرٌط المزدلفة َو
إد يجوُز َفاق إهما. إل َأَحد

ُثّم ّلىَ ( َفْجَر صََ َلٍس) لما ال َغ قال: ما مسعود ابَن حديث من الصحيحين في إبَ
َأيُت ّلىَ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي رْ ًةا صََ إر صَل ْي َغ إتها إل َقا ّ إمي َةا إإلِ إن: صَل ْي َت َ صََل

إرب، ْغ ّلىَ بََجْمٍع، والعشاء الَم َفْجَر وصََ ٍذ ال ْومئ ميقاتها.  قبل َي

ُهَما َأنِه يعني ولِ المعتاد، ميقاتها قبل الفجر بَعد يعني ّ في لما الفجر، قبل صََل
ّلىَ َفْجَر البخارْي: وصََ َغ حيَن ال َع َأي ـ َبََز َل ـ. َط

ُثّم ّبَر، ( َك َقَف) و ّلَل، َو َه ّلىَ ولبىَ، و َعا) وسلم عليه الله صَلىَ النبّي علىَ وصَ َد (و



إه إت ّلىَ جابَر حديث في لما شاء، ما إلَحاَج َفَص َفْجَر الطويل:  ّيَن حين ال َب ْبُح له َت الّص
َأذاٍن ٍة، بَ َقام إإ إكَب ُثّم و َقْصواء رَْ َعَر َأتىَ حتىَ ال َبَل الَحَراَم الَمْش ْق َت َلَة فاْس ْب إق ال

ُهَ، َعا َد ّبرهَ، َف َك َله، و ّل َه َدهَ، و َوّح ًا َيَزل ولم َو إقف َفَر حتىَ وا ًا َأْس َع إجد َف َد ْبَل َف َأْن َق

َع ُل ْط مسلم. الشمُس... الحديَث. رْواهَ َت
إضَي علَي ماجه» عن وابَن والترمذي، داود، َأبَي «ُسنن في ذلك وجملُة الله رَْ

َقَف عنه َو َفَة وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال:  َعَر َفُة إبَ َعَر َها فقال: « ّل ُك
إقٌف»، ْو َفاَض ُثم َم َدفَا الشمس غربَت حين َأ َأرْْ ٍد، بََن ُأسامة و َعَل زي إشيُر وَج ُي

ٍة علىَ بَيدهَ ّناُس هين ُبَوَن وال إر إبََل َيْض إل ًا ا َها إإليهم يلتفت وشمالًِ، يمين ّي أ
َ ويقول: «

إكينة»، عليكم الناُس ًا َأتىَ ُثم بَالّس َع ّلىَ َجْم ًا، الصلتين بَهم فَص إميع َبَح فلما َج َأصَْ

َقَف. ُقَزَح َأتىَ َو َف
ْدرَْك» عن وفي َت إرْ «الُمْس َو إمْس إن ال َطبنا َمْخَرَمَة بَ الله صَلىَ الله رْسوُل قال: َخ
َد بَعرفاٍت، وسلم عليه إم َنىَ الله َفَح ْث َأ َأّما ُثم عليه، و إإّن قال: « ُد: ف ْع َأهَل َبَ

إك َلوثان الّشْر رْؤُوس علىَ الشمس كانِت إإذا الموضع هذا من يدفعون كانِوا وا
ّنِها الجبال َأ إئُم ك ّنِا رْؤُوسها، (علىَ الّرجال َعَما إإ ُع و َف ْد وكانِوا تغيب، َأْن قبل َنِ

الشافعي الشمس) منبسطة». ورْواهَ كانِت إإذا الحرام المشعر من يدفعون
ّنِا إإ ُع لِ وقال: «و َف ْد ْغُرَب حتىَ عرفَة إمن َنِ ُع الشمُس، َت َف ْد َنِ َفة إمن و إل َد ْبَل ُمْز َأْن ق

َع ُل ْط َنا الشمُس، َت ُي ْد إلٌف َه ْدي ُمَخا َه إل إل ْه إن َأ َثا ْو َل إك». ا والّشْر

َذا إإ َأي (و َفَر)  َأّما وقت في صَارْ َأْس إلْسفارْ. و َع ما ا َق ُدورْي ُنَِسخ بَعض في َو ُق ال
َذا إإ ٌأ، «و َفَخط َعت»  َل َع وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َلّن َط َف ْبَل َد ُلع َأْن َق ْط َت

إث في كما الشمُس َتىَ جابَر، حدي َأ َأي ( َوّجه إمنىًَ)  َع إإليها. ولو َت َف ْيٍل َد َل ٍرْ إبَ ْذ ُع بَه: إل
ْعٍف، إمْن ْو َض ٍر، َأ َب َء ولِ جاَز، َمَرٍض َأو إك َوى لما عليه شي الله صَلىَ َأنِه عمر ابَن رَْ

إذَن وسلم عليه َفة َأ إس لَضع ّنا َليٍل. رْواهَ يدفعوا َأْن ال إإذا إبَ َغ َأحمد: ف َل ْطَن َبَ َبَ
َع ُمَحّسر ًا، كاَن إإْن َأْسَر إشي َتُه وَحّرَك ما ّبَ ًا كان إإْن دا إكب ْدرَْ رَْا ٍة، َق ُهّم رْمي ويقول: الل

َنا لِ ْل ُت ْق إبَك، َت َغَض َنا ولِ إبَ ْك إل ْه إبََك، ُت َذا َع إفنا إبَ َعا ْبل و ذلك. َق
َةا (ورََْمىَ إة َجْمَر َب َق َع إن إمْن ال ْط إدي َبَ َوا َأي ال ًا)  ْبع َع َس ْب َياٍت َس ًا) وهو َحَص َف ْذ ـ (َخ
ْذفُا بَرؤُوس الّرْمُي ـ المعجمة بَالخاء َقال: الَح ُي َلصَابَع.  ْذفُا بَالعصا، ا والُخ

َلول بَالحصىَ، بَالمعجمة. والثانِي المهملة، بَالحاء ا
َأْن ُتُه:  َع وكيفي إت يض إر علىَ الحصيا ْف إه ُظ إم َها ْبَ َبحة. ويستعين اليمنىَ إإ بَالُمس
ُذ ْأُخ َي َطرفي وقيل:  إه، إإبَهامه إبَ إت ّبَح ُهَمام: وهو ابَُن قال وُمَس َلصَح، ال َليسر َلنِه ا ا

َلكثر. هذا، في والمعتاد َأنِه مسعود ابَن عن يزيد، بَن الرحمن عبد عن ورْد وقد ا

َةا رََْمىَ إة جمر َقب َع ْطن إمن ال ْبع الوادي َبَ ّبر حصياٍت إبََس َك ٍةا، كّل مع ُي قال: حصا
إقيل إإّن َف ًا له:  ْيُرهَ إإلَه لِ والذي فقال: هذا فوقها، إمن َيْرُمونِها نِاس َقاُم َغ الذي َم

ُةا عليه ُأنِزلْت البقرةا.  سورْ

ّبَر َك َأي (و ُكَل)  ٍةا كّل مع إبَ إكب لحديث حصا َء جابَر: رَْ َقْصوا َتىَ حتىَ ال َعَر َأ الَمْش
إم َعا، القبلَة، فاستقبل الَحَرا َد ّبَر، و َك ّلَل، و َه َد، و َوّح ًا َيَزل فلم َو َف إق َفَر حتىَ وا َأْس

ًا، ْبَل فدفع جد َع َأْن َق َتىَ حتىَ الشمُس تطل ْطَن َأ ً َفَحّرك ُمَحّسر َبَ نِاقته َأي ـ قليل
ُوْسطىَ الطريق سلك ُثم ـ ْبرى، الجمرةا علىَ تخرج التي ال ُك َتىَ حتىَ ال َةا َأ الجمر

إةا عند التي إع َفَرَماها الشجر ْب الخذفا، حصىَ مثل حصاةا كّل مع يكبر َحَصياٍت إبََس



ْنَحر. رْواهَ إإلىَ انِصرفَا ُثم الوادي بَطن إمن رََْمىَ مسلم. الم
َلحوص بَن عمرو بَن سليمان داود» عن َأبَي «ُسنن وفي ْيُت ُأّمه عن ا َأ قالْت: رْ

إه رْسوَل ّل إمي وسلم عليه الله صَلىَ ال َةا َيْر إن إمن الجمر ْط رْاكٌب وهو الوادي َبَ
ّبر َك ٍةا، ُكّل مع ُي إه إمن ورُْجٌل حصا إف ْل ُترهَ َخ َألُت َيْس فقالوا: الفضل الرجل، عن َفَس

ّيها «يا وسلم عليه الله صَلىَ فقال الناس، وازدحم عباس، بَن يقتل لِ الناس، َأ
ًا، بَعُضكم إإذا بَعض إقيل: هو حصىَ بَمثل فارْموا الجمرةا رْميتم و إفا».  ْذ مقدارْ الَخ

َأو إحّمَصة.  ْنِملة. مقدارْ َأو النواةا، ال ُل ا

َأكبر رََْمىَ ولو َقبة َأعلىَ من رْمىَ َأو الَخذفا، حصىَ إمن بَ َع الوادي بَطن من لِ ال
ًا وكان المقصود لحصول جاَز ْقدارُْ تارْك إم َلفضل. و ًا الّرْمي ل يكون َأْن استحبابَ
ًا الحصاةا وقعت فلو، َأذرٍْع، َخْمَسُة السقوط موضع وبَين الرامي بَين من قريب

َقعت ولو جاز، الجمرةا ًا و ْدرُْ بَعيد َق إب لِ. و فوقها. ولو ما والبعيد َأذرْع، ثلثُة القري
ٍةا رْمىَ َذها بَحصا َأهَ، الجمرةا عند من َأَخ ّيُر لِ الّرْمَي َلّن َأجز َغ الحجر صَفة ُي

َأساء، َبل لم َمْن َحَصىَ عندها ما َلّن و ْق إنّي رْوى لما َحّجه، ُي ْط ُق ّدارَْ ـ والحاكم ال
ٍد َأبَي عن ـ وصَححه إعي ْدرْي َس التي الجمارْ هذهَ الله رْسوَل قال: قلُت: يا الُخ

ّنِه تنقصَّ، َأنِها فنحسب عام كل بَها ُترمىَ إإ إفع، منها ُيقبل ما فقال: « ذلك ولولِ رُْ
َأيتها الجبال» . َأمثال لر
َوى قال: قال عباس ابَن «صَحيحه» عن في «ُمْسندهَ» والحاكم في َأحمد ورَْ

َةا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل ُقْط غدا َقطُت لي»، َجْمع: «ال َل حصياٍت له َف
ُهّن فلما الخذفا، َحَصىَ إمْن له ُت ْع َأمثال قال: «نِعم يدهَ في َوَض ُكم هؤلِء، بَ ّيا إإ و

َو ّدين، في والغل ّنِما ال إإ َلَك ف َلكم كاَن َمْن َه ْب ُلو َق ُغ ّدين». في بَال ال
َيُجوُز ْنس الّرْمُي و إج َلرْض إبَ َدرْ إمن ا َنِْحوهَ، َم َد َلن و ْعُل المقصو وذلك الّرْمي، إف
َدرْ يحصل إب رََْمىَ إإذا ما بَخلفا بَالَحَجر، َيْحُصل كما بَالَم َه ّذ ّنِه والفضة بَال َل

ًا ُيَسّمىَ َثارْ ًا. ويختصَّ لِ إنِ ًا والشافعي مالك عند بَالحجر الّرْمُي رَْْمي اتباع
َثر. المتوارْثِ للمنقول َل بَا

َقبة َجْمَرةا عند يقف ولِ َع إوي لما للدعاء ال ّنِه ابَن عن رُْ َأ إمي كان عمر:  َجْمَرةا َيْر
َقبة َع َأيُت ويقول: هكذا وينصرفا عندها، يقف ولِ الوادي بَطن من ال النبّي رْ
ُله. رْواهَ وسلم عليه الله صَلىَ َع ْف البخارْي.  َي

َع َط َق َتُه) عندنِا (و َي إب ْل َأي الشافعي وعند َت َها)  إل ّو َأ إبَ إل ( ّو َأ ٍةا بَ في لما رْماها حصا
َأّن ابَن حديث من الصحيحين ْدفَا كان ُأساَمَة عباس:  عليه الله صَلىَ النبّي إرْ

َفَة، إإلىَ عرفَة إمن وسلم إل َد َفْضَل الُمْز َفُه كان وال ْد َفة إمن إرْ إل َد َنىَ، إإلىَ ُمْز إم
ّبي وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َيَزل قال: فلم وكلهما َل َةا رََْمىَ حتىَ ُي َجْمَر

َبة. ولما َق َع الله صَلىَ الله رْسول َأّن عباس بَن الفضل عن الستة الكتب في ال
ّبي َيَزل َلْم وسلم عليه َل َةا رََْمىَ حتىَ ُي َقبة. وفي َجْمَر َع َلّما ابَن ال َف َها ماجه:  رََْما
َع َط َيَة. َق إب ْل ّت ال

ّبىَ الطحاوي» بَسندهَ «آثارْ وفي َل ُد قال:  َوّجٌه وهو الله عب َت فقال عرفاٍت إإلىَ ُم
َلعرابَي؟ هذا ُأنِاٌس: َمْن ْوا؟ َأم الناُس فقال: َضّل الله عبد إإلىَ فالتفت ا َنَِس

ّبي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َزاَل ما والله َل َةا، رََْمىَ حتىَ ُي ّ الَجْمَر َأْن إإلِ



ٍر. وفي َأو بَتهليٍل ذلك يخلط قال: ولم عباس ابَن عن للطحاوي رْواية تكبي
ّبوَن الناَس َيْسمع َل ّيها َعرفَة، عشيَة ُي َأ ُتم، الناُس، قال:  إسي َنِ ْفسي والذي َأ إهَ، َنِ إد َي إبَ

َأيُت لقد ّبي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل رْ َل َةا رََْمىَ حتىَ ُي َقبة.  َجْمَر َع ال

َع َط َق إع التلبيَة مالٌك و ًا عمَر َلّن عرفاٍت، من بَالرجو ّي التلبية قطعوا وعائشَة وعل
إقُف عرفة. ولِ من َأفاضوا حين إةا هذهَ رَْْمي بَعد َي ُبخارْي في لما الجمر عن ال

ْهري ْعُت الّز إم ًا قال: َس إلم إه عن يحدثُِ َسا َأنِه وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن َأبَي

َةا رََْمىَ إإذا كان إع رْماها الَجْمَر ْب َع ُيكبُر حصياٍت إبََس ًةا، كّل َم َأمامها ينحدرُْ ُثم حصا

إة مستقبَل فيقُف إقبل ًا ال إه رْافع ْي َد ُعو. وكان َي ْد إطيُل َي ْأتي الوقوفَا، ُي الَجْمَرةا وي
َها الثانِيَة إمي َيْر إع َف ّلما ُيكبُر حصياٍت إبََسب إرْ ذاَت ينحدرُْ ُثم بَحصاةا، رََْمىَ ُك مما اليسا

ًا البيَت مستقبَل فيقُف الوادي يلي ْيه رْافع َد ُعو، َي ْد ْأتي ُثم َي َقبة عند الَجْمَرةا ي َع ال
إميها َيْر ْبع َف ّبُر حصياٍت إبََس َك ّلما ُي ٍةا، رََْماها ُك إرفُا ُثّم بَحصا ْنَص إقُف ولِ َي عندها. َي

إر طلوع قبل الّرمُي يجوُز ولِ َفْج َأجازهَ قول وهو عندنِا، الثانِي ال مالك. و
إل الشافعّي إإّن ابَن لقو إء رَّْخصََّ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عباس:  َعا َأْن للّر

ْعَجمه»، في والطبرانِي «مسندهَ»، في شيبَة َأبَي ابَن َليلً. رْواهَ َيْرُموا ورْواهَ «ُم
إنّي َط ُق ٍد الدارْ َن ّية وزاد ُعمر ابَن حديث من ضعيٍف إبََس َأ ٍة فيه: و إمَن َشاؤُوا ساع

إرْ. النها
َنن في ما ولنا إة الّس َلرْبَع صَلىَ الله رْسوُل قال: كان عباس ابَن عن عطاء، عن ا
ّدُم وسلم عليه الله َق َء ُي َفا َع إه ُض إل َلس، َأه َغ ُهم إبَ ْأُمُر َي َةا َيْرُموا لِ َأْن و حتىَ الَجْمَر

َع ُل ْط إد الّشْمُس. وفي َت َن إرْ» عن «ُمْس َبّزا إل ال َفْض َأّن بَن ال الله صَلىَ النبّي عباس: 
َفَة َأَمَر وسلم عليه َع ُلوا َأْن هاشم بَني َض إح َت ْيٍل َجْمٍع إمن َيْر َل إنّي، إبَ ْي َبَ ُأ لِ ويقول: «

َةا َتْرُموا َع حتىَ الجمر ُل ْط الشمُس». َت
َأّن ابَن عن الطحاوي وفي ْأمُر كان وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عباس:  إنَِساءهَ َي

َقله َث َدَمُه َأي ـ و َأن صَبيحة ـ خ َو من َأفيضوا َجْمٍع:  َأ

إر إل َفْج ٍد ال َةا َتْرُموا ولِ بَسوا ّ الجمر َنا إإلِ ْت َب ْث أ
َ والفضيلَة بَهذا، الجواَز ُمصبحين. ف

ّدعاء. َفَمْخُصوٌص والثالثة الثانِية الليلة علىَ رْواهَ قبله. وما لما بَال
ْبسوط» شيخ وفي َأن «َم إلسلم:  َد ما ا إع بَع إر طلو َفْج إم من ال ّنْحر يو وقُت ال

إلساءةا، مع الجواز إع بَعد وما ا إس طلو إل إإلىَ الشم َوا بَعد وما مسنوٌن، وقٌت الّز
ْقُت الغروب إإلىَ الّزوال إلساءةا. مع الجواز وقُت والليل إإساءةا، بَل الجواز َو ا

ُثّم َبََح ( َلّن إإْن َذ َء)  إرد شا ْف حديث له. وفي يستحب بَل َدٌم، عليه يجُب لِ الُم
َنَحَر َف ًا وسلم عليه الله صَلىَ جابَر:  َدنِة، وستيَن ثلث َطىَ ُثم َبَ ًا َأع إلي َنَحَر َع َبَر ما َف َغ

إة من بَقي ما َأي ـ َل َكُه ـ المئة ُجْم َأْشَر إه. وقال في و إي ْد ْكَمُة ابَن َه إح ّبان: وال في إح
ّنِه ًا َنَِحَر وسلم عليه الله صَلىَ َأ َدنِة وستيَن ثلث ٍذ له كان َأنِه َبَ إئ وستوَن ثلثٌِ َيوَم

َنَحَر سنًة، ُكّل َف ٍة إل َن َدنًِة. ورَْوى َس َأّن ابَُن َبَ عليه الله صَلىَ الله رْسوَل ماجه: 
َبََح وسلم ًةا َذ إن بَقر َتَمَر َعّم ْع إه إمن ا إئ إة في نِسا ّنسائي الوداع. ورَْوى َحّج عن ال
َبََح عائشَة َذ ّنا قالت:  َنا يوم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َع ًةا. َحّج بَقر

ُثّم َأْن ( َذ َقّصَر) بَ ْعر رُْؤُوس من َأَخ إه َش إس ْأ َدارَْ رَْ ْق ٍة، إم ْنُِمل ً ُأ إو كاَن رْجل ًةا َأ َأ امر
َأي ُقُه)  ْل ْفَضُل) لتقديمه الرجل (وَح َأ إقيَن الية في ( ّل ُكم {ُمَح َقّصريَن}ٍ، رُْؤُوَس وُم

َأّن ابَن حديث من الصحيحين في ولما قال: وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عمر: 



إحَم ّلُه «رَْ إقيَن»، ال ّل إحَم الله؟ رْسول يا قالوا: والمقصرين الُمَح ّلُه قال: «رَْ ال
إقيَن»، ّل إحَم الله؟ رْسوَل يا قالوا: والمقّصرين الُمَح ّلُه قال: «رَْ إقيَن»، ال ّل الُمَح

َقّصرين». ولفظ الله؟ رْسوَل يا قالوا: والمقصرين فلما البخارْي قال: «والُم
َقّصرين».  الرابَعة كان قال: «والُم

َأّما ُق ُثم َأحّب، إإْن َيذبَُح «الهداية»: ثم صَاحب قوُل و َقّصر َأو َيحل عن رُْوي لما ُي
إل ُنُِسكنا كان َأنِه وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو ُثم َنِْرمي، َأْن هذا يقول: «
ْذبََح، َق» فغير ُثم َنِ معروفا. َنِْحل
ًا كان َلُه) ما (وَحّل ّ منه محظورْ إإلِ َء) لما ( ّنسا حديث من الصحيحين في ال

ْبُت عائشَة ّي َط ْبَل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل قالت: « إرم، َأْن َق ويوَم ُيْح
ّنْحر ْبل ال ُطوفَا َأْن َق إت َي ْيُر إمْسٌك». والّرْمُي فيه بَطيٍب بَالبي ّلٍل َغ إلحرام من ُمَح ا
ّلٌل المشهورْ، في عندنِا ّلُه رْحمهما والشافعّي مالك عند وُمَح إر وفي تعالىَ ال ْي َغ

إرْ الله رْسوُل قالت: قال عائشة عن ماجه وابَن داود َأبَي في لما عندنِا، المشهو
إإذا وسلم عليه الله صَلىَ ُكم رََْمىَ « ُد َةا َأَح َبة َجمر َق َع َقد ال ٍء ُكّل له َحّل َف ّ شي إإلِ

ّنساء». ال

َند وفي َلَمَة، ُأم َأحمد» عن «ُمْس ّنِه وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن َس قال َأ
إم عشيَة إإّن يو ّنحر: « ُكم رُّْخصََّ يوٌم هذا ال ُتم إإذا َل ْي َةا رََْم ّلوا َأْن الجمر إح كّل من َت

ُتم ما إرْم ّ عنه ُح إء». ولقول إمَن إإلِ إمْن ابَن النسا إة الزبَير:  ّن َذا الَحّج ُس رََْمىَ إإ
َةا ْبرى الجمر ُك البيت. يزورْ حتىَ والطيب النساء إإلِ عليه حرم شيء كل له حل ال

ْدرَْك» ـ في الحاكم رْواهَ َت ـ. وقول الشيخين َشْرط وقال: علىَ «الُمْس
إمَن ْكم الصحابَي: « َنة» (له) ُح ْفع. ولقول الّس إإذا ابَن الّر ُتم عباس:  ْي َةا رََْم الَجْمَر

ٍء ُكّل لكم َحّل فقد ّ شي َء، إإلِ ّنسا إس َأبَا رْجٌل: يا فقال ال َأّما والطيب؟ العبا قال: 
َنِا ّنِي َأ إإ ْيُت َف َأ ْأَسه ُيَضّمُخ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل رَْ إطيٌب رَْ َف َأ إك.  إمْس بَال
ّنسائي.  ماجه، ابَن رْواهَ لِ؟ َأْم ُهو وال

إنّي الطحاوي في ما ولنا ْط ُق ّدارَْ َأةا بَن الَحّجاج حديث من وال َط ْكر َأبَي عن َأرْْ بَن َبَ
َةا، عن حزم، بَن عمرو عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قالت: قال عائشَة عن َعْمَر
إإذا وسلم ُتم « ْي ُتم رََْم ْق َل ُتم، وَح َبَْح َذ ْد و َق ُكم َحّل َف ٍء ُكّل َل ّ شي َء». وفي إإلِ ّنَسا ال

إنّي الطحاوي ْط ُق ّدارَْ ْد حديث من وال َق ُكم َحّل الَحّجاج: «و ّثياُب َل ُثم ال ّطيُب».  وال
إني قال ْط ُق إهَ لم الدارْ إو ْيُر َيْر إج. َغ الَحّجا
َنِا ما علىَ ُنِصَّّ وقد َكْر ًا عندنِا بَالّرْمي التحليل حصول من َذ كتاب في َأيض

إهر المعروفا المبسوط» للشيخ «شرح إمن المناسك «شرح َزادهَ. وفي بَخوا
ْبَل الّرْمي بَقوله: وبَعد خان الصغير» لقاضي الجامع إق َق ْل ٍء ُكّل َلُه َحّل الَح شي

ّ َء إإلِ ّنَسا ّطيَب. وعن ال إحّل َأنِه يوسف َأبَي وال ّطيُب له َي ًا. ورَْوى ال عباس ابَُن َأيض
ّنِه ْيَس وسلم عليه الله صَلىَ َأ َل إء علىَ قال: « ّنسا ُق، ال ْل ّنِما الَح إء علىَ إإ ّنسا ال

إصيُر». رْواهَ ْق ّت َأحمد، داود، َأبَو ال وغيرهما. و
ُثّم إةا) وهذا َطافَا ( ْكٌن الطوافا إللّزيارَْ ًا رُْ ْوم َي إم إمْن ( ّيا إر) لقوله َأ ّنْح تعالىَ ال

ُكُروا ْذ َي إه اْسَم {و ّل ٍم في ال ّيا َلىَ معلومات َأ ُهم َما َع َق إة إمْن رََْز إهيَم َلنِعام َبَ ُلوا ا ُك َف
َها ْن إعُموا إم ْط َأ إئَس و َبا إقيَر ال َف ُثّم ال ْقُضوا *  َي ُهم ل َث َف ُفوا َت ُيو ُهم ول ُذورَْ ُفوا ُنِ ّو ّط َي ْل َو



إت ْي َب إق}ٍ فعطف إبَال إتي َع َأيام المؤقت الذبَح علىَ الطوافا ال هو فيتوقت النحر بَ
ًا َأرْبَعة بَها َأيض َعًة)  ْب ْعٍي ولِ رَْْمٍي (بَل واجٌب وثلثة َفْرٌض، (َس َعىَ َكاَن إإْن َس َس

َأي ْبُل)  َأْن ذلك قبل َق َعىَ كان بَ إفا عقيَب َس ُدوم. طوا ُق ال

ّوُل َأ َأي (و إه)  إت ْق َد الزيارْةا طوافا وقت َو ْع َبَ إر ( إم َفْج ْو َلن َي إر)  ّنْح َلُه ما ال ْب إمن َق
َعرفة، الوقوفا وقُت الليل َأي عليه مرتٌب والطوافا إبَ َو)  ُه الزيارْةا طوافا (و

َأي إه)  إفي إل في ( ّو ّيام َأ ّنْحر َأ ْفَضُل) لما ال َأ ّنِه ابَن عن ُمْسلم في ( َأ صَلىَ عمر: 
َفاَض وسلم عليه الله ْوَم َأ ّنْحر َي َع ُثّم ال ّلىَ رََْج َنىَ. قال الظهر َفَص إم نِافع: وكان إبَ
َعُل عمر ابَن ْف َي ذلك). (
َأّما َأفضُل صَاحب قوُل و َليام هذهَ «الهداية». و َها، ا ُل ّو الله صَلىَ النبي قال َأ
َها وسلم عليه ُل ْفَض َأ ْيُر « َغ َف َها»  ُل ّو ُثّم جابَر حديث معروفا. وفي َأ إكَب الطويل:  رَْ

َفاَض وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َأ إت إإلىَ ف ّلىَ البي ّكَة. قال الظهر َفَص إبََم
َد َأّن َشّك بَعُضهم: ولِ إن َأَح ْي َبَر ْهٌم. وحيث الَخ ّد لِ َو َأَحد في الظهر صَلةا إمن بَ

إن ْي َنِ َكا إد ففي الَم َلىَ الحرام المسج ْو إت َأ ُثبو إة إل َف َع ْولىَ فيه، الفرائض ُمَضا َل َأْن وا

َع َف ْد ْهُم ُي َو َأنِه ويجمع ال إفيُض كان والسلم الصلةا عليه بَ ٍم ُكّل َي ْو إم إمْن َي ّيا ّنْحر َأ ال
إوي، كما إنّي فالِختلفا رُْ ْب إدهَ. علىَ َم ّد َع َت

َوَحّل إإجماع َلُه ( ُء) بَ ّنَسا إة ال ُلم ّلُه الشارْح. لكّن ذكرهَ كذا ا ّدم إإذا َمَح ْعي َق إإذ الّس
َ إحّل لِ ُع َي إجَما ُد ولِ بَل ال ْق إح َع َكا ّن بَالحلق إحلهن ُثم الشافعي، عند السعي قبل ال

َأو السابَق ًء ( ّ بَالطوافا لِ ذلك، في إخلفٍَا علىَ الّرْمي) بَنا َلُه َأّخر َأنِه إإلِ في َعَم
ّق ّنساء َح ْذرْ.  لصاحب ال ُع ال

إإْن َف َأي َأّخَر) الطوافا ( َها)  ْن َع ّنحر َأيام عن ( ًا، ال َهَ) تحريم إر ُك ّنِه ( إم مؤقت َل َأيا بَ
ّنْحر إجُب ال َي إجَمارْ رَْْمَي َأّخر لو كما حنيفة َأبَي َدٌم) عند (و لِ وعندهما وقته، عن ال
ٌء، يجُب إئل ما وسلم عليه الله صَلىَ َلنِه شي ٍء َعْن ُس إم َأعمال من شي إر يو ّنْح ال
ّدَم ّ ُأّخَر ولِ ُق َعل إإلِ ْف إجيَب ولِ قال: «ا ُأ َأّن َحَرج». و ْثَم، معناهَ: لِ بَ من يلزمه ولِ إإ

َدُم عدمه الكفارْةا. َع
َد ْع َبَ إل (و َوا إم ثانِي َز ْو إر َي ّنْح إجَمارَْ رََْمىَ ال ُأ الثلثَِ، ال َد ْب إلي إبََما َي َأي َي َد)  إج إمن الَمْس

إجد ْيف َمْس ُثّم الَخ إليه) المسمىَ إبََما ( إةا َي َطىَ. بَالَجْمَر ُوْس ال
ُثّم َقبة ( َع ًا بَال ْبع ّبَر َس َك َأي و ُكَل)  ٍةا كل مع إبَ إميها، حصا من كل بَعد ووقف َيْر

َلولين ّناُس، فيه يقف الذي الموضع في ا َد ال إم ّلَه، وَح َنىَ ال ْث َأ ّلَل عليه، و َه ّبر و َك و
َعا) واستغفر َد َأقارْبَه َلبَويه (و َوى لما ومعارْفه و إث من البخارْي رَْ ٍم حدي بَن سال

ّنِه عن الله، عبد َأ َةا يرمي كان َأبَيه:  إع الدنِيا الَجمر ْب ّبُر حصياٍت، إبََس َك إر علىَ ُي ْث ُكّل إإ
ٍةا، إهل، يتقدم ُثم حصا ُيْس ًا القبلة مستقبَل ويقوُم َف ُعو طويلً، قيام ْد َي ُع َف َف َيْر و

إمي ُثّم يديه، َةا َيْر ْأخذ كذلك الوسطىَ الجمر ويقوُم فيسهل، الّشمال ذاَت في
إة مستقبَل ًا القبل إمي ُثّم يديه، ويرفع فيدعو طويلً، قيام َةا َيْر َقبة ذاَت الَجْمَر َع ال

ْطَن إمن َأيُت هكذا ويقول عندها، يقف ولِ الوادي َبَ عليه الله صَلىَ الله رْسوَل رْ
َعُل. وسلم ْف َي



ٍة وفي َفاَض َأنِها عائشَة عن داود َلبَي رْواي َأ إمْن وسلم عليه الله صَلىَ قالت: 
إه إم ْو ّلىَ حين َي ْهَر صََ ّظ َع ُثّم ال َنىَ إإلىَ رََْج َكَث إم َيالَي بَها َفَم ّيام َل إريق َأ ّتْش َيْرمي ال و

إجَمارَْ إت إإذا ال َل ٍةا ُكّل الّشْمُس، َزا إع جمر ْب ّبُر َحَصياٍت، إبََس َك ٍةا، ُكّل مع ُي إقُف حصا َي و
ُلولىَ عند إة ا إطيُل والثانِي ُي َياَم، َف إق َيْرمي ال إقُف ولِ الثالثة و داود. َأبَو عندها. رْواهَ َي
ُثّم َعُل ( ْف َي ًا)  َد إلَك، َغ َذ َك ُهَ ُثّم ( َد ْع إلَك) يفعل َبَ َذ إإْن َك َد ( ّي َق َكَث)  ّيٌر َلنِه بَذلك َم ُمَخ
ْيَن إر َبَ ْف ّن َفَمْن لقوله الرابَع َأو الثالث، اليوم في ال َعّجَل تعالىَ: { َفل يومين في َت
ْثَم َأّخر وَمْن عليه إإ ْثم فل َت إن عليه إإ َو) ـ إلَم ُه َقىَ}ٍ (و ّت ْكث َأي ا زوال إإلىَ ـ الُم

ُثَر الرابَع اليوم ْك َت إل َأَحّب)  ُةا ( َد العباد َوى ولما الطاعُة، وتزي ماجه، وابَن داود، َأبَو رَْ
ّبان، وابَن َفاَض عائشَة عن ـ مسلم شرط وقال: علىَ ـ والحاكم إح َأ قالت: 

إخر إمن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل ٍم آ ّلىَ حيَن يو ْهَر صََ ّظ اليوم في َأي ـ ال
إع ّيام من الرابَ َنىَ َأ َوى إم ًا: «اللهم هريرةا َأبَي عن الحاكم ـ. ورَْ اغفر مرفوع

إلَمْن للَحاّج، مسلم. شرط علىَ الَحاّج». وقال: صَحيح له استغفر و
ُقُط) الّرْمُي َيْس إهَ عنه (و إر ْف َن إبَ ْبَل ( إر َق َفْج إع)  ُلو إم ُط ْو َي إع) وعن (ال إبَ حنيفة، َأبَي الّرا

ْفُر له الشافعي: ليس قول وهو ّن َد ال ْع إس غروب َبَ َلن الثالث، اليوم من الّشْم

ْفَر ّن َفَمْن لقوله الليل في لِ اليوم في ال َعّجَل تعالىَ: { إن في َت ْوَمي ْثَم فل َي إإ
إه}ٍ، ْي َل إم في رََْمىَ ولو َع إع اليو ْبَل الّرابَ إة، مع حنيفَة َأبَي عند صََّح الّزوال، َق الكراه

ّنَة، خالف َلنِه ًا يصح وقالِ: لِ الّس إم اعتبارْ الجمهورْ وعليه والثالث، الثانِي بَاليو
َلف من َلف.  الّس والَخ

َلبَي إإذا ابَن قول حنيفة و إم إمْن النهارْ انِتفخ عباس:  إر، يو ْف ّن َقد ال الّرْمُي، َحّل َف
َدرُْ. والِنِتفاخ: الِرْتفاع. لكّن َفُه بَن طلحَة سندهَ في والّص ّع البيهقّي، َعْمرو: َض

َنصََّ ليس صََّح إإْن َأنِه علىَ َعىَ في إبَ ّد إضيَخان: قال يخفىَ. وفي لِ كما الُم َأبَو َقا

ّلُه ومحمد: الّرْمُي حنيفة ًا ُك إكب َلنِه رَْا ْفَضُل. انِتهىَ.  إوي َأ ُبَه رُْ ُكو عليه الله صَلىَ رُْ
ّله. وفي فيه وسلم َتحب ُك ُيْس إإْن الجمارْ، إإلىَ الَمْشي «الظهيرية»:  إكَب و َها رَْ ْي َل إإ

ْأَس فل ّنُِه بَه. والَمْشُي بَ َأ ْعَل َحَمَل َأفضُل. فك علىَ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي إف
ٍرْ ْذ إفا في تقدم ُع ْعي. الطوا والّس

إتيُب ُثم إبيُت ذكرنِا، كما الّرْمي َتْر إمنىًَ والَم إن الّرْمي ليالي في إبَ ّنتا لِ عندنِا، ُس
ّتَب وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأّن والشافعّي. لهما مالك قال كما واجبان رَْ
ُذوا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي قال وقد لياليه، في بَمنىَ وبَات الّرْمي ّني «ُخ َع

ُكم». ورْوى َك إس َنا ّنِه عن شيبَة َأبَي ابَن َم َأ َهىَ كان عمر:  ْن إبيَت َأْن َي ٌد َي ورْاء من َأَح
َقبة، َع ُهم وكان ال ْأُمُر ّنِه ابَن وعن نِحوهَ، عباس ابَن إمنىَ. وعن يدخلوا َأْن َي َأ عمر: 

َهَ إر ٌد َيناَم َأْن َك ّياَم َأح ّكَة. إمنىًَ َأ إبََم
َذَن عباس ابَن َأّن ولنا ْأ إة في وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل است بَمكَة البيتوت
إة، الّرْمي ليالي في َي َقا إذَن للّس َأ ًا كان ذلك. ولو في له ف َكها له رَّْخصََّ َلَما واجب َتْر

ٍرْ الواجب َتْرَك َأّن قالوهَ. وفيه كذا للسقاية، ْذ ُع إقٌط إبَ ًا، للدم ُمْس َق وقد اتفاق َب َس
إلذن إمُل َأنِه علىَ بَمزدلفة، الوقوفا ترك في للضعفة ا َت َلهل الخصوصَيَة َيْح

َأعلم.  تعالىَ فافهم. والله السقاية،



َهَ إر ُك َقل تقديُم و َث ُع وهو ـ ال إة َزَمَن ـ وحشمه المسافر بَفتحتين: متا َقاَم إل بَمنىَ ا
ّدَم عمُر: َمْن ُعَمارَْةا: قال شيبَة» عن َأبَي ابَن «مصنف في لما للرمي، َلُه َق َق َث

إر ليلَة إمنىًَ إمْن ْف ّن إبيل، ابَن له. وعن حج فل ال ّدم قال: َمْن عمر عن ُشَرْح َلُه َق َق َث
ْبَل إر َق ْف ّن َأي َحّج فل ال ُبه، بَه يشتغُل َلنِه إلَحّجه، َكَماَل لِ َلُه.  ْل ّبََما َق ُعه ورُْ َن عن َيْم

إم ْتَما الّرْمي. إإ
َذا إإ إمْن (و َفَر)  َنىَ َنِ إإلىَ إم ّكَة ( إب) ـ َنَِزَل َم المهملة الصاد بَتشديد بَالُمَحّص

َلبَطح، ويقاُل ـ المفتوحة ْيف، والبطحاء، له: ا الجبل بَين ما وهو والبطحا، والَخ
ْقبرةا عندهَ الذي ًا يقابَل الذي والجبل الَم َليسر الجانِب في مصعد ْنَِت ا َأ إهٌب و َذا
َنىَ إإلىَ ًا إم ُةا وليست الوادي، بَطن عن مرتفع َبَر ْق الُمَحّصب.  من الَم

ّلي َأْن وُسّن ْهَر، فيه ُيَص ّظ َعْصَر، ال إرَب، وال ْغ َء، والَم إعَشا ُع وال ْهَج َي َعًة، و ُثّم َهْج
ْدُخل َأّن عن البخارْي في لما مكَة، َي ّلىَ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأنِس:  صََ
َعْصَر، الظهَر إرَب، وال ْغ َء، والَم إعَشا َد وال َق ًةا ورَْ إب، رْقد إكَب ُثم بَالُمَحّص البيت إإلىَ رَْ
َطافَا َداع طوافَا َأي ـ بَه َف َو َلئمة شمس ـ. قال ال ْبُسوطه»: وكان في ا ابَُن «َم
ّنه سنة فيه النزوُل يقول: ليس عباس ٌع (ولك َلُه موض الله صَلىَ الله رْسوُل َنَِز

ًا، وسلم عليه َلصَح قال وبَه إإتفاق ّنة، َأنِه عندنِا الشافعي. ا َأنِه س الصلةا عليه و
ًا. له نِزله والسلم ّنِما عائشة حديث من الستة الكتب في ما قصد إإ نِزل قالت: 
وليس لخروجه، َأسمَح ليكون الُمَحّصب وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل

َفَمْن ّنة)  ٍم ينزله. وفي لم شاء وَمْن نِزله َشاء بَُس إل َلىَ ـ رْافع َأبَي عن ُمْس ْو َم
ْأُمْرنِي قال: لم ـ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َي
إزَل َأْن وسلم ْنِ َطَح َأ ْبَ َل َنىًَ، إمْن خرج حين ا ْئُت ولكن إم ْبَُت إج َته، َفَضر ّب َفَجاء ُق

َنَزَل. قال َلىَ بَكر: وكان َأبَو ف إل َع َق إبّي َث ّن وسلم عليه الله صَلىَ ال

عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: قال هريرةا َأبَي عن الصحيحين في ما ولنا
َنِْحُن ونِحن وسلم إمنىًَ: « ًا نِازلون إبَ إف غد ْي َنَِة بَني بََخ َقاَسُموا حيُث إكنا علىَ َت

ْفر». وذلك ُك ًا َأن ال َفْت كنانِة وبَني قريش َل المطلب: وبَني هاشم بَني علىَ َتَحا
إكحوهم لِ َأن ْن عليه الله صَلىَ الله رْسول إإليهم يسلموا حتىَ يبايعوهم ولِ ُي

َأنِه ابَن عن نِافع حديث من مسلم ـ. وفي الُمَحّصب بَذلك يعني ـ وسلم عمر: 
إصيَب يرى كان ّتْح ّنًة، ال ّلي وكان ُس ّظهَر ُيَص ّنفر يوَم ال نِافع: بَالمحّصب. قال ال
َلظهر والخلفاء وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َحّصَب قد ُيقال: َأْن بَعدهَ. وا
ّنُة إإنِه َع ذلك َلن إكفاية، ُس إض ْو َأن الحاج ُلمراء وينبغي جميعهم، الحاج يسع لِ الَم

إرهم، وكذا فيه، ينزلوا ًا ساعًة ولو غي للطاعة. إإظهارْ
ُثّم إرْ) عن َطافَا ( َد َداع، طوافُا وهو البيت، للّص َو َتحب ال ُيْس إخَر يجعله َأْن و آ

َعًة طوافه ْب ْعٍي) وهو رََْمٍل إبَل (َس الشافعّي وعند عندنِا، الفاقي علىَ واجٌب وَس
َلصَح في ّنٌة، مالك: هو عنه. وقال ا إة َلنِه ُس ُدوم. ولنا طوافا بَمنزل ُق في ما ال

َأَمر عباس ابَن عن طاوس، عن الصحيحين إخُر يكوَن َأْن الناَس قال:  إدهم آ عه
إت، ّ بَالبي ّفَف َأنِه إإلِ َأةا علىَ ُخ الناُس قال: كان إلُمْسلم لفٍظ الحائض. وفي المر

إرفوَن ْنص ٍه، ُكّل في َي ٌد ينفرّن «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل فقال َوْج َأَح

ّنسائي الترمذي الطوافَا». وفي بَالبيت عهدهَ آخَر يكوَن حتىَ عمر ابَن عن وال
ّ بَالبيت عهدهَ آخر فليكن حّج قال: من ّيض إإلِ صَلىَ الله رْسوُل لهن رّْخصَّ الُح



إإن «مسندهَ» وزاد في الشافعي ورْواهَ وسلم عليه الله النسك آخَر فيه: و
بَالبيت.  الطوافُا

ُثّم إرَب ( ً إمْن َش إبل ْق َت ًا، َزْمَزَم) ُمْس حديث في لما قدرْ، إإْن بَيدهَ ويستقي متضلع
َأتىَ يسقون وهم المطلب عبد بَني ـ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي يعني ـ جابَر: ف

علىَ الناس يغلبكم َأْن فلولِ المطلب عبد بَني فقال: «انِزعوا َزْمَزَم علىَ
ًا». ولقول فناولوهَ معكم، لنزعت سقايتكم ْلو الله صَلىَ النبّي عباس: جاء ابَن َد

َنا َزْمَزَم إإلىَ وسلم عليه ْع َنَز ًا له َف ْلو إرَب، َد في َأفرغناها ُثّم فيها، َمّج ُثّم َفَش
َلبوا َأن قال: «ولولِ ُثم َزْمَزَم، ْغ في َأحمد بَيدي». رْواهَ لنزعت عليها ُت

إهَ» والطبرانِي َند في) «معجمه». («ُمْس
ْعد ابَن وذكر إبََسندهَ في َس إت»  عليه الله صَلىَ النبّي عن عطاء، عن «الطبقا

َلّما وسلم َفاَض َف إزع لم ـ زمزم إمن يعني ـ بَالدلو لنفسه نِزع َأ ْن َأحد، معه َي

َأنِه فشرب ٍء قال: «خيُر وسلم عليه الله صَلىَ منها. وعنه:  َلرْض َوْجه علىَ ما ا
ُء ُء طعمة طعاُم فيه زمزم، ما َقم. وَشّر وشفا ٍء َس َلرْض وجه علىَ ما ٌء ا إبَوادي ما

ُهوت ْوت، بَقية َبََر إل َحْضَرَم إرْج ُيمسي) لِ يتدفق الهواّم) يصبح (من الَجَراد ك (و
َأنِه «الكبير» ورْواته في الطبرانِي فيها». رْواهَ إبَلَل الله صَلىَ ثقات. وعنه: 
ُء وسلم عليه إرَب إلَما َزْمَزَم قال: «َما إإْن ُش َتُه له:  ْبَ إر َتستشفي ش َفاَك ل ّلُه، َش ال
إإْن َتُه و ْبَ َعَك شر إب ُيْش َعَك ل َب ّلُه، َأْش إإْن ال َتُه و ْبَ إر َطع َش ْق َي ًأ َل ّله، قطعه ظم وهي ال

ْقيا جبرائيل، َهْزَمة إه وُس ّل إنّي إإسماعيَل». رْواهَ ال ْط ُق ّدارَْ عنه. وكذا وسكت ال
ًا. وكان الحاكم رْواهَ إرَب إإذا عباس ابَن مرفوع َء َش ّنِي قال: اللهم َزْمَزَم ما إإ

ُلَك َأ ًا َأس ْلم ًا، إع َع إف ًا َنِا إرْْزق ًا، و إسع ًء َوا َفا إش ٍء. رْواهَ ُكّل إمن و في الحاكم دا
ًا. إه» موقوف إك ْدرَْ َت «ُمْس

ّبَل َق َبَة) المرتفعة (و َت َع َلرْض عن ال ًا ا َع للكعبة تعظيم َوَض َو َهُه) الشامل ( َوْج
إه بَجبهته ْي ّد إرْهَ وَخ ْد َلىَ وصََ َع إم) وهو ( َتَز ْل َلسود الحجر بَين ما الُم والباب. فقد ا

ّباح، بَن الُمثنىَ عن البيهقي رَْوى َعيب، بَن عمرو عن الّص ّدهَ: عن َأبَيه، عن ُش ج
َهُه، يلزق كان وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأّن ُهَ َوْج ْدرَْ َتَزم. وصََ ْل بَالُم

َثنىَ ّباح بَن والُم ًا داود َأبَو الترغيب. ورْواهَ بَاب إمن هذا لكن (ضعيف، الّص َأيض

ّباح) عن بَن المثنىَ جهة من ْيب، بَن َعْمرو الّص َع ّدهَ عن َأبَيه، عن ُش َأطوَل َج إبَ
هذا. إمن

َأي ّبُث)  َتَش َي ُق (و ّل َق يتع َتَص إرْ) وال َتا َلس إرْ (بَا َعا بَالجدا َد َو ًا) في ( إهد َت الِعتذارْ ُمْج
إثُر ْك ُي إكي) و ْب َي ُذ الِستغفارْ، (و ّو إك ويتع إل ّبارْ بَالَم ّفارْ، العزيز الَج َنن في لما الغ «ُس

َعيب، بَن َعْمرو داود» عن َأبَي ْفُت َأبَيه عن ُش ُط َع قال:  إد َم َلّما الله عب َنا َف ْئ ُبََر إج ُد
إة َألِ الكعب ُذ؟ قلُت:  ّو َع َت ّوذ َنِ َع َت إه قال:  ّل إرْ، إمَن بَال ّنا الحجَر، استلَم حتىَ َمَضىَ ُثّم ال
َقاَم إن بَين و إك إب، الّر َع والبا َوَض ُهَ َف ْدرَْ َهُه صََ َوْج إه َو ْي َع إذرَْا إه و ْي ّف َك ُهَما هكذا، و َط َبََس و

ًا، َأيُت قال: هكذا ُثم َبَْسط ُله. ورْواهَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل رْ َع ْف ابَن َي
إه، فيه: عن وقال ماجه ّدهَ. قال عن َأبَي إذرْي: فيكوُن َج ْن َعيٌب الُم َأبَو ُش ٌد و َقد محم
َفا ّعٌف وهو الله، عبد مع َطا َثنىَ ُمَض ّباح.  بَن بَالُم الّص



َأخبرنِا عبد رْواهَ وكذلك َعيب بَن َعْمرو عن ُجَريج، ابَن الرزاق:  قال: طافا ُش
ّدي َلّما عمرو، بَن الله عبد َأبَيه مع عمرو، بَن الله عبد بَن محمد َج َها كان َف َع إبَ َسا
َألِ لعبد محمد قال ُذ الله:  ّو ًا َأصَّح آخرهَ. وهذا إإلىَ نِتع َأّما من إإسناد َلول. و ا

َتزم َمَحّل تعييُن ْل إب ففي الُم َع إقّي «ُش َه ْي َب إليمان» لل صَلىَ عنه عباس ابَن عن ا
ْيَن قال: «ما وسلم عليه الله إن َبَ ْك إب الّر َأخرَج والبا َتَزٌم». و ْل َي ابَُن ُم إد في َع

إرَمَة، «الكامل» عن ْك ًا عباس ابَن عن إع ُد ووقفه مرفوع في الرزاق عب
َتَزُم ابَن «ُمصنفه» عن ْل َلماكن إمَن عباس. والُم ُء، فيها ُيستجاُب التي ا َعا ّد ال

إقَل إن عن ذلك ُنِ إه عباس ابَ ّل َوال َف ْوُت َما قال:  َع ّ َقّط َد إني. إإلِ َبَ َأَجا

ُع إج َيْر َأي (و َقَرى)  ْه َق إإلىَ ويلتفت ويمشي الورْاء. وقيل: ينصرفُا إإلىَ الرجوع ال
إن البيت َتَحّز ّتىَ إفَراقه علىَ كالُم َأي إمَن َيْخُرَج (َح إد)  إج إه، إمْن الَمْس إل َف قيل: َأْس

إب من ُعْمرةا، بَا ْأثورْ. وفي بَل المشهورْ وهو المروةا بَاب وقيل: من ال الم
ُبون إإذا «النوازل»: يقول إئ َتا ُدوَن رْجع:  إبَ ّبَنا َعا ُدون، إلَر إم ّلُه صََدق َحا َدهَ، ال ْع َو

َنَِصَر َدهَ، و َلحزاَب وهزَم عب ُهَ، ا َد ُد َوْح إه الحم ّل ّنا وما لهذا، هدانِا الذي إل إدي ُك َت ْه َن إل
ّلُه، هدانِا َأْن لولِ ّنا فتقبله لذلك هديتنا فكما اللهم ال بَنا، العهد آخر تجعله ولِ م

ّنا ترضىَ حتىَ إإليه العود وارْزقنا الراحمين. َأرَْْحَم يا إبََرْحَمتك ع

بَالمرأةا)  خاصَة (أحكام

ُةا َأ إل (والَمْر ّ كالّرُج ّنِها إإلِ إشُف لِ َأ ْك َلنِه َت َها)  ْأَس ٌةا رَْ َبَْل) تكشُف عورْ َها) لما ( َه َوْج )
إنّي رَْوى ْط ُق ّدارَْ صَلىَ الله رْسوُل قال: قال عمر ابَن عن والطبرانِي والبيهقي ال
إةا علىَ «ليس وسلم عليه الله َأ ّ إإحَراٌم المر َها في إإلِ إه َها». قال َوْج ْي ّف َك و

إنّي: الصواُب ْط ُق ّدارَْ ُفه ال ْق ُهمام: وقوُل ابَُن عمر. قال ابَن علىَ َو الصحابَي ال
ًا ُيَخالف، لم إإذا عندنِا ُحّجٌة ْدرَْك. انِتهىَ. لكن لم فيما ُخُصوصَ إكل ُي في ما ُيْش

َأةا َأّن الفروع إن. تلبَس َأْن للمر ْي ّفاَز ُق ال
ْو َل َو َأي ( َلْت)  َد َلت وفي َأرْسلت، َس َد َأْس ٍة:  َأي ُنِسخ ًا)  ْيئ ْتُه (َش َأي َأرَْْخ إه)  ْي َل َع )
َأي وجهها علىَ ًا)  إفي ًا (ُمَجا َأي ُمبعد ْنُه)  َع ْدُل، (َجاَز) ذلك وجهها عن ( لما الّس
َباٌن قالت: كاَن عنها الله رْضي عائشَة حديث من ماجه وابَن داود، َأبَو رَْوى ْك رُْ

َنِْحُن إبَنا َيُمّروَن َع و إل َم إإذا محرماٌت وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو ُذونِا ف َحا
َلْت َد َدانِا َس َها إإْح َبَ َبا ْل إسها إمن إج ْأ إإذا َوْجهها، علىَ رْ َناهَ. َجاوُزونِا ف ْف َكَش

ّبي (ولِ َل َلن ُت ًا)  ْهر ٌةا صَوتها َج ٍة إإلىَ ُيؤدي وقد عورْ َعىَ (ولِ فتن ْيَن َتْس إن) َبَ ْي َل إمي ال
ّ الطوافا، في َتْرُمُل لِ وكذا إئل إشَف َل َك ْن إنِها إمن شيء َي َد ْأَسها، (ولِ بَ ُق) رْ إل َلن َتْح

َقُه ْل َلٌة َح ْث َها ُم إق إبَ ْل َته، الرجل َكَح َي َهىَ الله كّرم علَي ولقول إلْح َنِ الله رْسوُل وجهه: 
َق َأْن وسلم عليه الله صَلىَ إل ُةا َتْح َأ ْأَسها. رْواهَ المر َبَْل الترمذي رْ ّنسائي. ( وال

إلقوله َقّصُر)  إء علىَ «ليس وسلم عليه الله صَلىَ ُت ّنسا ُق، ال ْل ّنِما الَح إء علىَ إإ ّنسا ال
إصيُر». رْواهَ ْق ّت عباس.  ابَن حديث من داود َأبَو ال

َبُس ْل َت إخيَط) والُخّف (و ًا الَم إف، عن َتَحّرز َكْش َلسود الحجَر تقرب ولِ ال في ا
ًا الزحام إة عن َتَحّرز َها) وكذا مماّس ْيُض َفاُسها الرجال. (وَح ًا (لِ إنِ ُع) شيئ َن من َيْم
ّ الحج َأفعال إإلِ إلَما ( َوافا)  ّط َأّن حديث في البخارْي رْوى ال صَلىَ النبّي جابَر: 

إئَشَة قال وسلم عليه الله إكي َحاَضْت حين لعا َنّس َت إرفا: « إسَك إبََس َنا ّلها الَم ْيَر ُك َغ



ُطوفي لِ َأن ّلي ولِ َت إرفُا حتىَ ُتَص ُهري» . وَس ْط ٌع الراء بَكسر ـ َت ُقْرَب ـ: موض
َويق مكَة إلَما ُف إعيم. و ْن ّت ّ َنَِرى لِ قالت: َخَرْجنا عائشة عن الصحيحين في ال إإلِ
َلّما الَحّج ّنا َف إرفا ُك َنِا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل علّي فدخل إحْضّت، إبََس َأ و
إكي ْبَ إك فقال: «َما َأ إت»؟ َل إفْس َنِ إإّن قلت: نِعم، َأ َبُه َأْمٌر هذا قال: « َت ّلُه َك علىَ ال
إت إضي آدَم، بَنا ْق إضي ما َفا ْق ْيَر الحاّج َي ُطوفي لِ َأْن َغ إت َت ُهري». حتىَ بَالبي ْط َت

بَعرفة) الوقوفا فاته (من
إئُت َفا َتُه الذي الَحّج) وهو (و َفة الوقوفُا فا َعَر َع حتىَ بَ ُل ْط َفْجُر َي َع ال َط َق َو َطافَا)  )
إم عند التلبيَة إر استل إةا، الَحَج ُعْمر ّلُل َلنِه كال َتَح إلها َي َعا ْف َأ َعىَ بَ إإْن (وَس ّلَل)  َتَح حلق و

ٍم َأو إإحرا َقَضىَ) بَ ٍد َقّصر. (و إمْن جدي إبَل) ولِ ( عندنِا.  عليه َدَم َقا

ٌي، والشافعّي: عليه مالك وقال ْد ْيَماَن «الموطأ» عن في لما َه َل َيَسارْ: بَن ُس
َأّن َلسود ابَن « َء ا إر يوَم جا ّنْح ُعَمُر ال إضَي الخطاب بَن و ْنَحُر عنه الله رَْ َيُه َي ْد َه

ْأنِا المؤمنين، َأميَر فقال: يا فقال عرفة، يوم هذااليوم َأن نِرى كنا العدةا َأخط
ًا وانِحروا معك، وَمْن َأنِت فطف مكة إإلىَ عمر: اذهب ْدي ُثم معكم، كان إإْن َه

إلقوا ُعوا َقّصروا َأو اح إج إإْن شئتم، إإْن وارْْ إبٌَل عاٌم جاء ف ـ قضاء َأي ـ فحّجوا َقا
ًا ـ. أي واهدوا َفَمْن علىَ قياس إجد َلْم الُمْحَصر. { َياُم َي إص إة َف َث َ ٍم َثل ّيا الَحّج في َأ
ٍة َع ْب َذا وَس ُتم}ٍ. إإ ْع رََْج

إنّي رَْوى ما ولنا َط ُق ّدارَْ صَلىَ الله رْسوَل َأّن عمر وابَن عباس ابَن حديث من ال
َقف قال: «َمْن وسلم عليه الله ْدرََْك فقد بَليٍل بَعرفَة َو َته وَمْن الحّج، َأ عرفاٌت فا
َليٍل َته فقد إبَ إحّل الَحّج، فا َي ْل ٍةا، َف ُعْمر إبَل». ولم إمن الحّج وعليه إبَ النبّي يذكر َقا

َي، وسلم عليه الله صَلىَ ْد َه ًا كان ولو ال إجب ُهَ. وما وا َكَر َذ إوي َل محموٌل عمَر عن رُْ
الِستحباب. علىَ عندنِا

إل ويتحلُل بَاٍق إإحرامه َأصَُْل ومحمد حنيفَة َأبَي عند ُثم َأفعا إةا. وعند بَ َأبَي العمر

ُعمرةا، إإحراُمه ينقلُب يوسف إةا َأفعال َلن لل إم العمر إإْحرا ْيُر غيرها بَ ٍرْ. َغ ّو َتَص ُم
ْلَب َأّن ولهما إةا الحّج إإحرام َق إكن. ولو غيُر للعمر ًا الحّج فائُت كان ُمْم إرْنِ طافَا َقا

إن ْي َف َعىَ طوا إن وَس ْي َي ْع َته إإْن َس ْبَل الَحّج فا ّدي َأْن َق َؤ َةا، ُي ّ العمر إإلِ إد.  فهو و إر ْف كالُم

ّلد «الهداية»: وَمْن في وقال هذا، َدنِة َق ًا، َبَ ّوع َط ًا، َأو َت ْذرْ َء َأو َنِ ٍد، جزا ًا َأو صَي شيئ
إء إمَن َلشيا «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ لقوله َأحرم، فقد الحّج يريد معها وتوّجه ا
َد ّل َنًِة َق َد ْد بَ َق ُعه اللفظ هذا َأّن َأْحَرم». وفيه َف ْف ْعُروفٍا. ورْواهَ غيُر رَْ َأبَي ابَن َم

َبَة ْي إن عن َش َد قوله: َمْن إمن عمر ابَ ّل َنًِة َق َد ًا عباس ابَن َأْحَرَم». وعن فقد َبَ َأيض

َد قوله: َمْن إمن ّل َأحلل َق َعَر َأو و َقد َأْش إدهَ الطحاوي رْوى َأْحَرَم. نِعم َف عن إبَسن
َد قال: كنُت الله عبد بَن جابَر ًا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن إلس في َجا

ّد المسجد َق إميَصُه َف إه، إمن َأخَرَجُه حتىَ جيبه إمن َق ْي َل النبّي إإلىَ القوُم فنظَر إرْْج
ّنِي وسلم عليه الله صَلىَ إإ ْدنِي َأَمْرُت فقال: « ُب ْثُت التي إبَ َع َد َأْن بَها َبَ ّل َق اليوم ُت

َعَر ُتْش َأو)  إبْست وكذا، كذا علىَ ( ُكْن فلم ونِسيت، قميصي فل إرَج َأ قميصي ُلْخ
ْأسي». وكان إمن إه يبعث رْ إنِ ْبد َأقاَم ُبَ بَالمدينة. و

إق ضعيٌف والحديث إرٌْض المحققين، بَاتفا َعا ْند صََّح إلَما وُم إثيَن، إع ّد فروى الُمَح



إن ْلُت َأنِها عائشَة عن الشيخا َت َف َأنِا)  َد قالت: ( إئ َ ْدي َقل عليه الله صَلىَ النبّي َه
َعَث وسلم َب إل علىَ َيْحُرْم فلم َأبَي، مع بَها َف وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو
ٌء ّلُه َأحل شي إحَر حتىَ له ال ْتُه ُنِ َكَر َذ ُي.  ْد َه ًا ال ّد قوله: َمْن في عباس ابَن علىَ رْ
َدى ْه ًا َأ ْدي ْنَحَر حتىَ الحاج علىَ َيْحُرُم ما عليه َحُرَم َه َيه. والله َي ْد َأعلم. َه

إقَران)  (في فصل ال

ْفَضُل القران ًا، َأ َلق ْط َداهَ إمّما َأي ُم ْفراد وهو َع إل والشافعّي مالك والتمتع. وقال ا
ْفراد قوٍل في إل ْفضل لهما: ا ًا. وقال َأ ّتع مطلق ْفضل َأحمد: التم ًا، َأ وهو مطلق

َع عمر ابَن «الصحيحين» عن في لما مالك، قول ّت َتَم الله صَلىَ الله رْسوُل قال: 
إة في وسلم عليه إع َحّج إةا الودا ُعْمر َدى، الحج إإلىَ بَال ْه َأ َق و َي معه فسا ْد َه إمن ال
َفة، ذي ْي َل َأ الُح َبَد َهّل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل و َأ إةا، ف ُعْمر َهّل ُثم بَال َأ

َع بَالحّج ّت َتَم إل مع الناُس َف إةا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو ُعمر الحج، إإلىَ بَال
إس إمَن فكان َدى َمْن النا ْه َق َأ َي، فسا ْد َه إد، لم َمْن ومنهم ال ْه إدم فلما َي النبّي َق
ّكَة وسلم عليه الله صَلىَ إس: «َمْن قال َم ْنكم كان للنا َدى إم ْه ّنِه َأ إإ إحّل لِ ف إمْن َي
ٍء إضَي حتىَ عليه َحُرَم شي ْق َدى منكم يكْن لم وَمْن َحّجه، َي ْه ُطف َأ َي ْل إت، َف بَالبي

َقّصر، والمروةا، وبَالصفا ُي إلل، ول َيْح ًا عمر ابَن عن بَالحج». وفيهما ليهل ُثم ول َأيض

ّبي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: َخَرَج َل َنا بَالحّج ُي ْي ّب َل َلّما معه، و إدَم َف َق
ُي معه يكْن لم َمْن َأمَر ْد َه ُلوها َأْن ال َع ًةا.  َيْج ُعْمر

ًا وفيهما ْوَن قال: كانِوا عباس ابَن عن َأيض َةا َيَر إر في العمر ُه إر إمن الحج َأْش ْفَج َأ

إرْ َلرْض، في الفجو َعلوَن ا َيْج ًا الُمَحّرَم و َفر َأذا صََ َأ يقولون:  َبَُر، َبََر ّد َفا ال َع َثُر، َو َل ا
َلَخ ْنَِس َفُر، وا إت صََ ّل ُةا َح ُعمر إدَم اعتمر، إلَمن ال َق عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َف
ُبَُه وسلم َأصَحا ٍة صَبيحَة و َع إبَ ّليَن رَْا إه َأَمَرهم بَالحج، ُم َها َأْن ف ًةا، يجعلو َعاظم ُعمر َت َف

ّي رْسوَل فقالوا: يا عندهم، ذلك َأ إه:  ّل إحّل؟ ال إحّل ال ّله». وفيهما قال: «ال ًا ُك َأيض

إل مع قالت: َخَرجنا عائشَة عن ّ َنَِرى ولِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو ّنِه إإلِ َأ

َنا فلّما الَحّج، إدْم َنا َق ْف ّو َط إت، َت َأَمر بَالبي لم َمْن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل ف
َي ساق يكْن ْد َه إحّل، َأْن ال َق يكْن لم َمْن َفَحّل َي َي، سا ْد َه ُهَ ال إنِساؤُ ْقَن لم و َيُس

ْلَن. َل َأْح ف
ٍم وفي إل مع قال: َخَرجنا سعيد عن مسل َفَصَرَخ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو

ًا، بَالحّج َنا إإذا حتىَ صََُراخ ْف إت ُط ُلوها بَالبي َع ًةا قال: اْج ّ عمر ٌي، َمعه كان َمْن إإلِ ْد َه
َها َنا ًةا، قال: فجعل إة يوُم كان فلّما عمر َنا بَالحّج، َخَرجنا التروي ْق َل َط ْنِ َنىَ. إإلىَ فا إم

ّي ُموسىَ َأبَي حديث «الصحيحين» من وفي إر َع َلْش َثني ا َع َبَ الله رْسوُل قال: 
ْومي، َأرَْْض وسلم عليه الله صَلىَ َلّما َق الله صَلىَ الله رْسوُل َحّج الَحّج َحَضر َف
إدمُت َوَحججُت، وسلم عليه َق إزٌل وهو عليه َف إح، َنِا َط ْبَ َل إبَما بَا ْلَت فقال: « َل ْه يا َأ
َد إه عب ّل ْيَك بََن ال ّب َل ْيس؟» قال: قلت:  إبََحَج َق إل ( عليه الله صَلىَ الله َكَحّج) رْسو

َأْحَسنت»، وسلم ْقَت قال: «هل ُثم قال: « ًا؟» فقلت: ما ُس ْدي قال: فعلت، َه
ُطْف «اذهْب إت، َف إلل»، ُثم والَمْروةا، الّصفا وبَين بَالبي َطلقُت اْح ْنِ َفعلُت فا ما َف
إنِي َأتيُت َأَمَر َأةا و َلْت قومي إمن امر َغَس إسي َف ْأ إمّي رَْ ْط ْتُه، بَالَخ ّل َف ّلت ُثم و َه بَالحّج َأ

إة.  يوَم ّتُروي ال



َأّن «الصحيحين» عن في ما والشافعّي ولمالك الله صَلىَ الله رْسوَل عائشَة: 
َد وسلم عليه ْفَر ُطوله ُمْسلم بَلفظ بَالحّج. انِتهىَ َأ ابَن عن والبخارْي. وفيهما إبَ
َنا ُعَمر ْل َل ْه َأ َع قال:  إل م ًا. وفي بَالَحّج وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو إرد ْف لفٍظ: ُم

َهّل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َأّن ًا. وفي بَالَحّج َأ إرد ْف جابَر عن ُمْسلم ُم
َأقبلنا ّلين قال:  إه إل مع ُم ًا. وفيهما بَالحّج وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو إرد ْف ُم

َنا جابَر حديث من ْل َل ْه َأ َع قال:  إل َم ًا بَالحّج وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو إلص َخا
ُطه لِ إل َنا ُيَخا إدْم َق َف ٌء.  ّكَة شي إع َم َياٍل َلرْبَ ْوَن َل َل َنا الحجة ذي إمن َخ ْف ُط َنا، و ْي َع ُثم وَس

َنِا إحّل، َأْن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َأَمَر إيي وقال: «لولِ َنِ ْد ْلُت»، َه َل َلَح
إه رْسوَل فقال: يا مالك بَن ُسَراقُة قام ُثّم ّل َأيَت ال َنا َأرْ َت َع ْت َنا هذهَ، ُم إم َعا َأْم هذا إل

إد؟ َبَ َل إد». «بَل وسلم عليه الله صَلىَ فقال ل َلبَ ل
إبْرَماوي»: قوله: «لولِ قال ْديي «ال ْلُت» هذا َه َل ّلٌل لَح َع تعالىَ: {ولِ بَقوله ُم

ُقوا إل ُكم َتْح َغ حتىَ رْؤُوَس ُل ْب ُي َي ْد َه ّلُه}ٍ، ال إح َفْسُخ َم إضي العمرةا إإلىَ الحج و َت ْق َي
إليل ّتْح إق ال ْل إغ بَعد بَالَح ُعمرةا، إمن الفرا ّلل ولو ال ُق َلَحَصل َتَح ْل ْبل الَح إغ َق ْدي بَلو َه ال

ّله ْدي النحر. انِتهىَ. والمعنىَ: بَلوغ يوَم ـ إمنىًَ وهو ـ َمح َأرْض ومحله الحج، َه

ًا، الَحَرم ّنِما مطلق إإ ْفَضُل َلنِه إمنىًَ، ذكر و إه َأ إن إك ْدي في َأَما َأّن كما (الَحّج، َه

إن َأفضُل المروةا إك َأمل. ثّم َأَما إي) العمرةا. فت ْد َأيت َه َأرَْ َتنا قوله: « َع ْت َأي ُم هذهَ» 
إةا إإتيان ًا صَارْ حتىَ الحج َأشهر في العمر َلنِه العمرةا، إإلىَ الحج َفْسخ لِ تمتع

َلبَد ليس ٍد َلصَحاب َخاّص بَل ل ًا الجمهورْ عند وسلم عليه الله صَلىَ محم خلف
َلحمد. 

ْيب بَن العزيز عبد حديث «الصحيحين» من في ما ولنا َه قال: َأنِس عن صَُ
ّبي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل سمعُت َل إةا بَالحج ُي ُعمر ّبيك وال َل يقول: «

ًةا». وفيهما حجًة ْكر عن لُمْسلم واللفُظ وعمر َأنِس عن الُمَزنِي، الله عبد بَن َبَ

ْعُت إم ّبي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل قال: َس َل ُعمرةا بَالحّج ُي ًا. قال وال جميع
َثُه ّد َفَح ْكٌر:  ّبىَ عمَر ابَُن بَذلك َبَ َل َدهَ، بَالحج قال:  َلقيُت َوْح ًا ف ُته َأنِس ْث ّد إل َفَح َقو إبَ

ّ تعدونِنا َأنٌِس: ما فقال عمر ابَن ًا، إإلِ ْبيانِ عليه الله صَلىَ الله رْسول سمعُت إصَ
ًا». وفيهما عمرةا يقول: «لبيك وسلم ًا: سمعُت وحّج الله صَلىَ الله رْسوَل َأيض
ّبيَك وسلم عليه َل ًةا يقول: « ًا». وفيهما عمر ًا َأنِس عن وَحّج َتَمَر َأيض ْع قال: ا
إبّي ّن َع وسلم عليه الله صَلىَ ال َبَ إقعدةا ذي في كلهّن ُعَمر َأرْْ ّ ال حّجته: مع التي إإلِ
إقعدةا، ذي في الحديبية ُعمرةا ْقبل العام من وعمرةا ال القعدةا، ذي في الُم

إجعرانِة من وعمرةا إقعدةا، ذي في حنين غنائم قسم حيث من ال مع وعمرةا ال
ـ. مقرونِة َأي ـ حجته

إعيد عن وفيهما ّيب بَن َس ْثَماَن علّي قال: اختلَف الُمَس ُع َفاَن وهما و ُعْس في إبَ
إة، َع ْت ُد علّي: ما له فقاَل الُم إري ّ ُت َهىَ َأْن إإلِ ْن ٍر عن َت َلُه َأْم َع عليه الله صَلىَ النبّي َف
َنا له فقال وسلم ْع َد ْنَك، عثماُن:  َأى فلما إم إلّي ذلك رَْ َهّل َع إهما َأ ًا. هذا إبَ جميع
ْفُظ لفظ َل َع البخارْي. و ٍم: اجتم إل ُعثماُن علّي ُمْس َفاَن، و ُعْس َهىَ عثماُن فكاَن إبَ ْن َي
إة، عن َع ْت ٍر إإلىَ تريد علّي: ما فقال الُم َلُه َأْم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل فع



َهىَ ْن َنا فقال عنه، َت ْع َد ّنِي منك، عثماُن:  إإ ُع لِ فقال:  َعَك، َأْن َأستطي َد َأى فلما َأ رْ
َهّل ذلك علّي ًا.  بَهما َأ إميع َج

ّنسائي» عن «ُسنن وفي ًا الحكم: كنُت بَن مروان ال َع عثماَن عند َجالس إم فس
ًا ّي ّبي عل ٍةا بَحَج ُيل ُعمر َلْم و َأ ّني (فقال:) بَلىَ، هذا؟ عن تنهىَ تكن فقال:  ولك

ّبي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل سمعُت َل إهما ُي ًا، إبَ إميع َلم َج َع َف َد ْعَل َأ إف
إل إلَك. وفي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو ْو َق الخطاب بَن عمَر عن البخارْي إل

إنِي بَالعتيق وهو ـ يقول وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل قال: سمعُت َأتا ـ: «
ّبَي إمْن آٍت الليلَة ًةا المبارْك الوادي هذا في فقال: صََّل رَْ ٍة». في وقل: عمر َحّج

إة. وفي َذا لفٍظ: يعني في زاد َف ْي َل َعْت ُأم عن الطحاوي الُح إم َلَمَة: َس رْسوَل َس
ّلوا وسلم عليه الله صَلىَ الله إه َأ ٍد آَل يا يقول: « ٍةا محم ُعْمر ٍة». إبَ وَحّج

َبرنِي عباس ابَن عن ماجه ابَن وفي َأْخ الله صَلىَ الله رْسوَل َأّن طلحَة َأبَو قال: 
َع وسلم عليه إة بَيَن َجَم إةا. وفي الَحّج ُعمر إئل مجاهد عن داود َأبَي وال ابَُن قال: ُس

فقالت فقال: مرتين، وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل اعتمَر عمر: كم
إلم عائشُة: لقد ًا اعتمَر قد وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأّن عمر ابَن َع ثلث

إة التي سوى َنِها) بَحج َقَر َداع. وفي ( َو ٍة ال ّنسائي داود َلبَي رْواي كّرم علَي عن وال
ّلُه َهه ال ْيُت َوْج َت َأ ْيَف وسلم عليه الله صَلىَ النبّي قال:  َك ْلَت؟» قلُت: فقال: « َل ْه َأ

إلَك، َ ْهل إإ ّنِي بَ إإ ْقُت فقاَل: « َي ُس ْد َه ْنُِت».  ال َقَر و

ًا ولنا إتّموا قوله ظاهُر َأيض َأ َةا الَحّج تعالىَ: {و ُعْمر ّله}ٍ، وال إإّن إل ُهَما ف ْتَماَم َأْن إإ

إرَم إهما ُيْح إةا إمن إبَ ْيَر َو إه. كذا ُد إل ُهَ َأه إقَران. ورَْوى وهو الصحابَُة، َفّسَر َأحمد، ال

ّنسائي، َبّي عن ماجه وابَن وال َبد بَن صَُ ْع إبي َم إل ْغ ّت ً قال: كنُت ال ًا رْجل َنِْصرانِي
َلْمُت، َأْس ْيُت ف َت أ

َ ً ف ْيم يقال عشيرتي إمن رْجل َذ ُه هناهَ، فقلت: يا ُثْرُملة بَن له: 
ّنِي إد، علىَ حريصٌَّ إإ إإنِي الجها َةا الحّج وجدُت و إن والعمر َبَي ُتو ْك لي فكيف علّي، َم
َأْن ُهَما بَينهما؟ َأجمع بَ ْع ْدي، إمن تيسر ما واذبَح فقال: اْجَم َه ْلُت ال َل ْه َأ فلما بَهما، ف

ْيب َأتيُت َذ ُع َأنِا صَوحان بَن وزيد رْبَيعة بَن سلمان لقيني ال ًا، بَهما َأهل و فقال مع
ُدهما َقَه هذا للَخر: ما َأح ْف َأ إهَ. ـ إمن بَ َهذا وفي بَعير إل ٍة:  إعير إمن َأَضّل رْواي ـ َأهله َبَ

َأنِما إتهما علّي حمل قال: فك إلَم َك إدمُت جبل، إبَ َق ُته، الخطاب بَن عمَر علىَ َف َأْخبر ف
َبَل ْق َأ ُهَما، عليهما ف َبَل َفلََم ْق َأ َلّي و إديَت َع ُه ّنَة وقال:  ّيَك ُس إب ٍد َنِ الله صَلىَ محم
وسلم عليه

ٍد عن حنيفَة َأبَو ورْواهَ ْيَماَن، َأبَي بَن َحّما َل َبّي عن إإبَراهيم، عن ُس ٍد بَن الُص َب ْع َم
ًا الجزيرةا من قال: اقبلت ًا، َحاّج إرْنِ بَن وزيد رْبَيعَة بَن بَسليماَن فمررْت َقا

إنيَخان وهما صَوحان ْيب، ُم َذ ُع ّبيك فسمعانِي بَال ٍةا َأقوُل: ل ٍة بَعمر ًا، وحّج فقال مع
ْفَضُل َأحدهما: هذا إرهَ، إمن َأ َفَمَضيُت كذا إمن َأَضّل الخر: هذا وقال َبَعي وكذا. 

ْيُت إإذا حتىَ إكي َقَض إر مررُْت ُنُِس َأمي فيه: قال َأن إإلىَ فساقه عمر، المؤمنين بَ
ْفُت قال: مضيت ماذا؟ ـ: فصنعت عمر يعني ـ قال ُط ًا َف ُعمرتي، طواف وسعيُت إل

ًا ُعمرتي، سعي ًا بَقيُت ُثم إلَحّجي، ذلك مثَل ففعلُت عدُت ُثم إل ُع َأقمنا ما حرام َأصَن

ُع كما إخَر َقضيُت حتىَ الحاّج يصن إديَت ُنُِسكي، آ ُه إة قال:  ّن ّيَك إلُس إب عليه الله صَلىَ َنِ



َلن وسلم إن في و إقرا ًا ال الِعتكافا، مع كالصوم فكان العبادتين، بَين َجْمع
الليل. صَلةا مع الله سبيل في والجهاد

إح وفي إة رْواياُت مسلم»: اختلفت «َشْر إة في الصحابَ عليه الله صَلىَ َحّجه إصَف
إة في وسلم َداع: هل حّج َو ًا، كان ال ًا، َأو قارْنِ إرد ْف ًا؟ َأو ُم َأنِه الجمع وطريق ُمتمتع

ً كان وسلم عليه الله صَلىَ ّولِ ًا َأ إرد ْف ًا، صَارْ ُثم ُم إرْنِ ْفَراد رْوى َفَمن َقا إل َأوَل رَْوى ا

َلمر، إقراَن رَْوى وَمْن ا إخَر اعتمد ال َلمر، آ ّتع رَْوى وَمْن ا َد التم َع َأرْا ّي التمت ـ اللغو
ُلخروي الِنِتفاع َأي ـ الِرْتفاق وهو َأداء ا َكين بَ ّنُس ٍر في ال ٍد. انِتهىَ. سف واح
ًا حزَم ابَُن وضع وقد ًا كاَن وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه في إكتابَ حّجة في َقارْنِ

َأول الوداع، َلحاديث.  بَاقي وت ا

َأهل وفي إل ُنُِسك رْواةا جمعوا الحديث «المبسوط»: و عليه الله صَلىَ الله رْسو
ًا: عشرةا ثلثين فكانِوا وسلم َفر ًا، كان َأنِه يروون منهم َنِ كان َأنِه وعشرةا َقارْنِ

ًا، إرد ْف ًا كان َأنِه وعشرةا ُم ّتع َتَم ُق ُم ّف َو ُن إت هذهَ بَين َف ّبىَ الروايا َل رْسوُل فنقول: 
ً وسلم عليه الله صَلىَ الله ّولِ إةا َأ َعُه بَالعمر ُثم ُثم الناس، بَعُض فسَم ّبىَ رْواهَ.  َل
ّنوا بَالحج ذلك بَعد ًا كان َأنِه فظ ّبىَ عندهم. ثم وقع كما فنقلوا متمتع ذلك بَعد َل

َعُه بَالحج ّنوا آخرون، قوٌم فسم ٌد َأنِه فظ إر ْف ُثّم ُم ّبىَ بَالحج.  قوٌم فسمعه بَهما َل
ُكّل َأنِه فعلموا آخرون، َأّما عندهَ. والله وقع ما نِقل قارٌْن. ف إحب قوُل َأعلم. و صَا

ًا إه للشافعي «الهداية» خلف إل رْخصة» فغيُر والسلم: «القران الصلةا عليه لقو
إنّي َأخَرجه معروفٍا. نِعم، ْط ُق ّدارَْ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأّن عائشَة عن ال

إتها في لها قال ّنِما التي عمر إإ ْتها: « إرْ علىَ ُعمرتك في َأْجُرك اعتمَر ْد َنَِصبك». َق

َأي َو)  ُه إقران (و ُع، ال َتَب نِحو (بَين) الشيئين َقَرَن َمْصدرْ لغًة: الَجْم ًا. َك إكتابَ
َأْن ًا: ( َأي وشرع إهّل)  إبََحَج ُيْحرم ُي ٍةا ( ُعْمَر إمن إمْن و َقاٍت)  إرد ولم المواقيت، مي ُي

ٍةا يهل َأْن عن الِحتراَز بَه إت قبل وَحَج بَعمر إإّن بَعدهَ، َأو الميقا إقي ف َهّل إإذا الفا َأ

ًا يكوُن ـ بَمكة ولو ـ بَعدهَ َأو الميقات قبل بَهما ٌء، لكنه قارْنِ إإنِما مسي بَه َأرْاد و
ّ يكون لِ القارْن َأّن بَياَن ًا إإلِ ًا، ولو آفاقي ًا) الِحتراز، بَقوله ُيرد لم وكذا تقدير َع (َم
ّنِما إإ َد و َلىَ بَياَن بَه َأرْا ْو َل َلصَل، ا ٍةا َأْحَرَم لو حتىَ وا َأْحَرَم ُثم الميقات، من بَعمر

ٍة ْبَل بَحّج إةا، من َأشواٍط َأرْْبَعَة يطوفَا َأْن َق ٍة، الميقات إمن َأْحَرَم َأو العمر ُثم إبَحج
ٍةا َأْحَرَم ْبَل بَعمر ًا، كاَن يطوفَا َأْن َق إرْنِ إه الشافعي قول وهو َقا إل ْع إف الله صَلىَ إل
إة في وسلم عليه إع.  َحّج َدا َو ال

إقيَب َع ُقوُل)  َي إةا (و إة صَل ّن ُهّم ُس ّل إم: (ال إلْحرا ّنِي ا ُد إإ إرْي َةا) وفي الَحّج ُأ ُعْمَر نِسخة وال
ْولىَ وهو العمرةا بَتقديم إق َأ ْب إإلىَ فعلها إلَس َأي ( إهَ)  إر إخ ُهما آ َيّسْر وتقبلهما لي َف

َطافَا ّني. (و إةا م ُعْمَر َعَة لل ْب ًا َس َع إب َواٍط) ُمْضط َيْرُمُل فيها َأْش إة ( َث َ إل) للثل َو ُل ا
َعىَ) بَين رْكعتيه الطوافا بَعد ويصلي َيْس إوُل والمروةا، الصفا (و َهْر ُي بَين و

الميلين.
إمن إقران صَّحة شرائط و إةا يطوفَا َأْن ال ُعمر ّلُه لل ُهَ َأو ُك َثَر ْك ُهر في َأ الحج. لِ َأْش

ّلُل إرُْن يتح إه. فلو بَعد القا إت َقّصر طافا ُعمر إإحرام الحج إإحرام علىَ جنايًة كان و و
ُعمرةا، إن، عليه فيجب ال ّلَل َلن َدَما إن َتَح إرْ َقا ّنِما العمرةا إمَن ال ّنْحر. يوُم هو إإ ال

ُثّم إد َمّر) في َكَما َيُحّج ( إر ْف ُأ الُم إفا فيبد ُقدوم بَطوا ّ واضطباٍع رََْمٍل بَل ال إإذا إإلِ



ْعي تقديَم َأرْاد إه علىَ الحّج َس إت َلصَلي وق َد كونُِه وهو ا إفا بَع ّنِما طوا إإ َفرض. و ال
ّدُم َق إرُْن ُي إةا َأفعاَل القا ُعمر إل علىَ ال ُهَ تعالىَ الله َلن الحج، َأفعا َكر قوله: في َذ

َفَمْن َع { ّت إةا َتَم ُعْمَر إضي الغاية َحْرفا الَحّج}ٍ بَعد إإلىَ بَال َت ْق بَما قبله (لِنِتهاء) ما الُم
إإن َأن ُأجيب التمتع، في قيل: اليُة بَعدهَ. ف إقراَن بَ َق بَمعناهَ، ال إح ْل ُأ في بَه ف
ّ َلن مقتضاهَ، ٌق منهما ُكل ّف إء َتَر َأدا إن بَ ْي َك ّنُس ٍر في ال ٍد.  سف واح

َأحمد: يطوفُا والشافعي مالك وقال ًا القارُْن و ًا طواف ُقدوم ُعمرته عن واحد و
َيْسعىَ َحّجه، ًا و ْعي ًا َس إفع عن حالصحيحينخ في لما وحّجه، ُعمرته عن واحد عن َنِا

َأنِه ابَن إقيل الزبَير بَابَن الَحّجاُج نِزل عاَم الحّج َأرْاد عمر:  إإّن َف كائن الناَس له: 
ّنِا إقتاٌل بَينهم إإ ّدوَك، َأْن نِخافُا و ْد َيُص َق َل ُكم َكاَن فقال: { إل في َل إه رْسو ّل ٌةا ال َو ُأْس

َنٌة}ٍ، ًا َحَس ُع إإذ َع كما َأصَن ُكم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل صَن ُد إه قد َأنِي ُأْش
ْبُت ْوَج ًةا، َأ إر كاَن إإذا حتىَ خرَج ُثم ُعمر إء بَظاه َدا ْي َب ْأُن وقال: ما ال إةا الحّج ش ُعمر وال

ّ ٌد، إإلِ ُكم واح ُد إه ّنِي ُأْش ْبُت قد َأ ْوَج ًا َأ َدى ُعمرتي، مع َحّج ْه ًا وأ ْدي ْيد: اشتراهَ َه َد إبَُق
ٌع ـ ُمَصغر ـ وهو إض ْو ّكَة بَيَن َم إة، َم ٍء إمن يحلل ولم ينحر ولم والمدين ُحرم شي
ْق ولم منه، إل َقّصر ولم يح ّنحر، يوُم كان حتىَ ُي َأى وحلق فنحر ال َقَضىَ قد َأْن ورَْ

إةا الحّج طوافَا ُعمر إه وال إف َلول. فقال بَطوا َعَل عمر: كذلك ابَن ا الله رْسوُل َف
وسلم عليه الله صَلىَ

ٌةا «هذهَ وسلم عليه الله صَلىَ ولقوله َنا عمر ْع َت َتْم ُكْن لم َفَمْن بَها، اْس ُهَ َي َد ْن إع
ٌي ْد إحّل َه ّلُه، (فليحل) ال ُةا دخلت وقد ُك ُعمر إم إإلىَ الحّج في ال إة». رْواهَ يو القيام

َأبَو مسلم، ّنسائي. ولقوله داود، و بَالحّج َأْحَرم «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ وال
إةا ُعمر َأهَ وال ٌد، طوافٌا َأجز ْعٌي واح ٌد». رْواهَ وَس إح غريب. وقال: حسن الترمذي وا

َلْم ابَن ولقول إف عباس:  ُط ّنبّي َي ُبَُه وسلم عليه الله صَلىَ ال َأصَحا َفا بَين و الّص
إةا ّ والمرو ًا إإلِ َواف ًا َط إهم واحد إت ُعْمر ماجه.  ابَن وَحّجهم. رْواهَ إل

ّنسائي رْواهَ ما ولنا عبدالرحمن بَن َحّماد حديث الكبرى» من «الّسنن في ال
َلنِصارْي، َنفية بَن محمد بَن إإبَراهيم عن ا ْفُت الَح ُط بَين َجمع وقد َأبَي مع قال: 

إةا، الحّج ُعمر إن فطافَا وال ْي َف َعىَ طوا إن، وَس ْي َي ْع ّدثني َس ًا َأّن وَح ّي إل كذلك، فعل َع
ّدثه َعل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأّن وَح إإّن َف عبد بَن حّماد ذلك. ف

َفه هذا الرحمن ّع إجيب َض ُأ ّي.  َلزد َأّن ا ّبان ابَن بَ َقه، إح ّث ُثه ينزل فل َو عن حدي
إنّي َأْخَرَجه الَحَسن. وما ْط ُق ّدارَْ َأّن بَن إعْمران عن ال ْين:  الله صَلىَ النبّي ُحَص

إن، طافَا وسلم عليه ْي َف َوا َعىَ َط إن. وَس ْي َي ْع َس
ًا َأّن مالك بَن زياد شيبَة» عن َأبَي ابَن «مصنف في وما ّي إل قالِ مسعود وابَن َع
إن، القارْن: يطوفُا في ْي َف َوا َعىَ َط َيْس إن. وما و ْي َي ْع َوى َس ُد رَْ في الحسن بَن محم

ّنَخعي، إإبَراهيم عن المعتمر، بَن منصورْ عن حنيفة، َأبَي «الثارْ» عن َأبَي عن ال

إمّي، نِصر َل إإذا طالب َأبَي بَن علي عن الّس ُطْف والعمرةا بَالحج َأهللت قال:  َف
إن، لهما ْي َف َوا َع َط َيين لهما واْس ْع منصورْ: فلقيُت قال والمروةا، الصفا بَين َس

ًا إهد إتي وهو ُمَجا ْف َطوافٍا ُي ٍد إبَ ُته َقَرن إلَمْن واح ْث ّد كنُت فقال: لو الحديث بَهذا َفَح
إت لم سمعتُه ْف ّ َأ ْين، إإلِ َف َطوا َأّما إبَ إتي فل بَعد و ْف ّ ُأ ابَن قال بَهما. انِتهىَ. وبَه إإلِ

ْعبي، مسعود، إعي، والّش ّنَخ َلسود، بَن الرحمن وعبد زيد، بَن وجابَر وال ْورْي، ا ّث وال



صَالح. بَن والحسن
َأّما إوي ما و َدَخلت وسلم عليه الله صَلىَ قوله إمن رُْ ُةا « ُعمر إم إإلىَ الحّج في ال يو

إة». فمعناهَ َةا َأّن القيام ُعمر ْأس لِ ال إر في بَها بَ الترمذي، قال كما الَحّج َأشه
إةا وقُت َدَخَل َأي الحديث: الوقت، في المذكورْ التداخل فمعنىَ ُعمر إت في ال وق

ّنِهما معنىَ علىَ الَحّج ٍد، وقٍت في ُيؤديان َأ ًا واح َأيض َداُخَل لِ و العبادات، في َت
ّنِما إإ َدرْىء فيما التداُخُل و ْن َهات. َي ُب بَالّش

ًا َبََح) وجوبَ َذ إن (و إقَرا َد (لل ْع إي َبَ إم رَْْم ْو إر) قبل َي ّنْح َأيام الحرم في الحلق ال النحر. و
ُيَسّن ًةا بَمنىًَ يذبَح َأْن و َع َأو شا ُب ٍر، ُس َفَمْن لقوله بَقرةا أو بَعي َع تعالىَ: { ّت َتَم

إةا ُعمَر ْيَسر فما الَحّج إإلىَ بَال َت ْدي}ٍ، إمَن اْس َه َدى) إلىَ ما (والهدي ال ْه إم ُي من الَحَر
ٍةا ٍةا َأو شا ٍر، َأو بَقر َنا جابَر حديث «الصحيحين» من في ولما بَعي َع (قال): َحَجْج م

إل َنِا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو َنَحْر ٍة، َعْن البعيَر َف َع ْب َةا َس ٍة. َعْن والبقر سبع
ُع َن َنِْم ْبََحه ومالٌك نِحن و ْبَل َذ إم َق إر يو ّنْح ٍر َدَم لكونِه ال ْك بَيوم فيختصَّ عندنِا، ُش
ّنْحر ُهَ ال َأَجاَز ُلضحية. و ًء الشافعّي كا إنِه علىَ بَنا ٍر َدَم كو ْب عندهَ. َج
إإن إرُْن) عن َعَجَز (و َقا ْدي ال َه َأْن ال ْدرُْ كفافه عن ملكه في يكون لِ بَ يشتري ما َق

ّدم بَه ُيستحب ثلثَة (صََاَم ملكه في هو ولِ ال ٍم)  ّيا َأْن تواليها َأ َو)  َها يكون ( إخُر (آ
ْوُم َأْن َي َفَة) بَ ْفضل، بَياُن وهذا والتاسع، والثامن السابَع يصوَم َعَر َل ما غاية َلنِه ا

ْأخير في يمكن إةا لِحتمال الت َلصَْل علىَ القدرْ ْدي، وهو ا َه يصومها َأْن ويجوز ال
إةا، َأْحرم قد كان إإذا السابَع قبل ُعمر الليل. إمن وينوي الَحّج َأشهر في ويكون بَال

إرم حتىَ يصومها َأْن يجوُز لِ الشافعّي وعند َأّما بَالَحّج، ُيْح إةا، إإحرام قبل و ُعمر ال
إلجماع.  يجوز فل بَا

َعًة ْب َد (وَس ْع َأي َبَ إه)  ْيَن َأعماله فراغ َحّج َأ َء) ولو ( إة غير من بَمكَة َشا إلقاَمة نِي ا
ٍة لقوله َع ْب ُتم}ٍ، إإذا تعالىَ: {وَس ْع مذهب إمن مكَة. والصحيح إإلىَ إمنىًَ من َأي رََْج

َلهل. وعن إإلىَ الرجوع المراد َأّن الشافعّي َأي ابَُن قولِن. وقال مالك ا ُهَمام:  ال
ُتم إإذا ْغ إإن الَحّج، َأعمال إمن َفَر ْكُر ففيه الرجوع، سبُب الفراغ ف إب إذ ّب الُمَس

ُةا إإرْاد إب. والدليل و َب إلجماع َأّن المجاز إإرْادةا علىَ الّس علىَ استمر لو َأنِه علىَ ا
ّنصَّّ، بَهذا صَوُمها عليه وجب السياحة، ّقه في يتحقق ولِ ال عن الرجوع سوى َح
َلعمال، إلم ا ُع ٌء عنها، الرجوع المراد َأّن َف َد سوا ُثم َأو وطنه َقَص إدرَْ لو لِ.  َق

ْدي القارُْن َه ْبل الثلثة صَوم بَعد (علىَ) ال إل َق ّل ْبَُح، عليه وجب التح ّذ إدرَْ ولو ال َق
إل بَعد عليه ّل ّتَح ّذبَح. عليه يجب لِ ال ال
إإْن إت (ف َت َأْن َفا َثُة) بَ ّثل ّنْحر يوُم جاء ال ّيَن بَتمامها َيُصْمها ولم ال َع َت ّدُم) ولم ( ال

إعل َلنِه الصوُم، يجزئه ًا ُج َلف ّدم عن َخ ورْد ما فيراعىَ القياس، خلفا علىَ ال
ُع وهو فيه، ْبَل الوقو ْوم َق ّنْحر. َي ال

َأجاَز َأجازهَ مؤقٌت صَوٌم َلنِه التشريق، َأيام بَعد صَوَمها الشافعّي و ْقَضىَ. و ُي َف
ْيَر فيها مالك ّنحر يوم َغ َياُم لقوله ال إص َف إة تعالىَ: { َث ٍم َثل ّيا الَحّج}ٍ وهذا في َأ
ُته، ّدى الزيارْةا طوافا َلن وق َأ َت في ُيَرّخصَّ : لم عمر وابَن عائشَة ولقول فيها، َي

إم ّيا إق َأ إري ّتْش ّ يصوَم َأْن ال إد لم َمْن إإلِ إج َي. رْواهَ َي ْد َه ُبخارْي. وفيه ال ابَن عن ال



ّنِه عمَر َع إلَمْن قال: الصياُم َأ ّت إةا تم ُعمر إم إإلىَ الَحّج إإلىَ بَال إإْن عرفَة، يو إجد لم ف َي
ًا ْدي ّياَم صََاَم َيُصم، ولم َه إمنىًَ.  َأ

ُق ولنا َليام، هذهَ في الصيام عن المشهورْ النهي إإطل قال: إلَمْن عمر وقوُل ا
ّنِي إةا تمتعُت إإ ُعمر َبَح إإلىَ بَال ْذ ًةا، الَحّج: ا ٌء؟ معي قال: ما شا قال: َسْل شي

َبََك، إرْ ٌد ههنا قال: ما َأقا إغيُث فقال: يا منهم، َأح إه ُم إط ْع َكَرهَ قيمَة َأ َذ ٍةا.  في شا
إدرْ َلْم «المبسوط». ولو ْق ْدي علىَ َي َه ّلَل، ال َدٌم وعليه َتَح إن:  إقَران، َدَما َدٌم لل و

إه إل ّل َتَح ْبل إل إح. هكذا َق ْبَ ّذ إذ َبَْحٌث، وفيه قالوا، ال بَه، يقول من عن واجٌب الترتيُب إإ
إرْ. ولو يسقط وهو ْذ ُع إل لم بَال ْدُخ ّكَة القارُْن َي فعليه الزوال، بَعد بَعرفَة ووقف َم
ٍر َدُم ْب إض َج ْف إةا، إلَر ٌء العمر ْفَضها نِوى سوا َطل قضاؤُها، وعليه لِ، َأم رَْ َبَ دُم عنه و

إقران، إت لما َلنِه ال ُةا ارْتفع ُعمر ّفق لم ال َو َأداء ُي إن، بَ ْي َك ّنُس إد فصارَْ ال ْفر َدَم لِ كالُم
عليه.

التمتع) في (فصٌل
ُع ّت ّتَم ْفَضُل (وال َلّن إمَن َأ إد)  ْفَرا إل ًا فيه ا ًا العبادتين، بَين َجْمع َدم إك و ّنس في كما لل
إقران، ْفَضَل فيكون ال إد. وفي إمن َأ ْفَرا إل وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأْمر ا

إرمين ُلوا َأْن بَالحّج الُمْح ّل َتَح َيْجعلوهَ عنه َي ًةا و ٌةا عمر َع َأّن إإلىَ إإَشارَْ ّت ْفَضل التم إمن َأ
ْفراد. ورَْوى إل َأّن َأبَي عن الحسن ا َد حنيفة:  إلفرا ْفضل ا إع، إمن َأ ّت َع َلن التم ّت َتَم الُم

َع َق ُهَ َو َفُر إل للعمرةا، َس إغ بَعد َأنِه بَدلي ّكي يصيُر منها الفرا ّق في كالم إم، ح إلحرا ا
ّنة، والعمرةا َفْرض والحّج َفر ُس إض والّس َفْر َلىَ (الواقع) لل ْع ّنة. السفر إمن َأ للس

إلفراد َأّن والظاهر ّنِما ا ْفضل يكوُن إإ إع، إمن َأ َذا التمت ٍةا َأتىَ إإ ُعمر ٍةا إبَ ْفَرد بَعدهَ، ُم
ّ إإلِ إن َأّن شبهَة فل و ْي َت َد َبا إع ٍةا إمن َأفضل ال ٍةا، عباد إلذا واحد محمد: َحّجٌة قال و

ٌةا كوفية، ُعمر ْفضل كوفية و إقَران. إمن عندي َأ ال
َأي َو)  ُه َو ٌذ ُلغًة: الِنِتفاع، التمتع ( ْأخو َتاع.  إمن م الَم

َأْن ًا: ( إرَم) الفاقي وَشْرع إه علىَ إليكوَن ُيْح َوْج ُنون ال ٍةا الَمْس ُعْمر إبَ إت) إمَن ( َقا إمي ال
ًا، َله مكاٍن إمن َأو وجوبَ ْب ْفضل وهو ـ َق إجُب بَعدهَ، َأو ـ َأ َي ٍذ عليه و (في َدٌم إحينئ
إر ُه َأو َأْش إرم الَحّج)  ٍةا ُيْح ُعمر ْبَل إبَ إر َق ُه َلْش ُطوفا ، ا َي َلشهر في لها و َأشواط َأرْبَعة ا

ُطوفَا، َأكثر َأو َي َعىَ، (و َيْس َق و إل َيْح ْو و إإْن َأ َقّصر)  ُكْن لم ُي َق َي ًا َسا ْدي إمن َحّل وقد َه
َقىَ َأو إإحرامه، ْب إرم حتىَ إإحرامه علىَ َي إة، يوَم بَالحّج ُيْح إوي ّتْر ّلُل ال َتَح َي إمن و

إلْحَراَمين ّنْحر. يوم بَالحلق ا ال
َع َط ْق َي َيَة (و إب ْل ّت إل في ال ّو إه) بَاستلم َأ إف َوا َلسود، الحجر َط إهَ ا َنِْحو إع إمن و َأنِوا

إه، إع إه عند لِ ُشُرو إت َهد إت ُمَشا ّي وهو مالك، قال كما للبي إضَي ُعَمَر عن مرو الله رَْ
عباس: عن) ابَن عطاء (حديث من الترمذي وصََّحَحُه داود، َأبَو رْواهَ ما عنه. ولنا

إسُك كان وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأّن َلَم إإذا العمرةا في التلبية عن ُيْم َت اْس
الَحَجر.

ُثّم ْوَم بَالَحّج َأْحَرَم ( إمن َي إة)  إوي ّتْر إم ال ًا، صَارْ َلنِه الَحَر ّكي ّكي وميقاُت َم في الم
َلُه) عندنِا الَحَرم الَحّج ْب َق ْفَضُل) لما مالك وعند (و َأ إة إمَن فيه ( إإلىَ المسارْع

ْير في الشافعّي َأصَحاُب الطاعة. وقال إد َغ ْدي: إّن واج َه َتَحّب ال َأْن َلُه الُمْس

إرم ْبَل بَالحّج ُيْح إدس، َق ْفَضل الّسا َل إق وا إئ ْدي لسا َه إرم َأْن ال ْوَم بَالَحّج ُيْح إة َي التروي



ْبل ّنِه جابَر رَْوى لما الّزوال، َق إإذا وسلم عليه الله صَلىَ َأ إإلىَ توّجهتم قال: «
َنىَ ّلوا رْائحيَن إم إه َأ ّتْروية يوَم يكوُن بَالَحّج». وذلك ف الّزوال. قبل ال

إد) ورََْمل (وَحّج إر ْف إفا في كالُم ّوُل َلنِه الزيارْةا، طوا َعىَ َحّجه في طوافٍا َأ وَس
ً بَعدهَ َعىَ. ولو َورََْمَل نِفل َطافَا بَالَحّج َأْحرم وَس ً و ْبَل ورََْمل (نِفل َق وسعىَ) 

إه إح َوا َنىَ إإلىَ رَْ َعىَ ولِ الزيارْةا طوافا في َيْرُمُل لِ إم إلَما بَعدهَ َيْس َبََح)  َذ ذكرنِا (و
إقَران، في ّنصَّ ُهو َبَل ال القرآن. في ال

إإْن ْدي َعَجَز) عن (و َه إن) كّميًة (صََاَم ال إرْ َقا إر إمن وكيفيًة كال ْي ّ بَينهما، َفْرٍق َغ ّنِه إإلِ َأ

إم بَعد الثلثَة صَاَم إإْن ُعْمرةا إإحرا ْبل ولو ال إفا َق مالك ُيجز جاز. ولم لها الطوا
إر بَالحّج ُيحرم َأْن قبل صَومها والشافعي َفَمْن قوله لظاه إجد َلْم تعالىَ: { َي

َياُم إص إة َف َث َ ٍم َثل ّيا إرم َأْن قبل صََام وَمْن الَحّج}ٍ، في َأ في صَوُمه يكوُن لِ بَالحج ُيْح
الحج.

ّداهَ َأنِه ولنا إد بَعد َأ إه، انِعقا إب َب إلحراُم وهو َس إةا، ا ُعْمر َق َلن بَال ّق إب َتَح ْدي سب َه ّنِما ال إإ
إل هو ْدَخا إإ إةا بَ ُعمر ُهرهَ، في الَحّج علىَ ال إه لِ َأْش إع ْوُم فيجوُز الحّج، في إبَُشُرو الّص
إفير كجواز السبب، انِعقاد بَعد ْك ّت إح بَعد ال إد َجْر ْي ْبَل الّص إته. والمراد َق ْو بَالحج َم

ّنصَّ في المذكورْ ُته، ال ْق ُلُح لِ نِفسه َلن َو ًا، َيْص ٌةا َلنِه َظْرف َعال، عن إعبارْ ْف َل ا
ْعل إف ُلح لِ وال ًا يكوَن َأْن يص إل. ولو َظْرف ْع إف ّوال إمْن ثلثًة صََاَم إلل لم اعتمر ُثم َش

إة عن َيُجز ًا، الثلث َدٌل َلنِه التمتع الصوم هذا وجوب سبب َلن اتفاق ْدي، عن َبَ َه ال
إة هذهَ في وهو ْيُر الحال ًا، ولِ حقيقًة لِ متمتٍع َغ ْكَم ُؤُهَ يجوُز فل ُح ْبل َأدا إد َق وجو

إه.  إب َب َس

إإْن ّتع (ف َتَم إق َأْحَرَم) الُم ْو إبََس َأن ( ْدي) بَ َه َد ال ّل َنَِة َق َد ْفٍل، َبَ ٍرْ، َأو َنِ ْذ ْو َنِ ٍد، جزاء َأ َأو صَي

ٍة َنة في عليه كانِت إجناي ُد معها وتوّجَه الماضية الّس إري َلظهر ُي لفَظ َأّن الحّج. وا
ًا َأي «بَسوق» بَالموحدةا ْوق ُمَصاَحب َهدي إبََس ًا ال ّبس َل َت َتَمل بَه، ُم ُيْح يكوَن َأْن و

إةا ّنا َث ّية بَالُم إنِه حال َأي التحت ْو ُق َك ْدي، َيُسو َه ُق ال ْو ْفَضُل والّس إد إمَن َأ ْو َق ّ ال لِ َأْن إإلِ
َق ُهَ. ُيَسا ُد ُقو َي َف

ْعُل وهو ـ والتقليد َأي َج َدةا:  ْعل، َأو َأدم، من إقطعة َمَزا ٍةا إلَحاء َأو َنِ إه في شجر إق ُن ُع
ْفَضُل ـ َي تعالىَ: {ولِ لقوله التجليل من َأ ْد َه َد}ٍ، ولِ ال إئ َ َقل بَينهما والَجْمع ال

َأّما َعارُْ حسن. و إلْش إل في بَالّرمح َيطعن َأْن وهو ـ ا َف َنام َأْس إة َس َنِ َد َب إرْها إمن ال َيَسا
َها َأو إن إمي ّدُم، َيْخُرَج حتىَ َي ّطُخ ُثّم ال َل َها بَه ُي َناُم ٌهَ، ـ س ْكُرو ُنوٌن، فقيل: َم وقيل: َمْس

ّلىَ ابَن لقول ْهَر وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عباس: صََ ّظ َليفة، بَذي ال دعا ُثم الُح
ٍة َق َنا ٍة وفي ـ إبَ َنِ َد َب إبَ َعَرها ـ لفٍظ:  َأْش إة في ف َنامها صَفح ْيمن َس َل َلت ا عنها، الدم وَس

ّلدها َق َلين. الحديث و ْع ّ الجماعُة َأخرجه َنِ ّي. إإلِ البخارْ

َأي َو)  ُه ْوق المتمتع إإحرام (و ْدي إبََس َه ْنُه ال إم ْفَضُل)  َأ ْير ( َغ ْوٍق، إبَ صَلىَ النبّي َلّن َس
َدى وسلم عليه الله ْه إلبَل. والجملُة إمن مئة َأ إرَضٌة حاليٌة ا َت ْع إط بَين ُم الّشْر

َأي قوله: (لِ وهو وجوابَه ّلُل)  َتَح َقىَ َي ْب إةا إإحرامه علىَ َي ُعْمر ّلل حتىَ لل َتَح إمْن َي
إإْن َحّجه َلق و إه، إمن يتحلل لم َح إم مالك َأحمد. وقال قول وهو َدٌم، ولزمه إإْحَرا

إإذا َعىَ طافا والشافعّي:  َلق، وَس إه إمن َحّل وَح إت ًا ُعمر َياس إق لم َمْن علىَ إق َيُس
َي.  ْد َه ال



إمن في ما ولنا َع ُعمر ابَن حديث «الصحيحين»  ّت َتَم الله صَلىَ الله رْسوُل قال: 
إة في وسلم عليه إع حّج َدا َو إةا ال ُعمر َدى، الَحّج إإلىَ بَال ْه َأ َق و َي معه فسا ْد َه إمن ال
ْيفة، ذي َل َأ الُح َد َبَ َهّل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل و َأ إةا، ف ُعْمَر َهّل ُثّم بَال َأ

َع بَالَحّج ّت َتَم إةا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َف ُعمر إمن فكان الَحّج، إإلىَ بَال
إس ّنا َدى َمْن ال ْه َق َأ ْدي، فسا َه َلّما لم َمْن ومنهم ال َف إد.  ْه إدَم َي صَلىَ الله رْسوُل َق

ّكَة وسلم عليه الله إمْن قال َم إس: « ّنا ُكم كاَن لل ْن َدى إم ْه ّنِه َأ إإ إلل لِ ف ٍء إمْن َيْح شي
إضي حتىَ منه َحُرَم ْق ُكْن لم وَمْن َحّجه، َي َدى إمنكم َي ْه ُطف َأ َي ْل إت َف وبَالصفا بَالبي

َقّصر والمروةا، ُي إلل». ول َيْح ول
ُثّم ًا ( إرُم) ثانِي إبَالَحّج ُيْح ُق لِ الذي المتمتع َمّر) في َكَما ( ْدي. يسو َه ال

بَمعناهَ) ومن المكي أحكام في (فصٌل
ّكّي) وَمْن إإْن الميقات داخل َأهل من إبَمعناهَ (والَم َةا كاَن و َفر. وقد مسير َس

ُء اختلف إري في العلما إض إد َحا إج ُهم فقال الَحَرام، الَمْس ّهل مالك:  ّكَة َأ َخاصًَّة. َم
ْهل الشافعّي: هم وقال ُله يكون وَمْن مكة َأ إز ْن ٍةا علىَ مكَة إمن َم يجوُز لِ مسير
إةا َقْصُر فيها ُد الصل إر ْف ُي َقْط) ولِ ( ُع َف َتَمت إرن، ولِ َي ْق ْيَس عن صَّح لما َي َل إل ُعَمَر:  ْه َل

ٌع مكَة ّت َع َفَمْن هذا، إقَراٌن. ومع ولِ َتَم ّت ْو منهم َتَم ًا وكان صََّح َقَرَن َأ إسيئ وعليه ُم
ٍر َدُم ْب إمْن إلساءته، َج إم و ْك ّدم هذا ُح ْوُم يقوَم لِ َأْن ال إةا.  حال مقامه الّص ُعْسر ال

ُع وقال ّكّي الشافعّي: يتمت إرُن، الَم ْق َي َفَمْن قوله َلن و َع تعالىَ: { ّت إةا َتَم ُعْمَر إإلىَ بَال
ْيَسَر َفَما الَحّج َت َيْشمُل إمَن اْس ْدي}ٍ  َه ّكّي ال هذهَ َأّن غيرهَ. ولنا َيْشَمل كما الَم
َغير مخصوصٌَة اليَة ّكي إبَ إلشارْةا َلن بَمعناهَ، وَمْن الَم المفهوم. من للتمتع فيها ا
َفَمْن قوله َع تعالىَ: { ّت إةا}ٍ وليست َتَم ُعْمَر ْدي بَال َه إم لل بَه قال كما والصو

ّ الشافعّي، إإلِ ُكن لم َمْن علىَ «ذلك لقيل و ُله َي ْه إد حاضري َأ إج إم»، الَمْس الَحَرا
َي َلن ْد َه َدله ال َبَ إني ـ و ْع ْوَم َأ فيه ُيستعمل والواجب المتمتع، علىَ واجٌب ـ الّص

«اللم». «علىَ» لِ
إة إإلىَ المكّي َخَرَج ولو ً الكوف َثل َقَرَن َم ميقاتيتان، وحّجته ُعْمَرته َلّن صََّح، َف

إزَمُه الفاقي، بَمنزلة وصَارْ َل ٍر. ولو َدُم و ْك َع ُش ّت ّلَل إإذا َلنِه يصح، لِ َتَم إةا َتَح ُعْمر بَال
إل من صَارَْ ْه ّكَة، َأ ًء يكوُن ولِ وطنه إمن الَحّج فيصيُر َم ٍر علىَ بَنا َف ُعلم َس سابٍَق. ف
َدَم َأّن إم َع ْلَما إل إة َشْرٌط ا إفي التمتع، إلصح َت ْن َي ُدهَ َف َوى ما بَانِتفائه. ويؤي الطحاوي رَْ

ّيب، ابَن سعيد عن ُوس، وعطاء، الُمَس َطا َأّن ومجاهد، و ّنَخعي:  َع وال إإذا المتمت
َع ْهله إإلىَ رََْج إةا بَعد َأ ُعمر َطَل ال ُعُه. وكذا َبَ ّت َأحكام في الّرازي حكاهَ َتَم القرآن»، «
ًا.  والشافعي مالك قول وهو َأيض

َلسرارْ»: والمكّي وفي ُهر في يعتمر «ا ُهَ ولِ الحّج َأْش ْكَر (لِ) يدرْك ولكن له، ُي
إللمام َلن التمتع، فضيلة ُع ا َط ْق َته َي َع ْت بَين رْجع إإذا الفاقي متعة يقطع كما ُم

إن ْي َك ّنُس إه. انِتهىَ. وهذا إإلىَ ال إل ْه ٍةا علىَ اقتصر لو المكّي َأّن في صَريٌح َأ ُعْمَر
ٍةا ْفرد إة تلك في َيُحّج ولم الحّج َأشهر في ُم إن إخلفٍا، بَل مكروهًة تكوُن لِ السن وَم
َعىَ ّد إن ذلك خلفَا ا ُهَمام كابَ ْلناهَ فقد ال َط ْبَ َنا المقام، هذا غير في َأ ّي َبَ ّنُِه و غيُر َأ



إفٍق إة ُموا إة. ومن ولِ للرواي ّدرَْاي َلدلة لل َوى ما ذلك علىَ ا َذةا عن البيهقّي رَْ َعا ُم
ّية، إو َد َع ُةا عائشَة عن ال إة في قالت: العمر َها الّسن ّل َعَة إإلِ ُك َبَ ّيام: يوَم َأرْْ َعرفَة، َأ

ّنحر، ويوم إلمام ذلك. ورَْوى بَعد ويومان ال َلعظم ا ّلُه رْحمه ا إهَ ال إإسناد عن بَ
ْأس قالت: لِ عائشَة ُعْمَرةا بَ ّي في بَال ْهر َأ ْئت َش َأيام: يوم خمسَة خل ما إش

ّنحر، ويوم عرفَة، َأيام ال إق. و ّتْشري ال

ٍةا َأتىَ إإذا الفاقي ُثم ُعْمر ّلَل الَحّج َأشهر في إبَ َتَح َد ُثم منها، و َحّج ُثم وطنه، إإلىَ عا
إه في إم ًا، معه ساق يكن لم إإْن تمتعه بَطل َعا َلّم َلنِه دم، يلزمه فل هدي إه َأ إل ْه َأ بَ

ْين بَين فيما َك ّنُس ًا ال ْلمام ًا، إإ إحيح ُطل وبَذلك صََ ْب ُع، َي وابَنه عمر عن رُْوي كذا التمت
ُهم َمْن ذكرنِا عباس. وقد وابَن َع إب إعين، من َت إبَ ّد َلن وهذا التا بَصادٍق ليس التمتع َح
َأ حيث عليه ْنَِش ًا نِسك لكل َأ َفر َأداء يترفق َمْن والمتمتع َأهله، من َس النسكين بَ
ٍر في َف إإْن َس ٍد. و َق واح ْو الحلق، َأّخَر َأو الهدي، سا من َأشواٍط َأرْبَعَة تَرَك َأ

ًا عندنِا، تمتعه يبطل لم الطوافا يجمع لم َلنِه ومحمد، والشافعّي لمالك خلف
ٍر في النسكين بَين ٍد سف َلول (لِنِتهاء) سفرهَ واح إه ا إم ْلَما إإ ْهله.  بَ َأ بَ

َلبَي َأبَي حنيفة و َأّن و ْلَماَمه يوسف:  إله إإ ْه َأ ٍم ليس بَ ْلَما إإ إحيٍح بَ إء صََ إإْحَرامه، لبقا
َق َلّن ْو ْدي َس َه ُد التحلل، من يمنعه ال َق والعو إل ْأتَي الحرم في ليح بَالطوافا ولي

َفر هذا وجود فجرى عليه، واجٌب َأنِه استحكامه، لعدم عدمه مجرى الّس لم فك
إإْن َأن إإلىَ بَمكَة يزل السبعة، َأقل وطافا الحج َأشهر قبل بَالعمرةا َأْحَرَم حج. و
َتمها ُثم َلشهر في َأ ًا يكوُن وَحّج، ا إلحرام َلن مالك، قول وهو عندنِا، متمتع ا

إةا ُعمر إإْن بَال َلْشهر قبل حصل و إإنِما عندنِا، شرٌط لكنه ا َلرْكان َأداء يعتبر و في ا
َأكثر َأشهرهَ، ْكثر َأشهرهَ، في مؤداةا بَاقية العمرةا َأفعال و َل ْكم ول فكان الكّل، ُح

ًا إمع ًا. فكان العبادتين، بَين َجا متمتع
ًء الشافعّي ونِفاهَ إلحرام َأّن علىَ بَنا ْكن ا َأبَطلوا والشافعّي عندهَ. وعلماؤُنِا رُْ

َلكثر طافا إإْن التمتع َلشهر، قبل ا َأجازهَ ا بَالتحلل العمرةا تمام َلن مالك، و
ٌع وهو منها، ًا فيكون َأشهرهَ، في واق إمع ْين بَين َجا َك ّنُس إم بَاعتبارْ ال العمرةا. تما

إإنِه إر في بَينهما إبََجامٍع ليس قلنا:  ُه َلْش ًا، ولِ ـ، ظاهر وهو ـ حقيقًة لِ ا ْكم َلن ُح

ْكثر َل َد قد ا إج َلشهر، غير في ُو ْكثر ا َل إم ول ْك الكل. ُح
إضي َيْم إرُم و َد فيما الُمْح ْفَس إو َحَج إمن َأ ٍةا َأ لِ َلنِه والصوم، الصلةا بَخلفا ُعْمر

إلحرام عهدةا عن الخروج يمكنه ّ ا َلفعال، إإلِ إإن بَا ًا كان ف َدُم سقط متمتع
ّفق لم َلنِه المتعة، َو َأداء ُي َكين بَ ّنُس ٍر في الصحيحين ال َف ٍد. ولو َس َأْحَرم واح

ُنُسكين شخصٌَّ ْين بَ َت ْلَزم عندنِا، لزماهَ عمرتين َأو َكَحّج َأ ٌد و ُنسك وزفر محم إبَ
ٍد إلهلل َلن والشافعي، كمالك واح َلداء، في للّشروع ا َأداؤُهما ا ًا و ْيُر مع َغ

إلْحَراَمين َأحد ارْتفاض ثم ممكٍن، َأّخر ا َلداء التوجه زمن إإلىَ يت حنيفة َأبَي عند ل
إإلىَ الرواية، ظاهر في َكين َأَحد في الشروع زمن و ّنُس ٍة. ويحكم في ال َأبَو رْواي

إقيب بَالِرْتفاض يوسف إلحرام َع مهلة.  بَل بَهما ا

ٍة َأْحَرَم ولو ْوَم ُأخرى إبََحّج إر َي ّنْح ًا، الحجة لزمته الحلق قبل ال عند َدٌم وعليه اتفاق
إلحرام من الخروج َلجل قّصر حنيفة، َأبَي َلول ا ًا لِ، َأو ا إلحرام احترام الثانِي، ل



إم لزوم وَخّصا ًء وهذا بَالتقصير، الد ّدمنا ما علىَ بَنا ّول في َق وجوب إمن الكتاب َأ
إم في التحلل ّنْحر َأيا عندهما. وعدمه عندهَ، ال

ٍةا َأْحَرَم ولو ُعْمر ُلولىَ من الفراغ بَعد إبَ إمه َدٌم لزمه التقصير قبل ا قبل إلْحرا
ُلولىَ، عن الحلق بَعد وقته َلن الوقت، َأو الحج إإْحَرامي بَين الَجْمع َلن ا

ًا محمد يذكر بَدعة. ولم العمرةا إإْحرامي في الحّجتين بَين الَجْمع في َدم
َأوجبه العمرتين، بَين الَجْمع في وذكرهَ الصغير»، «الجامع مناسك في و

ّنِه بَعُضهم وذكر رْوايتين، فيه المشايخ بَعُض فجعل «المبسوط»، َق لِ َأ َفْر
ُته ُكو ًا «الجامع» ليس في بَينهما. وُس ْفي َد َنِ ْع إد َبَ إب، وجو إج له الموجب لن الُمو

َدُم وهو العمرتين في َتين. في ثابَت المشروعية َع الَحّج

الجنايات في فصٌل
ْعٌل إف ٍم، الجنايُة:  ُد ُمَحّر ْنُه، خاّص هنا والمرا ُته يكون ما وهو إم إب ُحرم بَسب

إلحرام إو ا ُثم َأ إرم الَحَرم.  َنىَ إإذا الُمْح ًا َج ٍرْ، بَل َعمد إجب عذ ُء َي إلثم، الجزا بَد فل وا
إإْن التوبَة، من َنىَ و إر َج ٍد بَغي ٍرْ، َأو َعْم ُعذ إلثم. دون الجزاء فعليه إبَ ا
َأّما ّلها الواجبات و ٍرْ تركها إإْن فك ْذ ُع َء لِ إل إجب «البدائع»، في كما عليه، شي َي و

إة، الجاهل علىَ وكذا إلحرامه، الناسي علىَ مالك قول وهو عندنِا الجزاء بَالُحْرم
إلحرام إإذ ٌةا، حالٌة ا ّكر َذ ْهُل ولِ النسياُن يكن فلم ُم إلسلم دارْ في الَج ًا. ا ْذرْ ُع

ّ معذورْان، َلنِهما عنهما الشافعّي ونِفاهَ ًا قتل إإذا إإلِ إإنِه صَيد إجُب ف ُء َي علىَ الجزا
َلظهر.  ا

ّفارْات ُثم َك ّلها ال ْأثم فل التراخي، علىَ واجبٌة ُك ْأخير َي إلمكان، وقت عن بَالت ا
ًا ويكون ّدي َؤ ًا لِ ُم إضي ّي في َقا ّدى، وقت َأ َأ ّنِما ( إإ ُق و ّي إخر في الوجوب عليه يتض آ
ْغلب في ُعُمرهَ َي ّنه علىَ وقٍت)  ّدهَ لم لو َأنِه َظ َؤ ّنِه لفات، ُي إإ ّد لم إإْن ف حتىَ فيه ُيؤ
إثَم، ماَت إجب َأ َي َلداء، الوصَيُة عليه و إص لم ولو بَا إة في يجب لم ُيو ّترك علىَ ولِ ال

َورَْثة، َع ولو ال َبّر ْفضل يصومون ولِ جاز، الورْثُة عنه َت َل الكفارْات تعجيُل عنه. وا
إإّن الخيرات، إإلىَ والمبادرْةا إر في ف ْأخي آفاٍت. الت

إجٌب الجنايات ُثم إجٌب للدم، إقْسَمان: ُمو إة، وُمو َأشارْ للّصدق إل إإلىَ ف ّو َل إه: ا ْول َق إبَ
إإْن ّيَب ( ّلف، َط َك إرٌم) ُم ًا ُمْح َكر ْو كان َذ َثىَ َأ ْنِ ًا ُأ ُعْضو ْأس ( إملً) كالر إخذ َكا َف وال

َتبر َأبَو الفقيه والّساق. وقال ْع ُي ُةا جعفر:  إب كثر ّطي ّفين نِفسه، في ال َك إء إمن َك ما
إد، َكَف الورْ المسك. إمن الناُس استكثرهَ وما الغالية، من و
إإلىَ وفي ٌد، َأَشارْ قوٍل كّل «المحيط»: و ً الطيُب كان إإْن والصحيح محم َقليل

ُةا ُعْضو فالعبر إإْن بَالطيب، لِ بَال ّطيُب كاَن و ًا ال إب فالعبرةا كثير بَالعضو. لِ بَالطي
ّيب ولو ٍد مجلٍس في َط َع واح ٌد َدٌم فعليه َأعضائه، جمي إح إإْن المجلس، لِتحاد َوا و
إلكل مجالس، في كان َدةا، علىَ َدٌم إطيٍب َف ّفَر إح ُلولىَ َك ْو ل عندهما. وقال لِ َأ

ٌةا محمد: عليه ٌةا كفارْ ّفر لم ما واحد َك ُلولىَ. ُي ل
ّطيُب كان ولو ٍو إمن َأكثر في ال إإْن ُيْجَمع، ُعْض ًا بَلغ ف َشّم َدٌم. ولو فعليه ُعْضو

ًا، ًا دخل َأو إطيب ًا بَيت َق ُمَجّمر إل َع إه َف َء فل رْائحٌة بَثوبَ ُهَ عليه، شي ْكَر ُي َشّمه له و
ًا. كما إئل بَه يرى لِ عباس ابَن (وجابَر): كان عمر عن رُْوي َقْصد ًا. وُس ْأس بَ

إرم عن عثماُن َيَشّم قال: نِعم، البستان يدخل الُمْح َأوجب و مالك الريحان. و
ّدَم والشافعّي عليه. ال



َدهَ الّزعفران َأكل ولو ًا، كان إإْن َدٌم فعليه وح إمه، َأكثر بَه يلتزق بَحيث وهو كثير َف
ّ إإلِ َقٌة و َد َء لِ حنيفَة. وعندهما َأبَي عند َفَص َفران َلّن عليه، شي ْع في ُيستعمل الّز

ْطعمة َل َق ا َتَح َلبَي فال ّ الحقيقُة هذهَ تسقط ولِ حقيقًة، إطيٌب َأنِه حنيفَة بَها. و إإلِ
َأْن للطعام، التبعية لضرورْةا ّيَب َتَمّسه. ولو لم َأو النارْ مّسته طعام في كان بَ َط

َع ُبَ ٍو رُْ ْلَزُمه ُعْض ًا وقيل: (يلزمه) دٌم الرواية، ظاهر في صَدقٌة َي بَالحلق. اعتبارْ
ْأسه َخَضب «الهداية»: فإن وفي ّناء رْ إح وسلم عليه الله صَلىَ لقوله َدٌم فعليه إبَ

ُء ّنا إح َأخرجه «ال ّنسائي، إطيٌب».  َلة عن ولفظه والبيهقي، والطبرانِي، ال َو بَنت َخ
إكيم َأّن عن َح إبي قال: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل ُأّمها:  ّي َط إت ُت ْنِ َأ و

إرَمٌة، ّناء َتَمّسي ولِ ُمْح إإنِه الح إطيٌب». ف
إو َأ َهَن) ـ ( ّد ّهَن َأي ـ الدال بَتشديد ا َد ْهٍن َت ُد ْهن إطيٌب، فيه إبَ ُد والورْد البنفسج ك

َبان، والياسمين إزمه وال ًا. وفي َدٌم َل َع َهَن «المحيط»: لو إإْجَما ّد ٍم ا َأو بَشح

ًا، عليه شيء فل سمٍن، إطيٍب ليس َلنِه إإجماع رْجليه شقاق دهن َأصَلً. ولو إبَ
ًا)، عليه شيء فل جراحة، بَه داوى َأو بَزيت إإجماع وجه، من إطيٌب الزيت َلن (
إإذا حقيقًة، بَطيٍب وليس ّيب وجه علىَ استعمل ف ّتط ّدُم، لزمه ال استعمل ولو ال
ٌء، يلزمه لِ البدن إلصَلح ًا شي إن علىَ توفير ْي َه َب حقهما. الّش

ْو َأ إبَس ( ًا) ولو َل إخيط ًا َم ٍد: بَقميصٍَّ مجلس في متعدد َوةا، واح ْنُس َل َق إعَمامة، و و
َقباء ٌد الجناية جنس َلن وسراويل، و ٌد، والمقصود واح إس الِستمتاع وهو واح بَلب

ْأسه كحلق المخيط ٍة فصارْت كله، رْ ٍةا.  كجناي واحد

ْو َأ َتَر ( َأي َس ْأَسُه)  ّطاهَ رَْ ًا َغ ْوم َي ْو ( َأ إملً)  َلين، ظرفا وهو كاملة، ليلًة َكا ْع إف َلّن لل

ْأس وستر اللبس في الكامل الِرْتفاق ٍم وذلك والبرد، الحر يدفع الر ْو َي كامٍل. بَ
ْكثُر حنيفة َأبَي قول وهو يوسف َأبَو قال َأ إم َأولًِ:  إم. اليو ْو َي كال
ّطىَ «المحيط»: ولو وفي ًا رْأسه رْبَع غ َلقل وفي دٌم، فعليه أكثر، أو يوم ا

َأنِه واحتّجا والشافعّي، مالك قال كما َدٌم لِ عندنِا، صَدقٌة إلحرام محظورُْ بَ وقد ا
إجُب ارْتكبه، َدّم عليه في إدهَ لِ بَنفسه ال إت كسائر بَامتدا إم. محظورْا إلحرا ا

إخيط الُمْحرم لبس الطحاوي»: ولو «شرح وفي ًا الَم ً ينزعه ولم َأيام ًا، ليل ونِهارْ
ٌد، َدٌم فعليه إح إإْن وا ًا اللبس علىَ استمر ُثم ذبَح ف ً يوم َلن آَخُر، َدٌم فعليه كامل

ٍد ثوٍب إإلىَ الُمْحرم اضطر كالِبَتداء. ولو الدوام إإْن فلبس واح لبسهما ثوبَين: ف
ْوضع علىَ ّ يجب لم الضرورْةا َم ٌد َدٌم إإلِ إإلىَ اضطر كَمن التخيير، سبيل علىَ واح
إبس قميصٍَّ، لبس َل ًا َأو قميصين ف إإْن قميص ّبًة. و إبس وُج موضع علىَ َأحدهما َل

إس إإلىَ اضطر كَمن غيرهَ، علىَ والخر الضرورْةا ْب ْنُسوةا، ُل َل ًةا فلبس َق ْنُسو َل َق
ًا، ّتٌم) للبسه َدٌم فعليه وقميص ّيُر يحتاج لِ ما (ُمَح ُيخ ْين إإليه. و ّدم، َبَ إلطعام، ال وا
إإليه. يحتاج ما إللبسه والصيام

َبُس كان ولو ْل ُعه بَالنهارْ المخيط َي إز ْن َي َتْركه، علىَ يعزم َأْن غير من للنوم بَالليل و
ٌد دٌم فعليه إإن واح إلجماع. و َعُه بَا إإْن لبسه، ُثم الترك عزم علىَ َنَِز ّفَر ف ُلولىَ، َك ل
ٌةا فعليه إلجماع، كفارْ إإلِ بَا َتان فعليه و ّفارَْ ٌةا وقال عندهما، َك ٌةا، محمد: كفارْ واحد

«السراج» .  في كذا



ُهَمام: لِ ابَن وقال ّدم ُلُزوم في َفْرق ال ْبس َأْحدثِ إإذا ال ّل إلْحَرام، بَعد ال َأْحَرم َأو ا

إبٌَس وهو َ َداَم لِ ًا َف ْو يوم إفا عليه، َليلًة َأ إه بَخل إع إلحرام بَعد انِتفا إب ا ّطي السابَق بَال
ْبنا ولولِهَ فيه، للنصَّ ْوَج ًا، فيه َل ْيض إنِه في ولِ َأ ًا كو ْبس في مختارْ ّل ًا َأو ال ْكره ُم
ًا، َأو عليه إئم َغطىَ َنِا ْأَسه إإنِساٌن َف َلًة رْ ْي ْو َل إجُب حتىَ وجهه َأ النائم، علىَ الجزاء ي
َقَط الِختيارْ وعدم له، حصل الِرْتفاق َلن ْثَم َأْس إل الُموَجَب. انِتهىَ. لِ عنه ا
ْأس ولِ َغطي َأن للُمْحرم بَ َنِيه، فاهَ ُي ُذ ُأ ْكرهَ و ُي َفه. ولو ُيغطي َأْن و ْنِ ّطىَ َأ ما َغ

إته شعر إمن استرسل ْأس لِ إلحي َيُجوُز في كذا بَه، بَ َباء وضع «السراج». و َق ال
إخل لم إإذا َمنكبيه علىَ ْد ْلَزمه عليه، دم ولِ ُكّميه من يديه ُي َأ َفر و كمالك ـ ُز

ّدم، ـ والشافعي ْبس ارْتفق َلنِه بَال ُل َباء إبَ َق ًا ال ً ارْتفاق إخيط وهو كامل قد َلنِه َم
إبَس ْعمال استعمله َأنِه هكذا. ولنا َل إت إخيط، لِ للُمْحرم المطلق الّرداء اْس َألِ الَم

ْفظه، في التكلف إإلىَ يحتاج َأنِه ترى إخيط إح ْلبوٌس والَم إحْفظه، في يتكلُف لِ َم
ًا يكن فلم إبَس َ إخيط، لِ إجب فلم للَم ٌء.  عليه َي شي

إرم «المبسوط»: ويتوشح وفي إقد ولِ بَالثياب الُمْح ْع َدهَ إإذا َلنِه عنقه، علىَ َي َق َع
ْفظه في يحتاج لِ إسه علىَ إح ْف ّلف، إإلىَ َنِ َك إخيط. وكذلك معنىَ في فكان َت الَم

إإذا ّتَزرْ قالوا:  إغي لِ ا َب ْن َد َأْن له َي إق ْع ْبٍل نِفسه علىَ إإَزارْهَ َي إوي فقد غيرهَ، َأو إبََح َأّن رُْ

َأى وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ً رْ ّد قد رْجل ً إإَزارَْهَ فوق َش ْبل إق َح ْل َأ ذلك فقال: «
ْبَل، ّلل َأْن يكرهَ ويلك». وكذلك الَح ُهَ ُيَخ َء َدا إخلَل، إرْ ّلف إإلىَ يحتاُج لِ َلنِه بَ َك في َت
ْفظه َعل، لو هذا مع ولكنه نِفسه، علىَ إح َء لِ َف عليه المحظورْ َلن عليه، شي

ْبس الِستمتاع ُل ْكمة ولعل ذلك، يوجد ولم المخيط إبَ إح إإلىَ الِحتياج نِفي في ال
ّلف ْفظه في التك إه علىَ إح إس ْف ًا ليكون َنِ ّكر َذ ً يصير ولِ إإْحَرامه، حال له ُم إفل َغا

إه عن إم مقامه. وكمال َمَرا

إبَس علىَ عندنِا الدم ويجب هذا، َ إإْن فتق بَل السراويل لِ ونِفاهَ غيرهَ، يجد لم و
إلحرام، الفرض هذا يسقط ولِ عليه، َفْرٌض الستر َلّن الشافعّي، غيُر والفتق بَا

إفا المال. وهذا بَتنقيصَّ الضررْ لِستلزامه واجٍب ْين بَخل ّف إجب حيُث الُخ َي
ُهَما ُع ْط َفَل َق ّنِما واجٍب، غيُر َثّمَة اللبس َلن لبسهما، إإذا الكعبين من َأْس إإ َبسه و َيل

إع ْف َد َلذى، إل َوَجب ا ُع َف ْط َق الستر وههنا المباح، الوجه علىَ الِنِتفاع من للتمكن ال
ًا فكان َفْرٌض، ْبس إإلىَ ُمْضطّر ّل إجب فلم ال ُقه. ولنا َي ْت ْأثير َأّن َف إلحرام ت في ا
إة إس ُحْرم ْب إخيط، ُل ْأثير الَم ْذرْ وت ُع إلطلق، في ال فل، الحرمة إإسقاط في َأّما ا
ّنزُل َي ْبُس ُف ّل إرْ ال ْذ ُع إق منزلَة لل ْل ْفع الَح َد َذى.  إل َل ا

ْو َأ َق ( َل َع َح ْبَ َأو رُْ إه)  إس ْأ ًا لحيته رَْ ْوع ًا، َأو َط ٌق له حصل َلنِه َكْره إمل، ارْتفا َلّن كا

إس إمَن ْأسه، بَعض يحلق َمْن النا إلق َمْن رْ ًا كان لحيته. ولو بَعض يح ْكَره لِ ُم
إرهَ علىَ يرجع ْك ٍء، الُم ّدم َلن بَشي إة في ال وصَارْ الراحة، إمن له حصل ما مقابَل

ُغرورْ ْقر: ـ في كال ُع َفْرج بَالضم: دية وهو ال َداق المغصوب، ال َأةا وصََ ـ. المر
َأن ُغّر وصَورْته:  ً َي ّوُج فيقول رَُْجل ُأز ٌةا، فهي هذهَ لك له:  بَها، ويدخل فيتزوجها حّر

ّق استحق ُثم إح َت َأنِها ُمْس ُته، بَ إإّن َأَم ْأُخذ المولىَ ف إج إمن ي ْقَر، الزو ُع ُع ولِ ال إج بَه َيْر
َغارّْ، علىَ الزوُج ُةا له حصلت قد َلنِه ال إة اللذ ْقر بَمقابَل ُع في كذا الوطء، وهي ال

«السراج».



َفر: يرجع وقال ْوقعه الذي هو َلنِه عليه، بَه ُز ْلَزمه العهدةا، هذهَ في َأ َأ هذهَ و
َء (الغرامة). ولِ ًء الشافعي عند عليه شي َأّن علىَ بَنا إه:  إل إلكراهَ َأصَْ إرُج ا ُيْخ

َهَ ْكَر ًا يكوَن َأْن إمن الُم ْكم ُمؤاَخذ ْعل، إبَُح إف ْبَلغ عندهَ والنوم ال ْكراهَ، من َأ إل َلن ا

ْكَراهَ إل ُد ا إس ْف َدهَ. وبَالنوم ُي َعدم َقْص ْن ُد َي َقْص َبُب َأصَلً. وعندنِا ال إلكراهَ النوم َس وا
إلثم، عنه ينفي ْكم ينفي لِ ولكن ا ْعل ُح إف َذا ال َقّررَْ إإ ُبه، َت َب نِال َأنِه هنا والسبب َس
إإزالة والزينة الراحة إمن إث بَ َف ّت ّدُم، فيلزمه بَدنِه عن ال الصغير»: «الجامع وفي ال
إجب َأنِه حنيفَة َأبَي عن ْلق الدُم َي ْكثر. انِتهىَ. وهو إبََح َل يوسف، َأبَي عن رْواية ا
َهر). وذكر وهو ْظ َل َلئمة شمُس (ا َأّن وقاضىَ ا حلق في قولهما علىَ خان: 

َلقل الدم. وفي الجميع الطعام. منه ا
إجب ُثم إثِ صَدقٌة عندنِا َي َثل َعراٍت إبَ إم َش َد َع عند َدٌم الِرْتفاق. ويجب كمال إل

ًا الشافعّي إت اعتبارْ إإذا بَنبا َق الحرم. و َل إرٌم َح ْأَس ُمْح التحلل جواز عند محرم رَْ
ٌء، عليهما يكن لم النحر يوم عند كذلك َأنِه والظاهر «السراج»، في كذا شي

ّتَحلل جواز العمرةا. في ال

ْو َأ ًا ( َأْن ُعْضو إملً) بَ َلق َكا َقه، َأو صَدرْهَ، َح َته، َأو رْقبته، َأو سا َنِ إه، إإحدى َأو عا ْي َط ْبَ إإ
ْو ْعر َأ ْوضع َش ومحمد: الواجب يوسف َأبَو حنيفة. وقال َأبَي قول في حجامته َم

ْلق في إرم، وهو احتجم وسلم عليه الله صَلىَ َلنِه الصدقة، المحاجم َح ولو ُمْح
ُق كان ْل إجُب المحاجم َح ّدَم ُيو ُأجيب وسلم عليه الله صَلىَ َبَاَشَرهَ لما ال َأنِه ( بَ

َتمل َأنِه ُيْح ْوضٍع في احتجم والسلم الصلةا عليه بَ ْعر لِ َم ٍرْ احتجم َأو فيه، َش ْذ ُع ل
إجب ما يفعل لِ والسلم الصلةا عليه َلنِه ّدَم). كما ُيو إجب ما يفعل لِ ال لِ الدم ُيو

إجب ما يفعل الصدقة. ُيو
َطيه َحلق «المحيط»: لو وفي ْبَ ٌد، َدٌم فعليه إإ إح َنايتان َلنِهما وا ْنٍس إمن إج ٍد، ج إح وا

ٍء فليكتفىَ ٍد. وعلماؤُنِا بَجزا ْلَزموا واح َأْخذ َأ ْدٍل، حكومَة ونِحوهَ شارٍْب بَ َع
َأن ْأخوذ هذا إإلىَ ينظر وتفسيرها:  من عليه فيجب اللحية رْبَع من يكون كم الم

إه، الطعام إبَ إحَسا ًا مالك عند عليه َدٌم ويجب إبَ َلذى يميط بَما منه اعتبارْ إق إمن ا ْل َح
إة، َنِ َعا إط ونِتف الحجامة، وموضع ال إلبَ َلنِف، ا َأوجب وا ٍةا في و شعراٍت َأو شعر
َعام ْط ْفنة إإ ٍد ُح ٍةا. بَي واحد

َأو َفارَْ َقصَّّ ( ْظ ٍد َأ ْو َي َأو الكامل إرْْجٍل) للرْتفاق َأ ُكّل ( َلنِها في ال إلٍس)  َمْج
ٍد نِوٍع إمن محظورْاٌت ْين فيتداخل، واح إإيلََج ٍد إجَماٍع في ك ّ بَها يلزم لِ واح ْهٌر إإلِ َم
ٌد. وعند إح ًء دماء َأرْبَعة يجب والشافعّي مالك َوا عندهما. التداخل عدم علىَ بَنا

ّيد َلنِه َق إبََمْجلس»  ٍد كل َأظفارْ َقصَّّ لو « ّد لكل َوَجب مجلس، في ي َأبَي عند َدٌم َي

َأبَي حنيفة إت َلن محمد، عند َدٌم يوسف. وللجميع و ْنٍس إمْن الجنايا ٍد، إج وهو َواح
َقصَّّ، ٍة في ال إرْت الِرْتفاق، وهي واحدةا، ُحرم ٍة فصا ٍةا، كجناي ّ واحد َكّفَر إإذا إإلِ
َلول للثانِي.  َدٌم فيلزمه الثانِي، َقصَّّ قبل ل

ٌةا جناياٌت هذهَ َأّن ولهما ّنها حقيقًة، متعدد ٌةا، المعنىَ في لك ُحصوُل وهو متحد
َقصَّّ، جانِب إمن الِرْتفاق ٌء وهو ال ٌد. فعند شي إد واح ُكّل جعلنا الَمْجلس اتحا ال

ًةا. وعلىَ جنايًة ًةا جامع لو الِختلفا هذا واحد ًةا ُأخرى بَعد مر َأ ًةا، امر َأو واحد

ًةا، َق نِسو ْلَح ٌد َأ ٍة فيهما متفرقًة خمسًة محم َع إم َت ٍد محَل في إبَُمْج َألزم واح ًا. و َدَم
َأوجبا ْفر كل عن و ّ صَدقًة ُظ َغ َأن إإلِ ًا، ذلك يبل ٍذ دم شاء. وعن ما منه ينقصَّ فحينئ



ٍر كل محمد: في ْف ّدم. ولِ ُخْمُس ُظ َء ال إذ شي َأْخ ْفر بَ ّظ إسر ال َك ْن وقطعه الُم
ًا، َبه الِنِكسارْ، بَعد ينمو لِ َلنِه اتفاق َأْش الَحَرم. شجر إمن اليابَس ف

ْو َأ إض) جميعه َطافَا ( َفْر ًء َأكثرهَ َأو لل ًا) بَنا إدث الطوافا في الطهارْةا َأّن علىَ (ُمْح
َلكبر الحدثِ عن َلصَغر ا بَذلك يعتد والشافعي: لِ مالك عندنِا. وقال واجبٌة وا

ًء الطوافا رَْوى لما الصلةا في كما عندهَ شرط عنهما فيه الطهارْةا َأّن علىَ بَنا
وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: قال عباس ابَن حديث من الترمذي

ّطوافُا إت «ال ٌةا، بَالبي ّ صَل ّلموَن َأنِكم إإلِ ّلم َفَمْن فيه، تتك َك ّلم لِ َت ّ يتك ْير».  إإلِ بََخ

ُهَمام: ووجه ابَُن وقال إبيٌه َأنِه الِستدلِل ال ْكم، في َش إل الُح إمن الِستثناء بَدلي
ْكم َأنِه الُح ْثل قال: هو فك إمها في الصلةا إم ْك ّ ُح ما فيصير الكلم، جواز في إإلِ
ً الكلم سوى َدرْ، في داخل َأما اشتراط ومنه الّص إلم فقد المشي الطهارْةا. و ُع

إبيه، قبل إإخراجه ّتْش إإن ال ْفُس الطوافا ف قال فقد صَلةا قال فحيث المشي، َنِ
َوْجه كالصلةا، الخاص المشي َبه َف ًا الِنِحرافا المشي. وُخصَّّ سوى ما الّش َأيض

إلجماع، إق بَا إةا وبَاتفا إكه رْوا إس َنا َعل َأنِه وسلم عليه الله صَلىَ َم عن البيَت َج
إهَ إم علىَ طافا. والجواب حين َيسارْ َبٌر َأنِه الحكم في التشبيه َأن تسلي ٌد، َخ واح

الِفتراض، لِ الوجوُب بَه لثبَت الكتاب إلطلق َنِْسُخه (يكن) يلزم لم لو
َفارْ لِستلزامه ْك إل ْقتضاهَ، لِزَم ذلك وليس مقتضاهَ، إبََجْحد ا إزُمه بَل ُم ّتْفسيق لِ ال

ّنِا علىَ بَه، ُع َأ َن إم في التشبيه َأّن َنِْم ْك إز الُح َوا الثواب. في يكوَن َأْن لَج
ّ إإلِ إإلىَ وقوله: « ْأنِف كلم منقطع، آخرهَ، َأنِكم....»  فيه، الكلم إلبَاحة بَياٌن مست

فيه، والبدن الثوب طهارْةا وجوب مقتضاهَ لكان الحكم في التشبيه كان ولو
َأنِها وجوبَه. ففي بَعدم صَّرحوا لكن إلجماع، بَشرٍط ليست «البدائع»:  فل بَا

ّنُه يجب، ولِ تحصيلها ُيفترُض ّنٌة، لك َبَه وعلىَ َطافَا لو حتىَ ُس ْو إمن َأكثر َنَِجاَسٌة َث
ْدرْ ّدرْهم، َق ٌء يلَزُمه لِ ال ْكرهَ. انِتهىَ. وهو لكنه شي ولي والله التحقيق غايُة ُي

التوفيق.
ُفوا قوله ولنا ّو ّط َي َل إت تعالىَ: {و ْي َب إمن بَال إق}ٍ  إتي َع إر ال ٍد غي ْي إةا. وفي َق بَالطهارْ

إلمام»: رْوى َألت ُشعبَة عن جعفر، بَن محمد عن حنبل، بَن َأحمد «ا قال: س
ًا ًا َحّماد َيا فلم طهارْةا، غير علىَ بَالبيت يطوفا الرجل عن ومنصورْ ًا.  بَه َيَر ْأس بَ

َأو َأي ( إرهَ)  ْي إفا غير َغ َفْرض، طوا ٌء ال ٍم، طوافَا كان سوا ٍرْ، َأو ُقدو َد ّوٍع َأو صََ َط َت
َلن ًا)  ُنب َفْرص غير في الجنابَة نِقصَّ (ُج َدثِ كنقض ال َأو طوافا في الَح َفْرض. ( ال

َفاَض ْبَل َأ ًا، َق إم) نِهارْ إلَما إلمام قبل َأفاض لو َلنِه ا ً ا َأفاض ولو عليه، شيء لِ ليل

إلَماُم ًا ا إزمه نِهارْ ّدُم، َل إك رْواةا َلن ال إل ُنُِس وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو
َفاَض وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه علىَ متفقون الشمس غروب بَعد عرفاٍت إمن َأ

ُذوا ّني وقال: «ُخ ُكم». ع إسك َنا َم

َأّما َفعوا وسلم عليه الله صَلىَ «الهداية»: لقوله صَاحب قول و ْد ْعد «فا إب َبَ غرو
إس» فليس إب بَعد عرفَة إإلىَ عاد بَمعروفا. ولو الشم إس، غرو يسقط لِ الشم

ّدُم عنه ّنة المتروك َلّن الرواية، ظاهر في ال إلمام، مع الدفع ُس َلم ا يستدرْك. و
ُدورْي: وهو يسقط. قال َأنِه حنيفة َأبَي عن ُشَجاع، ابَن وذكر ُق الصحيح، ال



َلول َأّن علىَ والجمهورْ َلصَح. ولو هو ا َلنِه قيل: يسقط الغروب، قبل عاد ا

َء يتدارْك لم َلنِه يسقط وقيل: لِ وقته، في المتروك تدارْك من الفائَت الجز
ْظهر، وهو الوقوفا، َل ْوت فيفوُت واجٌب، الِستدامة َلن ا َف ْعض. إبَ َب ال

ْو َأ َأْن َتَرَك ( ًا) بَ إجب ُقوفَا َتَرَك َوا ُو إة ال َف إل َد ٍرْ، غير إمن بَالُمْز ْذ َدرْ طوافا َأو ُع إر الّص ْي َغ إل
إئٍض، ٍم رْمي َأو العمرةا، َأو للحج السعي َأو َحا ْو يو َأ َأي ( َثَرهَ)  ْك َأْن واجٍب، َأكثر َأ بَ

إفا إمن َأشواٍط َأرْبَعة ترك َدرْ، طوا ْعي، من َأو الّص َع َتَرك َأو الّس في َحَصياٍت َأرْبَ
َلول، اليوم َدى َأو ا َةا إإْح ًةا عشر ٍم في حصا إم إمن يو َليا ّتْرُك ا إر. وال ُلَخ ُق ا يتحق

إب ُغرو إس إبَ إخر إمن الّشْم إم آ ّيا َليام في الجمارْ رْمي ترك الّرْمي. ولو َأ ّلها ا ُك
ٌد، َدٌم يلزمه إح َلق لو كما وا َع َح إه جمي إنِ َد إلٍس في َبَ ٍد.  َمْج واح

ْو َأ ّدَم ( َأي َق ًا)  ً ُنُِسك ُنُِسٍك الحج َأعمال من َعَمل َلىَ)  َع إمّما ( إمْن يكوُن (آَخَر) 
ّقه إديمه، وجوُب َح ْق َأن َت َلق بَ إل َح ْب إرُْن نِحر َأو الّرْمي، َق قبل المتمتع َأو القا

َلق َأو الرمي، ْبَل َح ْبَح َق ّذ َأو ال َوافَا َأّخَر ( َأو َط إض)  َفْر ْلق ال ْبَح َأو الَح ّذ إجُب إلَمْن ال َي
َعْن عليه، إم ( ّيا َأو َأ إر)  ّنْح َلول اليوم رْمي َأّخر ال إإلىَ ا اليوم رَْْمي َأو الثانِي، (
إث، الثانِي حنيفة. َأبَي عند كله وهذا الرابَع، إإلىَ الثالث َأو إإلىَ) الثال
ُنُِسٍك تقديم في عليه شيء ـ: لِ الشافعّي قول وهو ـ ومحمد يوسف َأبَو وقال

ْأخيرهَ َأو َأّن ابَن حديث «الصحيحين» من في لما ت عليه الله صَلىَ النبي عباس: 
إئل وسلم َحَرَج». فقال: «لِ والتأخير، والتقديم والحلق، والرمي، الذبَح، عن ُس
َلبَي ّنِه عباس ابَن حديث من والطحاوي شيبَة َأبَي ابَُن رَْوى ما حنيفة و قال: َأ

ّدم َمْن ًا َق إرق َأّخَرهَ، َأو َحّجه في شيئ ْه ُي ْل ًا. وقال لذلك َف ابَن الطحاوي: فهذا َدم
ُد عباس إئل ما َأنِه وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن رَْوى َمْن َأَح ٍذ ُس عْن يومئ
ٍء ّدم شي إر إمن ُأّخر َأو ُق ّ الَحّج َأْم َنىَ عندهَ َحَرج». فليس قال: «لِ إإلِ ْع ذلك َم
إلبَاحة علىَ إديم في ا ْق ّدُموا، ما َت إر في ولِ َق إخي ْأ َكْرنِا إمّما َأّخُروا ما َت ّدَم، فيه َأّن َذ ال

إل علىَ كان فعلوهَ الذين َأّن علىَ عندهَ ذلك معنىَ ولكن ْكم الجه كيف فيه بَالُح
َذرْهم هو، َع َأمرهم َف إف في و َنِ ْأ َت ّلموا َأْن الُمْس َع َت َكهم. َي إس َنا َم

ُق ُهمام ابَن ذكرهَ ما المقام وتحقي ّنِه في ما لهما َأّن ال َأ الله صَلىَ «الصحيحين» 
إة في وقف وسلم عليه َداع َحّج َلْم فقال الو ُعر رْجٌل:  ْقُت َأْش َل ْبَل َفَح َأذبَح، َأْن َق

َبَح ْذ إه رْسوَل آَخُر: يا وقال َحَرج»، ولِ قال: «ا ّل ُعر لم ال َنَحْرُت َأْش ْبَل َف َأْن َق

إم إئل فما َحَرَج»، ولِ َأرْْمي. قال: «ارْْ ٍذ ُس ْومئ ٍء عن َي ّدَم شي ّ ُأّخر َأو ُق قال: إإلِ
َعل ْف ْفي َأّن َحَرج». والجواب ولِ «ا ْفي يتحقق الَحَرج َنِ َن إلثم إبَ ُيْحمل والفساد، ا َف

إإّن نِفي دون عليه ُعر القائل: «لم قول في الجزاء. ف ْلُت» (ما) يفيد َأْش َع َف َأنِه َف

َد له ظهر ْع ْعله َبَ ّنِه إف ٌع َأ ّدم فلذا ذلك، من َمْمنو ّ سؤاله، علىَ اعتذارْهَ َق إإلِ لم و
َأل، يعتذرْ. لم َأو يس
َقال َقد ولكن إتيبه مخالفُة له ظهر الذي َأّن يحتمل ُي إب َتْر إل لترتي صَلىَ الله رْسو

َظّن وسلم عليه الله ّدم ُمتعيٌن، الترتيب ذلك َأّن َف َأل الِعتذارْ ذلك فق َعّما وس
ّيَن بَه، يلزمه َب إب وسلم عليه الله صَلىَ َف إه عدَم بَالجوا إن ّي َع ْفي عليه َت َن الحرج، إبَ

َأّن ّنِه واجٌب. والحق لِ َمْسنوٌن الترتيب ذلك و َأْن ذلك، يكوَن َأْن ُيْحتمل َأ يكون و
ّ الواقع هو كان له ظهر الذي َذرْهم وسلم عليه الله صَلىَ َأنِه إإلِ بَالجهل ع

َأمرهم ّنِما يتعلموا َأْن ف إإ ُهم. و َك إس َنا في ذاك إإذ كاَن الحال َلّن بَالجهل عذرْهم َم



إإذا ّ احتمل ابَتدائه. و ْعيين، اعتبارُْ فالِحتياُط منهما، ُكل ّت إذ ال ُذ إإ َلْخ إه ا في واجٌب بَ
َقام ّطراٍب َم إتّم اْض َي َوْجُه َف حنيفَة. َلبَي ال

ْو َأ َأي َتَرَك ( ّلُه)  َق إفا َأقل َأ َفْرض، طوا َأْن ال ْوطين َأو َأشواط، ثلثة َتَرَك بَ َأو َش

ًا، ْوط ّ َش إك النقصان َأّن إإلِ َتْر َلقل إبَ َأْشبه يسير نِقصاٌن ا بَالحدثِ النقصان ف
إه ْي َل َع َف إإْن جواب َدٌم) هذا ( ّيٍب قوله: « إرٌم َط ًا» وما ُمْح وكذا عليه، عطف عضو

ُعمرةا طافَا إإْن إر لل ْي َغ طهارْةا.  إبَ

إك َتْر إبَ َأي (و إهَ)  إر َث ْك َثَر َأ ْك إفا َأ إض طوا َفْر َواط َأرْبَعة وهو الَحّج في ال إقَي َأْش َبَ )
َأي ًا)  إرم ّق في ُمْح ّنساء َح َتىَ ال َأي (َح ُطوفَا)  إلحرام، بَذلك يطوفا َأن إإلىَ َي َلن ا

َتْرك الطوافا َأكثر َتْرك ّله، َك َتْرُك ُك َبر لِ الطوافا هذا ُكّل و إم. ُيْج ّد بَال
إإْن ّله (و ُك َفُه)  َأو َأكثرهَ َأو َطا ًا)  ُنب ًا (ُج َء َأو حائض َفَسا إجُب ُنِ َت َنٌِة)  َد َب َف َأو عليه، (

إه ْي َل َع َنٌِة، َف َد ٌةا، َأو بَعيٌر عندنِا عباس. وهي ابَن رْوى كما َبَ ْغلُظ الجنابَة َلن بَقر من َأ
َدثِ، ْبُر فيجب الَح َدنِة نِقصانِها َج َب ًا بَال إة، في للتفاوت إإظهارْ َلكثر الجناي ْكم ول ُح

ُثم إلعادةا قيل: يجب الكل.  َلصَغر الحدثِ في ا َلصَح ا َلكبر. وا في كما وا
َأْن ّكة َمن ُيؤمر «الهداية»  إإعادته إبَم إثِ في بَ ًا، الحد ًا. الجنابَة وفي استحبابَ وجوبَ

ّنِما إإ َنابَة وفي يسيٌر، الحدثِ في النقصَّ َلن َأصَّح ذلك كان و َأْن فينبغي كثيٌر، الَج

ْكم في بَينهما يتفاوت إلعادةا ُح للجبر. ا

إإْن ًا طافَا وقد َأعادهَ ف إدث ٌء عليه، دَم فل ُمْح إر َأيام في َأعاد سوا ّنْح بَعدها. َأو ال
إإْن ًا طافه وقد َأعادهَ و ُنب إإن ُج ّنْحر َأيام كان ( إإْن عليه، دم فل ال َدها كان و)  ْع َبَ

إر َدٌم فعليه ْأخي إإْن البدنِة وسقطت حنيفَة َأبَي عند للت ْهله إإلىَ رْجع بَالِتفاق. و َأ

َدثِ في ْعُث فالمستحّب الَح إةا َبَ إلعادةا، لِ الشا َفع َلنِه ا ْنِ نِقصانِه وفي للفقراء، َأ
ّفٌة، ٍم مكَة إإلىَ يعود َأْن عليه الجنابَة وفي إخ إإحرا ٍد بَ لم فلو الوقت، جاوز إإْن جدي

ْد ُع َعَث َي َبَ ًا و ْدي َأهَ.  َه َأْجَز

إإْن َعَل (و َقّل َف َأْن إمّما َأ إكَر) بَ ّيَب ُذ إبَس َأو ُعْضو، إمن َأقل َط ًا، َل إخيط ستر َأو َم
ْأسه ْأسه، رْبَع إمن َأقل حلق َأو يوم، إمن َأقل رْ َأو غيرهَ، ُعْضو بَعَض حلق َأو رْ

إة من َأقل قّصر ٍرْ، َخْمس ْظفا ّدم َخْمسًة َقصَّّ َأو َأ ًا َأّن متفرقًة. وتق َأوجب محمد

ّدَم ٍد في الخمسَة َقصَّّ لو كما الصورْةا، هذهَ في ال ٍةا. ي واحد
ْو َأ ْيَر َطافَا ( َأي َغ إض)  َفْر ًا) سواء الحج فرض ال إدث َدرْ، طوافا كان (ُمْح َأو الّص

ُدوم، ُق ّوع، َأو ال ّتط ُعمرةا. ويلزم طوافا َأو ال ًا، طافها لو دٌم ال ُنب ْقصٌَّ َلنِه ُج كثير، َنِ
ْوَن منها ُكّل ُثم إفا د إةا طوا َتفىَ الزيارْ ْك ُي ّله بَالشاةا. وهذا َف إة علىَ ُك ُدورْي، رْواي ُق ال

إبعه. وفي «الهداية» وَمْن صَاحب واختارْها إإذا «َشْرح َت طافا الطحاوي»: 
ًا (طوافا) اللقاء إدث ًا َأو ُمْح ُنب ّنِه ُج إإ إعيد، ف إإْن ُي إعد لم و عليه. وفي شيء فل َي

إلسلم: ليس «مبسوط» شيخ إفا ا ًا التحية لطوا ًا َأو ُمْحدث ُنب لو َلنِه شيء، ُج
َكُه ً َتَر ٌء، عليه يكن لم َأصَل عدم إمن يلزم وجه. قلنا: لِ من تركه إإذا فكذا شي
ٍء لزوم إكه شي َتْر ّنًة لكونِه ـ إبَ ٌء يلزم لِ َأْن ـ ُس َلنِها فيها، الطهارْةا بَترك شي

َلصَح، علىَ الطوافا في واجبٌة َتْركها ا إب ًا، يرتكُب َف الجزاء. فيلزُمه محظورْ
ْو َأ إليَل َتَرَك ( َق َأْن إمَن ال إب) بَ إج َوا إفا من َأقل َأو َأشواط ثلثة َتَرَك ال َدرْ، طوا الّص
ْعي، إمْن َأو َقبة جمرةا إمْن َأقل ترك َأو الّس َع ّنْحر، يوم في ال نِسك فيه َلنِها ال



َقّل ترك َأو كامل، إجمارْ َأ إثِ ال ّنحر، يوم بَعد يوم في الثل ٌد ُنُِسٌك الكل َلن ال إح َوا
َأقل.  المتروُك فكان فيه

ْو َأ َق ( َل ْأَس َح إهَ، رَْ إر َأم إهَ) بَ إر ْي إرهَ، بَغير َأو َغ َذ َأو َأْم إرْبَه، َأَخ ْو َشا ّلَم َأ َفارَْهَ، َق ْظ سواء َأ
ً الغير ذلك كان ْو َحللِ ًا. ولعله َأ إرم ٌذ ُمْح ْأخو َ قوله عموم من م تعالىَ: {ولِ

ُقوا إل ُكم}ٍ حيث َتْح إلق معنىَ: لِ يشمل رُْؤُوَس ُكم يح ْعُض ْأس َبَ كقوله بَعض، رْ
ُتلوا {ولِ تعالىَ ْق ُفَسكم}ٍ. َت ْنِ َأ

ًا، والمحلوق َحللًِ، الحالق كان ولو إرم ما َأزال َلنِه الصدقة الحالق فعلىَ ُمْح
َلْمن، استحق ّدم. وقيل: ليس الَمْحلوق وعلىَ الَحَرم، كنبات ا الحالق علىَ ال
ٌء. ولِ الحلل إرم الحالق علىَ الشافعّي عند شيء شي ًا، حلق إإذا الُمْح شخص
ًا إرم إرم لِّن حللًِ، َأو كان ُمْح ٌع الُمْح إن إمن ينمو ما إإزالة عن ممنو َد ْفسه َبَ لما َنِ

ٌء يحصل ولِ والزينة، الراحة معنىَ إمن فيه إه ذلك إمن شي إق ْل ْأَس إبََح فل غيرهَ، رْ
ٌء. ويجب بَه يلزمه «مواهب في ما علىَ مالك قال وبَه عندنِا َدٌم عليه شي

الرحمن».
َق) جواب ّد َتَص إإْن ( إف عليه عطف ذكر» وما إمّما َأقل فعل قوله: «و إنْص إبَ صََاٍع (

إمن ٍر إمن إبََصاٍع َأو ُبََر، )  شعير. َأو َتْم
إجب موضع ُكّل َأّن واعلم هذهَ، فهي العمرةا َأو الحج، في المطلقة الصدقة فيه ي

ّ ْتل يجب ما إإلِ َق ٍةا إبَ ٍة َأو جراد َلة َأو قمل َعث، إإزا إفيها الّش إعم َف ْط ًا ُي ًا، شيئ وقد يسير
ٌةا َتْمَر َد: « ْيٌر َورَْ إإّن َجَرادةا»، إمن َخ َأشواط تارْك و إفا إمن (ثلثة)  إرْ طوا َد َأو الّص

ْعي، إةا َأقل وتارْك الّس َقبة َجْمَر َع إر يوم في ال ّنْح إجمارْ َأقل َأو ال ٍم في الثلثِ ال يو
ُكّل عليه يجب بَعدهَ، ْوٍط إل ٍة َأو َش َقٌة، رْمي َد ّ صََ إصيَر َأْن إإلِ ُع َي إت مجمو الصدقا

إة ٍم بَمنزل إقصَُّ َد ْن ُي شاء.  إإْن شاء ما منه َف

إإْن ّيَب (و ًا) كاملً، َط َفارَْهَ، َقصَّّ َأو ُعْضو ْظ إبَس َأو َأ إخيط َل ْدرْ الَم َأو يوم َق َق ( َل َح
ٍرْ، ْذ ُع َبََح إبَ ًةا َذ إم) فيه في شا ٌةا الَحَر ْبَُح عليه الواجب َأن إإلىَ إإشارْ ّذ لِ الحرم في ال
إرقت فلو غيُر، إح بَعد ُس ْبَ ّذ ٍة هلكت َأو ال َدهَ بَآف ْع إجُب لِ َبَ ْو عليه َي َأ ٌء. ( َق) شي ّد َتَص
إضع َأي في ْو إة شاء َم َث َ َثل إبَ إع ( ُو إإضافة َأصَْ ٍم) بَ َعا ُوع، َط وضم الهمزةا بَفتح وهو َأصَْ

َلىَ صَاع َجْمع الواو، وسكون الصاد َع إة ( ّت إكيَن) كل إس صَاع إنِْصف إمْسكين َمَسا
ُيستحب َأو ُبَّر، من الَحَرم. َمساكين علىَ يتصدق َأْن دقيق. و
ْو َأ ًا، كان صَام) ولو ( إت لكن ُموَسر َثَة وتعيينها النية بَتبيي َ َثل ٍم) في ( ّيا موضع َأي َأ

َقًة، ولو شاء َفّر َت َفَمْن لقوله ُم ُكم َكاَن تعالىَ: { ْن ًا إم إريض إه َأو َم ًى إبَ َذ إه إمْن َأ إس ْأ رَْ
َيٌة ْد إف ٍم إمْن َف َيا ْو إصَ ٍة َأ َق َد َأو» للتخيير، وكلمة ُنُِسٍك}ٍ، َأو صََ َفّسرها « الله رْسوُل و
َأبَي بَن الرحمن عبد حديث البخارْي» من «صَحيح ففي وسلم عليه الله صَلىَ

ْعب عن ليلىَ، له: «لعلك قال وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأّن ُعْجَرةا بَن َك
َذاك َواّمك»، آ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل فقال الله، رْسوَل يا قال: نِعم َه

ْأَسَك، «احلق َثَة وصَُْم رَْ ّيام، َثل إعم َأو َأ ْط ّتَة َأ ْنُِسك َأو َمَساكيَن، إس ٍةا». ا بَشا



َأّن الكتب وفي إب َمّر وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل الستة:  ْع َك ُعْجَرةا بَن إبَ
إة َديبي ُد وهو بَالُح إق َقْمُل قدرْ تحت ُيو إه علىَ يتهافُت وال إه إذيَك َوْج ْؤ ُي َأ فقال: «

َواّمَك ْأَسك قال: «فاحلق قال: نِعم، هذهَ»؟ َه إعم رَْ ْط َأ ًا و َق إة بَيَن َفَر مساكيَن، ست
ْنُِسك َأو َأيام، ثلثَة صَُم َأو إسيكًة». وفي ا ّفل بَن الله عبد عن الصحيحين َنِ َغ ُم

ْعب قال: حدثني َةا بَن َك إل مع خرج َأنِه ُعْجر وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو
ًا إرم إمَل ُمْح َق ْأُسه َف َأرْسل وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ذلك فبلغ ولحيته، رَْ إإليه ف

َق فدعا ّ ْأَسه، فحلق الحل َدك له: «هل قال ُثم رْ ْن إدرُْ ُنُِسٌك؟» قال: ما ع ْق عليه، َأ
َأَمرهَ ٍم، ثلثَة يصوَم َأن ف ّيا إعَم َأو َأ ْط ُكّل مساكيَن، ستَة ُي إن إل ْي َن إكي ٌع، إمْس ْنَِزل صََا َأ ف

ّلُه َفَمْن فيه ال ُكم كاَن خاصَّة: { ْن ًا إم إريض إه َأو َم ًى إبَ ُثم إمْن َأذ إه}ٍ  إس ْأ كانِت رَْ
إلمين َعاّمًة. للُمْس

ْفٍظ وفي إلق وسلم عليه الله صَلىَ النبّي لُمْسلم: فقال َل َبَح ُثم «اْح ْذ ًةا ا شا
ًا، ٍم، ثلثَة صَُم َأو ُنُِسك ّيا إعْم َأو َأ ْط ٍر إمن آصٍَُع ثلثَة َأ إة علىَ َتْم مساكيَن». وفي ست

ُكّل إل ٍة: « ٌق عندك لي: «هل له: فقال لفٍظ صََاٍع». وفي إنِْصُف إمْسكين رْواي َفَر
إسُمه ْق إة بَيَن َت ْق: ثلثة ـ مساكيَن، ست َفَر ْنُِسك َأو ـ آصَُع وال ًةا، ا ثلثَة صَُم َأو شا

ٍم؟» فقلت: اختر ّيا إه، رَُْسوَل يا لي َأ ّل إعم ال ْط َأ ّتَة قال: « لفٍظ مساكيَن». وفي س
َأنِه عن َبَْحت له: «فكيف قال الحسن:  َذ ْعت؟» قال:  َن إإْن صََ ًةا. ف قيل: اليُة شا

إن لِ والحديُث ّ ُدلِ إة علىَ َي ْدي إف إب في ال ّطي إس ال ْب ّل َقصَّّ وال ْظفارْ، و َل إبَم ا ّتم َف َب ْث َأ

َيَة ْد إف إق علىَ : بَالقياس ُأجيب فيها؟ ال ْل إت الَح إة الثابَ إث بَالي إد والحدي ُوُجو إمع إل الجا
ْذرْ.  وهو بَينهما ُع ال

ّنِما إإ إإّن و ْبَح ُقلنا:  ّذ َتصَّّ ال إم، َيْخ إلطعاُم إبَالَحَر إن لِ والصياُم وا َتّصا َلنِهما بَه، َيْخ

ٌةا ْبَُح وزماٍن، مكاٍن ُكّل في عباد ّذ ْعرفا لم وال ًا ُي ًةا َشْرع ُقربًَة عباد ّ و زماٍن في إإلِ
ْبَح وهذا مكاٍن، َأو ّذ ُثم اختصاصَُه فتعيَن بَزماٍن يختصَّ لِ ال إن.  َكا إلبَاحُة بَالَم في ا

إلطعام ًا يوسف َأبَي عند يجزئه ا إةا اعتبارْ ّفارْ َك إع اليمين، إبَ ّنِهما إبََجام ٌةا، َأ َلن كفارْ و
إلطعام، بَلفظ ورْد الحديث إلبَاحة ا إظ ورْد ما كل في مجزئٌة وا ْف َل إلطعام. إبَ ا
ٌد وخالفه إع كالزكاةا، التمليَك وشَرط محم إم َنِصَّّ صَدقٌة، َأنِهما إبََجا إب و َد الكتا َورَْ

ُيْحمُل بَها، إلطعاُم َف إه علىَ الحديث في الوارْد ا إك، َوْج َد الحديث َلن التملي َورَْ
َد إرْ ْو ٍر َم إة. تفسي للي

َأي ُهَ)  ْطؤ َو َو ُعه ( إة إجَما إة بَغيبوبَ َف ًا الَحَش ًا، َأو عامد ًا َنِاسي َئع ًا، َأو َطا َه ْكَر في ُم
ُبل ُق ُبَر َأو ال ّد ْبَل ال َق إفا ( ُقو َأي ُو َفَة)  ْبل َعَر ُقوفه َق َد زمانِه في بَعرفاٍت ُو ْفَس َأ )

إلجماع، إجَماع َلن َحّجُه) بَا ْقوى ال إت َأ ُظورْا إلحرام. َمْح ا
إلجماع في (وَمَضىَ إه)  إة َحّج ًةا ذلك علىَ الصحابَ َبََح) شا َذ ْو (و إع في َشارََْك َأ ُب ُس

ٍةا ٍرْ. وقال َأو بَقر إجُب َجُزو َنٌِة الشافعي: ي َد ًا َبَ إع اعتبارْ إجما بَل الوقوفا، بَعد بَال
ْولىَ، َع َلن َأ إجَما َله ال ْب ْطلق في َق إلحرام، ُم إفه ا ُأجيَب بَخل ّنِه بَعدهَ. و َأ وجب لما بَ

ُء إجماع في القضا ْبَل ال إجناية، معنىَ َخّف الوقوفا َق إجُب ال ُةا. وقد فت رَْوى الشا
إزيد عن البيهقّي ْيم بَن َي َع َلسلمي ُنِ َأّن ا ً التابَعي:  َتُه جامع رْجل َأ وهما امر

إن، إرَما َألِ ُمْح َيا فقال وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل فس إض ْق ُكما، لهما: «ا َك ُنُِس
إديا ْه ًا». واسم وا ْدي ْدي َه َه َةا يتناول ال َنِة، يتناوُل كما الشا َد َب إة وفي ال َنِ َد َب ْكمل، ال َأ

إق انِصرافُا والواجب َلكمل، إإلىَ لِ الماهية في الكامل إإلىَ المطل وماهية ا
ْدي َه الشاةا.  في كاملٌة ال



َد َأبَو ورَْوى َأّن داو ً ُمْرَسلً:  َذام من رْجل َته جامع ُج َأ إرَمان، وهما امر َأل ُمْح فس
إبّي الرجُل ّن َيا وسلم عليه الله صَلىَ ال إض ْق ُكما فقال: «ا إديا َحّج ْه ًا». ورَْوى وا ْدي َه

ْهب ابَن ٍد َو َعة ابَُن فيه بَسن إهي َأّن َأبَي بَن يزيد عن َل إبيب:  ً َح ٍم... من رْجل َذا ُج
إإذا الحديَث، ُتما وفيه: « ْن إن ُك ُتما الذي بَالمكا ْب ُتَما، ما فيه َأصََ ْب إرَما َأصََ َأْح َقا ف َفّر َت ـ و

َيا َأْن إإلىَ إد ْه ّعف قال: وا إهيعة. ورُْوي بَابَن ـ». وُض إةا َل ٍةا عن بَالزياد ّد من إع
إة، ُهَ شيبَة َأبَي فابَُن الصحابَ َد َن َأل َمْن إإلىَ َأْس ًا َس إقع الُمْحرم عن ُمَجاهد ُيوا

َته، َأ ْهد علىَ ذلك فقال: كان امر إن ُعَمَر، َع َيا إض ْق َي ُهما، فقال:  َعان ُثم َحّج إج َيْر
إإذا َحللًَِ، َديا، َحّجا قابَل إمْن كاَن ف ْه َأ َقا و َفّر َت إن من و َها الذي المكا َبَ فيه. َأصَا
ّنِه في مالك وقال إإ ّطأ»: ( َو َأبَي بََن وعلّي الخطاب، بََن عمَر بَلغه) أّن «الُم

َأبَا طالب، َةا و إئلوا هرير َله َأصََاَب رَُْجٍل عن ُس ْه إرٌم وهو َأ فقالوا: بَالَحّج، ُمْح
َذان ُف ْن َيا حتىَ لوجههما َي إض ْق ُثم َي ُهما.  إهما َحّج ُي، قابَل إمْن َحّج علي ْد َه ّ وال َأّن إإلِ

ًا ّي إل إإذا َع ّ قال: ف َهل إبَل إمن بَالَحّج َأ َقا قا َفّر َيا حتىَ َت إض ْق إنّي َي ْط ُق ّدارَْ ُهَما. وال َحّج
َدهَ َن َأبَي وابَن العاص، بَن عمرو بَن الله وعبد عباس، وابَن عمر، ابَن عن َأْس

ًا علَي عن شيبَة َنٌِة، منهما واحد ُكّل قال: علىَ َأيض َد إإذا َبَ َقا قابَل من َحّجا ف َفّر َت
فيه. َأصَابَها الذي المكان من

إإجماع َقَضىَ) بَ َلْم (و َقا (و َفّر َت إء) وهو في َي َقَضا ّي ال ّ وعطاء الحسن عن َمْرو إإلِ
َيا إإذا إش ُيْستحب المواقعَة َخ إلحرام. والُمَراد في يتفّرقا َأْن َف َأْن ا ُفْرقة:  ْأخذ بَال َي
ًا منهما كّل ْيَر طريق إق َغ إر. وقال طري إجب الَخ ُقهما مالك: ي إلحرام في افترا ا
إطئها الذي الموضع عن ًا، في الشافعّي قال وبَه فيه، َو وفي القديم: وجوبَ

ًا، إتْحبابَ إن ومن الجديد: اْس إج حي إضع إمن الُخُرو ْو إلقامة َم ْول في ا رْواهَ لما مالك َق
ّلُه َكّرَم علَي «الموطأ» عن في إلحرام حين ومن وجهه، ال وبَه آَخر، قوٍل في ا
َفر، قال إل ُنُِسٌك الِفتراق َلن ُز ْو َق َأداء الصحابَة، إبَ إك و ّنُس إلْحَرام. بَعد ال ا
ُنُسٍك ليس الِفتراق َأن ولنا َلداء، في إبَ إإْن في بَه ُيؤمُر فل ا إوي القضاء. ف قيل: رُْ
ّنِهم عباس وابَن وعلّي، عمر، عن َأن قالوا: يفترقان، َأ َمْحموٌل قولهم ُأجيب: بَ

ْدب علىَ ّن ّدمناهَ لما ال الدليل. من َق
َأي ُهَ)  َد ْع َبَ ْبل عرفَة وقوفا بَعد (و ْلق َق إجُب الَح َت َنٌِة) ولِ ( َد ْفُسد َبَ ٌء َحّجُه، َي سوا

ًا جامع إمد ًا. وفي َأو عا ّنِما نِاسي إإ إجُب «الوجيز»: و َدنٌِة ت ًا، جامع إإذا َبَ إإذا َأما عامد
ًا جامع ٌةا، فعليه نِاسي َهُر وهو ـ الشافعي «السراج». وقال في كذا شا ْظ َأ

ْين َل ْو َق ْفُسد مالك مذهب في ال َي ًا الّرْمي قبل جامع إإذا ـ:  ْبَل جامع لو بَما اعتبارْ َق
ّ َلن الوقوفا، ّلل.  قبل منهما ُكل ّتَح ال

إد عدم علىَ ولنا َلرْبَعة» ـ «الّسنن في ما الفسا ـ صَحيح الترمذي: حسن وقال ا
َةا عن إهد «ْمْن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: قال ُمَضّرس بَن ُعرو َش

َفة الصبح صَلةا َأي ـ هذهَ صَلتنا إل َد َقَف ـ بَالُمْز َو َفع حتىَ معنا و ْد َقَف وقد َنِ َعرفَة َو إبَ
ْبَل ً ذلك َق ًا َأو ليل َقد َنِهارْ َقَضىَ َحّجُه، َتّم َف ُثُه». وفي و َف ٍة: «َمْن َت ْدرََْك رْواي معنا َأ
َةا، هذهَ َتىَ الصل َأ ْبَل عرفاٍت و ً ذلك َق ًا َأو ليل ْد نِهارْ َق َقَضىَ َحّجُه، َتّم َف ُثُه». و َف َت

ّتَمام وحقيقُة ٍةا غيُر ال إء ُمَراد ُد فيكوُن رْكٌن، وهو الزيارْةا طوافا لبقا إه المرا إبَ



َلْمَن إد. وعلىَ إمن ا إب الفسا إة وجو َنِ َد َب إوي ما ال ّنُِه عباس ابَن عن رُْ إئل َأ عن ُس
إه وقع رْجٍل إل ْه َأ َنىَ وهو بَ إم إفيَض، َأْن قبل إبَ َأَمَرهَ ي ْنَحَر َأْن ف َنًِة. رْواهَ َي َد في مالك َبَ

عنه. عطاء، عن المكي، زبَير َأبَي «الموطأ» عن
ُهَ َد َن َأْس إئل (عن شيبة َأبَي ابَن و َقَضىَ رَُْجٍل عن عباس ابَن عطاء) قال: ُس

إسَك َنا ّلها الَم إه، علىَ وقع حتىَ البيَت َيُزرْ لم َأنِه غيَر ُك إت َأ َنٌِة. ولو قال: عليه امر َد َبَ
ُء كان إطىَ ًا الوا َنٌِة عليه قارْنِ َد ٌةا إلَحّجه، َبَ إه، وشا إت ُعمَر إن َدُم عليه وليس إل إقَرا ال

إد إد لفسا ْين. ولو َأَح َك ّنُس ًةا جامع ال َلىَ ثانِيًة مر َع ٍد ُكّل ف إح ٌةا َوا ٍة، مع شا َنِ َد وقع َلنِه َبَ
ٍة في ٍة حرم َدفَا مهتوك ًا فَصا ًا إإْحرام إقص ّدُم. فيجب َنِا ال

َد ْع َبَ إق) قبل (و ْل َأو الطوافا الَح ٌةا)  ُع (َشا ُب ٍة، ُس َنِ َد ّفْت الجناية َلن َبَ إد َخ ُوجو إحّل إل ال
ّق في إر َح ْي إء. ولو َغ ّنسا ٌةا، فعليه الحلق وقبل الزيارْةا طوافا بَعد جامع ال شا

إد إجماع لوجو إلحرام، في ال إرْي. وقيل: يجب «الهداية» وشروح في كذا ا ُدو ُق ال
َنٌِة، َد ْطلَق َبَ َدنِة لزوم الرواية ظاهر إل َب إجماع ال إصيٍل غير إمْن الوقوفا، بَعد بَال ْف َت
إه بَيَن إنِ ًا كان الشافعي: لو مذهب بَعدهَ. وفي َأو الحلق قبل َكو ًا َأو نِاسي ْكَره َأو ُم

ْلَزُمُه ولِ إحّجُه، يفسد لِ نِائمًة ٌء. ويلزم َي ٍة، َدٌم عندنِا شي ُقبل ْو إبَ ٍةا َلْمٍس َأ بَشهو
إإْن إة علىَ ُينزل، لم و َلصَْل». رْواي «ا
إإذا «الجامع وفي ٍةا َمّس الصغير» يقول:  َنىَ. وللشافعّي بَشهو َأْم ْوٌل ف إإذا َق

ْنَِزاُل بَه اتصل إل ُد ا ْفُس إلْحراُم َي إس علىَ ا إإنِه الصيام، قيا ْفُسد ف إل َي إإذا عندهَ بَالتقبي
ْنَِزاُل، بَه اتصَل إل ّنا ا ُد ولك إلحرام نِقول: فسا ْكُمه ا ٌق ُح ّل إع متع ّنِه بَالجما إإ ف

إر بَارْتكاب إت سائ ْفُسد، لِ المحظورْا إجماع بَمعنىَ تعلق وما َي إة إمن ال لِ العقوبَ
ُق إجماع يتعل َفْرج دوَن فيما بَال إعّي ال إف ّد. وللشا ّنِه كالَح َأ ٌء يلزمه لِ قوٌل:  إإذا شي

إزل، لم ْن ًا ُي إإنِه الصوم، علىَ قياس ٌء يلزُمه لِ ف إزل لم إإذا شي ْن إل ُي في فكذا بَالتقبي
ّنا ُع الحج. ولك إجما إج دوَن فيما نِقوُل: ال َفْر إة إمْن ال ًا فكان الّرفث جمل عنه منهي

إلحرام، بَسبب إم ا ْقدا إل ًا يصيُر عليه وبَا إكب َت إه محظورَْ ُمْر إم ّدُم. فيلزُمه إإحرا ال
إةا، مكشوفَا طافا ولو ًا َأو العورْ ُكوس ْع َأْن َم َلسود الحجر عند من يتوجه بَ إإلىَ ا
ْكن جهة ًا َأو اليمانِي، الّر ٍرْ بَل رْاكب ْذ واجب منهما واحد كل َلّن َدٌم، عليه يجب ُع

ًا الشافعّي الدم. وجعلها فيلزمه بَتركه النقصَّ فيحصل ُهَ شروط َألغا ُدونِها، ف إبَ
إجب ولم إفا ُيو ًا بَالطوا ًا، رَْاكب ًا، طافَا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َلّن َشيئ إكب رَْا
َقل ولم ْن ْذرْ.  ُي ُع

ْعَل َأّن ولنا إة إف إإْن الدابَ إضيف و إب إإلىَ ُأ إك ْعنىًَ الرا ّنه َم ّلٌف لك َتَخ ًةا، عنه ُم صَورْ
إةا، فوات بَاعتبارْ فيه النقصان فيتمكن ُيْجبُر الصورْ إم، ف ّد ٍرْ، كاَن رْواهَ وما بَال ْذ ُع إل

ٍم» عن «صَحيح ففي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: طافَا جابَر ُمْسل
إة في إع َحّج َدا َو إه علىَ ال إت إت رْاحل إلُم بَالبي َت إه الحجَر َيْس إن والمروةا الصفا وبَين إبَمْحَج

ُهَ َيرا إرفَا الناُس إل ُيْش َألوهَ، و إإّن ويس ُهَ. وفي الناَس ف ُأّم «الصحيحين» عن َغُشو

َلَمَة ْوُت َس َك إل إإلىَ قالت: َش فقال: َأشتكي، َأنِي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو
َء إمن «طوفي إس ورْا إت النا ْنِ َأ ُد و إكبٌة». فمورْ إصَّ رَْا ّن ّلٌل فيه ال َع َقْصد بَالمرض، ُم و

إة َأعلم تعالىَ السؤال. والله َلحوال. بَحقيق ا

إإْن َتَل (و إرٌم َق َأي ُمْح ًا)  ْيد ًا صََ ً حيوانِ ْأكولِ ْأكوٍل َغير َأو َم ْثُل بَه فخرج قوائم، ذا م إم



إة ْقَرب، الحي َع ًا الهوام، وسائر وال إل في متوحش ْلقة، َأصَْ إخ الحمام فدخل ال
ْأنِس، إلبَل وخرج المست ُدهَ وكان المستوحش، ا ُل ّيُشه َتوا َع َت َبّر، في و بَه فخرج ال

ُدهَ يكون ما البحر: وهو صَيد ُل َد َلّن الماء، في ومثواهَ توا َلصَل، هو التوال ا
ّي فاعتبر َعارٌْض ذلك بَعد والكينونُِة َلصَل. فالبحر إل َحلٌل ا إرم، للَحل والُمْح

ّي ّ الُمْحرم علىَ َحَراٌم والبر َلصَْل وسلم عليه الله صَلىَ النبّي استثناهَ ما إإلِ وا
إحّل قوله فيه ُأ ُكم تعالىَ: { ُد َل ْي إر صََ َبْح َعاُمُه ال ًا وط َتاع ُكم َم إةا ل ّيارْ وُحّرَم وللس

ُكم ْي َل ُد َع َبّر صَي ُتم ما ال َأي ُدْم ًا}ٍ  إرمين، ُحُرم َلن سواء، فيه والمملوك والمباح ُمْح

َد ْي َعاّم.  الَص

ْو َأ إلشارْةا َدّل ( إه) بَا ْي َل ْتله في غيرها َأو َع ًا َق ًا، َأو َعْمد ْهو َبه ضماٌن، َلنِه َس َأْش ف
إت إل َغَراما َلْموا ُدورْ الضمان َأّن حيُث من ا إفا مع َي إلتل ْيَر ا ٍد َغ ّي َق بَالعمد، ُم
ْقييد ّت َدها َلّن بَه الية في وال إرْ ْو إبيه َأو المتعّمد، في َم ْن ّت َء َأّن علىَ لل الخاطىَ
َلولىَ، ُدهَ قيل، كذا بَا ْع ُبَ ٍد َلْجل َأو يخفىَ، لِ و َق وعي ُذو َي َبَاَل إل إهَ، و إر ّناسي َأْم لِ وال
َد. قال يستحق َورَْد الوعي إري:  ْه َعْمد، الكتاُب الّز إت بَال َد ّنُة وورْ بَالخطأ، الّس

ُد ذلك في فيستوي إم الخاطىَء. وكذا إلحرامه، والناسي العا
إرم َلُه) الُمْح إت َأْن بَشروط الَحلَل َأو (قا ًا القاتُل يكون لِ منها:  إلم إن عا إد، بَمكا ْي الص

ًا كان إإذا َلنِه إه قتله يكون بَه عالم إم ْل إع إة، لِ بَ إرُم َأعارَْ لو هذا وعلىَ بَالدلِل الُمْح
ًا ْوس ٍد، إلَرْمي َق ْي إه صََ َعلي ٌء َف ُكن لم إإْن جزا إر مع َي إعي َت ْوٌس، الُمْس إإْن َق فل كان و
َء َأْن شي َقه عليه. ومنها:  ّد ّذبَه لو حتىَ الدلِلة، في ُيَص َد يتبع ولم َك حتىَ الصي

ّلُه َقُه آخُر عليه َد ّد ُء وقتله، َفَص ّداّل علىَ فالجزا إق لم ولو الثانِي، ال ّد َلول ُيص ا
ّذبَه ولم َك َأْن ُي َأخبرهَ) فلم بَ ُهَ ( ّله حتىَ َيَر منهما ُكَل علىَ كان وقتله، فطلبه آَخُر َد

َأْن علىَ كما جزاء َقىَ القاتل. ومنها:  ْب ّداّل َي ًا ال إرم إل إإلىَ ُمْح ْت إد، َق إإْن الصي َدّل ف
َء فل المدلول، فقتله َحّل ُثّم إثم. لكنه عليه جزا َأ

إجُب َي َأي ( ُهَ:  ّوَمُه ما َجَزاؤُ إن َق ْدلِ َأي في َع إه)  إل َت ْق ْتله مكان َم فيه له كان إإْن َق
َأْن قيمٌة، ُع كان بَ َترى ُيبا ُيْش ْو الموضع ذلك في و َأ إب ( ْقَر َأ إإْن مكاٍن (في)  ْنه)  إم

إن في له يكْن لم ْتله مكا إفا تختلف القيمة َلن وذلك قيمٌة، َق َلماكن بَاختل ا
منه. َقُرَب ما َأو قتله مكان فيعتبر

ٌع بَالقتل الجزاء وجوب َأّما َها تعالىَ: {يا قال وقد عليه، فمجم ّي أ
إذيَن َ ّل ُنوا ا لِ آَم

ُلوا ُت ْق َد َت ْي ُتم الّص ْنِ َأ َلُه وَمْن ُحُرٌم و َت ُكم َق ْن ًا إم َعّمد َت ٌء ُم ْثُل َفَجَزا َتَل َما إم إم إمَن َق َع ّن ال
ُكُم َوا بَه َيْح ْدٍل َذ ُكم َع ْن ًا إم ْدي َغ َه إل إة َبَا َب ْع َك ٌةا َأو ال ّفارَْ َعاُم َك إكيَن َط ْدُل َأو َمَسا ذلك َع
ًا َق إصَيام ُذو َي َبَاَل إل إهَ و إر َفا َأْم ّلُه َع َلَف َعّما ال َد وَمْن َس إقُم َعا َت ْن َي ّلُه َف ْنه ال ّلُه إم وال
إزيٌز َأّما ذو َع ٍم}ٍ. و َقا إت ْنِ ُبَه ا َلْم فقال بَالدلِلة وجو َو الطحاوي: و ٍد َعْن ُيْر إمن َأَح

إة ذلك. خلفُا الصحابَ
َأي إري)  َت َيْش َف َأي القاتل ( إه)  إبَ ّوَمه إبََما ( إن َق ْدلِ َغْت إإْن َع َل ًا َبَ ًا) ُمجزي ْدي َه في (

إة إحي ُلْض إع من ا َذ ْأن َج إنّي َأو الض إز، َث ْع لم لو حتىَ حنيفَة َأبَي عند شرٌط وهذا الَم
إد قيمُة يبلغ ّ الصي َناٍق َأو َحَمٍل قيمَة إإلِ ُق َع ّد َبَح ولِ بَها، يتص ْذ ْدي بَطريق ُي َه ال

ْدي مطلق َلن عندهَ، َه ْنصرفُا ال إة هدي في كما إإليه، َي إقران، المتع ّنِه وال إإ ف
إة. ولم في يجزىء ما إإلىَ ينصرفُا ُلضحي ٌد يشترط ا إم فيها ُيجزىء ما محم ُعمو إل

إمَن قوله ّنِه تعالىَ: { إإ إم}ٍ ف َع ّن ٌق ال َلّن والصغير، الكبير علىَ صَاد الصحابََة و



ًا َأوجبوا َناق ُلنِثىَ َع َناق: ا َع ًةا. وال ْفَر إد إمن وَج إز، َأولِ ْع َكر، الَم وهما والجدي: الذ
ْفر: ما دون َذع. والَج ُغ الَج ُهر، َأرْبَعَة يبل َورُْوي َأْش ْنِثىَ.  ُأ ْفَرةا:  َأبَي عن والَج

َدُمه.  الِشتراُط يوسف َع و

َبَُح ْذ ُي َأي ( ّكَة)  إض في إبََم إةا عن الَحَرم. ويخرج َأرْْ ْهد ُع حتىَ) (فيها، ذبَحه بَمجرد ال
ْتلف، لو َأو ُأ إرق َأو فيه)، ُتُصّرفا ( ْبَح بَعد ُس ّذ َأْن يلزم فل شيء، عليه يجُب لِ ال

َق ّد إة يتص إه بَقيم إم إن بَعد ولو عندنِا، َلْح ّك ّتَم إق من ال ّد التصدق لسقوط بَه التص
إت َوا َف َأوجبه إبَ إهَ، والشافعّي مالك محله. و ْكم وكذا لتقصير ْبر. وهذا دم ُح الَج

ُقط الزكاةا، َأداء من التمكن بَعد المال هلك في كالخلفا الخلفا عندنِا َيْس
ًا لهما. خلف

َبَح ولو إر في َذ إض غي إةا عن َيْخرُج لِ الَحَرم َأرْْ َد ْه ُع ّ ال ّدق إإذا إإلِ مسكيٍن كل علىَ تص
إف قيمَة يساوي بَما اللحم من ّومه إبََما وفاء فيه وكان ُبََر، إمن صَاٍع نِص عدلِن، ق
إإْن إف َلْم و إإنِما َي ّفىَ. و َو ْبَحه يجوُز لِ ُي ّ َذ إم في إإلِ ًا لقوله الَحَر ْدي َه َغ تعالىَ: { إل َبَا

إة}ٍ، َب ْع َك ًا ذبَح فلو ال إء إمن شيئ إة الدما ُعْمرةا الَحّج في الواجب إرَْج وال إم َخا لم الَحَر
ْبٌَح وعليه عنه يسقط ُقوا تعالىَ: {ولِ لقوله وذلك الَحَرم، في آَخُر َذ إل ُكم َتْح رْؤَُس

َتىَ َغ َح ُل ْب ُي َي ْد َه ّلُه}ٍ. ويجوُز ال إح َق َأْن َم إم يتصد َلح ْدي إبَ َه إكيٍن علىَ ال ٍد، إمْس َأو واح

إكيَن، ْفَضل. الحرم ومساكيُن َمَسا َأ

ْو َأ ًا ( َعام ُق) بَه َط ّد َتَص ّي في َي ْيُر ُقْربٌَة الصدقة َلن شاء، موضع َأ ٍة َغ بَالمكان مؤقت
َأن إةا) بَ ْطَر إف إطي (كال ًا َأو ُبََر إمن صَاع نِصَف مسكين كّل ُيع ٍر إمن صَاع َأو َتْم

ٍر، َقّل لِ شعي َيد. وفي ولِ ذلك إمن َأ َق أْن «السراج»: يجوز َأْز ّد ُكّل يتص علىَ بَال
ٍد. وفي مسكيٍن إعم َأْن يجوُز «اللباب»: ولِ واح ْط َقّل واحد لمسكيٍن ُي إف إمن َأ إنِْص

ّ صَاٍع ْفُصَل، َأْن إإلِ ًا فيعطيه منه، َأقّل الواجب يكون َأو َي ًا.  مسكين واحد

ْو َأ ّي صََاَم) في ( َعْن) طعام شاء موضع َأ ُكّل ( َأْن إمْسكيٍن ( ًا) بَ ْوم ّوَم َي َق ُتوُل ُي ْق الَم
ًا إم مكاَن يصوم ُثم طعام ًا، مسكيٍن ُكّل طعا إتُل يوم إرْ فالقا ًا ولو ـ بَالخيا ـ ُموَسر

ْدي بَين َه إلطعام ال والصيام. وا
إإْن إخيارْ فهو الهدي يبلغ لم و َطعام بَين بَال َأي َفَضَل (وَما والصيام ال ْنه)  عْن َع

إم َأْن إمْسكين طعا إف إمن َأقل بَقي بَ َنِْت َأو ُبََر، إمْن صَاٍع إنِْص َأقل المقتول قيمُة َكا

َأْن ذلك، من َتَل بَ ًا َق ُفورْ َق ُعْص ّد َتَص إه) علىَ ( إكيٍن إبَ ٍد إمْس إح َأو َوا ً صََاَم ( ًا) كامل ْوم َي
مشروع. غير اليوم بَعض صَوم َلن
َلم ُثم ْع ْوَن َأّن ا َعْمد الخطأ القتل َك وسعد عوفا، بَن الرحمن وعبد عمَر، قوُل كال
ّقاص، َأبَي بَن إل في الُمْحرم علىَ عباس: ليس ابَن علماؤُنِا. وقال َأخذ وبَه َو قت

ٍأ ٌء خط إر جزا إه إة، لظا ّدم الي عنه. الجواُب وتق
إد كوُن ُثّم إئ إدىء العا َت ْب إإبَراهيم، عطاء، قوُل كالُم ْير، بَن وسعيد و َب وبَه والحسن، ُج

ْلنا، إء. وعن عاّمُة وعليه ُق ْيح عباس ابَن العلما إجُب لِ َأنِه وُشَر ُء َي علىَ الجزا
إئد، ّلُه فينتقم له: اذهب يقال ولكن داود، قول وهو العا ْنك، ال قوله إلظاهر إم

َد تعالىَ: {وَمْن إقُم َعا َت ْن َي ّلُه َف ْنُه}ٍ. ولنا ال إلتلفا َضَماَن َأّن إم إء يختلُف لِ ا بَالِبَتدا
إد إئد جنايُة بَل إإليه، والعو َهُر، العا ْظ ُد َأ العلم (من) بَعد عاد وَمْن بَالية والمرا



إة إة في كما بَالُحْرَم َفَمْن آي َد الّربَا: { ُأولئَك َعا َأي َأصََْحاُب ف إرْ}ٍ  ّنا إإلىَ عاد وَمْن ال )
َد بَه المراد يكون َأْن لِ بَالحرمة، بَعد) العلم المباشرةا إل إإلىَ العو ْت َق ْتل. بَعد ال َق ال

مالك َأَخذ وبَه جزاء، لِ القياس وفي عندنِا، استحساٌن بَالدلِلة الجزاء لزوم ثم
َء َلّن والشافعّي، إل واجٌب الجزا ْت َق إد إبَ ْي ّنصَّّ. قال الّص ّلُه بَال َوَمْن ال َلُه تعالىَ: { َت َق

ُكم ْن ًا}ٍ اليَة، إم َعّمد َت ْتل، معنىَ في ليست والدلِلة ُم َق إجُب ولهذا ال ُء ي إد جزا ْي صََ
إتل علىَ الَحَرم إجُب ولِ الحلل، القا ّدال علىَ ي إإذا ال ً كاَن ( َلن بَالِتفاق، َحللِ و
ّق في الصيد حرمَة إرم ح َأقوى ليس الُمْح إة إمن بَ إل حرم إلم ما إه)، الُمْس إس ْف َنِ ولِ و
ّداّل يضمن إل علىَ ال إه علىَ ولِ الُمْسلم َما إس ْف ًا َنِ إة، بَسبب شيئ فكذلك الدلِل
ّ ههنا، ّنِا إإلِ ْكنا َأ إقياَس َتَر إإّن الصحابَة، بَاتفاق ال ً ف َأل رْجل إإنِي عمَر س فقال: 

ْبٍي إإلىَ َأَشْرُت َنِا َظ َأ إرٌم و َلُه ُمْح َت َق إد عمُر فقال صَاحبي، َف ترى الرحمن: ماذا لعب
َأرَْى (عليه) ؟ ًةا، عليه فقال:  َنِا فقال شا َأ إإّن عليه َأرَْى عمُر: و ًا ذلك. و ّي إل وابَن َع

إئل عباس ٍم عن ُس إر إض علىَ َدّل ُمْح ْي ٍة َبَ َعاَم ُهَ َنِ َذ َأَخ ُلوُل ف ْد ُهَ، عليه الَم فقالِ: َفَشوا
ّداّل علىَ إوي َجَزاؤُهَ. وكذلك ال عثماَن. عن رُْ

ْتَرُك والقياُس إل ُي ْو َق إء إبَ إة، من الفقها إقل وما الصحابَ ُقول هذا في منهم ُنِ ْن َعْن كالَم
إل ْذ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو َظّن لِ إإ ّنِهم بَهم ُي ًا، قالوهَ َأ َياُس ُجَزاف إق لِ وال
ُد إهم يشه إل ْو َق ًا، ذلك قالوا نِقوَل حتىَ إل ْبق فلم إقياس ّ َي ُع، إإلِ ثبَت ُثّم الّسَما

إد علىَ الدلِلة َأّن بَاتفاقهم إت إمن الصي ُظورْا إلحرام، َمْح ّنصَّّ ثابٌَت وذلك ا َعْن بَال
إل َةا َأبَي َلصَحاب قال حيُث وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو َد َتا ٍد في َق َأخذهَ صَي

َتادةا َأبَو إرمين: «هل وكانِوا َق ْنكم ُمْح ٌد إم ُهَ َأَح إمَل َأْن َأَمَر إإليه؟» َأشارَْ َأو عليه، َيْح
ُلوا قالوا: لِ، ُك َف َعَل ما قال: « َفَج إقَي».  َةا َبَ إلشارْ إلعانِة، ا َنا كا ْف َعَر ّنِه عنه َف إمن َأ

إت إم محظورْا إلحَرا إجب وذلك ا ُد فارْق وبَه الجزاء، ُيو إم صَي علىَ الدلِلَة الَحَر
إل إسه. الُمْسلم ما ْف َنِ و
َيارُْ ُثّم إخ ّدمنا ما علىَ عندنِا للقاتل ال إةا َق إن ككفارْ ْدية اليمي إف ٍرْ. وجعله وال ْذ ُع إل

ٌد َلين محم ْد َع ُكُم لقوله والشافعي كمالك إلل َيْح َوا بَه تعالىَ: { ْدٍل َذ ُكم}ٍ َع ْن إم
َأوجبوا الية، َكما إإْن و ْدي َح َه ٍد نِظيَر بَال ْهلي الحيوان إمن صََي َل ًةا، ا إةا صَورْ كالشا

ًا فجعلوها ْبي نِظير ّظ ُبع، لل إق والّض َنا َع ًا وال إظير إب، َنِ َنِ َلرْْ إةا ل ْفَر ًا والَج ُبَوع، نِظير َيْر لل
ًا والَجَمل إة، نِظير َعاَم ّن َقرةا لل َب ًا وال إرْ نِظير إحَما َوْحش إل إهَ ال ًا، وبَقر إإْن َأيض لم و

ُكَما إي َيْح ْد َه َكما بَال إم وَح إم، َأو بَالطعا إظيٌر له يكن لم َأو الّصيا َلهلي، إمن َنِ فكما ا
َق َأبَو حنيفَة َأبَو َأطل قيمته. لزوم إمن ُيوسف و

ّوم َأْن والحاصَل َق ُد ُي إر الصي إظيٌر، له فيما بَالنظي َأّما َنِ إظيٌر له ليس ما و ٍرْ َنِ ُفو ُعْص َك
ٍم ُته فعليه وَحَما ًا، إقيَم ْوَجَب تعالىَ َلنِه إإْجماع إمثَل َأ إد ال َقي إه إبَ إنِ َعم. إمَن كو ّن ال

إل وحقيقُة ْث إم إثُل ال ًةا الُمَما ْعدل فل كذلك، والنظير ومعنىًَ، صَورْ ّ عنه ُي َد إإلِ ْن إع
عدمه. 

َلبَي َأبَي حنيفَة و ُتبر لو يوسف و ْع ْثُل ا إم ُةا حيُث من ال إتيَج لما الصورْ إإلىَ اح
َفىَ لِ َلنِه العدلين، ٍد، علىَ َيْخ َلَما َأَح إتيَج و ٍم إإلىَ اْح إكي ٍد َتْح إدي ُتوٍل، ُكّل في َج ْق َم

ُهم ولكن ُد ّي َؤ َبْت الصحابََة َأّن ُي ْوَج ْثَل َأ إم ُةا، حيُث إمن ال «الموطأ»: ففي الصورْ



َبرنِا َأّن عن الزبَير َأبَو َأْخ إع في َقَضىَ عمَر جابَر:  ُب ْبٍش، الّض َك َغَزال وفي إبَ ٍةا، ال ْنز َع إبَ
َلرْنِب وفي َعناٍق، ا إع وفي إبَ ُبَو َيْر ٍةا. ورْوى ال ْفَر َأّن الشافعي إبََج ًا:  عمَر، حديث

ًا، وعثماَن، ّي إل َع َد و إة قالوا: في ومعاوية عباس، وابَن ثابَت، بََن وزي َعام ّن َها ال ُل ُت َيْق
إرُم َنٌِة الُمْح َد إلبَل. وفيه من َبَ ْعٌف، ا قال: عباس ابَن عن البيهقي َأخرجه ولكن َض

إة في إم َحَماَم ٌةا، الَحَر إة: َجُزورْ، وفي البيضتين: درْهم، وفي َشا َعاَم ّن وفي ال
إحَمارْ: بَقرةا. وفي البقرةا: بَقرةا، ال

َألُت الله عبد بَن جابَر داود» عن َأبَي «ُسنن وفي الله صَلىَ الله رْسوَل قال: س
إع، عن وسلم عليه ُب ٌد الّض ْي َعُل قال: «نِعم، هي؟ َأصََ ْبٌش».  فيه ُيْج َك

ُهم والحاصَل ّنِ أ
ْنظروَن َ إظير إإلىَ َي ّن ُد كان إإْن ال إظيٌر له إمّما الصي حيُث من َنِ

َقُة، ْل إخ ٌء ال إهَ قيمُة كانِت سوا إظير ْثَل َنِ إه إم إت إإلىَ ينظرون ولِ َأكثر، َأو َأقل، َأو قيم
ّ النظير َيجوُز لِ القيمة. وعندهما ُتُه تكوَن َأْن إإلِ المقتول، لقيمة مساويًة قيم

إة عن ورْد ما وَحَمل إإيجاب مثل علىَ الصحابَ إر لهذهَ الصحابَة هذا. وقالِ:  لِ النظائ
إرْ إنِها بَاعتبا َيا ْع ّ القيمة، بَاعتبارْ بَل َأ ّنِهم إإلِ ْيسَر ذلك فكان المواشي َأرْبَاَب كانِوا َأ َأ

إظيُر النقود. وهو من عليهم ّلُه كّرَم علّي قال ما َنِ إرْ ولد وجهه: في ال ْغُرو َفّك الَم ُي
ُد والجارْية بَالغلم، الغلم إة». والمرا ُثم بَالجارْي ُء القيمُة.  إجٌب الجزا علىَ وا

َأو» في حقيقة َلن المذكورْ التخيير إة « إد الي إن َلَح ْي َئ ْي َدل فل ترتيب، بَل الّش ْع ُي
َفُر عنه. وَحَملها إب، علىَ ُز ْوَجَب الترتي َأ َي ف ْد َه ّولًِ، ال إلطعام، ُثم َأ َلّن الّصيام، ُثم ا

ْذ الجانِي لحال الملئم هو الترتيب ُع التخيير في إإ ّق، لِ وهو تخفيٍف نِو إح َت َيْس
َأو» لِ وكلمة ْنفي « ّطاع آية في كما الترتيب َت التوفيق.  ولي الطريق. والله ُق

إإْن َأي (و َقَصُه)  َقصََّ إإْن َنِ إرُم َنِ َد، الُمْح َأْن الصي ْو َجَرَحُه إبَ َع َأ َط َوهَ، َق ْو ُعْض ّذ َأ َج
ْعرهَ، ْو َش َتَف َأ إرْجه َلْم ولو إرْيَشه، َنِ إز عن ُيْخ ّي إمن الِمتناع َح إجُب)  َي (ما قيمته (

َقصََّ ًا َنِ ْنه) اعتبارْ إء إم ُكّل للُجز َأ إإذا وهذا العباد، حقوق في كما بَال ُد َبََر إقَي الصي َبَ و
َثُر فيه َأّما َأ إة. و إجناي َق لم إإذا ال ْب َها، فيه َي َثُر إل عليه ضماَن فل َأ َوا إجب. إلَز الُمو

َللم، الصدقة يوسف: يلزمه َأبَو وقال ُد ماَت ولو ل ْي إمن َجَرحه بَعدما الّص ّله، َض ُك
إهٌر َسبٌب ُجْرحه َلن إه، َظا إت ُيَحاُل) بَه إلمو ُد غاب ولو عليه، (ف ْي إه ُيعلم ولم الّص بَ

ُته ْو ُؤُهَ، َأو َم إمَن ُبَْر َنِه َض ْقصا إعه ضماَن َلن القياس، في فقط ُنِ إمي ُكوٌك َج فيه. َمْش
ْلَزُمه الِستحسان وفي ُع َي إة جمي ًا، القيم ًا َأْخَرَج َكَمْن احتياط ْيد إم إمن صََ ُثّم الَحَر

َلُم ولِ َأرْْسله ْع إجب لِ، َأو الَحَرم َأدخل َي ُته. َي إقيَم
إإْن إز َعْن َأْخَرَجُه (و ّي َأن َح إع) بَ َنا إت َتَف الِْم ّله رْيَشه َنِ َأو َقوائمه َقطع َأو ُك َكَسَر (

ْيَض َب ُتُه) كاملًة ال إقيم إجب َف َأما َت ّيز عن َأْخرجه إإذا عليه.  بَالطيران، وهو الِمتناع َح
ُدُخول َأو بَالعدو، َأو َلنِه الُجْحر، إبَ ّوَت ف َلْمَن عليه َف إت ا ْفوي َت إة إبَ فيغرم الِمتناع، آل

َأّما ْيَضه، َكَسر إإذا جزاءهَ. و َلنِه َبَ ْأخذ الصيد، َأصَُْل ف ْكَمه، في البيض قيمُة فعليه ُح
إل قيمُة لِ ّي وهو الصيد، وهو البيض َمآ إو عبد رَْوى عباس. وقد وابَن علَي عن َمْر

إه» عن في الرزاق ّنف ْورْي، سفياَن «ُمَص ّث ابَن عن الَجَزرْي، الكريم عبد عن ال
إض قال: في َأنِه عباس ْي إم َبَ َعا ّن ُبُه ال إصي إرم ُي ُنه. الُمْح َثَم



ْيَضًة، َكَسَر ولو إجب ميٌت َفْرٌخ منها فخرَج َبَ إخ قيمُة ي َفْر َأنِه الظاهر َلن الحّي، ال

إب ماَت إة، َكْسر بَسب َء ولِ البيض إإنِما في عليه شي إلم إإذا ضمنه البيض. وقيل:  َع
ّنِه ًا، كان َأ ّي إب وماَت ح َكْسر، بَسب َأّما ال إلَم إإْن و ّنِه َع ًا، كان َأ عليه، شيء فل ميت

إإْن إجب لِ َأْن فالقياُس يعلم لم و ْعلم لم َلنِه الجزاء، َي َةا َي َفْرخ حيا الكسر. قبل ال
ّد البيَض َلن يجُب، الِستحسان وفي َع َلصَْل والتمسك حّي، َفْرٌخ منه ليخرَج ُم بَا

إجٌب ُفه. يظهَر حتىَ وا َ إخل
َذا َك َبََح إإْن (و َد الَحلَُل َذ ْي إم) لزمه صََ ُته الَحَر إدي قيم ْه َي ُيجزئه ولِ يطعم، َأو بَها، و

ْو الصوم. وقال َأ َفر: يجزئه. ( َلن ُز َبُه)  َل َبَن َح إد َل ُهَ، الصي ُؤُ َأخذ جز ْكَم ف ّله. ولو ُح ُك
َعل إزَمُه ذلك الُمْحرُم َف إلحرام علىَ الجناية لوجود قيمتان، القياس في َل وعلىَ ا

ٌةا، قيمٌة الِستحسان مالك. وفي قال وبَه المذهب، وهو الَحَرم، حرمَة َلن واحد
إلحرام ْقوى ا إة إمْن َأ إم ُحْرم إن في إلُحُصولها الَحَر إك َلما ّلها، ا ْقوى واعتبارُْ ُك َل ا
ْدُخُل متعيٌن، َت َيُة َف َنا إج إلحرام، علىَ الجناية في الَحَرم علىَ ال الشافعّي. قال وبَه ا

َد َأّن والحاصَل ْي إل الُمْحرم علىَ حرام الحرم صََ ّ والحل ُهَ ما إإلِ ُع. استثنا إرْ الشا
َتل فلو إرٌم َق ًا، ُمْح ٌء فعليه صَيد ٌد، جزا إل عليه وليس واح إم َلْج ٌء الَحَر َشْي

إل، َداُخ ّت َتله لو كما لل ٌء فعليه َحلٌل َق ٌد جزا إح إل وا إم، َلْج ّيُن ُثّم الَحَر َع َت إد قيمُة َي صَي
ّدق عندنِا الحرم َأجازهَ عنه، الصوم يجوز ولِ بَها، فيتص َفُر و والشافعّي.  كمالك ُز

ْو َأ َع) َحلٌَل ( َط إرٌم َأو َق َأي ُمْح إشيَشُه)  ْو الَحَرم حشيش (َح َأ َلنِه ( ُهَ)  َأزال َشَجَر

َلْمَن عنه ّقه، كان الذي ا إب يستح إه بَسب ًا كونِ إم إإلىَ منسوبَ الكمال. علىَ الَحَر
َأْن وذلك َبَت بَ إسه َنِ ْف ُته ما جنس من يكون ولِ بَن إب ْن َبتُه فلو الناُس، ُي ْنِ سواء الناس َأ
ْنس إمن كان ُتوهَ ما إج َب ْنِ ْو َأ لو) وكذا مالك، إلىَ منسوب لنِه قطعه، (يحّل لِ، َأ
َأْن الناس ينبته مما وهو بَنفسه، نِبت ْذرٌْ نِبَت بَ إه وقع َبَ فيه. شيء فل منهم في
ّ إإلِ ًا) للقاطع، ( ُلوك ّنِه بَه قيدنِا َمْم َعُه) غيُر لو َل َط َق إزمه مالكه ( قيمتان: قيمٌة ل

ّق إع، بََح إرْ إقيمٌة الشا ّق و َبت قالوا: لو المالك. ولهذا إبََح ْيلَن ُأّم رَُْجٍل إملك في َنِ َغ
ْنَِساٌن فقطعها إه، قيمتها عليه إإ إك إل ّق قيمتها وعليه إلَما إة الّشْرع، إلَح لو ما بَمنزل

ًا قتل ًا صَيد ْو في مملوك َأ ًا) ـ الحرم. ( َبت ْن سواء ـ الموحدةا وفتح الميم بَضم ُم
ُته ما كان إب ْن ّناُس ُي ُبُت إمّما َأو ال ْن إم إإلىَ مضافٍا غيُر نِحوهَ َلّن بَنفسه، َي بَل الَحَر
ْنبت إإلىَ َأو الَم ًا) ـ ( ّف ًا، َأي ـ الفاء بَتشديد َجا ٍم ليس َلنِه يابَس ًا. فكان بَنا َطب َح

َعىَ (ولِ َأي ُيْر إشيُش)  ّوَز الَحَرم، حشيش الَح والشافعّي كمالك يوسف َأبَو وَج
َيه ْع ْفع رَْ َد والمقيمين. الزائرين عن الَحَرج إل
َطع (ولِ ْق ًا َي ّ منه شيئ إخَر إإلِ ْذ إل  ا

إب َأصَحاُب معروفٌا. رْوى نِبٌت ـ المعجمتين والخاء بَالذال ـ إة الكت من الست
َةا َأبَي حديث َتَح قال: «لما هرير ّلُه َف إه علىَ ال إل ّكَة، وسلم عليه الله صَلىَ رْسو َم

َد قام إم ّلَه َفَح َنىَ ال ْث َأ إإّن ُثم عليه، و ّلَه قال:  َبس ال ّكَة عن َح إفيل َم وفي بَالفاء، ـ ال
ٍة: القتل َأو رْواي ّلَط الّشك) ـ علىَ الفيل، ( َله عليها وَس ّنِما والمؤمنين، رْسو إإ و

ّلْت إح ُد لِ القيامة، يوم إإلىَ َحراٌم هي ُثم َنِهارْ، إمْن ساعًة لي ُأ ْعَض لِ َأي ـ شجُرها ُي
ْقطع ّفر ولِ ـ ُي َلىَ ولِ صَيدها، ُين َت َأي ـ لمنشد إإلِ ساقطتها تحل ولِ َخلَها، ُيْخ

َعّرفا إإلِ فقال ـ ُم إخَر، العباس:  ْذ إل إإنِه ا إرْنِا ف ُبو ُق عليه الله صَلىَ فقال وبَيوتنا، إل



ّ وسلم إخر» . وفي إإلِ ْذ إل ٍة ا ّ رْواي إإلِ ّي: « إرْ ُبَخا إخر لل ْذ إل ّ ا ًا. إإلِ إخر». مكررْ ْذ إل ا
ُعه. وقوله: «لِ الرطب، الحشيش ـ بَالقصر ـ والخل ْط َق ُؤُهَ:  تحّل واختل

َأي َطة وهي المالك، بَغفلة فيها سقط ما ساقطتها:  َق ّل لواجد فقيل: ليس ال
ًا، يملكها ولِ التعريف، غير مكَة لقطة ُق ولِ َأبَد ّد ّ بَها يتص بَصاحبها يظفر َأْن إإلِ

ْظهر وهو البقاع، سائر لقطة بَخلفا َثُرون قولي َأ ْك َل ّنِه علىَ الشافعي. وا لِ َأ
َق إم لقطة بَين َفْر إحّل. وقالوا الحَر ّ وال إإلِ َأنِه معنىَ: « ْنشد»  ُفها إلُم َعّر في كما ُي
ً البقاع سائر ْولِ إملً، َح إإذا يتوهم لِ حتىَ َكا ّنِه)  َأ َدى ( فلم الموسم، وقَت عليها َنِا
َفْر ْظ إكها، ي إل َنِا جاز إبََما إرْ ُبو ُق إل ُكها. وقوله: « ّل ّنِه تَم َل َنا»  إت ُيو ُبَ ّد و ّلْحد ُفَرَج بَه ُيَس ال

ّلل َنات، بَين المتخ إب ّل ُيسقف ال الخشب.  فوق البيت بَه و

إإْن ّ استثني ما العباس كلم في قلت: ليس ف ْذخر إإلِ إل المستثنىَ فما منه، ا
َتثنىًَ، ليس قلت: مثله منه؟ البيت إقيٌن هو بَل ُمْس ْل إء، َت َأنِه بَالِستثنا يا قال: قل ك

َلىَ الله: لِ رْسول َت ّ َخلها ُيْخ إخر. والواقع إإلِ ْذ إل وسلم عليه الله صَلىَ لفظه في ا
ّنِه ظاهٌر ٌء َأ َنا ْث إت إه إمن اْس إق، كلم إبَ ُهَ كذا السا َد إكْرَمانِي َأفا ُبَخارْي». «َشْرح في ال ال
إوي َع عمر ابَن َأّن ورُْ َط ْوَحًة َق َق الطائفين تؤذي الطوافا موضع في كانِت َد ّد َتَص و

بَقيمتها.
َته شجر كّل َأّن والحاصَل َب ْنِ إس إمن وهو الناُس َأ ُتونِه ما جن إب ْن َتُه وما كالزرْع، ُي َب ْنِ َأ

ّناُس ًةا ُينبتونِه مما وليس ال َلرَْاك، عاد َبَت وما كا ْفسه َنِ َن ما جنس إمن وهو إبَ
إحّل فهذا ينبتونِه، ُعه َي ْط ُعوَن الناَس َلّن فيه، جزاء ولِ َق في ويحصدون َيْزرَْ
ُدن إمن الحرم إل َل ْير إمن هذا يومنا إإلىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو إر َغ نِكي
إكر، ْن ٍر. وكل َزْجر ولِ ُم إج َبَت ما َزا إه َنِ إس ْف َن ْنس من وهو إبَ ُتونِه لِ ما إج إب ْن ُأم ُي ْيلَن، ك َغ
إع محظورُْ فهذا ْط َق إرم علىَ ال ًا والَحلَل، الُمْح ْيَر َأو مملوك ُلوٍك، َغ ّ َمْم إبََس، إإلِ اليا

إخَر، ْذ إل إم َأْشَجارْ ُحْرَمَة َلّن وذلك وا إة الَحَر إدهَ، َكُحْرَم ْي إإّن صََ ْأوي صَيدهَ ف إإلىَ ي
ًا ويتخذ بَظلها، ويستظّل َأشجارْهَ ْوكارْ إنِها. علىَ َأ ْغَصا َأ

َلفه، َمْن علىَ الَحَرم صَيد في القيمة تجب فكما ْت تجب(القيمة) علىَ فكذلك َأ
َع َأْن للُمْحرم قطعه. ويجوُز َمْن إحّل شجَر يقط ًا وحشيَشُه، ال ُثم رْطب ًا.  ويابَس

إم علىَ ومحمد حنيفَة َأبَو بَه احتّج ما ُمْجَمُل ْعي تحري إم حشيش رَْ قولُه الَحَر
َلىَ «لِ وسلم عليه الله صَلىَ َت ْعي ». وفي َخلَها ُيْخ إب رَْ المنهّي ارْتكاُب الدوا
كالمناجل.  الدواب مشافر َلن عنه،

ُعمرةا للحج الَحَرَم يدخلون الذين َأّن ولهم ُهم لِ الدواب علىَ يكونِون وال ُن يمك
ْنعها ْعيها، إمن َم إج إمَن ذلك في إإذ رَْ َفىَ، لِ ما الحر ليلىَ: لِ َأبَي ابَن قال حتىَ َيْخ
ْأس َأْن بَ َيْرعىَ يحتّش بَ إإنِه والبلوى، الضرورْةا َلجل و ّق ف َحْمُل الناس علىَ َيُش

إف الَحَرم. خارْج من للدواّب العل
إل يقول: احتياُج َأْن ولقائٍل ْه ّكَة َأ ّبَهم الحرم حشيش إإلىَ م احتياجهم فوق لدوا
إخر ْذ إل َأْمُرهم عنهم، انِفكاكها لعدم ا ْعيها و إم خارَْج إبََر إة في الَحَر إإذ المشقة، غاي
ْقَرُب إم إحّل َأ إعيم، جهُة الحر ْن ّت ُلَخر: سبعًة والجهات َأميال، َأرْبَعة نِحو وهي ال ا

ُيه َحُرَم المواقيت. ولو ذكر عند فصلناها كما وعشرةا، وثمانِية ْع بَها لخرج رَْ
إعيَن يوم كل الّرعاء إنِ وقد مثله، في عادوا ُثم زمن، في الجهات إإحدى إإلىَ لها ما



َعىَ وقٌت النهارْ من يبقىَ لِ إل َأصََْل َأّن علىَ تشبع، َأْن إإلىَ الدواّب فيه َتْر ْع َج
ّنِما الحَرم ْأمَن كان إإ ُله إلي إسهم علىَ َأه إلهم، َأنِف َأموا ْعُي لهم َيُجز لم فلو و رَْ

ُفوا حشيشه ّط ُتُخ ّلُه قال كغيرهم، َل َلْم ال َو َأ ْوا تعالىَ: { ّنِا َيَر َنا َأ ْل َع ًا َج ًا َحَرم إمن آ
ّطُف َتَخ ّناُس ُي إهم}ٍ، إمْن ال إل ْو إرض في ذكرهَ َح ْع إن َم كانِت حيث عليهم، الِمتنا
ًا بَعضهم يغزو مكَة حول العرب َأهُل ويتناهبون، ويتغارّْون بَعض قارْون مكَة و
إمنون ْون لِ فيها آ إتهم.  مع عليهم يغارْ ولِ ُيغَز ّل إق

َلىَ «لِ وسلم عليه الله صَلىَ قوله وفي بَل َت َها، ُيْخ ُد ولِ َخل ْعَض ُكها»، ُي ْو َش
إته ْعي نِفي عن وسكو ٌةا الّر ُد لِ معنىَ إإذ جوازهَ، إإلىَ إإشارْ ْعَض َتلىَ: لِ ولِ ُي ُيْخ

ْعُي كان ولو يقطع، َله الّر َنه، مث ّي َب َةا ولِ َل َق بَينهما مساوا ْلَح ُي إذ دلِلًة، بَه إل ُع إإ القط
ْعُل ْعي يفعل، َمْن إف ْعُل والّر إء إف َعْجما َبارٌْ وهو ال في الناس. وليس َعَمُل وعليه ُج

ّنصَّّ ْفي علىَ دلِلٌة ال ْعي َنِ ُته البلوى اعتبارْ من إليلَزم الّر َعارََْض إفا َم بَخل
إش إتَشا َلىَ. هذا، َأبَي ابَن بَه قال الذي الِح ْي ُذ ويجوُز َل إةا َأْخ َأ إم، َكْم َلنِها الَحَر

َلرْض، نِبات إمن ليست َعٌة هي بَل ا َد ْأس لِ فيها. وكذلك ُمو إةا بَإخراج بَ حجارْ
إم إقل وقد عندنِا، الَحَر ُهما عمر وابَن عباس ابَن عن ُنِ ّنِ أ

َها َ إر قال وبَه ذلك، َك
إة شمس الشافعي. قال َلئم إسي: ولسنا ا ْأخذ الّسَرْخ الجارْية العادةا بَهذهَ نِ

إإخراج الناس بَين فيما الظاهرةا الَحَرم. إمن ونِحوها القذورْ بَ

إل ْت َق إبَ َأي (و ٍة)  َل إه، إمْن َقْم إنِ َد إإنِه َبَ َتل لو ف َلًة َق َلرْض إمَن َقْم إرهَ، إمن َأو ا شيء لِ غي
إرٌم قتل لو وكذا عليه، إرهَ َقْمَل مح إرٌم قال عليه. ولو شيء لِ غي َفع ُمْح إلَحلٍل: ارْْ
َلة، هذهَ عني َقْم ُهَ َأو ال إلها، َأَمَر ْت َق إمر فعلىَ فقتلها، إإليها َأشارْ َأو إبَ ُء، ال الجزا

إجبٌة فيها والدلِلُة الصيد.  في كما مو

ْتل َق ْو)  َأ ٍةا ( َد َقٌة (َجَرا َد إإْن صََ َكَف و َك ّلْت)  إم من َق ٍةا الطعا َأما من وكسر ٍز.  خب
َقْملة َلنِها ال ٌةا ف إه، من متولد إنِ َها فيكون بَد ُل ْت إء إمن َق إث، قضا َف ّت إإزالتها وفي ال

ٌق، إن ارْتفا َقْملتا إد. ولو والثلثُِ وال إح ً قتل كالوا ًا َقْمل إثِ علىَ زاد ما وهو كثير الثل
ًا ـ إلغ َلغ ما بَا َعم ـ َبَ ْط ْلقاؤُها إمْن صَاٍع إنِْصَف َأ إإ َلرْض علىَ ُبََر. و إلها. ولو ا ْت َق وَضع َك

َبَه َلًة ليقتَل الشمس في ثو ُء. ولو فعليه فماتت َقْم َبَه وَضع الجزا إس في ثو الشم
ْقصد ولم ْتَل َي إل َق َقْم َء لِ ال َبَه َغَسَل لو كما عليه، شي َقْمُل. فماَت ثو ال
َأّما ُةا و َلنِها الجراد ْيد إمن ف َبّر، صََ ّطأ» من في مالك رْوى لما ال َو حديث «الُم

َيىَ َأّن ابَن َيْح ً سعيد:  َأَل رْجل َتلها جرادةا عن عمَر س إرٌم، وهو ق عمُر فقال ُمْح
َعال َت ْعب:  َك ُكَم، حتىَ ل َهٌم، فقال َتْح إدرْْ ّنَِك فقال كعب:  إإ ُد ُعَمر:  إج َت إهم، َل ّدرَْا ال

ٌةا َتْمَر ْيٌر َل ٍةا. وعليه إمن َخ إكل لكْن العلماء، إمن كثيٌر جراد في ورْد ما عليه ُيْش
َةا َأبَي والترمذي» عن داود َأبَي «ُسنن إل مع قال: َخَرْجنا هرير صَلىَ الله رْسو

ٍة في وسلم عليه الله ْو َحّج ٍةا َأ ْقبلنا ُعمر َت ٍد إمن إرْْجٌل فاْس َأي الراء، بَكسر ـ َجَرا

ٍة قطعة ُبَه فجعلنا ـ منه عظيم إر َنا َنِْض إط َيا إس ّينا، إبَ َقّس الله صَلىَ الله رْسول فقاَل و
ُلوهَ، وسلم عليه ُك إإنِه « إد إمن ف ْي إر». صََ َبْح ال

ٌء فيه يكون لِ هذا وعلىَ إبع شي َت إب، َأصَحاُب ُعَمَر َأصَلً. و ابَن ذكرهَ كذا المذاه
إم، ُهما إق عن وسكت ال المرام.  تحقي



َأّن الحيوان» للعلمة «حياةا وفي إميري:  ّد َبَّري الجراد ال إبَْحري، نِوعان:  لما و
َأّن َأنِس عن ماجه ابَن رْوى َعا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي :  ٍد علىَ َد فقال: جرا

ُهّم ّل إلك «ال ْه ُهَ، َأ َبارَْ إسد إك ْف َأ ُهَ، و َطع صَغارَْ ْق إبََرهَ، وا إه وُخذ َدا إه َوا ْف َأ َنا عن بَ إش معاي
إقنا َأرْْزا ّنِك و إإ ُع ف إء»، سمي ّدعا إه رْسوَل رْجٌل: يا فقال ال ّل ُعو كيف ال ْد ٍد علىَ َت ْن ُج

إد إمن إه َأْجنا ّل إع ال ْط َق إبَرهَ؟ إبَ ُد َدا ُهَ قال: «الجرا ْثَر إت َنِ َبْحر» ـ مفي الحو َأي ال

ُته ْطَس َد َأّن ـ. والمراد َع إد إمن الجرا ْي إر صََ إحّل البْح إرم َي ُدهَ. وبَه للُمْح ْي َأبَو قال صََ

ٍد إرْي، سعي ْد ّنِه الُخ إإ َء قال: لِ ف إذرْ ابَُن فيه. وحكاهَ جزا ْن َلحبارْ، كعب عن الُم ا
َةا إر، بَن وعرو ّنِهم الزبَي إإ إد إمْن قالوا: هو ف ْي إر صََ َء لِ البح فيه. جزا

إث لهم واحتّج َهّزم َأبَي بَحدي َةا َأبَي عن الُم ْبنا هرير َأصََ ًا قال:  الجراد، إمَن َضْربَ
إرٌم، وهو بَسوٍط َيْضرُب رَُْجٌل فكان إإّن ُمْح إكر يصلح، لِ هذا فقيل:  ُذ صَلىَ للنبّي َف
ّنِما وسلم عليه الله إإ إد إمن هو فقال: « ْي َبْحر». رْواهَ صََ والترمذي داود َأبَو ال

ّتفقوا إه علىَ وغيرهما. وا إف إعي إف َتْض ْع َهّزم، َأبَي إبََض ّنُِه قال: والصحيح ُثم الُم َبَّري، َأ
إرم َلن ُء عليه يجب الُمْح َلفه إإذا الجزا ْت وابَن وعثماُن، عمُر، قال وبَه عندنِا، َأ

ْلم َأهل قول العبدي: وهو وعطاء. قال عباس، وابَن عمَر، إع ّ كافًة ال سعيد َأبَا إإلِ
ْدرْي. فقيل: حديُث ْنُسوٌخ والترمذي داود َأبَي الُخ ْيُر َأو َم ّول َأو ثابٍَت، َغ َؤ َأنِه ُم بَ

ْثُل إد إم إر صَي َبْح ْبٍَح إإلىَ الِحتياج عدُم حيث إمن ال إه.  َذ إل ْث إم

َء (ولِ إل َشي ْت َق إلحرام، الحرم ُغَراٍب) في إبَ ُغراب وهو وا َلبَقع ال ْأكُل الذي ا ي
ْأكل ما دون الَجيَف َقع: ما ي ْبَ َل ّبة آَخُر لوٌن بَياَضُه خالط الّزرْْع. وا ْي َو ُد ٍةا)  َأ َد إح (و

َبة وزن علىَ َن ْقَرٍب إع َع ٍة (و ّي ٍةا) سواء وَح ْأرَْ َف ْلٍب وحشيًة َأو َأهليًة كانِت و َك (و
ٍرْ) وهو ُقو إعّي، قال الناس. وبَه عند المعروفا َع ْوَزا َل الذئب. بَه وألحقوا ا

ُهَمام: اسم ابَن قال إرها، الّسباع يتناول الكلب ال َأْس ّنِه عليه يدّل بَ الله صَلىَ َأ
ًا قال وسلم عليه إعي َبَة علىَ دا ْت َهب: «اللهم َأبَي بَن ُع ّلط َل ًا عليه َس ْلب إمن َك

إبَك، َتَرسه كل ْف ٌع فا ُب ْلُب َأسد َأي ـ َس َك ُيقال ـ». وقيل: ال ُكّل العقورْ:  إقر إل حتىَ َعا
َلسد. وعن الذئب، بَه المقاتل. وقيل: المراد اللصَّّ َأّن حنيفَة َأبَي وقيل: ا

ُقورْ َع ْيَر ال َغ إرْ و ْأنِس العقو ٌء والمتوحش والمست إم َعدم في سوا َلّن الجزاء، لزو

َبَر َت ْع ْنُس ذلك في الُم إج ّ الوصَُف، لِ ال إلي الكلب َأّن إإلِ ْه َل ًا يكن لم إإذا ا لِ مؤذي
ُله، يحل ْت َلْمَر َلّن َق ْتل ا َق إسخ قد الكلب إبَ ُد ُنِ ْتل فيقي َق إد ال إليذاء.  بَوجو ا

عليه الله صَلىَ الله رْسول قالت: قال عائشَة حديث من والبخارْي مسلٌم رَْوى
إسق «َخْمُس وسلم َوا ْلَن َف َت ْق إحّل في ُي ُغَراُب، ال ُةا، والَحَرم: ال َدأ إح ْقَرُب، وال َع وال

ُةا، ْأرَْ ْلُب والف َك ُقورْ». وفي وال َع ّيُة، لفٍظ ال ُغراُب إلُمْسلم: «الَح ُع، وال َق ْبَ َل ُةا، ا ْأرَْ والف
ُقورْ، والكلُب َع ّيا ال َد َأةا تصغير وهي ـ والُح َد إح ًا ـ». وفيهما ال عمَر ابَن عن َأيض

ّدواب من «َخْمٌس وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: قال علىَ ليس ال
ْأرْةا، جناٌح: العقرب، قتلهن في محرم َأةا». والغراب، العقورْ، والكلب والف َد إح وال
ٍد َأبَي داود» عن َأبَي «ُسنن وفي إئل سعي إرْي: ُس ْد الله صَلىَ الله رْسوُل الُخ
ُله َعّما وسلم عليه ُت ْق إرُم، َي والعقرب، المحرم: الحية، قال: «يقتل الُمْح



َدأةا، العقورْ، والكلب والفويسقة، إح ُبع وال َيْرمي العادي، والّس ُغَراَب و ولِ ال
َلبَقع: وهو َغيُر بَه يقتله». والمراد ْأكُل الذي ا َع، ي ّنِما الّزرْْ إإ إه يرميه و إفي ْن َي عن إل

َأحمد الشافعّي الّزرْْع. وقال ُد و إب والثورْي: المرا ْل َك ُكّل بَال إرْ:  ُقو َع ٍر، ال إق َأي َعا

َترٍس َجارٍْح ْف ًا، ُم َلسد، غالب إمر، كا ّن والفهد. والذئب، وال

َأي ُعوٍض)  َبَ َق، (و ُدهَ َبَ ْفَر ُغوثٍِ) بَضمتين َبَعوضٌة وُم ُبَْر ٍد) بَضم (و ُقَرا َلنِها أوله (و

ّلدةا ولِ بَصيد وليست بَطبعها مؤذية َدن، من متو َب لِ لِ، أو مؤذيٌة النملُة، وكذا ال
َء إلها في شي ْت ّ َق ٍةا) بَضم ُيقتل لِ يؤذي لِ الذي النمل َأّن إإلِ َفا َلْح ففتح (وُس

ٍد وليس معروفا، فسكون: حيواٌن ٍة، غير إمْن ُيؤخذ َلنِه بَصي َلنِها حيل إمن و
إت َهت الحشرا َب َأْش َوَزغات الخنافس ف ُبٍع وال َأي (وَس إئٍل)  إثب َأو مستطيل، صََا َوا

ْولة: وهي إمن َته َلن القيمُة، فيه زفر: يجب الَحْملة. وقال الّص َتُزول لِ إعْصَم
القيمُة.  فيه يجب فقتله رْجل علىَ َجَمٌل صَال لو ولهذا بَصولته،

ٍد َأبَي حديث من الترمذي رْوى ما ولنا َأّن سعي إرْي:  ْد عليه الله صَلىَ النبّي الُخ
إئل وسلم ُتُل ما ُس ْق ْقرب، الُمْحرم، َي َع إسقة فقال: «ال ْي َو ُف ْأرْةا وهي ـ وال تصغير الف

ُغراب، ـ، الفاسقة ُقورْ، والكلب وال َع َأةا، ال َد إح ُبع وال َفْرق والّس بَين العادي». وال
ُبع إئل، الّس َأّن والَجَمل الّصا ُبع الّصائل:  إذَن الصائل الّس إلكُه َأ ّلُه وهو ـ َما ـ تعالىَ ال

إه. والجمُل في إل ْت إئُل َق َذْن لم الصا ْأ ُكه َي إل قتله. في ـ العبد وهو ـ َما
إلب ابَُن قال ُطو ُهَمام: و إق ال َفْر إد وبَين بَينه بَال إف صَال إإذا العب ْي ْنَِساٍن علىَ بَالّس إإ

ُنه، لِ عليه الَمُصوُل فقتله ّنِه مع َيْضَم ْذن لِ َأ ًا له إإ ْيض ُأجيَب إمن َأ َأّن مالكه. و بَ
َد ْب َع َلصَل في مضموٌن ال ًا ا ّق إه ح إس ْف َن إة إل ّلٌف َلنِه للمولىَ، لِ بَالدمي َك إر ُم كسائ

إفين، ّل َك َ الُم ّنِه َتَرى َألِ ّد لو َأ َتل َأو ارْت إإذا َق َتل. و ْق ْفسه ضماُن كان ُي َلصَل في َنِ له ا
َقَط إله إمْن جاء إبَُمبيح َس َب إإْن فيه المولىَ وماليُة ـ المحارْبَة وهو ـ إق َنِْت و كا

ّومًة َق َت ٌع فهي له، مضمونًِة َم َب إن َت ْفس، إبََضَما ّن ُع فيسقط ال َب ّت إط إضْمن في ال ُقو ُس
َلصَْل. انِتهىَ.  ا

ُنِوجُب «مواهب وفي َء ومالك َنِْحُن الرحمن»:  ْتل الَجَزا َق ظاهر في الّسباع إبَ
ّلها إإذ الرواية، ٌد. وعن ُك ُيو َد َأّن ُيوُسف َأبَي صَُ َلَس إب ا ْل َك إرْ، كال ُقو َع الذئب. وكذا ال

إريٌح وفي َتْص إحّل «البدائع»  ْتل إبَ َلسد، َق ْهد، ا َف َأقول: ويمكُن وال إمر.  ّن الجمع وال
إهَ. ولم العادي علىَ بَالحمل ْير َغ إجب و ًا، الّسباع في الشافعّي ُيو النبّي َلّن ُمطلق

ّنِما وسلم عليه الله صَلىَ إعها إمْن َلن الَخْمَس، استثنىَ إإ ْب َلذى، َط ُكّل ا يكوُن ما َف
َذى طبعه من َل إة فهو ا إس بَمنزل َنىَ الَخْم ْث َت إريم. فصارْ َنِصَّّ إمن ُمْس ّتْح َأّن ال الله ك

ُتلوا قال: لِ تعالىَ ْق إجيب من المؤذي غيَر َت ُأ إد. و َأّن الّصيو في الخمس سوى ما بَ
إليذاء معنىَ إس، دون ا ْبعها إمْن الَخْمَس َلّن الَخْم َذى، البدايُة َط َل لِ سواها وما بَا
ّ يؤذي َذى، َأْن إإلِ ْؤ َق المنصوص معنىَ في يكن فلم ُي ْلَح ُي بَه. إل

ُء يتجاوز لِ ُثم إر جزا ْي إل َغ ْأكو ًةا، الم َأوجَب شا َفُر و َتُه ُز َغًة ـ قيم إل َغْت َما بَا َل ـ َبَ
ًا إل اعتبارْ ْأكو ّلحم، بَم إإّن ال إجَب ف ّق الوا إه لح ّل إب ُمعتبٌر تعالىَ ال ّق بَالواج العباد، إلَح
ْأكول بَين فرق لِ وهناك َق لِ فههنا وغيرهَ، اللحم م ًا، بَينهما َفْر إإّما َأيض ُيقاَل َأْن ف
إجب إلغًة ـ القيمُة ت ًا، الموضعين في ـ بَلغت ما َبَا إميع َوُز لِ َأو َج ٌةا بَالقيمة ُيَجا شا



ُتنا في َعين. وُحج إض ْو َأّن في الَم إء وجوَب لحمه ُيؤكل لِ فيما ذلك:  إرْ الجزا بَاعتبا
إة معنىَ ّي إد ْي إه بَاعتبارْ لِ فقط، الّص إن ْي ّنِه َع إإ ْيُر ف ْأكوٍل، َغ إة معنىَ وبَاعتبارْ َم الصيدي
ًا يكوُن إكب َت ْكثر يلزمه فل إإحرامه، محظورَْ ُمْر محظورْات كسائر شاةا من َأ

إلحرام.  ا

َأّما إل في و ْأكو ّلحم م إء فوجوُب ال إرْ الجزا إه َلنِه عينه، بَاعتبا َلْحم إل ٌد)  إس ْف َعله (ُم ْف َبَ
ُته فتجب َغًة قيم إل َغْت، ما بَا َل إن ووجوُب العباد، حقوق في وكذلك َبَ ليس الّضَما
إرْ إك بَاعتبا ّدرُْ العيُن، بَل المل َق ُي ْدرْ) قيمة َف َق إبَ الفهد في القيمة زيادةا ُثم العين، (
إمر ّن َلسد وال َنىَ وا ْع ْعنىًَ لِ بَها، الملوك تفاخر إلَم إدية، في إلَم ْي ٍر غيُر وذلك الّص َب َت ْع ُم

ْكثر يلزمه لِ فلهذا (حق) الُمْحرم، في ٍةا من َأ ًا كان إإْن شا ْفرد َأو بَالحج ُم

إةا، ُعمر إإْن ال ًا كان و إرْنِ شاتين. عليه وجب ما يجاوز لِ َقا
َلُه ْبَُح (و إن َذ ًا، الحيوا إإجماع إلي)  ْه َل والدجاجة، والبعير، والبقرةا، الشاةا، وهو ا

َلوز والبط، إكن في يكون الذي وا إض الَمَسا إحيا ٍد ليس ذلك َلن يطير، ولِ وال بَصي
إم َد َع َوّحش. والَحَمام إل ّت ٌد ال ْي ًا كان ولو صََ ْأنِس َولًِ، َأو ُمست متوحٌش َلنِه ُمَسْر
َأصَل َقة، بَ ْل إخ إر ُيعتبر، فلم َعارْض، والِستئناس ال ّد إإذ كالبعي ُذ لِ َنِ ْأخ ْكَم ي إد ُح الصي

ّق في إة َح إرم. ويجب علىَ الُحْرم ُء الُمْح ْتل الجزا َق ٍر، إبَ إزي ْن ٍد، إخ إقْر وفيٍل. ونِفاهَ و
َفُر، إنِسة، فهي البيوت في ُيْمَسك إمّما َلنِها ُز ْأ َت ْكم في فكانِت ُمْس ْهلي. ولنا ُح َل ا
إحَشٌة َأنِها إعها، ُمستو ْب َط َعٌة إبَ إن َت إبَها بَقوائمها ُمْم ْنِيا أ

َ ًا فكانِت طاقتها، حسب و ْيد صََ
َولتها َنا َت إرْض والِستئناُس اليُة، َف ّيُرها لِ العا ْكم في ُيَص َلهلي، ُح كالظبي ا

ْأنِس.  المست

ْكُل َأ َدهَ ما (و َبََحُه) ـ َحلٌَل صََا َذ ْطٌف الموحدةا، بَفتح و َدهَ علىَ َع وللُمْحرم َأي ـ صََا
ْأكل َأْن ٌء الِصَطياد مجموع فيه الحلل فعل ما ي َأو َحلٍَل َلجل صَادهَ والذبَح. سوا

إرم، َلجل إرٌم له فذبَح َحلٌَل صَادهَ فلو ُمْح ْكسه، َأو ُمْح َتٌة. وهذا فهو َع ْي الحكم َم
َدهَ إإذا إبَل َحلٌَل صَا إة ( َل َ ٍم َدلِ إر إهَ) وقال ُمْح إر َأْم إإذا مالك و َد والشافعّي:  َحلٌَل صَا

ًا إرم، َلجل صَيد إحل لِ ُمْح ُله، للُمْحرم َي ْك ّنسائي والترمذي، داود، َأبَو رْوى لما َأ وال
ْعُت الله عبد بَن جابَر حديث من إم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل قال: َس

ُد ْي َبّر يقول: «صََ ُدوهَ لم ما َحلَل لكم ال إصي ُكم». والخطاب ُيَصد َأو َت إرمين، َل للُمْح
الشارْح. ذكرهَ كذا

ُهَمام: الحديث ابَن وقال َلْحُم الثلثة» عن «السنن في ما علىَ ال إد جابَر: « ْي الّص
ُكْم) ما َحلٌَل َل إصيدوهَ لم ( ُد َأو َت ُكم»، ُيَصا َللف هكذا َل «يصاد». قلت: في بَا

ْطُف َع َأو المعنىَ، بَحسب ال ُد لِ ما والتقدير:  لكم. يصا
َوى ما ولنا إلٌم رَْ ّنا َأبَيه عن عثمان بَن الرحمن عبد بَن معاذ حديث من ُمْس ُك قال: 
ْلَحَة مع إن َط َنِْحن الله، عبيد بَ إدي ُحُرٌم، و ْه ُأ ْلَحة طيٌر، إإليه ف َط ٌد، و إق ّنا رَْا إم َمْن َف

َكل، ّنا َأ إم َورّْع، َمْن و َلّما َت َبه َف َت ْنِ َق ُأْخبر، ا َف َوا َلُه َمْن َف َك ْلناهَ َأ َك َأ إل مع وقال:  رْسو
وسلم عليه الله صَلىَ الله
ْد لكن إإنِه َق َقال:  َد َأّن علىَ َنِصَّّ فيه ليس ُي إل كان الصي إرمين، َلْج إتّم فل الُمْح َي

َوطأ» من الِستدلِل. وفي َةا، بَن إهَشام حديث «الُم َو َأّن عن ُعْر ْيَر َأبَيه:  َبَ بَن الّز
ّوام َع ُد كان ال ّو َتَز إفيَف َي إء صََ َبا ّظ إلْحَرام. والصفيف في ال بَينهما بَمعجمتين ـ ا



إم إمن يصف ما ـ تحت من مثناةا ّلْح إم علىَ ال ْف ّل ًا لينشوي. وهو ال ْيُر َأيض ٍم، َغ َتما
ْذ إد كون علىَ فيه دلِلَة لِ إإ َقع له الِصَطيا َد َو ْع إإْحرامه.  َبَ

ُهَمام: وفي ابَن قال عن َأبَيه)، (عن عروةا بَن هشام حنيفَة»: عن َأبَي «مسند ال
إهَ ّد إر َج ْي َبَ ّنا العوام بَن الّز ُك إمُل قال:  َد َنِْح ْي ًا، الّص إفيف ّنا صََ ُك ُهَ و ُد ّو ُله نِتز ْأك َنِْحُن ونِ و

إرُموَن إل مع ُمْح مالك. واختصرهَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو
إقل ُنِ ُع وحاصَله:  إئ إملون كانِوا ما كوُن فيجوُز لها، عموم لِ فيه َأحواٍل وقا إمن إيْح

إم إد ُلُحو ْي ّود الّص إمّما للتز إرمين، َلجل ُيَصد لم و ّنِهم الظاهر، هو بَل الُمْح َل

ُدون ّو َتَز ًا، الحضر إمن َي إلْحَرام ظاهر ْولىَ الميقات، من الخروج بَعد وا َل فا
إب َأصَل علىَ بَالِستدلِل َةا َأبَي حديُث المطلو َد إة وجه علىَ َقتا َعارْض ما علىَ الُم

ّنِهم «الصحيحين»، في إإ َألوهَ َلّما ف إجب َلْم وسلم عليه الله صَلىَ س إه ُي ّل إح لهم بَ
َلهم حتىَ َأ إع عن َس إحّل، موانِ ًةا َأكانِت ال وسلم عليه الله صَلىَ فقال لِ؟ َأم موجود

ُكم ْن إم َأ ٌد « إمَل َأْن َأَمَرهَ َأَح ْيَها؟» قالوا: لِ، َأَشارَْ َأو عليها َيْح َل ُكلوا إإ َف ًا». قال: « إإذ
إع إمَن كاَن فلو َد َأْن الموانِ إظم لهم ُيَصا ُن ْلك في َل َأل ما إس في منها عنه ُيس

إصَّ كالصريح المعنىَ عنها. وهذا خلوهَ عند يحكم ما فيجب الموانِع، عن التفح
إن نِفي في ْو ًا، لهم الِصَطياد َك إنِع إرُْض ما َعا ُي ٍر حديَث َف إبَ ّدُم َجا َق ُي إةا عليه و ّو ُق إته، إل ُثبو
ْذ ذلك. انِتهىَ. بَخلفا الستة الكتب من «الصحيحين» وغيرهما في هو إإ

َأجاَب َأّن حديث عن الطحاوي و َأو جابَر: بَ إركم لكم ُيَصاد معناهَ:  َأْم ًا ، بَ بَين توفيق
إإّن إلنِسان عمل في الغالب الحديثين: ف فليكن منه، بَطلٍب يكون َأْن لغيرهَ ا

ًا هذا محمله ْفع َأّن للمعارْضة، َد للملك اللم وبَ
إرم من الصيد عين تمليك فيكون له، ويجعل يصاد َأْن والمعنىَ ، ٌع وهو الُمْح إن َت ُمْم

ْأكل َيتملكه، َأْن إمه.  إمن في َلْح

إرْ وفي هذا، َثا َأخبرنِا بَن محمد «آ َكدرْ، بَن محمد عن حنيفة، َأبَو الحسن»:  ْن الُم
ْلَحَة عن محمد، بَن ُعثماَن عن َبيد بَن َط َكْرنِا الله ُع َذا َت إد َلْحم قال:  ْي ُله الّص ُك ْأ ي

إئٌم، وسلم عليه الله صَلىَ والنبّي الُمْحرم ُتنا فارْتفعْت نِا رْسوُل فاستيقَظ َأصَوا
إبَم وسلم عليه الله صَلىَ الله َف َقال: « إم تنازعون؟» قلنا: في َف إد َلْح ْي ُلُه الّص ُك ْأ ي

َأَمَرنِا الُمْحرم، إه. ف إل ْك ْأ بَ
َلَمَة بَن ُعَمير الطحاوي» عن «آثارْ وفي َع نِسيُر نِحُن (الّضْمري) قال: بَينما َس َم

إل إض وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو ْع َب إء إبَ َنا ْف ُهو الروحاء َأ إرٌم، و حمارٌْ إإذا ُمْح
ُقورٌْ ْع ْهٌم فيه َم ُعوهَ وسلم عليه الله صَلىَ فقال مات، قد َس َد ُبه فيوشك « صَاح

ْأتيه». فجاء َأْن ْهز من رْجٌل ي َقَر الذي وهو ـ َبَ الله، رْسوَل فقال: يا ـ الحمارَْ َع
ْأنِكم رْميتي هذهَ َأَمَر بَه، فش ٍر َأبَا وسلم عليه الله صَلىَ ف إسَمه َأن بَك ْق بَين َي

إق، إرُمون. وهم الّرفا ُمْح
َأّن َأبَي «ُسنن وفي الطائف علىَ عثماَن خليفَة وكان ـ نِوفل بََن الحارْثَِ داود»: 

َع ـ َن ًا لعثماَن صََ إل، فيه طعام َعَث الوحش، ولحم واليعاقيب، إمن: الَحَج َب إإلىَ َف
إبُط وهو الرسول فجاءهَ علَي ُفُض وهو فجاءهَ له، َلبَاعَر َيْخ ْن َبط ي يديه، عن الَخ

ُكْل، فقالوا َأطعموهَ له:  ًا فقال:  ً قوم َنِا حللِ َأ إرم، ف إشد قال ُثم ُمْح ْنِ َأ َمْن علّي: 
َأتعلمون إمن ههنا كان َدى وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل َأّن َأْشَجع:  ْه إإليه َأ



َبَىَ محرم وهو َوْحٍش إحمارَْ رَُْجٌل أ
َ َله؟ َأْن ف ْأك في الطحاوي قالوا: نِعم. ورْواهَ َي

إشد الثارْ» ولم «شرح ْنِ َأ ّنِما آخرهَ، ههنا...إلىَ كان َمْن يقل:  إإ علّي: قال: فقال و
إحّل ُأ ُكْم { ُد َل ْي إر صََ َبْح َعاُمُه ال َط ًا و ُكم متاع إةا َل ّيارَْ ُكم وُحّرَم وللّس ْي َل ُد َع ْي َبّر صََ ما ال
ُتم ًا}ٍ.  ُدْم ُحُرم

ًا خالف وقد الطحاوي قال ّي إل َأبَو ُعمُر، ذلك في َع بَن وطلحُة وعائشُة، هريرةا، و
ْيد َب ُثم ُع ّله.  َلَمة، َأبَي بَن يحيىَ المبارْك: حدثنا بَن علّي عن َأخرج ال َأبَي عن َس

َأّن َةا:  ً هرير إل إمن رَُْجل ْه إم في استفتاهَ الشام َأ إد َلْح ْي إرم، وهو الّص ُهَ ُمْح َأَمَر ف
إه، إل ْك َأ إقيُت إبَ َل َف ُته ُعَمَر قال:  َبْر َأْخ َألة ف إبََم الرجل، إبََمْس َتُه؟ فقال:  َتي ْف إه، َأ إل ْك َأ قلت: بَ

إسي قال: والذي ْف إهَ َنِ إد َي َته لو إبَ ْي َت ْف إر َأ ُتك ذلك بَغي َلو َع إةا، َل ّدرّْ ّنِما بَال إهيَت إإ َأْن ُنِ

َأخرج َدهَ. و َطا إم في ـ قالت عائشَة عن شماس بَن الله عبد َتْص إد َلْح ْي ُدهَ الّص إصي َي
إديه ُثّم الَحلُل ْه إرم ُي ًا. بَه َأرَْى ـ: ما للُمْح ْأس َبَ

َأّما ْتُل عليكم فمعناها: وُحّرَم اليُة قال: و ْيد َق َبّر، صََ ّيها تعالىَ: {يا قوله بَدليل ال َأ

ُنوا الذيَن ُتلوا لِ آَم ْق َد َت ْي ُتم الّص ْنِ َأ ْأكلوا. انِتهىَ. وقد يقل: لِ ُحُرٌم}ٍ ولم و قدرْ ت
َلظهر المضافا، إة في الصيد َأّن وا ُلولىَ الي الثانِية وفي الِصَطياد، بَمعنىَ ا

إن لتفيد الصيد، بَمعنىَ إن اليتا ْكَمي إن الُح ْي إرمين، علىَ الُمَحّرَم الِصَطياد وهما الُمْح
ْتل َق ّنِهما الصيد، و إإ ْكل ف َأ َغايَران. و َت ْولىَ ميتة المضطر الُمْحرم ُم ْكل إمن َأ ْيد َأ الّص

ُدهَ، ْكسه، وفي يوسف، َأبَي عن رْوايٌة وهو حنيفة، َأبَي عند هو يصي َع إبَ ُأْخرى: 

ُء. وقال ويلزمه ْيُر.  لِ الميتة من ُزفر: يتناول الجزا َغ

ٍد الَحَرَم َدَخَل (وَمْن ْي َلُه) فيه، إبََص إل َلنِه َأرَْْس إهَ، إمْن صَارْ الَحَرم بَدخو إد ْي فل صََ
َألة بَنفسه. وفي دخل إإذا (له) كما التعّرُض يجوُز والشافعي: مالك خلفا المس
إقيب الَحَجل َأدخل فلو ًء، الحرَم واليعا ُبُت َأحيا ْث َلمُن َي إحّل فل فيها، ا َناوُل َي ٍء َت شي

ّي وهو منها، إو َبَحها علي. فلو بَن والحسين عمر، وابَن عائشَة، عن َمْر ْبل َذ َأْن َق

َلها إخ ْد ْأس فل الَحَرَم، ُي َناولها بَ َت ّنِما َلنِه الَحَرم، في إبَ ْدَخَل إإ ّلْحَم َأ الَحَرم، في ال
ّلْحُم ٍد، ليس وال ْكُل إبََصي َأ يوجب الجزاء، َأداء بَعد الصيد من المحرم القاتل و

َد َلن وجوبَها، ونِفيا حنيفة، َأبَي عند أكل ما قيمة إم صَي لِ وتناولها كالميتة، الَحَر
إجب ّ ُيو ْكله وصَارْ الِستغفارَْ، إإلِ َأ إء قبل ك إتل وكغير الجزاء، َأدا َدم في القا ع
إمه َلكل لزو ًا منه بَا إرم ْو كان ُمْح ْكل حللًِ، َأ َأ َد َحلٍل وك لزومه عدم في الَحَرم صََي
إل ْك َل منه. بَا
ّد َورُْ َأي ( ُعُه)  ْي ًا الحلل بَيع َبَ إإْن الحرم في َأدخله صَيد ُد ( إقي) الصي إد في َبَ ي

إحّل َأو الَحرم في بَيع سواء الُمشتري، َأي الحرم في َأدخله ما بَعد ال إإلِّ)  إإْن (و و
ٌد البيع َلن (جزى) البائع، الصيد يبق لم إس للصيد، التعرض علىَ لِشتماله فا

ُهَ فيجب ّد إإرَْْساُل رَْ إد و ًا، كان إإْن الصي ًا كان إإْن وقيمته بَاقي إع فانِي ْي َب َك إرم ( الُمْح
ًا) من ْيد ٍم صََ إر ّد حيُث َحلٍل، َأو ُمْح ُع ُير ُد كان إإْن البي ًا، الصي القيمُة وتلزُمُه قائم

ًا، كان إإْن ٌد البيع َلّن َفانِي إس إض علىَ لِشتماله فا َعّر إم َت ْيد.  الُمْحر للّص



َأي (لِ ًا)  ْيد إسل لِ صََ ًا الُمْحرم ُيْر َعُه، صَيد َذا (َم في الصيد كان إإذا َأْحَرَم) وهذا إإ
إإنِه يدهَ في كان إإذا َأما رَْْحله، َأو قفصه ًا، يرسله ف َتْرُك عليه الواجب َلّن اتفاق

إه في وليس له، التعرُض إك َلمر له. غايُة تعرٌض القفصَّ في َتْر إه علىَ َأنِه ا ْلك ولِ إم
إء معتبَر ْلكه يزوُل ولِ بَل الملك، بَبقا إلرْسال، إم َأَخذهَ َأرْسله لو حتىَ بَا إإنِساٌن و

ّدهَ ّلل إإذا يستر إإذا إمن تح إإرْسالُه، لزمه يدهَ في القفصَّ كان إإحرامه. وقيل: 
ٍه علىَ لكن َأن يضيع لِ وج ْلكه: بَ إته، في يخليه إم إإْن بَي ْله لم و في مات حتىَ يرس
جزاؤُهَ. لزمه يدهَ

ّنفه» عن في شيبَة َأبَي ابَن ورَْوى ّياش، بَن بَكر َأبَي «ُمَص َأبَي بَن يزيد عن َع

ّنا الحارْثِ بَن الله عبد عن زياد، ْترُك نِحّج قال: ك َنِ إلنا عند و ًا َأه ما الصيد إمن شيئ
ُلها. ورُْوي إس ًا ُنِْر ْيث، عن َحْرب، بَن السلم عبد عن َأيض َأّن عن َل ًا مجاهد:  ّي إل َع

َأى إض مع رْ إه بَع ًا َأصَحابَ إجن ْأُمْرهم فلم محرمون، وهم الصيد إمن دا إإرْساله. َي بَ
إجن ّدا إلفها التي ـ: الشاةا الجيم بَكسر ـ وال ْع منازلهم. وقال في الناس َي

إبَلزوم إإمساكه للصيد متعرٌض َلنِه إإرْْساله، الشافعي:  إكه، في بَ ْل َحُرَم وذا إم
إلْحرام، بَسبب يدهَ. في كان كما إإرْْساله فيلزمه ا

ّدمنا، ما ولنا َأّن ق بَعدهم الصحابَة. ومن لدن إمن الغاشية العادةا بَه جرت ذلك و
لِ وطيورٌْ دواجُن وعندهم َأبَراج، في َحَماٌم بَيوتهم وفي ُيْحرمون الن، إإلىَ

ْلك في استبقاءها َأّن علىَ فدلْت الُحجج، إإحدى إمن وهي يطلقونِها، إم ال
إر محفوظة إنع. ولم التعرض هو ليس اليد بَغي َت ُهَ الُمْم ْأُمْر إإرْساله مالك َي يدهَ إمن بَ

ًا، وقفصه.  بَيته في كان لو كما َأيض

ًا َأرَْْسل (وَمْن ًا) كائن ْيد إد (في صََ ٍم) ففيه َي إر إإْن ُمْح َأي تفصيل: ( ُهَ)  َذ صَادهَ َأَخ
ً كونِه حال الُمْحرم ذلك ُله (َحللَِ إس إمَن) ُمْر من كالُمرسل حنيفة َأبَي عند َض

َفيا القياس، وهو قفصه َنِ إد عنه الضماَن و إلحرام بَعد كالصي َلنِه استحساٌن، وهو ا

إرهَ محسن َأْم َلىَ {وَما بَالمعروفا، بَ إنيَن َع إس إبيل}ٍ وهذا إمْن الُمْح نِظيُر َس
إفهم إمْزمارْ إمن غيرهَ معازفَا َأتلف فيمن اختل َبَط، الملهي: كال َبْر فعندهَ وال

ٍو، لغير قيمته َيْضمن ْه إإذا إإرْساله، عليه يجب َأنِه يضمن. فلهما لِ وعندهما َل ف
َأرْاق كَمْن المنكر، عن ونِهٌي بَالمعروفا َأمٌر َلنِه يضمن، لم حسبًة غيرهَ فعله

ٍم. َخْمَر مسل
َكه َأتلف َأنِه وله ْل إإرْساله إم ًا كان إإحرامه قبل الصيد َلن وهذا فيضمنه، بَ ْلك له إم

ًا، ّوُمه يبطل ولم متقوم َق إإحرامه، َت إلحرام بَعد وجدهَ ُثم ُأرْسل، لو حتىَ بَ يد في ا
ْأخذهَ أن له كان شخصٍَّ إسل منه، ي ًا عليه َأتلف فالمر ًا إملك ّوم فيضمنه، له متق
ٍم، ليس َلنِه الَخْمر إإرْاقة بَخلفا ْفع عليه والواجب بَمتقو َفعه ولو يدهَ، رَْ بَنفسه رْ
َعه َف ٍه علىَ لر ْلكه يفوت لِ وج إحل ما بَعد إم إإذا إإحرامه، إمن ي ّوت ف الُمْرسل َف
ْلكه ّقه ما عليه زاد فقد إم َأنِه إبَح َلنِه كونِه حال َأخذهَ فيضمنه. وقيد: «بَ لو َحللًَِ» 
َذهَ ًا كونِه حال َأَخ إرم ُله يضمن لِ ُمْح إس إرم َلن بَاتفاٍق، مر يملكه. لِ الُمْح

إإْن َتَل (و إرٌم َق َد ُمْح ْي ٍم) فكٌل صََ إر َأْخذهَ، للصيد متعّرٌض الخذ َلن يجزي، ُمْح بَ
ْتله له متعّرٌض والقاتَل َق َع إبَ ُهَ) بَما (ورََْج ُذ إخ إمَن آ ّفر إإذا َض َلىَ بَالمال َك َع إه) ( إل إت َقا

إإْن ّفر و َفر: لِ فل. وقال بَالصوم َك إعه. ولنا مقابَلة في َلنِه يرجع، ُز ْن القاتل َأّن صَُ
ْتله قررْ َق ًا كان الخذ َلن الزوال، شرفا علىَ كان ما إبَ إلرْسال إمن متمكن ا



إد فيضمن، إق كُشهو إجع حيُث رْجعوا، إإذا الدخول قبل الطل إمنه بَما الزوج ير َض
إف إمن ْهر نِص عليهم.  الَم

َوَما إه ( ٌد إبَ إح َلىَ َدٌم) وا َع إد) بَالحج ( إر ْف َلىَ العمرةا َأو الُم َع َف إن ( إرْ َقا إن) دٌم ال َدَما
َدٌم لحجته، ّبٌس َلنِه لعمرته، و إإحرامين متل يقوُم ما وكذا عليهما، جنىَ وقد بَ

َقاَم ّدم م إة من ال ّ والصوم الصدق إإلِ إز ( َوا إج إت) ـ إبَ ْق َو بَمجاوزةا َأي ـ الجيم بَكسر ال
ْيَر المكانِي الميقات َغ إرم ( إإّن ُمْح ٌد َدٌم يلزمه القارْن بَهما) ف َلن عندنِا، واح

ٌد، إإحراٌم الميقات عند عليه المستحق ّوته. ولهذا وقد واح إمن َأْحَرَم لو ف
إةا الميقات إت داخَل َأحرم ُثم بَالعمر إجب لِ بَالحج الميقا ٌء، عليه ي لو لكن شي

ُعمرةا الحّل إمن بَالحج َأحرم إن. وهذا فعليه الحَرم، إمن بَهما َأو الحرم من وبَال َدَما
ّله إت إإلىَ عاد إإذا َأما يعد، ولم ذلك إإحرامه علىَ مضىَ إإذا ُك إفا قبل الميقا الطوا

ّدد إلحرام، التلبية وج َقط وا ّدم عنه س ًا ال لُزفر. خلف
ْطع وكذا َق إفا وتْرك الحَرم، شجر إبَ َفَة، الوقو إل َد إلفاضة بَُمْز إلمام قبل وا من ا

ْلق عرفَة، ْبل والح ْلق الّرمي، َق ْبَح، قبل والح ّذ ْأخير ال ّيام عن الحلق وت ّنْحر، َأ ال
ْأخير ْبَح وت ّذ ْين، َأحد وتْرك الجمارْ، وترك عنها، ال َي ْع َتْرك الّس َدرْ، طوافا و الّص

ٌد َدٌم عليه إح ّلق لِ َلنِها الّصورْ، هذهَ جميع في وا إه. وكذا تتع ْي إإْحراَم َذرْ لو بَ حّجًة نِ
ًةا َأو ًا ُعمر إشي َقَرن ما إكب َف ٌد. وكذا َدٌم فعليه ورْ إح إةا طافَا لو وا ًا للزيارْ ُنب َأو ُج

إر علىَ إةا َأو وضوء غي ُعمر ٌد، جزاء فعليه كذلك، لل إح إإْن وا ُهما طافَا و كذلك، َل
إن.  فعليه َجَزاآ

ّنىَ َث ُي ٍد جزاء (و ْي َلُه صََ َت َلّن َق إن)  إرما ٍد كّل ُمْح إح َنىَ منهما وا إد علىَ َج جنايًة الصي
ُق ُفو َعّم وهو الدلِلَة، َت َد يكوَن َأْن إمن َأ إحّل. ولو َأو الحَرم صَي ًةا كانِوا ال َعشَر
ٍد كل فعلىَ ُء جزاء منهم واح َد) الجزا ّتَح إمٌل. (وا ْو كا َل َتَل ( َد َق ْي إم صََ إن) الَحَر َ َحللَِ

َدل فيه الواجب َلن ْعل، جزاء لِ المحل َبَ إف ّدى لِ ولهذا ال َأ ُد بَالصوم. فل يت ّد يتع
ّ الجزاء إد إإلِ ّد ّدد ولِ المحّل، بَتع إرٌم قتل هنا. ولو تع ًا ُمْح التحلل. َقْصد علىَ صَيود
ّول َل ٌء يكفيه بَا ٌد جزا إح ْلزمه عندنِا، وا َأ إلٌك و ٍد ُكّل عن والشافعّي ما ًء. صَي جزا

َع َبَا إرُم ( ًا الُمْح ْيد ُهَ َأو صََ َلن َشَرا َطل)  ًا وشرائه بَيعه في َبَ َلن له، تعّرض و
َد يملك لِ الُمْحرم إء، لِ الصي إة، ولِ بَالشرا إلرْْثِ، ولِ بَالهب إإْن بَالوصَية، ولِ بَا ف

إإْن ضمانِه، في دَخل الشراء بَعد قبَضه َلك ف إزمه يدهَ في ه ُء ل ّق الجزا الله إلح
إكه. وكذا والقيمُة تعالىَ، إل َهب لو لَما ًا ُمْحرٌم و ٍم إمن صَيد َلك محر عندهَ، فه
ّق جزاآن، فعليه إه، لح ّل إد لصاحبه، وضماٌن ال إة. ولو لفسا ّدهَ الهب علىَ المشتري رْ
إع ٌء فعليه البائ ٌد جزا إح ًا وا ّق إه ح ّل بَالتسليم. لتعديته تعالىَ، إل
ْو َل َأي (و َبََحُه)  إرم َذ َد الُمْح ْي إهَ، وعلىَ الذابَح (َحُرَم) علىَ الَص إر ْي تعالىَ: لقوله َغ

َوُحّرَم ُكم { ْي َل ُد َع ْي َبّر صََ ُتم ما ال ًا}ٍ كذا ُدْم ّلله ُحُرم ْظهر الشارْح، َع َل إه َأنِه وا إنِ ْو َك إل
إة ْبَح َأو كالميت َذ َبََحه ما وكذا المجوسي، ك الَحَرم.  صَيد إمن الَحلُل ذ

ْو َل إرم (و َكَل) الُمْح ُغّرَم الصيد من الذابَح َأ َكَل) عند َما إقيَمَة ( حنيفة. وقالِ: َأبَي َأ
ّ عليه شيء لِ َأما الجزاء، بَعد َأكل إإذا الخلفا الِستغفارْ. وهذا إإلِ َله َأكل إإذا و ْب َق



ًا الجزاء في َأكل ما قيمة فيدخل َأي (لِ اتفاق إرٌم)  َغّرم لِ ُمْح إمن َأكل ما قيمَة ُي
إرٌم الصيد لحم َلْم ُمْح َبَح) بَاتفاقهم. ولو ( ْذ ْكل إإلىَ ُمْحرم اضطر َي فقتل الميتة َأ

ًا، هذا. فكذا بَالكفارْةا، مقيد الرأس بَحلق للمضطر الذن لن الجزاء، فعليه صَيد
ْتل الميتة أكل إلىَ المحرم اضطر ولو َق َو ْأكل الصيد، ( الصيد. ولِ) يقتل الميتة ي
ًا المضطر الُمْحرم وجد ولو ْأكل مسلم، وماَل صَيد ْيد، ي ّق ُحْرَمته َلن الّص إه إلَح ّل ال

َدهَ. تعالىَ َوْح
إرَجت ظبية (ولدت ّد الحرم) ولم من ُأْخ ْؤ َأي جزاؤُها ُي ُدها الظبية (وماتا)  َل َو في َو
إحّل، ُهَما) المخرج، الحرم إإلىَ عودهما يعلم لم إإْن وكذا ال ُغّرَم ٌء ( ً كان سوا َحللِ

ًا، َأو َد َلّن َحَرام إلخراج بَعد الصي ّق الحرم إمن ا ّد مستح ْأمنه، إإلىَ الّر وهو م
ّق الولد إإلىَ فسرى الحرم، والحرية. كالّر

إإْن ّدى (و َأي َأ َءها)  ُثّم الظبية جزاء َأعطىَ َجَزا ُثم ( َدْت)  َل َلْم مات َو َأي ( يجزهَ) 
ْعَط لم َء ُي إلخراج َأثر لِنِعدام َحّل صَيد َلنِه ولدها، جزا عنها، بَالتكفير الظبية في ا

َأ لو حتىَ َلنِها جاز، الحَرم من َأخرجها ما بَعد بَاعها ولو َيْضمن، لم القتل َأنَِش

إلرْسال ووجوُب له، مملوكٌة ْدَخلها َأخذها لو كما الملك ُينافي لِ ا َأ ّ الحَرم، و إإلِ
ّنِه ْكرهَ، َأ ْعل ابَتداء َلن ُي إف َبَحها لو وكذا معصيًة، وقع ال إحل َذ ُلها َي ْك إحّل. في َلنِها َأ ال

صَلىَ قوله والشافعي. لهما مالك ونِفاهَ عندنِا، المشّرفة المدينة صَيد ويجوز
إإّن وسلم عليه الله َأنِا مكَة، َحّرم السلم عليه إإبَراهيم « َها» بَيَن ما ُأَحّرم و ْي َت َبَ َ لِ

ُتموهَ وقال: «َمْن المدينة، يعني َأي ُد رْ ثيابَه». وحجتنا فخذوا المدينة في يصطا
َأّن في رُْوي ما ذلك في َأعطىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل «الشمائل»: 

إن بَعَض ًا، المدينة في الصبيا َطارَْ طائر إهَ إمْن َف َأّسف فجعل يد َت ذلك، في َي
إه ورْسوُل ّل ْير فعل ما ُعَمير َأبَا يقول: «يا وسلم عليه الله صَلىَ ال َغ ّن اسم ـ ال

إمْرقاةا في المرام هذا علىَ الكلم بَسطُت ـ». وقد طائر المشكاةا». شرح «ال
َكس ومالك المدينة، علىَ مكَة َفّضلوا والشافعّي علماؤُنِا ُثم لقوله القضيَة َع

ُهم وسلم عليه الله صَلىَ ّل إرْك «ال إرنِا، في لنا َبَا إرْك ثم إتنا)، في لنا (وبَا َن إدي إرْك َم وبَا
َنا، في لنا إع إرْك صَا ّلهّم في لنا وبَا ّدنِا. ال ُدَك، إإبَراهيم إإّن ُم ْب ُلك، َع ّيك، وخلي إب َنِ و

إإنِي ُدك و ّيك، عب ّنِه ونِب إإ َعاك و ّكَة، َد َنِا إلم َأ ُعوك و ْد إة َأ َن إل للمدي ْث إم َعاك ما إبَ ّكَة، َد لَم
إه إل ْث إم مسلم. معه». رْواهَ و

ّي بَن الله عبد حديُث ولنا إد إء بَن َع َأيُت الَحْمَرا عليه الله صَلىَ الله رْسوَل قال: رْ
إةا، علىَ وسلم َورَْ إك فقال: «والله الَحْز ّنِ ْيُر إإ إض لَخ إه، َأرْ ّل َأحّب ال إض و إه َأرْْ ّل إإلىَ ال
إه، ّل ّنِي ولولِ ال إرْجُت َأ إك ُأْخ ْن ُهَ ما إم َوا ماجه. وحديث وابَن الترمذي َخَرْجُت». رَْ
ّكة: «َما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قال: قال عباس ابَن إك إلم َب َي ْط إمن َأ
ٍد، إك بَل ّب َأَح إك َأْخَرُجونِي قومي َأّن ولولِ إإلّي، و ْن ْنُت ما إم َك إك». رْواهَ َس ْيَر َغ

َأّما غريب صَحيح حسن وقال: حديث الترمذي، ًا. و ُء إإسناد الله صَلىَ النبّي دعا
إل وسلم عليه ْث إم إء إبَ ّنِما والسلم الصلةا عليه إإبَراهيم دعا إإ إق في كان ف إمن الّرْز

إت، إة في رْيب ولِ الثمرا إت َأكثري َلفضليتها. بَسبب هذا وليس المدينة، ثمرا

إلحصارْ) (في فصٌل ا
ُع وهو ْن ًا. لغًة: الَم مطلق

ٌع ْن ًا: َم ْذرٌْ َأو وشرع إن شرعي ُع ًا والطوافا الوقوفا ع وعن الحج، في مع



ْيُر لِ الطوافا العمرةا. في َغ
إإْن إصَر ( إرُم ُأْح ٍم الُمْح َو) مسل ُد َع ٍر َأو إبَ ْو كاف َأ ْو ( َأ ُبع، َمَرٍض)  ْبس َأو َس من ولو ـ َح
إر ْي ٍر، َأو ـ سلطان َغ إت َأو َكْس ٍم بَمو ْوٍج َأو ُمحر إةا َأو َز ّد إع إك َأو طلٍق، إبَ ٍة، هل َأو نِفق

ٍة ٍز رْاحل َعْج إة َأو مشٍي، َعْن و إق، ضلل ْنع َأو الطري ْوٍج َم إل حّج في َز ْف ّن إإْن ال
إر َأْحَرَمْت ْذنِه. وقال بَغي ّ إإْحصارْ والشافعي: لِ مالك إإ إرْ آية َلن بَالعدو، إإلِ إلحصا ا

إإْن قوله هي ُتم تعالىَ: {ف إضْر ْيَسَر َفَما ُأْح َت َلْت إمَن اْس َنَِز ْدي}ٍ  َه ّق في ال النبّي ح
َأصََْحابَه وسلم عليه الله صَلىَ َعدو محصورْين وكانِوا و َذا بَال إإ َدليل) قوله: {ف إبَ )

ُتم}ٍ. وفي ْن إم ّنِه عمر بَن الله عبد «الموطأ» عن َأ إت دوَن ُحبس قال: َمْن َأ البي
إإنِه إبََمَرض إحل لِ ف إت يطوفَا حتىَ َي والمروةا. الصفا وبَين بَالبي

إلحصارْ َأن ولنا ّنِما ا ًا المرض في لغًة يقال إإ وفي فيه َأو بَعضهم، قال كما خاصَّ
إهَ َلول غير ًا. وا إلجماع، ليس عاّم ُةا فتعيَن بَا إظ لعموم الثانِي. والعبر لِ اللف

إإن لخصوص َلنِصارْي عمرو بَن الَحّجاج السبب. و صَلىَ الله رْسوُل يقول: قال ا
إسر «َمن وسلم عليه الله إرح َأو ُك إبَل». قال إمْن الحّج وعليه َحّل فقد ُج َقا

َألُت ْكرمُة: فس َأبَا عباس ابََن إع َدق. رْواهَ ذلك عن هريرةا و َأصَحاب فقالِ: صََ

َنن إمي، الّس ّدارْ َأو َلبَي رْواية في وزاد حسن، الترمذي: حديث وقال وال داود: 
مرض. 

َهّل يزيد بَن الرحمن عبد حديث من الطحاوي ورْوى َأ ٍةا رَُْجٌل قال:  له ُيقال بَعمر
ُعَمير إدغ، سعيد بَن :  ُل ٌع هو فبينا َف ْكٌب عليه طلع إإذ الطريق في صَري ابَن فيهم رَْ
َألوهَ، مسعود بَفتح ـ َأمارْ يوَم وبَينه بَينكم واجعلوا بَالهدي، فقال: ابَعثوا فس
إإذا ـ وقته َأي الهمزةا، عن ذلك. وبَه بَعد عمرةا عليه ُثم فليحلل، ذلك كان ف
إدغ علقمة عن إإبَراهيم، ُل إرٌم وهو لنا صَاحٌب قال:  ٍةا ُمْح لِبَن فذكرنِاهَ بَعمر
ْدي) ويواعد فقال: يبعث مسعود َه إبَ َبَه ( ًا، َأصَحا إإذا موعد إحَر ف (َحّل). وفي عنه ُنِ

بَنت ُضباعة علىَ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عائشَة: دخَل عن الصحيحين
ْير َبَ ّ ما فقالت: والله الحّج َأرْدت لها: لعلك فقال الّز إإلِ إنِي)  ُد إج َأ فقال َوجعة، (

ّلي واشترطي لها: ُحّجي إح إني. وفي وقولي: اللهم: َم َت َبْس البخارْي: (حيث) َح
إلْحصارْ قال يحبسه. شيء كّل إمن عطاء: ا

َعَث َبَ ُد) بَالحج ( إر ْف َأو العمرةا َأو الُم ًا)  َدم َترى قيمته ( ُيْش َنِىَ بَه ل ْد َأ ْذبَح. و ُي ما و
ُلضحية شاةا فيه ُيجزىء َفَما لقوله كا ْيَسَر تعالىَ: { َت إي}ٍ، إمَن اْس ْد َه بَعث ولو ال

إحّل دمين َأولهما، َي ٌع والثانِي بَ ّو َط إرُْن َت َقا َلنِه (وال إن)  ْي إرٌم َدَم والعمرةا، بَالحج ُمْح
ّ يتحلل فل َأيهما للحج َأيهما يبين لم عنهما. ولو الذبَح بَعد إإلِ يضرهَ. لم بَالعمرةا و

ّيَن َع ًا (و ْوم َبَُح َي ْذ َلّن ُي إه)  ّلَل إفي ّتَح َ لقوله الذبَح علىَ موقوفٌا ال تعالىَ: {ولِ
ُقوا إل ُكم َتْح َغ حتىَ رُْؤُوَس ُل ْب ُي َي ْد َه َأي ال ّلُه}ٍ  إح ّد فل الحرم، في يذبَح حتىَ َم إمن بَ

ْلم في ذبَح قد الهدي َأّن الُمْحصُر ظّن لو حتىَ بَعد، التحلل يقع حتىَ زمانِه إع
ّينه الذي الوقت ًا ففعل َع إت من شيئ إلحرام، محظورْا ْذ الذبَح عدُم ظهر ُثم ا إإ

إزمه ذاك، إحّل في ذبَح لو وكذا الجناية، ُموَجب ل الَحَرم.  َأنِه ظّن علىَ ال

ْو َل ْبَل (و إم َق ْو إر)، َي ّنْح ْبَُح يجوز وقالِ: لِ ال إلحصارْ دم َذ ّ بَالحج ا (من يوم في إإلِ
ّيام) النحر، ْلق فصارْ الحج، عن تحلل دُم َلنِه مالك قول وهو َأ َلبَي كالَح فيه. و



إإْن قوله حنيفة ُتم تعالىَ: {ف إصْر ْيَسر َفَما ُأْح َت ْدي}ٍ وهو إمَن اْس َه ٌق ال في مطل
َلنِه الزمان، ٍةا دُم و إه قبل للتحلل كفارْ إنِ َوا إلْحَصارْ كدم َأ ُعمرةا، ا ُيباح لِ ولهذا بَال
ّفارْةا ودُم منه، التناول بَالّزمان. يختصَّ لِ الك
َأي إحَل (وفي إلحصارْ دُم ُذبَح ولو لَِ)  إحّل َأرْض في ا تعالىَ: لقوله ُيجزىء، لِ ال
ُقوا {ولِ إل َغ حتىَ رُْؤُوَسكم َتْح ُل ْب ُي َي ْد َه َله}ٍ، ال إح تعالىَ: لقوله الحَرم بَه والمراد َم
ُثّم َها { ّل إح إت إإلىَ َم ْي َب إق}ٍ ، ال إتي َع ّدمنا ولما ال َعُث في مسعود ابَن عن ق ْب َي الملدوغ: 

ْدي َه ُد إبَ إع َبَه ويوا ًا. وقال َأصََْحا إعد إحل حيث والشافعي: محله مالك مو ْبَُحه، َي ذ
إصر مكاٌن وهو َأّن ابَن لحديث فيه، ُأْح وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل عمَر: 
ًا خَرج إمر ّفارْ فحال ُمعت َنَحر البيت، وبَين بَينه قريش ك َيه ف ْد َق َه َل ْأَسه وَح رْ

َقاَضاهم بَالحديبية، يحمَل ولِ القابَل العام يعتمَرهَ َأْن علىَ ـ صَالحهم َأي ـ و
ًا ّ فيها يقيَم ولِ إسلح ّبوا، ما إإلِ َلها) كما المقبل العام فاعتمَر َأَح َدَخ َف كان (

ًا بَها َأقام فلّما صَالحهم، في البخارْي فخَرَج. رْواهَ يخرَج، َأْن َأَمُروهَ ثلث
الشهادات.

إجيَب ُأ َأّن و ُفها الحديبية بَ إنِْص رْسوُل ومضارْب الحل، من الحرم) ونِصفها إمن (
إإنِما الحرم، في وُمَصلهَّ الحل، في كانِت وسلم عليه الله صَلىَ الله سبق و

إم جانِب إإلىَ الهدايا بَبعث إحرت منها الحَر ُنِ إقدي: قال الحرم. وقد في و َوا ال
إم َطَرفٌا الحديبيُة إة علىَ للَحَر إت. وعن إمن َأميال تسع ْهري البي الله صَلىَ َأنِه الّز

َيه َنَِحَر وسلم عليه ْد ّله َه َأعلم. سبحانِه بَالَحَرم. وال

َأي إه)  إح ْبَ َذ إبَ ْبَح (و َعَث بَه الذي إبَذ َأي الُمْحَصر َبَ إحّل)  َي إحّل ( إحّل َأْن له َي إإحرامه من َي
ْعل إف ُظُرهَ ما َأدنِىَ إبَ إلحرام، َيْح إإذ ا إد إمَن يخرج لِ ( إلحرام) بَمجر ْبَح، ا ّذ ّ ال لِ َأنِه إإلِ
ْلق إإْن تقصير، ولِ عليه ح َلق و أبَو ومحمد. وقال حنيفة َأبَي عند وهذا فحسٌن، ح

ْلق، يوسف: عليه إإْن الَح إلق لم و َء فل يح عليه الله صَلىَ النبّي َلّن عليه، شي
َأصَحابَه وسلم إصُروا و إة ُأْح َأَمَرهم بَالحديبي إغ بَعد ف َدايا بَلو ّلها اله إح إلقوا َأْن َم يح
َلق َورْ ولحديث وسلم عليه الله صَلىَ وح إمْس َأنِه ال عليه الله صَلىَ ومروان: 
ُقوموا قال وسلم إه: « إبَ ْنَِحُروا َلصََْحا إإلىَ ُثم فا ُقوا...»  إل فنحَر قال: فخرَج َأْن اْح

َنًِة َد ًا ودعا بَ َلقه، حلّق َأوا فلما فح َنَحروا قاموا ذلك رَْ إلق بَعُضهم وجعل َف ًا، يح بَعض
ًا يقتُل بَعُضهم كاد (حتىَ ًا... الحديث). بَعض غم
ْلق َأّن ولهما إرفَا الَح ًا كان إإذا ُقربًَة ُع إل علىَ مرتب إك، َأفعا ّنُس َأفعالُه ُيوجد ولم ال

َأْمُرهَ ههنا، إق وسلم عليه الله صَلىَ و ْل إرفَا بَالَح علىَ َعْزمهم المشركون ليع
إر يشتغلون فل الِنِصرافا، َأْم َلْمن ويحُصل الحرب، بَ ْيد من ا المشركين.  َك

إإْن إن قيل: كيَف ف ُقولِ إز َي إل إبََجوا ّل ْلق قبل للُمْحَصر التح إح مع الح بَقوله النهّي صَري
ُقوا تعالىَ: {ولِ إل ُكم َتْح َتىَ رُْؤُوس َغ َح ُل ْب ُي َي ْد َه ّله}ٍ، ال إح َلْت والية َم ّق في َنَِز َح

ًا كان وحيُث الُمْحَصر، إهي ْن إق عن َم إة قبل الحل ًا كان الغاي ْأُمورْ َدها، بَه َم َلّن بَع

ْكَم َدها ما ُح ْكَم يخالُف بَع َلها؟ ما ُح إجيَب قب َأّن ُأ ّلَه بَ َهىَ ال َغ حتىَ عنه الُمْحَصر َنِ يبل
ُي ّله الهد إح إلبَاحة دليل فذاك الية، بَهذهَ َم ّله بَلوغه بَعد ا إح كما الوجوب دليل لِ َم

ْلق َأن مع المحظورْات، سائر في إلحلل، عليه واجب الح ّدُم ل إقيم وال ُمَقامه ُأ
ُيستغنىَ ُله عنه، بَه ف ْع إف َأْمُرهَ وسلم عليه الله صَلىَ و ْلق و َلنِهم كان إإنِما بَالح

ًا التحلل عن يمتنعوَن كانِوا ْوَن) التحلل مكة دخول في طمع َيَر ْلق، ( فقطع بَالح



إر َلْم َعهم، بَه بَا ًا َأطما إه، َلْمر تسليم ّل ًا ال ْكمه، وانِقياد ّله جاء حتىَ إلُح ّنصر ال بَال
والفتح.

إلحصارْ دم بَدَل للُمْحَصر الصوَم نِحُن نِرى ولِ هذا، ًا، ا ًا مجزي يوسف َلبَي خلف
ٍة، في ْظهر وهو رْواي ّوم الشافعّي، َأقوال َأ ّدُم فيق إهَ وعند بَه، ويتصدق ال َعْجز

ًا صَاٍع كل عن يصوُم ّلُل يوم إة بَه ويتح ْدي بَمنزل َه إء في ال قول وهذا الصيد، جزا
َطاء. وفي َأمالي ع إإذا قوٍل إإلي. وفي َأَحّب يوسف»: هذا َأبَي « عجَز للشافعي: 

ْدي عن َه َنِه يصوُم ال َةا مكا ّيام، عشر إس عل َأ ْدي قيا ّله المتعة. قلنا: هذا َه ك
إص قياُس إص، علىَ المنصو إإنِه المنصو ُع بَل يجوُز، لِ و إج إإلىَ موضٍع ُكّل في الَمْر

غيرهَ. إإلىَ عنه العدول يجوز ولِ عليه، التنصيصَّ وقع ما

َأي (و) يجب إه)  ْي َل َع إإْن الُمْحَصر علىَ ( ُلُزومه َحَج إمْن َحّل ( إل بَالشروع َحّج) 
َلنِه ٌةا)  ُعْمَر إت معنىَ في (و إإذا الَحّج، فائ ْأت لم ف ابَن قول وهو قضاها، بَها ي

إمن الحج يقض لم إإذا وهذا عباس، وابَن عمر وابَن مسعود َأّما ذلك، عامه ( إإذا و
ُةا، عليه تجب فل فيه، قضاهَ الحّج). (و) فائت بَمنزلة يكون لِ حينئذ َلنِه العمر

إمْن َحّل إإْن ٍةا) فعليه ( إء ُعْمَر ٌةا) لقضا ُعْمَر إل ( وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسو
إبَه َأصََْحا َةا و إة عمر إصُروا التي الحديبي َةا ُتسمىَ وكانِت فيها، ُأْح القضاء. وقال ُعْمَر

ّلل وسلم عليه الله صَلىَ َلنِه القضاء، يلزمه والشافعي: لِ مالك إة، َتَح بَالحديبي
ْأمر ولم إإْن ي إمْن َحّل بَالقضاء. (و)  َلنِه (َحّج إقَراٍن) فعليه ( إن)  َتا ُعْمَر صََّح و

ُعه لتْركه ُأخرى، وعمرةا قضاؤُهما بَالتحلل فيلزمه والعمرةا، الحج في شرو
َأفعال التحلَل العمرةا. بَ

إإذا ُهَ) بَعد َزاَل (و َعَث َأْن إإْحَصارُْ َنُه بَه ُيْشترى ما َأو الهدي، َبَ َك َأْم ْدرَْاَك (و ْدي إإ َه ال
ًا ًا والَحّج) مع َوّجَه) حتم َت َلداء عن العجز لزوال للَحّج ( المقصود حصول قبل ا

َنع بَالحلق، ْدي وصََ َه َء، ما بَال َنُه َلنِه شا ّي ٍة َع َنىَ لجه ْغ َت عنها. واس
َأي إإلِّ)  إإْن (و إكنه لم و ْدي إإدرْاك ُيْم َه َأْن والحج، ال ٍد إإدرْاك يمكنه لم بَ منهما، واح

ْدي إإدرْاك َأمكنه َأو َه ْدي، دون الحج َأو الحج، دون ال َه َلُه ال َف ْبَح َأْن ( َذ إبَ إحّل)  َي
ْدي َه ٍد إإدرْاك يمكنه لم إإذا َأما المبعوثِ، ال ْدي إإدرْاك َأمكنه َأو منهما، واح َه دون ال
إهَ الحج إز َعْج إل الحج.  عن َف

إإذا ْدي دون الحج إإدرْاك َأمكنه و َه َلنِه ال ُع يتحلل لم لو ف ُيه، يضي ْد المال وحرمُة َه
إة ْفس، كحرم ّن ْتل الشْرع َأبَاح حتىَ ال َق ْفسه، علىَ خافا إإذا كما فيتحلل، دونِه ال َنِ

َلفضل لكّن إإدرْاك المال من قليٍل شيء لفوات يتحلل لِ َأْن ا من عظيم و
َلعمال، َفر، قوُل والقياُس استحساٌن، وهو حنيفة َأبَي قول وهذا ا رْوايُة وهو ُز
َأنِه َأبَي عن الحسن ّلل يُجوز لِ حنيفة:  َعْجز. إلَزوال التح ال
ُعُه ْن َني َعْن (وَم ْك َأي رُْ َأي والوقوفا الطوافا الَحّج)  ّكَة)  إبََم إإْحَصارٌْ) فيها ولو ( )
إهَ إز َعْج ُعه َأرْكان إمْن رْكٍن َأداء عن ل ْن َعْن الحج. (و) َم َأي ( إهَما)  إد الطوافا عن َأح

َأي الوقوفا عن َأو َأما يكون لِ (لِ)  ًا.  ْنعه إإْحَصارْ َدهَ، الطوافا عن َم َلن وح ف
إفا، يتم الحج َأما يطوفا، َأْن إإلىَ إإحرامه علىَ بَاٍق وهو بَالوقو ْنعه و عن َم

َدهَ، الوقوفا َلنِه وح ّلُل ف َتَح إفا َي ّلله إإلىَ حاجَة ولِ الحّج، كفائت بَالطوا ْدي. َتَح َه بَال

الغير) عن الحج أحكام في (فصٌل



َأي (وَمْن َفْرض، حّج عن َعَجَز)  إإّن ال ْفل حج ف ّن إط لِ ال َعْجُز، فيه يشتر ْذ ال بَاُب إإ
ْفل ّن ٌع ال إس َأَحّج) غيرهَ، َوا ٌء (ف ًا لغير ذلك كان سوا ًا ُأنِثىَ، َأو ذكر ًا َأو ُحّر ْبد ع

ًا، ْأذونِ ْفسه عن حّج م ْكرهَ (صََّح) لكن يحج لم َأو َنِ َثىَ إإحجاج ُي ْنِ ُل ًةا ا إن َأَمًة َأو حر ع
َكر، ّذ َأّما كراهَة العبد وكذا ال ْنزيه. و إه، عن َيحّج لم َمْن َت إس ْف ٌهَ َنِ كراهَة فمكُرو

إريم.  َتْح

ُع َق َي َأي (و ْنُه)  َأبَو «الكتب في لما الحّج، العاجز عن َع عبدالله عن داود الستة»: 
َأّن َأخيه عن والباقون عباس، بَن َفْضل:  ًةا ال َأ َعم إمن امر ْث الله، رْسوَل قالت: يا َخ
ْتُه َأبَي إإّن َك ْدرَْ إه فريضُة َأ ّل ْيٌخ وهو الحّج في ال ُع لِ كبيٌر َش َي َأْن يستطي علىَ يستو

ْنه». وذلك قال: «ُحّجي البعير، ظهر َداع، حّجة في َع َو َألها ولم ال الله صَلىَ يس
إسها َعن َحّجْت َهل وسلم عليه ْف َأَمة. وفي َأو حرةا هي َهل ولِ تحج، لم َأم َنِ

َلرْبَعة» عن «الّسنن إزين َأبَي ا ْيلي رَْ َق ُع ْيٌخ َأبَي إإّن الله رْسول قال: يا ال لِ كبيٌر َش
ُعمرةا ولِ الحّج يستطيع ْعن، ولِ ال ّظ إبَيَك َعْن قال: «اْحُجج ال أ

إمر». قال َ َت ْع وا
صَحيح. حسن الترمذي: حديث

َدةا إإلىَ الطبرانِي» بَسندهَ «معجم وفي ْو َأّن ُأم َس ً المؤمنين:  قال: يا رْجل
ْيٌخ َأبَي إإّن الله، رْسوَل َأُحّج الحج، يستطيع لِ كبيٌر َش َف الله صَلىَ فقال عنه؟ َأ

َأيَت وسلم عليه َأرْ إبَيَك علىَ كان لو « أ
ْيٌن َ ُء َأكاَن فقضيته، َد عنه؟» قال: ُيجزى

َفَحّج نِعم، ْنه». قال: « َع
إإذا ْأمورْ حّج و َأصَْل الم يقع محمد المذهب. وعن ظاهر في المر عن يقع الحج ف
إرْ، عن ْأمو إر الم إة، ثواُب وللم ّنفق ٌةا الحج َلن ال لوجوبَها، َشْرٌط والمال بَدنِيٌة، عباد
ُء فل َيْسقُط والصيام، كالصلةا النيابَُة، فيها ُتجزى إر عن و َفْرُض الم إلجماع، ال بَا
َلفعال ُمقام ُأقيم الِنِفاق َلن ّق في ا إخ سقوطها، َح إقيم حيُث الفانِي كالشي ُأ

إلطعام ّقه في ا ْأمورْ عن بَه يسقط الصيام. ولِ ُمقام َح إلجماع، الحج َفْرُض الم بَا
ٌء المر، عن وقعت النية َلن ّداهَ سوا إة علىَ َأ َفة، َأو الموافق َل ٌء الُمَخا كان وسوا

لِ.  َأو َحّج عليه

َأّما ْفل َحّج و ّن ُع ال إرْ عن فيق ْأمو ًا، الم َأْن الثواُب وللمر اتفاق ْأمورْ يصيَر بَ ً الم إعل جا
إه ثواَب إل ْع إمر، إف إة، َأهل عند جائٌز وهذا لل ّن إلنِسان يجعَل َأْن وهو الّس إه ثواَب ا إل عم

ًةا لغيرهَ، ًا َأو كان صَل إةا غيرها، َأو صَدقًة َأو صَوم إن كقراء إفا القرآ إق والطوا والعتا
َلذكارْ َأبَي عائشَة لحديث ونِحوها، وا عنهما: بَسندهَ ماجه ابَن رْواهما هريرةا، و

إن اشترى ُيضحي َأْن َأرْاد إإذا كان وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأّن ْبَشي إن َك ْي إظيَم َع
إن ْي َن إمي إن َس ْي َنِ ْقَر إن َأ ْي َلَح إن، َأْم ْوُجوأي َبَُح َم ْذ إه عن َأحدهما َي إت إهد إمّمْن ُأّم إه ش ّل إل

رْواية محمد. وفي وآل محمد عن الَخَر ويذبَح بَالبلغ، له وشهد بَالتوحيد،
َدهما الحاكم: فقّرب إم َأَح إبَاْس إه، فقال: « ّل ُهم ال ّل ْنك ال َعْن هذا اللهم ولك، إم

ٍد ْهل محم َأ إه»، و إت إبَاْسم الَخَر َقّرب ُثم بَي إه، فقال: « ّل ُهم ال ّل ْنك هذا ال ولك، إم
ُهم ّل َدَك َعّمْن هذا ال إتي». إمْن َوّح ُأّم

ّنْحر يوَم وسلم عليه الله صَلىَ النبّي وقال: ذبَح داود َأبَو رْواهَ جابَر ولحديث ال
ْبَشين َنِين َك ْقَر َلَحين َأ َأين، َأْم ْوُجو ُهَما فلما َم َه ّنِي َوّج إإ ْهُت قال: «{ إهَي}ٍ ـ َوّج َوْج

ْنك اللهم ـ، اليَة ٍد عن ولك إم إه، محم إت ُأّم إم و إه بَاْس ّل ّلُه ال ْكبر»، وال َبَح. ُثم َأ َذ



إإسحاق َأحمد رْواهَ رْافع َأبَي ولحديث إريك حديث من والطبرانِي و قال: َش
ْين وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َضّحىَ ْبَش َك إن إبَ ْي َلَح َأين َأْم ْوُجو خصيين َأي ـ َم

ُدهما ـ َأَح إهد َعّمْن وقال:  إه ش ّل إغ، وله بَالتوحيد، إل ْهل وعن عنه والخر بَالبل إه. َأ إت ْي َبَ
ْلَحَة َأبَي ولحديث الحاكم، رْواهَ حذيفَة ولحديث َأنِس، َط َبَة َأبَي ابَن رْواهما و ْي َش

ْعنىَ في إبََم ّدم.  ما «مسندهَ»  تق

إصل ولِ ذلك، له المعتزلة: ليس وقالت ُد. وقال ولِ إإليه ي إق َع ْن والشافعّي: مالك َي
َأّن وما تقدم ما كالحج. ولنا المالية والعبادةا الصدقة في ذلك يجوز ً رُْوي:  رْجل
َأل إن لي فقال: كان وسلم عليه الله صَلىَ النبّي س َوا َبَ ُهما َأ َبَّر حياتهما، حال َأ

إهَما لي فكيف إبّر ْعد إبَ إهما؟ َبَ إت إإّن وسلم عليه الله صَلىَ فقال مو إبّر من « بَعد ال
إت ْو ّلَي َأْن الَم إتك، مع لهما ُتص َأْن صَل إمك». رْواهَ مع لهما تصوَم و صَو

إنّي. وعن ْط ُق ّدارَْ إضَي علَي ال ًا: َمْن عنه الله رَْ إر علىَ َمّر مرفوع إبَ ُقل المقا َأ:  َقَر و
ّلُه هو ُد، ال ًةا عشر إإْحدى َأَح َهب ُثّم مر َلموات، َأْجَرها َو إطي ل ْع َلْجر من ُأ إد ا َد َع إبَ

إت». رْواهَ َلموا إقل الدارْقطني. وعن ا ْع ًا: «اقرؤُوا َيَسارْ بَن َم علىَ مرفوع
ُكم َتا ْو َلصَل َأبَو يس». رْواهَ َم ُأ َأنِها علىَ محظورْ لِ َأنِه مع الحقيقة داود. وا ْقَر ُت

إصر علىَ إه الُمْحت إف الموت. علىَ إلْشَرا
إإْن ُهَ َداَم ( إه) فلو إإلىَ َعْجُز إت ْو ْفسه عْن َأَحّج َم إريٌض، َأو محبوٌس وهو َنِ ماَت إإْن َم
َأهَ بَه إإْن الحج، َأجز ّلصَّ و ًا، عنه إإجزاؤُهَ بَطَل منه َتَخ ْفلً. وذلك فيبقىَ فرض َلن َنِ

ْعتبر مرةا العمر في ُفرض الحج ُي َعْجز استمرارُْ ف إقي فيما ال ْنه. َبَ إم
َوى َنِ َدهَ (و َوْح ْنُه)  التعيين علىَ المرين عن الحج نِوى لو التعيين. حتىَ علىَ َع
إمن ٍد عن نِواهَ له. ولو الحج وكان منهما لكَل النفقة ض ّين غير منهما واح َع ولم ُم
ّين إمن والوقوفا القدوم طوافا قبل َأحدهما يع إإْن النفقة، ض ّين و جاز َأحدهما ع

ًا َهّل لو كما ومحمد، حنيفة َأبَي عند استحسانِ ّينه ُثم َأبَويه عن الحج َأ َلحدهما، ع

إلبَهام َلّن وذلك إلحرام في واقع ا ٍد، وليس ا إإنِما بَمقصو َلفعال، المقصود و ا
ْعيين ّت إة الِنِتهاء في وال إن بَمنزل َ في التعيي َألِ ينوي ولِ َأحرم لو َأنِه ترى الِبَتداء. 

ًةا ولِ حجًة ّيَن َأْن له كان بَعينها ُعمر َع في كتعيينه ذلك ويجعل الِنِتهاء في ُي
الِبَتداء. 

ْأمورْ عن الحج وقع يوسف َأبَي وعند إمن الم ْأمورْ َلنِه النفقة وض الحج، بَتعيين م
إإذا ًا نِواهَ النفقة. ولو فيضمن خالف فقد يعين لم ف إكت لِ عنه، المحجوج عن سا
ّله المخالفة. وهذا لعدم بَاتفاقهم التعيين يصح َأْن وينبغي فيه، َنِصَّّ إق ك بَطري

َأّما إإذا عندنِا، يجوز فل الِستئجارْ النيابَة. و له فيكون بَالحج َأمرهَ بَقي يجز لم و
إه نِفقُة َعوض،ولكن وليست ماله، في مثل ّق إبَ َته يستح لعمٍل نِفسه فّرغ َلنِه كفاي
والعامل. كالقاضي ماله، في الكفاية فيستحق بَه ينتفع
إلسلم حجة ُأمه َأو َأبَيه عن حج ولو ٍة غير إمْن ا َأهَ وصَي َء إإْن َأجز تعالىَ، الله شا
ّية حديث من رْوينا لما إم َع ْث إإنِما الَخ ّيد وغيرها. و ما بَعد بَالِستثناء الجواب محمد ق
إجب لِ الواحد خبر َلن فيه، الحديث صَح إإْن العلم يو إلق قيل: فقد اليقيني. ف ْط ُأ

ٍر في الجواب َلحكام من كثي َلن بَخبر الثابَتة ا إد. قلنا:  إجٌب الواحد خبر الواح مو
َعمل، ُقه فما لل إلق العمل طري ْط َأما الجواب ُأ إلسلم َحّجُة سقوط فيه. ف عن ا



َأداء الميت َورْثة بَ ُقه ال ْلم، فطري إع إإنِه ال َنه َأْمٌر ف ْي ّيد فلهذا الله، وبَين َبَ الجواب َق
بَالِستثناء.

َأْن جواز شرائط إمن ُثم إلحجاج:  إل يحج ا إإْن عنه، المحجوج بَما عنه الحاّج تبّرع ف
إل ْفسه بَما والشراب، الطعام، في بَالمعروفا نِفسه علىَ فينفق َيُجز، لم َنِ

َبَي الطريق، في والكسوةا ْو َث ّدهَ فَضل وما إإحرامه، و ّ الوصَي، َأو الورْثة إإلىَ رْ إإلِ
إصَي َأْن ًا يدعو َأْن له بَه. وليس له الميت يو ّدق ولِ طعامه، إإلىَ َأحد ولِ بَه، يتص

إرضه، إرفا ولِ يق ّ بَالدرْاهم الدنِانِير يص ٍة إإلِ منه يشتري ولِ ذلك، إإلىَ تدعو لحاج
ًا منها يشتري ولِ الحمام، يدخل ولِ لوضوئه، ماء إهن ما ولِ للّسراج، دهن ّد َأو بَه ي

ّ الحّجام َأو الَحلق ُأجرةا منها يعطي ولِ بَه، يتداوى ْأذن َأْن إإلِ َأو الميت له ي

إرْثِ، ُدمه َمْن علىَ ينفق ولِ الوا ّ َيْخ ُدم لِ إمّمْن كان إإذا إإلِ نِفسه.  َيْخ

ويعطي الزمان، إمن بَالمتعارَْفا الَحّمام يدخل َأن قاضيخان»: له «فتاوى وفي
إدع الّرفقة، مع النفقة درْاهم يخلط َأن وله المر، مال إمن الحارْس ُأجرةا ُيو و

َكبها، دابًَة يشتري َأن وله المال، ً ير إمل إقْربَة، وَمْح َأدواٍت و اللِت. وسائر و
إإذا َعّجل انِتهىَ. و ُته رْمضان إمن مكة إإلىَ َت ذي عشر إإلىَ نِفسه مال من فنفق

إحّجة. ال
إصَي عن ويحج ًا بَالحج الُمو إكب َفت إإْن ـ مقامه لقيامه ـ بَلدهَ من رْا ُته َك لذلك، نِفق
ّ إإلِ إمْن و ُطل القياس . وفي استحساٌن وهذا يبلغه، حيُث ف ْب َعْجز الوصَية هذهَ َت إل

إمر ما تنفيذ عن الوصَي إله، إمْن الحج وهو بَه ُأ إز ْوصَىَ لو كما من ٍة بَعتق َأ َنِسم
َألٍف َنِها. ووجه المال ثلُث وكان بَ ُء الحج من المقصود َأّن الِستحسان دو ابَتغا

إةا ْيل مرضا َنِ إه. و ّل إة فيكون الثواب، ال ُفذ وهي بَالّصدقة، الوصَية بَمنزل ْن إبََحسب َت
إلمكان. ا

َدُم إرْ (و إلْحَصا إإْن َعلىَ ا إر)  إم ًا كان ال ّي إه، إمن ماله وفي َح ُلث ًا، كاَن إإْن كله َأو ُث ميت
َطه الذي َلنِه إل قابَل إمن عليه يجب ُثم فيه، ورّْ إتّم لم َلنِه نِفسه، بَما َلفعال ُي ا

إب إلحصارْ، بَسب ّنِما ا إإ لِ الحج فاته يتحقق. ولو ولم عنه الحج مسمىَ هو ما يقع و
إل قابَل إمن الحج وعليه كالُمْحَصر فهو المخالفة، لعدم النفقة يضمن نِفسه. بَما
ْأمورْ، يوسف: علىَ َأبَو وقال ّلل َلنِه الم ّتَح إم وصَارْ لل َد ُأجيب ك إقران. و َأن ال دم بَ

إلحصارْ ُؤنِة ا الرجوع.  نِفقة بَمنزلة َم

َدُم إن) ودم (و إقَرا إجناية ال َلىَ ال َع َأّما ( َلن الجناية دم الَحاّج)  ْأمورْ ف الجانِي، هو الم
َأما إقران دم و َلنِه ال ًا وجب ف ْين، بَين للَجْمع ُشكر َك ّنُس ْأمورْ ال المختصَّ هو والم
إة. قالوا: وهذهَ بَهذهَ عن يقع الحج َأّن إمن محمد عن الَمْروي لصّحة تشهد النعم

ْأمورْ، ٌد َأَمَرهَ إقراٌن والمراد الم ُهَ َأو بَه واح َأحدهما َأَمَر والخر بَالحج اثنان: 
َأذنِا بَالعمرةا َأّما في له و إقران.  بَالعمرةا والخر بَالحج َأحدهما اثنان َأَمرهَ لو ال

َأذنِا ولم إقران له ي ًا، كان وقرن بَال ْأمورْ إإذ مخالف إلفراد الم إلٌف بَا إقران مخا إإن بَال و
إإنِما للمر كالتمتع حنيفة، َأبَي عند للمر نِواهَ إلفراد. و ًا يصير بَا ْأمورْ َلنِه مخالف م
َأن َأمرهَ ما غير هذا فكان مكة جوفا من يحج والمتمتع الميقات، من عنه يحج بَ

بَه.
ٌق، وقالِ: هو إف ْأمورْ َأتىَ َلنِه استحساٌن وهذا موا فل يجانِسه ما عليه وزاد بَالم



ًا، بَه يصير إلف َأكثر بَاع إإذا بَالبيع كالوكيل ُمخا جنسه. ويوّضحه من له ُسّمي إمّما بَ
إقران َأّن إلفراد، من َأفضل ال إقران فهو ا ًا زاد بَال َأبَو يكون فل خير ًا. و مخالف

ْأمورٌْ يقول: هو حنيفة إإنِفاق م ٍر في المال بَ ٍد سف ما هذا وسفرهَ للحج، مجّر
ُعمرةا للحج بَل للحج، انِفرد ًا وال ًا، فكان جميع إلف َلن لو كما مخا ُعمرةا تمتع. و ال
ْأمرهَ لم َلنِه المر، عن تقع لِ زادها التي َأداء في للحاج عليه ولِية فل بَها ي

ّنسك ّ عنه ال ْدرْ إإلِ َق َألِ ما إبَ ْأمرهَ لم لو َأنِه َتَرى َأَمرهَ.  ٍء ي عنه، َأداؤُهَ َيُجز لم بَشي
ْأمرهَ لم إإذا فكذا إإذا ي ُعمرةا. و َأنِه صَارْ المر عن عمرته تكن لم بَال َوى ك ُعمرةا َنِ ال
ًا يصير وهناك نِفسه عن إلف هنا.  فكذا مخا

إمَن َقَة) وعليه (وَض َف ّن إإْن نِفسه مال في القضاء ال َع ( ْبَل َجاَم َلن َق إه)  إف ُقو ُو
ْأمورْ إجماع الصحيح، الحج هو بَه الم ْبل وال إسد الوقوفا ق ْف َأّما ُي جامع لو الحج. 

ْفُسد فل الوقوفا بَعد إزمه النفقَة، َيْضمن ولِ حّجه َي ٍة، دُم َلنِه الدم ول ودم جناي
ْأمورْ علىَ الجناية بَالحج. الم

إإْن ْأمورْ (و َأو (في الميت عن بَالحج َماَت) الم إريق)  ّط إرقت ال ُيَحّج نِفقته ُس إمْن (
إل إز ْن إهَ) وهو َم إر إم إث حنيفة َأبَي عند الميت آ ُل ُث إبَ إقي) من ما ( علىَ الميت مال َبَ
ٍة عنه الحج يكون َأن تقدير ْيُث إمْن (لِ منه بَوصَي َأو َح إرقت َماَت)  كما نِفقته ُس
بَنفسه حّج فيمن اختلفهم علىَ مبنّي والشافعّي. وهذا مالك قول وهو قالِ،

إإنِه الطريق، في ومات إصَي ف َأْن يو حنيفة، َأبَي عند منزله من عنه ُيحج بَ
َفرهَ َلن فيه، مات موضع إمْن ـ الِستحسان وهو ـ وعندهما ُطل لم س بَموته، يب

إه إمن يخُرج تعالىَ: {وَمْن لقوله إت ْي ًا َبَ إجر َها إه إإلىَ ُم ّل إه ال إل ْكُه ُثم ورَُْسو إرْ ْد ْوُت ُي الَم
َقد َع َف َق ُهَ َو َلىَ َأْجُر إه}ٍ، َع ّل ًا َخَرج «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ ولقوله ال فمات َحاّج
ّلُه كتب إم إإلىَ الحاّج َأْجَر له ال إة، يو ًا َخَرَج وَمْن القيام إمر َت ْع إتَب فماَت ُم َأْجُر له ُك

إمر إم إإلىَ الُمعت إة، يو ًا َخَرج وَمْن القيام إزي إل في َغا إه سبي ّل إتَب فمات، ال َأْجُر له ُك

إم إإلىَ الغازي إة». رْواهَ يو ْعجمه»، في الطبرانِي القيام َأبَو «ُم َلىَ و ْع ْوصَلي َي الَم
َندهَ».  في «َمْس

عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قالت: قال عائشَة «فوائدهَ» عن في تّمام ورَْوى
إق في مات «َمْن وسلم إرْضُه لم مكَة طري ْع ّلُه َي ُيَحاَسب». ورَْوى ولم تعالىَ، ال

إني ْط ُق ّدارَْ في مات «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل قالت: قال عنها ال
إه هذا ٍر َأو حاَج إمْن الوج إم َت ْع ْعرض لم ُم له: ادخل وقيل ُيَحاَسْب، ولم له، ُي

َأما إمن في ما الجنة». و في ماَت «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ قوله «الهداية» 
إق ّلُه كتَب مكَة، طري ًةا حجًة له ال ٍة»، كّل في مبرورْ معروفا. فغير سن
َلبَي ّق في بَطل السفر من الموجود َأن حنيفة و مسلم رْوى لما الدنِيا، َأحكام ح
َأبَو ّنسائي والترمذي داود و َأّن َأبَي حديث من وال الله صَلىَ الله رْسول هريرةا: 
إإذا وسلم عليه َع آدَم ابَُن مات قال: « َط ُلُه انِق ّ ـ ثوابَه َأي ـ عم ثلثٍِ: إمْن إإلِ

َفع علٌم َأو جارْيٌة، صَدقٌة َت ْن ٌد َأو بَه، ُي ُعو صَالح ول ْد له». َي
َأّن َدم الدنِيا َأحكام في بَالِنِقطاع المراد وحاصَله:  َأحكام في الِنِقطاع وبَع

ْقبىَ، ُع َلول ال إجبه الذي هو وا ُثم رْمضان، في النهارْ نِصف إإلىَ صَام َكَمن هنا، يو
إصَي َأن يجب الموت، حَضرهَ إفدية يو إإْن اليوم، ذلك إبَ ذلك إإمساك ثواب كان و



ًا، القدرْ ْدية واجبًة الوصَية كون الهمام. وفي ابَن ذكرهَ كذا بَاقي إف اليوم ذلك إبَ
َظٌر َفىَ لِ ظاهٌر َنِ َلعلم. وقد علىَ َيْخ «التجنيس» «الهداية» في صَاحب صَرح ا

إمه إمن فَحّج الحّج عليه وجب َمْن َأّن عليه يجب لِ الطريق، في فمات عا
إليصاء، إليجاب. بَعد يؤخر لم َلنِه ا ا

إلسلم حّجة يحج لم الذي المهملة: وهو بَالصاد ـ الّصُرورْةا نِوى ولو (الحّج) ـ ا
ً والشافعّي. مالك قال كما فرضه عن لِ عندنِا نِوى عّما صَّح غيرهَ عن َأو نِفل
َلول علىَ لهما ّية مطلق تبقىَ النفل بَنية َأن ا إق الحج، نِ إة وبَمطل ّدى الني َأ يت

َفْرُض، ٌو النفل نِية َأّن عليه ويدل ال ْغ قبل يتصورْ ولِ الزيادةا، عن عبارْةا َلنِه َل
َلصَل، إإذا ا ّدى النية وبَمطلق الحج، نِية مطلق تبقىَ النفل نِية لغت و َأ الفرض، يت

ّية َأن عليه ويدل ُع النفل نِ ٍه نِو َف ْبل َس َق إلسلم، حّجة َأداء (منه)  إفيه ا والّس
ًا النفل نِية فجعلت الحج، يستحق ًا لغو النية. مطلق فبقي الحجة، لمعنىَ تحقيق
ّدى َأن ويجوز َأ إلسلم حجة تت ّية، بَغير ا ْغَمىَ في كما نِ عنه َأْحَرم إإذا عليه الُم

ُبَه، ْولىَ. وعلىَ النفل فبنية َأصََْحا ْطني رْوى ما الثانِي َأ ُق ّدارَْ َأّن ابَن عن ال عباس: 
إمع وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ً س ّبي رُْجل َل ْبُرَمة عن ُي له: «َمْن فقال ُش

ْبُرمة؟ َأٌخ ُش إسَك، عن قال: ُحّج قال: لِ، َحَجْجَت؟ قال: هل لي، قال:  ْف ُثم َنِ
ْبُرَمة».  عن احُجج ُش

َلول علىَ ولنا َفْرض َأداء وقت َأن ا َأدى فل النفل َأداء يسع الحّج في ال الفرض يت
إإّن عندنِا الصوم بَخلفا كالصلةا، النفل، بَنية فيه النفل. َأداء يسع لِ َأدائه وقت ف

ّية حديث من رْوينا ما الثانِي وعلىَ إم َع ْث عليه الله صَلىَ النبي َأن وغيرها الَخ
إزين َلبَي عنه». وقال لها: «حجي قال وسلم َقيلي: «احُجج رَْ ُع َأبَيك عن ال

ُقطني لِ. وحديث َأو َأنِفسهما عن حّجا َأنِهما يستفسرهما ولم واعتمر»، ّدارَْ ال
ًا هو رْواهَ بَما معارَْض إمع عباس ابَن عن ُعَمارْةا بَن الحسن عن َأيض قال: س

ً وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ّبي رْجل َل ْيَشة عن ُي َب ّيها ُنِ َأ ّبي فقال: « َل عن الُم
ْيَشة، َب ْيَشة، عن قال: فهذهَ قال: لِ، حججت؟ هل ُنِ َب ّ عن واحُجج ُنِ إإلِ إسك».  ْف َنِ

ّنِه ْهم قال: هذا َأ بَن الحسن رْجع قال: وقد ُثم عباس، ابَن عن الحسن من َو
ّدثِ ذلك، عن ُعَمارْةا ًا الصواب علىَ بَه وح قال: وعلىَ ُثم غيرهَ، لرواية موافق

عْن «ُحّج وسلم عليه الله صَلىَ متروك. وقوله ُعَمارْةا بَن فالحسن حال كل
إسك ْف َأْمٌر عن ُثم َنِ ْبُرَمة»  إسه آَخر حَج بَاستئنافا ُش ًا لنف ْبل كان وقد له، نِظر َق

إلحرام، َفْسخ جواز َنِْسخ مذهبهما. هو كما نِفسه عن الحج وقوع علىَ داّل لِ ا
ْوصََىَ الفروع: لو ومن ّ غيُرهَ عنه يُحج محمد فعند فلٌن، عنه َيُحج َأن َأ َأْن إإلِ

َأن صَّرح قد يكوَن ْوصََىَ غيرهَ. ولو يُحج لِ بَ َأْن َأ إث عنه ُيَحّج بَ ُل ُث إه، بَ إل ُلُث ما ُث و
ًا يبلغ المال إخيارْ فالوصَي كثيرةا، إحَجَج ٍة كل في عنه َأحّج شاء إإْن بَال حّجًة سن

ًةا، إإْن واحد َء و ٍة في يبلغ ما مقدارَْ عنه َأحّج شا إإن والتعجيل واحدةا، سن َأفضل. و

ٌد يُحج َأْن علىَ الورْثة اجتمع جاز. عنه منهم واح

ْدي) وهو َيُجوُز (ولِ َه إحّل إمن للذبَح ينقل ما لل ّ الحرم إإلىَ ال إإلِ إئُز ( إة) َجا َي إح ّتْض ال
إني وهو ّث ًا ال َذع والبقر الغنم من فصاعد إلبَل. والَج ْأن من وا َذع َلن فقط، الض الَج



إلبَل: وهو من الله صَلىَ لقوله جائز، غير َسنة البقر: ابَن ومن سنين، َأرْبَع ابَن ا
َنايا «َضّحوا وسلم عليه ّث ّ بَال ْعُسَر َأْن إإلِ َع فاذبَحوا عليكم، َي َذ إن». إمن الَج ْأ الّض

ً َلن كالضحايا، والهدايا إلرْاقة، متعلقة قربَة منهما كل الجواز في فيكون بَا
إني بَاب في المذكورْةا العيوب من السلمة من بَد فل كذلك، ّث ُلضحية. وال ـ ا

إلبَل: ما من ـ بَالكسر َعن سنين خمس له ا له البقر: ما ومن السادسة، في وط
َذع في وطعن سنة له ما الغنم ومن الثالثة، في وطعن سنتان ـ الثانِية. والَج

ّنِما الّسنة، َأكثر عليه َأتىَ ـ: ما المعجمة والذال الجيم بَفتح إإ كان إإذا يجوز و
ًا. وتفسيرهَ إلط لو َأنِه عظيم ّناظر علىَ اشتبه بَالثنايا ُخ ّنِه ال منها. َأ
ًا َكَل) استحبابَ َأ إمْن (و ْدي ( ّوٍع َه َط ٍة َت َع ْت إقَراٍن) لما وُم ُثم حديث في و َأَمَر جابَر: 

ٍة ُكّل إمْن َدنِ ٍة َبَ َع َبْض ٍرْ، في فجعلت إبَ ْد َأكل إق وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأي ـ ف
إربَا لحمها، من ـ والولي إقها، إمن وش َلنِها َمَر ُء و ُلضحية ُنُِسك دما َأي كا َقط)  َف لِ (

ْأكل َأن يجوُز ّفارَْات.  دماء َلنِها الهدايا، هذهَ غير من ي ك

َأي ْدي (وُخّصا)  إقَران المتعة َه إم وال ْو َي إبَ َأي ( إر)  ّنْح ّيامه، ال أ
َ ُلوا لقوله بَ ُك تعالىَ: {ف

إعُموا إمنها ْط َأ إئَس و إقيَر البا َف ُهم ليقُضوا ُثّم ال َث َف ُفوا ت ُيو ُهم ول ُذورَْ ُفوا ُنِ ّو ّط َي إت ول ْي َب بَال
إق}ٍ، إتي َع َفث وقضاء ال ّت َلكل فيكون النحر، بَيوم مختّصان والطوافا ال كذلك، ا

َلنِهما ّنْحر بَيوم فيختصان ُنُِسٍك دما و إة. والمراد ال ُلضحي حيث من بَالِختصاص كا
ّ حنيفة، َأبَي قول علىَ الوجوُب إإلِ ّنْحر َأيام بَعد ذبَح لو و َأ ال ّ َأجز تارٌْك َأنِه إإلِ
َلها للواجب، ْب َق إلجماع. وعلىَ يجزىء لِ و ْبلي، في كذلك قولهما بَا َق فيها وكونِه ال

الّسنية. الّسنة هو
َأي (لِ ُهَما)  ْيُر ُي يختصَّ لِ َغ ْد إقران المتعة غير َه فيه يجوز بَل النحر، بَيوم وال

َأما وفي ُي غيرهَ.  َلنِه الكفارْةا هد َأولىَ. بَه التعجيل فكان النقصان لجبر وجب ف

َأما ُي و ْد ّتطوع َه َلن ال ْدي، َأنِه بَاعتبارْ فيه القربَة ف إإلىَ بَالبلوغ يتحقق وذلك َه
َلفضل لكن النحر، يوم علىَ يتوقف ولِ الحرم ْبَحه ا في القربَة معنىَ َلن فيه، َذ
َلصَل». وذكر في الذي هو وهذا َأظهر، فيه الدم إإرْاقة إرْي «ا ُدو ُق دم َأّن ال

َأيام يختصَّ التطوع إقَران المتعة كدم النحر، بَ مثله. ُنُِسك َلنِه وال

َأي ُكّل)  ْبَُح وُخصَّّ (وال ًا هدي ُكّل َذ ّوع َط إم) لقوله غيرهَ َأو َت ًا (بَالَحَر ْدي َه تعالىَ: {
َغ إل إة}ٍ في َبَا َب ْع َك ً فكان الصيد، جزاء ال ًةا، وجب دم كّل في َأصَل تعالىَ وقوله كفارْ
ّتىَ دم في إلحصارْ: {ح َغ ا ُل ْب ُي َي ْد َه ّله}ٍ مع ال إح ًا: الهدايا في تعالىَ قوله َم مطلق
ُثّم َها { ّل إح إت إإلىَ َم ْي َب َق ال ّد َتَص إق}ٍ. (و إتي َع َأي ال إه)  ّل إس إبَُج ْب ْدي إل َه َطامه) ـ ال إخ (و

َعُل ما ـ بَالكسر ْنِف في ُيْج ونِحوهَ.  البعير َأ

إطي (ولِ ْع إرْ َأْجَر ُي ْنُه) لما الَجّزا ّ الجماعُة رَْوى إم إضَي علَي عن الترمذي إإلِ الله رَْ
إنِي عنه َأَمَر إضَي قال:  ُقوَم َأْن عنه الله رَْ ٍة علىَ َأ َنِ َد إسم َبَ َأق َدها و َلها، جلو وجل

إنِي َأَمَر إطي لِ َأْن و ًا، منها الجزارَْ ُأع َنِْحُن شيئ إطيه وقال: « ْع إدنِا». ولو من ُنِ ْن إع
إر فقير علىَ بَلحمه تصدق ٍر كل علىَ الصدقة َلن جاز، الحرم غي ُقربٌَة فقي

إلطلق مقصودةا، إعُموا قوله و ْط َأ إئَس تعالىَ: {و ًا البا إقيَر}ٍ خلف َف لمالك ال
إرع الذبَح َلن والشافعّي، إم في ُش ّدق فل فقرائه، علىَ توسعًة الحر علىَ ُيتَص

َأْن غيرهم فقرائه. علىَ فيتصدق الحرم، خارْج إإلىَ ُيحمل بَ



َكُب) الهدي، (ولِ ًا جعله َلنِه ُيْر إرفا َأْن ينبغي فل تعالىَ، لله خالص ًا منها يص شيئ
إة َع ّ نِفسه لمنف إإلِ ًةا) وبَه ( إلٌم رْوى لما مالك، قال َضُرورَْ ُجَريج ابَن حديث من ُمْس

َأخبرنِي ّله عبد بَن جابَر قال: سمعت الزبَير َأبَو قال:  َأُل ال ْدي رْكوب عن ُيْس َه ال
َها وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل فقال: سمعُت ْب َك إفا يقول: «ارْْ إإذا بَالمعرو

ْئَت إج ْل َد حتىَ إإليها ُأ إج َأجاز ت ًا». و َبَها الشافعي ظهر ًا رْكو تعالىَ: لقوله مطلق
ُكم َل ُع إفيها { إف َنا رْآهَ للذي وسلم عليه الله صَلىَ ولقوله ُمَسّمىًَ}ٍ، َأَجٍل إإلىَ َم
ْبها َيُسوق َك َدنِة: «ارْْ َلك، َبَ ْي ». قال: ويحك َأو َو

ّظْم تعالىَ: {وَمْن قوله إمن قدمنا ما ولنا َع إئَر ُي ْدن شعا ُب إه}ٍ وال ّل قال منها، ال
ْدَن ُب َها تعالىَ: {وال َنا ْل َع ُكم َج إئَر إمْن َل َعا إه}ٍ وليس َش ّل في التعظيم من رْكوبَها ال

إوي شيء. وقد َهد كان الرجل َأّن رُْ ُهَ نِفسه، َأْج َأَمَر وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ف
ًا إإما بَركوبَها َتَرّحم ًا َأو بَقوله: «ويحك»، له ُم ّعد َو َت ْيلك»، ُم َو إضي لئل بَقوله: « ْف ُي

َقصََّ هلكه. ولو إإلىَ رْكوبَه عدُم ْدي َنِ َه ًا َحّمله َأو بَالركوب، ال للضرورْةا عليه متاع
إمن الفقراء. علىَ بَه ويتصدق بَنقصانِه َض

َلن (ولِ َلُب)  ُع فل الهدي، جزء اللبن ُيْح إف َت ْن َلغنياء. ولو ولِ هو بَه َي َأو بَه انِتفع ا

إني إإلىَ دفعه َنه َغ إم إطَب) ـ التعدي. (وما لوجود َض من هلك َأي ـ الطاء بَكسر َع
َطب من َقُرَب َأو الطريق في الهدي َع عليه امتنع َأو الموت، عليه إخيف حتىَ ال
ْير ْو الّس َأ ّيَب ( َع إحٍش) وهو َت َفا ُلضحية، إإجزاء يمنع ما إبَ ُلث كذهاب ا ُلذن، ُث َأو ا

َنِب َأو العين، ّذ إب (ففي ال إج َوا َلنِه ال َلُه)  َد ْبَ ّذمة في َأ ّدى ولِ ال َأ إعيب، يت بَالَم
إعيُب َلنِه (والَم ُفه امتنع وقد ملكه، عن الجهة لتلك بَتعينه يخرج لم َلُه)  فيها صََْر

ٍعو غيرها: من في صََْرفه فله ّدٍق َأو بَي ُهَ بَلحمها. وفي َتَص َنَِحَر َغ التطوع:  َب وصََ
َلُه ْع إه َنِ إم َنامه صَفحة بَه وضرب بَد َلرْبَعة» من «السنن َأصَحاب رْوى لما َس ا

إجيَة حديث ُدب بَن َنِا ْن َأّن ُج إمي:  َل َلْس َعَث وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل ا َبَ
ًا معه ْدي إإن َه إطَب وقال: « ْنَِحْرهَ َع َله اصَبغ ُثم فا ْع إمه، في َنِ وبَين بَينه َخّل ثم د

إس». قال ّنا صَحيح. حسن الترمذي: حديث ال
ْعل: القلدةا والمراد ّن ْعلُم ذلك وفائدةا بَال ْدي َأنِه الناس إإ ْأكل َه الفقراء منه في

َلغنياء، دون َدى «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ لقوله غيرها، عليه وليس ا ْه َنًِة َأ َد َبَ
ًا ّوع َط إطبت َت َع َدٌل، عليه فليس َف إإْن َبَ ًا كانِت و ْذرْ َدُل». ذكرهَ فعليه َنِ َب الشيخ ال

إلمام» وسكت في ْأكل عنه. ولِ «ا ًا هو ي فقراء، كانِوا ولو منها رُْفقاؤُهَ ولِ َأيض
َأّن ابَن عن ماجه وابَن مسلم في لما ًا عباس:  َؤُيب َأّن الُخَزاعي ُذ ّدثه:  رْسوَل َح
َعُث كان وسلم عليه الله صَلىَ الله ْب ْدن َي ُب بَال
إإْن ُثم معه إطب يقوُل: « ًا عليه فخشيت شيء منها َع اغمس ُثم فانِحرها موت
َلها ْع إرب ُثم دمها، في َنِ ٌد ولِ َأنِت تطعمها ولِ صَفحتها، بَه اض َأهل إمن َأَح

ٍة رْفقتك». وفي َةا بَست معه لمسلم: وبَعث رْواي َنًِة.  عشر َد بَ

ُهَ ولما َد إدي َأسن إق َوا إةا َأول في ال َأّن غزو إة:  ْيبي َد وسلم عليه الله صَلىَ النبّي الُح
إقصة الخروج... فذكر َأرْاد َلّما وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َأّن وفيها بَطولها، ال

ْديه علىَ استعمل إجيَة َه ُدب بَن َنِا ْن َأمرهَ ُج سبعيَن وقال: وكانِت بَها، يتقدمه َأْن و
َدنًِة، إطب قال وفيها َبَ َع إجية:  ْدي من بَعيٌر معي َنِا َه إه رْسوَل فجئت ال ّل الله صَلىَ ال
َلبَواء وسلم عليه ُته، بَا َبْر َأْخ َدها واصَبغ فقال: «انِحرها ف ْأكل ولِ دمها، من قلئ ت



ْنِت ٌد ولِ َأ ًا، منها رْفقتك من َأَح ّناس». وبَين بَينها وَخّل شيئ ال

ّثَمالي َخارْجة بَن عمرو حنبل» عن بَن َأحمد «ُمْسند في ولما َعَث ال َبَ النبي قال: 
ْدي معي وسلم عليه الله صَلىَ َه إإذا بَ إطب وقال: «( ٌء منها َع ْنَِحْرهَ، شي ثم فا

إرب َله اْض ْع إمه، في َنِ َته)، بَه اضرب ثم َد ْفح ْأكل ولِ صََ وخّل رْفقتك، َأهُل ولِ َأنِت ت
ّناس» ـ وبَين بَينه َلغنياء دون الفقراء َأي ال إلذن َلن ـ. وهذا ا ًا يتناوله ا ّلق َع ُم

ّله، بَلوغه إبَشْرط إحّل لِ َأْن فينبغي مح ّ َأصَْلً، ذلك قبل َي ّدق َأّن إإلِ علىَ التص
ْفَضل الفقراء ًا يتركه َأْن من َأ ْذ للّسباع، َجَزرَْ ُع فيه إإ ْو َقّرب، َنِ هو والتقّرب َت
ُد إد، الرّب مقصو الودود.  الغفورْ وهو المعبو

إإْن ُدوا (و إه إفا َش ُقو ُو ْبَل بَال َأي َق إه)  إت ْق ْبَل َو َأْن يوم َق ُدوا الوقوفا: بَ إه وقفوا َأنِهم َش
ّتْروية يوم ُتهم، ال َلْت) شهاد إب ُق ْهل وعلىَ ( إةا عرفَة َأ التدارْك َلن الوقوفا، إإعاد

َألة هذهَ خطؤهم. وصَورْةا ظهر إإذا ممكن َلة المس إك لِ الشهادةا هذهَ َلن ُمْش
ّ تكون َأن إإلِ إقعدةا، ذي من الثلثين ليلة ُيَر لم الهلل إبَ إئي بَل ال ذو وكان بَعدها رُْ

ًا، القعدةا إن لِحتمال ُتقبل لِ الشهادةا هذهَ ومثل َتاّم تسعًة القعدةا ذي كو
َكال لِ بَحيث وعشرين. فصورْتها إإْش ّتىَ)  َأ َت َي َأّن ( إلُموا ُثم وقفوا الناس فيها:  َع

إلطوا َأنِهم الوقوفا بَعد إإن التروية، يوَم الوقوفا وكان الحساب في َغ هذا ف
إلمام التدارْك، يمكن بَحيث الوقت ـ) قبل الحساب في الغلط (وهو المعنىَ فا

ْأمر إإن بَالوقوفا، الناس ي َقال َأْن فينبغي تدارْكه يمكن لِ وقت في ذلك علم ف ُي
الناس. حج َتّم قد

بَمعنىَ هذا علىَ الشهادةا فتكون الوقاية»، «شرح في المصنف كلم خلصَة هذا
ْلم، إع ّلٌف المعنىَ هذا علىَ المذكورْةا العبارْةا َحْمَل لكّن ال َك ًا (ظاهٌر)، َت َأيض و
إإنِه الِستبعاد. فلو غاية في العظيم الَجْمع من الحساب في الغلط علم قيل: 

َأن ذلك َقّروا َأو الهلل رْؤُية شهود رْجع بَ ًا شهدوا َأنِهم َأ ُعد. لم ُزورْ ْب َي
ُفق في متغيمة السماء تكون َأن ويحتمل وشهد الحجة، ذي َأول في مكة ُأ
َيا َأنِهما شاهدان َأ إكم الهلل رَْ موضع من كثيرةا جماعٌة جاءت ُثم بَشهادتهما، وُح

َيًة السماء كانِت آخر إح َأخبروا الموضع، بَذلك ُمْص إكم الهلل، َيَروا لم َأنِهم ف (وُح
الشهادةا هذهَ ومثل موضعه، عن والتفحصَّ طلبه في اجتهادهم بَشهادتهما) مع

إإْن يقبل.  الشاهد علم بَه يحيط َأْن يمكن الذي النفي لكّن النفي علىَ كانِت و

َله قد هذا ومثل َع الشاهد، كذب فيه يظهر مما الشهادةا كتاب في المصنف َج
َأّن يشهدوا َأن ويحتمل َدةا ذا بَ ْع إق ُته ال َلحد يوم ُغّر َأن علىَ الناس فكان مثلً، ا

َلرْبَعاء، يوم الناس زعم في الحجة ذي فغرةا الِثنين، يوم الغرةا زعم وفي ا
يخفىَ. ولمكان لِ كما النفي علىَ شهادةا يكون فل الثلثاء، يوم يشهدون الذين

َأنِهم صَاحب ذكر ذلك في المناقشة إكم قالوا: ينبغي «الهداية»:  لِ َأْن للحا
ُفوا، الناس، حّج تّم ويقول: قد الشهادةا، هذهَ يسمع إر ْنَِص ّ فيها ليس َلنِه ا إإلِ
ُع الفتنة. إإيقا

َأن (لِ ُهَ) بَ َد ْع إهدوا َبَ إإّن النحر، يوم وقفوا َأنِهم ش َأهل ويجزىء ُتقبل لِ شهادتهم ف

إزئهم لِ َأْن والقياس حجتهم، عرفة َفرق بَالوقوفا شهدوا لو كما ُتْج َأّن قبله. وال



َلْمر وفي ممكن، غير وبَعدهَ ممكن وقته قبل بَالوقوفا شهدوا إإذا فيما التدارْك ا
إلعادةا ًا َحَرج، بَا َأيض إصّح لِ وقتها قبل العبادةا و ً َت إصح وبَعدهَ َأصَْل الجملة. في ت

إإْن يوم َأنِه التروية يوم شهدوا ولو َكن عرفة: ف إلمام وقوفا َأْم الناس َأكثر مع ا
إبلت ً معهم وقوفه َأمكن إإْن وكذلك شهادتهم، ُق ًا، َأو ليل إإْن نِهارْ لِ يمكن لم و
ًا. والشهود الغد من ويقفون شهادتهم تقبل يقفوا لم لو حتىَ كالناس استحسانِ

َأوا، بَما ووقفوا الناس مع ْهلل قابَل إمن الحج قضاء وعليهم الحج فاتهم رَْ إل وا
ُعْمرةا، ُكم والسلم الصلةا عليه َأنِه رُْوي لما وذلك إبَ ْوُم َتُصومون، يوَم قال: «صََ

ْطُركم إف إطرون، يوَم و ْف ُكم ُت ُت َف َعَر َعّرفون، يوَم و ُكم ُت َأْضَحا َأي يوم و تضحون» 
ورْأي اجتهاد عن الناس فيه يقف الذي اليوم هو الله عند بَعرفة الوقوفا وقت

عرفة.  يوم َأنِه

َذرَْ َنِ ًا ( ًا َحّج ُعْرفا، المراد هو َلنِه بَيته َمَشىَ) من َمْشي ولِ الميقات وقيل: من بَال
ّتىَ يركب ُطوفَا) طوافا (َح َفْرَض) وهذهَ َي الصغير». وفي «الجامع رْواية (ال

َأنِه ّيٌر. وعن «المبسوط»:  َيُه َأّن تعالىَ الله رْحمه حنيفة َأبَي ُمَخ ٌهَ. َمْش مكرو
َتَزَم) علىَ «الجامع» أنِه رْواية ووجه ّق المشي َلن الكمال، صَفة (ال علىَ َأش
إليفاء، فيلزمه البدن ّناذرْ وصَارْ ا ًا كال إإْن صَوم ًا. ف إرهَ قيل: فقد متتابَع حنيفَة َأبَو َك
ًا، الحج إشي إإنِما كمال؟ صَفة يكون فكيف ما َهُه قلنا:  إر ّنة كان إإذا َك ُلق سوء إمظ ُخ

ًا يكون كأن له، الفاعل ًا فيكون المشي، يطيق لِ ممن أو المشي، مع صَائم سبب
إلثم المشي أن شك فل وإلِ الطريق في والخصومة الرفيق، مجادلة من ل

لربَه. التذلل علىَ وأدل التواضع، إلىَ أقرب لنِه نِفسه، في أفضل
ُهَ: ما ُكّف لّما قال أنِه عباس ابَن وعن ٍء علىَ أسفُت َبََصُر لم أن علىَ إلِ شي
ًا، أحج ً تعالىَ: {يأتوك فقال المشاةا قدم تعالىَ الله فإن ماشي كل وعلىَ رْجالِ

ضامر}ٍ
ًا حج «من وسلم عليه الله صَلىَ وعنه من حسنة خطوةا بَكل له ُكتَب ماشي

ٍة». بَسبع حسنة كل الحرم؟ حسنات قيل: ما الحرم، حسنات مئ
إمن الواجبات، في للمشي نِظير يقال: لِ لِ من يكون أن النذرْ صَحة َشْرط و

ًا، المنذورْ جنس إكَر ما علىَ واجب وهو نِظير له نِقول: بَل لنِا الصوم، كتاب في ُذ
أن عليه يجب فإنِه المشي، علىَ قادرْ وهو رْاحلة يجد لم الذي المكي مشي

ًا يحج ًا أرْاق المسافة أكثر رْكب ولو ماشي ولو التزمه، فيما النقصَّ لدخال دم
بَالتحقيق للوقوفا التوفيق الله بَحسابَه. رْزقنا الدم من عليه وجب أقلها رْكب
. أعلم وتعالىَ سبحانِه والله بَابَه في ما علىَ

إح كتاب َكا ّن ال
َوطء، في اللغة: حقيقٌة في هو َوصَّل (لنِه العقد في مجاٌز ال َت الوطء، إلىَ بَه ُي

إملك الموضوع العقد في الشرع: حقيقة بَينهما). وفي وقيل: مشتَرك َعة، ل ْت الُم
إملك الموضوع العقد فخرج ًا، المتعة إملك بَه َيثبت كان وإن الرقبة، ل كالبيع ضمن

إحّل لِ محل في والهبة البيع يصح ولهذا والهبة، بَه. الِستمتاع َي
قال كذلك، وليس فقط، العقد يتناول الشريعة في النكاح أن الشافعي وادعىَ

َلغوا إذا تعالىَ: {حتىَ الله ّنكاح}ٍ أي: الِحتلم، َبَ إلم فإن ال منامه في يرى الُمحت
إكح لِ تعالىَ: {الزانِي الله وقال الوطء، صَورْةا الوطء، زانِيًة}ٍ والمراد إلِ َين



ّلقها تعالىَ: {فإن الله وقال إحّل فل ط ُد من له َت إكَح حتىَ بَع ْن ًا َت غيَرهَ}ٍ أي زوج
ُذوقي «الصحيح»: «حتىَ في لما يطأها، َته». والمراد َت َل ْي الجماع بَه ُعَس

ًا بَالجماع ّيب. والعقد لِبَن خلف ٌد الُمَس ًا من مستفا غيرهَ}ٍ وفي قوله: {زوج
إمل الذي الموضع إر من بَه اقترن لدليل هو إنِما العقد علىَ ُح إب أو العقد، ذك خطا
إكُحوا قوله في كما الولياء ْنِ َأ َليامىَ تعالىَ: {و الهل، إذن لِشتراط أو منكم}ٍ، ا

ُهّن قوله في كما إكُحو ْنِ إهّن}ٍ بَإذن تعالىَ: {فا إل أه
.

ّنٌة هو ثم ٌع وسلم عليه الله صَلىَ لقوله القوال، أصَّح في الِعتدال حال س «أرْبَ
إن من َن ُء، ُس إلين: الحيا ّطر، المرَس ّنكاُح». رْواهَ والّسواك، والتع ّي وال إذ إم ّتر ال

ّنتي، «النكاُح وسلم عليه الله صَلىَ وقوله غريب، وقال: َحَسٌن إغَب فَمْن ُس رَْ
ّنتي عن ّني». أي فليس ُس َباعي إمْن إم ْت َباعي. وقيل: فرض في أ ّت لقوله كفاية ا

إكُحوا لكم}ٍ.  طاَب ما تعالىَ: {فانِ

َنِه ينفي لِ بَالعام الحكم وتعليق علىَ الكفاية في الوجوب لن الكفاية، علىَ كو
َكُحوا وسلم عليه الله صَلىَ ولقوله الكّل، َنا َت ُلوا « َناَس َكاثٌر فإنِي َت ُلَمَم». بَكم ُم ا
وسلم عليه الله صَلىَ مرسلً. وقوله هلل أبَي بَن سعيد عن الرزاق، عبد رْواهَ

ّكافا َع َداعة بَن ل َلَك َو َأ إهللي: « ّكافا»؟ يا زوجٌة ال جارْية»؟ قال: «ولِ قال: لِ، َع
إسٌر» قال: نِعم، صَحيح قال: «وأنِت قال: لِ، ًا قال: «فأنِت لله، والحمد ُمو إذ

إن من أن وإما منهم، فأنِت النصارْي، رُْهبان من تكوَن أن إما الشياطين إخوا
ّنا، تكوَن ُع، كما فاصَنع إم َن إتنا من وإّن َنِْص ّن ُكم، إشَرارُْكم النكاَح، ُس ُبَ إذُل ُعّزا َأرَْا و

ُكم، موتاكم ُبَ ّكافا، يا ويحك ُعّزا ّوْج». فقال: يارْسول َع ّوُج لِ الله، َتَز َتَز حتىَ أ
ّوَجني ُتَك «قد وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: فقال شئَت َمْن ُتَز ّوْج َز

إة الله اسم علىَ ٍم بَنَت َكريمَة والبرك ُثو ْل إري». رْواهَ ُك َي إحْم َلىَ أبَو ال ْع في َي
ّية. طريق من «مسندهَ»، إق َبَ

ْق لم والية الظّن، الواحد بَخبر الثابَت أّن لما الكفاية، علىَ وقيل: واجٌب إلِ ُتَس
ّلل. وعند العدد لبيان علىَ القادرْ علىَ عين فرض الظواهر: إنِه أصَحاب الُمَح

ًا الوطء، والحديث. الية بَظاهر تمسك
َقان، عند يجب أنِه والصَح َو ّت ُيكرهَ ال فهو والعدوان، الَجورْ من الخوفا حال و
ّلي من أفضل َكَسه عندنِا، للعبادةا التخ َع تعالىَ: لقوله والشافعّي مالٌك و

ًا ّيد ًا}ٍ، {وَس إدح فقد وَحُصورْ ًا، كان بَأنِه السلم عليه يحيىَ ُم والَحُصورْ: َحصورْ
التيان.  علىَ القدرْةا مع النساء يأتي لِ الذي

اشتغل حيث نِفسه في وسلم عليه الله صَلىَ النبي بَحال التمسك وحجتنا
أولىَ رْسولنا بَحال والِستدلِل له، المباح المشروع العدد انِتهىَ حتىَ بَالتزوج

ُعْزلة شريعتهم في كان أنِه مع يحيىَ، بَحال الِستدلِل من إعْشَرةا، من أفضل ال ال
إعْشَرةا شريعتنا وفي ُعْزلة، من أفضل ال َ الصلةا عليه لقوله ال والسلم: «لِ

ّية إنِ َبا ْه السلم». في رْ
في إلَما الجمعة، في وكونِه المسجد، في النكاح عقد مباشرةا ويستحب هذا،
إمذي سنن ّتْر ُنوا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قالت: قال عائشة عن ال إل ْع َأ »



َكاَح هذا ّن إربَوا المساجد، في واجعلوهَ ال ُفوفا». أي عليه واض ّد خارَْجه. وفي بَال
ّنسائي الترمذي الحلل بَين ما قال: «فصل أنِه وسلم عليه الله صَلىَ عنه وال
ّدفّا والحرام ّدفّا الفقهاء: المراد والصوت». قال ال إجل لِ ما بَال له. َجل

ُد) أي إق َع ْن َي َقال ما (بَإيَجاٍب) وهو النكاح عقد يرتبط ( ً ُي ّولِ ُبوٍل) وهو أ َق ُيقال ما (و
ًا ُهَما) أي ثانِي ُظ ْف َل ّوْجُت) أو (ماٍض كلهما والقبول اليجاب صَيغة ( أنِكحُت كـ: َز

ّوْجُت) أو َتَز َكحت، (و إبلُت، أو َنِ إضيت. وإنِما أو َق للنِشاء، الماضي لفظ اختير رَْ
والوقوع الثبوت في المعنىَ دخوَل أفاد حيث والتحقق، الوجود علىَ أدّل لنِه
الخبارْ. قبل

إضع وماٍض) أي (أمٌر (أو) لفظهما ّوْجني) للنِشاء والخر للخبارْ أحدهما ُو (كـ: َز
ّوج أو ّوْجُت). وفي ابَنتك َز إضيَخان»: ولفظ «فتاوى (فقال) الخر: (َز المر َقا

ّلقني إذا الطلق في وكذا إيجاٌب، النكاح في َط ّلقها ألف، علىَ قالت:  كان فط
ًا. تام
َلما) أي َلْم (وإْن ْع َناهَ) أي العاقدان َي ْع ّوج من بَه عقد ما لفظ معنىَ (َم ّتَز ال

ونِحوهَ. 

إهما): أي: وينعقد إل َوقو ُد بَقول ( َدا يُرفت) وسلم عليه الله صَلىَ و العاقدين: (
َأي (بَل الراء بَضم ٍم)  يُرفتي وسلم عليه الله صَلىَ و دادي (بَعد ميم بَل ولو إمي
ْيٍع َب ٍء) أي َك إشَرا بَكذا، كذا بَعني بَين الماضي. والفرق بَلفظ عقدهما في وكما و

إبَعُت، ّوجني وبَين البيع، ينعقد لِ فقال:  مع النكاح، ينعقد حيث فقال: زوجتك َز
ّ توكيل، هو وإنِما بَإيجاب، فيهما ليس المر أن ّوجُت وكل إبَعُت من: َز إيجاب و

ّلىَ الواحد أّن وقبول، لن البيع، عقد طرفي يتولىَ ولِ النكاح عقد طرفي يتو
ترجع ولهذا الحقوق، في أصَيٌل البيع وفي محٌض، سفيٌر النكاح في الوكيل

ّكل، إلىَ النكاح في الحقوق إهما الوكيل. (لِ إلىَ البيع وفي المو إل َقو َد إبَ ْن إع
إد): أي ُهو وُشوييم). زن الشاهدين: (ما الّش

إصّح) عقد َي إظ النكاح (و ْف َل إبَ ّوٍج نِكاٍح) أو ( إويٍج) أو َتَز َتْز َو ًا، إنِكاٍح ( لنِها إجماع
عليهما. جوازهَ في الشافعي واقتصر صَريحة،
َع بَلفظ (وما) أي إض ُو إك ( إلي َتْم ّلها إل ُك إن)  ْي َع إة، (حالًِ) كالتمليك، ال َب إه إة، وال َق َد والّص

إملك سبب لنِها والّشَراء، والبيع، إة ل َع ْت الرقبة، إملك بَواسطة َيقبلها محَل في الُم
ّبب وإرْادةا السبب إطلق من فيكون وسلم عليه الله صَلىَ لقوله الُمَس

َكها ُت ْك ّل ًةا ولقوله القرآن»، من معك بَما «َم َأ َنًة تعالىَ: {واْمر إم ْؤ َبْت إْن ُم َه َو
َها ْفَس إبّي}ٍ، َنِ ّن ً ولن إلل ّق بَن الله لعبيد ابَنته وهب رْجل شاهدين، بَشهادةا الح
عنه. الله رْضي علّي فأجازهَ

ّيد َع َق َوْض العارْةا بَلفظ ولِ الجارْةا، بَلفظ ينعقد لِ النكاح لن العين، بَتمليك ال
َد علىَ ّي َق لتمليك لنِها الوصَية، بَلفظ ينعقد لِ النكاح لن بَالحال، الصحيح. و

الحال.  في لِ الموت بَعد العين

إرَط ُع (وُش ُهما) أي ُكٍل َسَما ْن أحدهما سماع عدم لن ، الخر لفَظ العاقدين من إم
ْيبته بَمنزلة الخر لفَظ إن، (وُحُضورُْ َغ ْي إن) وبَه ُحَر أو ُحّر ْي َت ًا مالك قال وُحّر خلف

بَيان وسيأتي ُتقبل، لِ وتوابَعه المال غير في النساء شهادةا عندهَ لن للشافعي،



عمر حديث المبسوط: واعتمادنِا في تعالىَ. قال الله شاء إن الشهادةا في ذلك
َقة. النكاح في وامرأتين رْجل شهادةا أجاز حيث عنه، الله رْضي ُفْر وال

إن ْي َف ّل َك إن) لن (ُم ْي إلَم ولِيَة ولِ غيرهَ، علىَ الشاهد قول لنفوذ ولِية الشهادةا ُمْس
المسلم. علىَ للكافر ولِ غيرهَ، علىَ والمجنون والصبي للعبد
ّوج عمر ابَن لن أعلنوا، إذا شهود بَغير النكاح المدينة: يجوز أهل وقال ولم َز

إضر ّوج شاهدين، ُيْح ابَن قال أحد. كذا معهما وما الّزبَير وابَن علّي بَن الحسن َوز
إذرْ. ْن الُم

وسلم عليه الله صَلىَ النبي عباس: أن ابَن حديث من الترمذي رْوى ما ولنا
إكْحَن اللّتي قال: «البغايا ْن ُهّن ُي ُفَس ْنِ ٍة». ولم بَغير أ ّين في العلىَ عبد غير يرفعه َبَ

ًا الطلق. ورْوي في ووقفه التفسير، َنة». إلِ نِكاح قال: «لِ أنِه عنه أيض ّي َب إبَ
إني ورْوى ْط ُق ّدارَْ ُهود»، إلِ نِكاح قال: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ أنِه ال قال وقد بَُش
َولّي إلِ إنِكاَح «لِ وسلم عليه الله صَلىَ َدي إبَ إه ْدٍل، وَشا علىَ نِكاٍح من كان وما َع

ابَن له». رْواهَ ولّي لِ َمن َولّي فالسلطاُن تشاَجُروا فإن بَاطٌل، فهو ذلك غير
ّبان إن ذكر في يصح وقال: لِ إح َدي إه الحديث. هذا غير شا

إن ْي َع إم ًا (َسا ُهَما) أي مع َظ ْف إن لفظ َل َدي ًا، العاق ْين، (بَحضورْ ينعقد فل مع ولِ أصَّم
َعين بَحضورْ َقين: بَأن سام َقدا متفر ٍد بَحضورْ َع بَحضورْ عقدا َغيبته بَعد ثم واح

إقد) بَحضورْهما وبَأن آخر، الخر، يسمعه ولم العاقدين كلم أحدهما فسمع ُع
َقدا بَأن أو الول، يسمعه ولم الخر فسمعه العقد، فأعاد فسمع بَحضورْهما َع

ُدهما إةا كلَم فسمع أعادا ثم المرأةا، كلَم والخر الزوج كلم أح كان الذي المرأ
المرأةا. كلَم سمع كان الذي الزوج كلَم وسمع الزوج، كلم سمع
إن أنِهما الصورْةا هذهَ في المنع ووجه ٍد كّل َيحُضْر لم عقدا إن، منهما واح شاهدا

ْغَرَب الصََّمين بَحضرةا وقيل: يصح إن من وأ إئَمي ّنا عليه الله صَلىَ والنبي زاد: ال
ولو الحضورْ، من المقصود هو السماع ولن بَشهود»، إلِ نِكاَح يقول: «لِ وسلم
َدين كلَم سمعا إرفا ولم العاق خلفه. والظاهر قيل: يصح، تفسيَرهَ، يع

َد (وصََّح) النكاح ْن إع إن) ولو ( ْي َق إس إن كانِا َفا ْي َد َبين، غيَر قذفٍا، في محدو لن تائ
ّوَج َأن له لن خلفا، بَل القاصَرةا الولِية أهل من الفاسق َدهَ، نِفسه، ُيَز وعب
َتُه، ّ لن أدائها، أهل من يكن لم وإن الشهادةا، تحّمل أهل من فيكون وأَم إمن ُكل

فيه. إلزام لِ القاصَرةا والولِية التحّمل
َثُر (ولِ َأ َهُر)  ْظ إهما َي إت َد َها َد الكلم فحوى عليها الداّل َش ْن إع َوى) لن ( ْع ّد أداء ال

ٌد، الفاسق فصارْ قبولها، علىَ لِ الشهادةا تحمل علىَ موقوفا والنكاح مردو
َقين بَحضورْ العقد إن، بَحضورْ كالعقد الفاس إصّح حيث الصََّمي شهادتهما ُتفيد ولِ َي

إز ولم الدعوى، عند إج َةا الشافعّي ُي َقين شهاد ّدمنا لما فاس الله صَلىَ قوله من ق
َولَي إلِ نِكاَح «لِ وسلم عليه َدي إبَ إه ْدٍل»، وَشا َةا ولِ َع إن شهاد ْي َي ْعَم الصَح في ال
عنه. 

َقين بَشهادةا انِعقادهَ في ولنا ُلح ما كّل وهو: أن أصٌَل الفاس ً يكون أن َيْص قابَل
ُلح َمْن وكّل بَشهادته، النكاح ينعقد بَنفسه للعقد ّيا يكون أن َيْص النكاح في ول
ًا يكون أن َيصلح ًا صَّح إإن الحديث فيه. وهذا شاهد ّيد وهو فالَخر بَالعدالة، مق

إن عند ذكرهَ الذي بَشهود» وهو إلِ نِكاح قوله: «لِ َفي ّل َك ْين» قوله: «ُم إلَم ُمْس



ٌق إق نِعمل ونِحن عنها، ُمطل َل ْط إد بَالُم ّي ًا، والمق في العدالة ذكر أنِه مع جميع
ُد، حيث من وذلك ما، عدالًة فتقتضي الثبات موضع إن الحقيقة وفي الِعتقا

ّيٌة المسألة شهادته ُتقبل لم وإنِما عندنِا، الشهادةا أهل من الفاسق أن علىَ مبن
إن ّك إة لتم ّكُن لِ والسماع الحضورْ وفي الكذب، ُتهم َتَم بَمنزلة فكان التهمة، هذهَ َت
العدل.

ً الشهادةا أهل من ليس الفاسق وعندهَ إفسق. قلنا: بَسبب حاله لنقصان أصَل ال
إرُجُه لِ الفسق ً يكوَن أن من ُيْخ الخلفاء بَعد الئمَة فإن والسلطنة، للمامة أهل

ْوا ما قّل الراشدين َل إفسق عن َخ ًا يكون أن من بَخروجه فالقول ، ال بَفسٍق إمام
ٍد إلىَ يؤدي ما، ً كونِه ضرورْةا ومن عظيم، فسا ً كونِه للمامة أهل للقضاء، أهل
ّلد لن ً كونِه ضرورْةا ومن المام، من يكون القضاء تق ً يكون أن للقضاء أهل أهل

للشهادةا. 

َد (وصََّح ْن إهَما) بَأْن إع ْي َن ْبَ إت ا ُفرقُة وقع بَحضورْ تزوجا ثم وامرأةا، رْجٍل بَين ال
َني في الشافعي قال وبَه ابَنيهما، ْبَ إدهما) أي الصَح. (أو) ا َني (أح ْبَ أو الزوج، ا

َني ْبَ الجارْ إعادةا بَل المجرورْ الضمير علىَ المكارْم: وعطفه أبَو الزوجة. قال ا
تصانِيفه. قلت: وهو في ذلك المصنف ارْتكب وقد الكوفيين، مذهب علىَ مبنّي
وعامة العربَية علماء عند المختارْ المذهب وهو البصريين، من جماعة عند كذلك
ُقّراء َق كما ال ّق َءلوَن قوله في ُح َتسا إم}ٍ بَالخفض بَه تعالىَ: { َلرَْْحا قراءةا علىَ َوا

َني عند حمزةا. وقيل: التقدير: أو ْبَ ْعُل المضافا. وأما بَحذفا العاقدين، أحد ا َج
إر ًعا الّضمي إن إلىَ رْاج ْي َن ُةا الِبَ إصّح النكاح أن وإرْاد إن أحد عند َي ْي َن ٍد الِبَ آخر، وشاه
ّلٌف، َك َت َعّسٌف بَل َف َت الوقاية». «شرح في المصنف كلم لصريح مخالٌف و

َبل (ولِ ْق إب) لجل ُت إري َق َني بَحضورْ عقدا فإذا التهمة، لل ْبَ إإن الزوج، ا هو كان ف
َبل لم المدعي ْق إبلت المدعيَة الزوجُة كانِت وإن له، شهادتهما ُت لها، شهادتهما ُق

َني بَحضورْ عقدا وإذا ْبَ َيَة كانِت فإن الزوجة، ا إع ّد َبْل لم الُم ْق وإن لها، شهادتهما ُت
إعي كان ّد إبلت الُم َبُل، لِ الشقيقين ابَنيهما بَحضورْ عقدا شهادتهما. وإذا ُق ْق ُت

ٌء عند إذّمية مسلم النسخ: كنكاح بَعض في هي. وصَح أو هو المدعي كان سوا
إن.  ْي ّي إذّم

ْند (وصََّح إن) كنكاح إع ْي ّي ٍم إذّم َبُل) شهادتهما (ولِ ذميًة مسل ْق َوى عند ُت ْع ّد (علىَ ال
َبُل مسلم، علىَ الذمي شهادةا صَحة المسلم) لعدم ْق ُت ّية. وقال علىَ و ّذّم ال

َفر: لِ محمد إصح وُز إصّح لِ نِكاٌح لنِه العقد، َي بَشهادةا يَصح ولِ بَشهود، إلِ َي
إفَرين شهود، بَغير تنعقد فإنِها الكفارْ، أنِكحة بَخلفا مسلمين، بَين كالعقد الكا

إجيب المهر، بَلزوم المسلم الزوج علىَ الكافر شهادةا ولنِها ُأ وإنِما ذلك، بَمنع و
َعة، بَتمليك الكافرةا المرأةا علىَ الكافر شهادةا هي ْت في شرط الشهادةا لن الُم

فيه ُيشترط لِ المال ملك لن المال، إملك لجل لِ الُمتعة إملك لجل النكاح
الشهادةا.

ٌد (والوكيُل إه ُلُه) لنِه َحَضَر إْن َشا ّك َو إل جعُل أمكَن ُم ّك ًا المو وكل للعقد، مباشر
ًا جعله أمكن من ًا ُيجعل لشيء مباشر ًا، له مباشر ًا ُيجعل كالزوج حكم واطئ



ًا، السلم دارْ في بَالحكام وكالجاهل الصحيحة، بَالَخلوةا ّكنه عالم من لتم
إم، ّل ّكَل فإذا التع ً رْجٌل َو إت أو ُيَزوجه، أن رْجل ّكل ٌةا َو ً امرأ ّوَجها، أن رْجل فعقد ُيَز
ّكُل كان إن امرأتين، أو رْجل بَحضرةا الوكيل، ًا المو يمكن لنِه العقد، صَّح حاضر

ًا جعله ُيجعُل له، مباشر ًا ف ُيجعل له، مباشر ًا، الوكيُل و ّكل كان وإن شاهد المو
ًا إصح لِ غائب ًا. جعله صَحة لعدم العقد َي مباشر

َولّي ّيُة) بَفتح َحَضَرْت إإْن (كال إل ْو وتشديد اللم، وكسر الواو، وسكون الميم، الَم
َغًة) أي مفعول اسم التحتية، إل َبَا إلَي. ( َو يقول: أن والولىَ بَالغًة، كونِها حال من: 
ّلفًة، َك أو رْجل بَحضرةا لها تزويجه عند الصبية حكَم البالغة للمجنونِة فإن ُم

إلّي ويصير إليها، العقد ينتقل حيث امرأتين، َو كشاهد.  ال

ّق (وَحُرَم) في ُلُه) أي التزوج ح َأصَْ ّوج، أصَُْل ( ّدته ُأّمُه، وهي المتز أو لمه وج
ًا، كان إن علت، وإن لبَيه ّدها وأبَوها ذكر كانِت إن عل، وإن أمها أو لبَيها، وج

ُعُه) أي َفْر َفل، وإن والنِثىَ الذكر من أعّم ولدهَ، وبَنت بَنته ُأنِثىَ. (و وابَنها َس
َفل، وإن ولدها وابَن َلْت. وإن بَنتها وابَن َس َف َس

ُع َفْر إه (و إل إب، أصَْ إري َق ّيُة ال إب ْل إه وصَُ إل إد) الصَل َأصَْ إعي َب وفرعه: والم، القريب: الب ال
ّدات، البعيد: الجداد والصَل سفلوا، وإن وأولِدهم والخوات الخوةا والَج

ُته: العمة ّي إب ْل َلْت، وإن وصَُ َلْت، وإن والخالة َع إحّل وخالته، أبَيه عمة من يعني َع َي ف
قوله ذلك حرمة في والخالِت. والصَل والخوال والعمات، العمام، بَناُت

ُكم تعالىَ: {ُحّرَمْت ْي َل ُكم َع ُت َها ُكم ُأّم ُت َنا َبَ ُكم َو ُت َوا َأَخ ُكم و ُت َعّما ُكم و ُت َ َناُت وَخالِ َبَ و
إخ َناُت ال َبَ إت}ٍ، و ُلْخ ّداُت ا والبنُت الصَل، الم إذ بَناٌت، الولِد وبَناُت ُأّمهاٌت، والَج

ُع، ُكم فكأنِه الفر ُل ُأصَو ُكم، قال:  ُع ُفُرو علىَ أو الُمْرَسل، المجاز من فيكون و
ّلين في والمجاز الحقيقة بَه ُيَراد أن يجوز الواحد اللفظ يقول: إن َمن قول َمَح

بَالجماع. الولِد وبَنات الجدات حرمة نِقول: ثبتت أو مختلفين،
تشمل والخالِت ولم. والعمات ولب، لبَوين، ثلثة: الخت أصَنافا والخوات

الخ بَنات َيعّم الخت وبَنات الخ وبَنات ولم، ولب لبَوين، والم الب أخوات
ولم. ولٍب، لبَوين، والخت

إه) سواء (وأّم إت ْوَج َبَىَ الّم كانِت وسواء لِ، أو بَزوجته دخل َز ُقْر ْعدى أو ال ُب وهي ال
ُأّمهاُت قوله لطلق الجدةا، ْكم}ٍ.  تعالىَ: {و إئ إنَِسا

ُتها) أي ْن إبَ َو ًةا) وهو زوجته كون حال زوجته، بَنت ( َء ُطو ْو ًا، شرٌط (َم سواء إجماع
إرهَ: بَأن في البنت كانِت وإليه علّي، عند شرط وهو بَيته، في أمها مع كانِت إحْج
إكي داود، ذهب إرهَ في تكن لم أو مالك، عن وُح ُكُم لقوله إحْج ُب إئ َبَا َورَْ تعالىَ: {

ُكم في اللّتي إرْ ُكُم إمْن ُحُجو إئ ُتم اللّتي إنَِسا ْل إهّن َدَخ إإْن إبَ ُنِوا َلْم َف ُكو ُتم َت ْل إهّن َدَخ َ إبَ َفل
َناَح ُكم}ٍ. والدخول ُج ْي َل إجَماع، علىَ كنايٌة َع إذكُر ال إحْجر و أو العادةا، َمْخَرَج َخَرَج ال

ّلق لِ عليهم للتشنيع ًا بَه الحكم لتع َعاف َأْض َفًة}ٍ في نِحو: { َع تعالىَ: {لِ قوله ُمَضا
ُلوا ُك ْأ َبَا َت ًا الّر َعاف َفًة}ٍ، أْض َع الخلوةا بَعد الرجل علىَ البنت تحريم في ثم ُمَضا

ُأمها الصحيحة وهو يوسف، أبَي قول وهو فقيل: يثبت، اختلفٌا، الوطء غير من بَ
محمد. قول وهو يثبت، وقيل: لِ الكثر، وعليه الظهر،

وابَن عمر، قول في العقد بَنفس تثبت والربَيبة المرأةا أم ُحْرمة أّن اعلم ثم



علَي قول وفي أئمتنا، أخذ وبَه عمر، نِاظرهَ حين مسعود ابَن إليه ورْجع عباس،
إبَْشر ُشَجاع بَن محمد أخذ وبَه بَالبنت، بَالدخول إلِ يثبت لِ ثابَت بَن وزيد و

إريسي، ُأّمهاُت بَقوله ويستدلون الشافعي، قولي أحد وهو الَم تعالىَ: {و
ُكم}ٍ الية، إئ إطَف إذا الشيء أّن الصَل إذ إنَِسا ٍم، في شيء علىَ ُع إكر حك ُذ في و

َكَر هنا، (فكذا إليهما، ينصرفا فذا شرٌط، المعطوفا َطف ثم المرأةا ُأّم َذ عليها َع
إليهما). فانِصرفا الدخول، َشَرَط ثم الربَائب،

صَلىَ النبي أن عمر بَن الله عبد بَحديث نِستدل «المبسوط»: ولكنا في قال
ّوَج قال: «َمْن وسلم عليه الله ًةا َتَز ْدُخْل، لم أو بَها َدَخَل أّمها، َحُرَمْت امرأ َي

ُتها عليه وَحُرَمْت َهَمٌة المرأةا يقول: أم عباس ابَن بَها». وكان َدَخل إن ابَن ْب ُم
إهموا ْبَ ّيَن الله أبَهم ما فأ َب إلىَ ينصرفا الدخول، وهو المذكورْ، الشرط أّن ف
المهات.  دون الربَائب

إحْجَر أن في الصحابَة واختلَف ْنَصُب هل ال ًا ُي فكان لِ؟ أو الحرمة لهذهَ شرط
إحْجُر علّي ُكم لقوله شرٌط يقول: ال ُب إئ َبَا ُكم إفي اللّتي تعالىَ: {ورَْ إرْ من ُحُجو

ُكم إئ ُتم اللّتي نِسا إهّن}ٍ، َدَخل إرَض أنِه رْوي ولما إبَ الله صَلىَ الله رْسول علىَ ُع
إبَيبُة وسلم عليه إت رَْ َلَمَة أّم إبَن َبتي تكن لم فقال: «لو َس إبَي كانِت ما إحْجري في رَْ
إحّل ْتني لي، َت َع َبُة». فأما وأبَاها أرَْْض ْي َو يقولِن: كانِا فإنِهما مسعود وابَن عمر ُث

إحْجُر َكَر وإنِما رْويناهَ، الذي للحديث علماؤُنِا، أخذ وبَه بَشرط، ليس ال إحْجَر َذ ال
ُهْم قوله في كما الشرط، وجه علىَ لِ العادةا وجه علىَ الية في ُبو إت َكا َف تعالىَ: {
ُتم إْن إلْم إهم َع ًا}ٍ ألِ إفي َفإْن تعالىَ أنِه ترى خير ُنِوا َلْم قال: { ُكو ُتم َت ْل إهّن َدَخ َ إبَ َفل

َناَح ُكْم}ٍ، ُج ْي َل إحّل َشَرَط َع بَالم دخل ما بَعد أنِه علىَ دليل فذلك الدخول، عدَم لل
إحّل لِ إهَ في كانِت سواء قط، البنُت له َت إر تكن. لم أو إحْج

ْوَجُة إه) أي (وَز إل إه أصَْ إبَي ّدهَ، أ َد، وإن َوَج ُع ٌء َبَ إل من كان سوا َب َبل من أو أبَيه إق ُأّمه، إق

َءته، وكذا ُطو ْو إكُحوا تعالىَ: {ولِ فلقوله الموطوءةا أما َم ْن َكَح ما َت ُكم َنِ ُؤُ َبَا إمن آ
إء}ٍ. وأما ّنَسا ًا عليها المعقود ال ًا، عقد إلىَ ُيفضي ما ولقامة فللجماع، صَحيح

َقام الوطىَء الوطىَء.  ُم

َو) زوجُة إه) وهي ( إع َفْر َفل، وإن ابَنه زوجة ( إئُل لقوله َس َ َوَحل ُكُم تعالىَ: { إئ َنا أبَ
إذيَن ّل َكَر إمْن ا َذ ُكم}ٍ و إبَ َ ّني، ابَن لخراج الصَْلََب أصَْل َب ّت َتْحُرم، لِ حليلته فإن ال
ُلختين بَين الجمع َيْحُرم وكذا ًا ا ًا وكذا إنِكاح ُلختين بَين يجمع لِ حتىَ إفَراش ًا ا وطئ
إملك ُعوا تعالىَ: {وأْن قوله لطلق اليمين بَ إن}ٍ، بَين َتْجَم َتي ُلْخ موضع في فإنِه ا
ًا رْفٍع، َعّمارْ مسعود وابَن علّي قول وهو الُمَحّرمات، علىَ عطف فإنِه ياسر، بَن و

ًا الحرائر من الله حّرم قال: ما يجمعهن رْجل إلِ مثله، الماء من وَحّرم إلِ شيئ
الرْبَع. علىَ الزيادةا بَه يريد

ُهما عثمان وكان ّلت ُهما آيٌة يقول: أَح ْت تعالىَ: قوله التحليل بَآية آية. يريد وحّرَم
َكْت ما {إلِ َل ُكْم}ٍ، َم ُنِ ْيَما ُعوا قوله: {وأْن التحريم وبَآية أ إن}ٍ. وكان بَين َتْجَم َتي ُلْخ ا

عليه الله صَلىَ لقوله الُحرمة جانِب يترجح التعارْض ذلك. قلنا: عند في يتوقف
َع «وما وسلم َتَم َلَب إلِ والحلُل الحراُم اْج َغ الحراُم». و
إهَ (وكّل إذ ًا) أي َه ُع َوَحُرَم رََْضاع «شرح الّرضاع. وفي من ُكّن إذا المذكورْات جمي



ّية البنَت تشمل مثلً، الخت أقسام: كبنت عدةا يشمل الوقاية»: وهذا إع الّرَضا
ُلخت ّية، ل إب ّنَس ّية والبنَت ال إب ّنَس ُلخت ال ّية والبنَت الّرَضاعية، ل إع ُلخت الّرضا ل

إعية انِتهىَ. الّرَضا
ُكم قوله ذلك وأصَل ُت ُأّمها ُكم اللّتي تعالىَ: {و َن ْع ُكم أرَْْض ُت َوا َأَخ َعة}ٍ، من و الّرَضا

َد وسلم عليه الله صَلىَ النبي عباس: أن ابَن «الصحيحين» عن في وما إرْي ُأ

إحّل لِ فقال: «إنِها حمزةا ابَنة علىَ َيْحُرُم وإنِه الّرضاعة، من أخي ابَنُة إنِها لي َت
ّنَسب».  إمن َيْحُرُم ما الّرَضاعة من ال

َو) َحُرَم ُع ( َفْر إه) سواء ( إت ّي إنِ عندنِا فالزنِا غيرهَ، من أو زنِاهَ من الفرع كان َمْز
إجب ٍةا زنِىَ لو حتىَ المصاهرةا، ُحرمَة ُيو َوحُرَمت وبَنتها، ُأّمها عليه َحُرَمت بَامرأ

إجبها، لِ الشافعي وفروعه. وعند أصَوله علىَ الموطوءةا رْوايتان، مالك وعن ُيو
ُةا عليه الله صَلىَ بَقوله «المبسوط» للشافعي في كمذهبنا. واحتج المشهورْ

أن هريرةا أبَو عباس. ورْوى ابَن رْواهَ الَحلَل». كذا ُيَحّرُم لِ «الحراُم وسلم
إئل وسلم عليه الله صَلىَ النبي ًا امرأةا من يبتغي عمن ُس ّوَج ثم فجورْ ابَنتها؟ تز

الحلَل». الحراُم ُيَحّرُم لِ بَأس، فقال: «لِ

َ قوله عموم ولنا إكُحوا تعالىَ: {ولِ ْن َكَح ما ت ُكم َنِ ُؤُ َبَا إء}ٍ، من آ ّنَسا ّنا وقد ال ّي أن َبَ
ًا الية فتكون حقيقًة، للوطىَء النكاح الِبَن، علىَ الب موطوءةا تحريم في نِص

ٌةا، الحلل في حقيقًة الوطىَء بَكون فالتقييد ُبُت ولِ زياد ْث بَخبر الزيادةا هذهَ َت
إملك الب موطوءةا أن عليه والدليل ، بَالقياس ولِ الواحد الِبَن علىَ َحَراٌم بَال

ُء بَالنكاح المراد أّن علىَ فدّل الية، بَهذهَ ُد.  لِ الوطىَ العق

بَن وعمراَن الصَح، في عباس، وابَن مسعود، وابَن عمر، قول هو إليه ذهبنا وما
َبََي وجابَر، ُحَصين، ُأ إرْ وعائشة، و َبْصري، التابَعين: كالحسن وجمهو إعي، ال ّنَخ وال

ْوَزاعي، َل ّيب، بَن وسعيد وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وا بَن وسليمان الُمَس
إرْي، وَحّماد، يسارْ، ْو ّث َيه. والحديث بَن وإسحاق وال ُهو َي غيُر رَْا إر ظاهرهَ، علىَ َمْج

ًا فإن ٌةا وقعت إذا كما الحلَل، ُيَحّرُم الحرام من كثير ٍر من قطر ماء، في خم
َلَمة ووطىَء بَالشبهة، وكالوطىَء فإن الِبَن، جارْيَة الب ووطىَء المشتَركة، ا

ّعٌف عباس ابَن حديث لكن الحديث، صَح لو الحلَل. هذا َحّرَم حراٌم كله هذا ُمَض
إصَي، ابَنعبدالرحمن عثمان بَرواية ّقا َو إعين بَن يحيىَ لطعن ال إذب، فيه َم َك بَال
ّنسائي، البخارْي، ولقول عن الحق عبد بَشيء. وذكرهَ فيه: ليس داود وأبَي وال

َوةا، أبَي ابَن إسحاق إسنادهَ قال: في ثم عمر ابَن متروك. وهو َفْر
َأّن بَما أصَحابَنا بَعض احتج وقد ً رْوي: « َنِيُت إنِي الله رْسول قال: يا رْجل َز

ٍةا إكح الجاهلية، في بَامرأ ْنِ َأ َف َها؟ أ َت َن ْبَ ُلُح ولِ ذلك، أرْى قال: لِ ا إكَح أْن َيْص ْن ًةا َت امرأ
ُع إل ّط إتها من َت َن ْبَ ُع ما علىَ ا إل ّط أبَو سندهَ وفي ومنقطع، مرسل منها». وهو عليه َت
ْهٍب، ابَن طريق من رُْوي حكيم. وبَما أم بَن عبدالرحمن بَن بَكر أبَي عن َو

ّوَج الذي في قال وسلم عليه الله صَلىَ النبي ُجَريج: أن ابَن عن أيوب، ًةا َتز امرأ
إمز ْغ َي ّوج ذلك: «لِ علىَ يزيد ولِ َف َتَز َها». وهو َي َت َن ْبَ لِ هذا أن إلِ ومنقطع، مرسل ا
ثقات.  الرجال كانِت إذا عندنِا يقدح



عندنِا، شهوةا عن والتقبيل بَالَمّس بَالوطىَء،تثبت المصاهرةا حرمُة تثبت كما ثم
ُع معنىَ وهذا غيرهَ، في أو الملك في كان سواء َو) فر َو) قوله: ( إه) ( إت (َمْمُسوَس
ُع إه) سواء َفْر إت ًا المس كان (َماّس ًا، أو عمد ًأ أو سهو ًا، أو خط كان وسواء َكْره

َةا ووجد بَحائل، كالوطىَء. وقال فكان استمتاع، لنِه حائل، بَل أو البدن، حرارْ
ُقبلة ّلمس مالك: ال ًا الشافعي وخالف الوطىَء، مقام يقومان وال ذلك في أيض

ّبل لو حتىَ َته َق ّوج لو وكذا عندهَ، يجوز ابَنتها يتزوج أن أرْاد ثم َأَم ًةا تز ّبلها امرأ َق و
عندهَ. ابَنتها يتزوج أن له يجوز ماتت، ثم بَشهوةا

ُع َفر َو)  ٍرْ ( ُظو ْن َها إلىَ (َم إج إل)، َفْر إخ ّدا ُق ولِ ال ّق َتح كانِت إذا إلِ ذلك َي
َئًة إك ّت ٍةا) متعلق ُم ْهو إبََش ّلمس ( الشافعي: لِ التنازع. وقال طريق علىَ والنظر بَال
إةا النظر أن مالك ومذهب بَالنظر، الحرمة تثبت ّلذ إمٌل ل َت الحرمة لثبوت ُمح

ُقبلة، إه كال إم َد ّكر. ولع كالتف
َعانِية» عن «الغاية في رْواهَ ما ولنا َظَر «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ النبي الّسْم َنِ
إج إلىَ ٍةا َفْر ٍةا امرأ ُتها». وعن ُأّمها عليه َحُرَمْت بَشهو َن ْبَ جارْيًة َجّرد أنِه عمر وا

إحّل لِ فقال: إنِها بَنيه بَعض منه استوهبها ثم إليها، ونِظر بَن الله عبد لك. وعن َت
َةا الرجُل جامع قال: إذا أنِه عمر ّبلها أو المرأ إلىَ نِظر أو بَشهوةا، لمسها أو َق

مسروق وابَنتها. وعن ُأّمها عليه وحرمت وابَنه، أبَيه علىَ َحُرَمْت بَشهوةا، فرجها
ّنِي أما هذهَ، جارْيتي قال: بَيعوا أنِه إصَْب لم أ من ولدي علىَ ُيَحّرمها ما إلِ منها ُأ

َلة. المس ْب ُق وال
َوصَّل سبٌب والتقبيل المس ولن َت ومقدماته، دواعيه من فإنِه الوطىَء، إلىَ بَه ُي

َنىَ والحرمة مقامه.  الوطىَء سبب فيقام الِحتياط، علىَ ُتب

تثبُت الماء، في كانِت بَأن ماء ورْاء من َأو زجاج، ورْاء من فرجها إلىَ نِظر ولو
ُةا، َظَر ولو المصاهر َكَس لنِه تثبت، لِ المرآةا في َفْرَجها َنِ ولو حقيقته، لِ َفْرَجها َع

ُةا نِظرت َكر إلىَ المرأ المرأةا. فرج إلىَ الرجل نِظر مثل فهو الرجل َذ
ّذذ بَقلبه، يشتهي أن الشهوةا وحد َل َت َي إميل بَه، و َي َعها، أْن و إق َوا َتَحّرُك ُيشترط ولِ ُي
َطان. وفي بَعضهم، عند الصَح وهو انِتشارْها، ولِ اللة َتَر ُيْش «الخلصَة»: وقيل: 

إجد لو حتىَ والنظر، اللمس عند تكون أن الشهوةا في الفتوى. ويعتبر وعليه ُو
ُيشترط بَه تتعلق لِ الترك، بَعد اشتهىَ ثم شهوةا بَغير إزَل لِ أن الحرمة. و ْن عند ُي

لن الفتوى، وعليه المصاهرةا حرمة يثبت لِ أنِزل لو حتىَ والنظر، اللمس
إن ليسا حينئذ والنظر اللمس ْي َي إض ْف المصاهرةا حرمَة أثبتنا وما الوطىَء، إلىَ بَُم

الوطىَء. إلىَ لفضائها إلِ
ُهّن) أي (و) حرم ُل إه، أصَل (أصَْ إت ّي إنِ إه، َمْز إت إه، َوَمْمُسوَس إت ٍرْ وَماّس فرجها. إلىَ ومنظو

َوَما ْوَن ( إع َد ٍةا) وعليه َليَسْت إسنيَن إتْس َها َت وأكثر، التسع بَنُت وأما الفتوى، إبَُمْش
ًةا تكون فقد إم يختلف وهذا ، تكون لِ وقد مشتها َظ إع ّثة إبَ إرها الُج َغ إصَ في كما و

ٌةا تسٍع الكنز»: بَنُت «شرح الوقاية». وفي «شرح وبَنت تفصيل، غير من مشتها
كانِت إن وثماٍن وسبٍع سَت وبَنت تفصيل، غير من مشتهاةا غير دونِها وما خمس

َلًة ْب إبَرت فل. ولو وإلِ مشتهاةا، كانِت ضخمة َع ّد عن خرجت حتىَ المرأةا َك َح
إجب الِشتهاء إر، تخرج فل الِشتهاء، حكم تحت دخلت لنِها الحرمَة، ُتو َب إك ولِ بَال

الصغيرةا. كذلك



ُيَحّرم) بَكسر َع ويمنع أي المشددةا، الراء (و َكاُح تحريم من إنِ ٍةا) أي ( َد اْمَرأ ٍد عق أح
َها) من عليها ُت ّد إع َو إعَي طلق ( َكاَح ولد أّم كانِت إذا عتٍق، أو بَائن، أو رَْْج إنِ ٍةا) ( اْمَرأ

ُهما وجملة ُيَحّرم، مفعول وهو عقدها، أي ُت ّي إرَضْت (أ ًا ُف إحّل لم ذكر ُلْخَرى) َلُه َت ا
َها) بَالنصب المرأتين صَفة َأ ْط َو َو ُيَحّرم ُيَحّرم، مفعول علىَ عطف ( نِكاُح أي: و
ُتها امرأةا ًا وعد َء أيض ًا) أي امرأةا َوْط ْلك إم إملك، جهة من ( أيتهما كانِتا إذا ال

إرضت ًا ُف َكر إحّل لم َذ في وقع كما الختين بَين الجمع يجوز فل الخرى، له َت
الجماع. وعليه النصَّ،

بَالله يؤمُن كان «َمن وسلم عليه الله صَلىَ قوله «الهداية» من في ما وأما
َعّن فل الخر واليوم ُهَ َيْجَم َء إحم في َما رْوى نِعم معروفا، ُأختين». فغير رَْ

إمي فيروز بَن الضحاك َل ْي ّد َلمُت إنِي الله، رْسول قال: قلت: يا أبَيه عن ال أْس
ْق ُأختان وتحتي ّل َط ُهما قال: « َت ّي الترمذي: وعند داود، أبَو إشئَت». أخرجه أ
َتر ُهَما «اْخ َت ّي عن إسنادهَ في البيهقي وذكر حسن، حديث وقال: هذا شئَت»، أ

ّبان ابَن صَحيح. وأخرجه حديث أنِه داود أبَي «صَحيحه». في إح
ُع ولِ إةا بَين ُيْجَم َعّمتها، المرأ عثمان وقال أخيها، بَنت أختها. أو بَنت أو خالتها، أو و

ّتي َب تعالىَ: لقوله المحارْم، من الختين غير بَين الجمع الظاهري: يجوز وداود ال
إحّل ُأ ُكم}ٍ.  ورْاء ما لكم {و إل َذ

ًا، مسلم رْوى ما ولنا ّنَسائي والترمذي داود وأبَو مفّرق ًا وال حديث من مجموع
َكُح «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال هريرةا أبَي ْن ُةا ُت علىَ المرأ

إتها، ُةا ولِ أخيها، بَنت علىَ العّمُة ولِ َعّم بَنت علىَ الخالُة ولِ خالتها، علىَ المرأ
َكُح ولِ ُأختها، ْن ُكبَرى ُت النفَي الكبرى». كررْ علىَ الصغرى ولِ الّصغَرى، علىَ ال

ّهم ولدفع الحكم، لتأكيد الجانِبين من َو إز َت إج جوا ّو أخيها، بَنت علىَ العمة تز
علىَ الحرةا تزوج يجوز كما والخالة، العمة لفضيلة ُأختها، بَنت علىَ والخالة

العكس. دون المة
والية الخت، وبَنت الخ وبَالصغرى: بَنت والخالة، بَالكبرى: العمة والمراد

تخصيصها فيجوز وبَالمشركة، الّرضاع، من وعمته بَبنته عمومها من مخصوصَة
ّدةا والقياس، الواحد بَخبر َت ْع َنىَ، النفقة، ثبوت بَدليل كالمنكوحة، والُم ْك والّس

ّنَسب إفراش، وال ْنع بَال الخروج. من والَم
َد ّي ّيتهما ق إرَضْت بَقوله: أ ًا ُف َكر إحّل لم َذ إرضت لو لنِه الخرى، له َت ًا إحداهما ُف ذكر
إحّل لم إرضت ولو الخرى، له َت ًا الخرى ُف المرأةا مثل الخرى، له حلت ذكر

َفر، بَينهما. وقال الجمع جاز أبَيها، امرأةا أو زوجها، وبَنت ليلىَ، أبَي وابَن ُز
ٍه، من ثبت الِمتناع لن يجوز، البصري: لِ والحسن الحرمُة، فالحوُط وج

إحّل قوله وللجمهورْ ُأ ُكم تعالىَ: {و َء َما َل ُكم}ٍ وأن َورَْا إل جمع جعفر بَن الله عبد َذ
إت زينب بَين إه علَي بَن إت ّية، وزوج إل ْهَش ّن َكر ولم ال ْن ًا، البخارْي عليه. ذكرهَ ُي تعليق

إنّي، شيبة أبَي ابَن وأسندهَ ْط ُق ّدارَْ َع عباس ابَن وكذا وال ٍةا بَين َجَم إته ورْجٍل امرأ وبَن
غيرها. من

إه أخت نِكاح يجوز ولِ إت ّد َت ْع َكَم الرجعي، كالطلق عندنِا البائن الطلق من ُم وَح
أختها نِكاح له فيجوز علئقه، بَينهما يرتفع نِكاٌح لنِه بَجوازهَ، والشافعي مالٌك
العدةا.  انِقضاء بَعد كما



ٌةا ولنا: هذهَ ّد َت ْع ُأختها يتزوج أن له فليس الطلق، علىَ ُم طلق من كالعدةا بَ
إن علَي، قول ومذهبنا رْجعي، َيَسارْ بَن سليمان ذكرهَ عباس وابَن مسعود، وابَ
ّيب، بَن سعيد قال وبَه عنهم، َدةا الُمَس إبي َع ْلَمانِي، و والثورْي ومجاهد، الّس

إعي، ّنَخ «المالي» في ذكر يوسف أبَا أن إلِ ثابَت، بَن زيد عن مذهبهما ورُْوي وال
َع ٍد رْجو َلخير زيد قول الطحاوي وذكر القول، هذا عن زي أن له ليس أنِه ا

بَينهما، التفريق علىَ فاتفقوا هذا، في الصحابَة شاورْ مروان أن وحكىَ يتزوجها،
إبيدةا: ما قولهم. وقال إلىَ رْجع ثم زيد، وخالفهم الله رْسول أصَحاب اجتمع َع

إةا في الخت نِكاح تحريم علىَ كاجتماعهم شيء علىَ وسلم عليه الله صَلىَ ّد إع
الظهر. قبل أرْبَع علىَ والمحافظة الخت،
َذا َك َها) بَالرفع، (و ُؤ ْط ُء أي: ويحرم َو ًا) أي امرأةا َوْط ْلك إم إملك جهة من ( ال

َها) بَالنصب، َأ ْط َو ْطأ أي ( ٍةا َو ًا ُأخرى امرأ َكاح إنِ ًا) يتميزان، ( ْلك إم جهتهما، من أي و
إرضت لو بَحيث كانِت إذا ّيتهما ُف ًا أ َكر إحّل لم َذ ُلخرى، له َت َها) بَالنصب (لِ ا َكاَح إنِ

ًا ُء ُيَحّرُم لِ أي وطئها، علىَ عطف ًا امرأةا َوْط َد إملك ّيتهما أخرى امرأةا علىَ العق أ
إرَضت ًا ُف إحّل لم ذكر ًا يصير وإنِما بَوطىَء، ليس العقد لن الخرى، له َي عند وطئ

َوطىَء، إحّل وهو حكمه، ثبوت ُبه. الشيء وحكم ال ُق ْع َي
َها) أي (فإْن َكَح ُأ (لِ عليها عقد َنِ َط ًةا) من َي إملك الموطوءةا واحد والمعقود بَال
ُلْخَرى)، ُيَحّرَم (حتىَ عليها وأما عدتها، وانِقضاء فبطلقها الَمنكوحُة أما ا

إقها المملوكُة أو بَتزويجها، أو بَعضها، أو جميعها بَتمليك أو بَعضها، بَعتق أو فبعت
إطىَء إن لنِه بَكتابَتها، ًا كان المملوكة، تحريم غير من عليها المعقود َو بَين جامع

كان عليها، المعقود تحريم غير من المملوكة َوطىَء وإن حقيقًة، الموطوءتين
ًا ًا، موطوءةا وبَين حقيقة موطوءةا بَين جامع عليها).  المعقود (وهي حكم

َوصََّح َكاُح ( إة) ولو إنِ ّي إبَ َتا إك إة وفي َأَمًة، كانِت ال َلَم ٌةا خلفٌا ا إبَية: كافر َتا إك سيأتي. وال
ًا تعتقد ًا كتابَ إف سماوي تعالىَ: لقوله نِكاحها صَح وإنِما غيرها، أو إبَراهيم كُصُح

َناُت َوالُمْحَص إذيَن إمَن { ّل ُتوا ا َتاَب ُأو إك ُكم}ٍ عطف إمْن ال إل ْب في الطيبات علىَ َق
إحّل تعالىَ: {اليوَم قوله ُكُم ُأ َباُت}ٍ. َل ّي ّط ال

َذيفَة عن الحسن: بَلغنا بَن محمد «المبسوط»: قال وفي َيَمان بَن ُح ّوج أنِه ال تز
ّوج يهوديًة. ولو َقَسَم جاز مسلمة علىَ كتابَية َتَز السواء. علىَ بَينهما و

ّوز لِ عمر ابَن وكان إركة، ويقول: هي الكتابَية نِكاح ُيَج تعالىَ: {ولِ قال وقد ُمْش
إكُحوا ْن إت َت َكا إر ّتىَ الُمْش إمّن}ٍ. وكان َح ْؤ الثانِية: واللّتي الية يقول: معنىَ ُي
َلْمَن الكتاب أهل من َأْس
إركين عطف الله فإن بَهذا، نِأخذ ولسنا اسم أن فدّل الكتاب، أهل علىَ الُمْش

إرك ًا، الكتابَّي يتناول لِ الُمْش عمر ابَن قال ما علىَ الثانِية الية حملنا ولو مطلق
ْكر الكتابَية لتخصيصَّ يكن لم ّذ ًنىَ، بَال إحّل أسلمت إذا الكتابَية غيَر فإن مع َي

إنِكاُحها.
ّوج أنِه مالك بَن كعب عن جاء وقد إغيرةا وخطب ، يهودية َتَز بَنَت ُشعبَة بَُن الُم

إذرْ، بَن النعمان ْن َنّصَرْت وكانِت الُم َبَْت َت ّي َفأ في أعورَْ لشيخ رْغبة وقالت: أ
ّوجُت بَنكاحي تفتخَر أن أرْدَت ولكْن عمياء؟ عجوز َتَز إن بَنَت فتقول:  إن النعما بَ
إذرْ ْن إت، الُم إرمها عليه تدخل ذلك بَعد وكانِت فقال: صَدق ُيك حالها عن ويسألها ف



فقالت:
ّناَس َنُِسوُس *فبينا َقٌة فيهم نِحن ** إذا أْمُرنِا والمُر ال ْو َنّصُف* ُس َت َنِ
ُأفَا َف إعيُمها يدوم لِ لدنِيا * ّلُب َنِ َق َت َتَصّرفُا* بَنا تارْاٍت **  َو

َنّصف َت َنِ َدم، وقولها:  َتْخ ُنِْس ْنَصُف: الخادم.  أي:  والَم

تفسيرالمحصنات إلىَ المفسرين عامة ذهب ُقّررْ ما علىَ المر كان ولما
ّفة بَالعفائف، إع ًا، بَشرط ليست وال َد وإنِما أيض ّي ًا كانِت ولئن للعادةا، َق شرط

المطلقة، بَالنصوص الجواز فثبت عرفَت، لما الجواز عدم علىَ يدل لِ فانِتفاؤُهَ
إكُحوا وقوله ْنِ َفا ُكم َطاَب َما تعالىَ: { إء}ٍ. وقوله إمَن َل ّنَسا عليه الله صَلىَ ال
ذلك. وغير «تناكحو...»، وسلم

إة) (مسلمًة نِكاح (و) صَح َلم َع أو كانِت (ا إل كتابَية) (َم ْو إةا) أي َط القدرْةا مع الُحّر
تحته يكون لِ أن بَشرط لكن ونِفقتها، مهرها له يكون بَأن الحرةا، نِكاح علىَ
ٌةا، ٍذ يجوز لِ فإنِه ُحّر ًا. وقال حينئ ّوُج يجوز وأحمد: لِ والشافعي مالك إجماع تز
ًا، الكتابَية المة ّوُج ولِ مطلق إة َتَز َد إذا المسلمة الم ْوَل َوَج لقوله الحرةا، َط

َوَمْن إطع َلْم تعالىَ: { َت ُكم َيْس ْن ً إم ْولِ إكَح أْن َط ْن إت َي َنا إت الُمْحَص َنا إم ْؤ إمْن الُم َما َف
َكْت َل ُكم َم ُنِ ْيَما ُكُم إمْن َأ إت َيا َت إت}ٍ أي: فليتزوج، َف َنا إم ْؤ هنا: بَالمحصنات والمراد الُم

الحرائر.

إكُحوا قوله نِحو المطلقة، النصوص ولنا َفانِ ُكم َطاَب َما تعالىَ: { إء}ٍ، إمَن َل ّنَسا ال
إحّل وقوله ُأ ُكم تعالىَ: {و َء َما َل ُكم}ٍ، َورَْا إل ابَن عن نِقلنا فقد السابَقة الية وأما َذ
الله صَلىَ قوله معنىَ وهو نِقول، وبَه الحرةا، نِكاح وجود حال المراد أن عباس

َكُح «لِ وسلم عليه ْن َلَمُة ُت إةا». كذا علىَ ا عن البيهقي «الهداية». ورْوى في الُحّر
َكَح أن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله الحسن: رْسول ْن الحرةا. قال: علىَ المُة ُت

الصحابَة.  من جماعة قول وهو الكتاب، معنىَ في أنِه إلِ مرسل هذا

ّوج «الهداية»: ويجوز صَاحب قول وأما عليه الله صَلىَ لقوله عليها الحرةا َتَز
َكُح وسلم ْن ُت كما َعلَي، علىَ موقوفا هو وإنِما َوهٌم، فرفعه المة»، علىَ الحرةا «
إنّي رْواهَ ْط ُق ّدارَْ َةا تزوجَت بَلفظ: إذا عنه ال َلمة علىَ الحر يومين لها َقّسْم ا

َلمة ًا. لن ول َلمة يوم ّوَج أْن لها ينبغي لِ ا سبحانِه: قوله الحرةا. ثم علىَ ُتَز
إلَك َذ إشَي إلَمْن { َنَت َخ َع ُكم}ٍ.فيد ال ْن َلمة نِكاح جواز عدم إم ًا ا لِ حين مطلق

َنت خشية من ضرورْةا َع الزنِا. من نِفسه علىَ وهو: الخوفا ال
إم نِكاح (و) صَح إر إرَمة) بَالحج َو) نِكاح (الُمْح مذهب وهو العمرةا، أو (الُمْح

ّثورْي. وقال إصّح وأحمد: لِ والشافعي مالك ال إرم نِكاُح َي ًا الُمْح ّيا، أو كان زوج إل َو
إرمة، نِكاُح ولِ ّي إلِ الجماعة رْوى إلَما الُمْح ْيه حديث من البخارْ َب ْهٍب: أن بَن ُنِ َو

َبيد بَن عمر إن أبَاَن إلىَ أرْسله الله ُع ٍذ وأبَاُن يسأل، عفان بَن عثمان بَ أميُر يومئ
إرمان: إنِي وهما الحّج، إكح أن أرْدت ُمْح ْنِ َبير؟ بَن َشيبَة ابَنَة عمر بَن طلحَة ُأ ُج
وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول يقول: قال عثماَن أبَي أبَان: سمعُت فقال

إكُح «لِ ْن إرُم َي َكح». زاد ولِ الُمْح ْن ُطب»، رْواية: «ولِ في داود وأبَو مسلم ُي وزاد َيْخ
ّبان: «ولِ ابَن َطُب إح ًا، الكراهة علىَ محمولِن وهما عليه»، ُيْخ ما فليكن اتفاق



إلَما كذلك، قبلها َفان أبَا أن الُحَصين بَن داود «الموطأ» عن في و َط الُمّري َغ
ًا أبَاهَ أن أخبرهَ إريف ّوج َط ًةا َتَز ّد محرم، وهو امرأ نِكاحه.  عمر فر

إحّل قوله إطلق ولنا ُأ ُكم تعالىَ: {و َء َما َل ُكم}ٍ وصَريُح َورَْا إل الكتب في ما َذ
ّوج وسلم عليه الله صَلىَ النبي أن عباس ابَن حديث من الستة َنَِة تز ْيُمو وهو َم

إرٌم. زاد َنىَ ُمْح َبَ إرفا. وهو وماتت حلل، وهو بَها البخارْي: و للبناء ظرفا بََس
َلصََّم بَن يزيد رْواهَ ما التوارْيخ. وأما أعجب من وهو والموت، وهو تزوجها أنِه ا

َو لم حلل، ْق َةا َي ُيَخّرجه لم يزيد وحديث الستة، عليه اتفق مما فإنِه هذا، قو
ًا ، النسائي ولِ البخارْي َوم لِ وأيض ُد يقا ًا عباس بَابَن يزي ًا، حفظ سيما لِ وإتقانِ
ْعَرفا فهو خالته، وميمونِة ّطحاوي رْوى إلَما بَخالته، أ دينارْ: بَن عمرو عن ال

َد عن إشهاب، ابَن حدثني َكَح وسلم عليه الله صَلىَ الصََّم: (أنِه بَن يزي ميمونِة َنِ
ّي: وما قال: فقلُت حللِن، وهما إر ْه إرْي للّز ْد ّوال أعرابَي الصَم؟) إنِه ابََن ُي َبَ
ْيه، علىَ َب إق عباس؟. ابَن مثل أتجعله َع

ّوجها وسلم عليه الله صَلىَ أنِه رْافع أبَي عن رْوي وما َنىَ حلٌل، وهو َتَز َبَ بَها و
ً أنِا وكنُت حلل، وهو رُْوي وإن الصحيحين من واحد في ُيَخّرج لم بَينهما، رْسولِ
ّبان»، ابَن «صَحيح في فيه يقل لم ولذا الصحة، درْجة في ذلك يبلغ فلم إح

ًا نِعلم قال: ولِ حسن، سوى: حديث الترمذي ٍر. عن َحّماد غير أسندهَ أحد َط َم
ْكُن قام أنِه المحققين: والحاصَل بَعض قال عباس ابَن حديث بَين المعارْضة رُْ

َثي إدي ًا، منهما أقوى عباس ابَن وحديُث وأبَان، يزيد وَح بَاعتبارْهَ رَّْجْحنا فإن سند
َنا، الترجيح كان َع ُهَ َم ُد ْعُض َي إبَي عن الطحاوي رْواهَ ما و َنِة، أ َوا إغيَرةا، عن َع عن ُم
ّوج عائشة، عن َمسروٍق، عن الّضَحىَ، أبَي عليه الله صَلىَ الله رْسول قالت: تَز

َلُة وهو نِسائه بَعَض وسلم َق َنِ إرٌم. قال: و َتّج إثقاٌت كلهم الحديث هذا ُمْح ُيْح
َبّزارْ ورْواهَ بَروايتهم، الله صَلىَ أنِه عائشة عن مسروق، «مسندهَ» عن في ال

ّوج وسلم عليه إرٌم، وهو ميمونَِة َتَز إرٌم.  وهو واحتجم ُمْح ُمْح

َنا وإن إط بَقوةا رَّْجْح ْب إةا َض إفقههم، الّروا ليسوا وغيرهَ، عثمان عن الرواةا فإن و
ًا ذلك، عباٍس ابَن عن رْوى كَمن ًا، فقه وعطاء، ُجبير، بَن كسعيد وضبط

إرمة، ومجاهد، وطاوس، ْك إع إر و للتعارْض تساقطا تركناهَ زيد. وإن بَن وجابَ
إصَرنِا ٌد لنِه معنا، فهو القياس، إلىَ و ّفُظ التي العقود كسائر عق َل َت إء من بَها ُي شرا

ٍة ّتَسّري َأَم لكان َحُرَم ولو الحرام، بَسبب العقود من شيء يمتنع ولِ وغيرهَ، لل
َنّزل أن غايته إهَ الوطىَء منزلَة ُي إر َث نِفسه العقد بَطلن في لِ الحج، إفساد في وأ
َنا وإن ْق ّف إج لفظ ُيْحَمُل التعارْض لدفع َو ّو ّتَز البناء علىَ الصََّم ابَن حديث في ال
ًا، بَها ُيْحَمل ، العادية السببية لعلقة مجاز إكُح «لِ وسلم عليه الله صَلىَ قوله و ْن َي

إرم» إما، ْهي علىَ الُمْح َتْحريم، َنِ ُء ال ُد والنكاُح:الوطىَ الثانِية: بَالجملة والمرا
إر الوطىَء، من التمكيُن ّكُن لِ أي الشخصَّ، بَاعتبارْ والتذكي إرمُة ُتَم زوَجها الُمْح

ًا الكراهة علىَ أو منه إرم لن وذلك الدلة، بَين جمع مباشرةا عن شغل في الُمْح
َغُل لنِه النكاح، عقد ٍة، من فيه لما العبادةا، في الحسان عن القلَب َيْش َب ْط إخ

َداٍت، َو ٍةا، وُمَرا إجَماع، لطلب النفس تنبيه ويتضمن واجتماعات، ودعو وهذا ال
ًا. وقال قوله: «ولِ َمْحَمُل ُطب» إجماع يقال: أن «الكافي»: والوجه في َيْخ



َوى) بَالنهي الحديث ُير ًا، ( ّطابَي، اختيارْ وهو مجزوم للتنزيه يكون والنهي الَخ
ًا رُْوي وإن ّي النهي. بَمعنىَ يجيء فالنفي منف

َو) صَّح َلىَ نِكاُح ( ْب َنِا) وقال إمن (ُح َفر: لِ ُيوسف أبَو إز إصّح، وُز مالك قول وهو َي
َبَل لن وأحمد، والشافعي ُع إسقاطه، يجوز لِ حتىَ محترم، الزنِا من الَح َيمن َف

ُع كما النكاح، صَحَة َن َبُل َيْم ًا.  غيرهَ من الَح اتفاق

إحّل قوله ولنا ُأ ُكم تعالىَ: {و َء َما َل ُكْم}ٍ وإنِما َورَْا إل ّوج يمتنع ذ ْبلىَ تز غير من الُح
غيَر الناكُح كان إذا فيما والخلفا للزانِي حرمَة ولِ الماء، صَاحب لحرمة الّزنِا

ّنَسب ثابََت الحمُل يكن لم إذا وفيما الزانِي، كان إذا فإنِه الناكُح، غير من ال
ًا، النكاح يصح الناكَح هو الزانِي َبُل كان (وإذا إجماع ّنَسب ثابََت الَح غير من ال
ًا). النكاح يصح لِ الناكح إجماع

َ َولِ ُأ) أي ( َط ّتىَ الزوُج يطؤها ولِ ُتو َع) كيل (َح َع ماؤُهَ َيسقَي َتَض ولِ غيرهَ، زرْ
إض الواطىَء حرمة من يلزم َبل لعارْ ُد الَح من ذلك يلزم لِ كما النكاح، فسا

إض ُحرمته إض لعارْ ّنفاس. ثم الحي الوطىَء حرمة «الهداية»: أن في المذكورْ وال
َع ماؤُهَ يسقي أن لجل ُيفهم غيرهَ، زرْ يجوز الزانِي هو كان لو الناكح أن منه و

َلىَ النفقة يجب لِ «الملتقط»: أنِه في وذكر الوطء، ْب تضع لم ما الّزنِىَ من للُح
إحّل لِ لنِه الَحْمل، إجيُز من عند بَها الِستمتاع له َي ٌء النكاح، ُي َبل كان سوا منه الَح

ْو إدي. والظاهر ذلك. ذكرهَ ُيشعر المتن كلم وإطلق لِ، أ ْن إبْرَج قوله: أن ال
ٌء» تعميٌم فيوافق الِستمتاع، له يحل لقوله: لِ لِ النفقة، يجب لقوله: لِ «سوا

َقة عبارْةا إف الرواية. من سبق ما علىَ للقياس «الهداية» الموا
إفي»: رْجل «واقعات وفي إط ّنا ّوج ال ْقٍط فجاءت امرأةا، تز إس ُقُه، استبان بَ ْل إن َخ

َق لن النكاح، َيُجز لم أشهر أرْبَعة من لقّل بَه جاءت ْل إبيُن إنِما الولد َخ َت في َيس
ّيَن أشهر، أرْبَعة الول.  من الولد أن فتع

ُء الزنِا ليس ثم ًا المولىَ ووطىَ ُحرمة فلعدم الزنِا، أما الجارْية، تزويج من مانِع
إء إفَراٍش ليست فلنِها المولىَ وأما الزانِي، ما لِ بَولد جاءت لو فإنِها لمولِها، بَ

ُبُت ْث َئها أن ُيستحب أنِه إلِ دعوةا، بَغير نِسبه َي إر ْب َت َع لمائه، صَيانِة َيْس َن َفر وَم جواز ُز
ّوجها َيض، ثلثِ تحيض حتىَ تز ّدةا وهو: وجوب أصَله علىَ بَناء إح إع بَعد للتزوج ال

إحّب محمد: لِ زنِا. وقال من ولو وطىَء كل إذا يعني الِستبراء، قبل يطأها أن ُأ
ّوجها ًا الوطىَء، َيْحُرم الَحْمُل تحقق لو لنِه قبله، المولىَ َز إع سقي عن تفادي َزرْْ
ُهَ َوَجَب احتمل فإذا غيرهَ، ًا، التنّز ُء. النكاح مكاَن كان لو كما احتياط الشرا

َو) صََّح ٍة) بَتشديد (إلىَ النكاح عقد ُضّمْت) في (َمْن نِكاح ( الراء ُمَحّرَم
ٍة، إلىَ ُضّمت بَأن المفتوحة، ّية، أو ُمَحّرَم إن َث إةا أو زوج، ذات أو َو ّد َت ْع الغير، ُم

ُطل ْب َي ُلخرى، نِكاح و نِكاح بَطلَن يقتضي لِ الُمَحّرمة نِكاح ُبَطلن لن ا
البيع، في وعبد ُحَر بَين الجمع وبَين هذا بَين والفرق العقد، في معها الَمضمومة

العقد صَحة في شرٌط يجوز، لِ فيما العقد قبول أّن فيهما، البيع يبطل حيث
يبطل لِ والنكاح الفاسدةا، بَالشروط يبطل والبيع فاسد، شرط وهو يجوز، فيما

ّنَخعي: النكاُح بَها. وعن إدم ال ْه إدم والشرط الشرط، َي ْه البيع. َي



إسم أبَي عند نِكاحها صَح للتي بَكماله المسّمىَ ثم ْق َي إر علىَ حنيفة. وقالِ:  مه
إهَما إل ْث ُلخرى أصَاب وما لزمه، نِكاحها صَح التي أصَاب فما إم عنه. وفي سقط ا

إحّل لِ بَالتي دخل «الزيادات»: ولو إلها، مهُر يلزمه له َت ّد ولِ إمث العلم مع عليه َح
حنيفة. أبَي عند بَالحرمة

إنِكاُح َغارْ)  ( الّش

َأن ـ، الشين بَكسر ـ الّشغارْ نِكاح عندنِا ويصح للرجل: الرجل يقول وهو: 
ّوُجك ّوجني أن علىَ ُأختي ُأَز َتَك، تز نِكاَح منهما واحد كّل مهُر يكون أن علىَ ُأخ

ُلخرى، إهما في ذلك قالِ أو ا ْي َت إهما، أو ابَن ْي مثلها. مهُر منهما واحدةا ولكل ُأّم
َغارْ، إنِكاح عن وسلم عليه الله صَلىَ لنهيه والشافعي مالك وأبَطله رْواهَ كما الّش

َد يقتضي والنهي الستة، الكتب وأصَحاب أحمد المنهّي. فسا
ّنكاَح أن ولنا لن صَحيح، غير بَالنهي واستدلِلهما الفاسد، بَالشرط َيبطل لِ ال

ّو النهي ُل عليه الله صَلىَ الله رْسول عمر: نِهىَ ابَن قال هكذا المهر، عن للُخ
ّوَج أن وسلم ُةا ُتَز ٍر غير من بَالمرأةا المرأ َغارْ لن منهما. وهذا واحدةا لكّل مه الّش

ّو هو ُل إغَرةا: إذا يقال: بَلدةا اللغة، في الُخ وإنِما الّسلطان، من َخالية كانِت َشا
َو أن بَه أرْاد ُل ّنكاح المرأةا َتْخ نِقول. وبَه المهر، عن بَال
َكاَح) أي (لِ إه) لن نِكاح للرجل يصح لِ إنِ إت َأَم َعة إملك ( ْت ّوج، قبل له ثابٌَت الُم التز

القضية. بَهذهَ فيرتفع الحرية، شبهة هناك كان إذا إلِ الثابَت، إثبات إلىَ فيؤدي
إه) لن نِكاح (و) لِ إت َك إل َع ما النكاح (َما إر ًا إلِ ُش َتركة ثمراٍت مثمر بَين مش

إكَحين، َنا َت َطالب أن لها كان ولهذا الُم َطالبها أن له كما بَالوطىَء، ُت إكين، ُي ّتْم يال
َنافي والمملوكيُة ّية، ُت إك إل ٍذ فيمتنع الما ولو الشركة، علىَ النكاح ثمرةا وقوع حينئ

ْلَك لِ لنِها جاز، مولِهَ بَنَت العبد نِكح أبَيها. مال في لها إم
َولِ) نِكاح ٍةا ( إفَر َكا إر ( ْي ٍة) ولِ َغ ّي إبَ َتا أو مجوسية، كانِت سواء اليمين، بَملك وطؤها إك

الملئكة، أو الكواكب يعبد بَل له، كتاب لِ َمن الصابَىَء كان إن صَابَئة، أو وثنية
ًا كان إن لِ ومحمد، يوسف أبَي عن قيل كما ُبَورْ يقرأ نِصرانِي ّظم بَالّز َع ُي و

إقبلة كتعظيمنا الكواكب حنيفة.  أبَي عن قيل كما ال

إلَما المجوسية، أما ْيبة أبَي وابَن الرزاق، عبد رْوى ف ْيهما» من في َش َف ّن «ُمَص
الله صَلىَ النبي علي: أن بَن محمد بَن الحسن عن مسلم، بَن قيس حديث

َتَب وسلم عليه إس إلىَ َك إرُض َهَجر مجو ْع إبل أسلم َفَمن السلم، عليهم َي منه، ُق
إلم لم َومن إربَت ُيْس َية، عليه ُض إجْز إكحي غير ال إكلي ولِ نِسائهم َنِا ذبَائحهم. قال آ
ّطان: هو ابَن َق وقد الربَيع، ابَن وهو مسلم، بَن قيس فيه إرْساله ومع مرسٌل، ال

إلف ُت بَالقضاء. حفظه ساء ممن وهو فيه، اخ

بَن الله عبد عن قيس، فيها ليس طريق «الطبقات» من في سعد ابَن ورْواهَ
َهَجر. مجوس إلىَ كتب وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول العاص: أن بَن عمرو
َكح قال: «لِ أن .. إلىَ ْن َكُل ولِ نِساؤُهم، ُت ُهم». وسيأتي ُتؤ إئُح من فيه ما دبَا
إلك شاء إن الجزية بَاب في الكلم َعلّم. الَم ال
ّوج ثورْ: يجوز وأبَو الظاهري داود وقال لهم كان المجوس لن المجوسية، َتَز



َع كتاب، َق َوا ُهم َف ُك إل َتُه َم َكْر ولم ُأْخ ْن َنُِسوهَ كتابَهم فُرفع عليه، ُي ُأجيب و بَأن و
فيه ذلك يعتبر لِ والسلم الصلةا عليه إسمعيل ولد من كالوثني للحال العبرةا

إكُحوا تعالىَ: {ولِ فلقوله الوثنية الن. وأما ْن إت َت َكا ّتىَ الُمْشر إمّن}ٍ، َح ْؤ ُي
سبحانِه الله أن ترى ألِ آخر، بَاسم لِختصاصَها الكتابَيَة تتناول لِ والمشركة

إن بَقوله: {لم الكتاب أهل علىَ المشركين عطف ُك إذيَن َي ّل َفُروا ا إل من َك أه
إب َتا إك إكيَن}ٍ والعطف ال إر المغايرةا. يقتضي والُمْش

ّيب، بَن سعيد وقال وطىَء دينارْ: يجوز بَن وعمرو وطاوس، وعطاء، الُمَس
إك المشركة إل إجيب سبايا وطىَء بَجواز الثر لورْود اليمين، بَم ُأ ما بَأن العرب. و

منسوخ هو أو السلم، بَعد الوطىَء علىَ محموٌل العرب سبايا وطىَء من ورْد
تلونِا.  بَما

َولِ) يصح ُأْخَرى نِكاح ( إةا في إللُحّر ( ّد ٍة) سواء إع َع إبَ أو رْجعي طلق عدةا كانِت رَْا
ًا يصيَر كيل بَائن، ًا. (و) نِكاح خمٍس بَين جامع ْكم إد أخرى ُح ْب َع ْل إل إةا إفي ( ّد ٍة) إع َي إنِ َثا

ًا يصيَر لئل ًا، ثلثة بَين جامع َةا لن حكم ّد َت ْع َنًِة كانِت وإن الُم َبا غليظًة، بَينونًِة ُم
إة، لبقاء وجه من بَاٍق نِكاُحها َق َف ّن َنىَ، ال ْك واعتبارْ الخروج، من والمنع والّس

إفَراش، لو كما فصارْ سنتين، من لقّل بَه جاءت إذا ولدها َنَِسُب يثبت ولذا ال
ّوَج ملك في والثانِيُة ُأخرى العبد تزوج أو نِكاحه، إملك في والرابَعُة ُأخرى الُحّر َتَز

نِكاحه.
َولِ إصّح) نِكاح ( ٍة) سواء َي َأَم ًةا كانِت ( ّبََر َد ٍد أّم أو ُم َبة أو ول َت َكا َعلىَ ُم ٍةا ( ْو ُحّر إفي َأ

َها) أي إت ّد ّدةا إع ًةا كانِت سواء الُحّرةا، إع ّد عن أو قولهما، وهو رْجعي، طلق عن إع
حنيفة. أبَي قول وهو بَائن،
إنِما وهو الحرةا، علىَ المة إدخال الحرام ـ: أّن ليلىَ أبَي ابَن قول وهو ـ لهما

ُكه كان إذا يتحقق ًا إمل َبانٌِة وهذهَ عليها، بَاقي ًا يكون فل ُم لو كما عليها، متزوج
ٍء أو فاسد، نِكاح من حرةا عدةا في أمًة تزوج لِ حلف لو ولهذا بَشبهة، وطىَ
يحنث. لِ عدتها، في وتزوج فأبَانِها عليها، يتزوج

ّدةا إملك حنيفة: أن ولبَي َت ْع ُع، فالِحتياُط وجه، من بَاٍق بَائن طلق عن الُم المن
ٍة. عدةا في أو ُأختها، عدةا في المرأةا كنكاح رْابَع
مالٌك: يجوز الحرةا. وقال علىَ المَة يتزوج أن للعبد الشافعي: يجوز وقال
ّوُج الحرةا.  رْضيت إذا الحرةا علىَ المة َتَز

إهما» عن في الرزاق وعبد شيبة أبَي ابَن رْوى ما ولنا ْي َف ّن َهىَ الحسن «ُمَص َنِ قال: 
َكَح أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول ْن رْضي علّي الحرةا. وقال علىَ المُة ُت

َكح عنه: لِ الله ْن ُوهَ علىَ المة ُت أبَي ابَن رْواهما مسعود، ابَن عن الحرةا. ونِح
َكح الله: لِ عبد بَن جابَر شيبة. وقال ْن َكح الحرةا، علىَ المة ُت ْن ُت علىَ الحرةا و
ّوي الصحابَة عن ثابَتة آثارٌْ «مصنفه» فهذهَ في الرزاق عبد المة. رْواهَ َق ُت

إه، لم (لو الُمْرَسل الحديث إت ّي إبَُحّج والشافعّي علماؤُنِا َقبوله. ثم فوجب نِقل) 
ّوج علىَ العبد َقَصروا ُبنا يتزوج أن مالك: له ثنتين. وقال تز َه ًا. ومذ ّي أرْبَع مرو

ُد يتزوج قال: لِ عنه الله رْضي عمر عن ثنتين. من أكثَر العب
َولِ) يصح إمٍل نِكاح ( َبَت (َحا إلها) بَأن َنَِسُب َث ّيًة، كانِت َحْم إب ًةا أو َمْس إجَر َها ذاَت ُم



َكْرخي واعتمدهَ حنيفة، أبَي عن محمد ذلك رْوى َحْربََي، من َحْمٍل لحرمة ال
ّنَسب ثبوت بَسبب الماء صَاحب حنيفة: أن أبَي عن يوسف أبَو منه. ورْوى ال

ّية، إب إجَرةا أو الَمْس َها ً كانِت إذا الُم َطأ ولِ تزوجها، يجوز حربَّي من حامل حتىَ ُتو
الرواية. هذهَ الطحاوي تضع. واعتمد

الُمتعة) نِكاح (حكم
َولِ) يصح إة) وصَورْته: أن نِكاح ( َع ْت عن خالية لِمرأةا الشهود بَحضرةا ُيقال (الُم

إعيني ّت ُع نِفسك، الموانِع: َم ّت َتَم إك أو: أ َيذكر بَكذا، كذا إبَ ًةا و ًا الزمان، من مد ْدرْ َق و
ُتَك المال، من ْع ّت ّد نِفسي. ولِ فتقول: َم ًا فيه، التمتع لفظ من ُبَ وبَين بَينه فرق

إت ّق َو َلَمة بَن إياس حديث من مسلم رْوى إلَما الُم قال: رَّْخصََّ الكوع بَن َس
َطاس عام وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول ْو َعة في َأ ْت ًا، الُم عنها. نِهىَ ثم ثلث

َطاس، البيهقي: وعام قال ْو بَيسير. انِتهىَ. الفتح بَعد لنِه واحد، الفتح وعام أ
ٍد ولِ ُيْصَرفُا وأوطاُس إزن ديارْ من ُيْصرفا: وا َوا رْسول َقَسَم فيه بَالطائف، َه

َنين.  غنائم وسلم عليه الله صَلىَ الله ُح

إزمي: قد «الناسخ كتاب وفي َعة كانِت والمنسوخ» للَحا ْت صَدرْ في مباحًة الُم
ابَن ذكرهَ الذي للسبب وسلم عليه الله صَلىَ النبي أبَاحها وإنِما السلم،
إزم أبَي بَن قيس عن الصحيحين في كما مسعود، بََن الله عبد قال: سمعُت َحا
ٌء لنا ليس وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول مع نِغزو يقول: كنا مسعود إنِسا

إصي؟ فقلنا: ألِ َتْخ َكَح أن لنا رَّْخصَّ ثم ذلك، عن فنهانِا َنِْس ْن ُةا ُت إلىَ بَالثوب المرأ
َيا عبد قرأ ثم أجٍل، َها الله: { ّي إذيَن أ ّل ُنوا ا إت ُتَحّرُموا لِ آَم َبا ّي ُكم ا َأَحّل َما َط َ َل َولِ

ُدوا َت ْع َ ا إّن َت إحّب لِ إدين}ٍ، ُي َت ْع ُةا الُم َء َيعتقد كان أنِه علىَ َدّل اليَة الله عبد وقرا
ًةا البَاحَة َع أنِه إلِ عباس، كابَن مستمر سيأتي. كما ُجبير بَن سعيد بَقول رََْج

أو بَالنصَّّ، النهي يبلغه لم لنِه استمر، أو ذلك بَعد رْجع فلعله مسعود ابَن وأما
قال: إنِما عباس، ابَن عن الترمذي رْوى كما عباس، ابَن ذكرهَ الذي للسبب

َعُة كانِت ْت ُدم الرجل كان السلم، أول في الُم ْق معرفة، بَها له ليس البلدةا َي
َةا فيتزوج إرْ المرأ ْد َق َفُظ ُيقيم، أنِه يرى ما إبَ َتْح َعُه، له ف َتا إلُح َم ُتْص أي شيئه، له و
ّ نِزلت إذا حتىَ ونِحوهَ، طبخه َلىَ الية: {إلِ إهم َع إج َوا َكْت َما َأو َأْز َل ُهم}ٍ َم ُنِ ْيَما أ

إرْي. الزواج سوى أي حراٌم، سواهما َفْرٍج عباس: كّل ابَن قال والّسَرا
َنا الحازمي: ولم قال ْغ ُل ْب في وهم لهم أبَاحها وسلم عليه الله صَلىَ النبي أّن َي

مختلفة أوقات في لهم وأبَاحها مرةا، غيَر عنها نِهاهم ولذلك وأوطانِهم، بَيوتهم
إه، آخر في عليهم َحّرمها حتىَ الضرورْات، بَحسب ّي إن الوداع، َحّجة في وذلك إس

ٍد تحريَم فكان من طائفة إلِ المصارْ، وفقهاء الئمة بَين فيه خلفا لِ تأبَي
ُيحكىَ الشيعة، ُجَريج. ابَن عن و

ّوُل كان فإنِه فيها، عباس ابَن عن ُيحكىَ ما وأما َأ َت َتها َي َطّر إبَاح ُطول إليها للُمض إل
ُغربَة ّلة ال إق َيَسارْ و ّدةا، ال إج أسند ثم بَها، الفتوى عن وأمسك توقف ثم وال

إبَي طريق من الحازمي ّطا َبير بَن سعيد إلىَ الَخ عباس: لقد لِبَن قال: قلت ُج
َياك سارْت ْت ُف َبان إبَ ْك ًا فيها وقالت الّر قلت: قالوا: قالوا؟ قال: وما إشعر

ْد َق ْلُت * إح ** يا مجلُسه َطاَل َلّما للشيخ ُق َيا في لك هل صََا ْت إس ابَن ُف ّبا َع



إة في لَك *هل إنَِسة الطرافا رَْْخص َدرْ حين مثواَك ** تكون آ الناس َمْص
َدرْ إح: ُمَرّخُم بَالفتح: الناعمة، والّرْخَصة أي: مرجعهم، الدال، بَفتح المص وصََا

إحب. فقال: سبحان إة هي وإنِما َأفتيُت، بَهذا ما والله الله صََا َت ْي إم كالَم إم والد ولح
إبَي: فهذا للُمضطر. قال إلِ الخنزير، ّطا ّين الَخ َب مذهَب فيه سلك أنِه لك ُي
َهُه القياس، ّب َوام بَه الذي الطعام إلىَ بَالمضطر وَش يكون وبَعدمه النفس، إق

َلُف، ّت إة بَاب من هذا وإنِما ال َب َل والعلج، بَالصوم مادتها ُتْحَسم وقد الشهوةا، َغ
ّبَر. الفارْق، مع قياس وهو كالخر، الضرورْةا حكم في أحدهما فليس َد َت َف

ُدّل ومما قوله، عن عباس لِبَن الرجوع صَريح فيه ليس كله أقول: وهذا علىَ َي
إة بَطلن َع ْت ًا الُم وسلم عليه الله صَلىَ النبي مسلم»: أن «صَحيح في ما مطلق
يوم حّرمها وسلم عليه الله صَلىَ البخارْي: أنِه وفي وفيه الفتح، يوم حّرمها
َبر، ْي ُق َخ إفي ْو ّت إسَخْت أنِها وال مرتين. ُنِ

ٍء قيل: ثلثُة إسَخْت أشيا َعُة، ُنِ ْت ُلُحوم مرتين: الْم إر و ّية، الُحُم إل ْه َوّجه ال ّت إلىَ وال
الصلةا.  في المقدس بَيت

ْنُِت كنُت إنِي الناس أيها مسلم»: «يا «صَحيح وفي إذ إع في لكم َأ من الِستمتا
ٌء منهّن عندهَ كان فمن القيامة، يوم إلىَ ذلك الله َحّرَم وقد النساء، ُيَخّل شي ْل َف
ُهّن مما تأخذوا ولِ سبيله، ُتُمو ْي َت ًا.» وفيه آ ًا: أّن شيئ ًا أيض عباس ابَن سمع علي

ّيُن َل إة، في ُي َع ْت ً الُم عليه الله صَلىَ الله رْسول فإّن عباس، ابَن يا فقال: مهل
ّية. الُحُمر لحوم وعن خيبر، يوم عنها نِهىَ وسلم إس ْنِ ال

ًا كان لنِه جائز، مالك: هو «الهداية»: قال صَاحب قول وأما أن إلىَ فيبقىَ مباح
إلىَ رْجوعه صََّح عباس وابَن الصحابَة، بَإجماع النسخ قلنا: ثبت ، نِاسخه يظهر

ُع. فما قولهم: فتقّررَْ َلُه الجما َق َبُه. وقوله: ثبت ليس مالٍك عن َنِ َه ْذ النسخ َم
إة نِكاح نِسُخ ثبت وقد بَالجماع، َيثبت لِ النسَخ أن فيه الصحابَة، بَإجماع َع ْت عن الُم
من الشيعة بَمخالفة عبرةا ولِ إنَِزاع غير من وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول

الِبَتداع. أهل

ّقت) النكاح (حكم المو
َولِ) يصح إت) وهو نِكاح ( ّق َو ٍةا إلىَ نِكاح (الُم ّد ٍة ُم َن ّي َع وهو قصيرةا، أو طويلة ُم

ًةا ذكر إذا أنِه حنيفة أبَي عن الحسن ورْوى الئمة، شمس مختارْ ّد يعيش لِ ُم
ُلهما ْث َفر: يصح «المختلف». وقال صَاحب مختارْ وهذا النكاح، صَح إليها إم ُز
ُطُل النكاح، ْب َي ُبْضع، حرمة إسقاط النكاح معنىَ لن التوقيت، و لِ والسقاط ال
ُطل ْب ّوجها لو كما فصارْ الفاسدةا، بَالشروط َي ّلقها أْن بَشرط َتَز َط شهر. بَعد ُي

ّقت نِكاح أن ولنا َو ْتعة، نِكاح معنىَ في الُم إصح لِ كما يصح، (فل الُم إنِكاح) َي
إة، َع ْت ُتَك إذا أنِه ترى ألِ للمعانِي، العبرةا إذ الُم ً قال: جعل فإنِه موتي، بَعد وكيل

ّيا، يكون إصَ ُتك ولو َو ّيا قال: جعل إصَ َوالة وكذا وكيلً، يكون حياتي في َو بَشرط الَح
ّدين بَقاء َوالٌة. ويؤيد الصَيل بَراءةا بَشرط والكفالُة كفالٌة، الصَيل علىَ ال هذا َح

ّوج بَرجل أرْى قال: لِ أنِه عمر عن رُْوي ما ًةا َتَز رْجمته.  إلِ َأَجٍل إلىَ امرأ

ّوج إذا وأما َق أن بَشرط َتَز ّل َط َع اشترَط فقد شهر، بَعد ُي إط شهر، بَعد للنكاح القا
ُدّل وذلك ًا، النكاح انِعقاد علىَ َي ّبَد َد أن علىَ تزوجها ولو مؤ ُع ْق النهارْ في معها َي



ّوجها أو بَالعكس، أو الليل دون ًا تز َد أن نِاوي ُع ْق ًةا معها َي ّفظ ولم مد َل َت في بَذلك َي
إب ْل صَحيح. فالنكاح العقد صَُ

َفاء الولياء في فصل ْك وال
َذ َف َنِ َكاُح ( ٌء ُحّرةا إنِ ٍة) سوا َف ّل َك ًا كانِت ُم ّيب ًا أو َث ّوَجْت وسواء بَكرا غيَرها أو نِفَسها َز
َلو َو إر إمْن ( ْي ٍء َغ ًا إبَل ُكْف إبَس إلَي) أي: مل عن الّرواية ظاهر علىَ َولّي. وهذا بَغير َو
وشيخ الئمة «مبسوطي» شمس في ما علىَ إليه رْجوعهما ورْواية حنيفة، أبَي

َدهَ. بَخواهر المعروفا السلم َزا
ً يوسف أبَو وكان وقال: رََْجع ثم ولّي، لها كان إذا ينعقد لِ النكاح يقول: إن أولِ

ًا الزوج كان إْن ُفؤ ٌء وقال: ينعقد رْجع ثم ينعقد، لم وإلِ انِعقد، ُك الزوج كان سوا
ًا ُفؤ ًا ينعقد محمد يكن. وعند لم أو ُك ٌء إجازةا علىَ موقوف الزوج كان الولي. سوا
ًا ُفؤ يكن.  لم أو ُك

إسيسًة، كانِت إذا مالك: ينعقد وقال النكاح ينعقد وأحمد: لِ الشافعي وقال َخ
َوى إلَما النساء، بَعبارْةا ّترمذي داود أبَو رَْ عن ُجَريج، ابَن عن َماَجه، وابَن وال

ّي، عن موسىَ، بَن سليمان ْهر َوةا، عن الّز صَلىَ الله رْسول أن عائشة عن ُعْر
ّيَما وسلم عليه الله ٍةا قال: «أ َكَحْت امرأ إن بَغير َنِ ْذ ّيها، إ إل َكاُحها َو إن بَاطٌل، ف

َكاُحها إن َتَحّل بَما فالمهر بَها دخل فإن بَاطل، فنكاحها بَاطٌل، ف أي: ـ فرجها من اس
َتَجُروا فإن ـ لِزم له». قال ولّي لِ من ولّي فالسلطاُن ـ أي: اختلفوا ـ اْش

ّلم وقال: قد حسن، الترمذي: حديث َك ابَن أن جهة من الحديث أهل بَعض فيه َت
إقيُت قال: ثم ُجَريج ّي َل إر ُفوا فأنِكرهَ عنه فسألته الّزه ّع هذا. أجل من الحديث فَض
ّي ابَن وقال إد ُجَريج قال: قال،ابَن سليمان: ثم ترجمة «الكامل» في في َع

إقيُت َل َف ّي ( إرفه)، فلم الحديث، هذا عن فسألتُه الّزهر ْع سليمان له: إن فقلت َي
َثنا ّد ًا عليه فأثنىَ عنك بَه َح َهَم يكون أن وقال: أخشىَ خير َلّي. َو َع
ًا السنن وفي َةا، أبَي ابَن عن أيض َد وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن أبَيه عن ُبَْر

َولَي». قال إلِ نِكاَح قال: «لِ َكر اختلفا، فيه حديث الترمذي: هذا بَ َذ َهَ و وجو
الِختلفا.

إنّي»: عن «سنن وفي ْط ُق ّدارَْ إريَن، ابَن ال الله صَلىَ النبي عن هريرةا، أبَي عن إسي
ّوُج «لِ وسلم عليه ُةا ُتَز َةا، المرأ ُةا ولِ المرأ ْفَسها، المرأ َيَة فإّن َنِ إنِ التي هي الّزا
ّوُج ْفَسها». ورْواهَ ُتَز ًا، هريرةا أبَي عن سيرين، ابَن عن الوزاعّي َنِ وهو موقوف

ًا أشبه. وفي ًا: «لِ مسعود ابَن عن «سننه» أيض َدي بَولَي إلِ نِكاَح مرفوع إه وَشا
ْدٍل». إلِ ْكَر الول سند في أّن َع ّكارْ، بَن َبَ وهما ُمَحّررْ، بَن الله عبد الثانِي وفي َبَ
ضعيفان.

ّتىَ قوله ولنا إكَح تعالىَ: {َح ْن ًا َت ْوج ُهَ}ٍ حيث َز ْيَر َد َغ َن تعالىَ: وقوله إليها، النكاح أس
إكْحَن {أْن ْن ُهّن}ٍ، َي َواَج َ وقوله َأْز َفل َناَح تعالىَ: { إهّن ُج ْي َل ْلَن إفيَما َع َع إفي َف

إهّن}ٍ وما إس ُف ْنِ رْسول قال: قال عباس ابَن حديث من البخارْي إلِ الجماعة رْواهَ أ
ّيُم وسلم عليه الله صَلىَ الله َل ّق «ا ّيها، من بَنفسها أح إل ْكُر َو إب َذُن وال ْأ َت في ُتْس

ُنِها نِفسها، ْذ ُتها وإ ُتها». كما أو ـ بَالضم ـ صََُما ُكو ّيم، رْواية، في ُس بَتشديد وال
ُةا التحتية ّيب المكسورْةا: المرأ ّث عاقلٌة. بَالغٌة وهي لها، زوج لِ التي ال



ّدلِلة ووجه ّدمها وسلم عليه الله صَلىَ أنِه ال إلّي علىَ َق َو ّق ال بَقوله: «أح
بَنفسها».

ُهّن بَقوله: {فل الشافعي استدلِل وأما ُلو ْعُض إكْحَن}ٍ حيث أْن َت ْن اليُة قال: هذهَ َي
ٍة أبَيُن ُدّل الله كتاب في آي َهىَ لنِه ولَي، بَغير يجوز لِ النكاح أن علىَ َت الولّي َنِ
ْنع، عن ُع يتحقق وإنِما الَم ْن ُع كان إذا منه الَم النِكاح، وهو يدهَ، في الممنو

ٌع َد بَأّن فمدفو ُع المرا ْن إل: الَم َعْض َها بَأن إحّسا بَال إبَس َعها بَيت، في َيْح َن َيْم أن من و
ّوج، َتز النكاح. مباشرةا من منعهن عن النهي الحقيقي معناها إذ َت

َلُه) أي َو إتَراُض للولّي ( ْع َنا) أي (الِ ّوَجْت لو فيما ُه ْفَسها َز ٍء، غير من َنِ ُفو بَأن ُك
ُلَب ْط َق القاضي من َي إق بَينهما التفري ُلُحو إرْ إل ُكْفء، غير بَمصاهرةا له العا وليس ال

ًا، التفريق هذا إل فسٌخ هو بَل طلق ّنكاح، لصَ ٌء عليه يجب لِ ولهذا ال لم إذا شي
ًا، ذلك يكون لِ الولّي سكت ولو يدخل، مهرها لقبض أو لنفقتها خاصَم ولو رْض

ًا، ذلك كان َدْت ولو رْض َل ّق للولّي فليس منه، َو الولد.  يضيع لئل الفسخ، ح

ُنُِه) أي (ورُْوي ْطل ّوَجْت إذا إنِكاحها بَطلن ُبَ َ نِفَسها َز إبَل ُفؤ) رْوى ( الحسُن ذلك ُك
ّية»: هذا وفي حنيفة، أبَي عن إنِ َوُط أصَّح «الَخا َأْح زمانِنا، في للفتوى والمختارْ و

إسُن ولَي كل ليس إذ إدل، قاٍض كل ولِ القاضي، إلىَ المرافعة ُيْح ْع قيل: ولذا َي
ّد ُذّل، الزمان هذا في القاضي بَاب علىَ الوقوفا َأولىَ. الباب هذا َفَس

ًا والمطلقة ّوجْت لو ثلث ُفؤ غير من نِفَسها َز ّلقها ثم بَها، ودخل ُك إحّل لِ َط للزوج َت
الحسن. رْواية من المختارْ هو ما علىَ الول
َولِ إبُر ( إلّي ُيْج َغًة َو إل ْو َبَا َل َنِْت َو ًا) وله َكا ْكر إبَر أن إبَ ًا، كانِت ولو البالغة غيَر ُيْج ّيب َث

إبر أبَي ابَن قول وأحمد: وهو والشافعي، مالك، وقال ُيْج ّد الُب ليلىَ:  إبكَر والَج ال
ْكر الجملة، في النكاح بَأمر جاهلٌة لنِها البالغَة، إب الصغيرةا. كال

َغر، علىَ عندنِا الولّي إجبارْ فمدارْ ًا كانِت الّص ًا، أو بَكر ّيب َكارَْةا، علىَ وعندهم َث َب ال
ًةا كانِت ًةا. ومعنىَ أو صَغير َذ الجبارْ: أن كبير ُف ْن ُد َي ّيها عق إل َبَّت وإن عليها َو أو َأ

ّدْت. واحتجا ّيُب «صَحيح في بَما رَْ َث ّق مسلم»: «ال إسهما أَح ْف َن ّيها، من بَ ْكُر َول إب وال
إمُرها ْأ َت ُبَوها َيْس ّيَب خصَّّ أنِه نِفسها». بَاعتبارْ في َأ ْكَر أّن فأفاد أحق، بَأنِها الث إب ال

ّق ليست َد منه، بَنفسها أح إفي ُت بَالمفهوم. ذلك فاس
ّوينا ما ولنا ْكُر وسلم عليه الله صَلىَ قوله من رُْ إب َذُن «وال ْأ َت إسها، في ُتْس ْف ُنِها َنِ ْذ وإ

ُتها». وما ّنَسائي ماجه، وابَن داود، وأبَو أحمد، رْوى صََُما ابَن حديث من وال
ًا جارْيًة عنهما: أّن تعالىَ الله رْضي عباس إت إبَكر وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أت

ّوجها أبَاها أّن فذكرت َها كارْهٌة، وهي َز ّيَر وهذا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َفَخ
«الصحيحين».  في لرجاله ُمَخّرٌج فإنِه صَحيح، حديث

ْنَساء عن َيزيد، بَن الله عبد عن النسائي في وما إني َخ َكَح ْنِ وأنِا أبَي قالت: أ
َكوُت إبَكٌر، وأنِا كارْهٌة، فقال: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي إلىَ ذلك َفَش
َها إكْح ْن ّي ذكَر كارْهة». ولكْن وهي ُت ًا كانِت أنِها البخارْ ّيب القطان: ابَن قال َث

ّوَجْت َتَز ُء و ْنَسا َيْت، بََمن َخ إو َبَة أبَو وهو َه َبا إذرْ، عبد بَن ُل ْن «سنن في بَه صََّرح الُم
ماجه». ابَن

إنّي» عن «سنن وفي ْط ُق ّدارَْ ً أن جابَر ال ّوج رْجل َته ز َن أمرها غير من إبَكٌر وهي ابَ



إت َق وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َفأت َفّر تعالىَ الله رْضي عمر ابَن بَينهما. وعن َف
ً أّن عنهما ّوج رْجل َته ز ًا، ابَن َهْت إبَكر إر ّد ذلك، فك وسلم عليه الله صَلىَ النبّي فر

ُع وسلم عليه الله صَلىَ النبّي قال: كان رْواية إنِكاَحها. وفي إز َت ْن من النساء َي
إهّن إج ًا َأزوا ًا ثيب ُهّن أن بَعد وأبَكارْ ّوَج ُء ُيَز ْهَن إذا البَا إر إنّي ذلك. وصَحح َك ْط ُق ّدارَْ ال

َوصََل الول الحديث إرْسال الثانِي. َو
ّد وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أّن عباس ابَن وعن ٍر نِكاح رْ ْك ّيٍب إبَ َث ُهما و َكَح ْنِ َأ

إني أّن إلِ كارْهتان وهما أبَوهما، ْط ُق ّدارَْ إرَمة. وفي مرَسل جعله ال ْك «سنن إع
ٌةا قالت: جاءْت عائشة أحمد» عن النسائي» و«مسند الله صَلىَ النبّي إلىَ فتا

ّوجني أبَي إن الله رْسول فقالت: يا وسلم عليه إه ابَن َز إخي إسيَسته بَي ليرفع َأ َخ
َنع ما فقالت: أَجْزُت إليها، المَر قال: فجعل َلَم أن أرْدُت ولكن أبَي، صََ ْع ُء َت ّنَسا ال

إء إلىَ ليس أّن ٌء. المر من البَا شي

ُةا له ليس أْن بَعمومه يفيد وهذا ًا المباشر ًا، حق دليٌل وفيه الِستحباب، بَل ثابَت
َلها وسلم عليه الله صَلىَ تقريرهَ جهة من ًا، ذلك قو ُلُه ُحّجٌة، حديٌث وهو أيض وَحْم

إةا لعدم ذلك أّن علىَ َء َعَرب أن مع الصَل، خلفُا الكفا الكفاءةا َيعتبرون إنِما ال
ّنَسب، ْوُج بَال  َعّمها ابََن كان والّز

ُتها) أي َوصََْم ْكر صََْمُت ( إب َها ال ُك إح َوَض ُؤُها ( َكا ُبَ ْذٌن، إبَل َو ْوٍت: إ َعُه) أي صََ مع َوَم
ّد) لنِه الصوت ًا، يكن لم البكاء صَوت غير من عينها من الدمع خرج إذا (رَْ بَل رْد

إة علىَ َتَحّزٌن هو َق َفارَْ َويها بَيت ُم إحيَن أبَ إه) أي ( إنِ َذا ْئ َت إن وقت اْس الولّي استئذا
إبكَر ْو ال َأ إغ ( ُلو إر) لها ُبَ َب ُفُضولَي. مع أو الولّي، رْسول مع الَخ

ًا، البكر من الصمت كون أما ْذنِ إلَما إ أّن هريرةا أبَي حديث من الستة الكتب في ف
َكُح قال: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ْن ّيُم ُت َل ّتىَ ا ْأَمُر َح َت َلب أي ـ ُتْس ْط ُي

ًا ْنكح ولِ ـ (أمرها) صَريح إبكر ُت َذن»، حتىَ ال ْأ َت وكيف الله رْسول قالوا: يا ُتْس
ُنِها؟ ُكَت». قال: «أن إذ َتْس

ّد يحتمل فلنِه الضحك وأما ُبُت فل والرضاء، الر ْث ٌد َي فيبقىَ للمعارَْضة، منهما واح
ُد من بَالتصرفا الرضاء علىَ أدّل الضحك لن أو الرضاء، وهو السكوت مجّر

َعْت، إلَما استهزاء بَل لكن السكوت، إم إحُك َس يكون) بَطريق (الذي والّض
الناس. بَين معروفٌا الِستهزاء

ًا، يكون رْواية رْوايتان: في فيه يوسف أبَي فعن البكاء، وأما قد البكاء لن رْض
ويبقىَ للمعارْضة، منهما واحد َيثبت فل ُحْزٍن، عن يكون وقد سرورْ، عن يكون
ُد لن محمد، قول وهو رًْضىَ، يكون رْواية: لِ وفي رًْضىَ، وهو السكوت مجر
ًا البكاء ُحْزن. عن يكون غالب

َياح مع كان إن أنِه والمختارُْ ً يكون الّص ّد، علىَ دليل السكوت مع كان وإن الر
ً يكون الرضا. علىَ دليل

إط إبََشْر إة ( َي إم إج) علىَ َتْس ْو إهَر بَه لها َيْحُصل وجه الّز ْظ ُت َتها معرفٌة. ل أو فيه رْغب
إر) أي عنه. (لِ ْه ْهر تسميُة ُيشترط لِ الَم إح لّن لها، الَم بَدونِه. صَحًة للنكا

ْو َل َو ْكَر ( إب َذَن) ال ْأ َت إلَي (غيُر اْس ْقَرَب) بَأن َو ًا، الب كان َأ ًا، أو كافر استأذنِها أو عبد
إلّي َها الب مع كالخ منه، أولىَ غيُرهَ َو إرَضا َف إل) لِحتمال ( ْو َق َتها أّن إبَال ّلة سكو إق إل

بَه.  لرضاها لِ بَكلمه، المبالِةا



إب) سواء ّي ّث َكال إلّي استأذنِها ( بَأن حقيقًة بَالقول رْضاها فإن غيرهَ، أو أقرُب َو
إضيُت، ًا تقول: رَْ ْكم ّكَن بَأن وُح ُلَب أو نِفسها، من ُتَم ْط إلَما نِفقتها، أو مهَرها َت

البخارْي إلِ الجماعة رْوى ما يعارْضه ولِ ـ الستة الكتب في هريرةا أبَي عن رْوينا
ّيُم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال عباس ابَن عن ـ َل ّق «ا َأَح

إسها، ْف َن ْكُر إبَ إب ْأَمُر وال َت ُنِها نِفسها، إفي ُتْس ْذ ُتها». لن وإ يكن لم إنِما الِستئمارْ صََُما
ًا إق مقتضي ْط ّن إبكر حق في لل الحديث: آخر في وسلم عليه الله صَلىَ لقوله ال
ُنِها ْذ ُتها»، «وإ وسلم عليه الله صَلىَ قوله «الهداية» من في ما وأما صََُما
ّيُب ّث َورْ»، «ال معروفا. فغيُر ُتَشا

إئُل َوالّزا َها ( ُت َكارَْ ًا) لم َبَ إقيَم ولِ يتكررْ، إبَزنِ ّد، بَه عليها ُأ الزنِا، منها تكررْ إذا وأما الح
إقيَم أو ّد، بَسبب عليها ُأ إر حكُم لها ليس الح ْك إب ْو ال ًا. (أ إر اتفاق ْي ٍة، َغ َب ْث َو َك أو إجَماٍع) 

ٍة، حيضة َع ْف ُد إنيٍس أو جراحة، أو بَ ْع ُطوُل َت ْكٍث وهو:  ّوج. فالزائُل غير من ُم َتَز
ٌأ، ُتها مبتد ٌع بَكارْ المبتدأ. وخبر الفاعلية، علىَ بَه مرفو

إر) يعني ْك إب َكال ًا، بَكارْتها زالت َمن أّن ( ٍة بَغير أو بَزنِ َع ْكُمها ُمَجاَم ْكُم ُح إر ُح إبك في ال
َتها أّن ُتها زالت َمن أما إذٌن، استئذانِها عند سكو إع بَغير بَكارْ إجَما بَكٌر فلنِها ال

إجماع من ُيصيبها ما لن حقيقًة، َكارْةا إذ لها، مصيٍب أوُل ال َب ٌةا ال ّول عن عبارْ أ
ّول يقال ومنه الشيء، ْكَرةا، ل ُبَ ُكورَْةا. وأول النهارْ:  َبَا ّثمارْ:  ال

ُتها زالت َمن وأما ًا، بَكارْ إزنِ قول وهو وقالِ: ـ حنيفة، أبَي قول هنا فالمذكورْ إبَ
ُتها يكون لِ ـ رْواية في وأحمد الجديد، في الشافعي ًا سكو ْكر ليست لنِها إذنِ إب بَ
لها.  مصيب بَأول ليس ُيصيبها ما لن (حقيقة)،

َتها جعل الشارْع أّن حنيفة ولبَي ًا سكو َكارْةا لِ إرْض َب إة بَل لل ّل إع فإن الحياء، إل
َبَرْت َلّما عائشة َتحي أنِها َأْخ هنا الحياء رْضاها». وعلة قال: «سكوتها َتْس

َفىَ هذين في يقولون مشايخنا الزيادةا. وبَعض مع بَل موجودةا، َت ْك ُي الفصلين: 
ًا، بَسكوتها ًا، بَكٌر لنِها أيض عليه الله صَلىَ قوله تحت تدخل أنِها ترى ألِ شرع

ْكُر وسلم إب إر «ال ْك إب ُد بَال ٍة»، جل َئ في موجود هذا فإن ضعيٌف، هذا ولكن إم
ٍة الموطوءةا َتفىَ ولِ فاسد، ونِكاٍح بَُشبه ْك ًا، بَسكوتها ُي إلم اتفاق ُع َبر أن ف َت ْع هنا الُم

ُء ْلَزَم حين عليها الفعَل ذلك أظهر الشرع لن الحياء، صَفة بَقا ْهَر َأ َةا، الَم ّد إع وال
ّنَسَب، وأثبَت ّلق لم إذ هذهَ، بَخلفا ال َع ًا بَه ُي ْتر أمرها بَل الحكام، من شيئ بَالّس
ُذورَْات هذهَ من أصَاب «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ بَقوله نِفسها علىَ َقا ًا ال شيئ

الله». بَستر فليستتر
َها) أي ُل َقو َو ْكر قول ( إب َددّت) عند ُمَخاصَََمة عند ال عندما أو الِستئذان، الّزوج: (رَْ

َلىَ بَالتزويج الخبُر بَلغني ْو َأ إه) أي إمْن ( إل ْو َكّت) ولم قول َق ّدي. الزوج: (َس َتُر
َفر: قوله وقال ّدعي لنِه أولىَ، ُز ّد أصٌَل السكوت لن الصَل، َي إرٌْض. والر عا
ّدعي الزوج أن ولنا ّلك َي إعها َتَم ًةا فتكون تدفعه، وهي ُبَْض إكر ْن المعنىَ، في ُم

إر، قوُل والقوُل إك ْن َعىَ لو كما الُم ّد العبرةا لن وهذا هي، وأنِكرْت العقد أصََل ا
إرْ لِ للمعانِي َو َع فإّن والمبانِي، للّص َد ْو صَاحب (وأنِكر الوديعَة قال: رْددّت إذا الُم

َله، القوُل كان الوديعة)، إكر لنِه قو ْن المعنىَ. حيث من الضمان ُي



َبُل ْق ُت َو ُتُه) أي ( َن ّي َنُة َبَ ّي َعلىَ الزوج َبَ ّدُم ( َق ُت َها) و إت ُكو لن رْدت، أنِها بَينتها علىَ ُس
َتُه َن ّي إبُت َبَ ْث إبُت اللزوَم، ُت ْث ّدٌم والُم َق َقّررٌْ هو كما النافي، علىَ ُم َ الصَول في ُم َولِ )

إلُف إقم) الزوُج َلْم إْن إهَي َتْح َنة ُي ّي َب إلف، سكوتها. وعندهما علىَ ال قول وهو َتْح
َتىَ، المذاهب»: وبَه «عيون وفي وأحمد، والشافعي، مالك، ْف «فتاوى وفي ُي

النكاح. في قولهما علىَ الفتوى قاضيخان»: إن
ًا إلّي) أبَ َو ْل إل َو ّدا أو كان ( إر غيرهما) (إنِكاُح (أو َج إغي إةا الّص إغيَر ْو) كانِت َوالّص َل ًا) َو ّيب َث )

ًا، الصغيرةا كانِت الشافعي: إن وقال ّيب ّوجها، أن لحد يجوز لِ َث الثيَب لن ُيَز
َورْ، َبُر ولِ ُتَشا َت ْع ُنِها ُي ًا كانِت الِنِتظارُْ. وإن فيجب البلوغ، قبل إذ إب جاز إبَكر لل
ّد ّوجها، أن والج ًء لغيرهما، ذلك يجوز ولِ يز إولِية علة أّن علىَ بَنا ُةا، عندهَ ال َكارْ َب ال
ُنِه، أو العقل، عدُم وعندنِا ّثُر لنِه نِقصا نِفس وعلىَ مالها، علىَ الولِية في المؤ
بَاتفاق. المجنونِة وعلىَ وماله، الغلم
َكُح «لِ وسلم عليه الله صَلىَ بَقوله الشافعي واحتج ْن ْأَمر»، حتىَ اليتيمُة ُت َت ُتْس

إبَأّن لها، أب لِ التي واليتيمُة: الصغيرةا َداَمة و ُعون بَن ُق ْظ ّوج َم عثمان أخيه بَنَت َز
ُعون بَن ْظ ّدها عمر، ابَن من َم وإنِها يتيمٌة، وقال: «إنِها وسلم عليه الله صَلىَ َفَر
َكُح لِ ْن ْأَمر». حتىَ ُت َت ُتْس

ُأجيب ُتوا قال البالغة، اليتيمُة المراد بَأن الحديث عن و َتامىَ تعالىَ: {وآ َي ال
ُهم}ٍ والمراد َل َوا ّد أنِه عليه والدليل البالغين، أْم وإنِما الِستئمارْ، غاية إلىَ ُم

َدامة حديث الصغيرةا. وتأويُل دون البالغُة ُتستأمر ّيرها بَلغت أنِها ُق رْسول فخ
أنِه عمر ابَن عن رُْوي أنِه ترى ألِ نِفسها، فاختارْت وسلم عليه الله صَلىَ الله

إا َعْت لقد قال: والله إز ُت ْنِ َها.  أن بَعد عني ا ُت ْك َل َم

ّين هذا، َع َدهَ الَب مالٌك و إبكر، للصغير وح إنِما الحرةا علىَ الولِية بَأن واحتج وال
ًا ثبتت الب ولِية أّن إلِ الشهوةا، لعدم البلوغ قبل بَه حاجة ولِ لحاجته، َتثبت نِص
الصَل. علىَ سواهَ ما فبقي القياس، خلفا علىَ
ُتم تعالىَ: {وإْن قوله ولنا ْف ّ إخ ُطوا ألِ إس ْق َتَمىَ}ٍ الية، في ُت َي نِكاح معناهَ: في ال

إقل وقد اليتيمة، نِكاح جاز إذا الكلم هذا يتحقق وإنِما اليتامىَ، في عائشة عن ُنِ
إر في تكون يتيمة في ُأنِزلت أنِها الية تأويل ّيها، إحْج إل وجمالها، مالها في يرغب َو

إسط ولِ ْق َداقها، في ُي ُهوا صََ ُن إهّن أعلىَ بَهن يبلغوا حتىَ نِكاحهن عن َف إت ّن في ُس
َداق. وقالت َتاَمىَ تعالىَ: {في قوله تأويل في الّص إء َي ّنَسا إتي ال ّ ُهّن لِ الل َنِ ُتو ْؤ َما ُت

إتَب ُهّن}ٍ: إنِما ُك َلْت َل ٍة في َنَِز ّيها، إحجر في تكون يتيم إل نِكاحها في يرغُب ولِ َو
إتها، َدَماَم ّوُجها ولِ إل َكه لئل غيرهَ من ُيَز إرْ فأمر الية، هذهَ الله فأنِزل مالها، في ُيشا

ّوج الولياء اليتيمة، تزويج جواز دليل وذلك غيرهم، من بَتزويجهن أو اليتامىَ بَتز
زوج وقد

َةا عمه ابَنَة وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول وهي سلمة، أبَي بَن عمر من حمز
ًا علي عن رُْوي وقد بَلغت»، إذا الخيارُْ وقال: «لها صَغيرةا، ًا: موقوف ومرفوع
َعَصبات». والثارْ إلىَ «النِكاُح وابَن وعلّي، عمر، عن مشهورْةا ذلك في ال
هريرةا. وأبَي عمر، وابَن مسعود،

ُهما) أي إْن (ثم ّوَج َةا الصغيَر َز إو (الُب والصغير ّد أ إزَم) لنِهما الَج َ َل إمل إي َكا ْأ الّر
البلوغ.  بَعد بَرضاهما بَاشراهَ إذا كما الصغيرين، علىَ عقدهما فيلزم والشفقة،



َوفي إهَما) أي ( إر ْي إب غير َغ ًا كان ولو الولياء، من والجد ال ًا، أو إمام وعند قاضي
َفَسَخ الب غير في وأحمد والشافعي مالك إن ( إغيَرا َغا) إن إحيَن الّص َل ْو) أرْادا َبَ (أ
إلَما حين َع إح ( َكا ّن ُهَ) أي إبَال َد ْع َد لن البلوغ، بَعد َبَ إي قاصَُر هو ممن صَدرْ العق الرأ

إة أو كالم، َكا إذا الخيارْ لهما فيثبت كالقاضي، الشفق َل َلمة أنِفَسهما، َم كا
ّوجة َقْت إذا الُمَز إت ْع إلَمْت ُأ َع بَالزواج. و

إسَخ ولو كان وإن للمرأةا، شيء فل الدخول قبل كان فإن البلوغ، بَخيارْ النكاُح ُف
ًا، يكون ولِ كاملً، المهر فلها بَعدهَ إصّح لنِه طلق ُلنِثىَ من َي إليها. ثم طلق ولِ ا
عمر ابَن قول وهو الول، في يوسف أبَي قول وهو ومحمد، حنيفة أبَي عند هذا

ًا: لِ يوسف أبَو وقال هريرةا، وأبَي َةا قول وهو لهما، خيارْ آخر َو ْير، بَن ُعْر َبَ الّز
ّوجها فإذا ّد الب غيُر َز إزم والج والجد. الب زوجها لو كما النكاح َل

حمزةا بَنت ُأَماَمة زوج لّما وسلم عليه الله صَلىَ النبي أن من قدمنا ما والجواب
َغْت». إذا الخيارُْ قال: «لها َل َبَ
ُكوُت إر (وُس ْك إب ًا ال َنا) أي إرْض إلمت وقد بَلغت إذا فيما ُه إلمت إذا وفيما بَالنكاح، َع َع

ًا سكوتها أن كما البلوغ، بَعد بَالنكاح َنِها إذا إرْض َذ عند بَالغٌة إبَكر وهي استأ
تزويجها.

َ َولِ ّد ( َت َها) أي َيْم َيارُْ إبكر فسخ خيارْ إخ إر (إلىَ ال إخ إس) بَل آ إل ُطل الَمْج ْب بَمجّرد َي
َلْت (وإْن السكوت إه إه) أي َج ّد لِ بَأنِه أو بَالبلوغ، الخيارَْ لها بَأّن إبَ َت آخر إلىَ َيْم
َفّرغٌة وهي العلم، دارُْ الدارْ لن بَعذرْ، ليس جهلها إذ المجلس َت ّلم، ُم ُلها للتع وجه

ّنكاح لصَل ُد المولىَ لن عذرٌْ، ال إر َف ْن بَه. َي
إفا َ إخل إبَ إة) بَعد ( َق َت ْع ّد خيارْها فإن التزويج، الُم ُطل المجلس، آخر إلىَ يمت ْب َي و
َذرُْ المولىَ، بَإعتاق ثبت خيارْها لن بَقيامها، ْع ُت لتعلم تتفرغ لِ لنِها بَالجهل، و
المولىَ. بَخدمة لشغلها الحكام،

َيارُْ إخ إم) أي (و َ ُغل إب) سواء البلوغ قبل الصغير ال ّي ّث َوال ًا كانِت ( أو التزويج عند ثيب
َ البلوغ عند ُطل (لِ ْب ًا إبَل َي إريٍح) بَأن إرْض إضيُت، صََ َلًة) بَأن (أو يقول: رَْ َ ما يفعل َدلِ
ٍة، من الرضا علىَ يدّل َل ْب إل أو المهَر، الغلم إعطاء أو لمٍس، أو ُق إب، َقبو ّي الث

إتها النفقة. أو بَالمهر ومطالب
َولِ ُطل ( ْب إهَما َي إم َيا إق إن إبَ إلَما َع إس)  إل ّدمنا. والحاصَل: أنِها الَمْج ًا، بَلغت إذا َق ثيب

ْقُت َو إرْها َف ُعُمُر، خيا َبه لن ال َب َد أن إلىَ فيبقىَ الرضا، عدُم س ُدّل ما ُيوج علىَ َي
الغلم. وكذا بَالنكاح، الرضا

إرَط َوُش ُء ( َقَضا إخ ال َفْس َغ) من َمْن إل َل ّوجهما صَغيرةا أو صَغير َبَ ّد، الب غيُر َز والَج
َلٌف السبب لن النكاح، فسَخ البلوغ عند واختارْا َت من فمنهم العلماء، بَين فيه ُمْخ

َبَىَ، بَحكم النظَر، الولّي ترُك وهو النكاَح فسخهما سبَب ولّن رْأى، من ومنهم أ
َقُف لِ الشفقة عدم ًا فكان حقيقته، علىَ ُيو علىَ فيتوقف نِفسه، في ضعيف

ّيرةا، خيارْ بَخلفا الهبة، في كالرجوع القضاء، الزوج. تخييُر سببه فإن الُمَخ
َقْت) أي َمْن (لِ َت ّوجة المة نِكاح فسخ في ُيشترط لِ َع َقْت إذا المز َت وبَلغها َع

ُء النكاح، فسَخ واختارْْت الخبُر ُةا فسخها سبب لن القاضي، قضا إملك، زياد ال
ٌع وهو إن، في مراجعتها يملك كان الزوج لن بَه، مقطو ْي َء إلك ُقْر َيْم عليها و

إعتق، ذلك زاد وقد حيضتين، في عدتها وتنقضي تطليقتين، إت ويتوارْثان بَال بَمو
انِتهىَ قد بَه الثابَت والملك صَحيح، العقد أصَل لن القاضي، فسخ قبل أحدهما
.  بَالموت



َولّي َبُة) أي (وال َعَص َكر وهو: كّل بَنفسه، ال إصل َذ ّت إط بَل َي َوّس َلىَ َت َع َثىَ. ( ْنِ ُأ

إهم) أي إب إتي إب. فالقرب الرْثِ، في َتْر ّدُم َيْحُجُب والَحْج َق ُت َد. و ّنَسب، عصبُة البَع ال
َأولِهم َفل، وإن ابَنه، ابَن ثم الِبَُن و ّد، ثم الب، ثم َس إب، أُب وهو الَج الخ ثم ال
ُنو ثم لٍب، ثم لبَوين، ُنوهم ثم كذلك، العمام ثم كذلك، الخوةا َبَ ثم كذلك، َبَ
كذلك. الب أعمام
ّد الُب الولياء الطحاوي: أولىَ شرح وفي ثم وأَم، لب الخ ثم عل، وإن والج
إخ ابَن ثم لٍب، الخ ٍم، لٍب ال هذا علىَ أولِدهم وكذلك لٍب، الخ ابَن ثم وأ

إب َعّم ثم أولِدهما، وكذلك لب، العّم ثم وأّم، لٍب العّم ثم الترتيب، ٍم، لٍب ال وأ
إب عّم ثم َل ّد عّم ثم أولِدهما، وكذلك لٍب، ا ُأم، لٍب الَج ّد َعّم ثم و لٍب، الَج

أولِدهما. وكذلك

ّد ّدٌم والَج َق ّوى حنيفة، أبَي عند التزويج في الخ علىَ ُم فيه، بَينهما صَاحباهَ وَس
ّد أن «المبسوط»: الصَح وفي ّدٌم الَج َق ًا، قولهم في ُم فوق شفقته لن جميع

ّد، عقد في الخيارُْ لهما يثبت لِ ولهذا الخ، شفقة الخ. بَخلفا كالب، الَج
ّوُج ُيَز ُنها المجنونَِة و ُتها، لنِه يوسف، وأبَي حنيفة أبَي قول في ابَ َب أن ترى ألِ َعَص

ّق معه الب إح َت ُدَس َيس ّية الّس إض َفْر الب ولِية لن أبَوها، محمد: يزوجها وقال بَال
ُعّم ٌد يكن لم وإن المال، في ولِية إلِ للبَن يثبت ولِ والنفس، الماَل َت من واح

َتاقة، فمولىَ هؤلِء، َع ُةا الرجُل ال سواء. فيه والمرأ
إط إبََشْر ٍة ( َي إليٍف) لن ُحّر ْك َت علىَ لهم ولِية لِ والمجنون والصبي، العبد، َو

غيرهم.  علىَ فكذا أنِفسهم،

ٍم إإْسل َو ٍد إفي ( َل ًا َو ٍم) ذكر إل المسلم علىَ له ولِية لِ الكافر لن ُأنِثىَ، أو كان ُمْس
َذ أن يجوز ولِ أبَىَ، أو شاء الغير علىَ القول تنفيذ (لنِها ُف ْن علىَ الكافر قوُل َي

َلْن المسلم) لقوله َو َعَل تعالىَ: { ُا َيْج إريَن ا إف َكا ْل إنيَن َعلىَ إل إم ْؤ إبيل}ًٍ، الُم فإّن َس
َةا لن وجه، كل من السبيل نِفَي يقتضي هذا إكر ّن ُعّم، النفي موضع في ال لكّن َت

ًا، السبيل نِفُي بَه فيراد حقيقًة، ثابٌَت السبيَل إولِية، الشهادةا، كقبول حكم وال
إورْاثة، والقضاء، ًا وال إد ولّي في ُيشترط وأيض َل ًا يكون أْن الكافر َو لقوله كافر

إذيَن ّل َفُروا تعالىَ: {وا ُهم َك ْعُض ُء َبَ َيا إل ْو ْعٍض}ٍ، أ علىَ الكافر شهادةا ُتقبل ولهذا َبَ
ويتوارْثان. مثله

َبٌة ولّي للصغير يوجد لم إذا (ثم) أي أبَي (الّم) عند التزويج في فالولي َعَص
ًا حنيفة، َبات»، إلىَ لحديث: «النِكاُح لهما خلف َعَص حديث حنيفة أبَي وحجة ال

إج في إجازته في مسعود ابَن إته تزوي َتها، امرأ َن من تكن لم ابَنتها أّن الصَح وأن ابَ
ّوز وإنِما الله، عبد ُلمومة. لولِية نِكاحها ُج ا
ُثّم إم) وهو ُذو ( إح َعَصبة ليس قريب كّل هنا الّر أّم. ولِ بَ

ْقَرُب َل ّدُم (ا َق ُت ْقَرُب) ف َل ابَن بَنُت ثم البنت، بَنُت ثم الِبَن، بَنُت ثم البنُت، َفا
ُلخُت ثم الِبَن، ُأَم، لب ا ُد ثم لٍب، ثم و ُلّم: ذكورُْهم أولِ ُثهم ا ثم سواء، وإنِا

ُدهّن، العمام. بَناُت ثم الخالِت، ثم الخوال، ثم العّمات، ثم العمام، ثم أولِ
ّد ّدم وقيل حنيفة، أبَي عند الخت من أولىَ الفاسد والج َق ُلخت ُت علىَ وأَم لٍب ا
َبة. الحوال بَعض في تكون لنِها الم، َعَص



ُثّم َلىَ ( ْو إةا) علىَ َم َ َوالِ أنِه علىَ غيَرهَ َوالىَ َمن وهو حنيفة، أبَي عن رْوايتهما الُم
َنىَ، إن َأرُْْشُه َج ُثه مات، وإن عليه، َف ذوي عن الرْثِ في مؤّخٌر لنِه له، فميرا

النكاح.  ولِية في فكذا الرْحام،

ُثّم إهَ) أي في َقاٍض ( إرْ ْنُشو إلَك) بَالولِية السلطان من له الذي المكتوب في َم (ذ
إلّي «السلطاُن وسلم عليه الله صَلىَ قوله من رْويناهَ لما الصغارْ، تزويج أي َو
له». َولّي لِ َمْن

ُد َع ْبَ َل َوا ّوُج ( إة ُيَز َب ْي َغ إب) وهو إبَ ْقَر َل ّدٌم ا ًا عندنِا، القاضي علىَ مق لمالك خلف
بَل القرب، بَمجيء عقدهَ يبطل ولِ أصَحابَنا، بَعض عن رْواية وهو والشافعي،

ُطل ْب ْيبته لجل ـ بَه الِنِتفاع لعدم القرب لن ولِيته، َت ّين كالمعدوم، ـ َغ َمن فيتع
ُفه، ُل ُفه إبََمن المقصود حصل وإذا َيْخ ُل إد حصوله، بَعد يبطل لِ َيْخ إق َفا إذا الماء َك

َيّمم ّلىَ َت صَلته. تبطل لِ الماء، وجد ثم وصَ
َبُة ْي َغ ّوج التي وال ُد ُيَز ًةا هي: (َما) أي فيها البَع ّد َلْم ُم إر ( إظ َت ْن ُء َي ُكْف إطُب ال الَخا

ُهَ) أي َبَر إسي، الئمة شمس مختارْ وهذا القرب، خبر َخ بَن ومحمد الّسَرْخ
َفْضل، إبيَجابَي، ال إلْس َظر ولِ نِظريٌة، الولِية لن «الهداية»، وصَاحب وا ولِية في َنِ
ٍه علىَ القرب ُفوُت وج ُء. بَفواته َي ُكْف ال
َد ْن إع َو إض) من ( ْع َب إفّي، علي أبَي كالقاضي المتأخرين ال ّنَس ْدرْ ال السلم وصََ

ّي، َدو َبّز إتل، بَن محمد قول وهو ال َقا ْفيان ُم إرْي، وُس ْو ّث الصدرْ فتوى وعليه ال
َوالجّي. وقال الشهيد ْل َو إةا «الكافي»: وعليه في وال ّد َنِىَ) ُم ْد َأ إر) الفتوى. (( َف الّس

ّي، واختارْ ولياليها، أيام ثلثة وهي إرْ ُدو ُق ُد ال َلمة بَن ومحم َبَة َس ْي َغ المنقطعة، ال
ًةا. وفي إلِ السنة في القافلة إليه َتصل لِ بَلد في يكون بَأن إقعات»: أن مر «الوا
ْدرَْ اختارْوا المشايخ أكثر ّي وهو ـ الشهر، َق لِ ـ ومحمد يوسف أبَي عن َمرو

َهل ُنِه، ُيْج َفر عن رْوي كما مكا إض ُز مشايخنا.  وبَع

إن عقد يجوز قال: لِ َمن العلماء من ثم ّييي إل إويين الو َتسا والعمل مجتمعين، إلِ الُم
ّيهما أّن علىَ عندنِا َد أ َق لم فإن للسابَق، فالصحة منهما، كّل زوجها فإن جاز، َع
َلم، ْع َعا أو ُي َق ًا، َو َطَل مع ّية لعدم َبَ إو َل إلّي الوصَّي وليس بَالتصحيح، الو َو في بَ

َقام لقيامه التزويج ولِيُة َليلىَ: له أبَي ابَن وقال عندنِا، التزويج ترى ألِ الب، َم
ّنا في التصرفا في فكذا المال في التصّرفا في َمقامه قام أنِه النفس. ولك

َبات». إلىَ أن: «النِكاح من رْوينا بَما نِستدل َعَص ال

ُةا َء َفا َك إح) في (ال َكا ّن ال
َبُر) للمرأةا َت ُتع َو ُةا) أي الرجل علىَ ( َء َفا َك إح) أي (في المساواةا (ال َكا ّن في ال

ّيب إذا كالمبيع لجلها، النكاح ُيفسخ لِ العقد بَعد الكفاءةا زالت لو حتىَ ابَتدائه، َع َت
المشتري. عند

ّنَسائي أحمد، رْوى إلَما الكفاءةا ُتعتبر وإنِما ٌةا قالت: جاءت أنِها عائشة عن وال فتا
ّوَجني أبَي إن الله، رْسول فقالت: يا وسلم عليه الله صَلىَ النبي إلىَ أخيه ابَن َز

إسيسته من بَي ليرفع أبَي، صَنع ما أجزُت قد فقالت: إنِي إليها، المَر فجعل َخ
ُء َتعلَم أن أرْدُت ولكن ّنسا ٌء. ورْوى المر من للبَاء ليس أْن ال في الترمذي شي

الله صَلىَ النبي أن طالب أبَي بَن علّي عن ـ وصَححه ـ الحاكم «جامعه» وكذا



َها: الصلةا لِ ثلثٌِ علّي، له: «يا قال وسلم عليه َؤّخْر َتْت إذا ُت حضرت، أي ـ َأ
َنِْت، وفي َنازةا ـ حانِت أي رْواية: آ ّيم َحَضَرْت، إذا والَج َل َدْت إذا وا ًا». لها َوَج ُفؤ ُك

َغيبة بَصيغة بَالصواب.  أعلم تعالىَ والله الخطاب، أو ال

ًا) أي َب َنَِس ّنَسب، جهة من ( في محمد ورْوى السبب، بَذلك يقع التفاخر لن ال
َعّن أنِه الخطاب بَن عمر عن رْجل، عن حنيفة، أبَي «الثارْ» عن كتاب َن َلْم قال: 
إت ُفُروَج ّ الحساب، ذوا وهو: َحَسٍب: بَفتحتين، الكفاء. والْحَساُب: جمع إمن إلِ

ّدهَ ما ُع إخر من النِسان َي إكُحوا «لِ وسلم عليه الله صَلىَ آبَائه. ولقوله مفا ْن َت
َء ّنَسا ُهّن ولِ الكفاء، إلِ ال ّوُج ْهَر ولِ الولياء، إلِ ُيَز درْاهم». رْواهَ عشرةا دون َم

ّي. وَحّسنه جابَر، عن حاتم أبَي ابَن إو َغ َب ال
ّيُروا وسلم عليه الله صَلىَ وقوله َتَخ ُكم « إف َط ُن إكُحوا إل ْنِ َء»، وا َفا ْك َل من رُْوي ا
ّية إلىَ ارْتفاعه فوجب عديدةا، ُطُرٍق من وعمر عائشة حديث بَالُحسن، الُحّج

َلعي ذكرهَ كما ضعيفة، كلها كانِت وإن وثبوته، المعنىَ بَصحة الظّن لحصول ْي الّز
النساء. سورْةا الكّشافا» في بَأحاديث «السعافا كتاب في

ُةا ُتعتبر مالك: لِ وقال ّدين في إلِ الكفاء «الناُس وسلم عليه الله صَلىَ لقوله ال
إسية َوا إن َس إط، كأسنا بَالتقوى». الفضل وإنِما عجمَي، علىَ لعربََي َفْضَل لِ الُمْش

ُكْم تعالىَ: {إّن وقال ْكَرَم َد َأ ْن إا إع ُكم}ٍ. ا َقا ْت أ
ُد َبىَ، حكم في بَه قلنا: المرا ْق ُع إخي: قول وأما الدنِيا حكم في وكلُمنا ال َكْر ال

ٍةا غير لنِها النكاح، في الكفاءةا ُتعتبر لِ أْن عندي الصَح منه، أهم هو فيما ُمعتبر
َلْن الدماء، وهو ٌع أولىَ، النكاح في ُتعتبر لِ َف ّدمناهَ بَما فمدفو الحاديث من َق

ّلة الدماء. دون النكاح في الكفاء اعتبارْ علىَ الدا

ْيٌش) وهم ُقَر َف ّنْضر أولِد ( َنِة بَن ال َنا ُهْم إك ْعُض َبَ ٌؤ ( ُف ْعٍض) لنِه ُك َب عليه الله صَلىَ إل
ّوج وسلم ّيَة ابَنته َز َق ّوجه ماتت ولما عثمان، من رُْ َتها ز ُثوم، ُأّم ُأخ ْل له: قيل ولذا ُك

ْين، ذو ّنورَْ ّي قرشّي وعثمان ال ّوج لِ ُأمو ُأّم ابَنته علّي هاشمي. وَز ُثوم ( ْل بَنَت ُك
إت فاطمة ّي لعمر) وهو وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول بَن إو َد لن هاشمي، لِ َع
ُد وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إد بَُن محم إن الله عب إب عبد بَ إل ّط إن الُم هاشم بَ

إد بَن ْب َنافا َع َؤي بَن كعب بَن ُمّرةا بَن إكلب بَن ُقَصّي بَن َم ْهر بَن غالب بَن ُل بَن إف
َنانِة بَن َنِْضر بَن مالك ْيَمة بَن إك إرْكة بَن ُخَز ْد ّد بَن إنِزارْ بَن ُمَضر بَن إياس بَن ُم َع َم

عدنِان. بَن
َفيل بَن الخطاب بَن وعمر ُعّزى عبد بَن ُنِ بَن ُقْرط بَن الله عبد بَن إرْياح بَن ال
ّي ابَن َزرَْاَح إد كعب. بَن َع

َنافا. عبد بَن َشْمس عبد بَن أمية بَن العاص أبَي بَن عفان بَن وعثمان َم
َعَرُب) من َوال ُهم قريش غير ( ْعُض َبَ ٌؤ ( ُف ُيستثنىَ ُك ْعٍض) و َب إهلة بَنو ذلك من إل بَن َبَا

ْيلن بَن سعد بَن قيس من عداهم لمن بَأكفاء ليسوا وأنِهم ـ المهملة بَالعين ـ َع
إهم العرب إت إخّس َبَاهلة العرب، عند إل ٍةا اسُم الصَل في و َدان، من امرأ إسَب َهْم ُنِ
ُدها ْل مرةا الطعام بَقية يأكلون قيل: كانِوا بَالَخَساسة، معروفون وهم إليها، ُو
قيل: ولذا ُدُسوَماتها، ويأخذون يطبخونِها الميتة عظام يأخذون وكانِوا ثانِية،
َ َولِ ُع * َف ْن ٍم من الصَُل َي إش إت ** إذا ها ْفُس كانِ ّن إهلة إمن ال َبَا
ًا: وقيل أيض



إهلّي للكلب: يا قيَل *إذا َوى َبَا َع إم من الكلُب **  ّنَسب هذا ُشو ال
ّنْضر هو أٌب َجَمعها َمن القرشيين أّن اعلم ثم َنِة بَن ال َنا لم وَمْن دونِه، فمن إك

َقه أٍب إلىَ إلِ َينتسب ّنِما قرشي، غير عربَّي فهو فو ّنْضر أولِد ُسّميت وإ ال
ًا ًا ُقَريش ٍة تشبيه ّبَ ًا ُتدعىَ البحر في بَدا ّبَه، كّل تأكُل ُقَريش أعظم من لنِه دوا
ًةا البحر دواب ًا إعّز ًا.  وفخر َنَِسب و

ْعب سّت، العرب طبقات ثم إعَمارْةا، تجمع والقبيلة القبائل، يجمع فالّش ال
إعَمارْةا ُع فالبطن البطون، تجمع وال ُذ الفخاذ، َتْجَم إخ َف فُخَزيمُة الفصائل، تجمع وال

َنانِة شعب، إك ُقريش قبيلة، و ُقَصّي إعَمارْةا، و ٌذ، وهاشم بَطٌن، و إخ والعباس َف
إلي في السلم صَدرْ فصيلة. وقال ليسوا العجم وهم «مبسوطه»: والموا

إلَي وُسّموا للعرب، بَأكفاء أهل من الكفارْ قتال علىَ العرب َنَِصُروا لنِهم موا
ْولىَ، ُيسمىَ والناصَر الحرب، َوأّن الله قال َم إريَن تعالىَ: { إف َكا َ ال َلىَ لِ ْو ُهم}ٍ، َم َل

وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول لمكان العجم من أفضَل كانِوا وإنِما

ًا عربَّي ليس والحاصَُل: أنِه ُفؤ ّية، ُك إش ُقَر ًا عجمي ولِ ل ُفؤ رْواهَ لما لعربَية، ُك
وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال عمر بَن الله عبد عن الحاكم

ٌء، «العرب بَعضهم والموالي بَرجل، ورَُْجٌل بَقبيلة قبيلٌة لبعض، بَعُضهم أكفا
سندهَ في لكن َحّجام»، أو حائك إلِ إبََرُجٍل ورَُْجٌل بَقبيلة، قبيلٌة لبعض، أكفاء

َلىَ، أبَو ورْواهَ مجهول، ْع ّبان، وابَن َي ّي وابَن إح إد فيه «الكامل» بَسند في َع
ّعفه وقد الفضل، أبَي بَن عمران إعين ابَن ض ّنَسائي، َم ّبان: إنِه ابَن وقال وال إح

إنّي الثقات. ورْوى عن الموضوعات يروي ْط ُق ّدارَْ ًا: عمر ابَن عن ال مرفوع
ٌء، «الناُس ًا إلِ لمولىَ، ومولىَ لعربَي، وعربَّي لقبيلة، قبيلٌة أكفا أو حائك
ًا»، ّية فيه، مطعون وهو الفضل، بَن محمد سندهَ في لكن َحّجام إق َبَ الوليد بَن و

الحديث. عنعن إذا بَالتدليس ُيرَمىَ
َبّزارْ ورْوى َدان، بَن خالد طريق «ُمسندهَ» من في ال ْع َبل، بَن ُمعاذ عن َم قال: َج

َعَرُب وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال ٌء بَعُضهم «ال والموالي لبعٍض، أكفا
ٌء بَعُضهم ْعدان ابَن الحق: إن عبد وقال عنه، وسكت لبعض»، أكفا يسمع لِ َم

معاذ.  عن

بَما الكفاءةا اعتبارُْ ثبت فإذا أصٌَل، فللحديث المحققين: وبَالجملة بَعض وقال
ًا تفصيلها ثبوُت يمكن قدمناهَ، إقُرونِه فيما الناس عرفا إلىَ بَالنظر أيض َيْح
ّيرون َع ُي ُيستأنِس بَه، و ًا ذلك، في الضعيف بَالحديث َف ـ طرقه وبَعض خصوصَ
َبُة كان فقد بَذلك، الضعيف من ليس ـ بَقية كحديث ْع ًا ُش ّظم ّية، مع إق َب ونِاهيك ل
ًا ُشعبة، بَاحتياط ُد وأيض ّد الحسن. إلىَ يرفعه الحديث طرق تع

َوفي إم) عطف ( َعَج ّدرْ علىَ ال ُتعتبر سبق، فيما مق العرب نِكاح في الكفاءةا أي: و
ًا ًا) لّن العجم نِكاح وفي نِسب ّنَسب، لِ تفاُخَرهم بَه (إْسلَم يدل المتن وظاهر بَال
العرب، في ُتعتبر ولِ العجم، في ُتعتبر السلُم حيث من الكفاءةا أن علىَ

ُدّل الكتب بَعض وعبارْةا ًا، العرب في معتبرةا أنِها علىَ َت َدهَ فلعل أيض في أّن مرا
ّنَسب ُيعتبر لِ العجم ّيعوا لنِهم ال الصفات بَاقي في الكلم وكذا أنِسابَهم، َض

إدي. والعبارْةا التية. ذكرهَ ْن إبْرَج تعالىَ: {ولِ لقوله الصحيحة هي الخيرةا ال



إكُحوا ْن إكيَن ُت إر ُنوا}ٍ. حتىَ الُمْش إم ْؤ ُي
المسلمين، إنِكاح شروط في الكلم لن العرب، في السلم يذكر لم ولعله
ّنسب َيعتبرون العرب والعجم: أّن العرب بَين التفاوُت وإنِما َق ما علىَ ال َب إمن َس
إق ْف إب، َو الَمَرام. تحقيق في السلم مراتب فيهم ُيعتبر والعجم الَحَس

َفىَ العرب والحاصَل: أن مراتبه غير من السلم أصَل وجود فيهم ُيكت
ُدّل (إحكام) الحكام، في معتبرةا فإنِها العجام، بَخلفا المذكورْةا، َي عليه و

ّوُجُه ْيه وتزويُج بَكر، أبَي بَنَت والسلم الصلةا عليه َتَز َت ْن ًا، وفاطمَة عثماَن، إبَ علي
ّوج َتَز ُثوم ُأّم عمُر و ْل عنهم). الله رْضي فاطمة (من علَي بَنَت ُك
ُذو َف إن) أي ( ْي َو َبَ إم (في العجم من أ َ إلْسل ٌؤ ا ُف إذي ُك ٍء إل إد آبَا ُوُجو إل إه)  المساواةا إفي

ّنَسب أصَل لن بَينهما، َتَماَمُه بَالب، ال ّد، و في ُتعتبر لِ كما الزيادةا، ُتعتبر فل بَالَج
الشهود.  تعريف

ًا السلم في أٌب له من ليس أٍب) أي ُذو (لِ ُفؤ ُك ُهَما) أي ( فيه، أبَوان له إلَمن َل
إذي ذكرهَ إل إذي أبَوين الشارْح. والصواب:  إل المساواةا. لعدم السلم، في آبَاء و
ٌء، يوسف: هو أبَو وقال ُفو إتّم الشهود: إنِه تعريف في قال كما وهذا ُك بَذكر َي

ّد لِ موضع في ذلك قال إنِما يوسف أبَو الب. قيل: كان َع ْفُر ُي ّد ُك ًا الَج بَعد عيب
ًا، الُب كان أن ّد موضع في قالِهَ وهما مسلم َع ًا، ُي أنِهم ذلك علىَ والدليل عيب

ًا: إن قالوا ّد الب كفر جميع ًا ليس والَج ّيُروَن لِ لنِهم العرب، حق في عيب َع ُي
ُهَمام، ابَن بَذلك. ذكرهَ ّيد وهو ال َؤ الكلم. من قدمناهَ لما ُم

َ َولِ إلَم ( إه ُمْس إس ْف َن ًا بَنفسه مسلٌم وليس َلُه) أي إبَ ُفؤ لعدم السلم، في أٍب لذي ُك
بَينهما. المساواةا
ّيًة، َوُحّر إم) فيما وهي ( َ إلْسل ٌؤ الحرية في أبَوين ذا أن من ذكرنِاهَ َكا ُف إذي ُك آبَاء إل

ًا فيها أب ذو وليس فيها، ُفؤ ًا أبَوين، لذي ُك بَنفسه ُحّر ولِ يوسف، لبَي خلف
ًا ُفؤ بَأبَيه. إلُحَر ُك

َنًِة) أي َيا إد َوى، (و ْق ّير المرأةا لن المفاخر، أعلىَ من لنِها َت َع لِ ما زوجها بَفسق ُت
ّير َع إة ُت َع إبه. إبََض َنَِس

ْيَس َل َف ٌق) وإن ( إس ُكن لم َفا ًا َي إلن ْع ًا ُم ُفؤ ُك إت ( ْن إب إلٍح) هذا إل وأبَي حنيفة أبَي قول صََا
َلمة أعوان أحد وكذا يوسف، ّظ ًا يكون لِ ال ُفؤ أن إلِ البيوتات، أهل من لِمرأةا ُك

ًا يكون إهيب إلن لم يوسف: إذا أبَي الناس. وعن في َم ْع ُق ُي يكون بَفسقه الفاس
ًا ُفؤ ٌؤ الفاسق محمد: أّن قول من قريٌب وهو الصالح، لبنت ُك ُف الصالح، لبنت ُك

ّفا كان إذا إلِ َتَخ َيلعَب سكراَن، َيخُرج كأن بَه، ُمْس الصبياُن. بَه و
ولِ الخرةا، أمورْ من التقوى لّن محمد، قول علىَ «المحيط»: الفتوى وفي

ُفوُت ّنكاح َي بَفواتها. ال
ٌؤ العالم المشايخ: العجمّي بَعض وقال هذا، ُف الجاهل. العربَي لبنت ُك

إلك (وَمالًِ) بَأن َله، تعارْفوا ما المهر من َيْم َدُل لنِه تعجي ُبْضع، َبَ إسَب وبَأْن ال ْك َي
إكسوةا، من إليه يحتاج وما يوم كّل نِفقَة صَحيح وهو الِزدواج، يتّم بَذلك لن ال
ُيعتبر في ما علىَ َبىَ». وقيل:  َت ًا العقد عند يكون أن «الُمْج شهر، لنفقة مالك

أشهر. ستة وقيل: لنفقة



إجُز َعا َفال إن ( إر َع ْه إل الَم َعّج إة الُم َق َف ّن ْيُر وال ُفؤ َغ إةا) قال ُك إقيَر َف ْل ّنف: وإنِما إل الُمَص
إع قال: للفقيرةا، ّهم َمْن لدف َو ًا يكون أنِه َت ُفؤ ٍؤ غيَر كونِه من ويلزم لها، ُك ُف ُك

ُفؤ غيَر يكون أن للفقيرةا ُق لِ التي الصغيرةا وأما الولىَ، بَالطريق للغنية ُك إطي ُت
َء، ْطىَ َو ٌؤ النفقه عن فالعاجز ال ُف ُد كان لو وكذا لها، نِفقة لِ لنِها لها، ُك إج َتها َي َق َف َنِ

ًا يكون نِفسه نِفقَة يجد ولِ ُفؤ لها. ُك
إدرُْ َقا َوال إهَما ( ْي َل ٌؤ َع ُف إة) ولو ُك ّي إن َغ ْل النكاح مصالح لن عظيمة، أمواٍل ذاَت كانِت إل

بَهما. َتنتظم
َفًة) أي إحْر َو إئٌك، صَناعة ( َفَحا ّناٌس أو َحّجاٌم، أو ( ٌغم، أو َك ّبَا ًا ليس َد ُفؤ ٍرْ ُك ّطا َع إل
إهَ) من إو َنِْح وأبَي حنيفة أبَي عن ورْوايٌة محمد قول صََّرافٍا. وهذا أو َبَّزاَز، َو

ّيرون الصناعة، بَشرفا يفتخرون الناس لن يوسف، َع ُي أبَي بَخسيسها. وعن و
َفة، اعتبارْ عدُم يوسف وأبَي حنيفة إحْر ٍة، ليست لنِها ال ّول لن بَلزم ّتَح من ال

َد ولو بَاٍق التعيير ممكٌن. وفيه: أّن شريفها إلىَ خسيسها ْع التغيير. َبَ
َأَخّس وفي إحيط»:  إئُك، الكفاء في الناس «الُم ُغ، والَحّجاُم، أرْبَعة: الحا ّبَا ّد وال

ّناُس، َك ٌؤ فالحائك وال ُف ُغ وبَعكسه، للحّجام، ُك ّبَا ّناس والد َك متكافئان، وال
ُدم الذي وهو منهم أخّس والخامس َلمة، َيْخ َظ الناس أعلم من كان وإن ال
ُيعينهم.  وهو الناس أموال يأكلون لنِهم وأشرفهم،

إت (وإْن َكَح ًا َنِ ُفؤ ُك ُةا)  َأ َقّل الَمْر َأ إبَ َها) أي إمن ( إر ْه إلها، مهر من َم ْث ٍرْ إم َبَُن لِ بَمقدا َغا َت ُي
َولّي) أي فيه ْل إل َف َبة ( َعَص إتَراُض) وإن لغيرهَ لِ لل ْع ًا يكن لم (الِ العم كابَن َمْحَرم
ّتىَ حنيفة أبَي عند إتّم) الزوُج (َح ْهَر ُي َها، (َم إل ْث َق) بَين أو إم َفّر بَأن وبَينها، نِفسه ُي

ّلقها ٌد لنِه القاضي، عند ُيط َته فل بَدليل، يتشبث الخصمين من وكّل فيه، ُمج
إل إلِ الخصومُة ُتقطع عليهما. ولِيٌة له َمن بَفص

ًا ينعقد النكاح هذا وتوضيحه: أن من أحكامه وتبقىَ الرواية، ظاهر في صَحيح
َق أن إلِ وطلق إرْثٍِ َفّر َقُة بَينهما، القاضي ُي ُفْر ًا، تكون لِ بَه وال ًا، بَل طلق فسخ
ْهَر فل الدخول، قبل كانِت فإن فلها أحدهما، مات أو بَعدهَ كانِت وإن لها، َم

الُمَسّمىَ.

َفْت لنِها الِعتراُض، للولّي وقالِ: ليس الولّي، حق في لِ حقها، في تصّر
إكَحْت لو كما فصارْت إر ُنِ إمثل بَمه َبْت ثم ال َه ًا للزوج َو هنا محمد وقول منه، شيئ
ّورْ َتَص إكح المرأةا وهو: أن إليه رْجع الذي قوله علىَ ُي ْن وعلىَ ولَي، بَغير نِفَسها ُت
ّورْ بَأْن الَخر قوله َهْت امرأةا في المسألة ُتَص إر ْك ّيها هي ُأ َول بَأقّل النكاح علىَ َو
إمثل، مهر من إذَن امرأةا وفي الولّي، َيرَض ولم رْاضيٌة وهي الكراهَ، زال ثم ال أ
ّدرْ ولم بَالنكاح الولّي لها َق منه. بَأقّل فتزوجت المثل، َمهُر لها ُي
إلد، لم ما حنيفة أبَي عند الِعتراض قيل: له ثم ًا َت َدْت، ولو وقيل: مطلق َل إلىَ َو
إر كقبض َدلِلة ولو بَه ترضىَ أن ْه إرَْضىَ أو الَم إرَضىَ الولياء بَعُض النفقة. و ك

إجيزهَ ولِ عندنِا، الكّل وهو والشافعي، كمالٍك منهم يرض لم بََمن يوسف أبَو ُي
َفر. قول ُز

َكاُح إنِ ُفُضولي)  ( ال



إقَف ُو َو َكاُح ( إلّي) وهو إنِ ُفُضو إبل أو النكاَح أوجَب َمن هنا ال إذنِه، بَغير غيرهَ عن َق
ٌد لنِه ٌغ عاقٌل وهو أهله، من صَدرْ عق ًا بَال بَنات من أنِثىَ وهي محله، إلىَ مضاف
ٍم، ليست آدَم، ٍةا، ولِ بََمْحَر ّد َت ْع ٍة، ولِ ُم َك إر ٍةا ولِ ُمْش المنصوص، العدد علىَ زائد

إصّح َي َقف ف ُيو َلىَ و َع إةا) ممن ( إلَجاَز َقه لئل عنه، عقد ا أجازهَ فإذا الضررْ، َيلح
إذَن كأنِه وصَارْ العقد أوّل إلىَ استند العقد. في أ
َةا، عن داود أبَو رْوى َو إبيبَة أّم عن ُعْر َبيد تحت كانِت أنِها َح َجْحٍش، بَن الله ُع

إض فمات إة، بَأرْ َبَش ّوجها الَح إشّي فز ّنَجا وأمهرها وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ال
إفا أرْبَعَة عنه إبيل، مع وبَعثها درْهم، آلِ إبل ُشَرْح َق وسلم عليه الله صَلىَ َف

ّلىَ) عندنِا َو َت َي َو َفي ومالك ( َطَر إح) وهما ( َكا ّن َقبول اليجاب ال ٌد وال إح َوا ْيُر ( َغ
إلَي) سواء الواحد: ذلك كان ُفُضو

ّيا ّوج كمن الجانِبين، من َول إنه ابََن ز ًا بَقوله: زوجُت الَخر ابَنه بَنَت ابَ من فلنِ
فلنِة.

ً أو ّكله كَمن الجانِبين، من وكيل ٌةا ووكلته بَالتزويج رْجٌل و ًا، بَه امرأ ّوج أيض فز
َدهما بَالخر. أح

ً أو ّيا جانِب من وكيل ّكله كمن جانِب، من وول ّوجه بَأن رْجٌل و َته ُيَز ّوجه ابَن بَها. فز
ً أو ً جانِب من أصَيل ّكلته كمن جانِب، من ووكيل ٌةا و ّوجها بَأن امرأ إسه من يز َنِف

فزوجها.
ً أو ًا جانِب من أصَيل ّوج كمن جانِب، من وولي نِفسه. من الصغيرةا عمه بَنَت ز

ّلىَ وإذا َو ْيه، َت َف ّوْجُت، َطَر َقبول. إلىَ يحتاج فل الشطَرين، يتضمُن فقوله: َز ال
َفُر وقال ّلىَ والشافعي: لِ ُز ٌد يتو إد طرفي واح ّلىَ لِ كما النكاح، عق طرفي يتو
البيع.  عقد

ّبٌر، سفيٌر النكاح في العاقد أن ولنا َع إليه، النكاح حقوق ترجع لِ ولهذا وُم
ُد ًا َيْصلح والواح ّبر إليه، العقد إضافة عن َيستغني لِ ولذا الجانِبين، عن مع
إجع ولذا أصَيٌل، البيع في والعاقد ُق َتر إضافة عن استغنىَ حتىَ إليه البيع حقو

ُد إليه، العقد ً يكون أن َيصلح لِ والواح إن الجانِبين، من أصَيل ُي َبا َت إق إل ُقو الُح
إضية ْف ٍةا، أحكام إلىَ الُم ّد ًا يكون بَأن متضا إلب ًا، ُمطا َلب َطا ًا وُم ّلم ًا، وُمَس ّلم وُمَس

ًا إصَم ًا. وُمَخا وُمَخاصََم
ّلتنا ومن َوإْن قوله أد ُتم تعالىَ: { ْف ّ إخ ُطوا ألِ إس ْق َتاَمىَ}ٍ أي إفي ُت َي نِكاح في ال

َتامىَ، َي ّوج أْن للولّي أّن علىَ دليل فهو ال َتُه ُيَز ّي إل تعالىَ: قوله وكذا نِفسه، من َو
ُبوَن َغ َتْر ُهّن}ٍ دليٌل أْن {و إكُحو ْن الله رْضي علَي ُشَرَط الحديث: أّن وفي لذلك، َت

ُهَ عنه ْو َت ٍة، مع بَشيٍخ َأ إتها؟ عن فسأله جارْي وإنِي َعّمي، ابَنُة فقال: إنِها إقّص
إشيُت َغْت إذا أنِها َخ َل َغُب َبَ ّني َتْر ْذ ع ُتها. فقال: ُخ إد فتزوج َي امرأتك. إبَ

ّي رْوى وقد ْوفٍا بََن الرحمن عبد أن البخارْ إرْظِ ابَنة َحكيم ُلّم قال َع إليَن َقا َع َتْج َأ

إك إك. فعقدهَ قالت: نِعم، إإلّي؟ َأمر ُت ّوْج َتَز واحد. بَلفظ قال: 
َبة عن داود أبَو ورْوى ْق لرجل: قال وسلم عليه الله صَلىَ أنِه عامر بَن ُع

َتْرَضىَ َأ ّوَجَك أْن « ْيَن وقال قال: نِعم، فلنِة»؟ ُأَز َتْرَض َأ إك أن للمرأةا: « ّوَج أز
ًا»؟ ّوج قالت: نِعم، فلنِ َدهما فز َبه، أح إح إهد ممن وكان صَا َية. َش إب ْي َد الُح

َد ّي ُفُضولي بَغير َق ُفُضولّي لن ال ّلىَ لِ ال َفي يتو ومحمد، حنيفة أبَي عند النكاح َطَر
ٌء ًا كان سوا ًا أو الجانِبين، من فضولي ًا، أو وأصَيلً، جانٍِب، من فضولي ً أو ولي وكيل



إن، العقد كان إذا وأما جانِب، من ْي ّي إل ُفُضو ًا ويكون عندنِا، فجائز بَ َمّر، كما موقوف
ُفُضولّي عقد بَخلفا َظين، ولو الواحد ال المحققين.  بَعض ذكرهَ ما علىَ بَلف

َبل لم بَغائبة التزوج وكذا ْق ٌد، عنها َي ُد النكاح لن صَحيح غير أح معاوضة عق
إمٌل ّقف لِ وشطُرهَ العقد، شطَر يكون فيه الواحد فكلم للفسخ، محت ما علىَ يتو

َيحتمل لِ فإنِه بَكذا، والعتاق الطلق بَخلفا البيع، في كما المجلس ورْاء
أصَلً. وقوعه بَعد الفسَخ
ّلىَ قوله في يوسف أبَو وقال ُفُضولّي الخير: يتو َفي ال ويكون النكاح َطَر

ًا. ولو ّوجني، امرأةا قالت موقوف ّوجني أو لرجل: َز ّوجها رْجل، من قالت: َز فز
لنِه جانِبها، من ُفُضولّي لنِه ومحمد، حنيفة أبَي عند بَاطٌل فالنكاح نِفسه، من

النكرةا. تحت يدخل فل معرفة، بَالخطاب صَارْ
ُفُضولَي مالك وعند عندنِا النكاح يجوز والحاصَل: أنِه ًا وأصَيٍل بَ علىَ موقوف

ُذهَ، له من إجازةا ًء الشافعي وأبَطله تنفي علىَ تتوقف لِ العقود أصَله: أن علىَ بَنا
إكرت وقد معروفة مسألٌة وهي تتوقف، الجازةا. وعندنِا البيوع. والله أول في ُذ

أعلم. تعالىَ

ْهَر في فصل إه الَم إم َكا َأْح َو
َقّل َأ إر) عندنِا ( ْه ُةا الَم َعْشَر إهَم) أي ( إرها، أو مضروبَة، إفضة من وزنِها َدرَْا ْب ما أو إت

ٍد من درْاهم عشرةا وزن ُيساوي ْق َنا في محمد متاع. قال أو َنِ َغ َل َبَ أن «الصَل»: 
إر أقّل ْه ُةا الَم وإبَراهيم. وعامر عمر، بَن الله وعبد علَي عن درْاهم، عشر

َكَح أْن أرْى «الموطأ»: لِ في مالٌك وقال ْن ُةا ُت إع من بَأقّل المرأ ُبَ ٍرْ، رُْ وهو دينا
إرقة نِصاب عندهَ. الّس
ُكّل الشافعي وقال ًا يكون أن جاز ما وأحمد:  ًا.  يكون أن جاز ثمن مهر

إنّي رْوى ما لنا ْط ُق ّدارَْ أنِها إلِ ـ ُطُرٍق الكبرى» من «السنن في والبيهقي ال
ْهَر قال: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ النبي جابَر: أن عن ـ ضعيفة من أقّل َم
إنّي رْوى درْاهم». وما عشرةا ْط ُق ّدارَْ إنهما» عن في البيهقي ثم ال َن داود «ُس

ّي، إد ْو َل إبّي، عن ا ْع ُع قال: لِ علَي عن الّش َط ُد ُتق درْاهم، عشرةا من أقّل في الي
ّبان ابَن أن درْاهم. إلِ عشرةا من أقّل المهُر يكون ولِ ّعف إح ّي، َض إد ْو وأخرجه ال

إنّي ْط ُق ّدارَْ َويبر، عن ال ّنّزال عن الضّحاك، عن ُج ْبَرةا، بَن ال علي. فذكرهَ. عن َس
َويبر ًا ضعيف. ورْواهَ وُج محمد سندهَ في ولكن الضحاك عن آخر طريق من أيض

إبّي: لِ قال جعفر، أبَو مروان ابَن َه ّذ ْعَرفا. انِتهىَ. يكاد ال ُي
َقىَ الطرق تعدد أن يخفىَ ولِ ّية. في كافٍا وهو الَحَسن، مرتبة إلىَ َيْر الُحّج

إمْس الصلةا عليه قوله من الصحيحين في ما وأما َت ْل ًا ولو والسلم: «ا َتم من خا
إذي في حديد». وما إم ّتْر أبَيه: عن رْبَيعة، بَن عامر بَن الله عبد عن َماَجه وابَن ال

َكاح أجاز وسلم عليه الله صَلىَ النبي أن ٍةا إنِ إن. علىَ امرأ ْي َل ْع َنِ
َطىَ قال: «من والسلم الصلةا عليه أنِه جابَر داود» عن أبَي «سنن في وما أع
إق في َدا ٍةا صََ َل امرأ إه إم ْي ّف ًا َك إويق ًا، أو َس َتَحّل» أي فقد تمر إع، اس ُبْض في لكن ال

ّوُل الحق: لِ عبد قال جبريل، بَن جابَر بَن إسحاق سندهَ َع وقال أسندهَ، ما علىَ ُي
ْعَرفا، لِ الذهبي: إنِه ّعفه ُي الزدي. وَض



َعّجل، علىَ محموٌل فالكّل إض تعجيَل كانِت عندهم العادةا لن الُم إر بَع ْه قبل الَم
ّدخول، إقَل حتىَ ال ّي، عمر، وابَن عباس، ابَن عن ُنِ إر ْه َدةا: أنِه والّز َتا َق ْدُخُل لِ و َي

ّدَم حتىَ بَها َق ًا، لها ُي ًا شيئ ّيا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي بَمنع تمّسك إل عن َع
َها حتىَ فاطمة علىَ الدخول َي إط ْع ًا، ُي ٌء لي ليس الله، رْسول فقال: يا شيئ شي

إطها ْع َعَك»، فقال: «أ َق أّن بَها. ومعلوم دخل ثم درْعه، فأعطاها إدرْْ َدا كان الّص
َع َبَ إة أرْْ .  إفضًة درْهم إمئ

َأَمَرنِي عائشة داود» عن أبَي «سنن في إلَما قبله، الجواُز المختارَْ لكّن قالت: 
إخَل أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل ْد ًةا ُأ َيها أن قبل زوجها علىَ امرأ إط ْع ُي

ُيحمل َف ًا.  ُع شيئ إب، علىَ المذكورْ المن ْد ّن َدُب أي ال ْن ً شيء تقديم ُي إةا إدخالِ للَمَسّر
ًا عليها، ّلف َأ لقلبها. َت

ًا، ذلك كان وإذا ًا عليه، رْوينا ما خالف ما َحْمُل َوَجَب معهود الحاديث بَين جمع
ُهَ ُيْحَمُل وكذا ٍم بَالتماس أْمُر َت ًا، شيء تقديُم أنِه علىَ حديد، من َخا ّلف َأ ترى ألِ َت

ُق اليد في ما بَالتماس الرجَل ذلك َأَمَر أنِه َدا ّذّمة، في إثباته يمكن والّص ال
َعّجُل ما المراد أّن فعرفنا َلّما بَاليد، لها ُي إجَز و ُقْم َع َها قال: « ّلْم َع آيًة. إعشرين َف

ُتَك». رْواهَ وهي َأ َها محمل داود. وهو أبَو اْمَر َك ُت ّوْج َعَك إبََما رْواية: «َز إمن َم
َنافيه، لِ القرآن». فإنِه ُع وبَه ُي المحققين). بَعض أجاب الرواية. (هكذا تجتم

الحالِت. بَحقيقة أعلم تعالىَ والله
إجُب َت َف ًا ( ُةا) استحسانِ َعَشَر َها) أي َسّمىَ (إْن ال َنِ ًا منها أقّل ُدو كثوب قيمًة، أو عين
ّلقها إن وأّما عنها، مات أو بَها دخل إن خمسًة، يساوي فلها الدخول، قبل ط

َفر: يجب خمسٌة. وقال إمثل مهُر ُز َعُة بَها، دخل إن ال ْت َها إن والُم َق ّل وهو قبله، َط
إصّح لم َلّما المسّمىَ لن القياس، ًا َي َداق ًا صََ عن كالخالي النكاح صَارْ شرع
ًا سمىَ لو ما بَمنزلة أو المثل، مهر يجب عنها الخالي وفي التسمية، أو َخْمر
ًا. خنزير
ُأجيب إة في العشرةا وجوب بَأن و إنِها تسمي ّق ُدو إع، إلَح َد وقد الّشْر إج ُدّل ما ُو َي

التسمية. عن الخالي بَخلفا بَدونِها، رْضاها وهو بَها، المرأةا رْضا علىَ
ُهَ) أي َسّمىَ (وإن ْيَر منها. أكثر أو درْاهم عشرةا وهو درْاهم، عشرةا دون غير َغ

َفالُمَسّمىَ) واجب، َد المسمىَ فيجب أي ( ْن إع إت ( ْو إهَما) لن َم إد َقد النكاح أَح ْع ُي
ذلك.  تقّررْ أحدهما وبَموت للبَد،

ْو َد (أ ْن ٍةا إع َو ْل إذرْ: هو ابَن صََّحْت) قال َخ ْن ثابَت، بَن وزيد وعلَي، عمر، قول الُم
الجديد في وقال القديم، في الشافعي وقول ومعاذ، وجابَر، عمر، بَن الله وعبد

ّلق إذا الزوج علىَ ـ: يجب مالك قول وهو ـ َوةا بَعد َط ْل ٍء غير من الَخ نِصُف َوطىَ
إإْن لقوله الُمَسّمىَ، َو ُهّن تعالىَ: { ُتُمو ْق ّل إل إمْن َط ْب ُهّن}ٍ. أْن َق َتَمّسو

.. اليَة.
ْيَف قوله ولنا َك َو َنُِه تعالىَ: { ُذو ْأُخ ْد َت َق ْفَضىَ َو ُكم َأ ْعُض ْعٍض}ٍ، إلىَ َبَ وحقيقُة َبَ

إء ْفَضا إلي، المكان وهو الفضاء، في الدخوُل ال ٍء ليس والَمّس الَخا َوطىَ حقيقًة، بَ
ْطىَء علىَ َحَملهَ وإنِما َو ّبب، علىَ السبب اسم فأطلق سببه، لنِه ال الُمَس

ًةا يمس لِ لنِه الخلوةا، علىَ وحملناهَ فكان الصحيحة، الَخلوةا في إلِ عادةا امرأ



ْلُزوم اسم إطلق ّبب اللزم، علىَ الَم إذ السبب، علىَ والُمَس ُةا إ الصحيحُة الخلو
ًا. الَمّس سبُب ظاهر

إهَ أولىَ ذكرنِا وما إد ّي أ
َ َت بَن يحيىَ «الموطأ» عن في مالك رْوى وبَما بَالنصَّ، ل

ّيب: أن بَن سعيد عن سعيد، إذا المرأةا في َقَضىَ الخطاب بَن عمر الُمَس
ّوجها إت إذا أنِه الرجُل، َتَز َي إخ ُتورُْ، ُأرْْ ُق. وبَقوله َوَجَب فقد الّس َدا الصلةا عليه الّص

ُق، َوَجَب إليها، نِظر أو امرأته، إخَمارْ َكَشَف والسلم: «َمْن لم أو بَها َدَخل الّصدا
إنّي يدخل». رْواهَ ْط ُق ّدارَْ إزي بَكر أبَو والشيخ ال فقد وبَالجماع «أحكامه»، في الّرا

ّي حكىَ ّطَحاو َع ال المسألة.  هذهَ في الصحابَة إجما

َأْن الصحيحة الخلوةا (وهي) أي َد لِ ( ُع ُيوَج إنِ ٍء َما ًا َوطىَ ًا أو إحس ْو َشْرع ًا) أ ْبع َط
ّنِها ْطىَء، مقام قائمة ل َو ّد فل ال َكَمَرٍض المانِع عدم من ُبَ ُعُه) أي منه. ( َن َيْم

ًا، الرجل يكون بَأْن الوطىَء ًا مريضًة المرأةا تكون أو مريض إذا بَالزوج يضر مرض
َها. وهذا َئ إم الحسّي المانِع نِظير َوط ْو موجب فيه الوطىَء رََْمَضاَن) لّن (وصََ

ّيد للقضاء َق ْذرْ، التطوع، صَوم لن بَه، والكفارْةا. و ّن يمنع لِ والكفارْةا والقضاء، وال
َوةا صَحة ْل الصحيح. علىَ الَخ

إةا َ َبىَ. في والعقاب الدنِيا، في للقضاء موجب إفسادها َفْرٍض) لّن (وصََل ْق ُع ال
ّيد ٍم) بَحج صَحة تمنع لِ والواجبة النافلة لن بَالفرض، وق َوةا. (وإْحَرا ْل فرٍض، الَخ

ٍةا، أو نِفٍل، أو ُعْمَر ّدم. وللقضاء، فيه، للمضّي موجب الحرام إفساد لن بَ وال
الّشْرعّي. المانِع نِظير الثلثة وهذهَ

ْيٍض َفاٍس) نِظيران (وَح إنِ إعّي، للمانِع و ْب َط ًا وفيهما ال خل الشرعّي. ولو المانِع أيض
َوةا. لّن تكون لِ يعقل، صَبّي أو نِائم، أو أعمىَ، ومعهما بَها، ْل َيُحّس، العمىَ َخ

ْغَمىَ أو مجنون، أو يعقل، لِ صَغير معهما كان ويتناوم. ولو يستيقظ والنائم ُم
ٌةا. وقيل: الجنون فهي عليه، َو ْل أو الحياء، لحصول يمنعان. أي والغماء َخ

َوةا، صَحة تمنع الفقه»: جارْيتها «جوامع الثناء. وفي في إفاقتهما لِحتمال ْل الَخ
الكلب. حكم وكذا منها، حيائه لعدم أي بَمانِعة، ليست وجارْيته

َتاٍن في بَها خل محّمد: إْن عن إهَشام ورْوى َوةا. تصّح لم بَاب، عليه ليس ُبَْس ْل الَخ
إح، في بَها خل ولو ْط ٌةا. ولو فهو إحَجاٌب عليه كان إن الس َو ْل ٍة، في بَها خل َخ ّب ُق

ْتَر وأرْخىَ ٌةا. ولو فهو البيت، في من وبَين بَينه الّس َو ْل ّدْت َخ ولم الباب، أّمها رَْ
َتَرصَّدين كانِوا إن ساحته، في قعود والناس خاٍن، في وهما تغلقه، في لهما م
َوةا تصّح لِ النظر، ْل ّ الَخ تصّح. وإلِ

َأّن وفي إخيَرةا»:  ّذ َوةا أقاموا أصَحابَنا «ال ْل تأكيد في الوطىَء مقام الصحيحة الَخ
ْثل ومهر الُمَسّمىَ، جميع إم ّنَسب، ثبوت وفي ُمَسّمىَ، يكن لم إْن ال وفي ال

إةا وجوب ّد إع إة ال َق َف ّن َنىَ وال ْك ما رْابَعة ونِكاح أختها، نِكاح ُحْرمة وفي فيها، والُس
ّدةا، دامت إع إة نِكاح ُحْرمة وفي ال ّدةا وفي الّحَرةا، علىَ الم إع بَائٍن، طلٍق عن ال
إلْحَصان، في الوطىَء مقام يقيموها حقها. ولم في الطلق وقت مراعاةا وفي ا
وفي بَها، وخل أمها علىَ عقد رْجل علىَ البنت َتْحُرُم لِ حتىَ البنات، ُحْرمة وفي

ّول، للزوج الحلل َعة، وفي ال ًا يصير لِ حتىَ الّرْج إجع َوةا، ُمَرا ْل وفي بَالَخ
ّدةا في مات لو حتىَ الميراثِ، َوةا إع ْل ّدةا في الطلق أوقع منه. ولو ترثِ لِ الَخ إع



َوةا، ْل في اختلفت َلّما الحكام الصواب. لّن وهو يقع. وقيل: يقع، فقيل: لِ الَخ
ًا. بَالوقوع القول وجب الباب، هذا احتياط

إفا َ إخل إبَ ّذكر قطع الَجّب) وهو ( إن، ال ْي َي َث ْنِ ُل ّنِه وا ْلوةا صَحة من بَمانِع ليس فإ عند الَخ
َو) بَخلفا حنيفة أبَي إة) وهو ( ّن ُع إجَماع، علىَ يقدرْ لِ الرجل كون (ال علىَ أو ال

إر، إجَماع ْك إب ٍةا إجَماع علىَ أو ال ٍة. (و) بَخلفا امرأ إخَصاء) وهو معين قطع (ال
إن. وقال ْي َي َث ْنِ ُل ّوج إن حنيفة كالمرض. ولبَي مانِع ومحمد: الَجّب يوسف أبَو ا تز

ُبوُب ّلَمْت وقد لليلج، لِ للستمتاع الَمْج َدل كل فيستحق لذلك، نِفسها َس َب ال
َعْجُز جاء إذا دونِهن بَقوله: ما عنه الله رْضي عمر أشارْ هنالك. وإليه من ال

ُكْم. إل َب إق
ُفُه) أي إنِْص َطلٍَق الُمَسّمىَ نِصف ويجب (و إبَ َها) أي ( َل ْب َوةا قبل َق ْل الصحيحة، الَخ

ُهّن تعالىَ: {وإْن الله قال وقد الوطىَء، بَمنزلة لنِها ُتُمو ْق ّل إل إمْن َط ْب َأْن َق

ُهّن ْد َتمّسو َق ُتْم و ُهّن َفَرْض إريَضًة َل إنْصُف َف ُتْم َما َف ّ َفَرْض ُفوَن}ٍ أي َأْن إإلِ ْع َي
ًئا يأخذن لِ بَأن المطلقات، ْو شي َو {أ ُف ْع إذي َي ّل إهَ ا إد َي ُةا إبَ َد ْق إح}ٍ  ُع َكا ّن ال

ّوْز الجميع. ولم يعطي بَأن الزوج، أي الصغيرةا ولي عفو والشافعّي علماؤُنِا ُيَج
ًا، المجنونِة أو مالك. وأجازهَ إسقاط

هو النكاح}ٍ: فعندهَ عقدةا بَيدهَ تفسير: {الذي في الِختلفا إلىَ رْاجع وهذا
إن لنِه الزوج، هو ـ النكاح عقدةا بَيدهَ الذي قالوا: ـ المفّسرين وجمهورْ الب،
ْفو فارْقها. ومعنىَ شاء وإْن ، أمسكها شاء َع قوله ويؤيدهَ بَها، الّصداق تكملة ال

ُوا تعالىَ: {ولِ ْنَس َفْضَل َت ُكْم}ٍ. ال َن ْي َبَ

َعة لِ ثم ْت ّلقة ُم ًا الدخول قبل للمط ًا، ولِ وجوبَ ّي ذكرهَ ما علىَ استحبابَ ُدورْ ُق ال
َعَة أّن «مختصرهَ» من في ْت ّلقة لكّل مستحبٌة الم ّ مط ّلقة إلِ وهي واحدةا، لمط

ّلقها التي ًا. وفي لها َسّمىَ وقد الدخول قبل ط ّنَسخ: ولم بَعض مهر لها ُيسّم ال
ًا. ومن إط»، كصاحب بَاستحبابَها حكم مهر ْبُسو إط»، و «الَم إحي و «الُم

إلحسان أنِه «المختلف» أرْادوا ّتكسب، عن عجزت من إلىَ ا مندوب. وذا ال
َعُة) واجبة.أو نِفاهَ أو العقد، حال ُيَسّم) المهر َلْم (وإْن ْت َعة فيجب (فالُم ْت إذا الُم

ُفْرقة حصلت َبل من ال َها) أي الزوج إق َل ْب َق َوةا قبل ( ْل قال وبَه الصحيحة، الَخ
َناَح تعالىَ: {لِ لقوله الشافعي، ُكْم ُج ْي َل ُتُم إْن َع ْق ّل َء َط ّنَسا ُهّن َلْم َما ال ْو َتمّسو أ

إرُضوا ْف ُهّن َت إريَضًة َل ُهّن}ٍ فقد َف ُعو ّت َعة الله أوجب َوَم ْت فيه ليس نِكاح في الُم
ّطلق وقع وقد َفْرٌض، الَمّس. قبل ال
إقيَب تعالىَ لقوله مستحبٌة مالك: هي وقال ّقا َع َلىَ المر: {َح إنيَن}ٍ َع إس الُمْح
ّوعون. فيكون وهم ًا المتط ْدب. قلنا: لِ إلىَ المذكورْ للمر صَارْف ّن ّلُم ال قصر إنَِس

ّوع، علىَ المحسن ًا، بَالواجبات القائم ومن منه، أعّم هو بَل المتط ينافي فل أيض
ًا يكون فل الوجوب، «علىَ» لفظ من إليه انِضم ما مع عنه للمر صَارْف
ًا».  و«حق

ٌع إدرْْ َعُة:  ْت إخَمارٌْ والُم َفٌة. وهذا و ْلَح إم ّي التقدير و البيهقي ورْواهَ عائشة، عن مرو
إب، بَن سعيد قال وبَه عباس، ابَن عن ّي إبي. وقال وعطاء، والحسن، الُمَس ْع والّش

َعة «الموطأ»: ليس في مالك ْت ٌد للُم َعة أحمد: أعلىَ معروفٌا. وقال ح ْت خادٌم الُم



ٌةا وأدنِاها ـ مملوك أي ـ َو َكْرَخّي: ويعتبر فيها. قال تصلي أن لها يجوز إكْس في ال
َعة ْت ّبة الُم مقام قائمة الزوجة. لنِها حال الواجبات وفي الرجل، حال المستح

ْثل، مهر إم إفه. في فكذا حاله، يعتبر وفيه ال َل َخ
ً الزوج حال يعتبر أنِه «الهداية»: الصحيح وفي تعالىَ: قوله وهو بَالنصَّ، عمل

َلىَ َع إع { إس ُهَ الُمو َدرُْ َلىَ َق َع إر و إت ْق ُهَ}ٍ وهو الم َدرُْ الّرازي. وفي بَكر أبَي اختيارْ َق
إئع» قيل: يعتبر َدا َب كالنفقة. حالهما «ال

ّيدنِا إة وجوب ق َع ْت إة بَحصول الُم َق ُفْر ُفْرقة لن الزوج، جهة من ال من حصلت إذا ال
ّدتها، المرأةا جهة إر الّصغيرةا، زوجته ورْضاعها بَشهوةا، الزوج ابَن وتقبيلها ك

إلعتاق بَالبلوغ الفسخ وخيارْها إجب لِ ، وا َعة. ُيو ْت الم
ْهُر (و) يجب إل (َم ْث إم َها) أي ال َد ْع َوةا بَعد َبَ ْل بَعد هنا يجب لنِه الصحيحة، الَخ
إإنِه الشافعي قولي من بَمنزلته. والصَح وهي الوطىَء مهر يجب (ومالك:) 

إل ْث إم ًا، العقد في يسّم لم إن بَالوطىَء ال مالك أحدهما. ونِفاهَ موت بَعد وكذا مهر
ًء، نِفيه من فيتمكن حقها خالصَّ المهر لن والشافعي، نِفيه من يتمكن كما ابَتدا
ًء. ولن ًا عمر انِتها ًا وعلي َفوَضة: حسبها. في قالوا وزيد الُم

حديث من صَحيح، الترمذي: حسن وقال الرْبَعة، السنن أصَحاب رْوى ما ولنا
َقَمة ْل إئَل َع ّوج رْجٍل عن مسعود ابَن قال: ُس ًا، لها يفرض ولم امرأةا تز َداق ولم صََ
ْكَس لِ نِسائها، صََداق مثل مسعود: لها ابَن فقال مات حتىَ بَها يدخل ولِ َو

َطط. أي ّدةا، وعليها كاملً، الّصداق لها رْواية زيادةا. وفي ولِ نِقصَّ لِ َش ولها الع
إقل الميراثِ. فقام ْع إعّي إسنان بَن َم الله صَلىَ الله رْسول فقال: قضىَ الْشَج

َع في وسلم عليه َو إشٍق بَنت َبَْر ٍةا ـ َوا ابَن بَها ففرح قضيت، ما مثل ـ منا امرأ
مسعود.

ًا، إليه رْواية: فاختلفوا وفي ًا لها فيها: إّن فقال: أقول مرات، قال أو شهر َداق صََ
ْكَس لِ نِسائها كصداق َطَط، ولِ َو ّدةا، وعليها الميراثِ، لها وإّن َش إع يك فإن ال

ًا ًأ يك وإن الله، فمن صَوابَ منه. بَريئان ورْسوله والله الشيطان، ومن فمني خط
َنان وابَن الَجّراح فيهم أْشَجع من نِاس فقام أّن نِشهد مسعود ابَن فقالوا: يا إس
َع في فينا قضىَ الله نِبي َو إشٍق، بَنت َبَْر إعّي ُمّرةا بَن هلل وزوجها َوا كما الْشَج

ًا الله عبد بَها قضيت. قال: ففرح ًا فرح رْسول قضاء قضاؤُهَ وافق حين شديد
وسلم عليه الله صَلىَ الله

ّنكاُح (وصََّح َ ال إر إبَل ْك ٍر) بَأن إذ ْه تعالىَ: لقوله المهر عن ساكتين النكاح عقدا َم
إكُحوا ْنِ ُكْم}ٍ، َطاَب َما {فا إبىَء لِ لغة وهو َل ْن ّ ُي فيتم والِزدواج، الِنِضمام عن إلِ

ْين، ْع علىَ لزدنِا فيه التسمية شرطنا فلو بَالمتناكح ّنصَّ. (وَم إه) بَأْن ال إي ْف عقداهَ َنِ
َناَح تعالىَ: {ولِ لقوله مهر لِ أّن علىَ ُكْم ُج ْي َل ُتُم إْن َع ْق ّل َء َط ّنَسا ُهّن َلْم َما ال َتَمّسو

ْو إرُضوا أ ْف ُهّن َت إريَضًة}ٍ حيث َل وصَحة التسمية، عدم مع الطلق بَصحة حكم َف
ّنكاح. وهو صَحة يستدعي الطلق َنافي لِ ال ًا يجب المهر كون ُي لقوله شرع

إحّل ُأ ُكْم تعالىَ: {و َء َما َل ُكْم َورَْا إل ُغوا}ٍ. ووافقنا أْن َذ َت ْب المسألتين، في الشافعّي َت
ّثانِية.  في مالك وخالفنا ال

ٍء إبََشْي ْير (و ٍم) كأْن َماٍل َغ ّو َق َت ّوج َم ٍة، علىَ مسلمة مسلم تز ٍم، أو ميت علىَ أو َد
ٍر، ٍر، علىَ أو خم يسّميا لم لو كما فكان تسميته، يصح لم ما سّميا لنِهما خنزي



إل ُهو إبََمْج ًا. (و إه) كأْن شيئ إس ْن ّوج إج ٍة، علىَ تز ٍرْ، علىَ أو ثوب، علىَ أو دابَ لنِه دا
ً سّمىَ َلّما ًا، يصح لِ مجهولِ َوض ًا، يسّم لم لو كما حكمه كان إع لّن وذلك شيئ

ّتان القطن من أصَولها لِختلفا مختلفٌة أجناٌس الثياب َك ْيَسم، وال ْبََر إل وكذا وا
ّدابَة ونِحوها. والحمير، والبغال، الخيل، علىَ تقع لنِها ال

إجُب َي ْهُر (و إل) في َم ْث إم َكَما كلها الّصورْ هذهَ ال بَعد ُيَسّم لم قوله: وإن َمّر) في (
َوةا ْل ْو الَخ إه) عطف (أ إت َف جنسه. كأْن دون صَفته بَمجهول أي جنسه علىَ إصَ
ّوجها ٍد، علىَ تز َي، ثوٍب أو فرٍس، أو عب الدرْاهم غير موزوٍن، أو مكيٍل، أو هرو

صَفته. دون جنسه ُعلم مما والدنِانِير
َوَسُط) واجب، َوَسط فيجب أو (فال ً فيه لّن المسّمىَ، ذلك من ال للرجل عدلِ

ْو والمرأةا، ُتُه) أي (أ َوَسط قيمة إقيَم َبُر ال ُتْج ُبول علىَ المرأةا و الّزوج، دفع أيهما َق
ْعَرفا لِ وهو تسميته، أصَل الوسط لّن ّ ُي ً فصارْت بَالقيمة، إلِ ًء. ولو أصَل إيفا
َوَسط يجب الثوب، وصَف في بَالغ الثياب لّن الرواية، ظاهر في قيمته أو ال

ْو ذوات من ليست َل َو ّنكاح المثال. ( إة َكاَن) ال ْدَم إخ إبَ إج ( ْو إد) بَأن الّز ْب َع ّوج ال ٌد تز عب
ًةا ًةا خدمته علىَ مولِهَ بَإذن امرأ إجُب معينًة مد َت َلّما لنِه الخدمة، إهَي) أي (
ّنِه صَارْ مولِهَ، بَإذن خدمها مولِهَ.  خدم كأ

ّيد ّوج لو لنِه بَالخدمة، ق ْثل، مهر يجب القرآن، تعليم علىَ تز لِ ما سمىَ لنِه الم
ًا يصلح أو الصلةا، أو اليمان، تعليم سّمىَ لو كما فصارْ عبادةا، لكونِه صََداق

َد ّي َق ّوج إذا الُحّر لن بَالعبد، الصوم. و ًةا خدمته علىَ تز ْثل مهر يجب معينًة، مد إم ال
والشافعي: مالك، محمد. وعند عند الخدمة وقيمة يوسف، وأبَي حنيفة أبَي عند

َتّجا والخدمة، التعليم من لها سّمىَ ما يجب والسلم: الصلةا عليه بَقوله واْح
َها َك ُت ّوْج القرآن». من معك بَما «َز

إجيَب ُأ ْعي شرط للبدلية. وفي لِ للسببية الباء بَأّن و عندنِا: رْوايتان غنمها رَْ
َعة: يجوز. ابَن رْواية وعلىَ يجوز، «الجامع» لِ و «الصَل»، رْواية فعلىَ َسَما

ّوج أن علىَ إعتاقها ـ الله رْحمه ـ يوسف أبَو ويجعل َداقها، بَها يتز يقول: كأن صََ
إك ُت ْق َت ْع إني أن علىَ أ إجي ّو إك ُتَز ُق، صَّح فقبلت، نِفس ْت إع ّوجه، في بَالخيارْ وهي ال تز

ّوجته بَالِلتزام. فإن وجوبَه لعدم التزمته، وإن عليه تجبر ولِ لها يسم ولم تز
ًا، إلَما يوسف: عتقها أبَو قال مهر َداقها.  وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أّن صَح صََ
ّية أعتق إف َقها وجعل صََ ْت ّنِها إع َقها. ول َدا َكاحه، أبَت لو صََ نِفسها، قيمة عليها يجب نِ
ّوجته فإذا ّلم تز ً فكان قيمتها، لها س إعها. عن بَدلِ ُبَْض
ْثلها، مهر لها أوجبا ومحمد حنيفة وأبَو ًا، رْقبتها جعل إمكان لعدم إم إن لنِها مهر

َلْت إع إق قبل ُج ْت إع ُته، فهي ال ّوجها، له وليس َأَم ًا رْقبتها كون فيستحيل تز لها، مهر
َلْت وإن إع ًا ُج ْتق بَعد مهر إع ًا. والنصَّ تصلح لِ الُحّرةا ورْقبة ُحّرةا، فهي ال قد مهر

إحّل بَقوله بَالمال النكاح ابَتغاء َألصق ُأ ُكْم تعالىَ: {و َء َما َل ُكْم َورَْا إل ُغوا أْن َذ َت ْب َت
ُكْم}ٍ. إل َوا َأْم بَ

ّفية قضية وأما إزُم، فل صََ ْل ًا كان والسلم الصلةا عليه لنِه ُت بَل بَالنكاح مخصوصَ
ًةا لقوله مهر َأ َنًة تعالىَ: {واْمَر إم ْؤ َبْت إْن ُم َه َها َو ْفَس إبّي َنِ ّن َد إْن لل إبّي أرَْا ّن أْن ال

َها إكَح ْن َت إلَصًة َيْس إن إمْن َلَك َخا إنيَن ُدو إم ْؤ ْد الُم َنا َق إلْم َنا َما َع إهْم َفَرْض ْي َل إهْم في َع إج َوا أْز



َكْت َوَما َل ُهْم َم ُنِ ْيَما َ أ ْيل َك ُكوَن إل ْيَك َي َل من امتنعت إن قيمتها َحَرٌج}ٍ وألزمناها َع
ّوجه، َفُر يلزمها بَالجماع. ولم الّسعاية حالة في حرةا وهي فيها، له فتسعىَ تز ُز

بَها.
ْو َل َو َكاُح ( ّن َذا َكاَن) ال َه إبَ إد) البَيض ( ْب َع ْو ال َذا (أ إد) الحبشّي، َه ْب َع ّوجها بَأن ال علىَ تز

َكُس وأحدهما أحدهما، ْو ْهُر علىَ أو ألٍف، علىَ تزوجها أو الخر، من أ َفَم ألفين. (
إل) يجب ْث إم ُهَما) بَأن المثل َكاَن) مهر (إْن ال َن ْي َبَ من وأكثر العّز من أقل كان (

إجُب َي َلَخّس الخّس. (و ْو) كان ا َنُِه) أي المثل مهر َل ُدو (العّز الخّس. (و) يجب (
ْو َقُه) وهذا المثل َكاَن) مهر َل ْو َف حنيفة. أبَي عند كله (

فيه، مشكوٌك والفضل متيقٌن القّل لّن الثلثِ، الحوال في القل وقالِ: يجب
إع، في كما بَالمتقين، الخذ فيجب ْل ّطلق والعتاق، الُخ ألفين. أو ألٍف علىَ وال
ّنكاح بَاب في بَالصَالة الواجب حنيفة: أن ولبَي إذ العدل لنِه المثل مهر ال

إع قيمة من أكثر يكون قد الُمَسّمىَ ُبْض َدُل وإنِما منها، أقل يكون وقد ال ْع إذا عنه ُي
ْلع، لجهالة تصح لم وهنا التسمية، صَّحت والطلق والعتاق، المسّمىَ. والُخ

إجٌب منها لواحد ليس ماٍل علىَ ّقن.  الخذ فيتعين إليه، ُيَصارْ أصَلّي ُمو بَالمتي

َق (وإْن ّل ْبل َط إء، َق ْطىَ َو إنْصُف ال َلَخّس) بَاتفاقهم َف ْثل مهر كان سواء ا إم دون ال
َعة َلن بَينهما، أو العّز، فوق أو الخّس، ْت إهر الدخول قبل الُم ْثل َكم إم بَعدهَ، ال
َعة علىَ يزيد الخّس ونِصف ْت ًةا، الُم َكَح نِصفه. (وإْن فيجب عاد ْلٍف) وشرط َنِ َأ إبَ

ًا المسّمىَ مع لها ّوجها كان ينفعها شيئ َلىَ بَألٍف تز َع َ أْن ( َها) من لِ إرَج البلد، ُيْخ
ّوج لِ أْن علىَ أو إدي أن علىَ أو عليها، يتز ْه هدية. لها ُي

ٍر، علىَ بَأقّل، (أو) نِكح إه علىَ وبَأكثَر مثلً، كالقامة تقدي إل إبَ َقا كان الخراج، من ُم
ّوجها ْلٍف تز َأ إبَ َقاَم إْن ( َها َأ إن إبَ ْي َف ْل إبَأ امرأةا، له يكن لم إن بَألف َأْخَرَج) أو إْن و
حّرةا، كانِت إن وبَألفين الصَل، َمولِةا كانِت إن بَألف أو حّرةا، كانِت إن وبَألفين

ّنكاح، صََّح إج، عدم شرُط كان وإن ال ّو ّتَز ًا، المسافرةا وعدم ال ًا لكونِه فاسد منع
الفاسدةا. بَالشروط يبطل لِ النكاح لن المشروع، المر من

ّفىَ) بَالشرط (فإْن ّثانِية المسألة (وأقام) في الولىَ المسألة في َو (فألٌف) ال
إف لم وإْن (وإلِّ) أي بَذلك لرضاها بَها يقم ولم الولىَ، المسألة في بَالشرط ي

ّثانِية المسألة في ْهُر ال َفَم إل) أّما ( ْث إم سّمىَ لنِه فباتفاٍق، الولىَ المسألة في ال
ّ رْضاها لعدم المثل مهر فيجب نِفاهَ، وقد فيه نِفع لها ما المسألة في بَه. وأّما إلِ

إل مهر يجب حنيفة أبَي فعند الثانِية ْث إم ُد (لِ ال َلىَ ُيَزا إن) لنِها َع ْي َف ْل بَهما رْضيت َأ
َقصَُّ (ولِ ْن إضَي ألٍف) لنِه َعْن ُي ًا الّشرطان بَه. وعندهما رَْ جائزان.  مع

ً لّن أخرجها، إن والكثر بَها، أقام إن القل فلها ٌد والخراج القامة من كل مقصو
ًا، ّوجها لو كما النوع. فصارْ كاختلفا واختلفهما ُعْرف كانِت إْن ألٍف علىَ تز

يأخذ أْن علىَ الشيئين أحد اشترى إذا وكما جميلة، كانِت إن ألفين وعلىَ قبيحة،
ّين شاء، أيهما الشرط أّن حنيفة التفاوت. ولبَي علىَ منهما واحد كل ثمن وع
ّلق بَاتفاق، صَحيح الول والشرط معه، التي التسمية وصَحت بَه، العقد فتع
الفاسدةا، بَالشروط يبطل لِ والنكاح منه، نِشأت الجهالة لن صَحيح، غير الثانِي
إليه. الرجوع فوجب الصَل هو المثل ومهر



َكَح (وإْن إن َنِ ْي َذ َه إن إبَ ْي َد ْب َع ُهَما ال ُد َأَح َها حالية ُحّر) جملة و َل َف ُد ( ْب َع َقْط ال َوى إْن َف َسا
ًةا) وإْن إو لم َعْشَر ًةا يسا لن حنيفة، أبَي عند وهذا العشرةا، كمال فلها عشر

ٌةا الشارْةا َبَر َت ْع العبد. هذا وعلىَ الُحّر، هذا علىَ قال: تزوجتك كأنِه فصارْ عندهَ، ُم
ًا، كان لو الحر وقيمة العبد يوسف: لها أبَو وقال إن ظهرا لو لنِهما عبد ْي ُحّر

وتمام العبد، محمد: لها حّرا. وقال أحدهما ظهر إذا فكذا عندهَ، قيمتهما وجبت
إن كانِا لو العبد. لنِهما قيمة عنه نِقصت إن المثل مهر ْي المثل مهر يجب ُحّر

ُلح العبد َلّن حنيفة حّرا. ولبَي أحدهما كان إذا فكذا عندهَ، ًا َيْص مالًِ، لكونِه مهر
آخر. شيء وجوب يمنع عشرةا المساوي المسّمىَ ووجوب فيجب،

َكارَْةا َشَرَط (وإْن َب َدْت ال إج ُو ًا و ّيب إزَم َث ُكّل) لن َل َكارْةا ال َب مستحقة تصير لِ ال
بَالنكاح. 

إح (وفي َكا ّن ّوج ال إد) كتز إس َفا ًا، الختين ال ّوج مع ّوج شهود، بَغير والتز الخت وتز
ّدةا في ّوج الخت، إع ّوج الغير، من المعتدةا وتز الرابَعة، عدةا في الخامسة وتز

ّوج ْأ َلْم (إْن الُحّرةا علىَ المة وتز َط إجُب لِ َي ٌء) سواء َي يخل، لم أو بَها، خل َشْي
َوةا، بَعد وكذا لها، مهر فل الدخول، قبل بَينهما القاضي فّرق إذا حتىَ ْل لّن الَخ

من لكل كان صَحته. ولهذا لعدم للعقد، ليس الفاسد النكاح في المال وجوب
ّدخول قبل فسخه الزوجين قبل الفاسد البيع في كما الخر، من محضر بَغير ال

ّد ولِ القبض إةا، ح َو ْل لِستيفاء هو وإنِما صَحتها، من المانِعة الحرمة لوجود للَخ
ُبْضع. منافع ال

إطىَء (وإْن ُبُت َو ْث ّنَسُب) أي َي ًء ثبوته في ُيحتاط لنِه الولد، نِسب ال من للولد إحيا
إمْن محّمد الضياع. فعند إت ( ْق إء) بَشرط َو ْطىَ َو وقت وبَين بَينه يكون أْن ال

ّتة الوضع إث: وعليه أبَو أشهر. قال س ْي ّل النكاح وقت الفتوى. وعندهما: من ال
ّدةا وتثبت الصحيح، النكاح في كما إع ًا ال إب اشتباهَ عن تحّرز ّنَس وقت من ال

ّنكاح، لشبهة وجبت لنِها التفريق، ُعها ال ْف بَالتفريق. ورَْ
ُفُر: من وقال َو) يثبت َوطئها، وطىَء آخر ُز ْهُر ( إل (َم ْث إم ُد لِ ال َلىَ ُيَزا الُمَسّمىَ) َع
َفُر: يثبت بَدونِها. وقال لرضاها الزيادةا في حقها أسقطت لنِها المثل، مهر ُز
الثمن)، علىَ زادت (وإن القيمة فيه يجب الفاسد كالبيع المسّمىَ، علىَ زاد وإن
ًا المثل مهر يجب مجهولًِ، كان أو المسمىَ، المهر يكن لم ولو بَلغ ما بَالغ

ًا بَاتفاٍق، بَحقيقته.  النكاح لشبهة إلحاق

َبُر َت ْع ُي ْهُر (و َها َم إل ْث إم إمْن إم ْو َها) كأخواتها َق إبَي أ
ابَن لقول وبَناتهّن وعّماتها لبَيها، َ

ُبْضع، قيمة المثل مهر نِسائها. ولن مثل مهر مسعود: لها الشيء وقيمة ال
ْعَرفُا ّنسخ: ومهر بَعض وفي أبَيها، قوم النِسان وجنس بَجنسه، ُي مهر مثلها ال
إتها مهر هو الشرع في مثلها مهر أي ، أبَيها، قوم من مثلها َل إث أبَيها. قوم من مما

ّنا) أي إس ًا ( ّوج وقت عمر ّتز ًا (وَجَمالًِ) أي ال ً ُحْسن ْقلً) أي (وَمالِ َع وقلة كثرةا و
ًا) أي إدين ًا ديانِة (و َلد َبَ ًا) أي (و َعْصر ًا و ًا مكانِ ًةا وزمانِ َكارَْ َبَ ًا (و َبًَة) وأدبَ َيا إث ًا، و ُلق وُخ

وينقصَّ. يزيد الوصَافا هذهَ بَاعتبارْ المهر لن
َفإْن ْد) مثلها َلْم ( ُهْم) أي الوصَافا تلك في ُيوَج ْن إم إمَن أبَيها قوم من ( َف )

إب) يعتبر إنِ َلَجا إلها مهر في يعتبر لِ الّم) أي (لِ الوصَافا تلك في مثلها مهر ا ْث إم



ُلها ْث َها أّمها جهة من إم إم ْو َق ُكْن) أمها َلْم إْن (و إمْن َت إم ( ْو َها) بَأن َق إبَي عّم بَنت تكون أ
ُفون الماء من الخلفاء أولِد لن أبَيها، أّمهاتهم. دون آبَائهم بَشرفا َيْشُر
َتَرُط وفي ُيْش َقىَ»:  َت ْن إبُر يكون أن «الُم ً أو رْجلين، المثل بَمهر الُمْخ رْجل

َتَرُط وامرأتين، ُيْش عدول، شهود ذلك علىَ يوجد لم فإن الشهادةا، لفظ و
َلىَ. ويستثني أبَي ابَن قول وهو يمينه، مع الّزوج قول فالقول ْي ما يوسف أبَو َل
َكُر ْن َت ًا ُيْس إفا في جد ُعْر أحدهما: قال بَأن التسمية، في اختلفا وإن والعادةا، ال
ًا العقد هذا في َسّمينا إإن للمنكر القول كان الخر، وأنِكر مهر اختلف بَالجماع. و

َكُم ولِ حنيفة، أبَي عند الّزوج لورْثة فالقول المهر، قدرْ في ورْثتهما بَمهر ُيْح
إل ْث إم َكُر، ما يوسف أبَو عندهَ. ويستثني موتهما بَعد اعتبارْهَ لسقوط ال ْن َت كما ُيْس

حياتهما. حال في

فقال: القول الحياةا، حال في كاختلفهما فيه ورْثتهما اختلفا محمد وجعل
حال في كما الفضل، في الّزوج لورْثة والقول مثلها، مهر إلىَ المرأةا لورْثة

َعىَ تسميته، أصَل في ورْثتهما اختلف الحياةا. وإن ّد الّزوج أن الّزوج ورْثة فا
ٍء فالقضاء الّزوجة، ورْثة وأنِكرها لها، سّمىَ َتٍف بَشي ْن حنيفة. وأوجبا أبَي عند ُم

إته، في مثلها مهر َك إر لِ فكما العقد، بَنفس وجب المثل مهر لن القياس، وهو َت
َ مهر فكذلك موتهما، بَعد الُمَسّمىَ يسقط أحدهما موت بَعد أن َترى المثل. ألِ

ّيت وورْثة المثل، مهر يسقط لِ موتهما. بَعد فكذلك ذلك، في مقامه يقومون الم
ْقَضىَ فقال: لِ حنيفة أبَو واستحسن ٍء ُي يعني «الكتاب» ـ في واستدل بَشي
ّدعىَ لو فقال: أرْأيت «الصَل» ـ إضَي علي ورْثة ا عمر ورْثة علىَ عنه الله رَْ

إضَي إنِما أنِه إلىَ إشارْةا وهذا بَشيء؟ فيه أقضي أكنت كلثوم، أم مهر عنه الله رَْ
العهد، تقادم فإذا الوقات، بَاختلفا يختلف لنِه العهد، تقادم بَعد بَهذا يقول

المثل. وعلىَ مهر مقدارْ علىَ القاضي وقوفا يتعذرْ العصر، ذلك أهل وانِقرض
ًا العهد يكن لم إذا الطريق، هذا ْقضي متقادم أّن الخر، مثلها. والطريق بَمهر َي

ّنكاح المستحق الضعف. وهي القوى. والنفقة وهو أشياء: الُمَسّمىَ ثلثة بَال
المتوسط. وهو المثل ومهر

تسقط لضعفها أحدهما. والنفقة وموت بَموتهما، يسقط لِ لقوته فالمسّمىَ
ّدد المثل أحدهما. ومهر بَموت ُقُط ذلك، (بَين يتر َيْس بَموت يسقط ولِ بَموتهما، َف

ّدد) بَين ما لن أحدهما، ّظه يوفر أصَلين، تر إضي الصحابَة أن ترى ألِ عليهما، ح رَْ
ًا ذلك فيكون أحدهما؟ بَموت يسقط هل المثل مهر أّن اختلفوا عنهم الله اتفاق

أعلم.  تعالىَ والله بَموتهما، يسقط أنِه منهم

َها َضَماُن (وصََّح ّي َها َول ْهَر ْو َم َل َنِْت و ًةا) وكذا َكا إغيَر ّيه ضمان صََ الولّي لّن مهرها، ول
للمرأةا فيصح. ثم ـ المهر وهو ـ يقبله ما إلىَ الّضمان أضافا وقد لللتزام، أهل
ّ الزوج أو الولّي، تطالب أْن ًا، كان إذا إلِ ّ تطالب أْن لها فليس صَغير بَعد إلِ

َية»: وإنِما «شرح بَلوغه. وفي َقا إو صَغيرةا كانِت إذا لنِها صَغيرةا، قال: ولو ال
إلُب َطا ّ ليس المهر فُم ّيها، إلِ الّضمان بَاعتبارْ الّضمان. لنِه يجوز لِ أنِه فيتوهم ول

ًا، يكون َلب َطا ًا الواحد الشخصَّ فيكون ُم إلب َطا ًا، ُم َلب َطا لهذا اعتبارْ لِ لكن وُم
ّهم، ّتو ّنكاح في العقد حقوق لن ال ومعبر. سفير والولّي الصَل، إلىَ رْاجعة ال



ّوج ولو هذا، َبُه أو عبدهَ، أو الفقير، طفله ز َت َكا وألزم عندنِا، المهر يلزمه لِ ُم
بَه. والشافعي مالك،

َعّجُل َؤّجُل) أي (والُم ّدم والُم َنا) أي (إن المهر من والمؤّخر المق ّي َنا ُبَ ّي َذاَك) ُع َف )
ّيناهَ فما أي ًا تأجيله أو الجميع تعجيل بَينا سواء والمؤّجل، المعّجل هو بَ مسقط
ّينا لم البعض. (وإلِّ) وإن وتأجيل البعض، تعجيل أو غيرهَ، أو َعارَْفُا) فإن يب َت (فالُم

َعّجُل موضع في كانِا َؤّجُل البعض، فيه ُي ُي ّطلق، إلىَ الباقي و َظُر الموت، أو ال ْن ُي
القوم، ذلك متعارْفا في المهر هذا مثل من المرأةا هذهَ لمثل المعّجل يكون كم

َعُل ُيْج َعّجلً، ذلك َف َؤّجلً.  والباقي ُم ُم

ْبَل َق إذ (و إل) الذي َأْخ َعّج ّيناهَ الُم ّين أو بَ ُعْرفا تب َها بَال َل ُعُه ( ْن إء إمَن َم ْطىَ َو َو) من ال
إر َف ّتىَ (الّس َها) ح إل، في حقها ليتعين تقبضه إبَ َد َب ّقه تعين كما ال ّيد في ح َدل. ق ْب الُم

وفيه ـ المهر جميع كان سواء المؤّجل، أخذ قبل نِفسها تمنع لِ لنِها بَالمعّجل،
ًةا المدةا كانِت وسواء بَعضه، أو ـ يوسف أبَي خلفا كان وسواء طويلًة، أو قصير

ّتأجيل ّية»: ليس بَعدهَ. وفي أو العقد في ال إنِ الجل حلول بَعد الِمتناع لها «الَخا
ًا، ّق لها يوجب لم العقد لن أيض بَعدهَ. لها يثبت فل المؤّجل، في الِمتناع ح

ْو) كان َل َو َد المنع ( ْع َبَ ٍء) أو ( ْطىَ َوةا َو ْل َها) وهو صَحيحة َخ إرَضا إبَ حنيفة، أبَي قول (
ًا. وقالِ: قولهم وهو مجنونِة، أو صَبيًة، أو مكرهة، تكون رْضاها: بَأن بَغير أو جميع

ْطىَء، بَعد منعه لها ليس َو َوةا أو ال ْل أبَي قول «اليضاح»: إنِه بَرضاها. وفي الَخ
َ أولًِ، حنيفة إبَل إط ( ُقو إة) أي ُس َق َف ّن يسقط لِ نِفقتها. والمعنىَ سقوط عدم مع ال
ّق، المنع لن حنيفة، أبَي عند وهذا نِفقتها، الّزوج عن المنع بَذلك ليس حيث بَح
لها. نِفقة نِشوز. وعندهما: لِ عن
ّفارْ القاسم أبَو الصغير»: كان الجامع «شرح في السلم فخر قال يفتي الّص
من المنع وفي النفقة، بَسقوط ومحمد يوسف أبَي بَقول الوطىَء من المنع في

َفُر) في َحسٌن سقوطها. قال: وهو بَعدم حنيفة أبَي بَقول الّسفر َيا. (والّس ْت ُف ال
(والُخُروُج) من السفر لها المعّجل أخذ وقبل أي منعه، علىَ معطوفا بَالرفع هو

إة) وزيارْةا الّزوج منزل ْلَحاَج إل َ أهلها ( إبَل إه) لن ( إنِ ْذ ّق إ ْبس َح الِستيفاء لحق الَح
لها. اليفاء قبل منها الِستيفاء حق له وليس منها،

َد ْع َبَ إهَ) أي (و إذ َها) ويسافر المعّجل َأْخ ُل ُق ْن َي جميع كان إذا وكذلك شاء، حيث بَها (
ً المهر ُهّن لقوله مؤّجل ُنو إك َأْس ْيُث إمْن تعالىَ: { ُتْم َح ْن َك ُكْم}ٍ أي إمْن َس إد ُوْج

ُكم بَعض مكان أسكنوهن َنا ْك إمْن بَقدرْ ُس ُد: القدرْةا للتبعيض، سعتكم. فـ:  ُوْج وال
إقيَل: لِ إفُر والغنىَ. (و َها) إلىَ ُيَسا إه فيه نِكحها الذي بَلدها غير إبَ إبَ َتىَ). قال (و ْف ُي

إث أبَو الفقيه ْي ّل إزل»: ُسئل في ال َوا ّن ّفارْ يعني ـ القاسم أبَو «ال امرأةا عن ـ الّص
َوفّا ولم البلد من إخراجها زوجها يريد أن القاسم: لها أبَو قال مهرها جميع لها ُي

َها سواء آخر، بَلد إلىَ بَلدها من تخرج لِ َفا ْو ّفها لم أو المهر، َأ َو الّزمان. لفساد ُي
ْيث: وبَه أبَو قال ّل قال: وقيل ثم هذا؟ زمانِنا القاسم أبَو أدرْك لو فكيف نِأخذ، ال
َها أن يجوز القاسم: أليس لبَي إرَج إلىَ القرية ومن القرية، إلىَ المدينة من ُيْخ

َئٌة قال: ذلك المدينة؟ إو وليس سفر، بَلد إلىَ بَلد من بَسفر. وإخراجها وليس َتب
ٍة. أي َئ إو ْب َت ُلْسُروَشني»: قال «فصول بَيت. وفي إلىَ بَيت من تحويل بَمنزلة بَ ا

إهير ّدين َظ َنانِّي: الخذ ال إغي تعالىَ: الله قال أولىَ، تعالىَ الله بَقول الَمْر



ُهّن ُنو إك ْيُث إمْن {أْس ُتم}ٍ. انِتهىَ. َح ْن َك َس
ُأجيَب ًا ليس الفقيه قول بَأن و قال: {ولِ تعالىَ لنِه تعالىَ، لقوله منافي

ُهّن}ٍ وفي المشايخ من كثير بَها. وأفتىَ إضرارٌْ رْضاها بَغير بَها السفر ُتَضارّْو
إث. وقيل: يجوز أبَي بَقول ْي ّل ًا ال َفاها إْن مطلق ْو ًا، والمؤّجل المعّجل أ وكان أيض

ًا التوفيق. ولّي والله التحقيق، إلىَ أقرب وهو البعض، أفتىَ وبَه عليها، مأمونِ

ّية (حكم َبة)  هد ْط إخ ال

َعَث (إْن َها) أي َبَ ْي َل ًئا امرأته إ َلْت شي َقا َف َو ( َيٌة، ُه إد ْهٌر) أو َه َقاَل: َم المهر من هو َو
ْوُل َق َفال َد التمليك لن يمينه، َلُه) مع ( إفي ُت لو كما بَجهته، أعرفا فكان منه، ُأْس

ّتمليك أنِكر ّ ذمته في ما إسقاط في يسعىَ أنِه الظاهر وكان أصَلً، ال إإلِ إفيَما (
َء ّيىَ إل) كالخبز، ُه ْك َل إشوى، إل ّلْحم وال بَخلفا تبقىَ لِ التي والفواكه المطبوخ، وال

َطة، ْن إح ّلوز، والجوز، والّسمن، والعَسل، ال ّذبَه، الظاهر لن وال قول والقول يك
الظاهر. له يشهد من

ّققين: والذي بَعض وقال من ذكر ما جميع أن ديارْنِا، في اعتبارْهَ يجب المح
َطة، ْن إح المتعارْفا لن المرأةا، قول فيه القول يكون وبَاقيها والّسكر، والدقيق، ال

ّ له القول يكون ولِ معه، لِ المرأةا مع فالظاهر هدية، إرْساله كله ذلك في إلِ
َياب، نِحو في ّث إث: المختارْ أبَو الفقيه والجارْية. وقال ال ْي ّل إن الشيء ذلك أّن ال
العقد بَعد عليه يجب مما كان وإن قوله، فالقول الّزوج، علىَ يجب لِ مما كان

إخَمارْ ّدرْع كال ّذبَه. الظاهر لن قولها، فالقول وال يك
ّهَز وفي إخيَرةا»: َج ّذ ّوجها، بَنته «ال َعَم ثم وز علىَ وكان ماله إليها دفعه الذي أّن َز
ّية وجه إرْ َعا َدها، ال ْن ّهزنِي ملكي وقالت: هو إع موتها، بَعد ذلك الّزوج قال أو بَه، ج

ذلك دفع العادةا إذ البنت، بَملك شاهد الظاهر لن الب، دون قولهما فالقول
إكي بَطريق إليها ّي: أّن علّي عن الملك. وُح إد ذلك لن الب، قول القول الُسف

ُد َفا َت إسّي الئمة شمس . وذكر جهته من ُيْس َير في الّسْرَخ الكبير» نِحو «الّس
َبُل لِ والكرام، الشرافا من الب كان قاضيخان: إن ذلك. وقال ْق ّنِه قوله ُي أ

ّية، إرْ إبَل ذلك، بَمثل البنات يجهز لِ ممن كان وإن َعا الشهيد: الصدرْ قوله. وقال ُق
ًا يدفع الب كان إن للفتوى المختارْ َهاز ّية لِ إج إرْ قول فالقول ديارْنِا، في كما َعا
ُعْرفا كان وإن الّزوج، ًا، ال الب. قول فالقول مشترك

إح في فصٌل َكا إق إنِ إقي إر الّر إف َكا  وال

َكاُح إنِ إقّن) وهو ( إب (و) نِكاح بَوجه، حّرية فيه ليس الذي العبد ال َت َكا إر (الُم ّبَ َد والُم
إة ُأّم والم إد و َل َو َ ال إن إبَل ْذ إد إ ّي ُقوفٌا، الّس ْو َذ أَجاَز) السيد إْن َم َف َنِ ّد وإْن ( َطَل)، رَْ َبَ
إذنِه. بَدون مالك وأجازهَ

ً ا تعالىَ: {َضَرَب قوله ولنا َثل ًا َم ْبد ًا َع ُلوك َ َمْم إدرُْ لِ ْق َلىَ َي ّنكاح َع ٍء}ٍ وال َشْي
وقال: حديث ـ والترمذي داود أبَو رْوى بَنفسه. وما العبد يملكه فل شيء،
ّيما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال جابَر حديث من ـ حسن عبد «أ
لو إذ جائز، غير العقد أّن بَإشارْته (دّل زاٍن عاهر». أي فهو مولِهَ إذن بَغير تزوج
ًا بَالوطىَء يكن لم جاز ًا). ورْواهَ زانِي ْدرَْك» وقال: في الحاكم شرع َت «الُمْس



يخرجاهَ. ولم السناد، صَحيح حديث
َذا إذَن) المولىَ (وإ ّتزويج َأ ّوج لعبدهَ بَال َع فتز إبَي إقّن ( إر) وكذا ال ْه َتُب إللَم َكا إن الُم
َق حقه، في ظهر إذنِه بَسبب المهر لّن الكتابَة، عن عجز ّل َع َت عبدهَ، بَرقبة و

َدانِه كدين وصَارْ َت َع التجارْةا. ولو في له المأذون العبد اْس إقّن إبَي لم حيث مّرةا ال
إف ولم سيدهَ، َيفتدهَ ُنه َي ْع لم بَالمهر، ثم َب ًا، ُي َلب بَل ثانِي َطا إقَي بَما ُي إق. بَعد َبَ ْت إع ال

ًةا النفقة في بَيع ولو َع مر يقع فلم فساعة، ساعة تجب النفقة لن أخرى، فيها إبَي
لفوات والنفقة، المهر سقط العبد مات المهر. ولو بَخلفا جميعها في البيع
الِستيفاء. محل

َعىَ َيْس إن) أي (و َتُب الَخَرا َكا ّبَُر، الُم َد النقل احتمالهما لعدم فيه، يباعان ولِ والُم
َفىَ الكتابَة قيام حال ملك إلىَ ملك من ْو َت ُيْس َف من لِ كسبهما من والتدبَير. 

َد ّي َق ْولىَ، بَإذن أنِفسهما.  ّبَر، أو العبد، لن الَم َد َتب أو الُم َكا ّوج إن الُم إذن بَغير تز
ْولىَ، ْولىَ فّرق ثم ودخل الَم َلُب لِ بَينهما، الَم َطا ّ بَالمهر منهم واحد ُي بَعد إلِ
إق.  ْت إع ال

ْذُن) أي إل إح) سواء لعبدهَ المولىَ إذن (وا َكا ّن ّين (بَال ُعّم يعينها لم أو المرأةا، ع َي )
ُهَ إئَز ُهَ) عند َجا َد إس َفا ّنكاح مهر في العبد يباع حتىَ حنيفة، أبَي و الفاسد، ال

ّوجها فيتوقف ًا تز ًا ثانِي الجازةا. علىَ صَحيح
َيخصَّّ بَل الفاسد، مهر في يباع فل والشافعي، مالٌك قال وبَه جائزهَ، وقالِ: 

ّوجها يتوقف ولِ العتق، بَعد بَه ُيطالب ًا تز ًا ثانِي إلجازةا، علىَ صَحيح لن ا
ّفته، العبد نِكاح من المقصود إحّل، يفيد لِ لنِه الفاسد، دون بَالجائز وذلك إع ال

ّنكاح كالتوكيل وصَارْ ْذَن أن حنيفة الفاسد. ولبَي دون الجائز يتناول حيث بَال ال
ٌق ّيد ولِ إطلقه، علىَ فيجري مطل ّنكاح بَالبيع. والتوكيل كالذن بَالصحيح، يق بَال

ّنِما ّيد إ ّكل مطلوب أن بَدلِلة بَالجائز، يق َو الحل. ثبوت الُم

ّوَج (وَمْن َتُه) إذا َز ّنا، كانِت َأَم ّبََرةا، أو إق َد ٍد أّم أو ُم َل َ َو إجُب (لِ إه َي ْي َل َئُة) َع إو ْب ّت ال
ّوأته مصدرْ ً بَ ّلي أن إياهَ: وهي أسكنته أي منزلِ ْولىَ ُيَخ إة بَين الم وبَين الم
وتخدم وتجيء تذهب الَمُة كانِت لو يستخدمها. حتىَ ولِ إليه يدفعها بَأن زوجها،
ّنِما ذلك يكون لِ مولِها، َئة. وإ إو ْب ّوج إذا المولىَ علىَ يجب لِ َت ُتها، أمته ز َئ إو ْب لن َت

ّقه ّق من أقوى ح الّزوج وحق واستخدامها، المة رْقبة في حقه وإن الّزوج، ح
ُتها التمتع في َئ إو ْب َت إطُل لِ واستخدامها استخدامها، يبطل بَها. و ْب بَها. (ولِ التمتع ُي

َقة) علىَ َف ّ المذكورْةا المة زوج َنِ َها) أي (إلِ َئة، إبَ إو ْب ّت جزاء عليها نِفقته لن بَال
ّ احتباسها يوجد ولِ احتباسها، إوئتها.  إلِ ْب َت إبَ

ُأ َط َي ْوُج (و إفَر) بَها إْن الّز ْولِها. وأّما خدمة من خالية َظ َتبة م َكا ّنفقة فلها الُم ال
َنىَ، ْك إوئة. والفرق يوجد لم وإن والُس ْب ّت ّبَرةا الَمة وبَين بَينها ال َد أن الولد وأّم والُم

َبة، استخدام يملك لِ المولىَ َت َكا إة إلىَ تحتاج فل الُم َئ إو ْب ْولىَ، َت ويملك الَم
َتْجَن استخدامهن َيْح ْته إليها. ولو ف َدَم َئة مع استخدامه بَل َخ إو ْب ّت نِفقتها، تسقط لِ ال

ْولىَ استخدمها لو وكذا ًا، الم ليلً. الّزوج بَيت إلىَ وأعادها نِهارْ
َلُه) أي ْولىَ (و َكاُح إللم ْنِ إهَ) الذي (إ إد ْب َتب ليس َع َكا ًا بَُم ًا أو كان صَغير َو) كبير )

إه) كذلك إنِكاح إت ًا) أي (أَم َكْره ّنكاح علىَ يحملهما أن معناهَ رْضاهما. وليس بَل ( ال



الرواية. ظاهر وهذا إرْضاهما، بَدون عليهما تزويجه ينفذ أن بَل نِحوهَ، أو بَضرب
ْولىَ تزويج ينفذ يوسف: لِ وأبَي حنيفة أبَي وعن ّ عبدهَ الم إه، دون بَرضاهَ إلِ إت أَم
للمولىَ مملوك ـ الِستمتاع وهو ـ التزويج عليه يرد ما لّن الشافعّي، قول وهو
إة. من كالجنبّي العبد تزويج في المولىَ فكان العبد، دون المة من الَم

ّنكاح، مقصود يفيد لِ رْضاهَ بَغير تزويجه وتوضيحه: أن له من بَيد الطلق لن ال
ُقها الساق، ّل ًا ساعته من فيط إفراق. ولنا طلب ْولىَ تزويج أّن لل ليس أمته الم
َها، لملكه تزويج للمولىَ يجوز العبد. ولِ في ثابَت وذلك رْقبتها، لملكه بَل ُبَْضع

إب َت َكا إة الُم َب َت َكا ّتصرفات. حق في بَالحرارْ التحقا لنِهما رْضاهما، بَغير والُم ال
ّيَرْت ًةا كانِت أَمٌة) سواء (وُخ ّبََر َد ٍد أّم أو ُم َلد ّوجها َو ْولىَ ز بَدونِه. أو بَرضاها الم
َبٌة َت َكا َقْت) واحدةا (وُم إت الشافعّي: لِ عبد. وقال أو حر تحت كانِت سواء منهما ُع

َقْت إذا للمة خيارْ إت وأحمد. مالك قال وبَه حر، وزوجها ُع

إريَرةا زوج حرية في الروايات اختلفا الخلفا ومنشأ أنِه علىَ يدل فما وعدمها، َبَ
ّ الجماعة رْوى حٌر: ما ًا إلِ إد، عن إبَراهيم، حديث من مسلم َو ـ عائشة عن الْس
ّي واللفظ ُبَخارْ إريَرةا اشتريت إنِي الله رْسول قالت: يا أنِها ـ لل أي ـ لعتقها َبَ
إتقيها، ـ لهم أي ـ ولِءها يشترطون أهلها وإّن ـ لذلك شراءها قصدت فقال: «أع

ّنِما ّيَرت، أعتق». قال: فاشترتها، لمن الولِء فإ فاختارْت فأعتقتها. قال: وُخ
إطيُت وقالت: لو نِفسها، ْع السود: زوجها. قال مع أي معه، كنت ما وكذا كذا ُأ

ًا زوجها وكان ًا البخارْي (ورْواهَ حر َكم، حديث من أيض إبَراهيم. وفي عن الَح
َكم: وكان قال آخرهَ ًا). وأخرج زوجها الَح ّنسائّي حر َلسود علقمة، عن ال أنِهما وا
إريَرةا، زوج عن عائشة سألِ ًا فقالت: كان َبَ َقْت. يوم حر إت ْع ُأ

ًا: ما كان أنِه علىَ يدّل ومّما ّ الجماعة رْوى عبد ًا إلِ ْكَرَمة، عن مسلم ابَن عن إع
إريَرةا زوج عباس: أن ًا كان َبَ َقال أسود عبد إغيث، له ُي يطوفا إليه أنِظر كأنِي ُم

وسلم عليه الله صَلىَ النبّي فقال لحيته، علىَ تسيل ودموعه يبكي خلفها
ّدةا من تعجب للعباس: «ألِ إغيث حّب ش إريَرةا، ُم ّدةا ومن َبَ إريَرةا بَغض ش ًا»، َبَ إغثي ُم

بَه؟ أتأمرنِي الله رْسول رْاجعتيه». قالت: يا السلم: «لو الصلةا عليه لها فقال
ما . وأّما فيه لي حاجة شافع». قالت: لِ أنِا السلم: «إنِما الصلةا عليه فقال
ّنسائّي داود وأبَو مسلم رْواهَ إريَرةا أن عائشة عن وال ّيرها َبَ الله صَلىَ النبّي خ
ًا. فليس زوجها وكان وسلم عليه ًا كان أنِه سوى فيه عبد ـ محتمل وهو ـ عبد
ًا كان لنِه إرْض فل العتق قبل عبد َعا ًا قولها: كان صَريح ُي أعتقت. ورْواية يوم حر
َقْت.  داود: حين أبَي إت ْع ُأ

ّطَحاوي: وإذا قال الحّرية وجدنِا فنقول: إنِا التوفيق، وجب الثارْ اختلفت ال
ُيْحَمُل ينعكس، ولِ الّرق، تعقب ًا كان أنِه علىَ ف ّيَرت، عندما حر ًا ُخ قبله. عبد

الله صَلىَ النبّي عن يجيء لم إذ الحّر، تحت لها الخيارْ ينفي لِ عبد، أنِه ثبت ولو
ّيرها إنِما أنِه وسلم عليه ًا لكونِه خ ّيرها إنِما بَل أي ـ عبد ـ معتوقة لصيرورْتها خ

َق فقد لبريرةا: «اذهبي السلم الصلةا عليه لقوله إت إك» رْواهَ معك ُع ُع ُبَْض
ْطنّي. ُق ّدارَْ ال

َبقات» عن في سعد ابَن رْوى ّط ْعبّي: أن عامر «ال عليه الله صَلىَ النبّي الّش
َقْت: «قد َلّما لبريرةا قال وسلم إت َق ُع إت ُعك ُع حكٌم فاختارْي». فهذا معك، ُبَْض



ٌق ًا. ثم زوجها كان إذا بَما يقيد فل مطل ّي أسند عبد ّطَحاو إريَن، ابَن عن ال سي
ّير، ُتَخ إبّي:  ْع ًا. وعن أو زوجها كان حّرا والّش إة أنِه طاوس عبد َلَم إذا الخيارْ قال: ل

َقْت، إت إشّي. وعن تحت كانِت وإن ُع ّير، ُقَر ُتَخ أمير تحت كانِت وإن مجاهد: 
َبة أبَي ابَن المؤمنين. انِتهىَ. ورْواهَ ْي ًا َش عنهم. أيض

إكَحْت) أمة (وإْن َ ُنِ إبَل ْذٍن) من ( َقْت مولِها إ إت ُع َف ّنكاح ( َذ) ال َف َ َنِ إبَل ٍرْ ( َيا َها) إخ َل
ًا أهله من لصدورْهَ ّقفه محله، إلىَ مضاف ْولىَ إذن علىَ وتو إق. زال قد الم ْت إع بَال

ّبََرةا. وإن أو أمة كانِت إذا «المحيط»: هذا وفي َد ّنكاح، ينفذ لِ ولد، أم كانِت ُم ال
ّدةا لّن إع ْولىَ من عليها وجبت ال َقت، كما الم إت ّنكاح. (وَما نِفاذ تمنع والعدةا ُأع ال

إد المهر َسّمىَ) من ّي إللّس َف ْو ( َئْت َل إط َقْت) بَعد ُو إت ُع استوفىَ الّزوج لّن الوطىَء، َف
َدل. فيجب للمولىَ، مملوكة منافع َب ال
َوإْن َقْت ( إت ّولًِ) أي ُع ْطىَء قبل أ َو َها) أي ال َل َف الّزوج لن للمرأةا، سّمىَ فما (

َع استوفىَ َدل فيجب للمة، مملوكًة مناف َب لها. ال
ْوُج َوَز إة ( إزُل)  الَم ْع َي

َوطىَء عند عنها يعزل أن يجوز أي ْيدها، (بَإذن ال إزُل و) زوُج َس ْع َي إةا)  عنها (الُحْر
إنِها) وقال ْذ إإ إبَ ّ المة عن الّزوج يعزل ومحمد: لِ يوسف أبَو ( لها لن بَإذنِها، إلِ

ًا َعْزل الّشهوةا، قضاء في حق إخّل وال الولد لخوفا العزل حنيفة: أّن بَه. ولبَي ُي
ْولىَ، حق وهو َبٌل فظهر عزل المة. ولو دون والحّرةا الم إلىَ يعد لم قالوا: إن َح

ّ نِفيه، له جاز البول بَعد عاد أو وطئها، لسقاط نِفسها عالجت فل. ولو وإلِ
َبل، إبْن لم ما جاز الَح َت إتّم لم ما وذلك خلقه، من شيء َيْس وعشرون مئة له َي

ًا. يوم
إطىَء) الب (وإْن َأَمَة المسلم الحّر َو إه ( إن ْبَ َدْت ا َل َو ُهَ) الب، َف َعا ّد في وكانِت َفا
َبَت الدعوةا حين إلىَ الوطىَء وقت من الِبَن ملك َث ُبُه، ( إلَما ُأّم وهي َنَِس إهَ)  إد َول
رْسول قالت: قال عائشة عن ـ حسن وقال: حديث ـ والترمذي داود، أبَو رْوى
من وولدهَ كسبه، من الرجل أكل ما أطيب من «إن وسلم عليه الله صَلىَ الله

ْيب، بَن عمرو حديث من ماجه وابَن داود، أبَو كسبه». ورْوى َع عن أبَيه، عن ُش
ً جدهَ: أّن ً لي إن الله رْسول فقال: يا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أتىَ رْجل مالِ

ًا، ُلك فقال: «أنِت مالي، إلىَ يحتاج والدي وإن ووالد أولِدكم إن لوالدك، وما
يأخذ أن للب كان أولِدكم». انِتهىَ. وإذا كسب من فكلوا كسبكم، أطيب من
إلىَ ابَنه جارْية ملك ينقل أن له كان نِفسه، لصيانِة رْضاهَ بَل نِفقته ابَنه مال من

نِسله.  لصيانِة نِفسه ملك

َوَجَب َو َها) والفرق ( ُت َوةا الطعام وبَين هذا، بَين إقيَم إكْس قيمتهما يجب لِ حيث وال
الطعام إلىَ الحاجة دون الِستيلد إلىَ الحاجة أن للحاجة، الب استعملهما إذا

َوةا، إكْس َوةا الطعام الب فيملك وال إكْس يملك ولِ قيمة، غير من ابَنه مال من وال
ّ المة ًا الب كون بَين فرق بَقيمتها. ولِ إلِ إسر ْع ًا، أو ُم إسر ضماٌن هذا لن ُمو
إقَل، ْعَسارْ يختلف فل ُنِ َ كالبيع، واليَسارْ بَال َها) أي (لِ ْهُر ًا مهرها يجب لِ َم خلف

ُفر، ًا، الب يكون لِ حتىَ الوطىَء قبل الجارْية في يثبت الب ملك لن لُز زانِي
ّ الب وطىَء يقع لم وحينئذ نِفسه. ملك في إلِ



َ إجُب (ولِ َها) لّن إقيَمُة َي إد َل ًا الولد كان بَالِستيلد، الجارْية ملك َلّما الب َو حادث
ًا الب كان إذا الصَل. أّما حر فكان ملكه، علىَ ًا أو عبد لنِه دعوته، تصح لِ كافر

الوطىَء بَعد الولد أخرجها إذا حر. وكذا علىَ لعبد ولِ مسلم علىَ لكافر ولِية لِ
ّدها ثم ملكه، من بَطريق للب الملك ثبوت لن الب، دعوةا تصح لِ استر

ُلوق، وقت إلىَ الِستناد ُع ُلوق وقت من التملك ولِية فيستدعي ال ُع حين إلىَ ال
ّلك. ّتم ال

ّد) أب إب الب (والَج َل َكا َد ( ْع إه) لقيامه َبَ إت ْو ٍذ َم كان إذا وهذا الب، مقام حينئ
ُلوق ُع الب، موت من أشهر ستة من لقل بَولد أتت لو حتىَ الب، موت بَعد ال
ّدعاهَ ّد فا َكَحها) أي دعوته. (وإْن تصّح لم الج (صََّح) ابَنه أَمة الب تزوج إإن َنِ

َهة للب لن يصّح، والشافعّي: لِ مالك وقال ْب سقوط بَدليل ابَنه ملك في ُش
ّد ّوج من معنىَ في فيكون حرمتها، َظّن ولو بَأمته، زنِىَ إذا الح نِفسه. أمة تز
كل من فيها الِبَن ملك لن ملك، حق ولِ فيها للب ملك لِ الِبَن جارْية أن ولنا
ّ وجه، من الب يملكها فل عتقه، ونِفاذ وطئه، حل بَدليل وجه ملك اجتمع وإلِ

جاز ملك، حق فيها للب يكن لم واحد. وإذا زمان في واحد محل في شخصين
ّوجها له الجنبّي.  كجارْية تز

َلْم َو إصْر ( إدهَ) إذا أّم َت َل ًا بَولد منه أتت َو َفر، خلف بَنكاح استولدها إذا وكذا لُز
ًا صَارْ وقد مائه، لصيانِة الب ملك إلىَ انِتقالها فاسد. لن إجُب مصونِ َي بَدونِه. (و

َها) لِلتزامه ْهُر ّنكاح َم َ بَال َها) لعدم (لِ ُت الّرقبة. ملك إقيَم
ُد َل َو إه) لن ُحّر (وال إت َبَ َقَرا في فيتبعها أخوهَ، أبَيه من وولدها الِبَن، ملك المة إبَ
ُق الملك إت ْع َي الحّر كولد بَالقيمة حّرا المغرورْ العبد ولد محّمد عليه. وجعل و

إه. وجه حكما وهما المغرورْ، ّق إر الغرورْ، للحرية الموجب السبب محمد: أن إبَ
ّنكاح، عند فيها الحرية واشتراط الحّر، في يتحقق كما الرقيق في يتحقق وهذا ال

أظهر حاجته بَل ذلك، إلىَ يحتاج فالمملوك الولد، حرية إلىَ الحّر يحتاج وكما
ّبَما لنِه ّية إلىَ بَه يتطرق رُْ الولد قالِ: هذا يوسف وأبَو حنيفة نِفسه. وأبَو حر

ًقا، فيكون رْقيقين ماء من مخلوق ّنِما الصَل، من متفرع الولد لن وهذا رْقي وإ
غير من للولد الحرية تثبت لِ رْقيقين، الصَلن كان الصَل. وإذا لصفة يتفرع

ْتٍق. وأّما ًا، الزوج كان إذا إع بَخلفا الصحابَة بَاتفاق هناك الولد حرية ثبت فقد حر
القياس.

ْفُل ّط ُع (وال َب ْت ْيَر َي إن َخ ْي َو َبَ َل ًا) لّن ا إذا والم أسلم إذا الَب فيتبع له، أنِظر ذلك إدين
َد ْن إع إهَما) أي أسلمت. (و إم َد َد بَأن البَوين عدم َع إج ًا ُو ُع لقيط َب ْت َي ّدارَْ) لن ( ال

إسّي أطفال من أنِه الظاهر إبَّي) فالطفل إمَن َشّر أهلها. (والَمُجو َتا إك يتبع منهما ال
ُيَرّجح السلم، أحكام من المناكحة وجواز الذبَيحة حّل لن الكتابَّي، كما بَهما ف

في خير لِ لنِه المجوسّي، من خير والكتابَّي يقل لم بَالسلم. وإنِما يرّجح
المجوسّي. شر من أقّل شرهَ لكن الكتابَي

إح َكا إنِ إرْ)  ( ّفا ُك ال



ّفارْ نِكاح أن واعلم المشهورْ في مالك وأبَطله والشافعي، علماؤُنِا أبَقاهَ الك
فسادها، فيجب أنِكحتهم، في معدومٌة هي شروط إلىَ يفتقر جوازهَ لن عنه،
ّنِما أنِه وعنه ّ صَّح، السلم بَعد ابَتدؤُهَ لو ما منه يجوز إ فل. وإلِ
ُتُه قوله ولنا َأ َلَة تعالىَ: {واْمَر إب}ٍ ولولِ َحّما َط ُدهَ الَح امرأته، بَأنِها أخبر َلَما انِعقا

إلدُت وسلم عليه الله صَلىَ وقوله ُو َلَما صَحته سفاٍح». ولولِ من لِ نِكاٍح إمن «
ًا، حنيفة أبَي عند جائز فنكاحهم بَه، افتخر ّوجوا وإن مطلق حتىَ بَمحارْمهم، تز
إمْرنِا لنِا طلبت، إذا بَالنفقة لها يحكم صَاحباهَ يدينون. واستثنىَ وما نِتركهم أن ُأ

ّدةا، الَمْحَرم الجواز من َت ْع ّ لهم نِتعّرض لِ ولكن الحكام، في لنا تبع لنِهم والُم إلِ
إلُموا أْن َترافعوا َأو ُيْس ٍذ، حكمنا لِلتزامهم إلينا َي ّ حينئ يوسف أبَي قول في إلِ

إلَم إذا بَينهما يفّرق أنِه الطلق، كتاب في ذكرهَ الخر، َي إلَما بَه ُع إو عمر أّن رُْ
من وامنعوهم محارْمهم، وبَين المجوس بَين فّرقوا ُعّماله: أن إلىَ كتب

إزْمَزَمة إزمُة إن ال إزْم في ما علىَ الناس من بَالكسر: الجماعة أكلوا. وال
«الصحاح».

ّنا العزيز عبد بَن عمر بَه كتب ما المشهورْ وإنِما عنه، مشهورْ غير هذا نِقول لك
ّي: ما الحسن إلىَ إر َبْص ّذّمة أهل تركوا الراشدين الخلفاء بَال ال عليه هم وما ال
الجزية بَذلوا إنِما إليه: أنِهم فكتب والخنازير؟ الخمورْ واقتناء المحارْم نِكاح من

ُكوا ْتَر ُي ّنِما يعتقدون، وما ل ٌع أنِت فإ إب ّت والسلم.  بَمبتدع، ولست م

َلَم (وإْن إن أْس ّوَجا َتَز َ الُم ٍد إبَل ُهو ْو ُش إةا في أ ّد ٍر إع إف إن َكا ْي َد إق َت ْع إلَك ُم إقّرا َذ إه) أي ُأ َلي َع
ًا بَقي ّية. وقال كانِت لو إسلمه أو إسلمهما، بَعد صَحيح إبَ َتا َفُر: نِكاح إك أهل ُز

ّدةا في أو شهود، بَل الذّمة شهود ومحمد: بَل ُيوُسف أبَو فاسد. وقال كافر ع
ّدةا وفي صَحيح، ٌع الذّمة أهل فاسد. لزفر: أّن كافر ع لِ وهم السلم، لهل تب

ّوزون ٍد، بَغير نِكاحهم يج ّدةا وفي شهو يتعرض لِ أنِه إلِ الذّمة، أهل فكذا غير، ع
ّ فيه لهم إلُموا أن إلِ ُعوا، أو ُيْس َف ٍذ يترا تعالىَ: لقوله بَينهم القاضي يفّرق فحينئ

ُكْم {وأن ُهْم اْح َن ْي ْنَِزَل إبََما َبَ َ ا أ ْع َولِ إب ّت ُهْم}ٍ، َت َء َوا ْه َء صَارْوا الذّمة بَعقد ولنِهم َأ َنا ُأم

ًا، ّقهم في فثبت المعاملت، إلىَ يرجع فيما السلم أحكام والتزموا دارْ هو ما ح
ّقنا. في ثابَت ح

ّقهم في ثابَت الّربَا حرمة أن ترى ألِ بَغير النكاح حرمة فكذا الطريق؟ بَهذا ح
ّنا إرض شهود. ولك ْع ّنِا لِ الذّمة، عقد لمكان عنهم ُنِ ُهْم َأ إقّر نِتركهم كما ذلك، علىَ ُنِ

التقرير سبيل علىَ لِ العراض، سبيل علىَ بَالنيران والِشتغال الوثان وعبادةا
يفعلون. ما بَصحة والحكم

إرُض ولِ ْع الله صَلىَ الذّمة. قال عقد من مستثنىَ لنِه الّربَا، عقد في عنهم َنِ
ّ وسلم عليه َبَىَ من «إلِ ُيْرَوى: «عقد». ولعله وبَينه بَيننا فليس أرْْ عهد». و

إإْن قوله من مقتبس َف ُلوا َلْم تعالىَ: { َع ْف ُنِوا َت َذ إه}ٍ.  ا إمَن إبََحْرٍب َفأ إل َورَُْسو

َأن ّنكاح ولهما:  ّدةا في ال يجوز حيث شهود بَغير النكاح بَخلفا بَالجماع، حراٌم الع
اختلفاتها. ولبَي بَجميع أحكامنا يلتزموا لم أنِهم العلن. مع بَشرط مالك عند

ّدةا حنيفة: أّن ّقا إثباتها يمكن لِ الكوافر ع مخاطبين غير لنِهم للشرع، ح
ّقا ولِ بَالفروع، ّدةا. وفي َيعتقد لِ لنِه كافر، وهو للّزوج ح «النهاية» عن الع



ُةا السلُم، أو المرافعُة وقعت إذا بَينهم الِختلفا «المبسوط»: إن ّد غير والع
ّدةا انِقضاء بَعد وأّما منقضية، ّلق لعدم أي بَاتفاق، يفّرق فل الع شرعّي. حكم تع

َق ُفّر إن (و ّوَجا َتَز إن) ـ ُم ابَنته أو أمه مجوسّي تزوج كما ـ والراء الميم بَفتح َمْحَرَما
ُثّم َلَما) أو ( ّفارْ بَين المحارْم نِكاح لن أحدهما، أسلم َأْس أبَي عند بَاطل الك

ّي. ولو ذكرهَ ما علىَ حنيفة أبَي عند وكذا ومحمد، يوسف إرْ ُدو ُق ُيْسلم لم ال
َفّرق لِ المتزوجان، الَمْحَرمان ًا. لنِه يترافعا لم ما حنيفة أبَي عند بَينهما ُي جميع

يحصل لِ أحدهما وبَمرافعة عليه، داموا ما لهم نِتعرض لِ اعتقادهم، في جاز َلّما
ّقه، في الِلتزام شرط يتحقق فلم الخر، رْضىَ َكُم فل ح الرافع علىَ ولِ عليه ُيْح

َفّرق أبَي التزمه. وعند من غير علىَ الحكم لِستلزامه ُي َد بَينهما يوسف:  إج ُو
ُق لِ. وعند أو الترافع َفّر ُي َد إن محمد:  إج رْفع إذا فإنِه أحدهما، من ولو الترافع، ُو
علىَ الحكم ضرورْةا الخر فيتعدى السلم، حكم التزم فقد أمرهَ أحدهما
ُق الرافع، َفّر ُي أحدهما.  أسلم لو كما بَينهما ف

إم (وفي َ ْوج إْسل إة) أو َز ّي إس ّية الَمُجو إر) في امرأةا (أو الوثن إف َكا ّيا ديارْنِا، ال مجوس
ًا أو كان ًا أو وثني إرَض كتابَي ُع إلْسلَُم ( َلىَ ا إر، َع َلَم فإْن الَخ إهي أْس َعّرُض َلُه) ولِ َف َت ُي

ّنكاح ابَتداء لن لهما، ْولىَ يبقىَ فلن صَحيح، ال سواء يسلم لم وإْن (وإلِّ) أي أ
ًا كان ّيا أو بَالغ ًا صَب ّيز َق مم ُفّر ُهَما)، ( َن ْي ْعَرض الشافعي: لِ وقال َبَ إبيُن السلم ُي َت و

َفّرق الدخول، قبل السلم كان إن الحال في المرأةا ُي َيٍض ثلثِ بَعد بَينهما و إن إح
ّثانِي في الملك لتأكد بَعدهَ كان ّول. دون ال ال

ّطأ» عن في ما ولنا َهاب: أّن ابَن «المو إغيَرةا بَن الوليد ابَنة إش تحت كانِت الُم
َوان ْف ّيَة، بَن صََ َأسلمت ُأَم َوان، زوجها وهرب الفتح يوم و ْف ّية بَن صََ من ُأَم

ُق فلم السلم، َفّر ّتىَ امرأته وبَين بَينه وسلم عليه الله صَلىَ ُي صَفوان أسلم ح
ّنكاح. بَذلك امرأته عندهَ واستقرت ال

إوي وذكر ّطَحا نِصرانَِي بَين فّرق الخطاب بَن عمر العربَي: أّن بَن بَكر وأبَو ال
ٍة ّي إإبَائه أسلمت ونِصرانِ إوي ما أدلتنا السلم. ومن عن بَ َقانِة أّن رُْ ْه الملك نِهر ُد
ْعَرض أْن عمر فأمر أسلمت، ّ أسلم فإن زوجها، علىَ السلم ُي َق وإلِ بَينهما. َفّر

ًا وأّن َقانِ ْه َعَرَض علّي، عهد علىَ أسلم ُد َق فأبَت، امرأته علىَ السلم ف َفّر َف
ّنِما ُق بَينهما. وإ َفّر لِ والخبيثة الخبث، علىَ لصَرارْها السلم هي أبَت إذا بَينهما ُي

ّيب. تصلح للط
َو) أي ُه ٌق) بَائٌن بَينهما القاضي تفريق (و َ َطل إن بَطلق وليس أبَىَ) الزوج، (إن (

انِتقاص الخلفا: عدم فيهما. وفائدةا بَطلق يوسف: ليس أبَو المرأةا. وقال أبَت
ّطلق عدد َقة ال ُفْر َ بَها وانِتقاصَه عندهَ، بَال ْهَر عندهما. (ولِ َها َم َبَْت) لوجود إْن َل َأ

َقة ُفْر ّ لِبَن كالمطاوعة قبلها، من ال ُطوءةا) فإّن زوجها. (إلِ ْو ْلَم كله المهر لها إل
ّيد لتأكدهَ يوجب الدخول قبل الّزوج بَإبَاء القاضي تفريق لن بَإبَائها، بَالدخول. ق
المهر.  نِصف

إهْم) عطف (وفي إرْ إسلم أي: وفي ـ دارْنِا في وهو ـ بَإسلم يتعلق مقدرْ علىَ َدا
إقَي دارْهم. سواء في الكافر امرأةا أو المجوسية، زوج ْوَجان َبَ خرج أو فيها، الّز

إقَي إلينا أحدهما َبَ إبيُن) المرأةا الخر و َت ً كانِت سواء ( غيرها أو بَها، مدخولِ



إضّي إبَُم َيٍض َثلثَِ ( ْبَل إح إم َق َ إر) إْن إإْسل إن أشهر ثلثة وبَمضّي تحيض، كانِت الَخ
َقة الحكم لن تحيض، لِ كانِت ُفْر ًا كان لّما بَال إقيَم الحرب، دارْ في عّمن منقطع ُأ

َقة شرط ُفْر مقامها. ـ العدةا مضّي وهو ـ ال
ّية إبيُن) الحربَ َت إن زوجها من (و ُي َبا َت إبَ إن) سواء ( ْي ّدارَْ إبَي ال بَل ُيْسَب، لم أو أحدهما ُس

ًا، إلينا خرج ًا، أو مسلم ًا، أو ذمي ْأَمن َت ًا صَارْ أو أسلم، ثم ُمْس إي) أي (لِ ذمي ْب لِ الّس
بَتباين تبين ولِ بَه، ـ: تبين مالك قول وهو ـ الشافعي بَالّسبي. وقال تبين

ّدارْين. فلو َيا ال إب ًا ُس إبْن لم مع الله رْسول بَنت زينب عندهَ. لّن وتبين عندنِا، َت
ّلفت المدينة، إلىَ مكة من هاجرت وسلم عليه الله صَلىَ العاص أبَا زوجها وخ
ًا ّنكاح إليه وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فردها بَمكة، كافر ّول. بَال ال

إة عام وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول صَالحوا مكة مشركي ولنا: أن َي إب ْي َد الُح
ّدهَ مكة أهل من أتاهَ من أّن لهم. فهو أصَحابَه من مكة أهل أتىَ ومن إليهم، رْ

َعُة وختموهَ. فجاءت الكتاب بَذلك وكتبوا ْي َب إثِ بَنت ُس إرْ ّية الَحا إم َل َلْس الفراغ بَعد ا
َية وسلم عليه الله صَلىَ والنبّي الكتاب، من إب ْي َد إفر زوجها فأقبل بَالُح ُمَسا

إفي الَمْخُزومّي، ْي إهب، بَن وقيل: صََ ًا، وكان الّرا ُدد محمد فقال: يا كافر علّي ُأرْْ
ّد أن لنا شرطت قد فإنِك امرأتي ّنا، أتاك من علينا تر لم الكتاب طينة وهذهَ م

بَعد.  تجّف

ًا تعالىَ الله فأنِزل َيا دون الرجال في يكون إنِما الشرط هذا بَأّن بَيانِ النساء: {
َها ّي أ

إذيَن َ ّل ُنوا ا َذا آَم ُكم إإ َء َناُت َجا إم ْؤ إجَراٍت الُم َها ُهّن م ُنو إح َت ّلُه فاْم َلُم ال ْع إهّن َأ إنِ إإيَما إبَ
إإْن ُهّن َف ُتُمو إلْم َناٍت َع إم ْؤ َ ُم ُهّن َفل ُعو إج َلىَ َتْر إرْ إإ ّفا ُك َ ال ُهْم إحٌل ُهّن لِ َ ّل ّلوَن ُهْم َولِ إح َي
ُهّن ُهْم َل ُتو ُقوا َما َوآ َف ْنِ َ َأ َناَح َولِ ُكْم ُج ْي َل ُهّن أْن َع إكُحو ْن َذا َت ُهّن إ ُتُمو ْي َت ُهّن آ َ ُأُجورَْ َولِ

ُكوا إس إم ُتْم إعَص إر}ٍ أي إبَ إف َوا َك الله صَلىَ الله رْسول نِكاحهّن. فاستحلفها بَعقد ال
َطىَ فحلفت، وسلم عليه عمر. وتزوجها المهر، من عليها أنِفق ما زوجها فأع
إحُن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول وكان َت ّلفها: بَالله بَأن المهاجرةا َيْم ما يح

ما بَالله أرٍْض، إلىَ أرٍْض من رْغبًة خرجت ما بَالله زوٍج، بَغض من خرجت
ّ خرجت ًا إلِ ولرسوله. لله حب
َ فقوله ُهْم إحٌل ُهّن سبحانِه: {لِ َ َل ّلوَن ُهْم َولِ إح ُهّن}ٍ يدّل َي تباين أن علىَ َل

ّدارْين ُفْرقة، يوجب ال ْبٌي، يوجد لم وإن ال َ قوله وكذا َس َولِ َناَح تعالىَ: { ُكْم ُج ْي َل َع
ُهّن}ٍ إذ أْن إكُحو ُن ّنكاح، انِقطاع التباين يوجب لم لو َت أن للمسلمين يجز لم ال

َ قوله وكذا ينكحوهّن، َولِ ُكوا تعالىَ: { إس إم ُتْم إعَص إر}ٍ إذ إبَ إف َوا َك يكن لم لو ال
ًا التباين َقة، موجب ُفْر كفرهّن. حال نِكاحهّن بَعقد التمّسك لزم لل

ّدةا لزوم بَل عندنِا ُتنكح بَل تحل المهاجرةا ثم ّية، ع استبراؤُها يجب فإنِه كالمسب
ّدةا يلزمها ولِ ًا. وقالِ الع قبل نِكاحها يحل ـ: لِ والشافعي مالك قول وهو ـ اتفاق

ّدتها انِقضاء وعلىَ الجمهورْ، عند الوضع قبل نِكاحها يصح لِ فإنِه كالحامل، ع
حنيفة.  أبَي عند الصََّح

َبة لهم: أن ْي ّد. أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أمرها هاجرت، لّما ُنَِس تعت
َناَح تعالىَ: {ولِ وله: قوله ُكْم ُج ْي َل ُهّن أْن َع إكُحو ْن َذا َت ُهّن إ ُتُمو ْي َت ُهّن}ٍ فالله آ ُأُجورَْ

ًا، المهاجرةا نِكاح أبَاح ّدةا انِقضاء بَعد بَما فتقييدهَ مطلق ًا يكون الع زيادةا. وأيض



َ الله قال َولِ إسكوا تعالىَ: { إم ُتْم إعَص إر}ٍ وفي إبَ إف َوا َك ّدةا إيجاب ال إعَصم تمّسك الع إبَ
المهاجرات، من الحامل نِكاح يصّح أنِه حنيفة أبَي عن الحسن الكافر. ورْوى

الزانِي، ماء بَمنزلة فهو الحربَّي، لماء حرمة لِ لنِه تضع، حتىَ يقربَها لِ ولكن
َبل ّنكاح يمنع لِ الّزنِا من والَح ّول ولكن عندهَ، ال لِ الّزنِا من الحبل لن أصَّح، ال
ّنسب وهذا له، نِسب الحربَّي. من ثابٌَت ال

ُد َدا إت ُهَما) أي ُكَل (وارْْ ْن َفْسٌخ الّزوجين من إم إجٌل) عند ( وأبَي حنيفة أبَي َعا
ففسٌخ بَها دخل وإن عاجٌل، ففسٌخ بَها يدخل لم الشافعّي: إْن يوسف. وقال

ّد عاد إْن يعني آجٌل، ّدةا مدةا في السلم إلىَ منهما المرت لم المرأةا تلك ع
ّ ينفسخ، وإن فسٌخ، فهو المرأةا من الِرْتداد كان محمد: إن انِفسخ. وقال وإلِ

ٌق. فمحمد فهو الّرجل من كان يوسف، أبَو وكذلك البَاء، في أصَله علىَ مّر طل
َةا حنيفة: أّن لبَي الفرق عاجٌل. ووجه فسٌخ عندهَ البَاء لن ّد ّنكاح منافيٌة الّر لل

ّطلق للعصمة، لمنافاتها ّنكاح، قيام يستدعي وال َقة تكون فل ال ُفْر ّدةا ال بَالّر
ًا. والبَاء ّتسريح فيجب بَالمعروفا، المساك تفويت طلق ولهذا بَالحسان، ال

َقة تتوقف ُفْر ّدةا الفرقة تتوقف ولِ القضاء، علىَ بَالبَاء ال عليه.  بَالّر

ُثّم إةا ( َء ُطو ْو ْلَم َها) سواء ُكّل إل إر ْه ّد َم ٌد الوطىَء لّن هي، أو الّزوج، ارْت ّك للمهر مؤ
َها) أي إر ْي َغ إل ُفُه الموطوءةا لغير (و إنِْص ْو ( ّد) الّزوج، َل َت َقَة لّن ارْْ ُفْر َبله من ال قبل إق

َ الدخول َولِ َء ( ْو َشي ّدْت) الّزوجة، َل َت َقة َلن ارْْ ُفْر الدخول. قبل جهتها من ال
إقي َوبَ َكاُح ( ّن ّدا إْن ال َت ًا ارْْ َلَما َمع َأْس ًا)، َف َفُر: لِ وقال َمع القياس. لن وهو يبقىَ، ُز

ّدتهما في ّدةا رْ ّنكاح. منافية وهي أحدهما، رْ لل
ٍرْ، في ولِ ديٍن في يختلفا لم الِستحسان: أنِهما ووجه َقة تقع فل دا ُفْر بَينهما، ال

ّنِما الكافران الّزوجان أسلم إذا كما ًا. وإ الّصحابَة. فإن لِتفاق القياس تركنا مع
ّدوا حنيفة بَني النِكحة بَتجديد يأمرهم ولم بَكر أبَو فاستتابَهم الزكاةا، بَمنع ارْت
ّتوبَة، بَعد َد ولِ ال ُهَ. ولِ الصحابَة من أح ّوا َقال َس كان بَعضهم من الِرْتداد لعّل ُي
َتقّل ولم بَعضهم، قبل ًا، بَذلك ُيْس ْعَرفُا لِ أمرين كّل لن أيض بَينهما التارْيخ ُي

ّنِهما يجعل ًا. وقعا كأ مع
ّنكاح َد) ال َفَس ّدا (و ًا (إْن) ارْت َلَم ُثّم مع َأْس ُهَما ( ُد ْبَل أَح إر) لن َق علىَ البقاء الَخ

ّدةا ّدخول، قبل ذلك كان كإنِشائها. فإن الّر المسلم كان إن للمرأةا شيء فل ال
المهر فلها الدخول بَعد كان هي. وإْن المسلم كان إن المهر نِصف ولها هو،

ً هو. أو هي، المسلم كان سواء كامل
ّد ينكح أْن يصّح ولِ ّدةا، ولِ مسلمة، مرت ّية. لّن كافرةا ولِ مرت ّنكاح أصَل يعتمد ال

ّلة، ّلة ولِ الم ّد. فإنِه م َقَر غير وهو عليه كان ما ترك للمرت اعتقدهَ، ما علىَ ُم
ّدةا. حكم وكذا المرت

َوةا خمس وتحته حربَّي أسلم ولو َتان، أو معه، أسلمن ُثّم أكثر أو إنِْس أم أو ُأْخ
ٍد وبَنت ٍد، بَعق ّنكاح بَطل واح ٍد كان يوسف. وإن وأبَي حنيفة، أبَي عند ال بَعقو

ٍة والبنت الم من الثانِية وكذا الختين، من والثانِية الخامسة، نِكاح بَطل متفرق
ّيرهَ دخل يكن لم إن ُفر والشافعّي، كمالك، محّمد، بَها. وَخ ّي تبقية في وُز أرْبٍَع أ

ًا العقد كان وإن منهما، شاء الختين وإحدى منهّن، شاء ّين واحد إلبَقاء البنت ع ل



ّ عليها، بَالعقد أمها وحرمة نِكاحها لصّحة ٍذ بَالّم دخل يكون أن إلِ ُق فحينئ ُيَفّر
ْيلَن وبَينهما. لّن بَينه َلَمة بَن َغ َوةا عشرةا وتحته أسلم َس فقال معه، وأسلمن إنِْس

ًا، منهّن اختر وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ْيس وفارْق أرْبَع َق بَن سائرهّن. و
إثِ إرْ ٍةا ثمان وتحته أسلم الَحا َو عليه الله صَلىَ النبّي فأمرهَ معه، وأسلمن إنِْس
ًا يختارْ أن وسلم ْيُروز بَن منهّن. والّضَحاك أرْبَع إمّي َف َل ْي ّد أختان، وتحته أسلم ال
ّيتهما «اختر وسلم عليه الله صَلىَ فقال شئت». أ

ُعوا تعالىَ: {وأْن بَقوله يوسف حنيفة) وأبَو (أبَو واستدل ْيَن َتْجَم إن}ٍ َبَ ْي َت الْخ
(فوقع الجمع، حصل ما الولىَ وبَنكاح النصَّ، بَهذا حراٌم نِكاٌح بَينهما والجمع
ًا ّثانِية وبَنكاح السلم، بَحكم صَحيح الجمع، سوى هنا لِ) سبب إذ الجمع حصل ال
ّين ٌد نِكاحها فإّن بَنكاحها، الجمع حصل من نِكاح في الفساد فتع بَحكم فاس

الجمع. بَنكاحها يحصل لم من دون السلم
ّوجهما وإن ٍد في تز ٍد، عق إإحداهما نِكاح إبَطال وليس بَهما، حصل فالجمع واح

بَسبب الحرمة الخمس، نِكاح في نِكاحهما. وكذلك فيبطل الخرى، من بَأولىَ
ّنِما الرْبَع، علىَ زاد ما بَين الجمع الفساد فَصْرفُا الخامسة، بَنكاح ذلك حصل وإ

ْولىَ. وإن إليها ّوجهّن وقع أ ٍد في تز ٍد، عق ًا.  بَهّن حصل فالجمع واح جميع

َيْت التي الحاديث وأّما إو ْكُحول: إّن قال فقد رُْ نِزول قبل كانِت الحاديث تلك َم
ًا، صَحيحًة النِكحة فوقعت الجمع، حرمة نِزول قبل يعني الفرائض، ولّما مطلق

مستثنىَ ذلك وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول جعل الصَل في صَحيحًة كانِت
الجمع. تحريم من

ُكّل إت (و ْوَجا إم) بَفتح في الّز َقْس والمؤانِسة للّصحبة عندهّن المبيت أي القافا، ال
ّبة الُمَجامعة في لِ ّيد والمح ٌء) ق َوا لِ الولِد وأمهات السرارْي لن بَالّزوجات، (َس

ّق التسوية لهّن المستحق لن للزوج، الدورْ مقدارْ في فيه. والِختيارْ لهّن ح
ّيب والجديدةا، القديمة بَين ذلك بَين فرق ولِ طريقها، دون ْكر، والث إب وال

ّية، والمسلمة َقاء والمريضة، والصحيحة والكتابَ ْت ُيخافا لِ التي والمجنونِة والّر
إرَمة، وطؤها، يمكن التي والصغيرةا منها، ْولىَ والُمْح عنها. والُمظاهر والم

ُبوب قال إصّي الحاكم: والَمْج ّعنين والَخ َقسم في وال ٌء، ال الذي الغلم وكذلك سوا
ّ دخل وقد يحتلم َكَة) مع بَامرأته. (إلِ ُلو ّوجها بَأن الحّرةا الَمْم ّوج ثّم تز الحّرةا تز
َها َل إةا) سواء إنِْصُف (و ّنا، كانِت الُحّر ّبََرةا، أو إق َد َبة، أو ُم َت َكا ٍد، أّم أو ُم رْوى إلَما ول
إق، عبد َبة أبَي وابَن الّرّزا ْي إنّي، «مصنفيهما»، في َش ْط ُق ّدارَْ إقّي وال َه ْي َب في وال

إكَحْت قال: إذا أنِه علّي عن «سننيهما»، ولهذهَ الثلثان، فلهذهَ المة علىَ الحّرةا ُنِ
الثلث. 

ًا الجديدةا الزوجة كانِت وأحمد: إذا والشافعّي مالك وقال ّيب ًا، عندها أقام ث ثلث
ًا كانِت وإذا ْكر ًا، عندها أقام إبَ عن مسلم، في إلَما ذلك، بَعد بَالّسوية يدورْ ثم سبع

َبَة أبَي عن خالد، َ ّوج قال: إذا أنِس عن إقل ّيب علىَ البكر تز ًا، عندها أقام الث سبع
ّوج وإذا ّيب تز ًا. قال عندها أقام المرأةا علىَ الث رْفعه قلت خالد: ولو ثلث

ّنة ولكنه لصدقت، صَلىَ الله رْسول قال: قال ماجه ابَن كذلك. ورْواهَ قال: الّس
ّيب وسلم عليه الله ًا، «للث ًا». وفي وللبكر ثلث أّم مسلم»: عن «صَحيح سبع



َلَمَة: أن ّوجها َلّما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َس ًا، عندها أقام تز وقال ثلث
إك لها: «ليس إت إن هوان، أهلك علىَ بَ ْعُت شئ ّب ْعُت وإن لك، َس ّب إك َس ْعُت ل ّب َس

ُلها تألف لم والجديدةا صَحبته، ألفت قد القديمة لنسائي». ولن َفّض ُي بَزيادةا َف
ْفَرةا زيادةا وللبكر الّصحبة، ُلها الّرجال، عن َنِ َفّض ُي لياٍل. بَسبع َف

إإْن قوله إطلق ولنا َف ُتْم تعالىَ: { ْف ّ إخ ُلوا َألِ إد ْع ًةا َت َد إح َوا ْو إف َكْت َما أ َل ُكْم َم ُنِ ْيَما إلَك َأ َذ
َنِىَ ْد َ َأْن َأ ُلوا}ٍ أي لِ ُعو َلْن وقوله تجورْوا، لِ أْن َت َو ُعوا تعالىَ: { إطي َت ُلوا أْن َتْس إد ْع َت
ْيَن إء َبَ ّنَسا ْو ال َل ُتْم َو َ َحَرصَْ ُلوا َفل إمي ْيُل}ٍ معناهَ ُكّل َت العدل تستطيعوا لن الَم

ّتْسوية إم. في تميلوا فل المحبة، في وال َقس ال
الله صَلىَ الله رْسول قال: قال هريرةا أبَي عن الرْبَعة الّسنن أصَحاب رْوى وما

إقه القيامة يوم جاء إحداهما، إلىَ فمال امرأتان، له كان «من وسلم عليه إش و
ًا رْواهَ مفلوج. وما أو ساقط مائٌل». أي رْسول قالت: كان َأنِها عائشة عن أيض

ّلهّم فيعدل، يقسم وسلم عليه الله صَلىَ الله إمي هذا ويقول: ال أملك، فيما َقْس
ٌق القلب. وهذا أملك». يعني ولِ تملك فيما تلمني ولِ ولن ترى، كما مطل

َقسم ّنكاح، حقوق من ال أولىَ ذلك. والقديمة في الِستواء ثبت وقد ال
َوْحَشة لّن بَالتفضيل، يغيظها.  من عليها أدخل حيث أكثر جانِبها في ال

ّطَحاوي»: وإن «مختصر وفي بَالواجب فطالبته ُحّرةا واحدةا زوجة له كانِت ال
َقْسم من إسَم أن عليه كان نِفسه، من ال ْق ًا لها ُي أمورْ في يتصرفا ثم وليلًة، يوم

ٍم ثلثَة نِفسه ّوج أْن له (لن ليالي وثلثَِ أيا كانِت حرائر). وإن بَثلثِ عليها يتز
ٍم سبعة كل من لها كان بَحالها، والمسألة أَمًة هذهَ زوجته سبع كل ومن ليلٌة، أيا

ّوج أن له (لن يوٌم، ليال من منهم واحدةا لكل حرائر) فيكون بَثلثِ عليها يتز
وليلة. يوم ولها وليلتان، يومان القسم

َي إو أمير فقالت: يا ُسورْ بَن كعب وعندهَ الخطاب بَن عمر إلىَ جاءت امرأةا أّن رُْ
ّنهارْ، يصوم زوجي إّن المؤمنين ّليل، ويقوم ال ُهَ، أن أكرهَ وأنِا ال َو لها فقال أشك
ْعَم إنِ ّددت الّرجل عمر:  ذلك، علىَ يزيدها لِ وعمر ـ كّررّْت أي ـ كلمها زوجك. فر

له فقال فراشها، هجرهَ في زوجها تشكو إنِها المؤمنين أمير كعب: يا فقال
َكما لها فقال فجاء، زوجها إلىَ فأرْسل بَينهما، فاحكم إشارْتها فهمت عمر: 
ًا: فقالت تقولين؟ كعب: ما شعر

ّيها *يا إضي أ َقا إكيُم ال ُدهَ الَح إش َهىَ أرْْ ْل إلي ** أ إلي إشي عن َخ ُدهَ إفَرا إج َمْس
ُهَ َد ّه إعي في *ز إج ُدهَ َمْض ّب ُهَ تع َهارَْ َنِ َلُه **  ْي ُدهَ* َما َول ُق َيْر

َلْسُت إر في *و إء أْم ّنَسا ُدهَ ال إم أْح
ًا: فقال تقول؟ ما لزوجها فقال شعر

إنِي َد ّه َلْل وفي َفرشها في *َز إك ٌء ** أنِي ال إني امر َل َه ْذ ْد َما َأ َنَِزْل َق
إةا * في إل ُسورَْ ّنْم إع وفي ال ْب َوُل الّس ُط إب ** (وفي ال َتا َلْل) فقال َتْخويٌف الله إك َج

ًا: كعب له شعر
َها *إّن ْيَك َل َل ًا َع َبها رَُْجل َيا حق إصي َنِ َقْل* لمن أرْبٍَع في **  َع

َها إط ْع ْع َذاَك *فأ َد ْنَك َو َلْل َع إع ال
زوجات، أرْبَع للحّر أبَاح تعالىَ الله قال: لن هذهَ؟ لك أين عمر: من له فقال
َلل قاضي وجعله عمر، ذلك وليلة. فأعجب يوم واحدةا فلكل إك َبْصَرةا. وال ال
ّلة الكافا: جمع بَكسر كالبيت ُيَخاط، الرقيق الستر ـ: وهي وتشديد بَكسر ـ إك
ّقىَ ّق من فيه يتو َب البعوض.  أي ال



َ َولِ إر) وهو في َقْسَم ( َف كان ولهذا بَالسفر، يسقط حقهّن لّن مالك، مذهب الّس
َد واحدةا يستصحب لِ أْن له ّي َق لِ منهّن أو منه المرض لن بَالّسفر، منهّن. 

الله صَلىَ الله رْسول قالت: بَعث عائشة عن الّسنن في إلَما القسم يسقط
ّنساء إلىَ وسلم عليه أن أستطيع لِ فقال: إنِي فاجتمعن، ـ مرضه في يعني ـ ال
َذّن أّن رْأيتّن فإن بَينكّن، أدورْ إذّن عائشة عند فأكون لي تأ ُتّن» فأ ْل َع له. َف

َعُة ُقْر ًا (وال إييب ْط َت َلىَ)  ْو إهّن أ إبَ رْوى إلَما والشافعّي: واجبة، مالك وقال لقلو
أرْاد إذا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قالت: كان عائشة عن الجماعة

ًا ُهّن نِسائه، بَين أقرع سفر ُت ّي بَها. خرج سهمها، خرج فأ
إر في القسم ولنا: أن ًا يكن لم الَحَض ً وسلم عليه الله صَلىَ عليه واجب عن فضل
ً يقسم كان وإنِما السفر، َفّضل ًا عليهّن َت عن الصحيحين في إلَما لقلوبَهّن، وتطييب

إسُم كان وسلم عليه الله صَلىَ عباس: أنِه ابَن ْق ْقسم ولِ لثماٍن َي ٍةا. قال َي لواحد
َيْي بَنت صَفية عطاء: هي َطب، بَن ُح إجي ولقوله َأْخ ُتْر ُء َمْن تعالىَ: { ُهّن َتَشا ْن إم

إوي ْؤ ُت ْيَك و َل ُء}ٍ وكان َمْن إ َلَمَة، وأّم يؤوي: عائشَة، من َتَشا َنَب، َس ْي وَحْفَصَة. وز
َةا، ومن َد ْو َيَة، ُيْرجي: َس إر ْي َو َبَة، وأّم وُج إبي َيَة، َح إف َنَِة. ذكرهَ وصََ ْيُمو إذرْي.  وَم ْن الُم

إصّح) للمرأةا َي َتْرُك (و إم) بَأن ( َقْس َقْسَم لن لصاحبتها، يومها تهب ال ولها حقها ال
ًةا رْأيت قالت: ما عائشة عن الصحيحين في ولما تركه، أكون أن إلّي أحّب امرأ

إخها في َةا من إمْسل َد ْو َعة، بَنت َس ّدةا، فيها امرأةا من َزْم إبَرت فلّما إح قالت: يا َك
إسم وسلم عليه الله صَلىَ لعائشة. وكان منك يومي جعلت قد الله رْسول ْق َي
َدةا. وفي ويوم يومين: يومها، لعائشة ْو إقّي» عن «سنن َس َه ْي َب َوةا: بَن إهَشام ال ُعْر

ّلق وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أن َدةا، َط ْو َلّما َس الصلةا إلىَ خرج َف
ُد ولكن حاجة، من الّرجال في مالي وقالت: والله بَثوبَه أمسكت إرْي ُأْحَشَر أن ُأ

َعها، في لعائشة. يومها وجعل أزواجك. قال: فراَج
إصّح) للمرأةا َي ُع) فيم (و ًا أسقطت لنِها قسمها، من وهبت (الّرُجو ّق يجب لم ح

ًا، يكون فل بَعد إزم ْل ّية ُم إرْ َعا إعيُر فيها يرجع كال عند رْجٌل أقام شاء. ولو متىَ الُم
ًا امرأتيه إحدى ٍر غير في ولو ـ شهر إقيَم أْن مطالبته للخرى ليس ـ سف عندها ُي

ًا. لن َقْسَم شهر ًا يصير لِ ال ّذّمة، في دين العدل بَاستقبال فيؤمر يأثم ولكنه ال
ْورْ إلىَ عاد بَينهما. ولو ْهي بَعد الَج ُهَ. والله القاضي َنِ أعلم وتعالىَ سبحانِه عّزرَْ
بَالّصواب.

إع كتاب الّرَضا
ْعله وبَكسرها، الّراء بَفتح إف إلَم، و َع ٍد لغة وفي َك َكَضَرَب.  َنِْج

ُبُت ْث َي ٍة) وهو ( إرْ ابَن حكاهَ العلماء، جمهورْ مذهب إبََمّص إذ ْن وابَن علّي، عن الُم
ّيب، وابَن والحسن، وطاوس، وعطاء، عباس، وابَن عمر، وابَن مسعود، الُمَس

ْكُحول، ّي، وَم إر ْه َدةا، والّز َتا َق إعّي، ومالك، وَحّماد، والَحكم، و ْوَزا إن (في وال ْي َل ْو َح
إنِْصٍف) فيكون ًا، ثلثين المجموع َو صَاحب مختارْ وهو حنيفة، أبَو قال وبَه شهر



ُلُه «الهداية» لقوله ُلُه تعالىَ: {وَحْم إفَصا ُثوَن و َ ًا}ٍ، َثل ْهر الضافة هذهَ وظاهر َش
ًةا المذكورْ جميع يكون أن يقتضي ّد ٍةا لكّل م قام قد الدليل أّن إلِ منهما، واحد

ّدةا أّن علىَ إقي سنتين، من أكثر يكون لِ الحبل م َب ّدةا َف إفَصال م ظاهرهَ. علىَ ال
َدا تعالىَ: {فإْن الله وقال ً أرَْا ُهَما َتَراٍض َعْن إفَصالِ ْن ٍرْ}ٍ الية، إم ُو َتَشا إبَر و ُت فاع

ّتراضي ّتشاورْ ال الرْضاع جواز علىَ دليل وذلك الحولين، بَعد الفصال في وال
ّيد َقْط) ق َف سواء حرمة بَه يثبت لِ ونِصف الحولين بَعد الّرضاع لّن بَه بَعدهما. (

إطَم َطم لم أو الصبّي، ُف ْف حنيفة. أبَي عند ُي
َفر: في وقال وداود: عائشة وأيام. وقالت سنتين مالك: في سنين. وعند ثلثِ ُز
َتىَ، ومحمد: وبَه يوسف أبَو البلوغ. وقال بَعد ولو بَه يثبت ْف في عليه نِصَّّ كما ُي

ّي. ومذهب ومختارْ والتابَعين، الصحابَة جمهورْ قول وهو «العيون»، ّطَحاو ال
َأن مالك ّدةا والشافعي:  َداُت قوله لظاهر سنتان الّرضاع م إل َوا تعالىَ: {وال

ْعَن إض ُهّن ُيْر َد َ ْولِ إن َأ ْي َل ْو ْين َح َل إم َد إلَمْن َكا إتّم َأْن َأرَْا َعَة}ٍ ولِ ُي التمام بَعد زيادةا الّرَضا
ُلُه وقوله والكمال، إفَصا إن}ٍ، في تعالىَ: {و «لِ وسلم عليه الله صَلىَ وقوله َعاَمي

إفَصال». رْواهَ بَعد إرَْضاع ًا علّي عن الّرّزاق عبد ال ًا.  مرفوع وموقوف

َبرانِّي ورْواهَ ّط وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال علّي عن بَسندهَ ال
ْتَم ولِ إفَصاٍل، بَعد رْضاع «لِ ٍم»، بَعد ُي ُل رْضاع لِ وسلم عليه الله صَلىَ وقوله ُح
ّ إنّي، الحولين» (رْواهَ في كان ما إلِ ْط ُق ّدارَْ «الكامل» في عدي ابَن ورْواهَ ال

َيْحُرم ّ الّرضاع من ولفظه: «لِ َبة أبَي ابَن ووافقه الحولين»)، في كان ما إلِ ْي َش
إنّي مسعود، وابَن علّي، عن ْط ُق ّدارَْ ّ إرَْضاع قال: «لِ عمر عن وال حولين في إلِ
َغر». في الّص

ًا للمدتين المضروب الجل جعلوا التفسير أهل وعامة ما عليهما. ويؤيدهَ متوزع
َي إو ً أّن رُْ ّوج رْجل ًةا تز فشاورْ عثمان، إلىَ بَها فجيء أشهر، لستة فولدت امرأ
قالوا: كيف؟ َخصمتكم، الله بَكتاب خاصَمتكم عباس: إْن ابَن فقال رْجمها، في

ُلُه الله قال: إن ُلُه ليقول: {وَحْم إفَصا ُثوَن َو َ َداُت َثل إل َوا ًا}ٍ وقال: {وال ْهر َش
ْعَن إض ُهّن ُيْر َد َ ْولِ إن أ ْي َل ْو إن}ٍ، َح ْي َل إم ُلُه َكا إفَصا إن}ٍ فَحْمله إفي وقال: {و ْي ستة َعاَم

عثمان. فتركها حولِن، وفصاله أشهر

إة) هذا (أُموَمُة َع إض ُةا يثبت فاعل الُمْر ّو ُبَ ُأ إج (و ْو َها َز إن َب ْنُه َل إضيع) اللم إم متعلقة للّر
ّيد َعة لبن بَكون الّزوج بَـ:يثبت. وق إض وهي رْجٍل من بَانِت لو المرأةا لن منه، الُمْر

ّوجت منه، لبٍن ذات ّلبن بَذلك وأرْضعت بَآخر فتز ًا، ال ًا يكن لم ولد ّثانِي ولد من لل
ّوج أن الولد لذلك جاز منه. حتىَ رْبَيبة يكون بَل الّرضاع، ّثانِي بَأولِد يتز من ال

ّنسب. ولو في كما غيرها، إطَم ال ّلبن، عن الّصبّي ُف ثم عنه، بَالطعام واستغنىَ ال
َع إض ّدةا في ُأرْْ لِ حنيفة أبَي الرواية. وعن ظاهر في الحرمة بَه يثبت فإنِه الم
َباح وقيل: لِ يثبت، شربَه.  ُي

ّ الّرضاع يثبت وإسحاق: لِ وأحمد الشافعّي وقال يكتفي رْضعات، بَخمس إلِ
ّبان» عن ابَن «صَحيح في إلَما منها، واحدةا بَكل الّصبّي ْير، بَن الله عبد ح َبَ الّز

المّصة تحّرم «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال أبَيه عن
إلْملَجة والمّصتان، فعل والملجة الرضيع، فعل والملجتان». والمّصة وا



إضع ًا مسلم الرْضاع. ورْواهَ وهو المر ًا مسلم حديثين. ورْوى في مفّرق عن أيض
إضَي عائشَة إزَل عنها الله رْ ْنِ ُأ معلومات رْضعات عشر القرآن في قالت: 

إسَخ ُيَحّرْمَن، ُن ّفي رْضعات، خمس إلىَ وصَارْ خمٌس، ذلك من َف ُو ُت الله رْسول ف
ذلك. علىَ والمر وسلم عليه الله صَلىَ
ًا مسلم ورْوى علىَ أعرابَي قالت: دخل الحارْثِ بَنت الفضل أّم حديث من أيض

كانِت إنِي الله رْسول فقال: يا بَيتي في وهو وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول
ّوجت امرأةا لي َثىَ أرْضعت أنِها الولىَ امرأتي فزعمت أخرى، عليها فتز ْد الُح

الملجتان».  ولِ الملجة ُتَحّرُم الله: «لِ رْسول رْضعتين. فقال أو رْضعًة

ُكْم قوله إطلق ولنا ُت َها ُكْم اللّتي تعالىَ: {وأّم َن ْع ُكْم أرَْْض ُت َوا إة}ٍ إمَن وأَخ َع الّرَضا
ّنصَّّ، علىَ زيادةا فيه فاشتراطه بَعدد، تقييد غير من الواحد. بَخبر تثبت لِ وهي ال
عليه الله صَلىَ النبّي وعائشة: أن عباس ابَن حديث «الصحيحين» من في وما

َيْحُرم وسلم إب». فلفظ من َيْحُرم ما الّرضاع من قال: « ّنَس ابَن عن البخارْي ال
َد وسلم عليه الله صَلىَ النبي عباس: أن إرْي ابَنة فقال: «إنِها حمزةا ابَنة علىَ ُأ

ّنِها لي، تحّل لِ ابَنة فقال: «إنِها حمزةا»، من َيْحُرُم وإنِه الّرضاعة، من أخي ابَنة إ
ّنسب». ورْوى من َيْحُرم ما الّرضاع ّ الجماعة ال رْضي عائشة عن ماجه، ابَن إلِ

َلَح ُيَسمىَ ـ الّرضاعة من عّمها ـ: «أّن لمسلم واللفظ ـ عنها تعالىَ الله ْف ـ َأ
َبَرْت فحجبته، عليها استأذن َأْخ لها: لِ فقال وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول ف
ّنِه منه، تحتجبي ّنسب». ولفظ من َيْحُرُم ما الّرضاعة من َيْحُرُم فإ الباقين: ال

الولِدةا». من َيْحُرُم «ما

ٌع الشافعّي، رْواهَ ما وأّما ّدم، كما بَالكتاب فمدفو رُْوي ما بَدليل منسوٌخ أو تق
ّباس ابَن عن إئَل أنِه ع ّناس وقيل: إّن الّرضاع، عن ُس الّرضعة ُتَحّرُم يقولون: لِ ال
ابَن تحّرم. وقال الواحدةا فالرضعة اليوم فأّما ذلك، فقال: كان الّرضعتان، ولِ

ُيَحّرُم. وكثيرهَ قليله أن إلىَ الّرضاع أمُر مسعود: آل
إن) أي َيْحُرَما َف ْع منه الّرضاع لبن الذي والّزوج أرْضعت، التي المرأةا ( (َم
إهَما) وهو إم ْو غيرهَ، أو الّزوج ذلك من وفروعها أرْضعت، التي المرأةا أصَول َق

إإخوتها، إإخوةا وأخواتها، و تلك من وفروعه الّزوج، وأصَول وأخواتهم، أصَولها و
إإخوته، غيرها، أو المرأةا إإخوةا وأخواته، و إه) أي وأخواتهم أصَوله و ْي َل َع علىَ (
إب) أي الّرضيع ّنَس َكال ّنسب.  من الولد علىَ قومهما مع والب الم َيْحُرم كما ( ال

َيْحُرم َو)  ُعُه) أي ( ُفُرو إن) أي الّرضيع فروع ( ْوَجا ًا، كان إن زوجته (والّز ذكر
إهَما) أي أنِثىَ كانِت إن وزوجها ْي َل َع الّرضاع. من وأمه أبَيه علىَ (
إحّل َت َو إه) من ُأْخُت ( إخي من أخٌت له الّرضاع من أٌخ لرجٍل يكون بَأن الّرضاع أ

ّوج أن الّرجل لذلك فيحّل النسب، ّنسب من الخت بَتلك يتز َكما ال إب) في ( ّنَس ال
ّنسب، من أخيه أخت تحّل كما أي أَم، من أخٌت له أب من أٌخ لرجٍل يكون بَأن ال

إحّل َي ّوج أن الّرجل لذلك َف الّم. من الخت بَتلك يتز
َقاُن) مبتدأ، إت إن الرضيع احتقان أي (والِْح َب َل إبَ إةا ( َأ إن الَمْر َب َل إل) نِفسه َو إذا الّرُج

َوَما الرضيع شربَه إلَط ( ٍم) سواء ُخ َعا َط إبَخ إبَ ًا الطعام كان وسواء لَِ، أو ُط أو غالب
ًا الِحتقان أّما الُحْرمة، تثبت لِ أي عليه، عطف وما المبتدأ ُيَحّرُم) خبر (لِ مغلوبَ



بَه يفسد ولهذا الجوفا، إلىَ يصل لنِه محمد خلفا وفيه بَغذاء، ليس فلنِه
ّنِه الّرجل لبن الصوم. وأّما بَالطعام، المخلوط حقيقًة. وأّما بَلبٍن ليس فل

حنيفة. أبَي قول هنا فالمذكورْ
ًا اللبن وكان الطبخ، بَغير الخلط كان ومحمد: إذا يوسف أبَو وقال علىَ غالب

ًا كان إذا كما ُيَحّرُم، الطعام الغالب مع المغلوب لن والدواء، الماء علىَ غالب
إلَط إذا المائع حنيفة: أن كالمعدوم. ولبَي ًا يصير بَغيرهَ ُخ المائع غير لن له، تابَع

ّد ًا أش ّذي وهو ـ المقصود فيصير المائع، من استمساك ّتغ ّطعام ـ ال بَاللبن. لِ (بَال
إسي، مال وإليه حال، كل علىَ عندهَ الحرمة بَه تثبت وقيل: لِ وهو الّسَرْخ
ّتغذي لن الصَّح، اللبن. دون كان) بَالطعام ال

َو) ما إهَ) أي خلط ( إر ْي َغ إبَ ًء، كان سواء الطعام بَغير ( ًء، أو ما ٍةا لبَن أو دوا أو شا
ٍةا َبُر أخرى امرأ َت ْع ُت َبُة) لّن ( َل َغ مالك بَه الغالب. وحّرم مع كالمعدوم المغلوب ال

ٌد لنِه والشافعّي ًا قواعدنِا علىَ إشكاٌل وفيه حقيقة، فيه موجو إإن حيث من أيض
ًةا مصًة والمغلوبَية. الغالبية اعتبارْ في فائدةا فأي ُتَحّرُم، واحد

ُيَحّرُم َعاُط) لّن (و إت ّلبن يصل بَه الِْس الغذاء، بَه يحصل وجه علىَ المعدةا إلىَ ال
ّق وهو ُعوط: وهو من مشت َواء الّس ّد َو) يحرم في يصّب ال َبُن النِف. ( َل إر) ( ْك إب ال

ًا إة) وبَه اتفاق َت ّي ًا مالك، قال (والَم بَهيمة، لبن صَبيان ارْتضع للشافعي. ولو خلف
ًا، ذلك يكن لم بَلبن مختصٌَّ وذا الكرامة، بَطريق الحرمة ثبوت لن رْضاع

َعْت) امرأةا الدمية. (وإْن َها) حال رْجٍل أرَْْض َت َعًة) بَأْن كونِها (َضّر إضي كان (رَْ
ًا ًةا متزوج ًةا صَغير ُةا فأرْضعت وكبير َةا الكبير َتا) علىَ الّصغير لنِه الّزوج (َحُرَم

ًا يصير ًا، وبَنتها أّم بَين جامع ًا. بَينهما كالجمع حراٌم وهو رْضاع نِسب
َ ْهَر (ولِ إةا َم إبيَر َك ْل ْأ) لّن َلْم إْن إل َط َقَة ُتو ُفْر َبلها من ال ّدخول، قبل إق ّ ال كانِت إذا إلِ

المهر نِصف لها كان الصغيرةا، فارْتضعتها نِائمًة أو مكرهًة أو مجنونًِة الكبيرةا
إة َع إضي ْلّر إل ُفُه) لّن (و َقة إنِْص ُفْر ّدخول قبل ال َع من لِ ال َورََْج إلها. ( َب ْوُج إق إه) أي الّز إبَ

َلىَ للصغيرةا الذي المهر بَنصف َع إة) أي ( َع إض َدْت (إْن الكبيرةا الُمْر َد) َقَص َفَسا ال
ٍة بَل أرْضعتها بَأن ٌد إرْضاعها وأّن لزوجها، منكوحٌة بَأنِها عالمًة حاج لنكاحها. مفس
يرجع لم الجوع من الهلك الرضيع علىَ خافت بَأْن الخير أرْادت أو أخطأت ولو
ْعَرفُا لِ لنِه الفساد، تعّمد منها يظهر لم إن قولها ذلك في عليها. والقول بَه ّ ُي إلِ

جهتها. من
لبَيه. ولو أخته تصير لنِها عليه، َحُرَمْت الِبَن زوجة الب امرأةا أرْضعت ولو

ٌةا أرْضعت َتا رْجٍل تحت صَغيرتين امرأ تعّمدت إن المرأةا علىَ ويرجع عليه، َحُرَم
الفساد. 

يثبت الشافعي وعند وامرأتين، رْجل أو رْجلين، بَشهادةا عندنِا الّرضاع ويثبت
َعة وشهادةا إنِْسوةا، أرْبَع بَشهادةا إض مالك: يثبت أجرةا. وعند تطلب لم إن الُمْر

ٍةا، بَرجٍل ًا الّرضاع كان إن وبَامرأتين وامرأ ّ العقد، قبل قولهما من فاشي لم وإلِ
ًا الواحدةا المشهورْ. وفي علىَ يثبت أّم انِقراد قولِن. وفي قولها: له من فاشي
قولِن. له أبَيه أو الّزوجين، أحد
ّية أو لِمرأته، رْجٌل أقّر ولو أو ابَنتي، أو أختي، قال: هذهَ بَأن أّم، بَرضاع لجنب

ًا، أّمي ًا، أّمي أو أختي، أو بَنتي، قال: هذهَ بَنسب: بَأن أو رْضاع عن رْجع ثم نِسب



ّدقته نِسيت أو أخطأت، أو فقال: أوهمت، أكثر أو سنين عشر بَعد ولو قوله وصَ
ّوجها أن وله عندنِا، رْجوعه صَّح المرأةا ّ يتز ّق قال: هو بَأن عليه، ثبت إذا إلِ ح

ّوجها ثم قلت، كما الجواب: القياس استحسان. وفي وهذا بَينهما، يفّرق فإنِه تز
إن في ْي َل َفْص بَاطٌل، القرارْ عن الرجوع إذ والشافعّي، مالك قال وبَه سواء، ال

بَالصواب. أعلم تعالىَ والله

إق كتاب َ ّطل ال
ٍرْ اسم ُق قوله ومنه والكلم، كالّسلم التطليق بَمعنىَ مصد َ ّطل تعالىَ: {ال

إن}ٍ، َتا َقت من ومصدرْ َمّر ُل إد وبَالفتح َجُمَل، من كالَجَمال بَالضم المرأةا َط َفَسا كال
َد. من َفَس
ْفع في وهو ًا. القيد اللغة: رَْ مطلق
ًا الثابَت القيد الشرع: رْفع وفي ّنكاح. شرع بَال
لفظ غيرها وفي التطليق، لفظ المرأةا في «المحيط»: المستعمل صَاحب قال

إت قال لو ولهذا الطلق، ّلقة لِمرأته: أنِ ّية، إلىَ يحتاج لِ اللم بَتشديد مط نِ
ُهّن لقوله الّزوج مملوك إليها. وهو يحتاج وبَتخفيفها ُقو ّل َط َف إهّن}ٍ تعالىَ: { إت ّد إع إل

ّطلق وسلم عليه الله صَلىَ ولقوله ماجه. ابَن بَالّساق» رْواهَ أخذ لمن «ال
ًا محظورٌْ أنِه ووصَفه ًا ومباٌح الصَل، إلىَ نِظر قال الحاجة. ولهذا إلىَ نِظر
ّطلق».  الله إلىَ الحلل «أبَغض وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول ال

ّطلق ُع) ال َق َي إمْن ( ّلٍف) أي ( َك من يقع ولِ (فقط)، بَالٍغ عاقٍل زوٍج كّل من ُم
والمعتوهَ: وهو والمجنون، الّصبّي من ولِ وابَنه، عبدهَ، امرأةا علىَ والب المولىَ

ّ التدبَير، فاسد الكلم، مختلط الفهم، قليل كان من يشتم ولِ يضرب لِ أنِه إلِ
ّ وأفعاله كلمه يستقيم من وقيل: العاقل كالمجنون، ًا، إلِ ضدهَ، والمجنون نِادرْ

َبة، أبَي ابَن منه. رْوى ذلك يستوي من والمعتوهَ ْي في الّرّزاق وعبد َش
ّ جائٌز طلق قال: كّل أنِه علّي «مصنفيهما» عن ابَن المعتوهَ. ورْوى طلق إلِ

َبة أبَي ْي عن الّرّزاق عبد الّصبّي. ورْوى طلق يجوز قال: لِ أنِه عباس ابَن عن َش
ٌق الغلم علىَ يجوز قال: لِ علّي يحتلم. حتىَ طل

إمل ّطلق، أشارْ إذا مكلف» الخرس المصنف: «من قول وَش إشارْته لن بَال
ُعّم العبارْةا، مقام قائمٌة َي َهَ و ْكَر ًا، الُم إبّي، عمر، ابَن قول وهو أيض ْع والّش

إعّي، ّنَخ ّي، وال إر ْه َدةا، والّز َتا َق َبَة، وأبَي و َ ْير، بَن وسعيد إقل َب ّيب، وابَن ُج الُمَس
ْيح، إلّي بَسندهَ، الحسن بَن محمد رْوى إلَما وُشَر ْي َق ُع حديث من كتابَه في وال
َبلة، بَن الغازي َوان عن َج ْف إئّي: أن عْمَران بَن صََ ّطا ً ال ًا. فقامت كان رْجل نِائم
ًا فأخذت امرأته حلقه علىَ السكين فوضعت صَدرْهَ علىَ فجلست سكين

ّني َق ّل َط ُت َل ّنَك. فناشدها أو وقالت:  َبََح ْذ ّلقها فأبَت الله، ل ًا. فأتىَ فط النبّي ثلث
َلة فقال: «لِ ذلك، له فذكر وسلم عليه الله صَلىَ ُلو ْي إق» أي في َق ّطل إقالة. لِ ال
ًا ورْواهَ َوان عن أيض ْف ّطائّي، الصََّم صَ ً الصحابَة: أن من رْجل عن ال كان رْجل

ّ ًا... الحديث. إلِ ّي حاتم، أبَا أن نِائم ْورْ ّث طلق في الحديث منكر الغازي جعل وال
َفة بَحديث المكرهَ. قلنا: يتأيد ْي َذ ُهَما حين وابَنه ُح َف ّل صَلىَ فقال المشركون، َح

إفي وسلم عليه الله َنِ ّلَه ونِستعيُن بَعهدهم، لهم « ّين ال اليمين أن عليهم». فب
ًا ًا طوع َكْره سواء. و



إلَم ُع ّلق الحكم نِفي في للكراهَ تأثير لِ أن ف اختيارْ عن اللفظ بَمجرد المتع
منتٍف وهو الّرضىَ، مع مقامه يقوم ما أو بَاللفظ، يتعلق حكمه لن البيع، بَخلفا

َي إو ًا بَالكراهَ. ورُْ ٌع عن أيض ْبَرَماٌت عمر: أرْبَ َفلٌَت ُم ْق ّد فيهّن ليس ُم ٍد: أي رْ ي
ّنكاح، ّطلق، ال َتاق، وال َع يقع وأحمد: لِ والشافعّي مالك والّصدقة. وقال وال
ْكَرهَ، طلق ّي وهو الُم ْير، عباس، وابَن وعلّي، وابَنه، عمر، عن مرو َبَ وعمر والّز

ّبان، ابَن رْوى إلَما وعطاء والّضّحاك، والحسن، العزيز، عبد بَن ماجه، وابَن إح
صَلىَ النبي عباس: أّن ابَن حديث من ـ الشيخين شرط وقال: علىَ ـ والحاكم

َع وسلم عليه الله إف ّنسيان، الخطأ، أمتي عن قال: «رُْ ُهوا وما وال إر ْك ُت عليه». ُأْس
إجيَب ُأ ّدنِيا، حكم إّما بَه المراد بَأْن و َبىَ، حكم وإما ال ْق ُع أن علىَ والجماع ال
معه. الخر يراد فل المؤاخذةا، من الخرةا حكم المراد

ْو َل َو ّلُف ( َك ٍر َكاَن) الُم ْكَراَن) بَخم ٍذ أو (َس ْنٍج بَخلفا نِبي ٍء وأفيوٍن َبَ ولبن ودوا
إرَماك ّي، مالك، قال وبَه الخيل، من بَالكسر: أنِثىَ وهي ال إرْ ْو ّث إعّي، وال والوَزا

ّيب، بَن سعيد عن رُْوي وكذا والشافعّي، إعّي، والحسن، وعطاء، الُمَس ّنَخ وابَن وال
إهد، ، سيرين إبّي، وُمَجا ْع ّي، والّش إر ْيَمان العزيز، عبد بَن وعمر والّزه َل بَن وُس

َبة أبَي ابَن عنهم َيَسارْ. ورْوى ْي ْكران طلق عمر أجاز «مصنفه». وقد في َش الّس
َبة أبَي ابَن إنِْسوةا. وأخرج بَشهادةا ْي ْثَمان: أنِه عن َش إجيُز لِ كان ُع طلق ُي

َي إو إن. ورُْ ْكرا ُوس، محمد، بَن القاسم قال وبَه عباس، ابَن عن الّس ورْبَيعة وطا
ّليث، الرحمن، عبد بَن ْورْ، وأبَو وال َيه، بَن وإسحاق َث ُهو َفر، رَْا مختارْ وهو وُز

إخّي، َكْر ّي، ال إو ّطَحا َلمة، بَن ومحمد وال ومختارْ الشافعّي، قولْي أحد وهو َس
إنِّي، ّقف الُمَز ْكران لهم: أّن فللمانِعين حنبل، بَن أحمد وتو ٌد له ليس الّس قص
والمجنون.  كالصبّي طلقه يقع فل صَحيٌح،

الله صَلىَ الله رْسول قال: قال هريرةا أبَي حديث من الترمذي رْوى ولنا: ما
ّ جائز طلق «كّل وسلم عليه عقله». وقال: علىَ المغلوب المعتوهَ طلق إلِ
ًا نِعرفه لِ حديث هذا ذاهب ضعيف وهو َعْجلن، بَن عطاء حديث من إلِ مرفوع

ًا كونِه أّن يخفىَ الحديث. ولِ ُد بَل غيرهَ، عند ضعفه يستلزم لِ عندهَ ضعيف إض َت ْع َي
َ لقوله مكلف الّسكران بَه. ولّن ُبَوا تعالىَ: {لِ ْقَر َةا َت َ ُتْم الّصل ْنِ َأ َكارَْى}ٍ ولهذا و ُس

إقَصاص، عليه يجب ّد ال القذفا. وح

ّلف وطلق َك ٌع، الُم ّدةا واق لعدم الّسكران من تصح فلم الِعتقاد، علىَ مبنيٌة والّر
إرهَ منه. ولو الِعتقاد ْك ليس لنِه طلقه، يقع فقيل: لِ الخمر شرب علىَ ُأ

في محظورْ بَفعل حصل الّسكر لّن كالغماء. وقيل: يقع فصارْ بَمعصية،
ّول بَعض الصَّح. وقال وهو الصَل، فخر مختارْ وهو حسٌن، المحققين: ال
والشافعّي. مالك قول وهو مشايخنا، من وكثير السلم

ْو) كان ًا، (أ ْبد َع ) َ إهَ) أي إمْن لِ إد ّي ّطلق يقع لِ َس رْوى إلَما سيدهَ من العبد علىَ ال
إن طريق «سننه» من في ماجه ابَن َعة، ابَ إهي إنّي َل ْط ُق ّدارَْ ابَن غيرهَ. عن من وال

الله رْسول فقال: يا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي إلىَ رْجٌل قال: جاء عباس
ّوجني سيدي َق أْن يريد وهو بَأمته، ز َفّر الله صَلىَ النبّي فصعد وبَينها، بَيني ُي

َبَر وسلم عليه ْن إم ّناس، أيها فقال: «يا ال ّوج أحدكم بَال ما ال ثم أمته، من عبدهَ يز
ّنِما بَينهما، يفّرق أن يريد ُق إ ّطل بَالّساق».  أخذ لمن ال



ّطلق َو) ال ٍم) لنِه من ( إئ َنِا ً له اختيارْ لِ ( «الُخلصَََة»: كالمجنون. وفي فصارْ أصَل
َدهَ: النائم َخواهْر المام عن ّلق إذا َزا قال استيقظ فلّما المنام في امرأته ط

ّلقتك لو النِشاء. وكذا بَه يقصد لم إخبارْ لنِه يقع. أي لِ النوم في لِمرأته: ط
ّطلق ذلك قال: أجزت عالم في هو وإنِما الحال، حقيقة في ثبوته لعدم أي ال

ُفُضولّي. ولو طلق بَخلفا الخيال، ّطلق ذلك قال: أوقعت ال بَإيقاعه أي يقع، ال
ًا. ولو بَطلقه لِ يقظًة ْظُت ما قال: أوقعت منام ّف َل أي يقع، لِ النوم حالة بَه َت
ّفظه لعدم حقيقًة. تل

ُنُه) أي ّطلق أنِواع أحسن (وأْحَس َقٌة ال ْل َط َقْط) أي ( ٌةا َف ٍر (في واحد ْه َ ُط َء لِ َوْط
إه) أو إي إعّي، إبَرهيم عن «الصَل»): بَلغنا (في محمد استبان. قال حمٍل في ف ّنَخ ال

يزيدوا لِ أن يستحبون كانِوا أنِهم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أصَحاب عن
ّطلق في ٍةا علىَ ال ّتىَ واحد ّدةا، تنقضي ح أن من عندهم أفضل هذا وإّن الع

ّلق ًا، الّرجل يط ٍر كل عند ثلث ٌةا، طه ّندامة من أبَعد ولنِه واحد أبَقىَ حيث ال
َنَة لنفسه ْك ّتدارْك ُم ّدةا، في بَالمراجعة ال ّنكاح وبَتجديد الع بَزوج تحلل غير من ال

آخر.
ّطلق يكون قيل: كيف فإن ًا ال ً حسن أبَو رْوى وقد أحسن، يكون أن عن فضل

ّنبّي عمر: أن ابَن عن داود، إلىَ الحلل قال: «أبَغض وسلم عليه الله صَلىَ ال
ّطلق»؟ وجل عز الله ّطلق أنِواع بَعض في الُحْسَن ُأجيب: بَأن ال ّنِما ال هو إ

ّطلق كون ينافي لِ وذلك الخر، البعض إلىَ بَالنسبة ًا. نِفسه ال مبغض

إكٌل الحديث قيل: هذا فإن ّطلق كون لّن ُمْش ًا ال لكونِه منافٍا الله إلىَ مبغض
ًا كونِه إذ حللًِ، تركه، وجوب يوجب بَل فعله، علىَ تركه رْجحان يقتضي مبعض
ً وكونِه إجيَب: بَأّن تركه مساواةا يقتضي حللِ ُأ ما ليس هنا بَالحلل المراد لفعله. 

ٍم، تركه ليس ما بَل وتركه، فعله استوى والواجب للمباح الشامل بَلز
ّطلق أن والمكروهَ. والظهر والمندوب َقال: ال ّنِما ذاته، في حلٌل ُي إلَما يبغضه وإ

عند الحلل يقال: أبَغض أو للّزوجين، المعصية إلىَ انِجرارْهَ من عليه يترتب
ّطلق الحاجة غيرضرورْةا. من ال

ُنُه َو) المعروفا (وَحَس ُه ّنّي) فالحسن بَأنِه َو ّيا يكون بَأن أولىَ (الّس ّن َقٌة) ُس ْل َط )
إر الطلق كون حال ْي َغ َل إل ( ْدُخو َها الَم ْو إبَ َل ْيٍض) وقال في َو َفر: يكرهَ َح طلقها ُز
ّطلق يحصروا لم والشافعّي بَها. وعلماؤُنِا كالمدخول الحيض في ّنّي ال في الّس

ّطلقة ُنُه فيها. ولذا مالك وحصرهَ الواحدةا، ال َو) َحَس كونِه حال قال: (
إةا َء ُطو ْو ْلَم إل ُق ( إري ْف إثِ) طلقاٍت َت ّثل ٍرْ (في ال َها ْط َ أ َء لِ َها َوْط إحيُض)، إفيَمْن إفي َت
ّطلقة قيل: يؤّخر ّدةا. بَتطويل المرأةا تتضررْ كيل الطهر آخر إلىَ الولىَ ال الع

ّلقها إقيَب وقيل: يط إقيَب بَاليقاع يبتلىَ كيل الطهر َع ّوقاع. َع ال
ٍر) عطف ُه إةا)، (في أشهر في الثلثِ وتفريق أي أطهارْ، علىَ (وأْش إغيَر َو) الّص )

إيَسة) لقامة في كذا ّدتهما، حكم في الحيض مقام الّشهر (ال َو) في ع )
إل) لنِها إم إيَسة كالّصغيرةا فكانِت تحيض لِ (الَحا ّق في وال ّطلق إيقاع ح ًء، ال ابَتدا

ْو حق وفي َل َو َد تفريقه. ( ْع إء) فيهّن، َبَ َوْط في الحيض ذوات طلق كراهة لّن ال
ّطهر ّدةا، واشتباهَ الحبل لتوهم الوطء بَعد ال هنا. وقال موجود غير وهذا الع
َفر: لِ محّمد ّلق وُز ّنة الحامل تط ّ للّس ًةا، إلِ ّقها في الشهر لن واحد من ليس ح
ّدةا، فصول طهرها.  كالممتد فصارْ الع



ّيه) أي إع ْد إبَ إعّي (و ْد ّطلق إبَ ٌةا ال َد إح َوا ٍر في ( ْه َئْت ُط إط إه ُو ْو) في إفي إض أ ْي (ح
ٍةا) أي ُطوء ْو ّطلق المبيح بَها. لّن مدخوٍل َم ّتخلصَّ إلىَ الحاجة هو لل عن ال

ّنكاح، َد فإن ال إج ّيا، ويكون يكرهَ لِ الحاجة دليل ُو ّن كرهَ دليلها يوجد لم وإن ُس
ّيا. ورْغبة ويكون إع ْد ّلقها فإذا حيضها، وفي وطئها بَعد تقّل المرأةا في الّرجل إبَ ط

يكون أن لِحتمال طلقها، إلىَ الحاجة دليل يوجد لم الحيض، في أو الوطء، بَعد
ّيد عن للتخلصَّ للحاجة لِ عنها لنفرته ذلك غيرها لن بَالموطوءةا نِكاحها. ق

ّلق ّنة يط تقدم. كما الحيض حالة في للّس

ّنِا ّطلق نِجعل مالك مع وحاصَله: أ ّثلثِ ال ٍد بَلفٍظ ال ٍر في بَألفاظٍِ أو واح ُطه
ٍد، ٍر في الثنتين وكذا واح ٍد طه ٍة أو واح ّيا، بَكلم إع ْد ًا، الموطوءةا كطلق إبَ حائض
إعّي فإنِه ْد ًا إبَ ٍة الجمع في الشافعّي: ليس رْوينا. وقال إلَما اتفاق في ولِ بَكلم

ّتفريق ّنٌة، ال ّطلق لّن س ٌع تصرفٌا ال دليل وقيام وقوعه، بَدلِلة مشرو
ًا كان ومتىَ ـ بَه الله أمر وهو ـ المشروعية ًا يكون لِ مشروع للتنافي ممنوع
ًا يكون أن المشروع درْجات أدنِىَ لّن بَينهما. وهذا كونِه وبَين نِفسه، في مباح

ًا ًا مباح ٌةا، ومحظورْ ّطلق بَخلفا منافا في له مباٌح لنِه الحيض حالة في ال
ًا لكونِه الصَل ًا، بَه مأمورْ ّدةا تطويل لعارْض والحرمة مطلق وبَخلفا عليها، الع

ّلقها لو ما ّدةا أمر تلبيس إلىَ يؤدي لنِه فيه جامعها طهر في ط لِ لنِها عليها، الع
ّد حامٌل أنِها تدرْي ّد حائل أو الحمل، بَوضع فتعت إذا منعدٌم وذلك بَالقراء، فتعت

ّلقها ٍر في ط ًةا. وهذا أو الثلثَِ أوقع سواء فيه، يجامعها لم طه معنىَ واحد
الِرْتياب.  زوال مع الِجتناب زمان صَادفا طلق قولهم: هذا

ُق قوله ذلك في وحجتنا َ ّطل إن}ٍ معناهَ تعالىَ: {ال َتا لقولهم: أعطيته دفعتان، َمر
ّطلق كل يكون أن فيقتضي للجنس، واللم مرتين. واللف وضربَته مرتين، ال
َفإْن قوله في ثالثة ودفعة دفعتين، في المباح َها تعالىَ: { َق ّل َ َط إحّل َفل أو َلُه}ٍ، َت

ْو قوله في إريٌح تعالىَ: {أ التفسير. أهل فيه اختلف ما حسب بَإْحَساٍن}ٍ علىَ َتْس
إبيد بَن محمود وحديث إبَر َل ُأْخ رْجٍل عن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: 

ّلق ًا امرأته ط ًا، ثلث َعُب غضبان فقام جميع ْل ُي َأ بَين وأنِا الله بَكتاب فقال: «
ّنَسائي أقتله؟. رْواهَ ألِ الله رْسول فقال: يا رْجٌل قام أظهركم؟» حتىَ ال

إسي. والّسَرْخ
ّلعب َع أن بَه. فدّل العمل الله: ترك بَكتاب وال إق إلٌف جملًة الثلثِ ُمو للعمل ُمَخا

ُهّن قوله في المراد وأّن الله، كتاب في بَما ُقو ّل َط َف إهّن}ٍ تفريق تعالىَ: { إت ّد إع إل
ّطلق ّدةا، أقراء عدد علىَ ال إع َ ال ّنِه ترى ألِ ّدةا، بَإحصاء بَالمر الّزوج خاطب أ الع
ّتفريق، وفائدةا َ تعالىَ فإنِه ال إرْي قال: {لِ ْد َعّل َت ّلَه َل إدثُِ ال َد ُيْح ْع إلَك َبَ ًا}ٍ أي َذ أْمر

ّتفريق عند وذلك فيراجعها، له يبدو الجمع. عند لِ ال
َبادةا وحديث إمت بَن ُع ّلق أبَاهَ أن الّصا َبادةا فانِطلق تطليقة، ألف له امرأةا ط ُع
الله، معصية في بَثلثٍِ فقال: «بَانِت وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فسأل
ًا وتسعون وسبعة مئة تسع وبَقي ًا عدوانِ ّذبَه الله شاء إن وظلم غفر شاء وإن ع

إط»: وقد الّرّزاق. وفي عبد له». أسندهَ ْبُسو َي «الَم إو وابَن وعلّي عمر عن رُْ
إعْمَران هريرةا وأبَي عمر وابَن عباس وابَن مسعود ْين: كراهية بَن و إيقاع ُحَص
إخّي: لِ مختلفة. وقال بَألفاظٍِ الثلثِ َكْر ًا العلم أهل بَين أعرفا ال إيقاع أّن خلف
ٌهَ، جملًة بَألفاظٍِ الثلثِ ّ مكرو بَحجة. ليس وقوله سيرين، ابَن قول إلِ



ّطلق هذا، ًا البائن وال إلىَ يحتاج لِ لنِه الّرواية، ظاهر في عندنِا مكروهَ أيض
إة تفويت مع الخلص، في البينونِة صَفة َن ْك ّوج غير من المراجعة ُم تحصل ـ ثاٍن تز

ّندامة. ولِ فيوجب ـ لِ أم له ُهَ ال ْكَر ْلع ُي فيه يحتاج قد لنِه الحيض، زمان في الُخ
َداةا، إلىَ َفا َ قال وقد الُم َولِ َناَح تعالىَ: { إهَما ُج ْي َل َدْت إفيَما َع َت ْف إه}ٍ. ا إبَ
َوَما َها) معطوفٌا ( َق ْو ٌةا، علىَ َف أو ثنتين كانِت سواء الواحدةا، فوق أي قوله: واحد
ًا، ًا أو جملًة ثلث َ مفرق إبَل ٍة) وبَل ( َع ّوج، تجديد رَْْج َنُه) أي تز ْي َبَ فوق ما بَين (

ٍر) ظرفا (في والثلثِ الثنتين من الواحدةا ْه عليه الله صَلىَ لنِه لرجعة، ُط
ًا فيكون يضادهَ، جملة واليقاع بَالتفريق، عمر ابَن أمر وسلم ّوت َف بَه، للمأمورْ ُم
ّيد فيكون يكون لِ طهر في التطليقتين بَين تخللت لو لنِها الّرجعة بَعدم بَدعة. ق
ّيا الطلق ْدع ّيا ويكون حنيفة، أبَي عند إبَ إع ْد ّيدنِا إبَ ّوج، تجديد بَعدم عندهما. وق التز

ّوج لن ّلل لو التز ّيا يكون لِ التطليقتين بَين تخ ْدع بَاتفاق. إبَ
ًا ُع) استحبابَ إج َيْر ّي، قال كما (و إرْ ُدو ُق ًا ال ً الصَّح، في ووجوبَ المر، بَحقيقة عمل

ًا ًا الممكن، بَالقدرْ للمعصية ودفع ّدةا بَتطويل المرأةا عن للّضررْ ودفع إع (إْن ال
َق ّل إض في َط ْي َذا الَح إإ ُهَرْت َف َق َط ّل َء) هكذا إْن َط ّنِه ذكرهَ َشا ّي: أ إو ّطَحا ّلقها ال يط

ْيَضة يلي الذي الطهر في «الصَل»: أنِها في محمد فيها. وذكر طلقها التي الَح
ُهَرت إذا ّلقها أخرى حيضًة من َط شاء. إن الجماع قبل يط

َكْرخّي: ما قال ّطحاوي ذكرهَ ال «الصَل» قولهما.  في وما حنيفة، أبَي قول ال

ّي ذكرهَ ما وجه ّطَحاو ّنسائي، والترمذي، داود، وأبَو مسلم، رْواهَ ما ال وابَن وال
ّي وأحمد، ماجه، ّطحاو ّلق عمر: أنِه ابَن عن سالم، عن وال وهي امرأته ط

َها، فقال: «ُمْرهَ وسلم عليه الله صَلىَ للنبّي عمر ذلك فذكر حائٌض، ْع إج ُيَرا ْل ثم ف
َها ْق ّل َط ُي ُهَرت، إذا ل ابَن عن الروايات الطحاوي: أكثر حامٌل». قال وهي أو َط

تطهر. حتىَ يراجعها أن أمرهَ وسلم عليه الله صَلىَ أنِه عمر
ّلق عمر: أنِه ابَن عن الستة، الكتب في «الصَل» ما في ما ووجه امرأته ط
ُهَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عمر فسأل حائض، وهي فقال: «ُمْر

ْعها إج ُيَرا َها ثم فل ْك إس ُيْم ُهر، حتىَ ل ْط يطلقها أْن له بَدا فإن فتطهر، تحيض ثم َت
ّلقها ًا فليط ّدةا فتلك َيَمّسها، أن قبل طاهر قوله: في الله». أي أمر التي الع

ُهّن ُقو ّل َط َف إهّن}ٍ. { إت ّد إع إل

ّلقُت في لفظ وفي َط عمر ذلك فذكر حائض، وهي امرأتي «الصحيحين» قال: 
ْعها فقال: «ُمرهَ وسلم عليه الله صَلىَ الله لرسول إج ُيَرا ْل حيضة تحيض حتىَ َف

َلًة َب ْق َت ّلقها التي حيضتها سوى ُمْس َقها أن له بَدا فإن فيها، ط ّل ًا يط من طاهر
ّطلق فذلك َيَمّسها، أن قبل حيضها ّدةا ال الله».  أمر كما للع

ُق َ َطل إةا (و َثٌة الُحّر َ إة َثل إن، والم َتا ْن ْو) كان إث َل ُهَما َو ْوُج ُهَما) بَأن (َز َف َ زوج كان إخل
ًدا، الحّرةا ًا، المة وزوج عب َبُر فعندنِا حر َت ْع ّطلق عدد ُي ّنساء، ال قول وهو بَال

ّي إرْ ْو ّث مالك مسعود. وعند ابَن علّي عن مروي وهو وإسحاق، وأحمد ال
«مسندهَ» في والشافعّي «الموطأ»، في مالك رْوى إلَما بَالّرجال والشافعّي



ًا أّن َيَسارْ، بَن سليمان عن الّزنِاد، أبَي عن عنه َفيع ًا ُنِ َكاتب َلَمة لّم كان ُم زوج َس
ًا أو وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َتب غير أي ـ عبد َكا ٌةا تحته كانِت ـ ُم ٌةا امرأ حّر

ّلقها َعها، أن أرْاد ثم ثنتين، فط إج أن وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أزواج فأمرهَ ُيَرا
ّفان بَن عثمان يأتي ّدرَْج عند فلقيه ذلك، عن فيسأله ع ًا ال ثابَت، بَن زيد بَيد آخذ

ًا فابَتدرْاهَ فسألهما عليك. َحُرَمْت عليك، فقالِ: َحُرَمْت جميع
أنِهم عباس وابَن ثابَت، بَن وزيد عثمان، «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد ورْوى

ّطلق ّدةا بَالّرجال، قالوا: ال إع ّنساء. وقد وال ّول بَال َؤ ًا ثبوته تقدير علىَ ُي أن مرفوع
الله صَلىَ قوله «الهداية» من صَاحب ذكرهَ ما عددهَ. وأّما دون بَالّرجال إيقاعه

ّدةا بَالّرجال، «الطلق وسلم عليه ّنساء». فرفعه والع معروفا. غير بَال
قالت: قال عائشة عن ماجه، وابَن والترمذي، داود، أبَو رْوى ما إطلق ولنا

ّدتها تطليقتان المة «طلق وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول حيضتان». وع
حديث من والحاكم عمر، ابَن حديث من ماجه ابَن رْواية: «قرآن». ورْواهَ وفي
ّباس ابَن إنّي، وكذا وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن ع ْط ُق ّدارَْ الترمذي: وقال ال

الله صَلىَ الله رْسول أصَحاب من العلم أهل عند عليه والعمل غريب حديث
ًا نِعرفه قوله: لِ غرابَته وغيرهم. ووجه وسلم عليه ّ مرفوع حديث من إلِ

إهر َظا َلم، بَن ُم الحديث.  هذا غير العلم في له نِعرفا ولِ َأْس

ّي ابَن له قلنا: أخرج ًا في عد ّي، عن رْواهَ آخر «الكامل» حديث إر ُب ْق أبَي عن الَم
ليلة كل في آيات عشر يقرأ كان وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول هريرةا: أن

عمران. آل آخر من
ّعفه قيل: قد فإن ّي. قلنا: قد حاتم، وأبَو َمعين، ابَن ض إرْ ُبَخا ّثقه وال ّبان، ابَن و إح

عليه الله صَلىَ النبّي عن عباس، ابَن عن القاسم، عن هذا حديثه الحاكم وأخرج
إهر حيضتان». ثم وقرؤُها ، ثنتان المة «طلق وسلم َظا َلم بَن قال: ُم شيٌخ َأْس

َبْصَرةا أهل من ٌد يذكرهَ لم ال ًا مشايخنا متقدمي من أح الحديث بَجرٍح. فإذ
ًا يصححه يخرجاهَ. ومما ولم صَحيح، إقه علىَ العلماء عمل أيض ْف أصَحاب من َو
وغيرهم. وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول

إنّي»: قال «سنن وفي ْط ُق ّدارَْ إمل ال َع ٌع. وهذا المسلمون، بَها القاسم:  إجما
إني بَالمدينة الحديث مالك: شهرةا وقال ْغ إعّي ذكرهَ كذا سندهَ، صَحة ُت َل ْي في الّز

ْنز». فإن «شرح َك إجيَب تحت التي المة بَالحديث قيل: المراد ال ُأ ّدةا العبد.  ع
ّق في فالتقييد والعبد؛ بَالحّر تختلف لِ المة ّطلق ح ّق في التقييد يوجب ال ح

ّدةا، ٌد بَه يقل ولم الع َيان عن الشافعّي رْوى ما بَاطلً. وأّما فكان أح ْف بَن ُس
َنة، ْي َي َيَسارْ، بَن سليمان عن ـ طلحة أبَي مولىَ ـ الّرحمن عبد بَن محمد عن ُع

َنة، بَن الله عبد عن ْي َي ّلق امرأتين العبد قال: ينكح عمر عن ُع تطليقتين، ويط
ّهمه كما أدلتنا من حيضتين. فليس المة وتعتد يخفىَ. نِعم، لِ ما علىَ الشارْح تو

ّد في لنا. استدلٌِل حيضتين المة قوله: وتعت
َبَان بَن عيسىَ بَه أفحم ما وبَيانِه َدقة بَن أ ملك إذا الفقيه فقال: أيها الشافعّي صََ
ّلقها كيف تطليقات ثلثِ المة علىَ الحّر ّنة؟ يط ًةا، عليها فقال: يوقع للّس واحد
ُهَرت حاضت فإذا َط ُهَرت، حاضت يقول: فإذا أن أرْاد فلّما أخرى، أوقع و َط و

إسك ُبك، قال: أم ّدتها فإّن َحْس ّير فلّما بَالحيضتين، انِقضت قد ع فقال: رْجع تح
َعة الجمع في ليس ْد ّتفريق في ولِ إبَ ّنة.  ال ُس



إريُحُه) أي ّطلق صَريح (وصََ إمَل (َما ال ْع ُت إه اْس إهَ ُدوَن إفي إر ْي إت َغ ْنِ َأ ْثُل:  ٌق إم إل َطا
َقٌة) بَتشديد ّل َط إك) ولِ المفتوحة اللّم َوُم ُت ْق ّل َط ّية إلىَ يحتاج (و ّطلق نِ عن ال

ّنكاح ّ الفقهاء بَإجماع ال ٍء نِوى داود. فلو إلِ ّطلق ذلك من بَشي لِ القيد عن ال
ُق ّد ًء، ُيَص ّظاهر، خلفا لنِه قضا ُق ال ّد ُيَص ذلك. كلمه لِحتمال ديانًِة و
ُع َق َت إه) أي (و ّيًة واحدةا بَالّصريح إبَ إع ًا) سواء (رَْْج َد َبَ إو لم أ ًا ين ًةا نِوى أو شيئ واحد
أكثر. أو بَائنًة،

إة وقوع أّما َع ُق فلقوله بَالّصريح الّرْج َ ّطل إن تعالىَ: {ال َتا ْعُروفٍا فإْمَساٌك َمْر ْو إبََم أ
إريٌح َعَة بَإْحَساٍن}ٍ فأثبت َتْس ّطلق بَعد الّرْج ّية احتماله عدم الّصريح. وأّما ال نِ
إن ْي َت ْن ّث ّثلثِ، ال ولم امرأته، يراجع أْن عمر ابَن أمر وسلم عليه الله صَلىَ فلنِه وال

ّثلثِ نِوى أنِه يستفسرهَ ّية يحتمل الّصريح كان ولو لِ، أم ال ّن لِستفسرهَ. ال
َفر: يحتمل والشافعّي مالك وقال ّية الّصريح وُز ّن َبَة، من أقوى لنِه ال َتا إك وهي ال

ّول حنيفة أبَي قول وهو ـ هو، فكذا تحتملها ّية صََّح إذا لنِه ـ، ال ّثلثِ نِ في ال
إت إت في يصح فلن بَائٌن، قوله: أنِ ٌق قوله: أنِ إل َلىَ. َطا ْو أ

ّنِه ولنا ْعَمل فل لفظه، يحتمله لِ ما نِوى أ ّيته ُي َغىَ، بَن ْل ُت ما تجيز بَاللفظ قصد لنِه ف
ّلقه َذا بَقوله وجودهَ العدةا) عند (بَانِقضاء الّشْرع ع ُتُم تعالىَ: {إ ْق ّل َء َط ّنَسا ال

ْغَن َل َب ُهّن َف َل ُهّن َأَج ُكو إس ْعُروفٍا فأْم ْو إبََم ُهّن أ ُقو إرْ ْعُروفٍا}ٍ، َفا علىَ والجماع إبََم
ّد ذلك، الّشْرع.  أّخرهَ ما لِستعجاله قصدهَ عليه فير

َوإْن َكَر ( َدرَْ) بَأن َذ إت الَمْص ّطلق، قال: أنِ إت أو ال ٌق أنِ ّطلق، طال إت أو ال ٌق أنِ طال
ًا ٌق، َأنِت َأو طلق ًا طل ّطحاوي خلف ُد حيُث من المسألة هذهَ في لل َثلثٌَِ) العد َف )
َها (إْن للحّرةا َوا إو لم وإن وإلِّ) أي َنِ ّثلثِ ين إو لم سواء ال ًا ين ثنتين نِوى أو شيئ

ّية) أّما إع َفَرْج ّطلق وقوع ( ٌق بَمعنىَ يذكر فلنِه بَالمصدرْ ال طلق، ذو أو طال
عدل. كرجل مبالغة أو عدل، ذو أو عادل، بَمعنىَ كعدل
ّثلثِ نِية صَحة وأما الواحد علىَ يقع جنٌس المصدرْ فلّن الثنتين دون للحّرةا ال

ًا ينو لم فإذا الكل، ويحتمل إمَل شيئ الحقيقي، الواحد وهو منه، المتيقن علىَ ُح
ّثلثِ نِوى وإْن ّنية صَّحت ال ّطلق، كل لنِها ال نِوى وإن اعتبارْي، واحد وهو ال

ٍد ليس عدد لنِه يصح، لِ الثنتين ّ اعتبارْي ولِ حقيقي بَواح الّزوجة كانِت إذا إلِ
ّطلق كل الثنتين لن َأَمًة، ّثلثِ حقها في ال يعتبر أن يبعد الحّرةا. ولِ في كال

ّثلثِ، ًا حقها في الثالث ويكون ال إت قال إذا كما لغو ٌق لحّرةا: أنِ ًا. طال أرْبَع
َوصََّح َفُة ( إق إَضا َ ّطل َلىَ ال َها) أي إ ّل إت جملتها، ُك ٌق كأنِ َلىَ طال إإ بَعض َما) أي (و

ّبُر منها َع ُي إه ( إن إبَ ُكّل َع إك) هو ال ْأُس كقوله: رْأسك أي الحكاية، علىَ بَالرفع َكَر
ٌق ْو طال إك) وكذا (أ ُت َب َق إك رَْ ُق ُن ْو ُع إك) وكذا (أ ْو نِفسك رُْوُح إك (أ ُه ْو َوْج إك) أ َفْرُج
ّطلق لّن وجسدك، بَدنِك وكذا إإلىَ بَإضافته يقع فكذلك كلها، إلىَ بَإضافته يقع ال

ٍء ّبُر شي َع ًا كذا فلن يقال: أعتق فإنِه الرأس عنه. أّما بَه ُي ًا. وما أي رْأس دام ذات
ًا رْأسك ُنق الّرقبة ذاتك. وأّما أي سالم ُع إريُر فلقوله وال َتْح َف ٍة}ٍ أي تعالىَ: { َب َق رَْ

ّلْت وقوله مملوٍك، فتحريُر َظ َف ُهْم تعالىَ: { ُق َنا ْع َها َأ إعيَن}ٍ وأرْيد َل إض بَه َخا
ّذوات، يقال: هلكت فلنِه الّروح لقيل: خاضعة. وأّما العنق حقيقة بَها أرْيد ولو ال

فظاهر.  والنفس والجسد البدن نِفسه. وأّما بَه ويراد رْوحه،



ُكّل فلقوله الوجه وأّما ٍء تعالىَ: { إلٌك َشْي ّ َها َهُه}ٍ، إلِ َقىَ وقوله َوْج ْب َي سبحانِه: {و
ّبََك}ٍ أي َوْجُه َوى: لعن فلما الفرج، الكريمة. وأّما ذاته رَْ علىَ الفروج الله ُيْر

غير وهو «الهداية»، صَاحب ذكرهَ كذا النساء، من الفروج ذوات أي الّسروج،
صَلىَ الله رْسول عباس: «نِهىَ ابَن عن أحمد رْوى اللفظ. وقد بَهذا معروفا

الّسروج». علىَ يركبن أْن الفروج ذوات وسلم عليه الله

َو) صَّح ّطلق إضافة ( َلىَ ال ٍء) من (إ إئٍع المرأةا ُجْز إك) أو (َشا ُف إنْص أو رْبَعك، َك
ٍء ألف من جزء أو ثلثك، حكم في التجزىء تحتمل لِ المرأةا لن منك، جز

ّطلق، ْكر ال إذ َ كله كذكر يتجزأ لِ ما بَعض و َلىَ (لِ إد) أي إ َي ّطلق إضافة يصّح لِ ال ال
ّبُر لِ شائٍع غير جزء إلىَ َع ّبُر قيل: اليد كاليد. فإن الكّل عن بَه ُي َع الكّل عن بَها ُي
ّبْت قال َت َدا تعالىَ: { َهٍب}ٍ أي أبَي َي إلَك نِفسه َل َذ ّدَمْت إبََما {و ُكْم}ٍ أي َق إدي ْي َأ

إجيَب ُأ ّنِه أنِفسكم.  ًا كان لو حتىَ متعارْفا غير بَأ ٍم عند متعارْف ٍو أي أو هو قو عض
َو) لِ يقع كان، ّطلق. ( إل) وكذا إلىَ ال ُبَر. (الّرْج ُد ال
َو) لِ إر، إلىَ ( ْه ّظ إن) في إلىَ َو) لِ (ال ْط َب المشايخ: بَعض وقال فيهما الظهر (ال
ّطلق إضافة يصّح َفُر إليهما. وقال ال ـ: يصّح والشافعّي مالك قول وهو ـ ُز

َتاق الخلفا هذا كله. وعلىَ ذلك إلىَ إضافته َع َهارْ ال ّظ عن والعفو واليلء وال
َتع المعين الجزء القصاص. لهم: أّن ّنكاح، بَعد بَه ُمستم ّطلق إضافة فتصّح ال ال

َعبُر الذي والجزء الشائع، كالجزء إليه، ّنِه جميع عن بَه ُي إضافة البدن. ولنا: أ
ّطلق ْفر. ولهذا أو البزاق إلىَ (أضافا لو كما يقع، فل محله غير إلىَ ال ّظ لو ال
ّنكاح أضافا ّبُر إلىَ أضافه ولو ينعقد، لِ اليد إلىَ ال َع ُي ينعقد.  الكّل، عن بَه جزء) 

ْعُض َبَ إة (و َق ْل ّط َقٌة) لّن ال َل ّله، كذكر يتجزأ لِ ما بَعض ذكر َط العاقل لكلم صَيانًِة ك
إن اللغاء عن َنا ْث َوا إن في ( ْي َن ْث إن) سواء ا َنا ْث َفر الّضرب. وقال أو الظرفا نِوى ا ُز

ًا يقع الّضرب نِوى زياد: إن بَن والحسن مالك قول وهو الحساب، لعرفا ثلث
َتصّح ّيُة والشافعّي. (و ّية إنِ إنِ ّثلثِ ويقع الواو، «َمع») و لن يدخل، لم أو بَها دخل ال

إلي كقوله مع بَمعنىَ «في» تأتي كلمة ْدُخ َفا إدي}ٍ، إفي تعالىَ: { َبا بَعض قال إع
َوُز وقوله عبادي، مع التأويل: أي أهل َتَجا َنِ َو إهْم َعْن سبحانِه: { إت َئا ّي إب إفي َس َأصََْحا

إة}ٍ ولّن ّن ّظرفا الَج يقارْن المعطوفا أن كما بَه، ويتصل المظروفا يقارْن ال
ّيته. فتصّح عليه تشديد وفيه بَه، ويتصل عليه المعطوفا نِ

ُء َدا إت ْبَ إة (وا َي َغا ْدُخُل) في ال ّطلق َي َها)، (لِ حنيفة أبَي عند والقرارْ ال ُؤُ َها إت ْنِ وقال ا
َفر: لِ وانِتهاؤُها. وقال ابَتداؤُها ومحمد: يدخل يوسف أبَو ولِ ابَتداؤُها يدخل ُز

َذا انِتهاؤُها. (وَما ْيَن) إ إكَر َبَ إمْن) في غاية بَعدها ُذ َكـ:  ّيدنِا ابَتداء ( بَما الغاية. ق
ّدم، إت لو لنِه تق ٌق قال: أنِ َوى واحدةا، يقع وثلثِ واحدةا بَين ما طال عن ذلك ُيْر

يوسف. أبَي

َفر فكذا الحائطان يدخل لِ الحائط، هذا إلىَ الحائط هذا من قال: بَعتك لو أنِه لُز
إلىَ درْهم من مالي من نِحو: خذ الكل، بَه يراد الكلم هذا مثل ههنا. ولهما: أّن

ٍة. ولبَي أنِه الكثر. يعني من والقل القل، من الكثر بَه ُيَراد حنيفة: أنِه مئ
ّني الكثر إلىَ يصل ولم القل، عن متجاوز ما أو سبعين، إلىَ ستين من نِحو: س



َي إلىَ ستين بَين إو إضَي حنيفة أبَا أّن سبعين. ورُْ َفر: كم قال عنه تعالىَ الله رَْ لُز
ّنك؟ ّني س ًا سبعين. قال: فأنِت إلىَ ستين بَين ما فقال: س ّير.  تسٍع ابَن إذ فتَح

إت فلو ٌق قال: أنِ يقع ثنتين، إلىَ واحدةا بَين ما أو ثنتين، إلىَ واحدةا من طال
ٌةا ٌء يقع ولِ عندهما، وثنتان حنيفة، أبَي عند واحد َفر. ولو عند شي قال: من ُز

ٍةا، ٍةا بَين ما أو واحد واحدةا نِوى وإن ـ حنيفة أبَي عند ثنتان يقع ثلثِ، إلىَ واحد
ّدق ٌةا عندهما، وثلثٌِ ـ قضاء لِ ديانِة صَُ َفر. عند وواحد ُز
إت ْنِ ٌق (وأ إل ّكَة) أو في َطا ّدارْ، في أو بَمكة، َم ّدارْ، ولِ مكة في يكن لم وإن ال ال

إت إإذا وكذا كذا، ثوب وفي والظّل، الّشمس في وكذا ٌق قال: أنِ مريضة طال
إجيٌز) أي ْن َت ٌق ( ّطلق لّن الحال، في تطلي أو ظرفٍا أو بَمكاٍن له اختصاص لِ ال

ّلقة لن آخر، دون وصٍَف ّلقة وصٍَف أو ظرفٍا أو مكاٍن في المط غيرهَ. في مط
ًء. لِ ديانًِة صَدق مثلً، مكة دخولك في قال: أرْدت ولو قضا

ّدق قولهم ومعنىَ َتفتىَ لو ديانًِة: أنِه صَُ َتىَ المفتي اس ْف ْفق علىَ ُي نِوى. ما َو
َع لو قضاء: أنِه يصدق قولهم: لِ ومعنىَ إف ُكُم القاضي إلىَ رُْ كلمه بَظاهر عليه َيْح

ّتهمة. لمكان نِوى ما إلىَ يعلتفت ولِ ال
إك (وفي إل ّكَة) كما ُدُخو إسك وفي مكة، دخلت إذا َم ْب ًا ُل أو مرضك في أو كذا، ثوبَ

ٌق) فل صَلتك في إلي ْع َت «في» تدخل كلمة الفعل. لّن ذلك يوجد حتىَ تطلق (
ّظرفا، علىَ ّطلق وهو ـ هنا والفعل ال علىَ فيحمل للظرفية، صَالح غير ـ ال

إلي قوله في كما المصاحبة ْدُخ إدي}ٍ، في تعالىَ: {فا َبا الّشرط معنىَ علىَ أو إع
ًا ّظرفا أّن وهي بَينهما، لمناسبة مجاز ٌق ال الشرط أّن كما المظروفا، علىَ سابَ
ٌق إت المشروط. ولو علىَ سابَ ٌق قال: أنِ الشهر، رْأس إلىَ أو الّشتاء، إلىَ طال

نِوى عندهما. وإْن الشهر أو الّشتاء انِتهاء وفي يوسف، أبَي عند الحال في يقع
ًا.  الحال في يقع التنجيز اتفاق

ّطلق ُع) ال َق َي َو َد ( ْن إع إر ( َفْج إت ال ْنِ ٌق في: أ إل ًا َطا ْو َغد ٍد) لنِه في أ ّطلق وصَفها َغ بَال
ٍء أول في فيقع بَالغد، ّثانِي، اليوم من الفجر طلوع وهو منه، جز قول وهو ال

ًا الحال في مالك: يقع الشافعّي. وقال المكان. قلنا: إلىَ بَإضافته له اعتبارْ
ًا لكونِه أولىَ بَالشرط اعتبارْهَ المآل. في ويوجد الحال، في معدوم

إصّح) عند (ولِ ّيُة حنيفة أبَي َت إنِ ) ً إر) مثل َعْص إنِي (في ال ّثا َقْط) وعندهما: لِ ال تصّح َف
ّثانِي في ّول، في تصح لِ كما ال ّية فتصّح الديانِة في القضاء. وأّما في وهذا ال نِ

ًا أّن حنيفة الجميع. ولبَي عند المسألتين في العصر نِحو: الِستيعاب يقتضي غد
ًا وسرت ودهري، عمري لصَُوَمّن ًا، وانِتظرت َفْرَسخ كان البعض نِوى فإذا يوم

ًا، ّدق فل مجاز ًء ُيَص ٍد وفي له، تخفيف فيه كان إذا قضا الِستيعاب يقتضي لِ غ
ٍم. في وانِتظرت َفْرَسخ، في وسرت دهري، وفي عمري في نِحو: لصَومّن يو

ّطلق وقع وإنِما ّول الجزء في ال إحم، عدم لضرورْةا ال ّيَن فإذا الُمَزا ّنهارْ آخر ُع ال
ّي التعيين كان ّي. من أولىَ القصد الضرورْ
إت «الصَل»: ولو وفي ٌق قال: أنِ الشمس تغيب حين تطلق رْمضان، في طال
ٍذ لنِه شعبان، من يوم آخر من ّول الجزء يوجد حينئ آخر نِوى رْمضان. ولو من ال

ّدم. الخلفا علىَ فهو رْمضان، المتق



ّطلق ُع) ال َق َي إت الحال في (الَن) أي (و ْنِ َأ ٌق (في:  إل إس) إن َطا أو فيه نِكح أْم
ّطلق أضافا لنِه قبله، ًا الحال في ال ّطلق يملك وهو أمس، إلىَ مستند في ال

يملكه. (وإْن لِ ما ويلغو يملكه، ما فيقع أمس، إلىَ الِستناد يملك ولِ الحال،
َكَح ُهَ) أي َنِ َد ْع ٌو) لنِه أمس بَعد َبَ ْغ َل َف ّطلق أسند ( إيقاعه، فيه يملك لِ زماٍن إلىَ ال
إت لو يقع. كما فل ٌق قال: أنِ ّوجك، أْن قبل طال وأنِا أو تولدي، أن قبل أو أتز

نِائٌم.  أو صَبّي،

إت الكبير»: ولو «الجامع وفي ٌق قال: أنِ إل ّوجك أّن قبل َطا ّوجتك، إذا أتز أو تز
إت ٌق أنِ ّوجتك إذا طال ّوجك، أن قبل تز ّطلق يقع أتز ّوج وجود عند ال بَالِتفاق. التز
ّوجتك قال: إذا ولو إت تز ٌق فأنِ ّوجك، أْن قبل طال ّطلق يقع لِ أتز أبَي عند ال

ّطلق لن يوسف، أبَي عند ويقع ومحمد، حنيفة إضيَف إذا ال أحدهما وقتين إلىَ ُأ
الفاء ذكر يقبله. ولهما: أّن لِ ما يقبله) وبَطل ما (صَّح يقبله، لِ والخر يقبله
ّلق الشرطية، جهة رّْجح قال: كأنِه فصارْ وجودهَ، عند كالمنجز بَالشرط والمع
ّوج عند إت التز ٌق أنِ ّوجك، أن قبل طال يقع. فل أتز

ّطلق ُع) ال َق َي إخَر (و إر) أي (آ ُعُم ما منه يبقىَ بَأن الّزوجة أو الّزوج عمر آخر في ال
إت التطليق صَيغة يسع لِ ْنِ َأ ٌق (في:  إل ّنِه َلْم إْن َطا إك) ل ْق ّل َط عدم الّشرط جعل ُأ

ّطلق، إن الميراثِ لها الّزوج مات إن ثم الحياةا، من بَاليأس إلِ يتحقق لِ وهو ال
ً كان ًا بَها، مدخولِ ّطلق كان رْجعي ًا، أو ال مدخول غير كانِت إن لها ميراثِ ولِ بَائن

ّدخول قبل كان إن الّزوج يرثها لِ هي ماتت الفارّْ. وإن مسألة بَها. وهي َأو ال

ًا. كان ثلث

ّطلق ُع) ال َق َي ً (و إت (َحالِ ٌق في:) أنِ َتىَ طال إك) أو َلْم (َم ْق ّل َط ّلقك لم ما متىَ ُأ أط
َكَت)، ّنِه (وَس ّطلق أضافا ل َد. وكذا وقد التطليق، عن خاٍل زماٍن إلىَ ال يقع ُوْج

ً إت حالِ ْنِ ٌق في: أ إل ّلقك، لم ما َطا تعالىَ كقوله للوقت «ما» تكون كلمة لن أط
ّيا}ٍ والّشرط ُدْمُت {َما السلم عليه عيسىَ عن حكاية إح تعالىَ: {َما كقوله َح َت ْف َي

ّلُه إس ال ّنا ٍة إمْن إلل َ رَْْحَم إسَك َفل َها ُمْم إسُك َوَما َل َ ُيْم إسَل َفل إهَ}ٍ وهي إمْن َلُه ُمْر إد ْع َبَ
الوقت.  من له بَد لِ التطليق لن للوقت، هنا

ّلقك لم قال: حين ولو ّلقك، لم زمان أو أط َقك، لم حيث أو أط ّية ولِ أطل له نِ
ّلقك، لِ قال: زمان حالًِ. ولو يقع وسكت، ّلقك لِ حين أو أط حتىَ تطلق لم أط
فإذا ونِفيه، الماضي إلىَ المضارْع «لم» لقلب كلمة أشهر. لن ستة يمضي
َد سكت إج ّلقها لم زماٌن ُو مكاٍن من وكم للمكان، «حيث» اسم فيه. وكلمة يط

َد فيه يطلقها لم إج ُو للحال. تقع فل «لِ» للستقبال، الشرط. وكلمة ف
ّنِما ّدرْنِا وإ ٍر بَستة ق ّنِه أشه الساعة، في استعمل لنِه الحين، استعمال أوسط ل

إحيَن كقوله إة وفي ُتْمُسوَن}ٍ، تعالىَ: { ٍر ست إتي كقوله أشه ْؤ ُت َها تعالىَ: { َل ُك ُكّل ُأ
إحيٌن كقوله سنة، َأرْبَعين وفي حيٍن}ٍ، إر}ٍ فيما إمَن تعالىَ: { ْه ّد َي ال ابَن عن رُْو

لنِه قال: وسكت، سواء. وإنِما الِستعمال في لنِهما كالحين عباس. والّزمان
إت بَل يسكت لم لو ٌق قال: أنِ ً طال إت موصَولِ ٌق بَقوله: أنِ ّلقك، لم متىَ طال أط

ٌق بَقوله: أنِت يقع لِ فإنِه ّلق لم متىَ طال ٌء، أط وهو بَه بَالموصَول يقع وإنِما شي
ٌق. أنِت طال



َفر: يقع وقال إت لو تطليقتان. وفيما الصورْةا هذهَ في ُز ٌق قال: أنِ ًا طال لم ما ثلث
ّلقك إت أط ٌق، أنِ ًا، يقع طال ّطلق أضافا لنِه ثلث َد وقد عنه، خاٍل زماٍن إلىَ ال إج ُو

إت وقت وهو لطيٌف، زماٌن ٌق قوله: أنِ وجه منه. ولنا: وهو يفرغ أن قبل طال
إت قوله أّن الِستحسان ٌق أنِ إبّر، زمان هو طال اليمين. في يدخل لِ البّر وزمان ال

القدرْ هذا يجعل أْن بَعد إلِ البّر له يتأتىَ ولِ الحالف، مراد البّر ويوّضحه: أن
ًا. وأصَل يجعل عنه الِمتناع يستطيع لِ وما مستثنىَ، قال: إذا فيما المسألة عفو

ّنزول في فأخذ رْاكبها، وهو الدابَة هذهَ رْكبت إْن َنث لِ حيث الحال، في ال يح
َنث عندهم، َفر.  عند ويح ُز

َذا) بَأْن (وفي إت إإ ٌق قال: أنِ إل ّلقك، لم إذا طا ّلقك لم ما إذا أو أط ّوى) أط َن ُي )
َأُل أي المفتوحة، الواو بَتشديد ّيته عن ُيْس قال: فإن طويته، في بَما ويعمل نِ

ّظرفا نِويت ّطلق يقع ـ الوقت وهو ـ ال الّشرط قال: نِويت وإْن الحال، في ال
ُعُمر، آخر في يقع إو) َلْم فيهما. (فإْن لِستعماله «إذا» يحتملهما لفظ لن ال ْن َي

ًا َد شيئ ْن إع إإْن»  َكـ: « َف َفَة) لِ أبَي ( إني ُع َح َق ّطلق َي ُعُمر. وبَه آخر إلِ ال قال ال
ّطلق فيقع ومحمد، يوسف أبَي عند أحمد. وكـ: متىَ قول وفي الشافعّي، ال

كلمة رْواية. لن في وأحمد الصَّح، في والشافعّي مالك، قال وبَه سكت، حين
ًا تكون «إذا» لِ ومنه النحاةا، من البصريين مذهب هو كما الّشعر في إلِ شرط

القائل: قول

إن ْغ َت َناَك َما *واْس ْغ ّبََك َأ َنىَ رَْ إغ َذا بَال َوإ ْبَك **  إص إل َخَصاصٌََة ُت َتجّم َف
إت قال: إذا لو ولهذا إت شئ ٌق، فأنِ عن بَالقيام يدها من المر يخرج لِ طال

إت، قال: متىَ لو كما المجلس، إت. ولبَي إن بَخلفا شئ «إذا» قد َأّن حنيفة شئ
المرأةا تطلق لِ للشرط هنا كانِت فإذا الكوفيين، مذهب هو كما للشرط تكون

ّطلق في الّشك فيه. فوقع تطلق للوقت كانِت وإن الحال، في فل الحال، في ال
قوله: إذا في المجلس من بَالقيام يدها من المر يخرج لم فيه. وإنِما تطلق
إت، بَالشّك.  يخرج فل بَيقين، يدها في صَارْ المر لن شئ

ْوُم َي إرْ) وهو (وال َها ّن إفّي. المعنىَ هو وهذا الغروب، إلىَ الّشمس طلوع من لل ُعْر ال
وكل الّشمس، إجْرم غروب إلىَ الصادق الصبح طلوع من فهو الّشرعّي وأّما

َع مطلق هو المجازي حقيقّي. ومعناهَ منهما ْعٍل الوقت. (َم َد)، إف َت وفي ُمْم
ّد. وهو إك التوقيت يقبل ما نِسخة: يمت َأْمُر إك (ك إد َي ْوَم إبَ َدُم َي ْق ٌد) فإن َي ْي بَاليد المر َز

ّد َقبوله ممت َأّن «شرح التوقيت. وفي ل ٌد بَالِمتداد المراد الوقاية»:  يمكن امتدا
ّنهارْ يستوعب أْن ّلم جعلوا لنِهم الِمتداد، مطلق لِ ال ّد، غير قبيل من التك الممت
ّلم أّن شك ولِ ّد قد التك ًا يمت ّد لِ لكن طويلً، زمانِ ّنهارْ. يستوعب بَحيث يمت ال

إت ْق َو ْل إل إق (و َل ْط َع الُم ْعٍل َم ّد، لِ إف إت يمت ْنِ َأ ٌق َك إل ْوَم َطا َدُم َي ْق ُد) لّن َي ْي يطلق اليوم َز
ُيَراد ّنهارْ، بَه و َذا قوله في كما ال َي تعالىَ: {إ إد إةا ُنِو َ إم َمْن للّصل ْو إة}ٍ َي َع الُجُم

ُيَراد ويطلق َوَمْن قوله في كما الوقت بَه و إهْم تعالىَ: { ّل َو ٍذ ُي إئ ْوَم ُهَ}ٍ بَدليل َي ُبََر ُد
ً الزحف من فّر من أّن ًا أو ليل الشاعر: قول في وكما الوعيد، يستحق نِهارْ
*

ْوٌم َي َف َنا * ْي َل ْوٌم َع َي َنا َو َل



ُد ُق ُيَرا َل ْط ْلَك قوله ومنه الوقت، ُم َياُم تعالىَ: {وت َل َها ا ُل إو َدا ْيَن ُنِ إس}ٍ فيحمل َبَ ّنا ال
ّد الفعل مع ّنهارْ، علىَ المرأةا وتخيير والّركوب والّسير كالّصوم الممت غير ومع ال

ّد ّطلق الممت َعتاق كال العرفا. واستعمال للمناسبة رْعايًة الوقت مطلق علىَ وال
ّية. أّما له يكن لم إذا التفصيل وهذا ّد: شئت غير في قال لو نِ ّنهارْ، الممت فإنِه ال

ًء، يصدق نِفسه.  علىَ تخفيف فيه كان وإن فيصدق كلمه حقيقة نِوى لنِه قضا

ّيد ّنهارْ لن بَاليوم ق ّ يكون لِ ال ّ يكون لِ والليَل خاصًَّة، للبياض إلِ للّسواد إلِ
ّدا الفعل كان سواء خاصًَّة، ّد. واختلفت غير أو ممت إبَر إذا فيما عبارْاتهم ممت ُت ْع ا
يحصل المضافا لّن اليوم، إليه المضافا في يعتبرهَ من وعدمه: فمنهم الِمتداد

والّصدرْ السلم فخر مختارْ وهو إليه، المضافا من والِختصاص التعريف له
ّتابَّي الشهيد َع الجواب في يعتبرهَ من الشرط. ومنهم في اعتبروهَ حيث وال

إز»: والوجه «شرح فيه. وفي العامل هو لنِه والجزاء، ْن َك ّد يعتبرهَ أْن ال الممت
مسائلهم. وعليه منهما،

إت (وفي ْنِ ٌق أ إل ًا َطا إر َثلَث ْي َغ إة إل َل ْدُخو ْعَن) وهو الَم َق عباس وابَن وعلّي عمر قول َي
ّي الحسن العلماء. وقال وجمهورْ هريرةا وأبَي زيد: تقع بَن وجابَر وعطاء البصر

ًةا، إت تبين لنِها واحد ٌق بَقوله: أنِ ّدةا، إلىَ لِ طال ًا قوله فيصادفها ع بَائٌن وهي ثلث
ٌء، بَه يقع فل ٌق أنِت كقوله وصَارْ شي ٌق طال ٌق. ولنا وطال صَفة الثلثِ أّن وطال

ّطلق ًا، الكلم فصارْ صَفته، بَدون يوجد لِ والموصَوفا أوقعه، الذي لل واحد
إك كقوله: أوقعت وصَارْ تطليقات. ثلثِ علي

إت إف) نِحو: أنِ ْط َع ْل ٌق (وبَا ٌق طال ٌق، وطال نِحو: عطٍف غير من بَالتكرير أو وطال
إت ٌق أنِ ٌق طال ٌق طال إبيُن طال َت إل) وكانِت ( ّو قول وهو يملك، لِ فيما الثنتان بَال
مجلٍس في كان (أبَي) ليلىَ: إذا ابَن وإبَراهيم. وقال وزيد مسعود وابَن علّي
ٍد ويجعلها المتفرقة الكلمات يجمع الواحد المجلس لن تطليقات، ثلثِ يقع واح

ًا. وقال ّليث والوزاعّي، القديم، في والّشافعّي مالك، واحد سعد: تطلق بَن وال
ًا. وقال ًا تطلق بَالواو ذكر أحمد: إْن ثلث ّ ثلث ّول، تبين وإلِ المذكورْ لن بَال

ٌد المجلس الجمع. ولهم: أّن بَلفظ كالمذكورْ الجمع بَحرفا يجمع وهو واح
الثلثِ.  فيقع المتفرقات،

ّير ما الكلم آخر في وليس العطف لمطلق الواو ولنا: أّن ّوله يغ أو شرط من أ
ًا واحد كل وكان استثناء إبين حدةا، علىَ إيقاع َت ّول، ف ً تبق ولم بَال إنِي محل ّثا لل

ّدةا. غير لنِها معت
إبين َت َكَما)  ّول ( ْو بَال َل َق ( ّل ّدَم َع َق بَها: إن المدخول لغير قال الّشْرَط) بَأن َو

إت ّدارْ دخل إت ال ٌق فأنِ ًةا طال ًةا واحد ًةا، وواحد إت أو وواحد ٌق فأنِ ٌق طال ٌق، طال طال
مذهب في وجه وهو حنيفة أبَي عند وهذا واحدةا، طلقة بَدخولها يقع فإنِه

إعّي. وقال وابَن سعد بَن والليث ورْبَيعة وأحمد ومالك ومحمد يوسف أبَو الّشاف
ّطيب أبَو والقاضي ليلىَ أبَي الكل. ـ: يقع الشافعي أصَحاب من ـ ال

ُع َق َي ُكّل (و ّير ما فيه كان إذا الكلم آخر الّشْرُط) لّن ُأّخَر إْن ال كالشرط، أوله يغ
ّول توقف فيه يكون فل التعليق، في تعاقب فيه يكن ولم آخرهَ، علىَ الكلم أ
الواو. العاطف كان أو عاطٍف بَدون تكرارْ كان إذا وهذا الوقوع، في تعاقب



إخّي فقال الفاء كان إذا وأّما َكْر ّنِه ال ّي: أ إو ّطَحا الّشرط تقديم مع كالواو. ويقع وال
ٌةا ُكّل حنيفة أبَي عند واحد ومحمد. يوسف أبَي عند وال
ّليث أبَو الفقيه وقال للتعقيب الفاء لّن بَالِتفاق، واحدةا «مختلفه»: يقع في ال

ّثانِية فيصادفها الترتيب، وموجبه العاطف كان الصحيح. ولو وهو ، أجنبية وهي ال
ُثّم» فإْن ًا الّشرط كان « ّلقت بَها المدخول ففي مقدم ّثانِية ووقعت الولىَ، تع ال

ّثالثة، ّلقت غيرها وفي وال ّثانِية ووقعت الولىَ تع َغا ال َل ّثالثة. وإن و الشرط كان ال
ًا ّلقت الحال، في والثانِية الولىَ وقعت بَها مدخول وهي مؤّخر ّثالثة. وإن وتع ال

َغا الحال في الولىَ وقعت بَها مدخول غير كان َل ّله وهذا سواها، ما و أبَي عند ك
حنيفة.

ّثلثِ وأحمد: يتعلق والشافعّي ومالك ومحمد يوسف أبَو وقال سواء بَالّشرط، ال
ّدم مدخولة كانِت إْن الّشرط وجود يدخل. وعند لم أو بَها دخل وقد تأّخر، أو تق
واحدةا.  وإلِ ثلثِ يقع

إت (وفي ْنِ ٌق أ إل ًةا َطا َد إح ْبل َوا ٍةا َق ْو واحد َها َأ َد ْع ٌةا، َبَ َد إح ُع َوا َق ٌةا َي َد إح إر في َوا ْي َغ
إةا، َء ُطو ْو إةا) أي وفي الَم َء ُطو ْو إن) لبقاء بَها المدخول الَم َتا ْن إث ّية ( ّل بَعد فيها المح

َها) موطوءةا بَها. (وفي المدخول غير بَخلفا الولىَ، وقوع إل ْب غير أو كانِت َق
إت بَأن موطوءةا ٌق قال: أنِ ًةا طال ٌةا، قبلها واحد َو) في واحد ْعد) بَأْن ( َبَ إت ( قال: أنِ

ٌق ًةا طال ٍةا، بَعد واحد َو) في واحد َها ( َع َع) بَأْن َو) في (َم إت (َم ٌق قال: أنِ ًةا طال واحد
ٌةا، معها إت أو واحد ٌق أنِ ًةا طال ٍةا مع واحد إن) أّما يقع واحد َنا ْث في اثنين وقوع (ا

ّنِها بَكلمة وغيرها الموطوءةا إن. موضوعة «مع» فل َقْر لل
«قبل» إذا بَكلمة الموطوءةا في وثنتين الموطوءةا غير في واحدةا وقوع وأّما

ٍر، إلىَ أضيفت ٍر، إلىَ أضيفت «بَعد» إذا وبَكلمة ظاه في ثنتين ووقوع (ضمي
ٍر، إلىَ أضيفت «قبل» إذا بَكلمة غيرها وفي الموطوءةا «بَعد» إذا وبَكلمة ضمي

ٍر،) فلّن إلىَ أضيفت َتا «قبل» و«بَعد» إذا كلمة ظاه َف إضي ٍر إلىَ ُأ في كانِتا ضمي
َتا وإذا بَعدهما، إلَما صَفًة المعنىَ َف إضي ٍر إلىَ ُأ إلَما صَفًة المعنىَ في كانِتا ظاه

إت قبلهما. فإذا ٌق قال: أنِ ًةا طال ٍةا قبل واحد ّية كانِت واحد للواحدةا صَفًة القبل
ً تبق لم الموطوءةا وغير بَها)، (فتبين الولىَ الموطوءةا بَخلفا للثانِية، محل

فيها. فيقعان
إت وإذا ٌق قال: أنِ ًةا طال ٌةا َبَعدها واحد ّية كانِت واحد ّثانِية، للواحدةا صَفًة البعد ال

ً تصر ولم بَالولىَ، الموطوءةا غيُر فتبين فيقعان الموطوءةا بَخلفا للثانِية، محل
إت فيها. وإذا ٌق قال: أنِ ًةا طال ٌةا قبلها واحد للواحدةا صَفًة القبلية كانِت واحد

ّثانِية، الحال، في إيقاعها وسعه وفي الولىَ، علىَ تقديمها ُوْسعه في وليس ال
إت ثنتان. وإذا فيقع وسعه، في ما فيقع ٌق قال: أنِ ًةا طال ٍةا بَعد واحد كانِت واحد

ّثانِية، بَعد وقوعها الكلم فيقتضي الولىَ للواحدةا صَفة البعدية في وليس ال
ًعا.  فيقعان ذلك وسعه جمي

وجهان: الضمير «قبل» مع في الشافعّي ومذهب كمذهبنا، مالك ومذهب
ٌء، يقع لِ أنِه أحدهما ّثانِي شي ُلَخر صَورْ الثلثِ وفي واحدةا، يقع أنِه وال يقع ا
واحدةا.



إع) أي َأشارَْ (وإّن َب ّطلق عدد إلىَ الصَابَع بَبطون بَالصَْ َبُر ال َت ْع ُي ّد ( إةا) َع ْنُشورَْ الَم
ًء يصدق ولِ ّية في قضا َها) بَأْن َأَشارَْ (وإْن المضمومة نِ إرْ ُهو ُظ الصَابَع ظهر جعل إبَ

َنها المرأةا إلىَ ٌةا نِفسه إلىَ وبَط َفالَمْضُموَمُة) معتبر تقع أْن الصَل في كان وإن (
بَعض الكافي» عن «شرح في الئمة شمس ذكر هكذا بَالمنشورْةا، الشارْةا

المتأخرين.

ّية» وسائر في والمذكورْ إر إهي ّظ ًا، المنشورْةا المعتبر الكتب: أّن «ال لو حتىَ مطلق
َنيُت َع ُق لِ المضمومة قال:  ّد ًء. ومما ُيَص المنشورْةا عدد اعتبارْ علىَ يدّل قضا

ًا َوى ما مطلق إرْي رَْ ُبَخا َلة حديث من ومسلم ال َب ابَن قال: سمعت أنِه ُسَحيم بَن َج
وهكذا» وهكذا، هكذا، «الشهر وسلم عليه الله صَلىَ النبّي يقول: قال عمر

َنس إحدى الشهر لكان المنشورْةا عدد اعتبارُْ الثالثة. ولولِ في البَهام وخ
ًا وعشرين ًا.  وعشرين تسعة لِ يوم يوم

َق َوصَََف (وإْن َ ّطل إةا) بَأْن ال ّد إت بَالّش ٌق قال: أنِ إئٌن طال ّتُة، أو بَا َب َد أو ال ّطلق، أش ال
َبرهَ، أو َظمه، أو َأك َأهَ، أو أع َثه، أو أفحَشه، أو أسو أو الّشيطان، طلق أو أخب

َء أو البدعة، طلق إل (أو البيت مل ّطو ْو ال إض) أي أ َعْر إت بَهما: بَأن ال قال: أنِ
ٌق ْو عريضًة، أو طويلًة طلقًة طال إه) أي (أ إه ْب ّطلق إش إبََما ال ُدّل ( َلىَ َي َهذا) أي َع
إكَر ما علىَ إل أو الّشدةا من ُذ ّطو إض، أو ال إت بَأن العر ٌق قال: أنِ إل طال أو كالجب

َثلثٌَِ كألٍف َف َها) أي إّن ( َوا ّثلثِ َنِ إو لم وإْن (وإلِّ) أي ال ًا ين ًةا نِوى أو َشيئ أو واحد
َنٌة) واحدةا، ثنتين إئ َبا َف ّطلق وصَف لّن ( ّدةا ال َهه والعرض والطول بَالّش بَما وتشبي
ّنِما ذلك علىَ يدّل ًا بَكونِه وذلك أثرهَ، اعتبارْ هو إ نِوعان: خفيفة، . والبينونِة بَائن

ّيته، صَّحت الغليظة نِوى فإذا وغليظة، ّيتهما، تصّح لِ الثنتين نِوى وإذا نِ لن إنِ
ٌد. والثنتان العدد، دون والكثر القل يحتمل جنٌس البينونِة عد

إت للمدخول قال وأحمد: إذا والشافعّي مالك وقال ٌق بَها: أنِ ًا. يقع بَائٌن طال رْجعي
إت لن ٌق قوله: أنِ ُد له تغيير بَائٌن وقوله رْجعي وهو صَريٌح طال عليه. ولنا: أنِه فير

ّطلق وصَف ًا يكون فل يحتمله بَما ال ًا. وقال بَل له تغيير ومحمد يوسف أبَو تبيين
إت في وأحمد والشافعّي ٌق أنِ في التشبيه يحتمل لنِه رْجعية، كالجبل: يقع طال

َظم، وفي الوحدةا إع ّية الوحدةا في وهو ال البينونِة تقع فل بَائنة، العظم وفي رْجع
بَالّشك. 

ّبه بَالبينونِة. ولو وذلك زيادةا، يقتضي التشبيه أّن حنيفة ولبَي ّطلق ش ما بَعدد ال
إت بَأن له عدد لِ ٌق قال: أنِ قول في بَائنة فهي التراب وكعدد الشمس، كعدد طال

ًا يقتضي التشبيه لّن حنيفة، أبَي الزيادةا علىَ حمله يمكن ولِ الزيادةا، من ضربَ
ّية، أبَو الصفة. وقال في الزيادةا علىَ فيحمل العدد، في واختارْهَ يوسف: رْجع

ٌو له عدد لِ فيما بَالعدد التشبيه لّن الشافعية، من الحرمين إمام قوله: فيبقىَ لغ
إت ٌق، أنِ ّية. وقال يقع وبَه طال هذا مثل لّن وأحمد: ثلثٌِ، والشافعّي محمد رْجع

الكثرةا. بَه يراد الكلم

ُتُه) وهي َي َنا إك ّد (و ُلُه) أي (َما هنا الفقهاء عند بَها والمراد التصريح، لغًة: ض إم َت َيْح
ّطلق يحتمل لفظ ُهَ) فيفتقر ال ْيَر َغ ّية إلىَ (و مذاكرةا وعدم الّرضا حالة في نِ



ّطلق. وكذا َداد لوٍح في المستبينة الكتابَة ال إم ّية إلىَ يحتاج ونِحوهَ رْمٍل في أو بَ نِ
الّصّماء والصخرةا والهواء الماء في الكتابَة عن بَالمستبينة حال. واحترز دلِلة أو

ٍد، بَل ونِحوها ّنِه َمدا ٌء بَه يقع لِ فإ رْسم علىَ رْسالة كتب نِوى. فلو وإن شي
إت هذا، كتابَي بَلغك إذا فلنِة يا بَعد، كتب: أّما بَأن الكتابَة ٌق، فأنِ بَه يقع فإنِه طال

ّطلق، ًء يصدق ولِ ال ّية، عدم في قضا الكّل. في الحال لدلِلة الن
إجي، َنْحو: اْخُر َف إبي، ( َه ْذ إمي، َوا ُقو إمُل َو َت ّدا) لسؤال َيْح ّطلق المرأةا رَْ يريد بَأن ال

ًا نِفسه، عن تبعيدها ّطلق لسؤالها وجوابَ إجي يريد بَأن ال ّلقتك، لنِي اْخُر وكذا ط
ّية البواقي إل ّية (ونِحو: َخ إر إئٌن، َبَ ّتٌة، َبَا ُلُح َحَراٌم، َبَ ّبا) للمرأةا َيْص ّيٌة ُيَراد بَأن س إل من َخ
ّيٌة الخير، إر إئٌن المحامد، عن أو الطاعة عن َبَ ّتٌة والدين، الّرشد عن وبَا َبَ عن و

إعْشرةا، أو الصحبة في حراٌم القطع، بَمعنىَ والبّت البين لن الحسنة، الخلق ال
ًا ويصلح ّطلق: بَأن لسؤالها جوابَ ّية أنِت يراد ال إل ّلقتك لنِي َخ البواقي.  وكذا ط

ّدي، َت ْع َنِْحو: ا إئي (و إر ْب َت إك، واْس إحَم إت رَْ ْنِ ٌةا، أ َد إح إت َوا ٌةا، أنِ إرْي، ُحّر َتا إك اْخ إك، أْمر إد َي إبَ
إك، ُت إك، وَسّرْح ُت ْق َفارَْ ّد يحتملهما) أي لِ و وإنِما لها، والّسّب المرأةا، لسؤال الر

ًا يصلح ُأَخَر. ومعانِي لسؤالها جوابَ

إفي َف ّقُف طلٍق مذاكرةا ولِ غضٌب يكون لِ أْن الّرَضا) وهو ( َو َت َي ُكّل ( َلىَ ال إة) َع ّي إن ال
إفي الحال دلِلة وعدم للحتمال َو ّقف ( إب) يتو َغَض إن) علىَ القسمان ال َ ّولِ َل (ا

ّية ّوَل لن الن ّد احتمل َلّما ال ّثانِي الّر فل الجواب، في الّشك وقع الّسّب، وال
ّلق إفي إلِ تط َو ّية. ( إةا بَالن َكَر َذا ّقف ُم إق) يتو َ ّطل ّوُل ال َقْط) أي (ال يتوقف ولِ َف

الخيران.
ّد احتمل َلّما فلنِه الول توقف أّما ْدنِىَ والرد والجواب، الّر لن الجواب من أ

ّد ٌع الّر ٌع، والجواب دف إمَل رْف ّية عدم عند ُح ّن ّد. وأّما علىَ ال توقف عدم الّر
ّطلق مذاكرةا عند منهما الظاهر فلّن الخرين علىَ عندها يتوقفان فل إرْادته، ال

ّية. والقول ّن ّية أنِكر فإن محتملة، لنِها يمينه مع تركها في قوله ال ّن مذاكرةا في ال
ّطلق ًء يصدق لم ال ًا منها يصلح فيما قضا ّبا يصلح ولِ فقط، جوابَ ّدا، ولِ س أو رْ

ًا يصلح ّبا جوابَ ًا، وس ّدق أيض ًا يصلح فيما وصَُ ًا. وإن جوابَ حال في أنِكرها ورْد
ًا يصلح فيما يصدق لم الغضب عداهَ. فيما ويصدق فقط، جوابَ

ّطلق يقع ولِ إك، وهما: اختارْي التفويض بَكنايتْي ال إك نِفس إك، وأمر ّ بَيد إلِ
إكَرا محله. وإنِما في سيأتي كما التفويض بَعد بَإيقاعها َيات مع ُذ َنا إك ههنا ال

ّنكاح علىَ بَالقامة نِفسها في تخييرها لِحتمالهما تخييرها واحتمالهما وعدمه، ال
ٍة من غيرهَ في ٍةا. فإن أو نِفق ّطلق، قصد الّزوج وأنِكر نِفسها اختارْت إكْسو ال
ّ يمينه، مع له القول كان ّطلق، مذاكرةا بَعد كان إذا إلِ الغضب، حال في أو ال

ًء.  يصدق لِ فإنِه نِفسها فاختارْت قضا

َوى (فإْن ّثلثََِ) بَهذهَ َنِ بَعد تذكر ألفاظِ ثلثة سوى كلها الكنايات من اللفاظِ ال
ْعَن) الثلثِ، سيأتي كما اختارْي لفظ وسوى الِستثناء، بَمنزلة ذلك َق َي (وإلِّ) أي (
إو لم وإن ّثلثِ: بَأن ين إو لم ال ًا، ين َنٌة) أي ثنتين أو واحدةا نِوى أو شيئ إئ َبا َف فيقع (

ٌةا ّثلثِ. ينو لم إن رْجعّي بَها وأحمد: يقع والشافعي مالك بَائنٌة. وقال واحد ال
رْجعّي. بَها مسعود: الواقع وابَن عمر فقال الصحابَة، بَين فيها مختلٌف والمسألة



علّي «آثارْهَ». وقال في الحسن بَن ومحمد «مصنفه»، في الّرّزاق عبد رْواهَ
ّنِما بَها الّصحابَة: الواقع وعامة ثابَت بَن وزيد عندنِا اثنتين نِيته تصّح لِ بَائٌن. وإ
ًا َفر، خلف َدان ألفاظِ في مراعىًَ التوحيد معنىَ لن لُز ُوْح أو بَالفردية وذلك ال

ّنىَ الجنسية، منهما. بَمعزٍل والمث
ّدي) وهو (وفي َت ْع َدةا وسلم عليه الله صَلىَ قوله ا ْو ّلقها: أن أرْاد حين لَس يط
ّدي إئي اعت إر ْب َت إك) لنِه (واْس إحَم َلُه إلَما التفسير بَمنزلة رَْ ْب إت َق ْنِ َأ َو ٌةا) يقع ( َد إح َوا

ّية) ولِ إع الفقهاء بَعض بَل العوام، لن وعدمه، الواحدةا نِصب بَين فرق (رَْْج
الواحدةا نِصَب المشايخ: إْن بَعض العراب. وقال وجوهَ بَين يفّرقون لِ الكرام

ّية تقع إو، لم وإن رْجع ٌء يقع لِ رْفعها وإْن محذوفا، لمصدرْ نِعٌت لنِه ين وإن شي
ّكَن وإن للمرأةا، نِعٌت لنِه نِوى، ّية إلىَ يحتاج َس ّن المرين. وقيل: يجوز لِحتمال ال
ًا لكونِه الرفع إت أي لطلقة، نِعت ّنصب ويجوز واحدةا، تطليقة أنِ ًا لكونِه ال نِعت

إت أي آخر، لمصدرْ ًةا، كلمًة متكلمٌة أنِ الخواّص بَين فرق لِ هذا فعلىَ واحد
والعوام.

ّطلق ُع) ال َق َي إد البائن (و َنا إة (بَإْس َنِ ُنو ْي َب إة ال إه) بَأْن والُحْرَم ْي َل أو بَائٌن، منك قال: أنِا إ
ّطلق، ونِوى حراٌم منك قال: أنِا إق) أي (لِ المرأةا إلىَ بَإسنادهما يقع كما ال َ ّطل ال

ّطلق بَإسناد يقع لِ ٌء إليه ال إك قال: أنِا بَأن شي ٌق من ّطلق، نِوى وإْن طال وهو ال
ّطلق والشافعّي: يقع مالك أحمد. وقال قول َواهَ.  إذا ال َنِ

َي ما ذلك في وحّجتنا إو ًةا أن رُْ ماذا لرأيت إليك ما إلّي كان لزوجها: لو قالت امرأ
َع إلّي، ما إليك فقال: جعلت أصَنع؟ إف َفُر ّلقتك.  عباٍس ابَن إلىَ ذلك فقالت: ط

َأ ّط ّواها، الله فقال: َخ ّ َنِ ّلقت هل ّطلق منك. ثم نِفسي قالت: ط ٌع ال إبَـ: واق
إت ّطلق نِوى إْن زوجك، أو: لسُت بَامرأتي، لس ًا حنيفة أبَي عند ال لهما. خلف

ُق َيلح ُق و ّطل إت الصريح ال َله: كـ: أنِ ٌق مث إت طال ٌق، أنِ ًا: البائَن ويلحق طال أيض
إت ٌق، أنِت بَائٌن كـ:أنِ إت البائُن ويلحق طال ٌق الصريَح: كـ: أنِ إت طال ولِ بَائٌن، أنِ
ًا يلحق إت بَائن إت بَائٌن مثله: كـ: أنِ بَقوله: نِظم حراٌم. وقد أنِ
ُكّل َد َطلٍَق *و ْع ٌع ُأْخَرى َبَ إق َوى َوا إس ْع بَائن **  إه َم إل ْث ُق لِ إم ّل َع وعند عندنِا، وهذا ُي

ْلع: بَعد لها قال لو حتىَ البائن يلحق لِ كما الصريح البائن يلحق لِ الشافعّي الُخ
إت ًا. أّما يقع لِ بَائن أنِ فلن عندهَ وأّما البائن، يلحق لِ البائن فلّن عندنِا اتفاق

َع ْل إعّي قوليه. ولّن أحد في فسٌخ الُخ بَعد لها قال عندهَ. ولو البائن يلحق لِ الّرْج
ْلع ّطلق أو الُخ إت علىَ ال ٌق ماٍل: أنِ هذا يقع. له: أّن لِ وعندهَ عندنِا، يقع طال

ّطلق لّن وهذا فيلغو، محله في يصادفا َلم تصرفٌا َع ال إر ّنكاح، ملك لزالة ُش ال
ْلع زال وقد ّطلق أو بَالُخ ّطلق يقع فل ماٍل، علىَ ال انِقضاء بَعد كما بَعدهَ ال

ّدةا.  إع ال

َ ولنا: قوله َفل َناَح تعالىَ: { إهَما ُج ْي َل َدْت إفيَما َع َت ْف إه}ٍ يعني ا َع، إبَ ْل قال: ثم الُخ
َها {فإْن َق ّل َ َط إحّل َفل ُد}ٍ والفاء إمْن َلُه َت ْع ًا هذا فيكون والتعقيب، للوصَل َبَ تنصيص
ّثالثة الطلقة وقوع علىَ ْلع. وعن بَعد ال ّي، سعيد أبَي الُخ إرْ ْد صَلىَ النبّي عن الُخ
َعُة وسلم عليه الله إل َت ّطلق صَريح يلحقها «الُمْخ ّدةا». رْواهَ في دامت ما ال أبَو الع

ابَن قال وبَه وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن «المالي» بَإسنادهَ في يوسف



إعْمران مسعود، ْين، بَن و إء، وأبَو الُحَص َدا ّدرْْ إب، ابَن وسعيد ال ّي ْيح، الُمَس وُشَر
َطاوُس، ّي، و إر ْه إعّي، والّز ّنَخ َكُم، وال ْكُحول، وَحّماد، والَح ّي، وعطاء، وَم إرْ ْو ّث وال

أعلم. تعالىَ والله

إض في فصٌل إوي ْف إق َت َ ّطل ال
إويُض ْف َت َها ( إق َ َها) بَأْن َطل ْي َل ّلقي َقاَل إ إك لها: ط ُد نِفس ّي َق َت َي إس ( إل َها) غائبًة إبََمْج إم ْل إع

ًةا، أو كانِت ّلق حاضر أو منه قامت وإْن ذلك، مجلسها في دامت ما نِفسها فتط
ٍر، عمٍل في أخذت في والشافعّي رْواية، في مالك يدها. وقال من المر خرج آخ

ّيد القديم: لِ بَالمجلس. بَاليد المر يتقيد أحمد: لِ وقال بَالمجلس يتق
ّنِه مسعود ابَن «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد رْوى لنا: ما ّلكها قال: إذا أ م
ٌء ينقضي أْن قبل فتفرقا أمرها، َوى لها. وما أمر فل شي ًا رَْ بَن جابَر عن أيض

ّير قال: إذا أنِه الله عبد خيارْ فل ذلك، مجلسها في تختر فلم امرأته، الّرجل خ
َوى لها. وما ًا رَْ َبة أبَي وابَن هو أيض ْي ّطاب، بَن عمر عن َش ّفان بَن وعثمان الَخ ع

ّلك رْجٍل قالِ: أيما أنِهما ّيرها أمرها امرأته م المجلس، ذلك من افترقا ثم وخ
َبة أبَي ابَن زوجها. وأسندهَ إلىَ وأمرها خيارْ لها فليس ْي عمرو بَن الله عبد عن َش

إبّي ومجاهد عطاء بَه قال وقد العاص، بَن ْع إعّي والّش ّنَخ إعّي وال ْوَزا َيان.  وال ْف وُس

ّير الّرجل في وجابَر مسعود وابَن وعلّي وعثمان عمر عن محمد: بَلغنا وقال يخ
إخيارْ لها امرأته: أّن فل مجلسها من قامت فإذا ذلك، مجلسها في دامت ما ال

ّي لها. وقال إخيارْ إر ْه َقتادةا الّز ْيد وأبَو و َب ذلك في بَيدها أمرها نِصر: يبقىَ بَن ُع
إني» هذا صَاحب غيرهَ. وحكىَ وفي المجلس، ْغ الله َكّرم علّي عن القول «الُم

وجهه.
َي قد إذ علّي، عن الرواية تستقر قلنا: لم إو ًا ذلك فكان كالجماعة، عنه رُْ إجماع

الصحابَة. من
إقّي: وقد قال َه ْي َب ّلق ال إخيارْ لها يجعل َمن بَعض تع المجلس من قامت ولو ال

ّنِي في وهو عائشة، تخيير بَحديث إك ذاكٌر الصحيحين: «إ ًا، ل إك فل أمر لِ أْن علي
إك». وهذا تستشيري حتىَ فيه تعجلي ّنِه ظاهر، غير الِستدلِل أبَوي الله صَلىَ ل

ّيرها لم وسلم عليه ّطلق إيقاع في يخ ّيرها وإنِما بَنفسها، ال إن أنِها علىَ خ
ّطلق، عليها أحدثِ نِفسها اختارْت ْيَن لقوله ال َل َعا َت َف ُكّن تعالىَ: { ْع ّت ُكّن ُأَم وأَسّرْح
ًا إميل}ًٍ. انِتهىَ. َسَراح َج

ّ ّلَما أْن (إلِ ُك ُقوَل:  إت، َي ْئ ْو إش َتىَ َأ إت، َم ْئ ْو إش َذا َأ ّنِه إ إت) فإ ْئ ّيد لِ إش بَمجلس يتق
ْلمها، ّلقي كأنِه فصارْ الوقت، في عامٌة اللفاظِ هذهَ لّن إع ّي نِفسك قال: ط أ

إت، وقت ْئ ّلما وفي إش إت ُك ْئ أْن لها وليس متفرقاٍت، طلقاٍت ثلثِ توقع أْن لها إش
ّلَما» تعّم لن جملًة، توقعها ُك عموم لِ الِنِفراد عموم والزمان الفعال «

ّ الِجتماع، وقوع بَعد اليقاع تملك فل القائم، الملك إلىَ تنصرفا اليمين أّن إلِ
ّثلثِ ٍر. زوٍج بَعد إليه رْجعت إذا ال آخ

َقْت ولو ّل ًا نِفسها َط ٌء يقع لِ جملًة ثلث ٌةا ويقع حنيفة، أبَي عند شي عندهما، واحد
ًء الحصيات رْمُي قولهما ويؤيد لِ؟ أْم للواحدةا إيقاع الثلثِ إيقاع أن علىَ بَنا

ًا.  واحدةا عن يقع حيث جملًة السبع اتفاق



إفا َ إخل إبَ ّنِه إْن ( إت) فإ ْئ ّيد إش الوقت. عموم علىَ يدّل ما لعدم علمها بَمجلس يتق
َ َولِ ُع) من ( إج ّوض َيْر ّطلق ف ْنُه) لّن امرأته إلىَ ال َع اليمين، معنىَ فيه التفويض (
عنها. الّرجوع يصح فل لِزٌم تصّرفٌا واليمين بَتطليقها، المرأةا طلق تعليق فإنِه

ْطٌف (وإلىَ َع َها)  إر ْي «إليها» علىَ َغ
ًا أو َضّرتها كان سواء غيرها، إلىَ طلقها وتفويض أي َ آخر شخص ُد) (لِ ّي َق َت َي

ّطلق توكيٌل ذلك لن ، بَالمجلس، يقتضيان لِ والمر والتوكيل بَإيقاعه، وأمٌر بَال
ُع) الّزوج وكباقي الّشارْع، كأمر الفورْ إج َيْر ّنِه شاء، متىَ عنه الوكالِت. (و ّنِما ل إ

ّتصّرفا ليكون بَغيرهَ استعان َقه بَه ألزمناهَ فلو عليه، لِ له ال إح الّضررْ. ل
إلُس ّنَِما (والَمْج إلُف إ َت إم) دون َيْخ َيا إق إب (أو القعود إبَال َها ّذ إو ال إع أ ْوٍل) في الّشُرو َق

ٍر ْو كثي ٍر (أ َكثي َ َعَمٍل)  ُق (لِ ّل َع َت دليل ذكرهَ ما لّن التفويض، َمَضىَ) من إبََما َي
العراض.

ّيدنِا ّبحت، لو لنِها بَالكثير، والعمل القول ق ًا أكلت أو آيًة، قرأت أو س ًا، شيئ يسير
إبَسْت أو ّيد يختلف لم قيام، غير من ثيابَها َل بَعدم والعمل القول مجلسها. وق

ّلق ًا أو للمشورْةا، أبَاها دعت لو لنِها بَالتفويض، التع يختلف لم للشهاد، شهود
الجحود. عن للتحرز والشهاد الّصواب، لتحّري المشورْةا لن مجلسها،

َها) أي ْلك ُف َها) لّن بَالتفويض علمها وقت فيها هي التي الّسفينة (و إت ْي َب َك جريان (
إك ْل ُف ْيُر كالبيت مجلسها في دامت ما الخيارْ لها فثبت رْاكبه، إلىَ يضافا لِ ال (وَس
َها إت ّبَ َها) لّن َدا إر ْي ّبَة سير َكَس ّدا فلو بَاختيارْهَ، تسير لنِها رْاكبها، إلىَ ُيَضافُا ال

ُطل لم وقفت ْب نِازلًة.  وكانِت رْكبت لو وكذا بَطل، نِزلت ولو خيارْها، َي

إرْي َتا إفي: اْخ َو إة ( ّي ّيد إبَن إض) ق إوي ْف ّت مأكل، أو إكْسوةا بَاختيارْ المر تحتمل لنِها بَه ال
ّية من بَد فل َتْرُت) نِفسي، التفويض نِ َلْت: اْخ َقا َف َ نِفسي اختارْ أو: أنِا ( ُع (لِ َق ّ َي إلِ

َنًة) وكان إئ ٌء يقع لِ أْن القياس َبَا ّطلق، نِوى وإن شي بَهذا اليقاع يملك لِ لنِه ال
ّ غيرهَ إلىَ بَه التفويض يملك فل اللفظ، إرَك القياس هذا أّن إلِ الصحابَة بَاتفاق ُت

ّطلق وقوع علىَ صَفته. في اختلفوا وإن ال

الِختيارْ. من يكون ما أدنِىَ لنِه أحمد، قول وهو رْجعّي، الشافعّي: يقع وقال
ًا، مالك: يقع وقال الِختيارْ. من يكون ما أتّم الثلثِ لن ثلث

َأّن ّنِما لنفسها اختيارْها ولنا:  ّنِما وزواله عنها، الّزوج ملك بَزوال يتحقق إ هو إ
وإن تقع فل عليها، يدّل ما اللفظ في وليس الثلثِ، تستلزم لِ وهي بَالبينونِة،

إقي يتنوع، لِ الِختيارْ لّن نِواها، َب ّية مجرد َف إت بَخلفا تصح، لِ وهي العدد نِ أنِ
تتنوع. البينونِة لّن بَائٌن،
َي في العلم أهل الترمذي»: اختلف «جامع وفي إو َفُر إخيارْ:  الله وعبد عمر عن ال

ّنِهما مسعود بَن ٌةا نِفسها اختارْت قالِ: إن أ َي فواحد إو ًا عنهما بَائنٌة. ورُْ ّنِهما أيض أ
ٌةا شيء. فل زوجها اختارْت وإْن الّرجعة، يملك قالِ: واحد

َي إو ّنِه علّي عن ورُْ ٌةا نِفسها اختارْت قال: إن أ زوجها اختارْت وإن بَائنٌة، فواحد
ٌةا إلُك فواحد وإن فواحدةا، زوجها اختارْت ثابَت: إن بَن زيد الرجعة. وقال يم
فثلثٌِ. انِتهىَ. نِفسها اختارْت

ٌء يقع لم زوجها اختارْت إن أنِها علىَ ولنا ما ـ العلم أهل أكثر قول وهو ـ شي
إرْي رْوى ُبَخا ّيرنِا عائشة حديث من ومسلم ال عليه الله صَلىَ النبّي قالت: خ

ّد فلم ورْسوله، الله فاخترنِا وسلم ًا. كذا ذلك يع كان ذلك وفيه: أْن ذكروهَ شيئ
ًا ًا لِ تخيير ّدم، كما تفويض أعلم.  تعالىَ والله تق



إرَط ْكُر (وُش إس إذ ْف ّن ً إمْن ال ّتصل إهَما) م إد ً أو َأَح مالك المجلس. وقال في منفصل
َتَرُط وأحمد: لِ والشافعّي ْو ُيْش إرْي (أ َتا ُلُه: اْخ ْو ًةا) أو َق َيارَْ إت يكون ما أو تطليقة، اْخ

َتْرُت) أو: أختارْ كلمهما أحد في ذلك عن كناية ُقوُل: اْخ َت َف نِفسي. والقياس (
ٌد، لنِه الشافعّي، قال كما الوقوع عدم نِفسي أختارْ قولها: أنِا في ْع لو كما َو

ّلقي ّلق فقالت: أنِا نِفسك، قال: ط ُق. لِ حيث نِفسي، أط ُل ْط َت
إعَل الكلم أّن الِستحسان ووجه ًا ُج ّنة، جوابَ عن الصحيحين في ما وهي بَالّس

َلّما أنِها عائشة إمر قالت:  إه رْسوُل ُأ ّل بَدأ أزواجه تخيير وسلم عليه الله صَلىَ ال
ّنِي بَي إك ذاكٌر فقال: «إ ًا ل ّي، أستأمر هذا قالت: فقلت: ففي أن إلىَ أمر أبَو

ّنِي ّلَه أرْيد فإ َله ال ّدارَْ ورْسو عليه الله صَلىَ النبّي أزواج فعل الخرةا». ثم وال
ْثَل وسلم واعتبرهَ ورْسوله، الله أختارْ بَل لمسلم: كل، لفظ فعلت. وفي الذي إم
ًا. وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول جوابَ

الشاهد: أشهد، قول في كما الحال بَه ُيراد قد المضارْع فإّن المعقول وفي
ّ إله لِ أن الكافر: أشهد وقول ّنِه الله، إلِ ًا، بَه صَارْ حتىَ التحقيق بَه ُيَراد فإ مسلم

قولها: بَخلفا اختيارْها، عن أختارْ» حكاية «أنِا هنا، فكذا اعتقادهَ، عن يخبر لنِه
ّلق، أنِا ّورْ لِ لنِه أط ّلقة تكون أن يتص حاكية. كونِها حال في مط

ْو َل َو َها ( ًا) بَأن َكّررَْ َتارَْْت اختارْي اختارْي لها: اختارْي قال َثلَث َفاْخ َها) بَغير ( َدا إإَح
اخترت أو الخيرةا، أو الوسطىَ، أو الولىَ، قالت: اخترت بَأْن التطليق لفظ

ًةا، ٍةا، أو اختيارْ ًةا، أو بَاختيارْ ٍةا، أو مر ٍةا أو دفعًة، أو بَمر ْيدنِا بَواحد َثلثٌَِ). ق َف بَغير (
ُلق الولىَ التطليقة قالت: اخترت لو لنِها التطليق، لفظ ًةا تط بَاتفاٍق. واحد
الخيرةا أو الوسطىَ أو الولىَ قالت: اخترت ومحمد: إذا يوسف أبَو وقال
ًةا. وهو تطلق ّي.  اختيارْ واحد ّطَحاو ال

ْو َل َو ْقُت ( ّل َط َلْت:  إسي، َقا ْف ْو َنِ َتْرُت أ إسي اْخ ْف ٍة، َنِ َق إلي ْط َت َنٌة) كذا إبَ إئ َبا في َف
إط»، ْبُسو نِسخ وعامة الفقه»، و«جوامع و«الزيادات»، الكبير»، «الجامع و «الَم

«الهداية»: أنِه في ما فيه فإن السلم»، صَدرْ «جامع الصغير» سوى «الجامع
ًا رْجعية طلقٌة يقع ّطلق. وفي صَريح من بَه أتت لما اعتبارْ «الفوائد ال

ٌو الظهيرية»: هذا وهو التفويض بَحكم تتصرفا المرأةا لن الكاتب، من وقع سه
َقاية»: ذكر «شرح بَائنٌة. وفي تطليقٌة عندنِا إو واحدةا يقع «الهداية» أنِه في ال
إإحداهما: وقيل: فيه الكاتب، من وقع غلٌط فقيل: هذا الّرجعة، يملك رْوايتان: 

أصَّح. انِتهىَ. وهذا بَائنٌة، والخرى: أنِه صَريٌح، لفظها لن رْجعية، واحدةا يقع أنِه
ْو َل َو إك ( َأْمُر إك َقاَل:  إد َي إة إبَ ّي إن إض إبَ إوي ْف ّت َقْت ال ّل َط َها) بَأن َف ْفَس ّلقت َنِ نِفسي قالت: ط

ًةا، ٍة نِفسي اخترت أو واحد َنٌة) أي بَتطليق إئ َبا َف َوإْن بَائنة طلقٌة فيقع ( َوى) ( َنِ
ّثلثََِ) فقالت: اخترت الّزوج ٍةا نِفسي (ال ْعَن) لّن بَواحد َق َي ًا يصلح الِختيارْ ( جوابَ
ًا لكونِه بَاليد للمر َها فصارْ كالتخيير، تمليك ّنِ ٍةا نِفسي قالت: اخترت كأ ٍةا بَمر واحد

وأحمد: الشافعّي ثلثٌِ. وقال بَالتفويض مالك: يقع الثلثِ. وقال يقع وبَذلك
رْجعيٌة.
إفي َو إك ( إك َأْمُر إد َي ٍة، إفي إبَ َقي إل ْط ْو َت إرْي أ َتا َقًة اْخ إلي ْط َتارَْْت) نِفسها َت ّيٌة) فاْخ إع َفَرْج )
ْعل تتصرفا لنِها يعقب والّصريح صَريحًة، تطليقًة لها جعل إإنِما وهو الّزوج، إبََج

الّرجعة.



إك إفي: أْمُر َو إك ( إد َي ْوَم إبَ َي ًا ال َغد ْدُخُل َو ْيُل) لنِه َي ّل الوقتين بَين يتخلل لم ال
ًا فكان المر، يتناوله لم جنسهما من وقُت المذكورْين ًا أمر َوإْن واحد ّد) المر ( رُْ

إم (في المرأةا من ْو َي َ ال َقىَ لِ ْب ُهَ) أي َي َد ْع ّنهارْ آخر في يبقىَ لِ كما الغد، في َبَ إذا ال
إك لها: أمُرك قال ّدت اليوم بَيد ّوله. في ورْ أ

َوإْن إدك َقاَل:) أمرك ( ْوَم إبَي َي َد (ال ْع َبَ ٍد و إلُف َغ َت إن) السابَقان َيْخ ْكَما يدخل فل الُح
ّد وإن هنا، الليل َقىَ اليوم في المر رْ ًا الغد بَعد يب َفر خلف إلقي لُز َط إفي:  َو )

إك ْفَس َوى إْن َنِ ّلقت َنِ ًا) فط ًا: جملًة َثلَث ًا أو ثلث ْعَن متفرق َق َي إإلِّ) أي ( إو لم وإن َو ين
ًا إو لم بَأن ثلث ًا، ين ًةا نِوى أو شيئ ٍة ليس والمرأةا إثنتين أو واحد َأَم ّيٌة) أي بَ إع َفَرْج )

إقي) نِفسك رْجعيٌة طلقٌة فيقع ّل َط ّلقت (وفي:  ًا) فط َثلَث ًةا ( ٌةا، واحد ُع) واحد َق َي )
ٌء، يقع مالك: لِ وأحمد. وقال الشافعّي قول وهو ّوض ما بَغير أتت لنِها شي ف

إليها.
َلك من لن الواحدةا، إيقاع فتملك الثلثِ إيقاع ملكت ولنا: أنِها ًا َم ّي ملك شيئ َأ

ٍء َ أجزائه من جز إه) أي إفي (لِ إس ْك ٌء يقع لِ َع ّلقي شي ًةا، نِفسك في: ط واحد
ّلقت ًا. وهذا فط َفر. وقال (وقول مالك، عن رْواية وهو حنيفة، أبَي عند ثلث أبَو ُز
ٌةا، ومحمد: يقع يوسف لنِها مالك)، عن ورْواية وأحمد الشافعّي قول وهو واحد

إلكه بَما أتت َغىَ تملكه ما فيقع وزيادةا، تم ْل ُت إلفة، حنيفة: أنِها الّزيادةا. لبَي و مخا
ّنِه وذلك مجيبة، لِ مبتدئًة فكانِت ّوض أ الثلثِ. وهو بَغيرها فأتت واحدةا، إليها ف

ْو َل َو إن َأَمَر ( إئ َبا ْو بَال إعّي أ َكَسْت) بَأن الّرْج َع ّلقت َف ّيًة طلقًة نِفسي قالت: ط رْجع
ّلقي في ّلقت أو بَائنًة، طلقًة نِفسك جواب: ط في بَائنًة طلقًة نِفسي قالت: ط

ّلقي ّيًة طلقًة نِفسك جواب: ط ُع رْجع َق َي َد ما ( إه) الّزوج َأرَْا «الهداية». في كذا إبَ
ّنِه في والمذكورْ َأ إخَزانِة»:  أصَلً.  يقع لم عكست إذا «ال

َوالّشْرُط إت ( ْنِ ٌق في: أ إل إت إن َطا ْئ َئٌة إش إشي ٌةا) أي َم َنّجَز ٍة غيَر َم ّلق ٍء مع بَأن بَشي
ّلق أْن غير من تقول: شئت، ْو تع َقٌة (أ ّل َع ْد إبََما ُم إلَم َق ُهَ) نِحو ُع ُد إن شئت إوُجو

إلَم بَما التعليق لّن فوقنا، الّسماء كانِت إن أو أمس، مضىَ تنجيز. وجودهَ ُع
َئٌة مبتدأ، فقوله: الّشرط إشي َنّجَزةا، علىَ عطٌف ومعلقٌة خبرهَ، وَم ٌةا ُم ومنجز

َ لمشيئة صَفٌة َلُم َما (لِ ْع ُهَ ُي ُد ُد) ذلك ُوُجو ْع كذا، كان إن قالت: شئت لو كما َبَ
َكما و بَعد، يجىَء لم المر ْو ( ْئُت َل إش َلْت:  ْئَت، إْن َقا ْئُت) لنِه إش إش َقاَل:  ّلق َف ع

ّطلق ّلقة بَالمشيئة أتت وهي المرسلة، بَالمشيئة ال الّشرط، يوجد فلم المع
يعنيها. لِ بَما لِشتغالها يدها من المر فخرج

إت إفي) أنِ َو ٌق ( ّلَما طال ُك إت ( ْئ ُق) المرأةا إش ّل َط ًا نِفسها ُت َثلَث َفرقًة) لِ ( َت مجتمعة، ُم
ّلَما كلمة لن ٍد عموَم الفعال عموَم تفيد ك ّلقت ولو اجتماع، عموَم لِ انِفرا ط
ًا ٍة ثلث ٍةا بَكلم ٌء يقع لِ واحد ٌةا ويقع حنيفة، أبَي عند شي يوسف أبَي عند واحد

ًء ومحمد، كما لها بَإيقاع ليس أو قالِ، كما للواحدةا إيقاع الثلثِ إيقاع أن علىَ بَنا
قال.

َ َد (لِ ْع ّتىَ َبَ إل) ح إلي ّتْح إت لو ال ٌق قال: أنِ ّلما طال ّلقت شئت، ك ًا نِفسها فط ثلث
ّلقت ثم آخر، زوٍج بَعد إليه عادت ثم متفرقًة ٌء، يقع لم نِفسها ط التعليق لّن شي
علىَ يدّل ما الزوج كلم في ليس جديد ملك وهذا القائم، الملك إلىَ ينصرفا



قول. في والشافعّي مالك قال وبَهذا إليه، الضافة
ّلقت ولو ّلق أْن فلها آخر زوج بَعد إليه عادت ثم طلقتين أو طلقًة نِفسها ط تط

ًا بَثلثٍِ إإنِها فإنِه لمحمد، خلف ّلق لِ يقول:  ًء بَقي، ما إلِ تط الّزوج أّن علىَ بَنا
ّثلثِ عليها العقد بَهذا يملك ّنكاح من بَقي ما أو قولهما، وهو ال ّول ال قول وهو ال

محمد. 

إفي َو ْيَف ( إت َك ْئ ُع إش َق َنٌة َت إئ ٍة: أو َثلثٌَِ) وفي أو َبَا ًا نِسخ َوْت (إْن ثلث َلْم َنِ َها َو ْف إل ُتَخا
ُتُه) جملة ّي ّية، إنِ ًةا شاءت بَأن حال أو نِية، له يكن لم (أو الّزوج ونِواها بَائنًة واحد

ًا شاءت ّية، له يكن لم أو الّزوج)، ونِواها ثلث مشيئتها بَين المطابَقة لوجود نِ
َوإلِّ) أي إذا وإرْادته ّية، لها يكن لم وإن نِوى. ( ُته وخالفت كانِت أو نِ بَأن نِيتها، نِي

ًةا نِوت ًا، ونِوى واحد ًا، نِوت أو ثلث ًةا ونِوى ثلث ّيٌة) أي واحد إع َفَرْج ّية فتطلق ( رْجع
ّلقي إت (َما (وفي) ط ْئ ّلق أْن َثلثٍَِ) لها إمْن إش ًةا (َما تط َها) واحد َنِ ثنتين، أو ُدو

ّلق أْن لها وليس ًا تط وأحمد. الشافعي قول وهو حنيفة، أبَي عند وهذا ثلث
ّلق أن ومحمد: لها يوسف أبَو وقال ًا، تط َكَمٌة لن ثلث التعميم، في «ما» ُمْح

ّلق عليه فتحمل للتبيين تكون و«من» قد ْئَت، َمْن «من» نِسائي كط من وكل إش
ْئَت. ولبَي ما طعامي ْذ كقوله للتبعيض من حنيفة: أّن إش إمْن تعالىَ: {ُخ

إهْم}ٍ، إل َوا ُبوا كقوله وللتبيين َأْم إن َت َفاْج ّقنا إمَن الّرْجَس تعالىَ: { إن}ٍ فتي َثا ْو َل ا
أعلم. تعالىَ والله بَالشك، يثبت فل التعميم، في وشككنا التبعيض،

إق إفي فصٌل إلي ْع ّت ال
إصَّحُة إط ( إق َشْر إلي ْع ّت ْلُك) بَأن ال إم ّلق يكون ال ًا المع ّلقه إلَما مالك وقت في ع

إت لمنكوحته: إْن التعليق في يقول كأْن التعليق، ّدارْ دخل إت ال ْو فأنِ ٌق. (أ طال
َفُة إه) أي الَضا ْي َل ّلق بَأْن الملك، إلىَ إ طلقك ملكُت نِحو: إْن الملك نِفس علىَ يع

إت ٌق، فأنِ ّوجتك نِحو: إن سببه علىَ أو طال إت تز ٌق. ثم فأنِ يكون قد التعليق طال
ٍذ ويشترط بَمعناهَ يكون وقد ظاهر، وهو الّشرط بَصريح المرأةا تكون أن حينئ

ّوجها التي نِحو: المرأةا معينة غير ٌق، أتز ّوجها التي هذهَ بَخلفا طال َلّما لنِها أتز
َفْت َعّر ّوج، صَفُة فيها يراع لم بَالشارْةا َت إقي التز َب ٌق.  قوله: هذهَ َف طال

(مالك) في الملك. وقال إلىَ المضافا التعليق يصح الشافعي: لِ وقال
ًةا يسّم لم عنه: إذا المشهورْ ٍة، نِحو قبيلًة أو بَعينها، امرأ ّي إش ًا أو َقَر نِحو أرْض

ّية، ٍةا، قال: كل بَأن هذا، نِحو أو مك فليس هنالك، وصَف زيادةا غير من امرأ
ّوطأ» أّن في إلَما ذلك يلزمه قال: كل فيمن يقول كان مسعود بَن الله عبد «الم
ٌق، فهي أنِكحها امرأةا ًةا أو قبيلًة يسم لم إذا طال عليه. قال شيء فل بَعينها امرأ

بَاب من فيه إلَما ليلىَ، أبَي ابَن قول سمعت. انِتهىَ. وهو ما أحسن مالك: وهذا
ّنكاح نِعمة سد نِفسه. علىَ ال

ّي، داود، أبَو رْوى ما وللشافعّي َول، عامر عن ماجه، وابَن والترمذ عن الْح
ْيب، ابَن عمرو َع عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال جدهَ عن أبَيه، عن ُش
ْذرَْ «لِ وسلم َق ولِ يملك، لِ فيما آدم لِبَن َنِ ْت فيما له طلق ولِ يملك، لِ فيما له إع

ّي: حديث يملك». قال لِ َي شيء أحسن وهو صَحيح، حسن الترمذ إو هذا في رُْ
إئَل فإنِه عباس، ابَن الباب. ولقول ُتك لِمرأةا: إن يقول عّمن ُس ّوج إت تز فأنِ



ٌق، َذا قوله فتل طال ُتُم تعالىَ: {إ َكْح إت َنِ َنا إم ْؤ َع ُثّم الُم ُهّن}ٍ وقال: َشَر ُتُمو ْق ّل َط
ّطلق الله ّنكاح، بَعد ال وسلم عليه الله صَلىَ بَقوله قبله. واستدل طلق فل ال
ّنكاح، قبل طلق «لِ بَسندهَ. ماجه ابَن ملٍك». رْواهَ قبل إعتق ولِ ال
ّطأ»: أن في رْواهَ ما ولنا الله وعبد عمر، بَن الله وعبد الخطاب، بَن عمر «المو
َهاب، وابَن محمد، بَن والقاسم الله، عبد بَن وسالم مسعود، بَن ْيمان إش َل بَن وُس

إثم ثم ينكحها، أن قبل المرأةا بَطلق الّرجل حلف يقولون: إذا كانِوا َيَسارْ أي ـ أ
ْنث.  قبل أي نِكحها، إذا له لِزٌم ذلك إّن ـ حنث إح ال

َبة أبَي ابَن ورْوى ْي بَن وعمر محمد، بَن والقاسم سالم، «مصنفه» عن في َش
إبّي، العزيز، عبد ْع إعّي، والّش ّنَخ ّي، وال إر ْه عبد بَن بَكر (وأبَي والسود والّز

ومكحول الرحمن، عبد اللهبن وعبد َحْزم، بَن َعمرو بَن بَكر وأبَي الرحمن)،
ّوجت قال: إْن رْجٍل في الّشامّي ٌق، فهي فلنًِة تز ّوجها يوم أو طال فهي أتز
ٌق، ٍةا كّل أو طال ّوجها امرأ ٌق. قالوا: هو فهي أتز لفظ: يجوز قال. وفي كما طال

مسعود) ـ وابَن وابَنه عمر قول (وهو ـ مذهبنا نِقل وقد ـ يقع أي ـ عليه ذلك
ًا إب، بَن سعيد عن أيض ّي ْيح سليمان أبَي بَن وَحّماد وعطاء، الُمَس رْحمهم (وُشَر

الله).

ْعَمر، «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد ورْوى ّي عن َم إر ْه رْجٍل قال: في أنِه الّز
ٍةا قال: كل ّوجها امرأ ٌق، فهي أتز ٍة وكل طال ٌةا: هو فهي أشتريها أَم قال. كما حر

ْعَمر: أو له فقال ّنكاح، قبل طلق جاء: «لِ قد ليس َم ْتق ولِ ال ّ إع بَعد إلِ
ُةا يقول أن ذلك قال: إنِما الملك»؟ ٌق، فلٍن الّرجل: امرأ ُد طال حّر. فلٍن وعب

إنّي» عن «سنن في ما وأّما ْط ُق ّدارَْ ٍد أبَي ال إطّي خال إس َوا ّنبّي عن بَسندهَ ال صَلىَ ال
إئَل أنِه وسلم عليه الله ّوج قال: يوم رْجٍل عن ُس ٌق فهي فلنًِة أتز ًا، طال قال: ثلث

ّلق إقيح»: وأبَو صَاحب بَاطٌل. قال يملك». فحديٌث لِ ما «ط ْن ّت ٍد «ال عمرو هو خال
ّذاٌب. وما أحمد َوّضاع. وقال وهو خالد بَن بَن علّي «سننه» عن في ويحيىَ: ك

َبة أبَي عن بَسندهَ قرين َل ْع إنّي َث ً لي لي: اعمل َعّم قال: قال الُخَش ّتىَ عمل ح
ّوجك ّوجتها فقلت: إن ابَنتي، أز ٌق فهي تز ًا، طال ّوجها، أْن لي بَدا ثم ثلث فأتيت أتز

ّنبّي ّوجها، فقال فسألته وسلم عليه الله صَلىَ ال ّ طلق لِ فإنِه لي: تز بَعد إلِ
ّنكاح. قال ّوجتها ال ًا لي فولدت فتز ًا. قال سعد «التنقيح»: وهذا صَاحب وسعيد

ًا ّذبَه قرين بَن وعلّي بَاطٌل، أيض إعين بَن يحيىَ ك ّي: ابَن وغيرهَ. وقال َم إد َع
إرق الحديث.  يس

ّطلق، هو لنِه التنجيز نِفي علىَ محموٌل الحاديث من صَّح وما هذا وأّما ال
ّلق ًا يصير أن عرضية له بَل بَطلٍق، فليس المع الّشرط. وهذا وجود عند طلق
ّي. وقد عن قدمناهَ كما السلف عن مأثورٌْ محمٌل إر ْه العربَي بَن بَكر أبَو جمع الّز

ورْبَيعة، مالك، بَها عمل ما ولهذا الّصّحة، في أصٌَل لها وقال: ليس الحاديث
إعّي. فإن ْوَزا ٍد، كل يعرفه ظاهر لنِه التنجيز علىَ لَحْمله معنىَ قيل: لِ وال أح

ًا التعليق. قلنا: صَارْ علىَ َحْمله فوجب قبله، لِ الّشرع حكم اشتهارْ بَعد ظاهر
ّنِهم ّلقون الجاهلية في كانِوا فإ ّوج قبل يط ًا التز ّدونِه تنجيز ًا ويع َد إذا طلق إج ُو

ّنكاح، ّنبّي فنفاهَ ال أعلم. سبحانِه الحاديث. والله بَهذهَ وسلم عليه الله صَلىَ ال



ُظُه) أي َفا ْل َذا، (إْن، الفقهاء عند المتداولة التعليق ألفاظِ (وأ َذا وإ َوَمتىَ، َما، وإ
َتىَ ُكّل، َما، وَم ّلَما) وهنا و ُك وهي: بَحٍث كثيَر عنها يبحثوا لم للشرط ُأَخر ألفاظٌِ و
َفما، وَما، َمْن، ْي َك ْيَن، و ّدوا وغير وأ ٍد كّل ذلك. وع بَاعتبارْ التعليق ألفاظِ من واح
ّلق الحكم أّن َلْت َمْن نِحو: كّل مدخولها يلي الذي بَالفعل يتع ّدارْ منكّن دخ فهي ال

ٌق، ُلق لِ فإنِه طال ّدم متىَ تدخل. ثم التي غير تط امتنع الشرط علىَ الجزاء تق
ًا كان إذا بَه يرتبط أْن وجب عنه تأّخر ومتىَ الفاء، بَحرفا يرتبط أْن من واحد

ّيٌة، سبٍع إب َل َط ّيٌة وهي:  ٍد، ، واسم قال: إن وبَالتنفيس. فلو وبَقد، ولن، وبَما، وبَجام
ّدارْ دخلت إت ال ٌق، أنِ َنّجُز طال َت ٍد عند َي أكثر قول وهو التعليق، نِوى وإن محم

َنّجُز الفاء. ولِ وهو التعليق بَه ما لعدم الشافعّي أصَحاب َت وهو يوسف، أبَي عند َي
ْكَر لن الشافعّي، أصَحاب وبَعض أحمد قول والعبرةا التعليق، لرْادةا الكلم هذا إذ

والمبانِي. اللفاظِ دون بَالمعانِي

إت ولو ٌق قال: أنِ ّدارْ دخلت وإن طال َنّجُز ال َت ًا، َي وكذا حال، كل في معناهَ لّن اتفاق
إت لو ٌق قال: أنِ ّدارْ دخلت أْن طال يشترط ولِ للتعليل، أن لّن ـ، الهمزةا بَفتح ـ ال

ّدارْ دخلت لها: إْن قال العلة. وإن وجود إت ال ٌق فأنِ ٌق طال ٌق، وطال فدخلت وطال
ّدارْ، تلك ٌةا فالواقع ال مالك قال كما حنيفة. وقالِ: ثلثٌِ، أبَي عند أي عندنِا، واحد

إت الّشرط أّخر لو كما والّشافعّي، ٌق فقال: أنِ ٌق طال ٌق وطال دخلت إن وطال
ّدارْ. ولو إخّي ذكر فيما الخلفا علىَ فهو الفاء بَحرفا عطف ال َكْر ّي. ال إو ّطَحا وال

ْيث أبَو الفقيه وذكر ّل ٌةا يقع أنِه ال الصَّح. وهو للتعقيب الفاء لّن بَالِتفاق، واحد
َواُل َوَز إك ( ْل إم َ ال ُلُه) أي لِ إط ْب ّلق الّشرط: بَأن يوجد لم إذا التعليق يبطل لِ ُي ط
ّثلثِ دون امرأته َد ثم ورْاجعها، ال إج ّنِه الشرط ُو اليمين ينحّل بَل الجزاء، ينزل فإ
إت قال: إن الملك. فلو في يكن لم وإن الّشرط لوجود ّدارْ دخل إت ال ٌق، فأنِ طال

ّلقها ثم ًةا ط ّدتها، وانِقضت واحد ّوجها ثم ع ّدارْ فدخلت تز َقْت ال ُل التعليق لّن َط
محله.  لبقاء بَاٍق

إفي َف إر ( ْي ّلَما») من َغ ُك َد (إْن التعليق ألفاظِ « إج ًةا الّشْرُط ُو إك) إفي َمّر ْل إم ال
ّلق ٍد بَعد ولو فيه المع ْنَحّل) التعليق فيه ثان عق َي َلىَ ( ٍء) لّن (إ ّلَما» غير َجَزا ُك »

َد وقد التكرارْ، علىَ يدّل لِ التعليق ألفاظِ من إج فيقع الملك، في الّشرط ُو
ّلق الجزاء َوإْن المع َد) الّشرط عليه. ( إج ًةا ُو إفي مر إر ( ْي إك) ينحل َغ ْل إم التعليق ال
َ الشرط لوجود َلىَ (لِ ٍء) لعدم إ ّية. قال َجَزا ُيحفظ َمْن المنذرْ: أجمع ابَن المحل

إت قال إذا الّرجل أّن علىَ العلُم عنه ٌق لِمرأته: أنِ ًا طال إت إن ثلث ّدارْ، دخل ثم ال
ّلقها ًا، ط ّدارْ دخلت ثم الحالف، نِكحها ثم غيرهَ، نِكحت ثم ثلث عليها يقع لِ ال

ٌق. ولو ّثلثِ، بَدون أبَانِها طل َد ثم ال إج ّوجها لو حتىَ اليمين انِحلت الّشرط ُو تز
ٌء. وإن يقع لِ بَعد عند تنحل لم نِكحها ثم البينونِة، حال في الّشرط يوجد لم شي
بَحاٍل. الصفة تعود قول: لِ وله الّشافعّي، أقوال وأحد ومالك حنيفة أبَي

إنِّي. انِتهىَ. واختارْهَ الُمَز
إفي َو ْنَحّل ( َي ّلَما»  ُك َد « ْع إثِ َبَ ّثل َ ال ّطلق َفل ُع) ال َق َها (إْن َي َكَح َد َنِ ْع ْوٍج َبَ آَخَر) وقال َز

َفر: يقع ّلَما قال الفعال «كلما» لعموم لّن ُز ُك إضَجْت تعالىَ: { ُهْم َنِ ُد ُلو ُج
ُهْم َنا ْل ّد ًا}ٍ. ولنا: أّن َبَ ُلود زال وقد الموجود، الملك بَاعتبارْ والعموم التعليق ُج

ّ فيبطل الملك ذلك َذا (إلِ ّلَما إ ُك َلْت)  ّلَما (في َدَخ ُك إج) نِحو:  ّو ّتَز إك ال ّوُج إت َأتز فأنِ



ٌق، ما علىَ التعليق هذا انِعقاد لّن آخر، زوج بَعد نِكحها إن يقع الجزاء فإّن طال
ّطلق من عليها يملك ّوج، ال ّتز محصورْ. غير وهو بَال

إن َوإ َفا ( َل َت إد إفي اْخ إط ُوُجو ْوُل الّشْر َق ّطلق، وقوع ينكر لنِه للّزوج َلُه) أي َفال ال
ّدعيه، وهي ّ قول والقول ت إكر. (إلِ ْن َع الُم ّنِها َم َها) ل إت بَالبينة.  دعواها أوضحت ُحّج

إفي َو َ َشْرٍط ( َلُم لِ ْع ّ ُي َها إلِ ْن إت َنِحو: إْن إم إت إحْض ْنِ ْأ ٌق َف إل َنٌِة) فقالت: َطا َ ُفل و
ّذبَها حضت، َقْت الّزوج وك ّد َها في (صَُ ّق َقْط) أي َح ّدق ولم َف ّق في ُتَص فلنِة ح
َكُم ُيْح َف َد ( ْع إة َبَ َث َ ٍم َثل ّيا إق) أي أ َ ّطل َها) أي (في بَوقوعه إبَال إل ّو ّثلثة. ومذهب أول أ ال

ٍم انِقضاء عند الّشافعّي ٍة، يو ٍه وفي وليل أول أحمد: عند قول وهو مذهبه في وج
ّدم. والقياس رْؤُية ّدق لِ أْن ال ّدعي لنِها ُتَص ْنث ت ْنكرهَ. وهو الّزوج، إح ُي

ٌةا أنِها الِستحسان ووجه َ لقوله عندها ما بَإظهارْ مأمورْ َولِ إحّل تعالىَ: { ُهّن َي أْن َل
ُتْمَن ْك َق َما َي َل ّلُه َخ إهّن}ٍ ولو في ال إم ً فيه قولها يكن لم أرَْْحا َلْمرها يكن لم مقبولِ

ّق في تصدق لِ فائدةا. وإنِما بَه ّتهمٌة لنِها فلنِة ح ّدقها ولو فيه، م الّزوج صَ
ًا َضّرتها طلقت ّقها في الحيض لثبوت أيض َلّما ح الحيض أقل كان بَتصديقه. و
ٍم، ثلثة عندنِا إرفَا إليها الدّم استمر فإذا أيا ًا عندها فتطلق حيٌض، أنِه ُع طلق

ًا ّوجت بَها مدخوٍل غير كانِت لو أوله. حتىَ إلىَ مستند ّدم، رْؤُية عند وتز صَّح ال
نِكاُحها.

إت (وفي: إْن إت إحْض ْيَضًة) فأنِ ٌق َح ّطلق طال ُع) ال َق َي َذا ( ُهَرْت) لّن (إ الحيضة َط
لحائض: إذا قال الطهر. ولو وهو بَانِتهائه إلِ تحصل ولِ الحيض، من للمّرةا اسم

إت إحْضت ٌق فأنِ تحيض. ثم تطهر حتىَ تطلق لم طال
ٍر: إذا قال ولو إت لطاه ُهْر إت َط ٌق فأنِ تطهر. لّن ثم تحيض حتىَ تطلق لم طال

ًا يقتضي اليمين لِ مضىَ وما ، بَعضه وبَقي بَعُضه مضىَ قد وهذا مستقبلً، شرط
إقَي. (وفي: إن ما فكذا اليمين تحت يدخل إت َبَ إت صَُْم ْنِ ًا) فأ ْوم ٌق َي فصامت طال

ّطلق يقع َذا ال إت (إ َبَ وذلك الّصوم، كمال علىَ يدّل اليوم ذكر الّشْمُس) لّن َغَر
إفا الّشمس بَغروب َ إخل إبَ إت إْن ( إت) فأنِ ٌق، صَُْم إإنِها طال ّول تطلق ف في الّشروع بَأ
كماله.  علىَ يدّل ما وعدم الّصوم رْكن لوجود الّصوم

َق (وإن ّل َقًة َع ْل إةا َط َد َ إولِ ٍر إبَ َك إن َذ ْي َت َق ْل َط َثىَ) بَأن َو ْنِ ُأ إت قال: إن إبَ ًا ولد إت ذكر فأنِ
ٌق ًةا، طال إت وإْن واحد َثىَ ولد ْنِ إن ُأ ْي َت ْن إث ُهَما ف ْت َد َل َو َف َلْم ( إرْ َو ْد ّوَل) كأْن َي كانِت ال

ً الولِدةا َقْت ليل ّل ُط ًةا ( َد إح إنها َوا ّق ًء) لتي إن َقَضا ْي َت ْن إث َو ًا) أي ( َنّزه ًا َت الحرمة عن تباعد
ًا ّوجها لِ بَتطليقة عندهَ كانِت لو حتىَ واحتياط َقَضْت يتز ْنِ َوا ُةا ( ّد إع إنِي) بَيقيٍن ال ّثا بَال

ّدتها تنقضي الحامل لن ّذكر ولدت فإن حملها، بَوضع ع ً ال ّدتها انِقضت أولِ ع
إبَوْضع ُلنِثىَ، ( ً النِثىَ ولدت وإن ا ّدتها انِقضت أولِ َكر. وفي ع ّذ بَوضع) ال

ًا ولدت قال: إن «الجامع»: لو إت ولد ٌق، فأنِ ًا تلدينه الذي كان وإن طال غلم
إت ٌق فأنِ ًا فولدت ثنتين، طال المطلق لّن الشرطين، لوجود الثلثِ يقع غلم

والشافعّي. مالك قول وهو المقيد، ضمن في موجود

ّطلق (وإّن َق) ال ّل إن َع ْي َئ ْي إبََش ُع ( َق ُق َي َ ّطل َد إْن ال إج إنِي ُو ّثا إك) سواء في ال ْل إم َد ال إج ُو
ّتىَ لِ، أو فيه الول إت قال: إن لو ح ّلم ٍد وأبَا عمرو أبَا ك إت زي ٌق فأنِ ًا، طال ثم ثلث



ّلقها، ّدتها، انِقضت ثم ط ّلمت ع ٍرو، أبَا فك ّوجها ثم عم ّلمت تز ٍد أبَا فك ّلقت زي ط
ّيد ًا. ق ّثانِي بَوجود ثلث َد لو لنِه الملك، في ال إج ّطلق يقع لِ غيرهَ في ُو بَاتفاق. ال

َد سواء إج ّوُل ُو غيرهَ.  في أو الملك، في ال

َفر: لِ وقال ّد ُز ّول وجود من بَ ًا الملك في ال ًا أيض ّثانِي، اعتبارْ ّوقف ـ هما إذ بَال لت
ّطلق ٍء ـ عليهما ال ٍد. ولو كشي إكَر واح الواو حرفا بَغير شرطين بَين الجزاء ُذ
َعُل والفاء، إكَر لليمين. ولو غاية الخير الّشرط ُيْج ًا الجزاء ُذ عن مؤّخر

َعُل الّشرطين، ّول الّشرط ُيْج ًء الجزاء مع ال ّثانِي للّشرط جزا التقديم علىَ ال
ّذكر، في الول الّشرط في إضمارْهَ أو الفاء بَذكر لذلك صَلح إن والتأخير ال

َذا كقوله إصّن تعالىَ: {فإ إإْن ُأْح ْيَن َف َت ٍة آ إحَش َفا إهّن إبَ ْي َل َع َلىَ َما إنِْصُف َف إت َع َنا الُمْحَص
إب}ٍ فإّن إمَن َذا َع ّتقدير ال ٍة أتين إن ـ أعلم تعالىَ والله ـ ال أحصّن فإذا بَفاحش

قراءةا علىَ ـ َأْحَصّن ومعنىَ ، العذاب من المحصنات علىَ ما نِصف فعليهن
ـ: الفتح

َلْمَن، ّوْجَن. قراءةا وعلىَ َأْس الضم: ُز
إكَر ولو ًا الجزاء ُذ َعُل الشرطين، علىَ مقدم ًا الخير الّشرط ُيْج في مقدم

ًا ويكون التقدير، ْنث. فإذا شرط السابَق والّشرط اليمين، لِنِعقاد شرط الح
إق قال: أنِت ّدارْ دخلت إن طال إت إْن ال ّلم ًا، ك ّلَمْت فإذا زيد ًا َك اليمين، ينعقد زيد

ّدارْ دخلت إذا ثم ّطلق. ونِظيرهَ يقع ال َ قوله والتأخير التقديم في ال َولِ تعالىَ: {
ُكْم ُع َف ْن إحي َي ْدُت إْن ُنِْص ْنَِصَح أْن أرَْ ُكْم أ ُد ا َكاَن إْن َل إري ُكْم}ٍ. أْن ُي َي إو ْغ ُي

إجيُز) أي ْن ّت ّثلثِ تنجيز (وال إطُل ال ْب ُي َق) أي ( إلي ْع ّت ّثلثِ تعليق ال ْو ال َل َف َق) بَأْن ( ّل َع
إت قال: إْن ّدارْ دخل إت ال ٌق فأنِ ًا طال ُثّم ثلث ّثلثََِ) بَأن َنِّجَز ( إت ال ٌق قال: أنِ طال

ًا ُثّم دخول قبل ثلث ّدارْ. ( َدْت ال إه َعا ْي َل َد إ ْع إل َبَ إلي ّتْح َد ُثّم ال إج دخلت الّشْرُط) بَأْن ُو
ّدارْ َ ال ّطلق (لِ ُع) ال َق ّلق، َي وأحمد. وقال ومالك الجديد الّشافعّي قول وهو المع
َفر ـ: يقع.  القديم الشافعّي قول وهو ـ ُز

َء َوصَََل: إْن (وإْن إه الله َشا إم َ َكل َطَل) كلمه إبَ قال وبَه ومحمد، حنيفة أبَي عند َبَ
َدةا، وأبَو وإسحاق، ليلىَ أبَي ابَن ْي َب مالك: لِ الشافعّي. وقال أصَحاب وبَعض ُع

ّطلق يبطل َتاق ال َع ْذرْ. وقال اليمين ويبطل والّصدقة، وال ّن يبطل أحمد: لِ وال
ّطلق خاصًَة. ال

ُدنِي السلم عليه موسىَ لنا: أّن إج َت َء إْن قال: {َس ّلُه َشا ًا}ٍ ولم ال إبَر يصبر. صََا
ّيوب حديث من الرْبَعة السنن أصَحاب رْوى وما إنِّي، أ َيا إت ابَن عن نِافٍع، عن الّسْخ

فقال: يمين علىَ حلف قال: «من وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عمر: أّن
ّلُه شاء إن ْنَث فل ال ّنسائي: «فقد داود أبَي عليه». ولفظ إح استثنىَ». قال وال

ّي: حديٌث َي حسٌن. وقد الترمذ إو ٍم نِافٍع عن رُْ ًا، عمر ابَن عن وسال ولِ موقوف
ًا نِعلم ّيوب (غير يرفعه أحد َيانِّي. وقال أ إت ًا إبَراهيم: كان بَن إسماعيل الّسْخ أحيانِ

ًا يرفعه من مّر إلَما الّرفع في قادٍح غير كله يرفعه). انِتهىَ. وهذا لِ وأحيانِ
مّرةا. غير نِظائرهَ
ّي ابَن ورْوى إد إبّي يحيىَ أبَي بَن إسحاق «الكامل» عن في َع ْع َك ابَن عن بَسندهَ ال
ّباس إت لِمرأته قال «من وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال ع ٌق أنِ طال



إن الله بَيت إلىَ المشي علّي أو الله، شاء إن حّر أنِت لغلمه أو الله، شاء إن
ّ شيء فل الله، شاء إنّي أّن عليه». إلِ ْط ُق ّدارَْ ّبان وابَن ال ّعفا إح ّيد ض إسحاق. ق

ما بَالوصَل كلمه. وأرْاد يبطل لِ كلمه عن الله شاء إن فصل لو لنِه بَالوصَل
ّي، غير الفصل يقابَل ّي الفصل فيشمل الّضرورْ أو لتنفس كالفصل الّضرورْ

َطاس َقل أو ُجَشاء أو ُع لسان. إث
إت في والعطف ٌق قوله: أنِ ًا طال ًا، (ثلث إت في أو وثلث الله، شاء إن وحرةا حّرةا أنِ

ًا حنيفة، أبَي عند فاصٌَل ّداهَ لم حيث لهما خلف ً يع إت في كما فاصَل قوله: أنِ
ٌق) وعبدي ً الكلم لكون الله، شاء إن حٌر طال ًا. موصَولِ ظاهر

إق في فصٌل َ إض َطل إري َفارّْ الَم  ال

إلُب (َمْن إه َغا إل َهلَُك) مبتدأ َحا إريٍض ال َكَم إة َعْن َعَجَز ( َقاَم إه إ إح إل إرَْج َمَصا إت) َخا ْبي َل ا
إجز لم أو البيت داخل إقامتها عن َعَجَز سواء َوَمْن يع عطٌف الحرب، َبَارََْز) في (
ْو مريٍض علىَ ّدَم (أ َتَل ُق ْق ُي إقَصاٍص إل ْو إل ٍم) ونِحوهما أ إريٌض) خبر رَْْج المبتدأ (َم

إت) (احتراٌز (َمَرض ْو الغالب مات) ولّن ثم صَّح ثم مرضه في أبَانِها َعّمن الَم
الهلك. الشياء هذهَ في

ْو َل َف َبَاَن ( َتُه) أي َأ ْوَج ّلقها بَأْن المسلمة الحّرةا َز ًا أو بَائنًة طلقًة ط إر ثلث ْي َغ إبَ )
ّيد َها) ق تفويٍض، بَسبب نِفسها بَاختيارْها منه بَانِت أو بَأمرها، أبَانِها لو لنِه بَه إرَْضا

ٍة، أو َجَب؛ أو ّن ّقها بَإبَطال رْضيت لنِها ترثِ، لِ عتٍق أو بَلوٍغ إخيارْ أو ُع َوَماَت) ح )
ْو التقديم ذلك أو المبارْزةا، تلك في أو المرض، ذلك في َل َو إر ( ْي َغ إلَك إبَ إب) َذ َب الّس
التقديم ذلك وفي بَمرض، المبارْزةا تلك وفي بَغيرهَ، المرض ذلك في مات بَأْن
ّلقها الذي مرضه في بَه اتصل قد الموت لن الّرجم، أو القتل بَغير فيكون فيه ط

ًا. (وإنِما ًا المرض ذلك في قلنا فارّْ ثم صَّح ثم مرضه، في أبَانِها عّمن احتراز
ًا)، يكون لِ فإنِه مات ًا فارّْ َفر. خلف لُز

إهَي َو ّيد إفي ( إةا) ق ّد إع ّدةا بَعد مات لو لنِه بَه ال إع َلىَ، أبَي ابَن ترثِ. وقال لِ ال ْي َل
ُهويه، بَن وإسحاق حنبل، بَن وأحمد ّدةا بَعد ُعبيد: ترثِ وأبَو رَْا إع تتزوج لم ما ال

ّليث: وإن مالك بَآخر. وعن ّوجت وال إرثُِ) وفي بَأزواٍج تز َت نِسخة: ترثه. وهذا (
ّطلق في كما مالك قال وبَه لو، جواب الجديد، في الّشافعّي الّرجعّي. وقال ال

ـ الزوجية وهو ـ الرْثِ سبب القياس. لن وهو ترثِ، المنذرْ: لِ وابَن ثورْ، وأبَو
ّلقها لو كما فصارْ الموت، قبل ارْتفع قد ّدخول، قبل ط لو ولهذا الّصّحة، في أو ال

َنث.  لِ له زوجة لِ أنِه حلف يح

ّد إبَطالها قصد والّزوج إرْثها، سبب الّزوجية أّن ولنا عمله بَتأخير قصدهَ عليه فير
ّدةا انِقضاء إلىَ إع يرثها، لِ حيث هي ماتت إذا ما بَخلفا الحكام، بَعض لبقاء ال
ّلقها إذا ما وبَخلفا بَذلك، رْضي لنِه ّقها، بَبطلن رْضيت لنِها بَسؤالها ط ح

ًا َي فقد الّصحابَة، لِتفاق واستحسانِ إو طلق َبَّت َلّما عوفا بَن الّرحمن عبد أّن رُْ
إضر ـ امرأته ْين بَن زياد بَن الصَبغ بَنت ُتَما ّية الُحَص عبد ومات مرضه، في ـ الكلب

ّدةا في وهي الّرحمن إع َثها ال ٍر عثماُن َورّْ وقال: ما والنِصارْ المهاجرين من بَمحَض
ُته، َهْم ّت ّنة. َأرَْدُت ولكن ا الّس



َي إو عنهم: الله رْضي كعب بَن وأبَّي ُعمر وابَن مسعود وابَن وعائشة عمر عن ورُْ
إرثُِ الفارّْ امرأةا أّن ّدةا. وعن في دامت ما َت إع َوةا إبَراهيم: جاء ال إقّي ُعْر إرْ َبا إلىَ ال

ْيح ّلق إذا منها: ما خصاٍل بَخمس عمر عند من ُشَر ًا امرأته المريض ط ورْثته ثلث
ّدةا. وعن في وهي مات إذا إبّي: أّن الع ْع َنة بَنت البنين أّم الّش ْي َي حصن بَن ُع

َفَزارْية ّفان بَن عثمان تحت كانِت ال إصَر، بَعدما ففارْقها عنه الله رْضي ع ُح
إتَل بَعدما علّي إلىَ فجاءت علىَ أشرفا إذا حتىَ فقال: تركها بَذلك، وأخبرته ُق
ًا كان بَقولهم: لو هذا منه. ويشكل وورّْثها فارْقها، الموت لِ حصن في محصورْ
ًا. يكون فارْ
َفارّْ امرأةا عائشة: أّن وعن ّدةا. وعن في دامت ما منه ترثِ ال كعب: بَن أبَّي الع
ّوج. وقال لم ما ترثِ أنِها إرين: كانِوا ابَن تتز من فّر يختلفون: من ولِ يقولون إسي

ّد الله كتاب ّد الحكم هذا إليه. يعني رُْ َقْل قصدهَ. ولم عليه ير ْن صَحابَّي عن ُي
إعي، قال وبَه خلفه، ّنَخ إبّي، ال ْع ّيب، بَن وسعيد والّش َوةا، سيرين، وابَن الُمَس ُعْر و

ْيح، ُوس، وُشَر َطا ّي، و إرْ ْو ّث ْبُرمة، وابَن وال ْيَمان، أبَي بَن وحّماد ُش َل ْتَرك وبَمثله ُس ُي
إوي حتىَ التورْيث ينكر لم عوفا القياس. وابَن ُهَ عثمان عن رُْ َد فقال: (أنِه) عا

ّلقتها ما ذلك، أعلم فقال: أنِا منك، ورّْثتها ُمّت لو ًا ط ًا.  ولِ فرارْ إضرارْ

ّدتها ليلىَ: إّن أبَي ابَن وقال ّق في ع الميراثِ لها إّن حتىَ تنقضي لِ الميراثِ ح
ّوج، لم ما ّوجت فإذا تتز ّقها، بَسقوط رْضيت التي فهي تز لو كما ذلك ولها ح

ّنا في سألته ّدتها انِقضت َلّما نِقول الِبَتداء. ولك ّوج، أن لها حّل ع دليٌل وذلك تتز
ّنكاح منافٍا حكمّي ّول، لل ّنكاح معه يبقىَ فل ال ًا ال ّوجت. وعلماؤُنِا لو كما حكم تز

ّدتها بَقاء شرطوا ّوجت، وإن منه وورّْثها مالك ونِفاهَ منه، لرْثها ع لطلق: َمن تز
ّد الله كتاب إمن فّر ّنكاح، بَحكم زوجين من ترثِ لِ الواحدةا إليه. قلنا: المرأةا رُْ ال
إليه. يؤدي قال وما

ّدةا يوسف أبَو ويجعل َلقراء، الع ّنكاح لّن بَا ّطلق انِقطع قد ال الموت، قبل بَال
ّد أن فلزمها َيٍض، بَثلثِ تعت ّنكاح وإبَقاء إح يظهر فل حكمّي، أمٌر الرْثِ حق في ال

ّق في ّدةا. وأبَو تغيير ح ّدرْاها ومحمد حنيفة الع إذا لها نِكاحها لن الجلين، بَأبَعد ق
إقَي ّق في َبَ ّق في فبقاؤُهَ الرْثِ، ح ّدةا ح ْولىَ الع ًا أسرع لنِها أ ولهذا منه، ثبوت

ّنكاح في دونِه وجبت الفاسد. ال
َوَمْن َو ( إل صََّف في ُه َتا إق ْو ال إجز لم ُحّمىَ له حصل ُحّم) أي أ ْع إقامة إمن معها َي

وكذا القتال، صَّف في هو علىَ عطٌف وُحّم مبتدأ، البيت. فَمْن خارْج مصالحه
ْو إبَس قوله: (أ ْتٍل) في ُح َق َد، إل ٍة في نِزل أو قصاٍص، أو ح َع َب أرٌْض وهي ـ َمْس

ُبع كثيرةا ٍو، من مخيٍف في أو ـ الّس إصَر أو عد ٍرْ أو حصٍن في ُح إحيٌح) خبر دا (صََ
ّق في صَحيٌح بَه والمراد المبتدأ، ّطلق ح ّلقها لو حتىَ ال هذهَ من حال في ط

ّدةا في وهي السبب بَذلك ومات الحوال، هذا مثل في يغلب لِ لنِه ترثِ، لِ الع
الهلُك.

ْو َل َو َقا) أي ( َد إفي والمرأةا الّزوج َتَصا إه ( إض َلىَ َمَر َها َع إق َ إضّي َطل َها) بَأْن وُم إت ّد إع
ّلقتك يقول: كنت ًا ط ّدتك وانِقضت إصَّحتي، في ثلث ْو ع ّدقته. (أ َها وصَ َنِ َبَا َها أ إر إبَأْم

َقّر ُثّم َها) بَعد َأ ّتصادق ل ْيٍن البَانِة أو ال َد َبَ ْو ( ٍة أ ْوصََىَ) بَوصَي َها أ َل َف َقّل ( َل ْنُه) أي ا إم
إمَن والوصَية القرارْ من واحد كّل من َو إثِ) وهذا ( في حنيفة أبَي عند الرْْ



ّتصديق أعني المسألتين البائنة. وقال في ومحمد يوسف أبَي وعند والبَانِة، ال
َفر: لها البَانِة علىَ تصادقا وإن المسألتين، في أوصَىَ أو بَه أقّر ما جميع ُز
إضّي ّدةا وُم ٌء لها أوصَىَ أو فأقّر، الّصّحة زمان في الع ّدم كما فالحكم بَشي عند تق

َكما حنيفة، أبَي والّشافعّي. كمالك بَصّحتها وَح
َق) الّزوج (وإْن ّل َها َع َت َنِ ُنو ْي َبَ َد) ذلك إبََشْرٍط ( إج ُو إه) سواء (في الّشرط و إض كان َمَر

إرثُِ المرض في أو الّصّحة في التعليق َت َق إْن ( ّل إه) سواء َع إل ْع إف مّما الفعل كان إبَ
ّد، منه له ّد لِ مّما أو بَ ّقها إبَطال قصد لنِه منه، بَ الّشرط وبَمباشرةا بَالتعليق ح

ّد المرض في ّيد فير ّلق لو لنِه بَالبينونِة، عليه. ق الحوال في ورْثت الّرجعّي ع
ّدتها في مات إذا كلها الماضية َها (أو ع إل ْع إف َ إبَ ّد َولِ َها ُبَ ْنُه) كالكل َل والّشرب إم

ّدين وقضاء البَوين وكلم في أو الّصّحة في التعليق كان سواء واستقضائه، ال
يوسف. وأبَي حنيفة أبَي عند وهذا المرض،

َفر قول وهو ـ محمد وقال المرض في والّشرط الّصّحة في التعليق كان ـ: إذا ُز
ّلق بَعد صَنع الّزوج من يوجد لم لنِه ترثِ، لِ ّقها تع ّنِما بَماله، ح أبَطلت المرأةا وإ

ّقها إليه فينتقل المباشرةا، إلىَ ألجأها الّزوج الفعل. ولهما: أّن بَذلك بَإتيانِها ح
الكراهَ.  في كما الفعل

ّيد قول المسألة هذهَ في السلم: الصحيح فخر مبسوط وفي الفعل محمد. ق
ّد لِ بَكونِه ّد منه لها كان لو لنِه منه، لها بَ والّشرط التعليق كان سواء ترثِ، لِ بَ

إة في التعليق كان أو المرض، في رْضيت لنِها المرض، في والّشرط الّصّح
ّلقها لو كما فصارْ بَالّشرط َق بَسؤالها ط ّل َع ْو)  إهَما) أي (أ إر ْي َغ إبَ وفعلها فعله بَغير (

ّلق بَأن ْد وقٍت بَمجيء أو أجنبّي بَفعٍل بَينونِتها ع َق َو َق ( ّل ّيد إفي َع إض) ق بَه، الَمَر
ّلق لو لنِه َفر ترثِ. وقال لِ الّصّحة في ع ّي): ترثِ، والوزاعّي وأحمد ُز إرْ ْو ّث (وال
ّلق لّن إز بَالّشرط المع َنّج ًا فكان وجودهَ، عند كالُم ّلق بَعد تطليق ّقها تع ّد ح فير

ّلق ظلم. ولنا: أّن لنِه عليه إز بَالّشرط المع َنّج ًا عندهَ كالُم ًا، لِ حكم ظلم ولِ قصد
ّ ٍد، عن إلِ ّد فل قص أعلم. تصرفه. والله ير

إة) (في فصٌل َع الّرْج
إصّح َت َعُة) بَفتح ( إةا) لقوله (في وبَكسرها الّراء الّرْج ّد ّع تعالىَ: {فإْمَساٌك ال

ْعُروفٍا}ٍ، ّنكاح، ملك استدامة الّرجعة ولّن إبََم ّدةا. انِقضاء بَعد ملك ولِ ال الع
ًا الملك بَقاء علىَ والدليُل ّتصرفات يملك أنِه مطلق ّظهارْ ال ّنِهما واليلء، كال وأ

ّنِه يتوارْثان، إحل وأ إحل بَسبب ليست وهي الّرجعة، بَعد وطؤها ي الوطىَء ل
ًا، َتبر لِ حتىَ مقصود ْع َوإْن معنىَ وهذا رْضاها، ولِ مهٌر فيها ُي َبَْت) أي قوله: ( َأ

ُهّن لقوله المرأةا ُت َل ُعو ُبَ َو ّق تعالىَ: { إهّن أَح ّد إلَك}ٍ أي في َبََر ّدةا، زمان َذ وعليه الع
َذا العلم أهل إجماع إبْن) لم َلْم (إ َفًة) وهي بَائنة تصر َت إفي ْو بَائنٌة طلقٌة (َخ (أ

َظًة) وهي إلي إك، المة في الحّرةا. والثنتان في الثلثِ َغ ُت ْع َتَج إك) وارْْ ُت ْع إو: رَْاَج َنْح إبَ )
إك، ُت ْع إك، ورْددتك، ورَّْج ُت ْك إك، وأْمَس ُت ْك ْعُت أو وَمَس غائبًة، كانِت إن امرأتي رَْاَج

الّرجعة.  صَريح وهذا

َنايتها وأّما إت إك َأنِ إت، كما عندي فنحو:  إت ُكن (وبَوطئها) الّرجعة نِوى إذا امرأتي وأنِ
ُبَرها، أو َفْرجها في َها وعليه ُد ٍةا الفتوى. (وَمّس َو ْه إهَ إبََش إر َظ َنِ َلىَ َو ّداخل إإ َها) ال إج َفْر



ّيد ٍةا) ق َو ْه إبََش ّنظر لن بَالفرج ( ُبَرها إلىَ ال وإسحاق: مالك بَرجعة. وقال ليس ُد
ّورْ: لِ وأبَو الشافعّي رْجعة. وقال فهو الّرجعة بَالوطىَء أرْاد إْن الّرجعة تكون ث
ّ بَالقول. إلِ

َكاح يختصَّّ فعٍل وبَكل بَوطئها ولنا: أنِه ّن ًا يكون بَال ّنكاح، لملك مستديم َكوطىَء ال
إخيارْ. ولو له كان إذا َأمته البائع ٍةا، زوجها َلَمست ال َفْرجه إلىَ نِظرت أو بَشهو

ٍةا ًا ذلك كان رْجعة. وإن فهو وتركها، بَذلك الّزوج وعلم بَشهو لِ منها اختلس
إسّي فقال بَتمكينه، إإنِه وشيخ الّسَرْخ ومحمد حنيفة أبَي عند رْجعة السلم: 
ًا من تكون إنِما الّرجعة لّن يوسف، أبَي عند بَرجعة وليست بَالمصاهرةا، اعتبارْ
ّوجها الّزوج. ولو جانِب ّدةا في تز َعٌة الع ٌو محمد، عند َفَرْج حنيفة، أبَي عند ولغ
«الينابَيع»: نِأخذ. وفي محمد جعفر: وبَقول أبَو رْوايتان. قال يوسف أبَي وعن

الفتوى. وعليه
إدَب ُنِ َو ُهَ ( ُد َها َلىَ إْش إة) بَأن َع َع ّنِي المسلمين: اشهدا من لِثنين يقول الّرْج أ
رْواية. في وأحمد الصَّح، في والشافعّي مالك، قال وبَهذا زوجتي، رْاجعت

ّظاهر: يجب وأهل العلء، بَن بَكر أبَو القاضي وقال تعالىَ: لقوله الشهاد ال
ُدوا إه ْدٍل َذوي {وأْش ُكْم}ٍ حيث َع ْن للوجوب. والمر بَالشهاد، َأمر إم

ّيدةا ليست الّرجعة في الوارْدةا النصوص ولنا: أن ٍد مق َذا لقوله بَإشها َفإ تعالىَ: {
ْغَن َل ُهّن َبَ َل ُهّن َأَج ُكو إس ْعُروفٍا َفأْم ُهّن أو إبََم ُقو إرْ ْعُروفا}ٍ، َفا تعالىَ: وقوله إبََم

ُهّن ُت َل ُعو ُبَ ّق {و إهّن}ٍ، أَح ّد إإْمَساٌك وقوله بََر َ تعالىَ: {ف َفل ْعُروفٍا}ٍ وقوله: { إبََم
َناَح إهَما ُج ْي َل َعا}ٍ، أْن َع َتَراَج فليراجعها». ابَنك «ُمْر وسلم عليه الله صَلىَ وقوله َي
ّي وهو ياسر.  بَن وعّمارْ مسعود ابَن عن مرو

إدَب ُنِ َها) أي (و)  ْعلَُم َها) أي المرأةا الرجل إعلم (إ إبَ تعلم لم إذا لنِها بَالّرجعة، (
ّبَما ّوجت رْ ّدتها. قال انِقضاء بَعد بَآخر تز ّي ع إو ّطَحا علىَ شرحه: والرجعة في ال

ّنّي إعّي، ضربَين: ُس ْد إبَ ّنّي و ُد بَالقول، يراجعها أن فالّس إه ُيْش رْجعتها علىَ و
إلمها، ْع ُي ًا كان يعلمها ولم أشهد أو ُيشهد ولم بَالقول رْاجعها لو حتىَ و إلف مخا

ّنة. وقال َتمها الشهيد: وإذا الحاكم للّس ّطلق، َك الّرجعة، وكتمها رْاجعها ثم ال
انِقضت حتىَ تعلم ولم رْاجعها صَنع. ولو فيما أساء قد أنِه غير امرأته، فهي

ّدتها ّوجت ع ُق امرأته فهي بَآخر، وتز َفّر ُي ّثانِي وبَين بَينها و لم أو بَها، دخل سواء ال
يدخل.

إدَب ُنِ َو)  َ (أْن ( ْدُخَل لِ َها َي ْي َل ّتىَ َع َها) أي َح َنِ إذ ْؤ إلمها ُي ْع أو نِعله يخفق بَدخوله: بَأْن ُي
ْد َلْم (إْن يتنحنح إص ْق ّنِه َي َها) ل َت َع ًا، بَه يصير موضٍع علىَ بَصرهَ يقع قد رَْْج إجع مرا
ًا طلقها إلىَ فيحتاج ّول ثانِي ّدةا، عليها فيط ّدةا. بَامتداد وتتضررْ الع الم

ُةا ّد َت ْع إعّي (وُم ّيُن) لّن الّرْج َتَز ّنكاح َت ّدةا، انِقضاء إلىَ قائٌم ال يجري ولهذا الع
ٌق. ولّن لي امرأةا قال: كل إذا أخرى طلقة وتطلق بَينهما، التوارْثِ ّين طال ّتز ال

ّبَما ً كان رْ َلُه وهي الّرجعة علىَ له حامل َو َها) ويكون مستحبة. ( ُؤ ْط ًا. بَه َو مراجع
ّية أّن ذلك. ولنا له الّشافعّي: ليس وقال ً سّماهَ تعالىَ لنِه قائمٌة الّزوج ْعل َبَ
ُهّن بَقوله ُت َل ُعو ّق تعالىَ: {وبَ إهّن أَح ّد إلَك}ٍ ولنِه في َبََر بَالقول مراجعتها يملك َذ

َ علىَ يقدرْ لِ والجنبّي رْضاها، غير من إفُر ذلك. (ولِ َها ُيَسا ّتىَ) يراجعها إبَ و َح
َد إه ُيْش َلىَ ( َها) علىَ َع إت َع الّزوج ملك َيتقّررْ بَالشهاد لّن الِستحباب، سبيل رَْْج
ًا.  اتفاق



َفر: يجوز وقال ّنكاح لّن يراجعها لم وإن بَها، يسافر أْن له ُز فصارْ قائٌم، بَينهما ال
ّلقها. ولنا: قوله لم لو كما َ يط ُهّن تعالىَ: {لِ إرُجو إهّن إمْن ُتْخ إت ُيو َ ُبَ َيْخُرْجَن}ٍ َولِ
ُهّن لقوله الّرجعي في الية ُقو ّل َط َف إهّن}ٍ، تعالىَ: { إت ّد إع َ وقوله إل إرْي تعالىَ: {لِ ْد َت
َعّل إدثُِ ا َل َد ُيْح ْع إلَك َبَ ًا}ٍ. َذ أْمر

َقْت ّد إضّي في (وصَُ َها ُم إت ّد ّيها إْن إع إض َكَن) ُم إفي َأْم َو إلَف ( ُت َها) واْخ إئ َقا ّدةا أقل في َبَ م
ّدق ّدتها: فقال انِقضاء في الحائض الحّرةا فيها ُتَص ًا، حنيفة: ستون أبَو ع يوم
ًا، وثلثون ومحمد: تسعٌة يوسف أبَو وقال ًا، مالك: أرْبَعون وقال يوم وقال يوم

إن الشافعّي: أكثر ًا، وثلثين اثنين م ًا. وعشرون الحنابَلة: تسعٌة وقالت يوم يوم
ّدةا أقّل وأّما ّدق م محمد: أرْبَعون تخريج علىَ حنيفة أبَي فعند الَمة، فيها ُتص

ًا، ًا، وثلثون خمسٌة الحسن تخريج وعلىَ يوم ومحمد: أحد يوسف أبَي وعند يوم
ًا. وعشرون يوم

َها (و) في إب إذي ْك َت ُهَ) أي ( َبارَْ ّدةا بَعد الّزوج إخبارْ تكذيبها في المرأةا وصَدقت إْخ الع
إة َع إةا) بَأّن في (بَالّرْج ّد إع ّدةا: كنت بَعد قال ال ّذبَته. فيها، رْاجعت الع وك

ّدةا في مبانِته الّرجل ينكح أْن ويجوز من الغير ُمنع وإنِما المحل، لبقاء وبَعدها الع
ّدةا في نِكاحها إب لِشتباهَ الع ّنَس ولِ المياهَ، اختلفا عند يكون إنِما وهو ، ال

ههنا.  اختلفا

َ َولِ إحّل ( ّلقها َت ٌةا) لمط ّدخول قبل ُحّر َد بَعدهَ أو بَها ال ْع َبَ َ َثلثٍَِ، ( ّلقها َولِ َأَمٌة) لمط

َد كذلك ْع َبَ إن ( ْي َت ْن ّتىَ إث َها) ولو ح َأ َط ٍم، أو حيٍض، في أو إنِزاٍل، بَغير َي ٍم أو صَو إحرا
ٌغ إل َبَا ْو ( ٌق) وهو أ إه ويشتهي آلته تتحرك البلوغ. وقيل: الذي من القريب ُمَرا

إجماع. وقال ّيب: لِ بَن سعيد ال بَن سعيد «سنن في إلَما الوطىَء، يشترط المَس
ّيب ابَن عن منصورْ»، ّناس الُمَس إذا أقول أنِا أّما يجامعها، حتىَ يقولون قال: ال

ّوجها ًا تز ًا نِكاح إرَب الخوارْج من طائفة تبعه للول. وقد تحّل فإنِها صَحيح ُتغ واْس
إرَب الحديث. كما يبلغه قيل: لم حتىَ منه هذا ْغ ُت النِزال اشتراط الحسن من اس

ًا َلة، معنىَ إلىَ نِظر ْي ُعَس ينفذ. لِ بَه القاضي قضىَ لو حتىَ معتبٌر غير وقولهما ال
َكاٍح إن إبَ إحيٍح) لِ ( ٍد، نِكاٍح ولِ يمين بَملك صََ ّنكاح لن فاس فل بَالنصَّ، مشروٌط ال
علىَ يحمل المطلق لّن الفاسد يتناول فل مطلق، وهو المولىَ وطىَء يتناول

ّنكاح في القديم: الوطىَء في الشافعّي الكامل. وقال يحّل. (وقال الفاسد ال
كالنكاح يحّل لِ الحرام أو الحيض في رْواية: الوطىَء في وأحمد مالك

ّتىَ إضي الفاسد). وح َتْم ُةا ( ّد إه) أو إع إق َ ّدةا َطل َفإْن لقوله موته ع َها تعالىَ: { َق ّل َط
َ إحّل َفل ُد إمْن َلُه َت ْع ّتىَ َبَ إكَح َح ْن ًا َت ْوج ُهَ}ٍ المراد َز ْيَر ّثالثة، الطلقة َغ في والثنتان ال

َنّصٌف الّرق إذ الحّرةا، في كالثلثِ المة إحل ُم المحل. إل

عائشة حديث من الستة الكتب أصَحاب رْوى إلَما الجمهورْ عند شرٌط والوطىَء
إئَل ّلق رْجٍل عن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قالت: ُس ّوجت امرأته، ط فتز

ًا قال: «لِ الول؟ لزوجها أتحّل يواقعها أْن قبل طلقها ثم بَها، فدخل غيرهَ زوج
ّتىَ َق ح إتها من الَخُر يذو َل ْي ّول». وفي ذاق ما ُعَس ذاق ما نِسخة: «مثل ال



ّول». ورْوى إكّي، الملك عبد أبَي عن مروان عن مسندهَ، في أحمد ال عن الَم
َكة، أبَي ابَن الله عبد ْي َل قال: وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عائشة: أّن عن ُم

َلُة ْي ُعَس إجماع». ورْواهَ «ال إنّي ال ْط ُق ّدارَْ ّكّي لكن سننه، في ال مجهوٌل. الَم
َنن وفي ّ الّس ًا عنها داود أبَا إلِ َعة امرأةا قالت: جاءت أيض َفا إظّي إرْ ُقَر ّنبّي إلىَ ال ال
َفاعة عند فقالت: كنت وسلم عليه الله صَلىَ ّلقني إرْ َبَّت فط ّوجُت طلقي، و فتز
إة مثل معه ما وإّن الّزبَير، بَن الرحمن عبد بَعدهَ َبَ ْد ّثوب، ُه الله صَلىَ فتبّسم ال
قالت: نِعم. قال: «لِ إرْفاعة»؟ إلىَ ترجعي أْن وقال: «أتريدين وسلم عليه
ّتىَ َتُه تذوقي ح َل ْي َق ُعَس إك». وفي من ويذو َلت ْي َبَْت للبخارْي لفظ ُعَس َذ َك قال: 
ّنِي الله، رْسول يا والله ُفُضها إ إلىَ ترجع أن تريد نِاشٌز ولكنها الديم، نِفَض لنِ

َفاعة. فقال ّلين لِ ذلك كان «فإن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إرْ إح ّتىَ له َت ح
َق إك». قال: وكان من يذو إت َل ْي فقال غيرها، من له ابَنان الرحمن عبد مع ُعَس
ُنوَك وسلم عليه الله صَلىَ َبَ إت لها: هذا، هؤلِء؟». قال: نِعم. فقال « ُعمين وأنِ َتْز

ُهْم فوالله تزعمين، ما ُغراب من بَه أشبُه َل ُغراب».  ال بَال

ّدخول شرط ثبت وقد ّنكاح يحمل أن وهو النصَّ، بَإشارْةا ال ً الوطىَء علىَ ال حمل
الّزوج. وفي اسم إطلق من استفيد العقد إذ العادةا، دون الفادةا علىَ للكلم

ّطلق، استكثارْ من الّزوج منع «المبسوط»: المقصود بَمجرد يحصل لِ وذا ال
ّوج، المغايظة من فيه بَما بَل العقد، ّثانِي ودخول للز َغٌض مباٌح ال ْب الّزوج عند ُم
ّطلق من الِستكثارْ َأّن كما الول، َغٌض مباٌح ال ْب الجزاء ليكون الله عند أي ُم

ًء أي العمل بَحسب ًا}ٍ. {جَزا َفاق إو
ّلق «الصَل»: وإذا وفي ًا امرأته الّرجل ط ًا، ثلث ّنة خالف فقد جميع وهي الّس

ٌق ًا، طال ّتىَ له تحّل ولِ ثلث ًا تنكح ح رْسول عن ذلك بَها. بَلغنا ويدخَل غيرهَ، زوج
ّباس، وابَن مسعود، وابَن علّي، وعن وسلم عليه الله صَلىَ الله إن وغيرهم، ع

إكلَت»: من سواء. وعن فهو ـ الول الّزوج أي ـ بَها يدخل لم أو بَها دخل «الُمْش
ّلق ًا، بَها المدخول غير امرأته ط ّوجها أْن فله ثلث تعالىَ: قوله وأّما تحليل، بَل يتز
َها {فإْن َق ّل َ َط إحّل َفل ُد مْن َلُه َت ْع ّتىَ َبَ إكَح َح ْن ًا َت ْوج ُهَ}ٍ ففي َز ْيَر ّق َغ المدخول ح

ٌةا رْوايٌة بَها. انِتهىَ. وهذهَ ُهَمام ابَن بَالغ مردود قيل: بَل قائلها، تخطئة في ال
بَتكفيرهَ.

إشّي وذكر َتا ّتُمْر علىَ يقدرْ لِ الذي الكبير الشيخ الوتري»: أّن «فتاوى عن ال
إجماع الصغرى»: «الفتاوى «العيون» و تحّل. وفي لِ اليد بَمساعدةا أولج لو ال

َهر أّن خافت لو ْظ ّلل علىَ أمرها َي َهب الُمَح ً بَه تثق من لبعض َت بَه يشتري مالِ
ًا ّوجها مراهق َهب ثم بَها، ويدخل بَشاهدين بَه فيتز من المملوك المشتري ي
ّنكاح، فيبطل المرأةا ٍد إلىَ المملوك وترسل ال أمرها يظهر فل وتبيعه، آخر بَل

ّثانِي.  الّزوج بَوطىَء ال

إشّي وذكر َتا ّتُمْر ّلقها لِ أن خافت إن أنِها ال ّلل يط ُتك المح ّوج نِفسي فقالت: ز
ّلَما نِفسي أطلق بَيدي أمري أّن علىَ ّنكاح، فقيل: جاز أرْدت، ُك أمرها وصَارْ ال

ْفَضاةا المرأةا كانِت بَيدها. ولو إحّل لِ ُم ّثانِي دخول بَعد للول َت ّ ال إبلت، إذا إلِ َح
إلها. ووطىَء في كان الوطىَء أّن ليعلم ُب ّية الذمّي ُق ّلها، الذم إح قال وبَه ُي



ّلها مالك: لِ وأحمد. وقال الّشافعّي إح ًء ُي عندهَ. أنِكحتهم فساد علىَ بَنا
َكاُح ّن إط (وال إل) بَأْن إبََشْر إلي ّتْح ّوجتك هو يقول ال إك، أْن علىَ تز َل ّل هي تقول أو ُأَح
ُتك ّوج إني أْن علىَ تز َل ّل ُهَ ُتَح ْكَر ُي إحّل) بَضم ( ُي ّيد يثبت أي فكسر و إحّل. ق بَشرط ال
َثاب يكرهَ. قال لِ بَنيته كان بَل بَشرٍط يكن لم لو لنِه التحليل، ُي إنِّي: و َنا إغي الَمْر

الصَلح. بَه قصدهَ كان إذا ذلك علىَ
ّليث يوسف وأبَو وأحمد والشافعّي مالك وقال َد: اشتراط وأبَو وإسحاق وال ْي َب ُع

ْفسد التحليل إحّل ولِ العقد، ُي يفسد تعالىَ: لِ الله رْحمه محمد للول. وقال َت
ّول. لهم: ما تحّل ولِ العقد، من «المستدرْك» وصَححه، في الحاكم رْواهَ لل
عنه الله رْضي عمر ابَن إلىَ رْجٌل قال: جاء أنِه أبَيه عن نِافٍع، بَن عمرو حديث
ّلق رْجٍل عن فسأله ًا، امرأته ط ّوجها ثلث ّلها له أٌخ فتز َلها وفي ـ ليح ّل ـ نِسخة: ليَح
ّول؟ تحّل هل لخيه ّنكاح إإّن قال: لِ لل ّنا رْغبٌة، ال ّد ك ًا هذا نِع عهد علىَ إسفاح

وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول
ّنسائي، رْوى وما ّي وأحمد، ال صَلىَ قال أنِه صَحيٌح، حسٌن وقال: حديث والترمذ
ّلَل الله «لعن وسلم عليه الله ّلل الُمَح حديث من ماجه ابَن رْوى له». وما والُمَح
ّباس ابَن َبة ع ْق ُع «ألِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال عامر بَن و

َتعارْ؟ بَالتيس أخبركم إحّل قال: «هو الله رْسول يا قالوا: بَلىَ الُمْس وفي ـ، الم
ّلُه لعن ـ نِسخة: المحلل ّلل ال ّلل المح له».  والمح

ّي، أبَو ورْوى حسن، «الحكام»: إسنادهَ (في الحق عبد قال وابَن داود) والترمذ
ّلل الله رْسول قال: لعن علّي عن الحارْثِ، عن ماجه، ّلل المح له. ورْواهَ والمح

ّنسائي الترمذي ٍه. ورْواهَ غير من مسعود ابَن عن وال أبَي وابَن والبّزارْ أحمد، وج
َبة، ْي سواء. بَنحوهَ هريرةا أبَي عن وغيرهم َش

ّتحليل شرط ولنا: أّن ّنكاح في ال ٌد، شرٌط ال ّنكاح فاس بَالّشروط يفسد لِ وال
ّ الفاسدةا، ًا أّن إلِ إحّل يثبت لم محمد ّول ال الشرع أّخرهَ ما استعجل لنِه لل

َي إز ّنكاح صَحة يقتضي الحديث بَمنعه. فهذا فُجو ّول للّزوج والحّل ال والكراهة. ال
ّنِه حديث عن والجواب إرُْض فل بَمرفوٍع ليس الحاكم: أ َعا المرفوع. ُي

ّلقة (وإْن َط َلْت) الُم ًا َقا ْلُت، ثلث َل ُةا (َح ّد إمُل) بَأن والُم َت ٍةا لكل ذكرت َتْح ّد ما إع
ًا وثلثون وتسعة الله، رْحمه حنيفة أبَي عند شهران وهو يمكن، عندهما يوم
َلَب َغ َلىَ (و إه َع ّن َها َظ ُق ْد َها) لّن له َحّل إصَ َكاُح ّنكاح إنِ ّي، أمٌر إما ال َيو ْنِ الواحد وقول ُد

بَطهارْةا كالخبارْ مقبوٌل فيه الواحد وقول دينّي أمٌر وإّما كالوكالة، مقبوٌل فيه
ٍء، إئَل ورْواية الماء، ونِجاسة شي ّفارْ الحديث. وُس إفّي الدين ونِجم الّص ّنَس عن ال
ّطلق سمعت امرأةا ُعها هل عنها يمتنع ولِ الّزوج، من الثلثِ ال ُله؟ َيَس ْت قالِ: َق
إبَّي: لِ أبَو السيد أفتىَ قربَانِها. وهكذا إرْادةا عند يسعها إبيَجا الّشجاع. وقال: الس

يسعها.
ْوُج إنِي (والّز ّثا إدُم ال ْه إثِ) عند ُدوَن َما َي ّثل لو يوسف) حتىَ (وأبَي حنيفة أبَي ال

ّلقها ّدتها، وانِقضت واحدةا، ط ّوجت ع ّلقها، بَآخر وتز ّدتها وانِقضت وط ثم منه، ع
ّوجها ّول تز ًا عليها يملك ال إثنتين حّرةا، كانِت إن ثلث َأمة.  كانِت إن و



ًا إخلَف إدم، لِ عندهَ إلُمَحّمد) فإّن ( ّول فيملكها يه بَما زوج بَعد إليه عادت إذا ال
إقَي َفر وأحمد والشافعّي مالك قال الثلثِ. وبَه من َبَ إقّي رْوى إلَما وُز َه ْي َب في ال

ّي، (عن ُعيينة ابَن عن الشافعّي، طريق «المعرفة» من إر ْه بَن ُحَميد عن الّز
ْوفا، بَن الرحمن عبد ْيَمان بَن الله عبد بَن الله وعبيد َع َل َبة،) وُس ْت َيَسارْ بَن ُع
ّطاب بَن عمر يقول: سألت هريرةا أبَا سمعوا أنِهم أهل من رْجٍل عن الخ

َبْحرين ّلق ال ّوجها انِقضت ثم تطليقتين، أو تطليقة امرأته ط ّدتها. فتز ثم غيرهَ، ع
ّوجها ثم فارْقها، ّول. قال: هي تز إقي. ورْوى ما علىَ عندهَ ال ًا َبَ حديث من ـ أيض
َنة، ابَن ـ الحاكم ْي َي طالٍب أبَي بَن علّي سمع أنِه أبَيه عن جابَر، بَن يزيد عن ُع

إقَل ما علىَ يقول: هي ُنِ إقي. و إعْمران كعب، بَن ُأبَّي عن مثله َبَ ْين. بَن و ُحَص
َحّماد عن حنيفة، أبَي «الثارْ» عن في محمد رْوى يوسف: ما وأبَي حنيفة ولبَي

ْيَمان، أبَي بَن َل ْير بَن سعيد عن ُس َب ًا قال: كنُت ُج َبة الله (عبد عند جالس ْت ُع ابَن) 
ّلق رْجٍل عن فسأله أعرابَي، جاءهَ إذ مسعود بَن تطليقتين، أو تطليقة امرأته ط
ّدتها انِقضت ثم ّوجت ع ًا وتز ّلقها، أو عنها مات ثم بَها، فدخل غيرهَ زوج ثم ط

ّدتها انِقضت ّول فأرْاد ع ّوجها، أن ال ابَن إلىَ فالتفت عندهَ؟ هي كم علىَ يتز
ّباس إدم هذا؟ في تقول وقال: ما ع ْه َي ّثانِي الّزوُج فقال:  َةا ال ّثنتين الواحد وال

ابَن قال ما مثل فقال فسألته، عمر ابَن عمر. قال: فلقيت ابَن واسأل والثلثِ،
ّباس. قال صَدق الئمة. ولقد وبَاقي محمد قال ما المحققين: الظاهر بَعض ع

ُعوز الصحابَة كبارْ فيها اختلف «السرارْ»: مسألٌة صَاحب قول َي ُهها)، ( ْق إف
ُعب َيْص عنها. الخروج و

إء) (في فصٌل َ اليل
ُء) في ْيل إل َلىَ اللغة: اليمين، (ا ًء، ُيؤلي يقال: آ ْعطي كأعطىَ إيل ًء.  ُي إعطا

إلٌف) بَما وفي ُع الجزاء أو الكفارْةا يوجب الشرع: (َح َن َيْم َء ( ْطىَ إة) َو ْوَج الّز
َعَة كتابَية أو كانِت مسلمة َبَ ٍر) أو (أرْْ ُه ًةا)، كونِها حال أكثر أْش تحت كانِت وإن (ُحّر

ٍد إن) حال عب ْي ْهَر َأَمًة) كوالله كونِها (وَش لِ والله أو أشهر، أرْبَعة أقربَك لِ (
ّيد ّوجة أقربَك. ق ًا يكون لِ الشخصَّ لّن بَالز إلي تعالىَ: قوله لن َأمته، من ُمو

إذيَن ّل إل ُلوَن { ْؤ إهْم إمْن ُي إئ ّبَصَُّ إنَِسا إة َتَر َع َبَ ٍر}ٍ لِ أرْْ ُه ّ يتناول أْش الّزوجات. ويصّح إلِ
ّلقة من اليلء ُهّن}ٍ، ولقوله الّزوجية، لقيام الّرجعية المط ُت َل ُعو ُبَ تعالىَ: {و

حقيقًة. والبعل: الزوج
ّنصَّّ أشهر. لنا: أّن أرْبَعة من َأزيد والّشافعّي مالك وقال أشهر أرْبَعة علىَ ال
ّنصَّّ عليها، الزيادةا يمنع ٍر أرْبَعة علىَ كال ّدةا في وعشر أشه ثلثة وعلىَ الوفاةا، ع
ّدةا في الحياةا. ع

ّي ورْوى ّنزول» بَسندهَ «أسباب في الواحد ّباس ابَن عن عطاء، عن ال قال: ع
ّية أهل إيلء كان َنة الجاهل ّقت ذلك، من وأكثر والسنتين الّس ٍر، أرْبَعة الله فو أشه
ّيب: بَن سعيد قال بَموٍل. ثم فليس أشهر أرْبَعة من أقل إيلؤُهَ كان فمن الُمَس
ّية، أهل إضَرارَْ اليلء كان ّوجها أن يحب ولِ المرأةا، يريد لِ الّرجل كان الجاهل يتز

ًا، يقربَها لِ أْن فيحلف غيرهَ، ًا لِ كذلك، يتركها فكان أبَد ّيم فجعل بَعٍل، ذات ولِ أ
ٍر، أرْبَعة المرأةا في الرجل عند ما بَه يعلم الذي الجل تعالىَ الله وأنِزل: أشه

إذيَن ّل إل ُلوَن { ْؤ إهْم}ٍ الية. إمْن ُي إئ إنَِسا
إك، نِحو: لِ صَريٌح وألفاظه ُبَ ْقَر ُعك، لِ أطؤك، لِ أجامعك، لِ َأ إض َبَا منك أغتسل لِ ُأ

ّدعىَ فلو جنابَة، من إن لم أنِه ا ْق لم الجماع يع ّد ًء، ُيَص إليها يحتاج وكنايٌة قضا



إك، نِحو: لِ إك، لِ َأَمّس إك، لِ آتي إك، رْأسي أجمع لِ أغَشا إك، لِ ورْأس ْقَرُب لِ ُأضاجع َأ

إك، ّدق فراش ّية عدم في ويص ًء.  الن قضا

َفإْن َها) أي ( َبَ إر ّدةا، في الّزوج وطئها َق ٍر أرْبَعة في أي الم وفي الُحّرةا، في أشه
إنَث) لفوات المة في شهرين ّبر (َح إجُب ال َي ُةا (و ّفارَْ َك إف في ال إل بَالله) وهو الَح

إلف من النوع هذا لّن وأحمد، الجديد، في والّشافعّي مالك، قول إجٌب الَح ُمو
الحنث. عند للكفارْةا

َو) يجب إفي ( إهَ) أي ( إر ْي إلف غير في َغ ُء) لتحقق التعليق وهو بَالله الَح (الَجَزا
ُقُط موجبه َيْس ُء) بَإجماع (و َ ْنث. اليمين لِنِحلل العلماء اليل إح بَال

َوإلِّ) أي ّدةا في الّزوج يقربَها لم وإن ( َنِْت الم َبَا ٍةا) ولِ ( َد إح َوا ّقف إبَ ُفْرقة تتو ال
والشافعّي، مالك، عندنِا. وقال بَينهما الحاكم تفريق أو إياها، تطليقه علىَ بَينهما
َقُف وأحمد ّتىَ ُيو ّلق. والمسألة ح والتابَعين. قال الّصحابَة بَين خلفٍا ذات يط

ّدثني لي «صَحيحه»: قال في البخارْي ابَن عن نِافع، عن مالك، إسماعيل: ح
ّدةا مضت عمر: إذا َقُف الم ّلق. ولِ حتىَ ُيو ّطلق عليه يقع يط ّتىَ ال ّلق. قال ح يط

َكُر ْذ ُي ً عشر واثني وعائشة، الدرْداء، وأبَي وعلّي، عثمان، عن و من رْجل
الصحابَة.

ّي عيسىَ أبَو وقال مضت فقيل: إذا العلم، أهل «جامعه»: اختلف في الترمذ
ٍر أرْبَعة ّقف أشه ّلق. وهو أْن وإّما يفيء، أْن فإّما يو والشافعّي مالك قول يط

وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أصَحاب من العلم أهل بَعض وإسحاق. وقال وأحمد
ّطأ بَائنٌة. انِتهىَ. وفي تطليقٌة فهي أشهر، أرْبَعة مضت وغيرهم: إذا محمد «مو

ّطاب، بَن عمر عن الحسن»: بَلغنا بَن ّفان، بَن وعثمان الخ بَن الله وعبد ع
أرْبَعة فمضت امرأته، من الّرجل آلىَ قالوا: إذا أنِهم ثابَت، بَن وزيد مسعود،

ٍر ٍة، بَانِت فقد يفيء، أن قبل أشه ّطاب. وكانِوا من خاطٌب وهو بَتطليق لِ الُخ
ْون ّقف أن ير أشهر.  أرْبَعة بَعدها تو

ّباس ابَن قال إذيَن هذهَ تفسير في ع ّل إل ُلوَن الية: { ْؤ إهْم إمْن ُي إئ ّبَصَُّ إنَِسا إة َتَر َع َبَ أرْْ
ٍر ُه ُؤُا َفإْن أْش ُفورٌْ ا َفإّن َفا َق َعَزُموا وإْن رْحيٌم َغ َ ّطل ٌع ا فإّن ال إمي إليٌم}ٍ الفيء: َس َع

ّطلق: انِقضاء وعزيمة الشهر، الرْبَعة في الجماع مضت فإذا الشهر، الرْبَعة ال
ٍة بَانِت ّقف ولِ بَتطليق غيرهَ. من القرآن بَتفسير أعلم عباس ابَن بَعدها. وكان تو
محمد. كلم انِتهىَ

ْؤَمُر الذي الفيء عندهم ثم إضّي بَعد الّزوج بَه ُي ّدةا ُم تعالىَ: {فإْن لقوله الم
ُؤُا}ٍ بَحرفا ّدةا في الفيء وعندنِا التعقيب، َفا ُؤُا مسعود: فإْن ابَن لقراءةا الم َفا

إهّن، ّلف لِ وقراءته إفي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول من سماعه عن فيها تتخ
َق}ٍ دليٌل َعَزُموا تعالىَ: {وإْن قوله في والتقسيم َ ّطل ًا ال في الفيء أن علىَ أيض

ّدةا، ّطلق وعزيمة الم ُهّن قوله في كما بَعدها، ال ُكو إس َفأْم ْعُروفٍا تعالىَ: { أو إبََم
ُهّن إرُحو ْعُروفٍا}ٍ والمساك َس ّدةا، في بَالمراجعة بَالمعروفا إبََم ّتسريح الع وال
إضّي يتبين حتىَ بَتركها بَالحسان ّدةا. بَُم الع

ّ يقع لِ عندهم ثم ّطلق، الّزوج بَإيقاع أو بَينهما، القاضي بَتفريق إلِ الله لن ال



َق َعَزُموا قال: {فإْن تعالىَ َ ّطل ٌع ا فإّن ال إمي َوهو َس إليٌم}ٍ  ٌةا َع عزيمة أّن إلىَ إشارْ
ّطلق ٌع، هو بَما ال بَأحدهما. وذلك مسمو

ّنِه ولنا ّطلق عزيمة ذكر تعالىَ أ ّدةا، ذكر بَعد ال ٌةا وهو الم الفيء ترك أّن إلىَ إشارْ
ّدةا في ّطلق عزيمة الم ّيها. وقد عند ال إض َي ُم إو عليه الله صَلىَ الله رْسول عن رُْ

ّطلق قال: «عزيمة أنِه وسلم إضّي ال الّزوج، إلىَ أضافه أشهر». وقد أرْبَعة ُم
ّطلق أّن فدّل ٍة غير من بَه يتّم ال تعالىَ: قوله القاضي. ومعنىَ قضاء إلىَ حاج

ٌع ا {فإّن إمي إليٌم}ٍ ليلئه َس في الّرّزاق عبد رْواهَ إضرارْهَ. وما بَقصد عليٌم َع
ْعَمُر «مصنفه»: حدثنا إنِّي، عطاء عن َم َلَمة أبَي عن الُخَراَسا الّرحمن عبد بَن َس

ّفان بَن عثمان أّن أشهر أرْبَعة مضت اليلء: إذا في يقولِن كانِا ثابَت بَن وزيد ع
ٌةا، تطليقٌة فهي ّق وهي واحد ّد بَنفسها، أح ّدةا وتعت َأخبرنِا ع ّلقة. قال: و المط

ْعَمُر، َتادةا: أّن عن َم ًا، َق ّباس وابَن علي فهي أشهر أرْبَعة مضت قالوا: إذا ع
ّق وهي تطليقٌة، ّد بَنفسها، أح ّدةا وتعت ّلقة. ع المط
إرَمة، زيد، بَن وجابَر عطاء، عن نِحوهَ وأخرج ْك إع ّيب، وابَن و بَن بَكر وأبَي الُمَس

َبة أبَي ابَن وَمكُحول. ورْوى الّرحمن، عبد ْي ّباس ابَن «مصنفه» عن في َش ع
ّتىَ يفء فلم آلىَ قالِ: إذا عمر وابَن ٍر، أرْبَعة مضت إذا ح بَائنٌة. تطليقٌة فهي أشه

ّية، ابَن نِحوهَ وأخرج إبي، الحنف ْع إعّي، والّش ّنَخ وابَن والحسن، ومسروق، وال
إبيَصة، إسيرين، َق َلمة. وأبَي وسالم، و َس

َأّن أرْجح فيكون فيهم، والفقهاء منهم الكابَر عن فهو رْويناهَ ما والحاصَل: 
ّنجوم «أصَحابَي وسلم عليه الله صَلىَ لقوله الكل ويسمع وأولىَ ّيهم كال أ

َ بَ
اهتديتم». اقتديتم

َقَط إلُف (وَس ّقُت) بَأرْبَعة الَح َؤ ٍر الُم لن المة، في وبَشهرين الحّرةا، في أشه
إضّي بَعد تبقىَ لِ اليمين ُد) أي وقتها. (لِ ُم ّبَ َؤ إلُف يسقط فل الُم ّبَد الَح نِحو: المؤ
ًا يقل لم وإن أقربَك، لِ والله ًا حنيفة، أبَي عند أبَد من بَد قالِ: لِ حيث لهما خلف
ّنِما يقوم ما أو البَد، ذكر ْنث من يبطله ما لعدم يسقط لم مقامه. وإ إضّي أو إح ُم

وقت. 

إبيُن َت َف ُأْخَرى ( ٌةا َمَضْت إْن بَ ّد ٍر أرْبَعة أْخَرى) وهي ُم في وشهران الحرةا، في أشه
َد المة ْع َبَ َكاٍح ( َ الحالف َثاٍن) من إنِ إبَل ٍء) أي ( إي ُثّم قربَان بَل َف ثم ُأْخَرى) أي (
ُأخرى َتبين إلَك) أي بَ َذ َك إنِكاٍح المدتان مضت إْن ( َد)  ْع َبَ إلٍث) من ( َثا بَل الحالف (
ٍء إقي َفي َبَ إلُف (و َد) وقوع الَح ْع َثلثٍَِ) لبقاء طلقاٍت َبَ اليمين. (
إلف كان إن الوقاية»: هذا «شرح وفي لِ بَطلقها كان وإن طلقها، بَغير الَح
إلُف يبقىَ إطُل التنجيز لّن الَح ْب ّتعليق، ُي َ ال ُء) أي (لِ َ ّنِه اليلء، يبقىَ ولِ اليل ل

ّطلق تعليق بَمنزلة قال: لو كما الملك استيفاء بَعد يبقىَ فل الّزمان، بَمضّي ال
إت أشهر أرْبَعة مضىَ كلما ٌق. فأنِ طال

َها) بَعد (فإْن َبَ إر ّفَر) لبقاء زوج َق َك َ اليمين ( َولِ إبيُن ( إء) لزواله، َت َ لو كما فصارْ بَاليل
إك، لِ لجنبية: والله قال ُبَ ْقَر ّوجها ثم َأ ًا، يكون لِ فإنِه تز إلي ّفارْةا وتجب ُمو إذا الك

َبَها. احترز إر قال: إّن البردعي سهل أبَي قول ثاٍن» عن نِكاٍح «بَعد بَقوله َق
ٍر أرْبَعة انِقضاء بَعد تنعقد اليمين ّدتها، انِقضاء قبل أشه علىَ اليلء معنىَ لن ع



ّلَما هو البَد ٍر أرْبَعة مضىَ ك إت فيها أقربَك ما أشه ٌق، فأنِ لكان ذلك قال ولو طال
ّينا. والصَّح ما فيه الحكم إخّي قول وهو المصنف، ذكرهَ ما بَ َكْر انِعقاد لّن ال
ًء اليمين ٍد ليس وهو الضرارْ، معنىَ لِعتبارْ ابَتدا لم ما المبانِة في بَموجو

ّوجها.  يتز

ْو َل َو إء َعْن َعجَز ( َفي إء) من ال ْطىَ َو ْل إضّي إلىَ اليلء وقت إبَا ٍر أرْبَعة ُم في أشه
إلَمَرض المة في وشهرين الحّرةا إهَما ( إد ْو أَح إهَ) أي َأ إر ْي كانِت المرض: بَأْن لغير َغ
َء، َقا ْت ًةا، أو رَْ ًا، كان أو يعرفه، لِ مكان في أو صَغير ًا، أو مجبوبَ ّنين ًا أو إع في أسير

ٍر أرْبَعة مسيرةا وبَينها بَينه أو الحرب، دارْ ُهَ أشه ْيؤ َف َف ْئُت أّن ( إف ُقوَل:  َها) أو: َي ْي َل إ
عندنِا، المذهب علىَ اليلء إيلءها. وسقط أو: أبَطلت أو: رْاجعتها، إليها، رْجعت
َنث لِ ولكن ّ َيْح بَالوطىَء. إلِ
ْير: لِ بَن سعيد وقال َب ّ الفيء يكون ُج ّي وهو بَالجماع، إلِ ْورْ، أبَي عن َمْرو َث

ّطَحاوي، ومختارْ ّيدنِا مالك قال وبَه ال اليلء وقت من بَكونِه العجز والّشافعّي. ق
ّدةا، آخر إلىَ إجَز ثم الوطىَء علىَ قادرٌْ وهو آلىَ لو لنِه الم وهو آلىَ أو عنه، ع

ّدةا، في عجزهَ زال ثم عنه عاجٌز إلٌف الفيء لّن بَاللسان، فيئه يصّح لم الم عن َح
إعب العجز فيه فيشترط الجماع ّدةا. المستو للم

إدرَْ) علىَ (فإْن ْبَل الجماع َق َق إةا) بَعد ( ّد ُهَ بَاللسان فيئه الُم ْيؤ َف َف ّنِه ( إء) ل ْطىَ َو ْل إبَا
إدرْ إلفه، المقصود حصول قبل الصَل علىَ َق الماء رْأى إذا كالمتيمم فصارْ بََح
إت في وهو ْنِ َلّي الّصلةا. (وفي: وأ ّيته إلىَ َحَراٌم) يرجع َع َوى (إْن نِ َهارَْ َنِ ّظ ْو ال أ

ّثلثََِ ْو ال إذَب أ َك َوى)، َفَما ال ّظهارْ نِوى محّمد: إْن وقال َنِ ًا يكون لِ ال إهر َظا لعدم ُم
ّظهارْ، رْكن التأبَيد. علىَ بَالُمَحّرَمة تشبيه وهو ال

ّظهارْ يحتمل اللفظ هذا ولنا: أّن صَّحت نِواهَ فإذا الحرمة معنىَ من فيه إلَما ال
ّيته. (وإْن َوى نِ إريَم َنِ ّتْح ٌء) لّن ال َ َيا لقوله عندنِا يميٌن الحلل تحريم فإيل تعالىَ: {

َها ّي أ
إبّي َ ّن ُا َأَحّل َما ُتَحّرُم إلَم ال إغي َلَك ا َت ْب إجَك َمْرَضاَت َت َوا ّللُه أْز ُفورٌْ وا إحيٌم َغ ْد رَْ َق

ُكْم ا َفَرَض ّلَة َل إح ُكْم}ٍ. َت إنِ ْيَما أ

َوإْن َوى ( َق، َنِ َ ّطل ْو ال إو َلْم َأ ْن ًا َي ْيئ إه) أي َش إت إفي َذا حراٌم، علّي في: أنِ َك َو ُكّل ( في: 
َلّي إحَل حرام) علّي المسلمين وفي: حلل حرام، علّي الله حلل (وفي َحَراٌم َع

َنٌة) أّما إئ َبا إت نِوى إن َف َأنِ َق، علّي «بَ ّطل ّتحريم فإّن حراٌم» ال ألفاظِ من ال
إو لم إذا بَائٌن. وأّما بَها والواقع الكنايات، ًا ين َله شيئ َع ّدمون فَج ًء، المتق وهو إيل

ّطلق إلىَ المتأّخرون وصَرفه الرحمان»، «مواهب صَاحب مختارْ وهو البائن، ال
جعفر أبَي والفقيه سعيد، أبَي بَن بَكر وأبَي والسكافا، الفضل، مختارْ

إنِّي. قال َوا ُد ْن إه بَهذا يريدون أنِهم جرت العادةا لن نِأخذ، الليث: وبَه أبَو الفقيه ال
ّطلق. والله اللفظ أعلم. ال

إع في فصٌل ْل الُخ
ْلع في لغٌة بَالضّم وهو ّنزع، بَمعنىَ الَخ َع ال َل وثوبَه. نِعله يقال: َخ

ًا: أخذ ّنكاح ملك بَإزاء المال وشرع ْلع. فإّن بَلفظ ال ّطلق الُخ ليس ماٍل علىَ ال
ًا ْلع ًا، لِ البينونِة وقوع من حكمه في بَل ُخ ّ مطلق أنِه في الخلفا فيه يجري وإلِ

ّية فسٌخ. وقيل: إزالة َ بَبذل الّزوج َدٍل. (لِ إع َبَأَس بَ َد إبَالُخل ْن إة) لقوله إع الَحاَج



ُتْم تعالىَ: {فإْن ْف ّ إخ إقيَما ألِ َد ُي ُدو َ ا ُح َناَح َفل إهَما ُج ْي َل َدْت إفيَما َع َت ْف إه}ٍ، ا والمراد إبَ
الظهر. وهو لوازمه. وقيل: الظن، من الخوفا لن العلم، هنا بَالخوفا

لجواز العادةا مخرج خرج الشرط وهذا السلم، لهل أو للحكام والخطاب
ْلع بَدونِه.  الُخ

ّية، مواجب من الزوجين يلزم بَالحدود: ما والمراد ًء أعطت ما وسّمىَ الّزوج فدا
ّلصَّ يدهَ في كالسير لنِها فيما الّزوج علىَ جناح منه. والمعنىَ: لِ نِفسها تخ
إلَما أعطت، فيما المرأةا علىَ ولِ أخذ، ّي» عن «صَحيح في و عباس: ابَن البخارْ

ّنبّي أتت قيس بَن ثابَت امرأةا أّن قيس بَن فقالت: ثابَت وسلم عليه الله صَلىَ ال
إعيب ما ُلٍق في عليه َأ الله صَلىَ فقال السلم، في الكفر أكرهَ ولكني ديٍن، ولِ ُخ

ّديَن وسلم عليه َتُر َأ وسلم عليه الله صَلىَ قالت: نِعم. قال حديقته»؟ عليه «
َبل ْق َها الحديقَة «ا ْق ّل َبة» مكان: «اقبل أبَي ابَن «مصنف تطليقًة». (وفي وط ْي َش

َا»: فأمرهَ الحديقة ّلقه يزداد. حديقته) ولِ منها يأخذ أن وط
ْلع الله عبد بَن بَكر وقال إنِّي: الُخ ٍز، غيُر الُمَز منسوخٌة السابَقة الية لّن جائ
َوإْن بَقوله ُتُم تعالىَ: { ْد َداَل أرَْ ْب إت ْوٍج اْس َكاَن َز ْوٍج َم ُتْم َز ْي َت ُهّن َوآ َدا ًا إإْح َطارْ ْن َ إق َفل

ُذوا ْأُخ ْنُه َت إجيَب: بَأّن إم ًا}ٍ. وأ ْيئ ّنسخ شرط َش ّذرْ الناسخ، بَتأخر العلم ال الجمع وتع
ْلع سوى علىَ الخذ عدم بَحمل الجمع يمكن إذ يوجدا، بَينهما. ولم ْقد الُخ َف و
مكانِها، غيرها استبدال الّزوج أرْاد إذا بَما متعلق النهّي يقال: إّن رْضاها. وقد

ْطلقة، الخرى والية ّيدته نِاسخًة؟ تكون فكيف ُم ّية وق ّظاهر كرهته إذا بَما ال
ّقها يوفيها لِ أْن وخافت ّفيه. ومنعته لِ وأن ح قوم: لِ هو. وقال أكرهها إذا ُتو

َي الّسلطان، بَإذن إلِ يجوز إو ْير، بَن وسعيد سيرين، ابَن عن ذلك رُْ َب والحسن. ُج
َلعّل َكهم و ُتْم}ٍ علىَ تعالىَ: {فإْن قوله ظاهُر متمّس ْف ّكام.  الضمير أّن إخ للُح

إبََما إصّح ( ًا) أي َي ْهر ُلح ما بَجنس َم َو بَمقدارْهَ لِ صََ ُه َو ٌق ( َ إئٌن) عند َطل جماهير َبَا
َيه بَن وإسحاق أحمد والخلف. وقال السلف من الئمة ُهو في والّشافعي رَْا

َقٌة ُفْر إنّي رْواهَ طلٍق. لما بَغير القديم:  ْط ُق ّدارَْ ّباس: الخلع ابَن عن ال َقٌة ع ُفْر
ُوس، رْواية من مصنفه في الّرّزاق عبد رْوى ولما بَطلٍق، وليس ابَن عن طا
ّباس ّلق قال: لو أنِه ع أْن له حّل منه، اختلعت ثم تطليقتين امرأته رْجل ط

ّطلق الله ينكحها. ذكر إخرها، وفي الية أول في ال ْلع آ بَقوله: بَينهما والُخ
ُق ّطل إن}ٍ إلىَ {ال َتا َ أن َمّر َفل َناح قال: { إهَما ُج ْي َل َدْت إفيَما َع َت ْف إه}ٍ ثم ا قال: إبَ

َفإْن َها}ٍ يعني { َق ّل ْو بَقوله شرعيتها المفاد الثالثة َط إريٌح تعالىَ: {أ بَإْحَساٍن}ٍ َتْس
ّ طلٍق، غيَر الِفتداء فيكون ًا، كان وإلِ ّثانِي أرْبَع ّنكاح منتٍف. ولن وال يحتمل ال
إخيارْ يفسخ لنِه الفسخ ّتراضي فكذا العتق بَ القالة. في كالبيع بَالخلع، بَال

ٌق، بَالخلع يقع الحنابَلة: لِ وعن ّية عدم بَشرط فسخ هو بَل طل ّطلق نِ لِ ال
ْنقصَّ ّطلق. وقال عدد ُي ّيا، ويكون آخرون: يقع ال ّد رْاجعها فإن رْجع الذي البدل رْ

ْعَمر، عن الّرزاق عبد أخذهَ. (رْواهَ َتادةا، عن َم ّيب بَن سعيد عن َق قال: الُمَس
إري وكان ْه ذلك.).  يقول الّز



َبة أبَي وابَن الّرّزاق، عبد رْوى ولنا: ما ْي َفيهما»، في َش ّن ْيج ابَن عن «ُمص عن ُجَر
ّيب: أّن بَن سعيد عن عاصَم، أبَي بَن داود ْنبّي الُمَس وسلم عليه الله صَلىَ ال
ْلع جعل إنّي رْوى تطليقة. وما الُخ ْط ُق ّدارَْ إقّي ال َه ْي َب ّي وابَن سننيهما، في وال إد في َع

ّباد حديث «الكامل» من إثير، بَن َع ْكرمة، عن أيوب، عن َك عباس: أّن ابَن عن إع
ّنبّي ّباد بَائنًة. لكن تطليقًة الُخلع جعل وسلم عليه الله صَلىَ ال فيه كثير بَن ع
ّ كلم، إبُر أنِه إلِ ْنَج ّيب ابَن بَحديث َي َله فإن مرسلً، كان وإن الُمَس ُحّجٌة مرَس

َوى ًا. ورَْ َوةا، بَن إهَشام عن مالك، إجماع ْهمان عن أبَيه، عن ُعْر مولىَ ُج
ْكَرةا أم عن السلميين، ّية: أنِها َبَ َلم إد زوجها من اختلعت الْس بَن خالد بَن الله عب

تطليقٌة. فقال: هي ذلك في عثمان فأتيا َأسد،
َبة أبَي ابَن ورْوى ْي ٍد ابَن إلىَ بَسندهَ َش ّنِه مسعو في إلِ بَائنًة طلقًة يكون قال: لِ أ
ٍة ٍء. ورْوى أو فدي ًا: فإذا علّي عن نِحوهَ إيل ّلقني أو قالت: اخلعني، أيض قالت: ط
َعَل مثلً، ألٍف علىَ َف َيجُب بَانِت المجلس، في قالت ما َف َو َها منه. ( ْي َل ُلُه) ـ َع َد َبَ
ّدال بَفتح ْلع عوض المختلعة علىَ ويجب أي ـ المعجمة بَسكون لِ المهملة ال الُخ
بَالتزامها. واجٌب لنِه

َهَ) للزوج إر ُك ُهَ) أي (و ُذ َو (إن منها البدل (أْخ ُه إرهها. َنَِشَز)  َك و
ُتْم تعالىَ: {وإْن لقوله يجوز مالك: لِ وقال ْد َداَل أرَْ ْب إت ْوٍج اْس َكاَن َز ْوٍج َم ُتْم َز ْي َت وآ

ُهّن َدا ًا إإْح َطارْ ْن َ إق ُذوا َفل ْأُخ ْنُه َت ًا}ٍ والقنطارْ: المال إم ْيئ النهّي العظيم. ولنا: أّن َش
يعدم لِ غيرهَ في لمعنىَ والنهي اليحاش، زيادةا وهو غيرهَ، في لمعنىَ الية في

ّنداء وقت كالبيع المشروعية، الكراهة.  مع يجوز الجمعة، يوم ال

َفْضُل) أي َهَ (وال إر ُك قال َنَِشَزْت) هكذا (إْن أعطاها ما علىَ الزائد أخذ للزوج و
ّي، إرْ ُدو ُق َأّن «الجامع «الصَل». وفي رْواية وهو ال له يطيب الفضل الصغير»: 

َ قوله لطلق َفل َناَح تعالىَ: { إهَما ُج ْي َل َدْت إفيَما َع َت ْف إه}ٍ ، ا «الصَل» وهو ودليل إبَ
ّدمنا. وما ما الصحيح َبة، أبَي ابَن رْوى ق ْي عن مصنفيهما، في الّرّزاق وعبد َش
ْيج، ابَن عن حفصَّ، ٌةا قال: جاءت عطاء عن ُجَر ّنبّي إلىَ امرأ عليه الله صَلىَ ال
ّديَن زوجها، تشكو وسلم َتُر َأ إك»؟ التي حديقته عليه فقال: « َق َد قالت: نِعم َأصَْ

إنّي أخرج فل». وما الزيادةا وزيادةا. قال: «أّما ْط ُق ّدارَْ َحّجاج، «سننه» عن في ال
ْيج ابَن عن ْير: أّن أبَو قال: أخبرنِي ُجَر َبَ عندهَ كانِت َشّماس بَن قيس بَن ثابَت الُز

ُلول، ابَن ُأبَّي بَن الله عبد بَنت زينب فقال وكرهته، حديقة أصَدقها وكان َس
ّنبّي إك»؟ التي حديقته عليه «أتردين وسلم عليه الله صَلىَ ال قالت: نِعم أعطا

ّنبّي وزيادةا. فقال فل». الّزيادةا «أّما وسلم عليه الله صَلىَ ال

ًا وأخرج ّنبّي أّن عطاء عن أيض من الّرجل يأخذ قال: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ ال
َعة َل َت إكيع أعطاها». ورْوى مّما أكثر الُمْخ إعْمَران بَن َعّمارْ عن حنيفة، أبَي عن َو

إنِّي، َدا َهْم إرهَ أنِه علّي عن أبَيه، عن ال عبد أعطاها. وذكر مّما أكثر منها يأخذ أن َك
ًا: أّن أعطاها. وذكر ما فوق منها يأخذ علّي: لِ عن الّرّزاق ّيع أيض َبَ ّوذ بَنت الُر َع ُم

ّدثته بَن ْفَراء: ح ٍء بَكل زوجها من اختلعت أنِها َع ذلك في فخوصَم تملكه، شي
َقاص يأخذ أّن وأمرهَ فأجازهَ، عنه الله رْضي عثمان َي فما رْأسها إع أّن دونِه. ورُْو

ّطاب بَن عمر َعْت عنه الله رْضي الخ إف ٌةا إليه رُْ فقال: زوجها، علىَ نِشزت امرأ
إطها. فكانِت من ولو اخلعها عنهم.  الله رْضي الصحابَة بَين خلفية المسألة ُقْر



َق (وإْن ّل إك إبََماٍل) بَأْن َط ْلقت ْو بَألٍف قال: ط َلىَ (أ إت َماٍل) بَأّن َع ٌق قال: أنِ طال
َع ألٍف علىَ َق َو إئٌن ( َلْت) ولزمها إْن َبَا إب َو) إْن َق ّلق المال. ( خالع أو المسلم ط

ٍر إبََخْم ْو ( ٍر) أو أ إزي ْن ٍة إخ َ حَر أو ميت إجُب (لِ ٌء َي إج) لّن َشي ْو يجب لِ الُمسّمىَ إللّز
َع الِلتزام لعدم يجب لِ وغيرهَ للسلم، َق َو َو إئٌن ( إع في َبَا ْل إعّي الُخ إفي َورَْْج

إق) لّن َ ّطل ّلق اليقاع ال َلّما وقد بَالقبول، مع َد. و إج العامل كان العوض بَطل ُو
ّول في ّثانِي بَائٌن. وفي بَها والواقع كناية، وهو الخلع لفظ ال ّطلق، لفظ ال وهو ال

إقب ْع ّد وأحمد: رْجعّي. وقال مالك الّرجعة. وقال ُي َفر: تر مهرها. وقال ُز
ًا المثل مهر الّشافعي: يجب ّنكاح، اعتبارْ ٌق ويقع بَال بَائٌن. طل

َوإْن َبْت ( َل ًا) بَأن َط ّلقني َثلَث ًا قالت: ط ْلٍف ثلث إبَأ َها ( َق ّل ًةا) في َوط َد إح المجلس َوا
َنٌة) فيقع إئ َبا َف إث بَائنة ( ُل ُث إبَ إف) وقال ( ْل ٍء. أحمد: بَغير مالك: بَاللف. وقال ال شي

َوض، تصحب الباء ولنا: أّن إع طلبت (وفي:) إْن المعوض، علىَ ينقسم وهو ال
ًا َلىَ ثلث َع ّلقها ( ْلٍف) فط ًةا أ ّيٌة يقع واحد إع َ (رَْْج ٍء إبَل َد َشْي ْن إبَي إع َفَة) وبَاللف أ إني َح
ُع والّشافعّي، ومحمد يوسف أبَي عند اللف بَثلث بَائنٌة ويقع مالك، عند ْل (والُخ

َوَضٌة َعا َها) لدفعها في ُم ّق إصّح كالبيع فصارْ البدل َح َي ُها) إذا ( ُع اليجاب كان رُُْجو
إرْ (َشْرُط (و) يصح الّزوج، قبول قبل منها َيا إخ َها) عند ال في حنيفة أبَي َل

المسألتين.
ْلع إصُر) الُخ َت ْق َي َلىَ جانِبها من (و َع إس) أي ( إل حنيفة أبَي عند المرأةا مجلس الَمْج

ّقف فل وأصَحابَه، إمين كان لو ورْاءهَ ما علىَ إيجابَها يتو َي ًا. (و ّنِه في غائب إه) ل ّق َح
ّطلق يوقع ّتىَ بَشرط ال َكَس قبولها. (ح َع ْنِ َفل ا َكاُم)  شرط ولِ رْجوعه، يصّح الْح

ورْاء ما علىَ إيجابَه فيتوقف جانِبه، من المجلس علىَ يقتصر ولِ له، الخيارْ
غائبًة. كانِت لو المجلس

إخيارْ وأحمد: شرط والّشافعّي ومحمد يوسف أبَو وقال له، كشرطه بَاطٌل لها ال
اليمين في الخيارْ يصّح لِ وكما الطلق، وهو اليمين شرط جانِبها من الخلع لّن

إت لو شرطه. ولهذا في يصح لِ ٌق قال: أنِ إت إْن طال ّدارْ دخل إخيارْ َأنِك علىَ ال بَال
بَاطلً. الخيارْ كان أيام، ثلثة

لو ولهذا بَعوٍض، ماٍل تمليك لنِه البيع، بَمنزلة جانِبها من الخلع حنيفة: أّن ولبَي
َقبوله قبل المجلس من قامت أو رْجعت ثم بَكذا منك نِفسي قالت: اختلعت

ًا كان بَطل. ولو بَاطلً. كان فقبل فبلغه غائب
ُد ْب َع َوال َها) أي ( إت َل إز ْن حنيفة أبَي عند له الخيارْ شرط فيصّح المختلعة، بَمنزلة إبََم

ُطل ماٍل، علىَ مولِهَ أعتقه إذا فيما ْب َي يميٌن، العتق لّن ومحمد يوسف أبَي عند و
َقبوَل شرطها. في فكذا اليمين، في يصّح لِ والخيارْ له، شرٌط المال العبد و
َأّن ولبَي له الخيارْ شرط فيصّح البيع، معنىَ في العبد جانِب من ذلك حنيفة: 

كالبيع.
إقُط ُيْس َو ُع) علىَ ( ْل ٍم ماٍل الُخ ُةا) وهو معلو َأ َبارَْ إرىء أْن (والُم ْب صَاحبه. منهما كّل ُي

َق في كذا خطأ منه الهمزةا وترك ُقو إح) الواجبة «المغرب» (َح َكا ّن الجانِبين من ال
ُهَما) فل ْن َع ّلق لم ما يسقط ( ّنكاح، يتع ويسقط الّزوج، من اشترت ما كثمن بَال

ّلق ما ّنفقة كالمهر بَه، يتع ّيدنِا وال ّنِه بَه الماضية. ق ّنفقة ل للمختلعة. والمبارْأةا: ال
َنىَ ْك ّدةا، في دامت ما والُس ّ يسقطان ولِ الع ْكر. وقال إلِ ّذ إقط محمد: لِ بَال ُيس

ّ والُمبارْأةا الُخلع والشافعّي.  كمالك فقط سّميا ما إلِ



ّدةا نِفقة وأّما إرطت فإْن الع ًا، َتسقط فيهما ُش ّ إجماع ًا. ولو تسقط لِ وإلِ إجماع
ّقتا فإْن ـ الّرضاع ُمؤنِة أعني ـ الصغير الولد نِفقة من البراءةا شرطا ًا و وقت

ّ جاز كالّسنة ّنفقة عن أبَرأته فل. ولو وإلِ َنىَ ال ْك ّنفقة، عن البراءةا صَّحت والّس ال
َنىَ عن تصح ولم ّنفقة لّن الّسك ّقها، ال َنىَ ح ْك ّق والّس تعالىَ: لقوله الّشرع، ح

َ َولِ ُهّن { إرُجو إهّن إمْن ُتْخ إت ُيو َ ُبَ ّ َيْخُرْجَن َولِ إتيَن أْن إلِ ْأ ٍة َي إحَش َفا ٍة}ٍ فلو إبَ َن ّي أبَرأته ُمب
َنىَ مؤنِة عن ْك َها. سكنت أو مكانِها ُأجرةا التزمت صَّح: بَأن الّس َك ْل إم
ّنفقة عن البَراء ثم ّنِما ال ْلع عقد ضمن في يصّح إإ ًا الُخ ْلع تبع ًا، للُخ لو حتىَ إجماع

ّ استحقاقها لعدم يصح لِ عنها الّزوج بَإبَراء الخلع بَعد نِفقتها أسقطت ًا إلِ يوم
ًا. (وإْن َع فيوم َل َتُه الُب َخ ّي إب َها صََ إل َغا) ذلك إبََما ّ الخلع َل ّق (إلِ إع في) َح ُقو ُو )

إق) يعني ّطل ّق في يلغو أنِه ال ّطلق، دون المال ح الروايتين، أصَّح في وهذا ال
ّق في يلغو الخرى الرواية وأحمد. وفي الّشافعّي قول وهو ّطلق ح ًا، ال أيض

ُغو ْل َي َذا)  َك َو ْلع ( ّق في الُخ ّطلق دون المال ح َلْت) َشْرَط (إْن ال إب َدَل الّزوج َق َب ال
ّيزةا وهي عليها ّنكاح سالٌب الخلع أّن تعرفا ُمم جالٌب. وال

َعلىَ َو ّنُِه ( إمٌن) ـ أ إإْن أي ـ بَمالها علىَ عطٌف َضا ّنِه علىَ صَغيرته خلع و ضامٌن أ
إه الُخلع لبدل ْي َل َع َف ُلُه المال) أي ( َذ أعلم وتعالىَ سبحانِه والله مالها، من (لِ بَ

(بَالصواب).

َهارُْ) (في فصل ّظ ال
إت قال إذا امرأته ظاهر اللغة: مصدرُْ (الظهارْ) في َلَي لها: أنِ إر َع ْه َظ ُأّمي.  َك

إبيُه) المسلم وفي َتْش إه ُيَضافُا (َما الشرع: ( ْي َل ُق إ َ ّطل إة) بَأْن إمْن ال ْوَج َها، الّز َه ّب يش
ًا أو ّبُر عضو َع ًا أو عنها، بَه ُي ًا جزء إبََما منها شائع إه َيْحُرُم ( ْي َل َظُر إ ّن إو إمْن ال ُعْض

إه) وهي إم ًا عليه المحّرمة َمْحَر َنَسٍب، مؤبَد ٍةا، أو إبَ ّيدنِا أو مصاهر رْضاٍع. ق
ّذمّي ظهارْ لِ لنِه بَالمسلم إذيَن قوله لظاهر عندنِا لل ّل إهُروَن تعالىَ: {ا َظا ُي
ُكْم}ٍ، ْن ّذمّي ولن إم ً ليس ال ظهارْ وأحمد: يصّح الشافعّي للكفارْةا. وقال أهل
ّذمّي، ّيد يصّح فل الّصبّي ظهارْ وأّما ال ًا. وق ّطلق إليه يضافا بَما إجماع لو لنِه ال

ّيد يكون لِ أّمي كظهر علّي رْجلك أو لِمرأته: يدك قال ًا. وق لنِه بَالّزوجة مظاهر
إته قال لو ًا، يكون لِ لَم إذيَن لقوله مظاهر ّل إهُروَن تعالىَ: {ا َظا ُكْم ُي ْن إمْن إم

إهْم}ٍ. إئ إنَِسا
ّي: يصّح مالك وقال إرْ ْو ّث ّبَرته، َأمته، من الرجل ظهارْ وال َد قول وهو ولدهَ، وأّم وُم
ٍر َجْمع ّيب، بَن سعيد والتابَعين. واعتبرهَ الّصحابَة من كثي إرمة، الُمَس ْك إع و

ُوس، َتادةا وطا َق ّي و إر ْه ّيدنِا في والّز ّتحريم بَكون الموطوءةا. وق لنِه التأبَيد علىَ ال
إت قال لو َلّي لِمرأته: أنِ إك كظهر ع ًا، يكون لِ أخت امرأته أخت حرمة لن مظاهر
عصمته.  في امرأته دامت ما

َو) أي ُه َو ّظهارْ ( ُيَحّرُم ال َها ( َأ ْط إه) بَشهوةا َو إعي َدوا ٍة كَمَس َو ُقبل ٍةا و ّتىَ بَشهو (َح
إلَما ّفَر)  َك َلة حديث من داود أبَو رْوى ُي ْو ْوس مني قالت: ظاهر ثعلبة بَنت َخ بَن أ
فيه يجادلني وهو إليه أشكو وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فجئت الّصامت،

ّنِما الله ويقول: «اتقي إرْحُت عّمك». فما ابَُن هو فإ ّتىَ َبَ ْد الله أنِزل ح َق تعالىَ: {



َع إم ْوَل ا َس ّلتي َق ُلَك ا إد َها}ٍ الية، في ُتَجا إج ْو والسلم: «يعتق الصلةا عليه فقال َز
ّنِه شهرين يجد. قال: «فيصوم رْقبة». قالت: لِ لِ كبيٌر شيٌخ متتابَعين». قالت: إ

إعُم أْن يستطيع ْط ُي ًا. قالت: ليس ستين يصوم. قال:  ٌء عندهَ مسكين ّدق شي يتص
َعَرٍق أعينه بَه. قال: «فإنِي ٍر». قالت: يا من إبَ إعينه وأنِا الله رْسول تم َعَرٍق ُأ بَ

إت، ًا، ستين عنه بَهما فأطعمي اذهبي آخر. قال: «أحسن إلىَ وارْجعي مسكين
عمك». ابَن
ُق: ستون أبَو قال َعَر ًا. ثم داود: وال أنِه الّرحمن عبد بَن سلمة أبَي عن رْوى صَاع

إبيٌل ْنِ إز ُق:  َعَر ًا. وقال عشر خمسة يأخذ قال: ال ُق: داود أبَو صَاع َعَر وغيرهَ: ال
ْكتل ًا. ثلثين يسع إم صَاع

َواعي وأحمد: أّن الّشافعّي وعن ّد ّتحريم لّن ُتْحُرُم لِ ال إرفَا ال ّتماّس بَالية، ُع وال
ّتماّس الجماع. ولنا: أّن عن كناية فيها أحق بَاليد. والحقيقة المّس في حقيقة ال
رْبَه استغفر دواعيه أو وطىَء منه وقع بَالمراد. فإن أعلم تعالىَ والله تراد، بَأن
ّفَر حتىَ إليه يعود ولِ َك ّباس ابَن عن الرْبَعة السنن في إلَما ُي ً أّن ع ظاهر رْجل

ّفَر، أْن قبل عليها فوقع امرأته، َك علىَ حملك «ما وسلم عليه الله صَلىَ فقال ُي
َلها قال: رْأيت ذلك»؟ ْلَخا ـ. قال: ساقيها لفظ: بَياض وفي ـ القمر ضوء في َخ

ّفر». وفي حتىَ «فاعتزلها الله صَلىَ الله رْسول ماجه: فضحك ابَن لفظ تك
ّفر. قال حتىَ يقربَها لِ أْن وأمرهَ وسلم عليه غريب حسٌن الترمذي: حديٌث يك

َوى َلَمة عن صَحيٌح. ورَْ إضّي، صََْخر بَن َس َيا َب وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن ال
إهر في َظا إقع الُم َوا ّفر، أْن قبل ُي َك ٌةا ُي ٌةا». وقال: حديٌث قال: «كفارْ حسٌن واحد

غريٌب.
إت ْنِ َأ إفي:  َو َلّي ( ُأّمي) أو َع ّيُة (صََّح أمي مثل ك إة) لّن إنِ َكَراَم هذا بَمثل إرْادتها ال

ٌع الكلم َو) صََّح شائ إرْ) لّن نِية ( َها ّظ ّنه بَظهرها تشبيٌه الم بَجميع التشبيه (ال لك
ّية إلىَ فيفتقر بَصريٍح ليس ّن َو) صَّح ال ّنِه نِية . ( إق) ل َ ّطل قال: لو كما كناية، (ال
إت ّطلق بَه ونِوى حراٌم، علّي أنِ ًا يكون ال ًا. طلق بَائن

ًا َلْم (فإْن إو) شيئ ْن َغا) في َي َل مذهب في ووجٌه يوسف، وأبَي حنيفة، أبَي قول (
ًا الشافعّي. وكان في ووجٌه يوسف، أبَي عن ورْواية محمد، قول في ظهارْ

ًء الشافعّي، مذهب يوسف.  أبَي عن ورْواية وأحمد، مالك، قول في وإيل

إت ْنِ َأ إفي:  َو َلّي ( إزمه َحَراٌم َع ُأّمي) ل َوى (َما َك إلَما إمْن َنِ ٍرْ)  َها التشبيه من فيه إظ
إت َطلٍَق) لّن (أو بَالحرمة َقْت نِواهَ فإذا كناياته، من حراٌم علّي أنِ ُل ًا، َط بَائن
قالوا. وفيه كذا بَالحرمة، تصريٌح الكرام دون للتأكيد بَالحرمة التشبيه ويكون

ُعد لِ إذ بَحٌث ْب ّدق كلمه، محتملت من فهو المحترم، بَالحرام ُيراد أن َي فيص
ّدعىَ إذا ديانًِة نِيتة. ا
َفإْن إو َلْم ( ْن ًا َي إه) شيئ ٌء إبَ َد (فإيل ْن إبَي إع َهارٌْ ُيوُسَف أ إظ َد َو ْن َد) وفي إع «جامع ُمَحّم

ّتحريم لن الكّل، عند ظهارٌْ أنِه قاضيخان»: والصَّح ظهارٌْ. بَالتشبيه المؤكد ال
إشّي ذكرهَ وكذا َتا ّتُمْر ُتّن غير من ظهارْ أنِه ال ْنِ َأ إفي) قوله: ( َو َلّي خلفا. ( إر َع ْه َظ َك
إه أّمي إئ إنَسا إجُب إل ُكَل َي ٌةا) وهو إل ّفارَْ ًا، ظاهر لو كما الجديد الّشافعّي قول ك مرارْ
ٍد. مجلٍس في ولو واح



ٌةا ثورْ: يجب وأبَو وأحمد، مالك، وقال ٌةا، كفارْ ُطل ولِ واحد ْب ّظهارْ َي بَطلقها ال
ًا، ّظهارْ كان آخر زوج بَعد إليه عادت لو حتىَ ثلث حتىَ يقَربَها لِ حاله علىَ ال

ّفر، منها. ظاهر ما بَعد ـ أمًة كانِت لو ـ بَشرائها وكذا يك
إهَي) أي َو ّفارْةا ( إجُب الك َت إد ( ْو َع ْل إم أي إبَا َعْز َلىَ إبَال َها) وهو َع إئ ْط مذهب ظاهر َو

ّطأ» العزم في وجعله مالك، والمساك. (ومذهب الوطىَء علىَ «المو
إقيَب طلقها عن يمسك أَن الّشافعّي ّظهارْ ع فيه، طلقها يمكنه زماٍن في ال

تجب لِ وطئها، علىَ يعزم ولِ ُمحّرمة تكون أْن رَْضي «الينابَيع»:) إذا وفي
ّفارْةا. ولو إلَم يجب لِ العزم، ترك ثم عزم الك ُع ًا. ف ّفارْةا أّن أيض بَمجرد تجب لِ الك

ّظهارْ، مالك. مذهب من والصحيح أحمد قول وهو ال
إهَي َو ُق ( ْت ٍةا إع ٍة) صَغير َب َق ٍةا، أو رَْ ٍة كبير ٍةا أو مسلم مرتدةا. لِ كافر
فكان تكفير، في تحرير لنِه الكافرةا تجزىء وأحمد: لِ والشافعّي، مالك، وقال

ّفارْةا شرطه من اليماُن القتل.  َكك

ٍة لذاٍت اسم وهي الرقبة، عليه المنصوص ولنا: أّن ٍه كل من مملوك وقد وج
َدت، إج ّنصَّ في وليس ُو ّين ما ال بَصفة والتقييد والكفر، اليمان صَفة عن يب
ّنصَّ علىَ والزيادةا ، زيادةا يكون اليمان ولِ الواحد بَخبر يثبت فل نِسٌخ، ال

إعتقاد لِستلزامه عندنِا المنصوص) بَاطٌل (علىَ المنصوص قياس بَالقياس. ثم
ّلىَ فيما النقصَّ لن ههنا التخصيصَّ دعوى يجوز يجوز. ولِ لِ وذلك بَيانِه، الله تو

العام. غير والمطلق عموم، له لما التخصيصَّ
َ إئَت) أي (لِ َق لِ َفا إت إعت إس فائ ْن إج إة) لنِه ( َع َف ْن ْعَمىَ معنىًَ هالك الَم َل َكا )

إع ُطو ْق ُهَ والم َدا ْو َي ُهَ أ َ ْو إرْْجل ُهَ)، أ َهاَما ْبَ بَإبَهاميه قوته لن البطش منفعة لفوات إ
ْو ٍد (أ إرْْجٍل َي إنٍِب) (لفوات َمْن َو ّذرْ لنِه منه المشّي منفعة َجا ّيد متع عليه. ق

فواتها). دون المنفعة جنس لِختلل يمنع لِ جانِبين من كان لو لنِه بَالجانِب
َ َبق (و) لِ ْط إن) الُم ُنو إر) أي (الَمْج ّبَ َد ّبَر عتق ولِ (والَم َد ّق لنِه الُم الحّرية استح
إريُر وقوله بَوجه َتْح َف ٍة}ٍ يقتضي تعالىَ: { َب َق كل من الحرية وإنِشاء الكمال، رَْ

الولد. أّم حكم وجه. وكذا
إب) حال عتق (و) لِ َت َكا ّدى كونِه (الُم ْعَض (أ إه) لن َبَ إل َد ٍذ إعتاقه َبَ لِ وبَه بَبدٍل، حينئ
ّفارْةا تتأدى ّد فل عبادةا، لنِها الك لم بَعوٍض بَعضه كان ومتىَ خالصًة، تكون أن بَ
ًا يكن ّقه في اختلفوا الّصحابَة ولّن تجارْةا، يكون لنِه خالص بَعض أدائه بَعد رْ

إتق عنه الله رْضي علّي فكان البدل، ْع َي ّدى، ما بَقدرْ يقول:  يقول: مسعود وابَن أ
ّدى إذا ُق. واختلفهم نِفسه قيمة أ إت ْع إه في َي إق بَه. التكفير جواز من مانِعٌة شبهٌة إرْ

ّيد َتب وق َكا ّدى بَكونِه الُم ّد لم لو لنِه بَدله بَعض أ ًا يؤ ّفارْةا عن عتقه جاز شيئ الك
ًا عندنِا َفر، خلف لذاٍت اسم الرقبة رْواية. لّن في وأحمد والّشافعّي، ومالك، لُز

ٍة ًا، مرقوق َتب عرف َكا َتُب وسلم عليه الله صَلىَ كذلك. قال والُم ٌد «الُمكا ما عب
إقَي ٌء». رْواهَ كتابَته من عليه َبَ داود.  أبَو شي

إف عتق (و) لِ إنِْص ٍد ( ْب َتَرٍك) عن َع ّفارْته ُمْش إعتق َك ُثّم)  إه ( إقي َبَا َد ( ْع إه) وقال َبَ إنِ َضَما
ًا كان إن ومحمد: تجزئه يوسف أبَو إسر َو) لِ ُمو إف عتق ( إنِْص إهَ) عن ( إد ْب ّفارْته َع ك

ُثّم) عتق إه ( إقي َبَا َد ( ْع َها) لّن َبَ إئ ْط والمأمورْ المسيس، بَعد وقع العبد بَاقي عتق َو



يتجزأ. العتق لن حنيفة، أبَي عند وهذا المسيس، قبل العتق هو بَه
بَعض فإعتاق عندهما، يتجزأ لِ العتق لّن فيجوز ومحمد يوسف أبَي عند وأّما
الكل. إعتاق العبد
إهر (وإْن َظا إن َعَجَز) الُم َع إق) بَأْن ( ْت إع وهو التكفير وقت ثمنها ولِ رْقبة يملك لم ال
ّتكفير، أقوال: وقت ثلثة الوجوب. وللّشافعّي أحمد: وقت مالك. وقال قول ال

الحالين وأغلظ الوجوب، ووقت
.

إن (صََاَم ْي ْهَر ًء) أي َش َ َفَمْن لقوله متتابَعين إولِ ْد َلْم تعالىَ: { إج َياُم َي إص إن َف ْي ْهَر َش
ْيَس َل إن}ٍ ( ْي َع إبَ َتا َت إهَما) ولِ ُم َ (رََْمَضاُن بَينهما إفي ّياُم َولِ ّيُة) وهي: يوما ال إه ْن العيد الَم

بَالجماع، غيرهَ صَيام المقيم للصحيح فيه يجوز لِ رْمضان لّن التشريق، وأيام
ّيام العيد يوم وصَيام ّتشريق وأ إهّي ال ْن ّلة شهرين صَام عنه. ولو َم َه وإْن جاز، بَال

ٍر كّل كان ًا. وإْن وعشرين تسعة شه ّلة بَغير صَام يوم تسعة لتمام وأفطر اله
ًا وخمسين الِستقبال.  فعليه يوم

وأحمد: مالك، الجديد. وقال في الّشافعّي وعند عندنِا، بَالمرض التتابَع وينقطع
التتابَع بَأّن والفطر. وأجيب القتل كفارْةا في بَالحيض ينقطع لِ كما ينقطع لِ

ّنصَّ، شرط ٍر، كل في تحيض أنِها والغالب بَال صَام كالمستثنىَ. ولو فكان شه
يجب يوم آخر من الّشمس غروب قبل العتاق علىَ قدرْ ثم متتابَعين شهرين

إنِّي قول وهو العتق، عليه َدل علىَ لقدرْته الُمَز ْب وصَارْ البدل، من فراغه قبل الُم
ًا. وقال صَومه يستحب. ولكن العتق، يلزمه وأحمد: لِ والّشافعّي مالك تطوع

مالك المسكن. وقال بَخلفا خادم له من يصوم الكمل»: لِ «خزانِة وفي
ّد بَالماء واعتبرهَ خادم، له من والّشافعّي: يصوم الّرازي للعطش. وفّرق المع

ُله لعطشه، بَإمساكه المأمورْ القرآن» بَأّن «أحكام في بَينهما محظورٌْ واستعما
ٍر عن أجنبّي أعتق الخادم. ولو بَخلفا عليه إه َظا ُئُه لِ ُم إز لما بَأمرهَ كان وإن ُيْج
كان إإْن تجزئه والّشافعّي ومالك، يوسف، أبَو الولِية. وقال إلزام من فيه

بَأمرهَ.

َوإْن َطَر) في ( ْف ْكٍل الّشهرين َأ َأ إرها إجماٍع أو ُشرٍب أو بَ َنَِف) لفوات َغي ْأ َت (اْس
َذا) استأنِف عليه المنصوص التتابَع َك َو َها) أي (إْن ( َئ إط ّلتي َو في منها ظاهر ا

ً الشهرين ْيل َل ًا) عند ( ْو يستأنِف يوسف: لِ أبَو وقال ومحمد، حنيفة أبَي َعْمد (أ
ًا) وفي ْوم ّنسخ بَعض َي ًا أو ال ٌا) أي نِهارْ َلق ْط ًا (ُم ًا. واعلم أو عمد قيد أّن سهو

ً منها ظاهر التي وطىَء في العمد ًا المختصر هذا في وقع ليل «للهداية»، تبع
ٌد فيها وهو الوطىَء في والنسيان العمد لّن شيء، عن بَه ُيْحترز لِ اتفافّي قي

ًء.  بَالليل سوا

َوإْن ٍر الصوم عن َعَجَز) المظاهر ( َب َعَم) هو زواله ُيْرَجىَ لِ مرٍض أو إلك ْط أو (أ
ّتيَن نِائبه ًا) لقوله (س إكين َفَمْن إمْس ْع َلْم تعالىَ: { إط َت َعاُم َيْس ْط ّتيَن فإ ًا}ٍ إس إمْسكين

ُكلّ) أي إعُم ( ْط ْدرَْ مسكين كل ُي َق إةا) نِصف ( ْطَر إف ّدان، وهو ُبََر من صَاٍع ال أو ُم
ًا ٍر من صَاع ٍر أو تم َتُه) لّن (أو شعي المساكين، عن اليوم حاجة دفع المعتبر إقيَم
ْطر. وقال كصدقة فكان إف إعم ال ْط ُي ّدا الّشافعّي:  من البلد قوت غالب من ُم



ّدا مالك: يطعم الحبوب. وقال ّد ُم ّدان وهو هشام، بَُم ّد ُم ّنبّي بَُم الله صَلىَ ال
ُبّر من أحمد: يجب وقال وسلم عليه ّد، ال ّتمر ومن ُم ّدان. والشعير ال ُم
َوإْن ُهْم) أي ( ّدا ّتين َغ ًا س ُهْم) أي مسكين َعّشا َو ً بَأعيانِهم ( ُهْم) قليل َع َب َأْش َو ما (
ًا. ولِ أو أكلوا َدام من بَد كثير إل ّذرَْةا خبز أطعمهم إْن ا خبز بَخلفا الشعير أو ال

ْو ُبّر. (أ َطىَ) كّل ال ْع ٍد أ ْطلن: رْبَع (َمّن واح أبَي قول علىَ الّصاع، ُبََر) وهو: رْ
ْي حنيفة َو َن ٍر (وَم ْو َتْم ْو) أعطىَ أ إعير،أ ًا َش إحد َوا إن ( ْي ْهَر مالك. قال َجاَز) وبَه َش
عليه المنصوص الكفارْات. ولنا: أّن في التمليك من بَد الّشافعّي: لِ وقال

ّد بَه والمقصود التمكين، في ذلك وحقيقة الطعام، ّلة، َس ّتمليك وفي الَخ تمام ال
ّدى ذلك، ٍد بَكل الواجب فيتأ ّتمليك منهما. أّما واح ّتمكين وأّما فظاهٌر، بَال بَال

ّبهه أنِه عليه والدليل النصَّ، عبارْةا فلمراعاةا تعالىَ: الله فقال الهل، بَطعام ش
إمْن إط { ْوَس إعُموَن َما أ ْط ُكْم}ٍ وذلك ُت إلي ْه ّدى أ ّتمليك يتأ ّتمكين تارْةا، بَال أخرى. وبَال
َدرْ أْن لِحتمال المس علىَ الطعام تقديم ويجب هذا، ْق واجٌب هو ما علىَ قبله َي

ّنصَّ لّن خلله في بَالوطىَء الطعام يستأنِف ولِ قبله، ٌق فيه ال ٌد غير مطل ّي مق
ّتماّس.  قبل بَما ال

إفي َو ٍم) أي ( ْو ًا أعطىَ ولو َي ٍم في واحد ْدرَْ يو َق إن ( ْي ْهَر ّ لَِ) يجوز الّش يوم، عن إلِ
ٍم في ذلك أعطاهَ سواء َعاٍت، علىَ أو دفعًة يو َف ّتفريق عليه الواجب لّن َد ال

َذا كالحاّج يوجد، ولم الخاص، ًةا دفعًة حصياٍت بَسبع الجمرةا رْمىَ إ مجتمعًة واحد
ُئُه لِ متفرقًة لِ إز ّ ُيْج ٍةا. لّن عن إلِ ّد المعتبر واحد ّلَة، َس ذلك في انِدفعت وقد الَخ

ّطاعم إطعام يكون ذلك بَعد إليه فالصرفا أولًِ، دفعه بَما اليوم ُئُه. فل ال إز ُيْج
ُئُه، دفعاٍت علىَ أعطاهَ وقيل: إذا إز ّتمليك لّن ُيْج والحاجة الطعام، مقام أقيم ال

ّتمليك بَطريق ّدفعات فّرق نِهاية. فإذا لها ليس ال ٍم في ال اليام. في كما جاز يو

إفي»: ما «شرح وفي َوا ّنصَّ في ورْد ال كافيٌة، فيه فالبَاحُة الطعام، بَلفظ ال
ّظهارْ ككفارْةا ورْد والفداء. وما الصيد، وجزاء واليمين، رْمضان، في والفطارْ ال

إفداء اليتاء بَلفظ فيه ُيشترط وال ّتمليك، فيه ف إفطر، والّصدقة، كالزكاةا ال وال
ُعْشر، المرام. بَحقائق أعلم سبحانِه والله الحرام، في الذى عن والحلق وال

إن في فصٌل ّلعا ال
َعن لغًة: َمْصدرُْ وهو إعن لِ ًا. وأصَل ملعنًة يل َعانِ إل ْعن و ّل ّطْرد ال والبَعاد. ال

ّكداٌت شهاداٌت عندنِا وشريعًة: هو ْيمان، مؤ ْقرونٌِة بَال ّلعن م الرجل، جانِب في بَال
ّد مقاَم قائمٌة المرأةا، جانِب في الغضب بَذكر ومقرونٌِة حقه، في القذفا ح

ّد ومقاَم ّقها. في الزنِا ح ح
ّنِه مالك وقال ْيمان والّشافعّي: إ ٌةا أ تعالىَ: بَقوله واحتجا بَالشهادةا، مؤكد

ُةا َد َها َفَش إهْم { إد ُع َأَح َبَ َداٍت أرْْ َها َكٌم إبَا}ٍ، َش والشهادةا اليمين، في فقوله: {بَا}ٍ ُمْح
ًا، كان قال: أشهد، لو فإنِه اليمين، تحتمل إمَل َفَحَمل يمين َت َكم.  علىَ الُمْح الُمْح

َنا َل ّنساء من «أرْبَعٌة وسلم عليه الله صَلىَ قوله و ّنصرانِيُة ملعنة لِ ال بَينهم: ال
تحت والُحّرةا الُحّر، تحت والمملوكة المسلم، تحت واليهودية المسلم، تحت

إنّي ماجه ابَن المملوك». رْواهَ ْط ُق ّدارَْ ْيب. ووقفه بَن عمرو حديث من وال َع ُش



إعّي ْوَزا ْيج وابَن ال ّد علىَ ُجَر ْيب. بَن عمرو ج َع ُش
قال: أنِه وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عن الحسن: بَلغنا بَن محمد وقال

علىَ نِصٌَّ وامرأته». فهذا العبد بَين ولِ السلم، وأهل الكفر أهل بَين لعان «لِ
ّية اشتراط ّنِه هذا إلىَ إشارْةا الية فيهما. وفي الّشهادةا أهل قال: تعالىَ فإ
إذيَن ّل َوا ُهْم َيْرُموَن { َواَج َلْم َأْز ُكْن َو ُهْم َي ُء َل َدا َه ّ ُش ُهْم}ٍ استثنىَ إلِ ُفُس ْنِ أنِفسهم أ

ٌد الّزوج أن فثبت الشهداء عن المستثنىَ جنس من يكون المستثنىَ لّن شاه
ُةا شهادته علىَ نِصَّّ ثم منه، َد َها َفَش إهْم فقال: { إد ُع َأَح َبَ َداٍت أرْْ َها علىَ بَا}ٍ فنصَّّ َش

واليمين. الّشهادةا
الحكم إيجاب إلىَ هنا الحاجة بَاليمين. ولّن المؤكدةا الّشهادةا هو فقلنا: الّركن

ّ اليمين، دون الشهادةا هو فيهما الحكم ليجاب يصلح والذي الطرفين، في إلِ
ٌةا أنِها يكون أْن عن تخرجه لِ بَاليمين والتأكيد لنفسه، يشهد لنِه بَاليمين مؤكد

ًةا. فقّررْ ّلعن جانِبه في الّركن الّشارْع شهاد ًا، كان لو بَال في وبَالغضب كاذبَ
ّلعن فكان ذلك، يعلم لِ والقاضي أحدهما، الّصادق كاذبًَة. لّن كانِت لو جانِبها ال

ًا جانِبه في ّد مقام قائم ًا الغضب صَارْ جانِبها وفي القذفا، ح ّد مقام قائم الزنِا. ح
ًا الكل وُسّمَي ًا ُتَسّمىَ كالصلةا ، فيها اللعن إلَشْرع لعانِ ًا رْكوع وسجود

ُعَمرين، للتغليب أو فيها لشرعيتهما وهو الّرجل جانِب من واللعن والقَمرين، كال
ّدٌم فيه.  مق

َذفَا) أي (َمْن ًا رْمىَ َق َنِا) صَريح إبَالّز َتُه) بَأْن ( ْوَج أنِت أو تزنِين، لها: رْأيتك قال (َز
َفَة) عن زانِية يا أو زانِيٌة، إفي َع بَزنِىًَ متهمًة ولِ زانِيًة تكون لِ التي وهي الّزنِا (ال
ٌد لها يكون كمن ّد مّمن تكون معروفٌا. والحاصَل: أنِها أٌب له يكون لِ ول ُيَح

ُفها، إذ ّد مّمن تكن لم فلو قا ّوجت قاذفها: بَأْن ُيَح ٍد بَنكاٍح تز أو فيه، بَها ودخل فاس
َئت أو عمرها، في زنِت إط ًا ُو ّلعان يجري ولِ مّرةا، ولو بَشبهة حرام لنِها بَينهما، ال
ّقها في ّد مقام ح ّد فل القذفا، ح ُمْحصنًة. تكون أْن بَ

ُكّل) من َو ُلَح الّزوجين ( ًا) أي (صََ إهد ّيا َشا لعان فل المسلم، علىَ للشهادةا مؤد
ٍد ولِ مجنوٍن من ّنِهما قذفٍا في محدو ولِ لتحّملها، ولِ الشهادةا لداء يصلحان لِ ل
ُلحان لِ لنِهما وصَبَي مملوٍك من ُلحا وإْن الشهادةا لداء يص من ولِ لحّملها، صََ

ٍر ُلح لِ لنِه كاف ُلَح وإن المسلم علىَ الشهادةا لداء يص عندنِا، مثله علىَ لدائها صََ
ّد يوجب ذلك مع لكن إجبه، عن ينفك لِ بَالّزنِا القذفا لّن القذفا، ح خرج فإذا مو
ًا يكون أن من ًا كان القاذفا في لمعنىًَ للعان موجب ّد. موجب للح
ْو َفىَ) الّزوج (أ َها) الذي َنِ َد َل َو َد ( إل أبَيه عن غيرهَ من الذي أو فراشه، في ُو

ًا. ولهذا بَذلك يصير لنِه المعروفا، ّد قاذف لبَيك. ولِ لجنبّي: لست قال من يح
ٍة، غيرهَ من كونِه لِحتمال إعتبارْ لّن أجنبّي، نِفاهَ لو فيما ذلك يعتبر لِ كما لشبه
ّنسب في الصَل ّنكاح ال ٌق والفاسد الصحيح، ال الفراش عن بَه. ونِفيه ملح

ْلَحق يظهر حتىَ قذفٌا الصحيح ًا يصير لِ الّشافعّي بَه. وقال الُم ما بَالنفي قاذف
الّزنِا. من إإنِه يقل لم

َبْت َل َطا إه) أي (و إجب إبَ ّنِه القذفا بَمو ّقها ل ّد في كما عنها الّزنِا عارْ لدفع ح ح
ّ القذفا، َطالب أْن للولد أّن إلِ ّقه لنِه القذفا في ُي ًا ح ْفي إلىَ لِحتياجه أيض َنِ

منه.  هو ليس عّمن َنَِسبه



َعَن) خبر َ ّنِما قذفا، َمْن وهو المبتدأ (لِ ّي، رْوى إلَما ُيلعن وإ ُبخارْ ومسلم، ال
ّطأ»، في ومالك َهاب ابَن حديث من ماجه وابَن داود، وأبَو «المو ْهل عن إش بَن َس
ْعد ّي، َس إد إع إمر أن الّسا ْي َو إنِّي ُع َ َعْجل ّي، بَن عاصَم إلىَ جاء ال إد له: يا فقال َع

ً أرْأيت عاصَم ً امرأته مع وجد رْجل لي سل يصنع؟ كيف أم فتقتلونِه، أيقتله رْجل
الله صَلىَ الله رْسول عاصَم فسأل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عاصَم يا

رْجع فلّما وعابَها المسائل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فكرهَ وسلم عليه
إمر جاء أهله، إلىَ عاصَم ْي َو فقال الله؟ رْسول لك قال ماذا عاصَم فقال: يا ُع

إرهَ َك وعابَها. ـ سألتها نِسخة وفي ـ عنها سألته التي المسائل الله رْسول عاصَم: 
إمر: والله له فقال ْي َو ّتىَ أنِتهي لِ ُع إمر فأقبل عنها، أسأله ح ْي َو ّتىَ ُع رْسول أتىَ ح
ّناس، وسط وهو وسلم عليه الله صَلىَ الله ً أرْأيت الله رْسول يا فقال ال رْجل
ً امرأته مع وجد صَلىَ الله رْسول فقال يفعل؟ كيف أم فتقتلونِه، أيقتله رْجل
ًا، صَاحبتك وفي فيَك علّي الله أنِزل «قد وسلم عليه الله إت فاذهب قرآنِ ْأ بَها. ف
َنا قال َع ّناس مع وأنِا سهل: فتل فلما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عند ال

ْبَُت قال فرغا َذ َك إمُر:  ْي َو َها، إْن الله رْسول يا عليها ُع ُت ْك ّلقها أْمَس إمر فط ْي َو ًا ُع ثلث
تلك شهاب: فكانِت ابَن قال وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول يأمرهَ أْن قبل
ّنة المتلعنين. ُس

ُأ ثابَتٌة اللعان وصَفة َد ْب َي ّنِه بَالكتاب: ( ْوُج) ل إعي، الّز ّد ً منه ُتطلب والُحّجة الُم أولِ
ُقوُل َي َف ًا): أي ( َبَع ُد مراٍت أرْبَع أرْْ َه َأْش ّنِي بَه ُأقسم بَالله) أي ( َأ ٌق) أو ( إد إمن صََا َل

إفيَما الصادقين َها ( ُت ْي إه رََْم َنِا) إن إمَن إبَ من بَه رْميتها (أو) فيما بَالّزنِا رْماها كان الّز
ْفي َنِ إد) إْن ( َل َو إفي الولد بَنفي رْماها كان ال َو إة ( إمَس َنُة الَخا ْع إه الله َل ْي َل َكاَن إْن َع

ًا) أو إذبَ إفيَما الكاذبَين من َكا َها ( ُت ْي إه رََْم َنِا) أو إمَن إبَ في إليها ويشير الولد، نِفي الّز
مّرةا. كّل
ُثّم ُقوُل) المرأةا ( ُد َت َه ًا: أْش َبَع ّنِه بَالله (أرْْ إذٌب) أو َأ إفيَما الكاذبَين من َكا إنِي ( رََْما

إه) أي كان إن الولد نِفي من بَه رْمانِي فيما أو بَالّزنِا، رْماها كان إْن الّزنِا من إبَ
إفي الولد بَنفي رْماها َو إة ( إمَس َها الله َغَضُب الَخا ْي َل ًا) أو َكاَن إْن َع إدق من صََا

إفيَما الّصادقين إنِي ( إه) من رََْما ْو الّزنِا إبَ مّرةا. كل في إليه وتشير الولد، نِفي أ
ّنِما ّنساء لّن بَالغضب، المرأةا ُخّصت وإ ّلعن يستعملن ال ًا ال بَه يبالين فل كثير

الغضب.  بَخلفا

ُثّم ُق ( َفّر إضي ُي َقا ُهَما) ولو ال َن ْي إبيُن يفّرق لِ أْن سألِهَ َبَ َت َف ٍة) وتستحق ( َق ْل َط نِفقة إبَ
ّدةا ّدةا الع ّتفريق فسٍخ، أو طلٍق من كالمعت إفي) القاضي عن رْواية وال ْن َي أحمد. (و

َنَِسَب إد ( َل َو ْنُه) أي ال ُته عنه الولد هذا نِسب يقول: قطعت بَأن الّزوج عن َع وألزم
ُأّمه، َي بَينكما. كذا قال: فّرقت بَعدما بَ إو أحدهما مات يوسف. فلو أبَي عن رُْ
ّتفريق َقبل إرْثه ال ْو آلىَ أو منها ظاهر ولو الخر، َو ّلقها أ ّنكاح. لبقاء صَّح ط ال

َفر: تقع وقال إهما، بَنفس الفرقة ُز َوى مذهب من المشهورْ وهو تلعن ُيْر مالك. و
إنّي رْوى إلَما عباس وابَن أحمد، عن ْط ُق ّدارَْ ٍد في ال ٍد «سننه» بَإسنا حديث من جي
ّنبّي أّن عمر ابَن ًا». يجتمعان لِ قال: «المتلعنان وسلم عليه الله صَلىَ ال أبَد

ّنة الله: مضت وعبد علّي ولقول ًا. رْواهَ المتلعنان يجتمع لِ أن الّس أبَد
إنّي ْط ُق ّدارَْ ًا. ال أيض



ُفْرقة الّشافعّي: تقع وقال ّكدهَ مّرات أرْبَع بَالّزنِا عليها شهد لما لنِه بَلعانِه، ال وأ
ّلعن، ّنكاح إبَقاء في يكن فلم يأتلفان، لِ أنِهما فالظاهر بَال ٌةا، ال ّد إذا كما فائد ارْت

ْبل فإّن يجتمعان»، لِ الحديث: «المتلعنان ظاهر يخالف الّزوجين. وهو أحد َق
ّنِه المتلعنان. علىَ عليهما يصدق لِ لعانِها فترجم هي تلعن لِ أْن يحتمل أ
ًا ولِ تفريق فل عندهَ، لِ تفّرقا إذا رْواية: «المتلعنان في اجتماع. وأيض

يجتمعان».

ْهل حديث ولنا إد بَن َس ْع ّي َس إد إع ّدم، الّسا ّلقها داود أبَو رْواهَ وقد المتق وقال: فط
َأنِفذهَ تطليقاٍت، ثلثِ عند صَنع ما وكان وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول ف

ّنة. قال الله رْسول وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عند هذا سهل: حضرت ُس
ّنة فمضت ًا. ففي لِيجتمعان ثم بَينهما يفّرق أْن المتلعنين في بَعد الّس هذهَ أبَد
ُفْرقة أّن علىَ دليٌل كلها اللفاظِ ّلعان، تقع لم ال في ما المستعان. وكذا والله بَال

ً أّن عمر ابَن حديث من الصحيحين الله رْسول عهد علىَ امرأته لِعن رْجل
بَأّمه. الولد وألحق بَينهما والّسلم الصلةا عليه ففّرق وسلم عليه الله صَلىَ
رْواية: بَالمرأةا. وفي
َو (ولم ّنِه ُيْر لعان قبل الّرجل لعان بَعد بَينهما فّرق الّسلم الصلةا عليه أ

إقّي قول المرأةا.) وأّما َه ْي َب إمر «المعرفة»: أن في ال ْي َو ّلقها حين ُع ًا ط كان ثلث
ً ّلعان بَأّن جاهل َقة، ال يلزمه وهو الّسلف، في الّضمان َشَرَط كمن فصارْ ُفْر
ّظاهر، خلفا هذا يشرط. فجوابَه: أّن لم أو شرط بَالّسرائر.  أعلم والله ال

َبَىَ) الّزوج (وإْن إن أ َع إن ( َعا ّل إبَس) لِمتناعه ال َق عن ُح قادرٌْ وهو عليه وجب ح
َبس أدائه، علىَ ُيْح ّتىَ ليفائه ف ّفي (ح َو ُي َف إعَن)  َ ْو عليه ما ُيل ّذب (أ َك ّد ُي ْفَسُه) فيح َنِ

ّد. وقال بَالتزام نِفسه علىَ لقرارْهَ الّزوج أبَىََ وأحمد: إن والّشافعّي مالك الح
ّلعان عن ّد ال ًء ُيح ّد، عندهم منه القذفا موَجب أّن علىَ بَنا ّلعان، وعندنِا الح ال
ّنصَّ تلعن أْن المرأةا علىَ وجب الّزوج لِعن وإذا َوإْن بَال َبَْت ( ّنِها َأ إبَسْت) ل ُح

َق إيفاء عن امتنعت ٌةا هي ح ّتىَ الحقوق كسائر ليفائها فتحبس عليها، قادرْ (َح
ّفي َو ُت إعَن) ف َ ْو عليها ما ُتل ّدقُه) فيرتفع (أ ّلعان، سبب ُتَص ّدقته وإذا ال نِفىَ صََ

ّدها ولم ولدها، َنَِسب القاضي ًا ليس تصديقها لّن يح ًا إقرارْ الّزنِا، بَصريح قصد
ّد وجوب في يعتبر فل ّي: أو نِسخ بَعض في وقع درْئه. وما في بَل الح إرْ ُدو ُق ال

ُقه ّد ّد، ُتص ّد لّن غلٌط فتح ّتصديق فكيف مّرةا، بَالقرارْ يجب لِ الح لِ وهو مّرةا بَال
ّتصديق يجب ُتْرجم. بَل المرأةا، تحبس والّشافعّي: لِ مالك مّرات. وقال أرْبَع بَال
ُلح لم َكاَن) الّزوج (وإْن ًا َيْص ًا) وهي كان بَأْن شاهد ْبد َع ْو حّرةا ( ًا) وهي (أ إفر َكا

ُتْسلم كافرين يكونِا وصَورْته: أْن مسلمة، ُفها الّزوجة، َف إذ السلم عرض قبل ويق
ْو ًا َكاَن (أ ُدود ْذفٍا) وهي إفي َمْح ّد الّشهادةا أهل من َق ّنِه (ُح ْوُج) ل ّذرْ َلّما الّز تع

ّلعان ّد إلىَ صَير جهته من ال ّدمنا إلَما الح ّنِه من ق ولقوله موَجبه، عن ينفك لِ أ
إذيَن ّل َوا إت َيْرُموَن تعالىَ: { َنا ُتوا َلْم ُثّم الُمْحَص ْأ إة َي َع َبَ َأرْْ َء إبَ َدا َه ُهْم ُش ُدو إل إنِيَن َفاْج َثَما

َوإْن ًةا}ٍ ( َد ْل ْوُج َج ُلَح) الّز ًا صََ إهي شاهد َو ْو َأَمٌة ( ٌةا) بَأن َأ إفَر ّيًة تكون َكا إم ْو ذ (أ
ٌةا َد ُدو ْذفٍا في َمْح ْو َق ّيٌة أ إب ْو صََ َنٌِة َأ ْنو ْو َمْج َيٌة أ إنِ َ َزا ّد َفل إه) لعدم َح ْي َل كما إحصانِها َع

َ أجنبّي قذفها لو َولِ َعاَن) لعدم ( للّشهادةا. أهليتها إل



إن َنا إع َ َتل َوالُم ) َ إن لِ َعا إم َت ًا) رْوى َيْج َبَد إنّي ذلك َأ ْط ُق ّدارَْ مسعود وابَن علّي عن ال
ّباس وابَن ًا، ع ًا وأخرجه موقوف َوإْن ابَن حديث من مرفوع َذَب) الّزوج عمر. ( ْك َأ

ْفَسُه) بَعد َنِ ّلعان ( ّتفريق قبل ال ّد) لقرارْهَ بَعدهَ أو ال ّد بَوجوب (ُح ّيدنِا الح عليه. ق
َذاب ْك ّلعان، بَعد بَكونِه ال ّد لِ أبَانِها بَعدما قبله كان لو لنِه ال لّن لعان، ولِ عليه ح

ًا كان قذفه إجب ّلعان، مو ًا ينقلب فل ل ّد، موجب ّلعان من المقصود (ولّن للح ال
ّتفريق، َوَحّل بَعد يتأتىَ لِ وذلك ال إج) بَعد البينونِة.) ( ْو َها) نِفسه إكذاب للّز َكاُح إنِ )

َفر، يوسف أبَو ومحمد. وقال حنيفة أبَي عند والّشافعّي: لِ مالك قول وهو وُز
ًا». يجتمعان لِ تفّرقا إذا الحديث: «المتلعنان وفي متلعنان، لنِهما يحل أبَد

ّلعان (ولهما: أّن ٌةا، ال َذا) َحّل تبطل وهي شهاد َك َو َذفَا) (إْن نِكاحها بَالرجوع). ( َق
َها) بَعد الّزوج ْيَر َغ ّتلعن ( ّد ال َفُح ْو ( َنِْت أ ّدْت) لّن َز ّلعان أهلية بَقاء َفُح شرط ال
ّدت عدم من حكمه لبقاء َفُح ٌد اجتماعهما. وقوله:  من زنِاهما لن اتفاقي، قي
ّد غير ّتىَ الحصان بَه يسقط لِ فإنِه القذفا بَخلفا إحصانِها، بَه يسقط ح ّد ح ُيَح

القاذفا.
َ َولِ َعاَن ( إفا إل ْذ َق إس إبَ َلْخَر َفي ا َنِ إل) أّما َو ّلق اللعن فلّن الخرس الَحْم بَالّصريح يتع
ّد ْعرى لِ فقذفه للخرس، صَريح ولِ القذفا، كح تسقط والحدود شبهة، عن َي

ّطاب وأبَو والّشافعّي، مالك، بَها. وقال الخرس قذفا الحنابَلة: يصّح من الَخ
ّنِه تصرفاته وسائر وبَيعه طلقه يصّح كما بَالشارْةا ويلعن إلشارْةا. ولنا: أ ّد لِ بَا ُبَ

يجوز، لِ أشهد مكان قال: أحلف لو حتىَ اللعن في الّشهادةا بَلفظ يأتي أن
ًا لعان شهادةا. ولِ تكون لِ وإشارْته قذفا لّن خرساء المرأةا كانِت لو أيض
ّد يوجب لِ لها الجنبّي ّدقه، أنِها لِحتمال الح ٌةا ولنِها تص بَلفظ التيان عن عاجز

ّلعان.  في شرط وهو الشهادةا، ال

ّلعان عدم وأّما ًا حنيفة أبَي قول وهو ـ الحمل بَنفي ال ّي، وأحمد، آخر إرْ ْو ّث وال
ّي، والحسن إر َبْص إبّي، ال ْع َلىَ أبَي وابَن والّش ْي ّتيقن فلعدم ـ َل الحمل، بَقيام ال
ًا. وقال يكن فلم نِفٌخ، بَها ما أّن لِحتمال ومالك ومحمد يوسف أبَو قذف

إإنِه حنيفة وأبَو والّشافعّي ٍر، ست من لقّل بَه جاءت إذا يلعن أولًِ:  لنِا أشه
الحال في اللعان يجب لِ القذفا. ثم فتحقق له، نِفيه عند الحمل بَقيام تيقنا

ّلعان والّشافعّي مالك وحكم عندنِا، َذفها لنِه الوضع، قبل بَال بَنفي حقيقة ق
ْو رْيٌح فلعله بَه، يعلم ولِ بَدونِه يكون (لِ الولد. قلنا: نِفيه ٌء أ انِتفاٌخ. وقيل: أو ما

ّطحاوي)، ذكرهَ الولِدةا، في يوسف أبَو يوجبه إمر. لقصة ال ْي َو ُع

إت، ْي َنِ إبَـ: َز َو َذا ( َه ْنُه) أي الَحْمُل َو:  َنا) في الّزنِا من إم َع َ َتل القذفا لوجود الحال (
َلْم الّزنِا صَريح بَذكر َو إف ( َت ْن ّلعان َنَِسبه الَحْمُل) أي َي مالك الوضع. وقال قبل بَال

َفىَ والسلم الّصلةا عليه لنِه الحمل والّشافعّي: ينتفي وكان هلل، عن الولد َنِ
َذفها ً.ولنا: قول َق ّي: إّن ابَن حامل. إز ْو هلل إلعان أنِكرا َجرير وابَن أحمد، الَج

ّلعان أمرهما (أي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول لِعن وقالِ: إنِما بَالحمل، بَال
ّلعان كان ولو بَالّزنِا، وشهد جاء ـ) لّما ّيا الحمل لكان بَالحمل، ال الّزوج من منف

َبهه بَه، لِحٍق غير إبهه. وقد لم أو َأْش بَه جاءت «إن وسلم عليه الله صَلىَ قال ُيْش
إمر» ـ ْي وإن لهلل، فهو ـ دقيقهما أي ـ الّساقين َحْمش أحمرـ ُنِسخة وفي ُأَح

ًا أسود بَه جاءت ْعد إك»، فهو ج إري ّنعت علىَ بَه فجاءت لَش المكروهَ. ال



َوَمْن َفىَ ( َد َنِ َل َو إة شراء زمان أو التهنئة، َزَماَن ال َل إةا) وهو آ َد َ إولِ إليه يحتاج ما ال
إإنِه كزمان فإنِهما عادةا، لجلها ٍم، ثلثة علىَ مقصورٌْ الولِدةا. قيل:  وقيل: أيا
ُهَ (صََّح) نِفيه سبعة وقيل: علىَ يومين، أو يوم علىَ َد ْع َبَ َ (و إصّح) نِفيه لِ َعَن َي َ َولِ )

إهَما) لوجود القذفا.  إفي

ّنفاس، مدةا في نِفيه ومحمد: يصّح يوسف أبَو وقال يصّح لِ أْن القياس وكان ال
ّ نِفيه ّنهما الّشافعّي، أخذ وبَه الولِدةا، فورْ علىَ إلِ تأّخرهَ جواز استحسنا ولك
ًةا ّد ّنفي لّن التأمل، فيها يقع م استلحاق أو ولدهَ، نِفي في يقع كيل إليه، يحتاج ال
نِزلت حين وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال حراٌم. فقد وكلهما ولدهَ، غير
ّيما آية الله من فليست منهم، ليس َمْن قوم علىَ أدخلت امرأةا، الملعنة: «أ
إخلها ولن شيء، في ّيما يد الله احتجب إليه، ينظر وهو ولدهَ َجَحد رْجٍل الجنة. وأ
ّولين رْؤُوس علىَ الله وفضحه القيامة يوم منه داود، أبَو والخرين». رْواهَ ال

ّنسائي. وال
الرْبَعة الئمة عند ذلك بَعد نِفيه له يكون لِ الولد، لزمه موضٍع كّل في ثم

َوإْن وأصَحابَهم، َفىَ ( ّوَل َنِ إن) وهما أ ْي َأَم ْو ّت ستة من أقل ولِدتهما بَين الولدان ال
ٍر َقّر أشه َأ َو إر ( ّنِه إبَالَخ ّد) ل ّثانِي، بَدعوى نِفسه أكذب ُح ّنِهما ال ٍء من خلقا ل ما
ٍد إفي واح َو إه) وهو ( إس ْك ّول أقّر إذا ما َع ّثانِي ونِفىَ بَال ّنِه ال َعَن) ل َ بَنفي قذفٌا (لِ

ُبُت الثانِي ْث َي َو ُهَما) أي ( َب ّتوأمين َنَِس إهَما) أي ال إفي لِعترافه المسألتين في (
ٍء من وهما بَأحدهما، ٍد، ما أعلم. تعالىَ والله واح

إن في فصٌل ّني إع ال
ُلنِثىَ يريد لِ لغًة: من وهو ّنساء. وا ّنينٌة، ال إعيل الّرجل، تشتهي لِ وهي إع بَمعنىَ َف

ّنة.  منه والِسم مجروح، بَمعنىَ كجريح مفعول، ُع ال

ًا: ـ ّنساء إلىَ يصل لِ َمن ـ عندنِا شرع ّثيب إلىَ يصل أو اللة، وجود مع ال دون ال
ْلقته، في لضعٍف أو بَه، لمرٍض وذلك بَعض، دون النساء بَعض إلىَ أو البكر، أو إخ
ٍر ٍر أو سنه، في إلكب إحَر لسح ًا فيكون بَه، ُس ّنين ّق في بَه إع إليها يصل لِ من ح

ّقها، في المقصود لفوات ُهَ، يقوم قاضيخان. وسواء ذكرهَ كذا ح َكُر يقم. لم أو َذ
ّنين وعند إع ّتىَ لِ من مالك: ال إهَ يتأ إر َك َذ ُع إبَ «المحيط»: إذا لصغرهَ. وفي الجما
ًةا آلته كانِت ُلها يمكنه لِ قصير ّق لِ الفرج، داخل إدخا المطالبة في لها ح

بَالتفريق.
َقّر) الّزوج (إّن ّنُِه َأ ْأ) امرأته َلْم (أ َط َلُه عليها دخل بَعدما َي َأّج إكُم) بَعد ( طلبها. الَحا

ّتىَ ًا وجدته لو ح ّنين ًةا، تطالب ولم إع ّد ّقها، يبطل لم م رْبَما المطالبة عدم لّن ح
ّتجربَة يكون ّنِها لِ والِمتحان لل ّبَما للّرضا. ول كل في الُخصومة علىَ تقدرْ لِ رْ

ُبها زماٍن. ويعتبر ًةا، كانِت إْن طل ّيدها وطلُب حّر َفر: أمًة. وقال كانِت إن س ُز
َلمة، الطلب َنًة ل ّيًة) ابَتداؤُها (َس إر الرواية. ظاهر وهو الُخصومة وقت من َقَم
ّية، حنيفة أبَي عن الحسن ورْوى إسّي اختيارْ وهو شمس وقاضيخان الّسَرْخ

ًا، ّول احتياط الصحيح. هو وال
َورََْمَضاُن ّياُم ( َها وأ إض ْي َها) أي َح ْن َ عنها تخلو لِ السنة، لّن السنة من إم َةا (لِ ّد ُم

إض إهَما) لّن َمَر إد المشايخ. فتوى هذا وعلىَ المرض، عن تخلو قد السنة أَح



َبة أبَي ابَن ورْوى ْي عن سالم، بَن محمد عن ُهَشيم، «مصنفه» عن في َش
إبّي ْع ّطاب بَن عمر أّن الّش إضَي الخ ْيح إلىَ كتب عنه الله رَْ َؤّجَل أن ُشَر ّنين ُي إع ال

ُع يوم من سنًة َف ّ أقامها، استطاعها فإن إليه، ُيْر ّيرها: فإن وإلِ شاءت فخ
ًا فارْقت. ورْوى شاءت وإن أقامت، إغيَرةا مسعود وابَن علّي عن أيض بَن والُم

َبة: أّن ْع ّنين ُش إع َؤّجُل ال ٍة.  بَألفاظٍِ سنًة ُي مختلف

َأْسندها عمر، عن الرواية أّما َبة أبَي وابَن الّرّزاق، عبد ف ْي بَن سعيد عن َش
ّيب ّنين في عمر قال: قضىَ الُمَس إع ْعَمر: وبَلغني سنًة. قال يؤّجل أّن ال أّن َم
ّ َأصَابَها، وقال: فإن شيبة أبَي ابَن تخاصَمه. وزاد يوم من التأجيل فّرقوا وإلِ
أبَو «آثارْهَ»: أخبرنِا في الحسن بَن محمد كاملً. وأسندها الّصداق ولها بَينهما،

ّدثنا ّكّي، مسلم بَن إسماعيل حنيفة: ح أتت امرأةا عمر: أّن عن الحسن، عن الَم
إليها، يصل ولم انِقضىَ فلما حولًِ، فأّجله إليها، يصل لِ زوجها َأّن فأخبرته
ّيرها بَائنًة. تطليقًة وجعلها عمر، بَينهما ففّرق نِفسها، فاختارْت فخ

َأسندها علّي، عن الّرواية وأّما َبة أبَي ابَن ف ْي قال: علّي عن الّضحاك، عن َش
ّنين يؤّجُل إع ّ إليها وصَل فإن سنًة، ال َق وإلِ عن الّرّزاق عبد بَينهما. وأسندها ُفّر
ّنين علّي) قال: يؤّجل (عن يحيىَ، إع ّ أصَابَها، فإن سنًة، ال ّق فهي وإلِ بَنفسها. أح

َبة أبَي ابَن فأسندها مسعود، ابَن عن الّرواية وأّما ْي ْين عن َش إبيَصة، بَن ُحَص عن َق
ّنين قال: يؤّجل مسعود بَن الله عبد ّ جامعها، فإن سنًة الع بَينهما. ُفّرق وإلِ

ُأسند إغيَرةا عن و بَنحوهَ. الُم
ّنِما ًا المرض لّن سنًة، أّجلوهَ وإ أو الحرارْةا، أو البرودةا، لغلبة يكون غالب

ُبوسة، أو الرطوبَة، َي أْن فعسىَ الرْبَعة، هذهَ علىَ مشتملة الّسنة وفصول ال
الطبع.  بَاعتدال العارْض من بَه ما فيزول طبعه، منها فصٌل يوافق

ّنِه فالظاهر َيُزل، ولم الّسنة مضت فمتىَ َأّن استحكم، قد أ ّقها و فات، قد ح
َفإْن معنىَ وهذا بَينهما، فيفّرق إصْل) الّزوج َلْم قوله: ( َها) أي المرأةا َي إفي في (
َق) الحاكم الّسنة َفّر ُهَما ( َن ْي َبَ ْتُه) أي إْن ( َب َل ّتفريق َط ّقها، خالصَّ لنِه ال ّد فل ح من بَ
إضّي بَعد تطالبه لم لو حتىَ طلبها ُطل لِ لطلبها، الحاكم أّجلها التي الّسنة ُم ْب َي
ّقها ّتفريق من ح ّوجها قدمنا. ولو لما ال إخيارْ لها يكن لم القاضي تفريق بَعد تز

ّوج ولو بَحاله، لرضاها ًةا تز لها، خيارْ «الصَل»: لِ ففي بَحاله، عالمًة أخرى امرأ
ْلمها الفتوى وعليه إع القديم. في والّشافعّي أحمد، قال وبَه بَالعيب، إل

ًةا ولو إليها وصَل إن الّزوج والحاصَل: أّن ّنكاح، بَقي مّر ّ ال ّتفريق وإلِ بَينهما فال
َطلبها حنيفة أبَي عن الحسن رْواية للحاكم.ـي الّرواية حّرةا. وظاهر كانِت لو إبَ

ّتفريق عنه: أّن الّضررْ لدفع الحول تمام عند خيّرها الّشرع لّن قالِ، وبَه لها، ال
ّيرها إذا كما القاضي تفريق إلىَ يحتاج فل عنها، َأمًة كانِت إذا الّزوج. وأّما خ

ّتفريق ْولىَ فال ّقها. الوطىَء لّن يوسف: للمة، أبَو وقال حنيفة، أبَي عند للم ح
محمد: قولِن. وعن

إبين َت َف ٍة) وهو ( َق ْل َط ّنِها وأحمد: بَفسٍخ، الّشافعّي وقال مالك، قول إبَ من ُفْرقة ل
منابَه لنيابَته إليه مضافٌا القاضي فعل لّن جهته، من ُفْرقة هي جهتها. قلنا: بَل

بَالمعروفا. المساك عن لِمتناعه



َها َل َو إر ُكّل ( ْه َ إْن الَم ُفه َخل َها) ونِص يجب الّشافعّي: لِ بَها. وقال يخل لم إن إبَ
ٌء إجُب عندهَ فسٌخ المتعة. لنِه ولِ المهر من شي َت َو ُةا) وبَه ( ّد إع مالك قال ال

إنِّي واستشكل وأحمد، والّشافعّي عليها يجب فقال: كيف الشافعّي مذهب الُمَز
ّدةا إع ّدخول ليست والخلوةا يصبها، ولم ال ذلك عن أجوبٌَة عندهَ. ولصَحابَه كال
هنالك. مّما تطلب

َوإْن َفا) في ( َل َت َنِْت التأجيل قبل إليها الوصَول اْخ َكا َو ًا) حين ( ّيب ّوجها َث ًا (أو تز ْكر إبَ
َظَرْت َن ُء) إليها َف ّنَسا ّيٌب) ويكفي الِختلفا بَعد ال َث ْلَن:  ُق َو ، الواحدةا قول (
َلَف) أّما أحوط والِثنتان ّدعي المرأةا الولىَ: فلّن المسألة في (َح استحقاق ت
ُفْرقة القول فيكون ـ السلمة وهو ـ بَالصَل متمسٌك ولنِه َأنِكرها وهو عليه، ال

َيابَة الثانِية: فلن في يمينه. وأّما مع قوله ّث ّنساء، بَقول ثبتت وإْن ال من ليس ال
إةا إتها ضرورْ ٍء بَكارْتها زوال لِحتمال المرأةا إلىَ الّرجل وصَوُل ثبو آخر، بَشي
فيحلف

َفإْن َلَف) في ( َطَل المسألتين َح َبَ َها ( ّق َكَل) في َوإْن َح ْو المسألتين َنِ ْكٌر) (أ إبَ ْلَن:  ُق
ُأّجَل بَكًرا كانِت إذا فيما ُيعرفا ( َنَة) وقالوا: و فرجها في يدفع بَأن بَكٌر أنِها الّس

ٍة، أصَغُر ّيٌب فهي عنٍف بَل دخلت فإن بَيض ّ ث تبول أن أمكنها فبكٌر. وقيل: إن وإلِ
ْكٌر الجدارْ، علىَ إب ّ َف ّيٌب. وقيل: تكسر وإلِ دخل فإن فرجها، في وتصّب البيضة فث

ّثيٌب فيها ما ّ ف فبكٌر. وإلِ
ْو َل َو َفا) في ُثّم ُأّجَل ( َل َت إسيُم إليها الوصَول اْخ ْق ّت َفال َنا ( ًا كانِت َمّر) فإن َكَما ُه ّيب أو ث
ًا ّيب، وقالت بَكر ّنساء: ث َطَل حلف ال َبَ َها) وهو (و ّق ّتفريق َح إه هنا ال إف إل إبََح ْيُث) ( َح
َطَل موضع في أي َبَ َها) وهو ( ّق ّتأجيل، َح إه) وفي ال إفي إذا فيما أي نِسخة: ثم، (

ّتأجيل، قبل الِختلفا كان َكَما ال ْو ( ْتُه) أي َل َتارَْ ُطل كما اْخ ْب ّق َي لو الّزوجة ح
ّيَرْت) الّزوجة زوجها اختارْت َوُخ َنا) أي ( ُه ّتأجيل، بَعد الِختلفا كان إذا فيما ( ال
ْيُث َثّمَة) أي ُأّجَل) الّزوج (َح ّتأجيل.  قبل الِختلفا كان إذا فيما ( ال

ّنِها ًا، كانِت إذا والحاصَل: أ ّيب ًء قوله فالقول ث ًء ابَتدا َكَل فإْن يمينه، مع وانِتها في َنِ
َؤّجُل لِ الِبَتداء َكَل وإن الّسنة، ُي ّير الِنِتهاء في َنِ ًا كانِت المرأةا. وإن تخ ْكر بَقول إبَ
ّير الِبَتداء، في يؤجل النساء إصّي) سواء في وتخ مسلولًِ: كان الِنِتهاء. (والَخ

ّلت الذي وهو ًا: وهو أو ُخْصيتاهَ، ُس َيتاهَ، قطعت الذي موجوء قال كذا ُخْص
ّق الشارْح. وفي َأ: د َوَج إه ُعروق «القاموس»:  ْي َي غير من حجرين بَين ُخْص

إضَخا، حتىَ هو: رّْضهما أو إخراجهما، َف ْن تنكسرا. أي َت
إن ّني إع ْل َكا إه) أي ( إي ّتأجيل ف ٌع منه الوطىَء لن ال إفي متوق َو إب) أي ( ُبو مقطوع الَمْج

َكر ّذ َق ال َفّر ) ً َها) إذ َحالِ إب َل َط ّتأجيل، في فائدةا لِ إبَ متوقع. غير منه الوطىَء لّن ال

ّير (ولِ إب الّزوجين أحد أحدهما) أي يتخ ْي َع إبَ إر) سوى ( ّدم. فل ما الَخ ْفَسُخ تق ُي
ّنكاح َذام بَجنوٍن عندنِا ال َقْرن بَها، أو بَه وبَرٍص وُج َتٍق و بَسكون ـ بَها. والقْرن ورَْ
ٌةا الراء ّد ُغ ُق سلوك يمنع عظٌم أو مرتفعٌة، لحمٌة أو غليظٌة، ـ:  َت َكر. والّر ّذ ـ ال

َقاء: لِ قولك: امرأةا ـ: مصدرْ بَفتحتين ْت ـ الموضع ذلك لِرْتياق جماعها يمكن رَْ
ٌق لها ليس ـ لِنِسدادهَ أي َبال. إلِ َخر الَم

ّي، وأَجازهَ ْهر ْيح، الّز مالك كالبيع. وأجازهَ العيوب بَجميع ثورْ وأبَو وُشَر



لها شيء ولِ الخمسة، العيوب من بَكل الّزوجين من لكّل وأحمد والشافعي
ّدخول، قبل ّنبّي لّن بَعدهَ، المثل مهر ولها ال ّوج وسلم عليه الله صَلىَ ال امرأةا تز
إحها فوجد بَياضة بَني من َكْش ًا بَ أنِه عمر بَأهلك». وعن فقال: «الحقي بَياض

العيوب.  بَهذهَ للّزوج الخيارْ أثبت

ّنكاح من المقصود ولّن ُء ال ًا، الشهوةا قضا ّنسب وثبوت طبع ًا، ال وهذهَ شرع
إخّل العيوب ًا بَه ُت ًا أو حس َبَخر، والشلل، العمىَ، بَخلفا طبع َفر. وأجازهَ وال ّذ وال
َذام، بَالجنون، للمرأةا محمد الَجّب في كما عنها الّضررْ لدفع والبرص والُج

ّنة، ُع ّطلق. ولقول عنه الّضررْ دفع علىَ لقدرْته جانِبه بَخلفا وال علّي: إذا بَال
ّوج ًا، بَها فوجد امرأةا تز ًا، أو َقْرنِ ًا أو َبََرصَ َذام ًا، أو ُج ّنكاح جنونِ له، لِزٌم جائٌز فال

ّلق، شاء إن إن أمسك. وقول شاء وإن ط ّد مسعود: لِ ابَ عيوٍب. من المرأةا تر
إعّي عطاء، قول وهو يوسف، وأبَو حنيفة أبَو ونِفاهَ ّنَخ العزيز، عبد بَن وعمر وال

إعّي، ْوَزا إرْي، وال ْو ّث ليلىَ. أبَي وابَن وال
يشترط عقد في الرد يوجب إنِما الرضا تمام تفويت في العيب وجود تأثير فإّن
ّقف لِ النكاح ولزوم الرضا، فيه امرأةا تزوج لو أنِه ترى الرضا. ألِ تمام علىَ يتو

ّبٌَة بَكٌر أنِها بَشرط ًا فوجدها جميلة شا ًا ثيب ْكماء، عمياء صَماء شوهاء عجوز لها َبَ
ّق مما والّسّل بَالدق مريضة أو زائل، وعقل سائل، ولعاب هائل، وأنِف مائل، إش

َء لِ له يثبت لِ وأنِه العلماء، من لحد شك بَل يجوز فإنِه الطباء، عند منه ُبَْر
والله بَإحسان تسريح أو بَمعروفا المساك وعليه رْضاهَ، فقد وإن الخيارْ

المستعان.
كعب بَن زيد عن ـ متروك وهو ـ زيد بَن جميل رْواية من لنِه يصّح لم والحديث

ّلم ولو زيد، اسمه ولد عجرةا بَن لكعب ُيعلم لِ مجهول وهو ُعْجرةا، بَن أن جاز ُس
ًا، ذلك يكون عليه الطلق. وقوله كنايات من بَأهلك لفظ: الحقي فإن طلق

إفّر الصلةا مراد غيُر ظاهرهَ السد»، من فرارَْك المجذوم من والسلم: «
وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أن ثبت وقد منه، القرب إبَاحة علىَ بَالِتفاق

ً بَالله ثقًة مجذوم مع أكل عليه. وتوكل

ّدةا في فصٌل إع ال
ًا ويطلق اللغة: الحصاء، في وهي المعدود. علىَ أيض
َد المرأةا يلزُم الشرع: تربَصٌَّ وفي إل عن َهته.  أو النكاح زوا ْب ُش

ّكد عندنِا وجوبَها (وسبب َأ َقامه يقوم ما أو بَالتسليم، نِكاح) مت أو َخلوةا من َم
موت.

ّدةا) مبتدأ، إع ٌق ولِم (ال ْيُض) نِعت بَه (للُحّرةا) متعل َتح (للطلق) عنها حال أو لها (
إخ) لخيارْ (و) لجل َخلوةا، أو دخول عن الطلق لجل أي ْتق، أو بَلوغ، (الفْس إع

ْلك إم ولعدم أحدهما، ولِرْتداد بَشهوةا، الزوج ابَن ولتقبيل الزوجين، أحد ول
إفا وجوب في بَالطلق الفرقة معنىَ في لنِه الكفاءةا، َعّر َثلثُِ الرحم َبََراءةا َت )

َيض) خبر ّيد المبتدأ إح إمل) ق َوا َك بَذلك ُيحتسب لِ حائض وهي طلقها لو لنِه بَه (
إض، إض لم شيء الثالثة الحيضة من بَقي ولو الحي ْنق ُتها، َت ّد الحيضة لن وذلك إع
إجد تتجّزى. وما لِ الواحدةا بَقي ما يحتسب فل منها يحتسب لِ الطلق قبل ُو



إعي. وإبَراهيم وُشَريح، عباس، ابَن قال ضرورْةا. وبَه ّنَخ ال
بَن وزيد عمر، وابَن عائشة، عن مروي وهو أطهارْ، والشافعي: ثلثة مالك وقال
ُقوهّن لقوله ثابَت، ّل َط َف إتهّن}ٍ، تعالىَ: { ّد إع ّلقاُت وقوله إل َط ّبَْصَن تعالىَ: {والُم َتر َي

إهّن إس ُف إلم ُقُروء}ٍ. وقد ثلثَة إبَأنِ ْهر المعدود، تذكير يقتضي العدد تأنِيث أّن ُع ّط وال
قروء. لقال: ثلثِ الحيض بَه أرْاد فلو الحيض، لِ المذكر هو

أوطاس،وأصَل سبايا في داود وأبَو أحمد رْواهَ كما بَحيضة، الِستبراء أن ولنا
ّدةا إع إمَرت عائشة عن ماجه ابَن بَالحيض. ورْوى فيكون للستبراء، ال ُأ قالت: 
ُةا ْيَر إر ّد أْن َبَ َيض. ومذهبنا بَثلثِ تعت ُأبَّي والعبادلة، الرْبَعة، الخلفاء قول إح بَن و
َدرْْداء، وأبَي جبل، بَن ومعاذ كعب، َبادةا ال ُع موسىَ وأبَي الصامت، بَن و

ٍد الشعري، َب ْع إني، وم َه  الُج

ّيب، بَن التابَعين: كسعيد من وطائفة قيس، بَن الله وعبد ْير، وابَن الُمس َب ُج
إرمة، وطاوس، وعطاء، ْك إع َتادةا، وُمجاهد، و َق إتل، والحسن، والّضَحاك، و َقا وُم

إريك، ْورْي، وَش ّث ْبُرمة، وابَن والوزاعي، وال ّدي، ُش َلصَْمعي، والّس وكذا: ا
إكَسائي، َفُش. ورْواهَ والفّراء، وال ثابَت، بَن وزيد عمر، ابَن عن الطحاوي والْخ
عنهما. الرواية فتعارْضت

نِسخة: وفي الكابَر، لقول وقفت ثم الطهارْ، أقول حنبل: كنت بَن أحمد قال
التحقيق. أهل بَقول التوفيق ولي والله وقفُت
ّكيت: أن وابَن عبيدةا أبَي وعن َء الّس ُقر ينتظمهما ولِ والطهر للحيض يصح ال

رْويناهَ لما عندنِا أولىَ الحيض علىَ والحمل له، عموم لِ المشترك لن جملة،
ّدةا في َلَمة إع ُقرؤُها وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قول من ا حيضتان»، «و
إق أثر لن الحرةا، عدةا إنِصف المة عدةا أن خلفا ولِ يقل: طهران، ولم في الّر

إض من َيئسَن تعالىَ: {واللئي ولقوله العدةا، أصَل تغيير في لِ التنصيف ْي إح الَم
ُتم إْن إنَِسائكم من ْب ُهّن ارْْت ُت ّد إع ٍر}ٍ، ثلثُة َف َقام الشهر فأقام أشه إحيض ُم دون ال

تعالىَ: {فلْم كقوله الصَل، عدم عند يكون إنِما البدل إلىَ والنقل الطهارْ،
ُدوا إج ًء َت َيّمُموا ما ًا َفت ًا}ٍ، صَعيد َد أن علىَ تنصيصَّ فهو طيب إء المرا ُقر الحيُض، بَال
َغَرَض ولن إةا في ال ّد ُء الع إحم، استبرا الرْحام بَه ُيستبرأ الذي هو والحيض الّر
َلمة استبراء كان ولذا الطهر، دون ًا. بَالحيض ا إجماع

ُهّن بَقوله الِستدلِل وأما ُقو ّل َط َف إهّن}ٍ فل تعالىَ: { إت ّد إع أن علىَ بَناء لنِه يصح، إل
ّدَم ويستلزم الِستعمال، في معهود غير وهو «في»، بَمعنىَ اللم علىَ العدةا تق

َعه لِقتضائه له مقارْنِته أو الطلق، إل وقت في وقو ْب َق إل العدةا. وقراءةا: «
إتهّن» في ّد معنىَ مفيدةا فيه اللم أن أفادت إذ مسلم» تنفيه «صَحيح ع

بَإجماع التارْيخ في يقال العربَية، من محقق استعمال وهذا عدتهن، استقبال
َين لثلثِ العربَية: خرج أهل إق ونِحوهَ.  َبَ

كان إذا الشيء لن بَشيء، فليس الخرى الية في العدد بَتأنِيث التمسك وأما
ّكر اسمان له ُبّر، ُمذ ّنِث كال ْنطة، ومؤ إح إذا عددهَ يؤنِث حقيقي، تأنِيث ولِ كال

ّكر المذكر، اللفظ إلىَ أضيف ُيذ المؤنِث. اللفظ إلىَ أضيف إذا و
ٍد) أي (كأّم َل َقها) وهي أو مولِها (ماَت ولد أم كوامل حيض بَثلثِ تعتد كما َو َت أع



تحت كانِت لو لنِها زوج، عدةا في ولِ زوج، تحت ولِ حاملً، وليست تحيض ممن
عدةا. المولىَ من يلزمها لم زوج، عدةا في أو زوج

ٍةا) أي ُطوء ْو ٍةا (وَم ٍة) كما وكموطوء ّفْت لو (بَُشبه لِ وهو فوطئها امرأةا إليه ُز
إرفها ْع ٍد) كالمؤقت، نِكاٍح (أو َي عدةا في الخت ونِكاح شهود، بَغير والنكاح فاس
إة) أي الموت (في الرابَعة عدةا في الخامسة ونِكاح أختها، َق ُفْر الوطىَء لن وال
َقة ولِ كالصحيح الفاسد والنكاح الفاسد، كالنكاح بَشبهة َف هنا العدةا لن لها، َنِ
ُتعَرفا ُةا إل إحم بَراء الموت. في ولو المعّرفا هو والحيض النكاح، حق لقضاء لِ الّر

ّدةا وقال إع ٌةا حيضٌة مولِها من الولد ُأّم الشافعي:  تحيض لِ كانِت وإن واحد
أشهر، تحيض) فثلثة لِ كانِت وإن واحدةا، حيضة مالك: عدتها (فشهر. وقال

َد قوُل وهو ابَن عن نِافع، «الموطأ»: عن في مالك رْوى لما حنبل، بَن أحم
ّدةا عمر: أنِه إع ْيضة. ولنِها سيدها عنها هلك إذا الولد أم قال:  ْعَرفا وجبت َح ُت ل

ُةا كالِستبراء. فصارْت الرحم، َبََراء
وإبَراهيم مسعود، وابَن علي، «الصَل»: عن في الحسن بَن محمد رْوى ما ولنا

ّنَخعي ّدةا أنِهم ال علي، عن الحاكم رْوى إحيض. وكذلك ثلثِ الولد أم قالوا: ع
ًا وعطاء. ورْوى مسعود، وابَن ٍد أم أمر العاص بَن عمرو أن أيض إتقت ول أن ُأع
رْأيه.  بَُحسن إليه عمر فكتب بَذلك، عمر إلىَ وكتب إحيض، بَثلثِ تعتد

إلَمْن ٍر تحيض لِ لحرةا فْسخ أو طلق من والعدةا تحيُض) أي، لِ (و َغ إص إل ٍر أو ( َب أو إك
إحض: ثلثُة ولم بَالسن بَلغت تعالىَ: فلقوله لكبر تحيض لِ التي أشهر) أما َت

إئْسَن {واللئي إض من َي ُتم إْن إنَِسائكم من المحي ْب َت ُهّن ارْْ ُت ّد إع أشهر}ٍ، ثلثُة َف
ْكُمهّن عليكم َأشكل ارْتبتم}ٍ: إن {إن ومعنىَ ُتم ُح ْل إه لِ التي أمرهن. وأما وج
لم تعالىَ: {واللئي فلقوله تحض، ولم بَالسن بَلغت والتي لصغر تحيض

إحْضن}ٍ أي إذفَا أشهر، ثلثة فعدتهن َي يتناول والنصَّ عليه، تقدم ما لدلِلة َفُح
إء الطهر ممتدةا أمروا والشافعي الصغيرةا. وعلماؤُنِا َلقَرا لَسنة. بَالتربَصَّ لِ بَا

ّبَصَُّ وقال َتَر لن أشهر، بَثلثة بَعدها تعتد ثم أشهر تسعة الطلق بَعد مالك: 
َبل، لظهورْ المعتادةا المدةا هو أشهر تسعة َقت مضت فإذا الَح ّق الرحم، بَراءةا تح
تحيض. لِ َمْن معنىَ في لصيرورْتها أشهر بَثلثة فتعتد

بَإياسها ُيحكم لم وهذهَ واليسة، بَالصغيرةا مختصٌَّ بَالشهر الِعتداد أن ولنا
ًا فتكون أمروا والشافعي بَالشهر. وعلماؤُنِا تعتد فل الحال، بَاستصحاب حائض

َلمة فجرينا الشهر، إلىَ بَالنسبة عدتها تنصيف لمكان ونِصف، بَشهر اليسة ا
َلصَل علىَ فيها قوله من تلونِا ما بَإطلق واحتج مالك، قال كما أشهر بَثلثة لِ ا

أشهر}ٍ ثلثة تعالىَ: {فعدتهن
.

َأرْبَعة بَحامل ليست وهي زوجها موت لجل الحرةا وعدةا (وللموت) أي أشهر (
أو مسلمة كبيرةا، أو صَغيرةا كانِت سواء بَها، العلم لِ الوفاةا حين وعشر) من

ًا بَعدهَ، أو الدخول قبل مسلم تحت كتابَية، ًا، أو الزوج كان حر لم أو حاضت عبد
ّفوَن تعالىَ: {والذين لقوله تحض، َتو ْوَن منكم ُي َذرُْ َي ًا و َواج َتَربَصّن أْز إهّن َي إس ُف ْنِ بَأ
ًا}ٍ، أشهر أرْبَعَة َعْشر إحّل «لِ وسلم عليه الله صَلىَ ولقوله و بَالله تؤمن لِمرأةا ي

ّد أن الخر واليوم إح ّيٍت علىَ َت أشهر أرْبَعة أزواجها علىَ إلِ ثلثِ، فوق َم
ًا». والمعتبر عندنِا.  الخامس الشهر من ليال وعشرةا أيام عشرةا وعشر



الحرةا يقول: عدةا كان أنِه العاص بَن عمرو بَن الله عبد «المبسوط»: عن وفي
في تتزوج أن لها يجوز حتىَ أيام، وتسعة ليال وعشر أشهر أرْبَعة زوجها لموت
ويدخل الليالي، فيتناول التاء، لحذفا مؤنِث الية في العشر لن العاشر، اليوم

ُأجيب وهي ضرورْةا اليام من خللها في ما ْكَر بَأن تسعة. و من العددين أحد إذ
ْثله دخول يقتضي الجمع بَعبارْةا والليالي اليام وقد الخر، العدد من بَإزائه مما إم
الِعتكافا. في هذا نِظير سبق

ٍة (و) العدةا َلم ّنا، كانِت سواء والفسخ، تحيض) للطلق ( ّبََرةا، أو إق َد ولد، أم أو ُم
داود، أبَو رْوى (حيضتان) لما حنيفة أبَي قول علىَ البعض معتقة أو مكاتبة، أو

قال: وسلم عليه الله صَلىَ النبي عائشة: أن حديث من ماجه وابَن والترمذي،
ُق إة «طل َلم ّدتها تطليقتان، ا َق حيضتان». ولن وع َنصٌف الّر تعالىَ: لقوله ُم

إت علىَ ما إنِصُف {فعليهن العذاب}ٍ. إمن الُمْحَصنا
ْدرْ لم لّما الحيضَة لكن ُفها ُي َعل والوقت، والقلة بَالكثرةا لِختلفها نِص عدةا َج
َلمة َلت، كالطلقة، تتجزىء لِ الحيضَة ولن حيضتين، ا ُكّم حيضتين. فصارْت ف
إقيف من رْجل عن الشافعي، عن البيهقي، رْوى وقد بَن عمر سمع أنِه َث

ًا، حيضة لجعلتها استطعت يقول: لو الخطاب ًا رْجل: فاجعلها فقال ونِصف شهر
ًا، ْلمه كمال من عمر. قلت: وهذا فسكت ونِصف علمه. جمال مع إح

إحض، (لم ولمة (ولمن) أي لم للحرةا) فالتي ما إنِصُف زوجها عنها مات أو ت
إن زوجها عنها مات وللتي ونِصف، شهر بَالسن بَلوغ أو كبر أو لصغر تحض شهرا

ً لن أيام، وخمسة َلشهر والرْبَعة الشهر الثلثة من كل قابَل أيام وعشرةا ا
للتنصيف.

إل (و) العدةا إةا (للحام النسخ: وإن بَعض زوجها) وفي عنها مات وإن والمة الحر
ُع أشهر ستة من لقل موته بَعد ولدت بَأن يعني صَبي، عنها مات َوْض إلها) ( َحْم
ُأولُِت قوله لن مائه، لعدم بَه يلحق لم وإن إل تعالىَ: {و ُهّن الْحَما ُل ْعَن أْن أج َيض

َلهّن}ٍ . لِ والمفسوخة، المطلقة بَين ولِ والمة، الحرةا بَين فيه فصل َحْم
ّنَسب الثابَت الحمل بَين ولِ بَُشبهة، والموطوءةا زوجها عنها والمتوفىَ وغيرهَ. ال

أشهر أرْبَعة المذكورْ الصبي عنها مات التي وزفر: الحامل يوسف أبَو وقال
ليس لنِه وأحمد، والشافعي مالك قول وهو حنيفة، أبَي عن رْواية وعشر. وهو

ّنَسب بَثابَت ًا لكونِه منه، ال من لقل ولدت أنِها الحال المني، منه يوجد لم صَبي
أشهر. ستة
ّفىَ عباس: تعتد وابَن علي وعن َلَجلين، بَأبَعد عنها المتو َأرْبَعة فتعتد ا أشهر بَ

ُأولُِت قوله لن إحيض، ثلثِ فيها وعشر، إل تعالىَ: {و ُلهّن الحَما ْعَن أْن أج َيَض
َلهّن}ٍ يوجب َوْضع العدةا َحْم ّفوَن تعالىَ: {والذين وقوله الحمل، بَ َو َت منكم ُي

َذرُْوَن َي ًا و ّبَْصَن أزواج َتَر إهّن َي إس ُف ْنِ ٍر أرْبَعَة بَأ ًا}ٍ يوجب أشه َعْشر ُع الشهَر و فيجم
ًا. بَينهما احتياط
وأبَا عباس بَن الله عبد «الموطأ»: أن في مالك رْوى ما العلماء عامة ودليل
َفُس المرأةا في اختلفا عوفا بَن الرحمن عبد ابَن سلمة ْن زوجها وفاةا بَعد ُت
َلمة: إذا أبَو فقال بَليال، ّلت. وقال فقد بَطنها في ما وضعت َس عباس: ابَن َح

إخر َلَجلين. فقال آ َأنِا أبَو ا ًا فأرْسلوا ـ سلمة أبَا يعني ـ أخي ابَن مع هريرةا:  ْيب ُكَر
َلمة ُأم إلىَ عباس ابَن مولىَ ْوج َس عن يسألها وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َز



ْيعة قالت: ولدت أنِها فأخبرهم فجاءهم ذلك، َب ّية ُس زوجها وفاةا بَعد الْسلم
إت فقال: «قد وسلم عليه الله صَلىَ الله لرسول ذلك فذكرت بَلياٍل، ْل َل َح

إحي إك َثت رْواية شئت». وفي َمْن فانِ ُك ًا للبخارْي: فَم  ليالٍل عشر من قريب

ْيعة علىَ دخل أرْقم بَن الله عبد بَن عمر الشيخان: أن ورْوى َب الحارْثِ بَنت ُس
ْولة بَن سعيد تحت كانِت أنِها فأخبرته حديثه، فسألها السلمية بَني من وهو ـ َخ

إهد ممن وكان لؤي، ابَن عامر ًا ش حامٌل، وهي الوداع حجة في عنها فتوفي ـ بَدرْ
َلها وضعت أن تلبث فلم َفاسها من فرغت فلما وفاته، بَعد َحْم ّلت إنِ تجم

ّطاب، َكك بَن السنابَل أبَو عليها فدخل للُخ ْع فقال ـ الدارْ عبد بَني من رْجل ـ َبَ
إك لها: مالي عليك تمر حتىَ بَناكح أنِت ما والله النكاح، ترجين لعلك متجملة، أرْا

ْيعة: فلما قالت وعشر، أشهر أرْبَعة َب حين ثيابَي علّي جمعت ذلك، لي قال ُس
فأفتانِي ذلك، عن فسألته وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فأتيُت أمسيت،

ابَن لي. قال بَدا إن بَالتزويج وأمرنِي حملي، وضعُت حين حللُت قد بَأنِي
ًا أرْى شهاب: ولِ لِ أنِه غير دمها، في كانِت وإن وضعت حين تتزوج أن بَأس

ُبَها ْقر ُهر، حتىَ زوجها َي ْط وابَنه. عمر قول وهو َت

ًا البخارْي وفي مسعود ابَن البقرةا: أن وأواخر الطلق، سورْةا تفسير في أيض
َلْت الرخصة؟ عليها تجعلون ولِ التغليظ عليها قال: أتجعلون َنَز النساء سورْةا َل

ُقْصَرى ْولُِت بَعد ال َأ ّطولىَ: {و إل ال ُلهّن الْحَما ْعَن أْن أَج َلهّن}ٍ ورْواهَ َيض أبَو َحْم
ُته، شاء ماجه. بَلفظ: من وابَن والنسائي، داود، ْن َع َ النساء سورْةا ُلنِزلت لِ

ُقْصَرى ًا. وأخرجه أشهر الرْبَعة بَعد ال ُته شاء بَلفظ: من عنه البّزارْ وعشر حالف
ْولُِت ُأ إل إّن: {و ُلهّن الْحَما ْعَن أْن أَج َلهّن}ٍ. نِزلت َيض ّفىَ، آية بَعد َحْم فإذا الُمتو

َلها عنها المتوفىَ وضعت ّلت.  فقد حم ح

ّنىَ حديث من أبَيه مسند في حنبل بَن أحمد بَن الله عبد ورْوى َث ّباح، بَن الُم الّص
َعة، ابَن عن حاتم أبَي وابَن والطبري، ْي إه ابَن الكريم عبد عن وحدهَ والطبري َل

إرْق أبَي وسلم عليه الله صَلىَ للنبي قال: قلت كعب بَن ُأبَّي (كلهم) عن الُمَخا
ُأولُِت إل {و ُلهّن الحما ْعَن أْن أج ّلقة َيض ًا َحْملهّن}ٍ للمط عنها؟ المتوفىَ أو ثلث

ًا للمطلقة قال: «هي ّنىَ أن عنها». إلِ والمتوفىَ ثلث َث والخران متروك، الُم
«مصنفيهما» عن في شيبة أبَي وابَن الرزاق عبد أسندهَ ما يقويه لكن ضعيفان،

ّوام: أنِه بَن الزبَير َع ُةا فيه وكان كلثوم، أم تحته كانِت ال فكرهته، النساء علىَ شد
ْلق ضربَها فلما فأبَىَ، حامل، وهي يطلقها أن فسألته ّط في عليه ألّحْت ال
أنِها فأخبرهَ إنِسان فأدرْكه خرج، ثم يتوضأ، وهو واحدةا، فطلقها تطليقة،
فذكر وسلم عليه الله صَلىَ النبي فأتىَ الله، خدعها فقال: خدعتني وضعت،

ْبها». فقال: لِ فيها، الله كتاب فقال: «سبقك له ذلك ُط ًا. إلّي ترجع خ أبَد
إبلت (لمن (و) العدةا أشهر لستة ولدت (الصبّي) بَأن موت) زوجها بَعد َح

ًا ُةا سنتين من لكثر تلد وقيل: أن الجمهورْ، عند وهذا موته، من فصاعد ّد (ع
ليست لنِها للمة، أيام وخمسة وشهران للحرةا، وعشر أشهر الموت) أرْبَعة

ً ُأولُِت في تدخل فل موته، وقت حامل إل قوله: {و ُلهّن الحَما ْعَن أْن أج َيَض
َهيه) أي (في َنَِسب) ثابَت (ولِ َحْملهّن}ٍ، َهْي َوْج إل َوْج َب وهما: الصبي، امرأةا َح



َبلها َبلها موته، قبل َح ّنَسب لن بَعدهَ، وَح للصبي. ماء ولِ الماء، يعتمد ال
ّلق الذي الفارّْ) وهو (لِمرأةا (و) العدةا (للبائن) بَثلثِ ونِحوهَ موته مرض في ط

ّدةا الجلين) من (أبَعد بَواحدةا أو حيض أرْبَعة تتربَصَّ بَأن الطلق، وعدةا الوفاةا ع
ًا أشهر أبَو الطلق. وقال وقت من إحيض ثلثِ فيها الموت، وقت من وعشر

العدةا لن والشافعي، مالك قول وهو الجلين، أبَعد لِ أقراء، بَثلثة يوسف: تعتد
َلقراء. فتكون حياته، في وجبت بَا

ًا، قلناهَ فيما أن ولنا (ما البائن علىَ أولىَ: (وللرجعّي) عطف فكان احتياط
عموم في فتدخل بَالموت، انِقطع وقد وجه، كل من قائم النكاح لن للموت)،

ّفوَن تعالىَ: {والذين قوله َتو َذرُْوَن منكم ُي َي ًا و ّبَْصَن أزواج َتَر إهّن َي إس ُف ْنِ أرْبَعَة بَأ
ًا}ٍ. أْشهر َعْشر و

ُأعتقْت لمة والعدةا (ولمن) أي إةا في ( ّد بَثلثِ حرةا) فتعتد كعدةا رْجعَي، إع
وقد بَالرجعة، عنها َيُزل لم النكاح لن الطلق، وقت من أشهر بَثلثة أو إحيض،

ْلٍك في والطلق بَالعتق، عليها الزوج إملك َكُمل الحرائر عدةا يوجب كامل إم
َأَمة) لن موت أو بَائن عدةا (وفي ْكُمل فلم الموت، أو بَالبينونِة زال النكاح ك َي
عدةا إلىَ عدتها تنتقل فل كامل، ملك في الطلق يقع فلم بَالعتق، الزوج ملُك

الحرائر.
تقررْ حال فيه المعتبر ويكون والحرية، بَالّرق يختلف ما ينتقل مالك: لِ وقال

الشافعي. قولي أحد وهو كالحدود الوجوب،
إيسٌة) مبتدأ، إم منقطعُة أي (وآ وخمسون وهو: خمسة الياس سن في الحيض د

إت الفتوى وعليه سنة، َأ ّدَم) علىَ (رَْ إبلت أو عادتها ال عدةا (بَعد آخر زوج من َح
َيض) أخرى عدةا تبتدىء أي المبتدأ، (تستأنُِف) خبر فراغها بَعد الشهر) أي إح (بَال

ّين لنِه تزوجت، كانِت إن نِكاحها ويفسد ففتح، بَكسر َلقراء، ذوات من أنِها َتب ا
اعتدادها تمام بَعد اليسة تزوجت «النوازل»: إذا الصحيح. وفي هو وهذا

لم أو بَجوازهَ القاضي قضىَ جائز، نِكاحها أن فالصَح الدم، رْأت ثم بَالشهر
إحيض، المستقبل في عدتها وتكون يقض، ًا بَالشهورْ) أي تستأنِف (كما بَال اتفاق

إيَسْت) أي (ثم حيضتين (حيضة) أو عدتها حاضت) من (َمْن أ
ًا بَالسن، َ عن تحرز

والبدل.  الصَل بَين الجمع

إطئت غيرهَ أو طلق معتدةا) من (وعلىَ ُو يعلم لِ وهو تزوجها لو بَشبهة) كما (
أخرى) (عدةا زوجتك النساء: إنِها وقال فراشها علىَ وجدها أو الغير، معتدةا أنِها
علىَ يحرم لِ حتىَ العدةا، تجب فل معتدته، أو الغير، امرأةا أنِها علم إذا وأما

ْفتىَ وبَه وطئها الزوج ّدتان، «الذخيرةا» (وتداخلتا) أي في كما ُي َتسب الع ُتْح ف
ّدةا في تراهَ الذي بَالدم إع العدتين. من الخرى ال
حيضة بَعد بَشبهة الوطىَء كان لو الثانِية) حتىَ بَعض انِقضىَ الولىَ َتّمت (فإذا
ولو الثانِية، للعدةا تكملًة الثالثة الحيضة لتكون ُأخر، إحيض ثلثِ لزمها العدةا، من

ٍةا من العدةا كانِت َتسب بَالشهر، تعتد بَشبهة فوطئت وفا َتْح من تراهَ بَما و
ًا الثانِية العدةا من فيها الحيض ْدرْ للتداخل تحقيق َق بَن معاذ قول وهو المكان، بَ

جبل.



إذا تداخلتا واحد شخصَّ من العدتان كانِت وأحمد: إن والشافعي مالك وقال
َلقراء، أو الشهر ذوات من وكانِت إحباٌل، يكن لم بَأن اتفقتا بَأن اختلفتا وإن ا
شخصين من العدتان كانِت وإن وجهان، تداخلهما ففي بَالحمل، إإحداهما كانِت

ّقان العدتين لن تتداخل، لم ّديتين، تتداخلن، فل لدميين، مقصودان َح كال
ّدين، والمهرين. والح

وإن فتتداخلن، بَالواحدةا حصل وقد الرحم، فراغ عن التعرفُا المقصود أن ولنا
ديون عليه كرجل واحدةا، بَمدةا تنقضي اجتمعت إذا والجال أجل، مجرد العدةا

ّلت مضىَ فإذا أجل، إلىَ ُأولُِت لقوله أجل إنِها قلنا وإنِما كلها، ح تعالىَ: {و
إل ُلهّن الْحَما ْعَن أْن أج ْغَن تعالىَ: {فإذا وقوله َحملهّن}ٍ، َيَض أَجلهّن َبَل

ُكوهّن}ٍ، إس َغ تعالىَ: {حتىَ وقوله فأم ُل ْب ًا أجله}ٍ وسّماهَ الكتاُب َي وهو تربَص
انِقضاء إلىَ بَالدين المطالبة في كالِنِتظارْ الجل بَسبب يكون وهو الِنِتظارْ،
الجل. 

ّدةا إع إد النكاح (و إس إه، عقيب الفا إق يقول: تركتك، الوطىَء) بَأن َترَك َعْزمه أو تفري
ّليت أو َقام يقوم ما أو سبيلك، خ إليها. المجيء بَعدم أو العزم بَمجرد لِ ذلك، َم

ّفارْ القاسم أبَو أخذ وبَه الوطآت، آخر زفر: من وقال وإْن العدةا (وتنقضي الّص
إت) المرأةا َل إه المدةا، مضت حتىَ الموت أو الطلق وقوع تعلم لم بَأن ذلك، َج

ّدةا لن إع بَانِقضائه. العلم يشترط لِ وهو أجل ال
َكَح (وإن َته َنِ ّد ّلق الثلثِ دون بَائٍن) بَما من ُمعت تاّم مهٌر وجب الوطء، قبل (وط
ٌةا َلة) عند وعد َب زفر: أحمد. وقال عن رْواية وهو يوسف وأبَي حنيفة أبَي مستق
َعة أو المهر إنِصف يجب ْت إنِصف عليها. وقال عدةا ولِ الُم َعة أو المهر محمد:  ْت الُم

أحمد. عن ورْواية الشافعي قول وهو الولىَ، العدةا تمام وعليها
ّدةا) عند (ولِ ّية (علىَ حنيفة أبَي إع عنها. مات أو العدةا، يعتقد إذمّي) لِ طلقها ذم

ّوج لِ حيضة. وعنه: أنِها بَعد إلِ توطأ لِ وعنه: أنِها حيضة. بَعد إلِ ُتَز
ّق العدةا في لن ومحمد: تعتد يوسف أبَو وقال حق فيها كان وإن الزوج ح

العباد. بَحقوق مخاطبة والكتابَية الصغيرةا علىَ يجب ولهذا الشرع،
َأن ولبَي الشرع لحق عليها العدةا يجب فل بَالفروع، مخاطبة غير الذمية حنيفة: 

إقد غيُر وزوُجها وجب اعتقدها لو الزوج. وأما لحق عليها يجب فل للعدةا، ُمعت
ًا. العدةا عليها اتفاق

إلمة) أو إلينا (خرجت (حربَية) منكوحة (ولِ) علىَ أو أسلمت، ثم ذمية ُمْس
إمنة خرجت ًا بَطنها في الحامل) لن (إلِ ذمية صَارْت أو أسلمت، ثم مستأ ولد

النسب. ثابَت

السلم دارْ في الدخول بَعد ُفْرقة لنِها العدةا ومحمد: عليها يوسف أبَو وقال
ومطاوعة نِحو: الموت آخر بَسبب وقعت لو كما العدةا فيجب التباين، بَسبب

الزوج. ابَن
َناح تعالىَ: {ولِ قوله أن حنيفة ولبَي ٌق، أْن عليكم ُج َأّن تنكحوهن}ٍ مطل العدةا و
ً صَارْ حتىَ بَالجَماد، ُملَحق والحربَي العبد، حق فيها ُحْرمة فل للتملك، محل

لفراشه. 



ّد) بَكسر إح َت َداد، ومصدرْهَ وضمها، الحاء ( إح إلحداد، من أنِه والفصح ال أي ا
إهر ْظ ُت ُةا الُحْزن و ْلع، أو البائن) بَثلثِ (معتد إن خلع أو وبَاثنين حرةا، كانِت إن ُخ
َأمة. كانِت

إحد والشافعي: لِ مالك وقال َداد لن البائن، معتدةا َت إح ًا وجب ال للتأسف إظهارْ
تأسف فل بَالبَانِة أوحشها قد والمبانِة مماته، إلىَ بَعهدها وفَي زوٍج فوت علىَ

لموته.
ًا وجب أنِه ولنا ْوت علىَ للتأسف إظهارْ لصونِها سبب هو الذي النكاح نِعمة َف

إة أسباب من ولنِه الفوت، ذلك فيها والبَانِة لُمؤنِها، وكفاية فيها الرجال رْغب
«آثارْهَ»: عن في الطحاوي أسندهَ معتدةا. ولما دامت ما منهم ممنوعة وهي

ّنَخعي إبَراهيم َتلعة، قال: المطلقة، أنِه ال زوجها، عنها والمتوفىَ والُمْخ
ّيب، ولِ تختضب، والُملَعنة: لِ ًا تلبس ولِ تتط ًا، ثوبَ من يخرجن ولِ مصبوغ
تقليدهَ. فيجوز الفتوى، في وزاحمهم الصحابَة عصر أدرْك ممن بَيوتهن. وهو

ّد إح َت ولِ صَغيرةا، علىَ إحداد مسلمة) فل عاقلة، (الموت: كبيرةا، معتدةا (و) 
مجنونِة. ولِ كافرةا،

َداد، والشافعي: عليهن مالك وقال إح ّدةا. النساء فيعم الزوج، لموت لنِه ال إع كال
َطبين علىَ إلِ يجب فل عبادةا، أنِه ولنا عليه الله صَلىَ قال ولذا بَهذا، المخا

إحّل «لِ وسلم إمُن لِمرأةا ي ْؤ إم بَالله ت إر...» الحديث، واليو إخ شرط حيث ال
ّق فيها فإن العدةا، بَخلفا اليمان الزوجية. ح
إلّي الزينة) أي (بَترك ْبس (و) بَترك والحرير، الُح ُل َفر ( ْع َعْصفر) إلِ الُمَز أن والُم
ًا يكون َلق َخ

ٌغ ثوب إلِ لها يكن لم الزينة. وإن بَه يحصل لِ َبَسه بَأن بَأس فل مصبو ْل غير من َت
َد أن إص ْبسه، الزينة تق ُل ًا تجد لِ لنِها إبَ سواهَ تجد لم عورْتها. وإذا إستر من بَد

بَالنية.  والعمال الزينة، لِ الّستر فمقصودها

ّدهن) بَالدهان (و) بَترك إلصين والسيرج وبَالزيت بَاتفاق، الطيبة (ال ًا الَخا خلف
إبَتْرك وأحمد، لمالك ّناء (و)  إح ْيب (ال إط ُكْحل وال ّكة، بَعذرْ) من إلِ وال مرض، أو إح

بَخلفا وتزيينه، الشعر لتحسين لنِه ضيقة، أسنانِه بَُمْشٍط تمتشط َقْمل. ولِ أو
بَه. وأحمد: تمتشط والشافعي مالك الواسعة. وقال

َداد وجوب ودليل إح عن الترمذي إلِ الجماعة رْواهَ ما زوجها عنها المتوفىَ علىَ ال
إطية أم عن حفصة، إحل «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قالت: قال َع ي
إحد أن الخر واليوم بَالله تؤمن لِمرأةا ّيت علىَ َت إثِ فوق َم زوٍج علىَ إلِ ليال، ثل
ًا، أشهر أرْبَعة ًا ولِتلبس وعشر ًا ثوبَ من ضرب وهو ـ َعْصٍب ثوب إلِ مصبوغ
ُبرد ًا، تمّس ولِ تكتحُل ولِ ـ ال ُهَرت إذا إلِ طيب َذةا َط ْب أظفارْ». أو ُقْسط من ُنِ

ُقْسط: ضرب إحد لِ الطيب من وقيل: العود. والظفارْ: جنس الطيب، من وال َوا
للمرأةا رُّْخصَّ ومسلم: وقد للبخارْي لفٍظ «النهاية». وفي في كذا لفظه، من له

ٍةا في حيضها من اغتسلت إذا طهرها في َذ ْب ٍرْ. وزاد أو ُقْسط من ُنِ مسلم أظفا
ْفصة: «إلِ حديث من إحد فإنِها زوجها، علىَ َح ًا». أشهر أرْبَعة عليه َت وعشر

إسيد، بَنت َحكيم أم حديث من داود أبَو ورْوى أم عن لها، مولِةا عن أمها، عن َأ
َلمة أبَي وفاةا من عدتي في وأنِا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قالت: قال َس

َلمة: «لِ ّناء، ولِ بَالطيب تمتشطي َس إح إخَضاٌب». فإنِه بَال
ّلفين قال: «بَالّسدرْ الله، رْسول يا أمتشط شيء قلت: فبأي َغ رْأسك». بَه ُت



َلمة أم حديث من الصحيحين وفي صَلىَ الله رْسول إلىَ امرأةا قالت: جاءت َس
اشتكت وقد زوجها عنها توفي ابَنتي إن الله رْسول فقالت: يا وسلم عليه الله

َنها ْكُحلها؟ عي َن َف ًا أو مرتين «لِ» ـ وسلم عليه الله صَلىَ فقال أ ذلك كل ـ ثلث
وعشر».  أشهر أرْبَعة هي «إنِما وسلم عليه الله صَلىَ قال يقول: «لِ» ثم

إحد َت ّدةا (لِ)  إنِكاٍح و) معتدةا إعتٍق (ُمعت ٍد) لن ( َداد فاس إح علىَ التأسف لظهارْ ال
َوات ْتها ولم النكاح، نِعمة َف ُف إق زوال ولن ذلك، َي التأسف، بَه يليق فل نِعمة، الّر

معصية، الفاسد والنكاُح الّرق، أثر من عنها زال لما الشكر له المناسب بَل
ْكُر فيلَزُمها ْوته علىَ الّش التأسف. لِ َف

َطب (ولِ ًا، ُتخ ّدةا) مطلق إزُموا تعالىَ: {ولِ لقوله معت ْع َدةا َت ْق َغ حتىَ النكاح ُع ُل ْب َي
َله}ٍ، الكتاُب ًا) في (إلِ أج إريض ْع َناح تعالىَ: {ولِ لقوله عنها المتوفىَ َت عليكم ُج

ُتم فيما إه َعّرض إة من بَ ْطب ُتم أو النساء إخ ْكنن إلَم أنِفسكم في أ ُكم ا َع ّنِ ُكُرونِهّن أ ْذ َت َس
ُدوهّن لِ ولكْن إع َوا ًا ُت ً تقولوا أْن إلِ إسر ْولِ ًا}ٍ، َق ْعُروف ُدوهّن فقوله: {لِ َم إع َوا ُت

ًا}ٍ معناهَ: لِ ًا عليها يأخذ إسر ًا أو عهد أبَي ابَن غيرهَ. أسندهَ تتزوج لِ أن ميثاق
ْير، بَن وسعيد عباس، ابَن عن الرازي بَكر أبَو ونِقله الّشعبي، عن شيبة َب ُج

قوله في عباس ابَن عن أبَيه، عن مجاهد الرزاق: حدثنا عبد ومجاهد. وقال
ُدوهّن لِ تعالىَ: {ولكْن إع َوا إك ُت إإنِ ًا}ٍ قال: يقول:  في ما حاجتي. وأما من إسر

ّنكاح»، والسلم: «الّسّر الصلةا عليه «الهداية:» قال ْفعه. معروفا فغير ال رَْ

ّلقة وأما البائن وأما الزوجية، فلقيام الرجعية فيها: أما التعريُض يجوز فل المط
َداوةا إلىَ فلفضائه َع ّلقها. والظهر في ال يجوز الشافعي: أنِه مذهب في ُمط
ًا البائن في التعريض عنها. بَالُمتوفىَ لها إلحاق

قوله في عباس ابَن النكاح: عن كتاب في البخارْي رْوى ما التعريض وصَفة
َناح تعالىَ: {ولِ ُتم فيما عليكم ُج إة من بَه َعّرض ْطب النساء}ٍ قال: يقول: إنِي إخ

إددُت التزويج، أرْيد َو َل ٌةا لي تيسر أنِه و إك أنِه القاسم صَالحة. وعن امرأ إإنِ يقول: 
ًا، إليك لسائق تعالىَ الله وإّن لراغب، فيك وإنِي كريمة، علّي هذا. نِحو أو خير

انِتهىَ. 

ّدةا تخُرج (ولِ إعّي معت ً لِ أصَلً) أي بَيتها من والبائن الّرج ًا، ولِ ليل لقوله نِهارْ
إرُجوهّن تعالىَ: {لِ ْيَن أن إلِ َيْخُرْجَن ولِ ُبَيوتهّن من ُتْخ إت ٍة َيأ َنة}ٍ قال بَفاحش ّي ُمب

ّنَخعي: هي مسعود: ابَن الله. وقال رْحمه حنيفة أبَو أخذ وبَه الخروج، نِفس ال
إة فتخرُج الزنِا، هي ّد، لقام تكون عباس: أن ابَن يوسف. وقال أبَو أخذ وبَه الح
ّية إذ الحرةا، في هذا الزوج. ثم مسكن من فتخرج زوجها، أحماء علىَ اللسان َبَ
إخدمة، في المولىَ حق لرعاية فتخرج المة في وأما ّوءها أن إلِ ال إب ً ُي منزلِ

َتفّضلً. استخدامها ويترك
إت معتدةا (وتخرُج َلوين) أي في المو الليل (وتبيت) أكثر والنهارْ الليل في الَم

َتها منزلها) لن (في َكْسب الخروج إلىَ فتحتاج عليها، نِفق الليل، وبَعض بَالنهارْ لل
علىَ نِفسها اختلعت لو حتىَ زوجها، علىَ نِفقتها فإن طلق، عن المعتدةا بَخلفا
إتها، ًا الخروج لها كان نِفق تخرج رْواية: لِ معاشها. وفي لضرورْةا رْواية في نِهارْ

ّنِه «جامع بَرضاها. وفي حقها أسقطت لنِها َأ لو كما الصحيح، قاضيخان»: 



ْكنىَ لِ أن علىَ اختلعت بَيت تكتري أن ويلزمها الّسكنىَ، ُمؤنِة تسقط حيث ُس
ْدرُْ ُيفتي كان وبَه الزوج، وعائشة: وجابَر، عباس، وابَن علي، الشهيد. وعن الّص

ّفىَ تعتد وعطاء. الحسن قول وهو شاءت، حيث عنها الُمتو
الفْرقة (وقت بَالسكنىَ إليها يضافا منزلها) الذي (في (وتعتد) المعتدةا
فيه، فتعتد منزلها إلىَ تعود أن عليها وجب زائرةا وهي طلقها لو والموت) حتىَ

ُبها كان تخرج) بَأن أن (إلِ َورَْثُة وأخرجها يكفيها لِ الميت دارْ من نِصي من ال
إبهم َلف خافت (أو نِصي الواجب البيت) لن إكَراء تجد لم أو الِنِهدام، أو مالها، َت

ّتقوا الله قال وقد العذارْ، هذهَ مع بَالِقتدارْ يتقيد استطعتم}ٍ. ما ا تعالىَ: {فا

داود، وأبَو وأحمد، «الموطأ»، في مالك رْوى لما منزلها في تعتد وإنِما
َأّن صَحيح وقال: حسن ـ والترمذي والطحاوي، ماجه، وابَن والنسائي، ْيعة ـ:  ُفَر

َدرْي سعيد أبَي أخت مالك بَنَت الله صَلىَ النبي إلىَ جاءت زوجها ُقتل لما الُخ
إجع أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قالت: فسألت وسلم عليه إلىَ َأرْ

ًا لي يترك لم زوجي فإن أهلي، إلكه، مسكن الله رْسول قالت: فقال نِفقة، ولِ يم
أو بَالحجرةا كنت إذا حتىَ قالت: فانِصرفُت «نِعم»، وسلم عليه الله صَلىَ

فقال: له، فنوديت َأمرنِي أو وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول نِادانِي بَالمسجد
زوجي. شأن من له ذكرُت التي القصة عليه قلت؟» قالت: فرددت «كيف

ُكثي َغ حتىَ بَيتك في قال: «ام أرْبَعة فيه أجله». قالت: فاعتددت الكتاُب يبل
ًا. قالت: فلما أشهر فأخبرته ذلك عن فسألني إلّي أرْسل عثماُن كان وعشر

َعه. َب ّت فا
وأجرته الطلق في الزوج إلىَ الضرورْةا عند إليه تنتقل الذي المنزل تعيين ثم

ً سكنت عليها. وإذا وأجرته الوفاةا في المرأةا وإلىَ عليه، منه تخرج لِ آخر منزلِ
تخرج الثانِي. ولِ عن فكذا عذرْ، عن إلِ يكون لِ الول عن الِنِتقال لن لعذرْ، إلِ

ّكة، بَمنزلة لنِه منازل، فيها دارْ صَحن إلىَ المتاع السارْق أخرج لو ولهذا الّس
ُيقطع. إليه
ْكناها كان بَينهما) إن سترةا من بَد (ولِ أو البائن) بَثلثِ (في الزوج منزل في ُس

ًا بَخلع َذرْ المعتدةا علىَ عليهما) أي المنزل ضاق (وإن بَالجنبية الَخلوةا من َح
إقها ّل ْكم َيْخُرْجَن}ٍ وكذا تعالىَ: {ولِ لقوله خروُجها، خروُجه) لِ (فالولىَ ومط الُح

َثها لن إفْسقه، مع ولو ، واجٍب غير فيه وُمكثه واجب، الزوج منزل في ُمك
لها. عذرٌْ ذلك لن جاز، إبَائه بَعد هي خرجت

ْيلولة) بَأن علىَ قادرْةا امرأةا بَينهما يجعل أن (وَحُسَن تحول ثقة تكون الَح
إث لحصول بَينهما، ْك فل منه، يلحقها ضررْ غير من حينئذ الزوج منزل في الُم
أحدهما.  خروج إلىَ ُيحتاج

ٍةا في كان سفر) سواء في عنها مات أو أبَانِها، (ولو َفاز ٍر أو َم بَينها (وليس إمص
ٍر، (مسيرةا منه خرجت الذي محلها إمصرها) أي وبَين إمصرها) إلىَ رْجعْت سف
إصدها وبَين بَينها كان سواء لِ، أو محرم معها كان يكن، لم أو سفر مسيرةا َمق

إصدها وبَين بَينها يكن لم التي رْجوع مفازةا. أما في أو مصر في وكانِت مق
ّدتها لتكون الولوية، سبيل فعلىَ سفر، مسيرةا التي رْجوع وأما منزلها، في إع

َعها لن الوجوب، سبيل فعلىَ سفر مسيرةا مقصدها وبَين بَينها فيه ليس رْجو



إضي مقيمًة، بَالرجوع تصير ولنِها سفر، إنِشاء مسافرةا. وبَالُم

ًا طلقها لو لنِه الموت، أو بَالبَانِة قيد ْقه، لم رْجعي إرْ بَينهما قائمة الزوجية لن تفا
مصرها جانِبي جانِب) من كل (من السفر مسيرةا تلك) أي كانِت (وإن

إصدها ّيرت) بَين مفازةا في كانِت (فإن ومق سواء للضرورْةا، والُمضي الرجوع ُخ
عليها ُيخافا مما أعظم المكان ذلك في عليها ُيخافا ما لن لِ، أو ولّي معها كان
َبَهما. (والعود الّسَرْخسي: تختارْ منه. وقال الخروج في ُد) لتعتد أقر في أحَم

منزلها.
إمصر في َثّمة) أي تعتد إمصر في كانِت (وإن معها كان سواء حنيفة، أبَي عند ال

حنيفة أبَي قول ومحمد: وهو يوسف أبَو بَمحرم) وقال تخرُج (ثم لِ أو محرم
َمْحَرمها. مع وتخرج َثّمة، تعتد لِ أن فلها َمْحَرم، معها كان أولًِ: إن الله رْحمه

آخر مكان إلىَ بَها الِنِتقال وأرْاد امرأته البادية أهل من الخيمة ذو طلق ولو
ّلقت موضٍع في عليها القرارْ لوجوب ينقلها لِ لمواشيه، والكلء للماء إلِ فيه، ُط

ّيٌن ضررٌْ بَعدمه يلَحقها أن ٍذ فينقلها بَتركه، بَ ًا حينئ تعالىَ: {وما الله قال له، دفع
ْين في عليكم جعل ّد «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول وقال َحَرٍج}ٍ، من ال
ضرارْ». ولِ َضَررَْ

َنِة)  (في فصل الَحَضا

َنُِة) وهي داود أبَو رْوى العلم. وبَما أهل (للم) بَإجماع الصغير الولد تربَيُة (الَحَضا
َعيب، بَن َعمرو حديث من امرأةا عمرو: أن بَن الله عبد جدهَ عن أبَيه، عن ُش

إحْجري سقاء، له وثديي وعاء، له بَطني كان هذا ابَني إن الله رْسول قالت: يا و
َعه أن وأرْاد طلقني أبَاهَ وإّن إحواء، له إز الله صَلىَ الله رْسول لها مني. فقال ين

إت وسلم عليه ُق «أنِ إه أح إكحي». وفي لم ما بَ شيبة» عن أبَي ابَن «مصنف تن
ّيب: أن بَن سعيد عاصَم، إحْجرها وفي عليها أتىَ ثم عاصَم، أم طلق عمَر المس
بَكر، أبَي إلىَ فانِطلقا الغلُم، بَكىَ حتىَ بَينهما فتجاذبَاهَ منها، يأخذهَ أن وأرْاد
إحْجرها بَكر: َمْسُحها أبَو له فقال إشّب حتىَ منَك، له خير ورْيحها و الصبي َي

لنفسه. فيختارْ
بَن عاصَم بَنت جميلة طلق الخطاب بَن عمر محمد: أن بَن القاسم وفيه: عن

النِصارْية عاصَم امرأةا الّشُموس فأدرْكته ابَنه، فأخذ عمر فجاء فتزوجت ثابَت،
ابَنها، وبَين بَينها لعمر: َخّل فقال بَكر، أبَي إلىَ فترافعا فأخذته ـ جميلة أم وهي ـ

فأخذته.
إرها) إذا (بَل ْب ّلقت سواء أبَت َج ُط يقبل لِ أو هي، إلِ له يكون لِ أن لِ) إلِ أو (

وابَن رْواية، في مالك رْواية. وقال في ومالك وأحمد الشافعي قال وبَه غيرها،
ُتْجبر. واختارْهَ بَن والحسن ليلىَ، أبَي َوانِي الليث، أبَو صَالح:  ُد ْن إه أصَحابَنا، من وال
َداُت لقوله الولد، حق ذلك لن إل َوا ْعَن تعالىَ: {وال إض َدهّن}ٍ والمراد ُيْر بَه أولِ

للوجوب. وهو المر،
ُتم تعالىَ: {وإْن قوله ولنا ُع تعاَسْر إض ُتْر تعاسرا فقد اختلفا أخَرى}ٍ وإذا له فس
إحم ذي بَغير تزوجت أو الم، ماتت بَأن الم، ُلم ثم ُأّمها) أي (ثم لم أو َمْحرم، رَْ
ً تكن إإن للحضانِة أهل َأّن علت). وعن (و َلب ُأم َأحمد:  ّق ا ُلم. وإنِما أُم من َأح ا

ُلم أُم كانِت َلب ُأم من َأحق ا ولدهَ.  جدةا مع عمر قضية من قدمنا لما ا



َلب ُلم ثم َأبَيه) أي ُأم (ثم ُلخت علت. وقال وإن ا ُأم َلب زفر: ا أولىَ، و
ُلم) أحق والخالة َلب أُم من (ل َلب الولد ُأخت ُأخته) أي (ثم ا ُأم، ( ثم ُلم، ثم و

إنِّي قال لب) وبَه لم الخت زفر: يشترك الشافعية. وقال من ُشَريح وابَن الُمَز
ُلم. والصَح وهو الباب، في الصَل هو فيما لِستوائهما لبَوين الخت مع من ا

ُلخت أن الشافعي مذهب ُلخت من َأحق َلب ا ًا أحمد قال وبَه ُلم، ا ّوةا اعتبارْ بَق
الميراثِ.

ُلم وهي بَالحضانِة بَالحق الِعتبارْ أن ولنا َهة أولىَ، ا إج للترجيح، تصلح البَوةا و
والم للب التي تقدم (كذلك) أي الولد خالة خالته) أي (ثم مرّجحة، فكانِت

ُلم والتي للم، التي علىَ في النكاح كتاب في ذكر هكذا للب، التي علىَ ل
الصَل.

ّدم كتاب وفي َق ُت ُلخت علىَ الخالة الطلق:  َلب، ا لما الم، بَمنزلة الخالة لن ل
قال: وسلم عليه الله صَلىَ النبي : أن القضاء عمرةا حديث في البخارْي رْوى

إة «الخالُة والخت القرابَة، بَقرب الِعتبارْ أن الخرى الرواية الم» ووجه بَمنزل
الصلةا عليه الجد. ولقوله ولد والخالة الب، ولد لنِها بَمنزلة، الخالة من أقرب

ٌةا». رْواهَ والسلم: «الخالة في داود وأبَو «معجمه»، في الطبرانِي والد
ُأّم».  بَلفظ: «الخالُة علي «سننه» عن

َيه» عن بَن إسحاق «مسند وفي ُهو بَنُت أتتنا مكة من خرجنا قال: لما علي رَْا
فقلُت: دونِك فاطمة، إلىَ فدفعتها بَيدها، فتناولتها عم، يا عم تنادي: يا حمزةا

فقال حارْثة، بَن وزيد وجعفر أنِا فيها اختصمنا المدينة قدمنا فلما َعّمك، بَنت
ُتها عمي جعفر: بَنت ْيَس. وقال بَنَت أسماء يعني ـ عندي وخال أخي زيد: بَنت ُعَم

صَلىَ الله رْسول عمي. فقال بَنت وهي أخذتها المؤاخاةا. وقلت: أنِا في أي ـ
ْلقي جعفر: أشبهت يا أنِت «أما وسلم عليه الله ُلقي، َخ علي يا أنِت وأما وُخ

الخالة فإّن خالتها، عند والجارْية ومولِنِا، فأخونِا زيد يا أنِت وأما منك، وأنِا فمني
الّرضاعة». انِتهىَ. من أخي قال: «ابَنة تتزوجها الله: ألِ رْسول يا والدةا». قلت

إةا في ذلك وكان القضاء. ُعمر
أن قال: بَلغنا الزهري عن والصلة» بَسندهَ «البر كتاب في المبارْك ابَن ورْوى

والخالة أب، دونِه يكن لم إذا أب قال: «العم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول
ٌةا ًا الجملة في لها أن علىَ يدل أم». والحديث دونِها تكن لم إذا والد هنالك، حق

ّدم مالك ذلك. وقال في نِزاع ولِ ُتق َلب من الخالُة والشافعي:  من الخالة علىَ ا
ُلم ُلخت. في قالِ كما ا ا
العمام بَناُت «المحيط»: وأما لب. وفي ثم لم، ثم وأم، كذلك) لب َعمته (ثم

إزل والخالِت، والخوال والعمات، ْع إبَم تتأكد لم قرابَتهن لن الحضانِة، حق عن ف
إل من للرجال حق «البدائع»: لِ بَالمحرمية. وفي َب حريتهن) لن (بَشرط الم إق

الّرق، في الصغير كان فإن للولد، تتفرغ فل المولىَ، بَخدمة مشغولة الحرةا غير
ًا كان وإن ُأمه، وبَين بَينه يفرق ولِ لمولِهَ، فحضانِته لقربَائه فحضانِته حر
الحرارْ. 



ٍة حق (فل ّبَرةا ولد) ولِ ُأّم ولِ َلَم َد َتبة ولِ لم الكتابَة. وأما قبل ولدها في لمكا
ًا كتابَتها في فداخل الكتابَة زمن ولدها أو كانِت لها. (والذمية) كتابَية تبع

ّدين بَاختلفا تختلف لِ الشفقة (كالمسلمة) لن الُمسلم ولد في مجوسية ال
إقَل) الصغير (حتىَ ًا) أو يع ْين ْنزع فإنِه الكفر، يألف أن عليه ُيخافا (د منها. وقال ي

مالك. عن رْواية وهو للذمية، حضانِة وأحمد: لِ الشافعي

إح إر (وبَنكا ٍم) من غي ّقها) من (سقط الحضانِة لها من الصغير مْحَر الحضانِة ح
ًا، إليه ينظر الم زوج فإن للصغير، الضررْ لحصول ًا، عليه وينفق َشْزرْ َنِْزرْ
َبّرم ًا، بَمكانِه ويت َظر فل ضررْ ًا. قال إليها الدفع في َنِ علىَ المنذرْ: أجمع ابَن خطر

عليه الله صَلىَ بَأنِه واحتجا محمد، عن رْواية الحسن. وهو إلِ العلم أهل هذا
منها، محرم غير وهو بَجعفر، متزوجًة وكانِت خالتها إلىَ حمزةا بَنَت دفع وسلم

ًء الِستحقاق ذلك يمنع لم وإذا ًء. وللجمهورْ يمنعه لِ أن فالولىَ ابَتدا قوله بَقا
ّق المتقدم: «أنِت الحديث في وسلم عليه الله صَلىَ تنكحي». لم ما بَه أح

ٍم بَنكاح لِ) أي (وبَمْحَرم ُقها يسقط لِ َمْحر ُأم الحضانِة من ح عّمه) أي نِكحت (ك
ٍةا) نِكحت الصغير َعّم ّد ّدهَ) وخالة (وَج وعمة أبَيه، من أخاهَ أو عّمه نِكحت (ج

ُد الصغير عن حينئذ الضررْ لِنِتفاء أمه، من أخاهَ أو خاله نِكحت الحق) من (ويعو
إل الحضانِة ُق سقط نِكاح (بَزوا إة بَه) ح السبب، قيام مع المانِع لزوال الحضانِ

إشزةا ّنا ُتها تسقط كال إدها زال وإذا بَالنشوز، نِفق ْو َع وبَه عادت، الزوج منزل إلىَ بَ
رْواية.  في ومالك وأحمد الشافعي قال

إت) بَعد (ثم) الحضانِة َبا ّدم الرْثِ، ترتيبهم) في (علىَ النساء (للعَص ثم الب، يق
ُأم، َلب الخ ثم عل، وإن الجد وإن لب ثم وأم، لب الخ ابَن ثم لب، ثم و

َفل، وإن لب ثم وأم، لب العم ابَن ثم عل، وإن لب ثم وأم، لب العم ثم َس
َفل، َتاقة، مولىَ ثم َس َع ْدفع لِ (لكن ال إة إلىَ صَبيٌة ُت ٍم، غير َعَصب كمولىَ َمْحر

َتاقة، َع ًا وابَن ال الفتنة. عن العّم) تحّرز
إلىَ ثم ُلم، العّم ثم ولدهَ، إلىَ ثم لم، الخ إلىَ ُيدفع عصبة له يكن لم وإذا

الله. رْحمه حنيفة أبَي عند ولِية لهؤلِء لن لم، ثم لب، ثم لبَوين، الخال
ْدبَير ثم ّت ٍة إلىَ يدفعه القاضي إلىَ ذلك في ال ُنه ثق يستغني. حتىَ َتْحُض

إجٍن) وهو (فاسٍق (ولِ) إلىَ ً يبالي لِ َمن َما عليها، مأمون غير لنِه فعلً، ولِ قولِ
ًا مأمونِة غير إلىَ ولِ أو إخوةا اجتمعت «المبسوط»: لو النساء. وفي من أيض

ًا أكثرهم فأولِهم درْجة، في أعمام ًا، صَلح َووا فإن وورْع َت ًا فأكبرهم اس (ولِ إسن
ّير ًا ُيخ ْفٌل) غلم ُيخير جارْية. وقال أو كان إط ثماٍن.  أو سبٍع في الشافعي: 

بَن هلل حديث الرْبَعة»: من «السنن أصَحاب رْوى لما سبع، أحمد: في وقال
ْيُمونِة أبَي عن ُأسامة، رْجل المدينة، أهل من مولىَ ويقال: سلمان ُسليم َم
لها، ابَن معها فارْسية امرأةا جاءته هريرةا أبَي مع جالس أنِا قال: بَينما صَدق،

ّلَمْت ـ بَالفارْسية ورْطنت هريرةا أبَا فقالت: يا زوجها، طلقها وقد بَلسان أي: تك
هريرةا: استهما أبَو فقال بَابَني يذهب أن يريد زوجي ـ العجم من الفرس أهل
ّقني فقال: َمْن زوجها، بَذلك. فجاء لها ورْطن ـ اقترعا أي ـ عليه بَتشديد ـ ُيحا

أنِي إلِ هذا أقول لِ إنِي هريرةا: اللهم أبَو فقال ـ ولدي في ينازعني أي القافا،



عندهَ، قاعد وأنِا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إلىَ جاءت امرأةا سمعت
أبَي بَئر من سقانِي وقد بَابَني، يذهب أن يريد زوجي الله: إن رْسول يا فقالت

َبة َن زوجها: َمْن فقال عليه»، «استهما وسلم عليه الله صَلىَ نِفعني. فقال وقد إع
ّقني بَيد فخذ أمك، وهذهَ أبَوك «هذا وسلم عليه الله صَلىَ فقال ولدي، في ُيَحا

ّيهما َنبة فانِطلقت أمه، بَيد شئت». فأخذ أ إع العناب. مفردةا بَه. و

بَن الحميد عبد حديث من الفرائض في والنسائي الطلق، في داود أبَو ورْوى
إت أسلم إسنان: أنِه بَن رْافع جدهَ عن أبَيه، عن جعفر، ُته وأبَ فجاء ُتْسلم، أن امرأ

والم ههنا، الب وسلم عليه الله صَلىَ النبي فأجلس يبلغ، لم صَغير لهما بَابَن
ّيرهَ، ثم ههنا أبَيه.  إلىَ فذهب اهدهَ»، وقال: «اللهم َخ

بَن القاسم عن سعيد، بَن يحيىَ حديث «الموطأ» من في مالك رْوى ما ولنا
ًا، له فولدت النِصارْ من امرأةا عمر عند قال: كانِت محمد فارْقها ثم عاصَم
ًا عمُر فركب عمر، إفناء يلعب ابَنه فوجد ُقباء، إلىَ يوم إدهَ فأخذهَ المسجد، بَ بَعُض

أتيا حتىَ فأقبل إياهَ، فنازعته الغلم جدةا فأدرْكته الدابَة، علىَ يديه بَين فوضعه
وبَينها، بَينه بَكر: خّل أبَو المرأةا: ابَني. فقال وقالت عمر: ابَني، فقال بَكر، أبَا

رْسول بَكر: سمعت أبَو قال وزاد: ثم البيهقي الكلم. ورْواهَ عمر رْاجعه فما
ّله يقول: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله َو نِسخة: وفي ولدها»، عن والدةا ُت

ّله» بَضم ولدها». وقوله: «لِ «علىَ ُتخير. لِ مفتوحة: أي لِم فتشديد ففتح تو
تصرفاته. كسائر اختيارْهَ يعتمد فل بَمصلحته، عارْفا ولِ رْشيد غير طفل ولنِه

لِختيارْ وسلم عليه الله صَلىَ دعائه بَبركة وفق بَأنِه ُحميد حديث عن وأجيب
عليه الله صَلىَ بَأنِه هريرةا أبَي حديث غيرهَ. وعن عليه يقاس فل له، النِظر
قول بَدليل التخيير، فكذا بَالجماع، متروك بَالِستهام: وهو أمرهما وسلم

ّديق غير كانِت أنِها علىَ يدل زوجي»، قولها: «إن فتدبَر. وبَأن لعمر الّص
ّلقة، َبة أبَي بَئر من سقانِي قولها: قد وبَأن ُمط ًا، كان أنِه علىَ يدل إعن لنِها بَالغ

ُقْرب بَئٌر بَالّسكنىَ، ينفرد وهو للبالغ، إلِ منها الِستقاء يتأتىَ لِ المدينة من بَال
بَها.  ُيحتج فل حاٍل حكاية َأرْاد. والحاصَل: أنِه أيهما عند فيكون

َبَس، ويشَرب، يأكل (حتىَ بَالصبي بَه) أي أحق والجدةا (والم إجَي ويل ويستن
ّدرْ ُهَ) وق َد ًا سنين، بَسبع ذلك الخّصافُا وح الفتوى. وعند وعليه للغالب اعتبارْ

ّير الشافعي يحتلم. وعند حتىَ بَالغلم أحق الم مالك ثمان، أو سبع في الولد ُيخ
فتكون البنت بَالنهارْ. وأما الب وعند بَالليل، عندها كان ُأّمه الغلم اختارْ فإذا
ً اختارْته َمن عند ًا. وقال ليل ُيخير أحمد ونِهارْ فإذا سبع، في الولد وإسحاق: 

ّلم أحدهما اختارْ ّد ذلك فله الخر اختارْ ثم إليه، وُس فاختارْ عاد فإن إليه، ورْ
هكذا. إليه ُأعيد الول
ّير فل المعتوهَ وأما ُق لنِها الم، عند ويكون ُيخ أن للب كان وإنِما عليه، أشف
ً يأخذ ًا عاقل ّلق إلىَ يحتاج لنِه متميز الحوال، في وآدابَهم الرجال بَأخلق التخ

نِفقته لن ُأجبر، أخذهَ عن الب امتنع ولو والجدةا، الم من ذلك علىَ أقدرْ والب
عليه.



تحيض) لنِها (حتىَ بَالبنت أحق والجدةا والم «بَه» أي علىَ (وبَالبنت) عطف
َغْزل، من النساء آداب معرفة إلىَ تحتاج الحيض قبل والغسل. والم والطبخ، ال

عليها، أقدرْ والب الصيانِة، إلىَ تحتاج الحيض وبَعد ذلك، علىَ أقدرْ والجدةا
َلب إإلىَ وهو التزويج وإلىَ دونِهما. ا

َتهىَ) وبَنت هشام»: (حتىَ «نِوادرْ محمد) في (وعن سنة عشر إحدى ُتش
ًا. وقال قولهم في ُتشتهىَ الفتوى. وعليه سنين، تسع الليث: بَنُت أبَو جميع

َكح حتىَ بَالبنت أحق مالك: الم وقال ْن َيدخل ُت حاضت. وإن الزوج بَها و
المفتي» «غياثِ في ما الزمان) علىَ لفساد (المعتبر محمد قول (وهو) أي

َعّمات والخالِت، الخوات، من والجدةا الم غير (وغيرهما) أي ّق وال بَالبنت أح
والول الصبي، في كما تستغني الصغير»: حتىَ «الجامع ُتشتهىَ) وفي (حتىَ

الصحيح.  هو

ّلقٌة) انِقضت تسافر (ولِ َط ّدتها ُم َولدها) لما ع (إلِ بَالب الضرارْ من ذلك في (بَ
ًا فيه المقام التزم فيه) لنِه نِكحها الذي وطنها إلىَ ًا. لما عرف ابَن رْوى وشرع
ْعلىَ وأبَو شيبة أبَي إصَلي َي ْو ًا بَمنىَ صَلىَ عثمان «مسندهَ»: أن في الَم ثم أرْبَع

ّهل «من وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال أهلها، من فهو بَلدةا في تأ
(للم بَالولد مكة» (وهذا) السفر قدمت منذ تأهلُت وإنِي المقيم، صَلةا يصلي

مدةا في بَه يسافر أن له ولِ أبَيه، بَإذن إلِ بَه تسافر أن لغيرها فقط) فليس
ًا ذلك في لن لغيرهَ، الحضانِة ً بَالحاضنة ضررْ مالك لحقها. وقال وإبَطالِ

ذلك. وأحمد: للب والشافعي

إت في فصٌل ُبو إب ُث ّنَس ال
ّدةا (أقُل إل ُم ْنفخ الولد ولن العلماء، أشهر) بَاتفاق ستُة الحم عند الروح فيه ُي

ُقه ويتم أشهر، أرْبَعة مضي ْل في مسعود ابَن لحديث شهرين، في ذلك بَعد َخ
َد أّن رُْوي الرْبَعين. وقد أن قدمنا أشهر. ولما لستة ُولد مروان بَن الملك عب

ً ًةا تزوج رْجل عباس: ابَن فقال يرجَمها، أن عثمان فهّم أشهر، لستة فولدت امرأ
ُكم، الله بَكتاب خاصََمتكم لو إإنِها أما ْت ُله الله قال َلَخَصَم ُله تعالىَ: {وَحْم إفَصا و

ًا}ٍ في ثلثون ْهر ُله الله وقال الحقافا، َش إفَصا ذهب عامين}ٍ فإذا في تعالىَ: {و
ُتُة إلِ للحمل يبق لم عامان للفصال َدرْأ أشهر، س َبَت الحد، عثماُن َف ّنسب وأث ال

َداُم عن رُْوي الزوج. وهكذا من أنِه علىَ يدل الحد إقامة علىَ عثمان علي. فإق
إة من أقّل يكون لِ أشهر.  ست

َثُرها) أي ْك َأ ّثورْي، قول (سنتان) وهو الحمل مدةا أكثر (و إحم، بَن والضّحاك ال ُمزا
َنيهما في والبيهقي الدارْقطني رَْوى لما رْواية، في وأحمد َن عائشة: حديث من ُس

ُد قالت: ما أنِها عمود ظل يتحول ما قدرْ سنتين، علىَ الحمل في المرأةا تزي
ْغزل، إم َله لن السماع، علىَ محمول وهو ال َثٌل العبارْةا بَالرأي. وهذهَ ُيدرْك لِ مث َم

ّلة، في إق ْغزل عمود إظل لن ال إم ُع الدورْان حال ال ً أسر الظلل. سائر من زوالِ
ّباد وقال ّوام: أكثُر بَن ع َع الزهري: سُت سنين. وقال خمس الحمل مدةا ال

مالك حد. وقال لقصاهَ ُعبيد: ليس أبَو سنين. وقال رْبَيعة: سبع سنين. وقال
َأرْبَع المشهورْ في وأحمد والشافعي لرْبَع أمه ولدته الضّحاك لن سنين، عنهما: 



ْنيتاهَ نِبتت بَعدما سنين ًا. فسّمي يضحك، وهو َث َضّحاك
ّدارْقطني رْوى ولما أنِس: بَن لمالك قال: قلت مسلم بَن الوليد عن والبيهقي ال
ظل قدرْ سنتين علىَ حملها في المرأةا تزيد قالت: لِ أنِها عائشة عن حديث أي

َعْجلن بَن محمد امرأةا جارْتنا هذهَ هذا، يقول َمْن الله فقال: سبحان المغزل،
ْوُجها صَدق، امرأةا ْدق) حملت رَُْجُل (وَز سنة: عشرةا اثنتي في أبَطن ثلثة إصَ

سنين. أرْبَع في بَطن كل
إشعي يحيىَ بَن هاشم عن الدارْقطني وأخرج ًا مالك قال: بَينما الُمَجا جالس يوم

قد سنين، أرْبَع منذ ُحبلىَ لِمرأةا الله ادع يحيىَ أبَا فقال: يا ، رْجل جاءهَ إذ
يرى قال: ما ثم المصحف، وأطبق مالك شديد. فغضب كرب في أصَبحت

ّنِا إلِ القوم هؤلِء هذهَ بَطن في كان إن وقال: اللهم دعا ثم قرأ، ثم أنِبياء، أ
ٍم، فأبَدلها جارْية بَطنها في كان وإن الساعة، عنها فأخرجه رْيح المرأةا فإنِك بَغل
إبت تشاء ما تمحو ْث ُت أيديهم، الناس ورْفع يدهَ مالك رْفع ثم الكتاب، أّم وعندك و
يدهَ مالك حّط فما الرجل، فذهب امرأتك، فقال: أدرْك الرجل إلىَ رْجل وجاء
ْعد غلم رْقبته علىَ المسجد بَاب من الرجل طلع حتىَ َطط َج سنين، أرْبَع ابَن َق

ْعد قطعت ما أسنانِه استوت قد َطط: أي إسَرارْهَ. وَج ُد َق ُعودةا.  شدي الُج

من أكثر البطن في الولد وبَقاء الظاهرةا، العادةا علىَ ُتبنىَ الحكام بَأن وأجيب
ّندرْةا، غاية في ثبت إن سنتين فيها حال حكاية أنِه مع حكم، عليه ُيبنىَ فل ال
َحْملها قبل رْيح بَطنها في كان أو غيرها، من أو منها، الولد يكون أن احتمال

وكذلك أنِفسهم، من ذلك يعرفون كانِوا ما ونِحوهَ الضّحاك فإن ذلك، ونِحو
عنه مفروغ هو فيما مالك دعاء الله. وأما إلِ يعلمه لِ الّرحم في ما لن غيرهم،

من أنِه أو المقام في الِتفاقية المورْ من الغلَم ظهورْ وكان عنه، منهٌي
والحالِت. المورْ بَحقائق أعلم تعالىَ والله العادات، وخوارْق الكرامات

وقت سنتين) من من لكثَر بَه جاءت وإن الرجعي، معتدةا ولد نِسُب (فيثبت
ًا كان فلنِه أشهر، ستة من لقل بَه جاءت إن أما الطلق، الطلق، وقت موجود

إبين قبله، ُعلوٍق من فكان َت ّدتها لِنِقضاء بَالوضع و إن الحمل. وأما بَوضع بَه ع
ُعلوق فلوجود سنتين، من وأقل أشهر ستة من لكثر بَه جاءت أو النكاح في ال

ّدةا، في إع َتبين ال بَه جاءت إن الحمل. وأما بَوضع عدتها لِنِقضاء زوجها، من و
ُعلوق فلن سنتين، من لكثر الظاهر إذ رْاجعها، أنِه علىَ فيحمل الطلق، بَعد ال
يزنِي. لِ أنِه المسلم حال من
انِقضاء بَعد بَآخر تزوجت تكون أن وهو هذا، غير َوْجٌه الزنِا قيل: لِنِتفاء فإن

منه. الولد فيكون عدتها،
أولىَ رْاجعها زوجها أن علىَ الحمل فكان الِبَتداء، من أسهل البقاء بَأن أجيب

بَآخر. انِتهىَ. تزوجت أنِها علىَ الحمل من
هذا ولعل نِسبه، بَثبوت ُيحكُم فكيف غيرهَ، من الولد كون احتمال مع أنِه وفيه

ًا النسب ثبوت في احتمال الولد.  تضييع من خوف

إقر لم (ما إضّي ُت إعدةا) في إبَُم ّيها أقرت لو تحتمل. وأما مدةا ال إض جاءت ثم إبَُم
الحبل حدوثِ لِحتمال َنَِسبه، يثبت لم القرارْ وقت من أكثر أو أشهر لستة



ُبه ثبت حيث أشهر، ستة من لقل بَه جاءت لو ما بَخلفا جديد، بَنكاح لظهورْ َنَِس
إبَها إذ َق لن سنتين، من لكثر بَه جاءت الرجعة) إن (فتثبت َك ُعلو الطلق، بَعد ال

ًا. (ولقل بَالوطء فيصير المسلم، عن الزنِا لِنِتفاء منه أنِه والظاهر إجع مرا
ُعلوق لِحتمال الرجعة تثبت لِ (لِ) أي السنتين من منهما) أي الطلق قبل ال
ًا يصير فل بَعدهَ، واحتماله إجع بَالشك. مرا

ٍة) بَالجر َت ُتو إد َنَِسب ويثبت أي المعتدةا، علىَ عطف (ومب ْته مبتوتة ول َد لقل (ول
الطلق، عند الوجود يحتمل لنِه الطلق، وقت من سنتين من منهما) أي

ً عليه فيحمل إمهما) لثبوت النسب ثبوت في احتيالِ َتَما إل الطلق، بَعد الحمل (لِلِ
إء ُتوتة ووط ْب ْعوةا) لنِه (إلِ حراٌم الم إد تصديق رْواية: يشترط في التزمه. ثم إبَ

ُيحَمُل يشترط رْواية: لِ المرأةا. وفي إئها علىَ (و ٍة َوط ْبه إرض في بَش ُت إةا) واع ّد الع
إطء إذا الزوج بَأن ٍة و َته بَشبه ّد لِ بَولد فأتت ماٍل، علىَ أو ثلثِ، طلق من معت

ّدعاهَ. نِصَّ وإن نِسبه يثبت الحدود. كتاب في ذلك علىَ ا

َد) الرجُل (إذا َدةا َجَح إولِدةا زوجته (ولِ ّنَسب امرأةا) وأما (بَشهادةا تثبُت) ال ال
إفَراش، فيثبت َد ُيلعن. وإذا نِفاهَ لو حتىَ بَال ّدةا، ولِدةا َجَح ُتها معت بَشهادةا فثبو

َبل بَوجود أو وامرأتين، رْجل أو رْجلين، َبل، اعترافه أو ظاهر، َح تصديق أو بَالَح
َورَْثة الولد كتعيين ثقة، مسلمة حرةا بَشهادةا ُيكتفىَ حنيفة. وقالِ: لِ أبَي عند ال
ًا. وأما الثقة بَالحرةا ّلق الطلق اتفاق واحدةا امرأةا بَشهادةا يقع فل بَالولِدةا الُمع

َبٌل يكن لم إإذا حنيفة أبَي عند الولِدةا علىَ بَشهادتهما، ظاهر. وعندهما: يقع َح
َق لن ٌق حكٌم الطل ّل لقول الولِدةا، إثبات في حجة المرأةا وشهادةا بَالولِدةا، متع

القابَلة. رْواهَ شهادةا أجاز وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول حذيفة: إن
الدارْقطني.

غيُرهن عليه يطلع لِ فيما النساء شهادةا تجوز أنِه الّسنة الّزهري: مضت ولقول
َقابَلة شهادةا وعيوبَهن. وتجوز النساء ولِدةا من الِستهلل، في وحدها ال

يتعلق فيما شيبة. فكذا أبَي وابَن الرزاق عبد ذلك. رْواهَ سوى فيما وامرأتان
إولِدةا. ولعل َبٌس الحكم هذا بَال َت إحُل تعالىَ: {ولِ قوله عموم من مق أْن لهّن َي

ُتمَن ْك َق ما َي َل إمهّن في ا َخ إمّن ُكّن إْن أرْحا ْؤ إم بَا ُي إر}ٍ فإنِه واليو ُتقبل لم إن الخ
ُهن، ًا إظهارْهن يكون شهادت إهّن. في عبث ّق َح

ْنث، ادعت حنيفة: أنِها ولبَي إح في ضرورْية النساء وشهادةا بَحجة، إلِ يثبت فل ال
إذ الولِدةا، ضرورْيات من ليس لنِه الطلق، حق في يظهر فل الولِدةا، حق

هنا. لوازمها من صَارْ وإن الجملة في عنها ينفك الطلق
َبل الزوج إقرارْ ثم ّلق الطلق لوقوع كافٍا بَالَح غير من الولِدةا علىَ الُمع

َدقها قالت: ولدت إذا الشهادةا القابَلة.،لنِه شهادةا يشترط وعندهما الزوج، وصََ
فيها. لما حجٌة وشهادتها حجة، بَل المنازعة عند يثبت فل بَالولِدةا، متعلق حكم

الولِدةا. وهو إليه يفضي بَما إقرارٌْ بَالحبل القرارَْ أن رْوينا. وله

إة في فصٌل َق َف ّن إكْسوةا ال ْكنىَ وال  والّس

ْوجية، النفقة وأسباب َقَرابَة، ثلثة: الّز ْلك. وال إم وال
ُةا النفقُة (تجُب إكسو ْكنىَ وال قوله وهو وبَالكتاب، الزوج) بَالجماع، علىَ والّس



ْق إف ْن ُي إل ٍة ُذو تعالىَ: { َع إته}ٍ، من َس َع إد وتعالىَ: {وعلىَ سبحانِه وقوله َس ُلو ْو له الَم
ُقهّن ُتهّن إرْْز َو إكْس ْعُروفا}ٍ أي و تعالىَ: وقوله الوالد، وهو له ُيولد َمْن علىَ بَالم

ُنوهّن إك َأْس ُتم حيث إمْن { َكن ّنة من َس ُكم}ٍ. وبَالّس إد صَلىَ الله رْسول قول وهو ُوْج
مسلم رْواهَ ما علىَ الطويل جابَر حديث في الوداع حجة في وسلم عليه الله
ًا بَالنساء داود: «استوصَوا وأبَو َواٌن فإنِهّن خير ُتموهّن ـ لكم ُأسَراء أي ـ َع ْذ اتخ

ُتم الله، بَأمانِة َتْحلل إطئَن لِ أْن عليهّن وإّن الله، بَكلمة ُفُروجهّن واس ُكم ُيو ُفُرَش
ًا، ًا ُبَيوتكم في يأذّن لِ وأن أحد ْلن فإذا تكرهونِه، أحد ُبَوهّن ذلك َفع إر ًا فاض ضربَ

َبّرٍح، غير َتهّن عليكم َلهّن وإّن ُم َتهّن نِفق إكْسو كان) الزوج بَالمعروفا». (ولو و
ًا إدرُْ لِ (صَغير ًا علىَ يق لمالك. الوطء) خلف

َبله، من العجز أّن ولنا ٌق كالمجبوب، فكان إق إعْرس) متعل متناوٌل وهو بَتجب، (لل
َنعت لَمن ْفَسها َم إبَض حتىَ الدخول قبل َنِ وهو بَعدهَ أو قولهم، وهو المعّجل تق
أو غنية النصوص، لطلق ذمية، كافرةا) أي (أو (مسلمة) كانِت حنيفة أبَي قول

ظاهر في إليه تزفا لم وإن توطأ لن قابَلة توطأ) أي صَغيرةا أو (كبيرةا فقيرةا
لها نِفقة فل وطئها، علىَ له قدرْةا لِ ممن غيرهما الفتوى. وأما وعليه الرواية،

تكن. لم أو الزوج منزل في كانِت سواء
لطلق المهد في كانِت وإن النفقة مذهبه: لها في الصَح وهو ـ الشافعي وقال

النصوص.
الجماع في الزوج بَه ينتفع النكاح بَعقد مستحق لِحتباس النفقة ولنا: أن

ُلح لِ والصغيرةا ودواعيه، فيما جماعها يمكن ُمشتهاةا كانِت لو حتىَ لذلك، تص
ُتها.  وجبت الفرج، دون نِفق

إرْ ْد َق إبَ الفتوى، وعليه الخّصافا، اختيارْ والمرأةا. وهذا الزوج حال حالهما) أي (
ْين في (فتجُب أحمد قول وهو إر إس َيَسارْ) أي نِفقة الُمو َعة، الغنىَ ال (و) في والّس

إرين إس ْع إلعَسارْ) أي نِفقة (الُم إر (وفي والقناعة الفقر ا إس إسَرةا الُمو والُمع
إسُر وعكسه) وهو إسَرةا الُمع َيسارْ نِفقة دون الحالين) أي (بَين والُمو وفوق ال

تعالىَ: الله َأوسطها. قال المورْ خير إذ تقتير، ولِ إسرافا بَل العسارْ نِفقة
ُقوا إذا {والذين َف ُفوا لم أنِ إر ُتروا ولم ُيْس ْق ًا}ٍ. ذلك بَين وكان َي َوام َق

لِ الخبز لن الدام، من فكذلك الطعام، من الكفاية قدرْ لها تفرض كما ثم
ُتناول ًا. وجاء إلِ عادةا ُي ُدوم إط تعالىَ: {من قوله تأويل في مأ إعموَن ما أوَس ْط ُت

ْيكم}ٍ أن إل ْه َطُه واللحم، الخبُز أهله الرجل ُيطعم ما أعلىَ أ والزيت، الخبُز وأوس
ّدهن واللبن. وأما الخبز وأدنِاهَ ًا عنه ُيستغنىَ فل ال فهو الَحّر، ديارْ في خصوصَ

ْدرْ كالخبز. وقال الحوائج أصَل من اختيارْ وهو الزوج، حال الشافعي: بَق
َكْرخي. ال

َأنِه «الذخيرةا» و وفي تعالىَ: {وعلىَ لقوله الرواية، ظاهر «المبسوط»: 
إع إس ْو َدرُْهَ الُم إر وعلىَ َق إت ْق َدرُْهَ}ٍ، الُم ْق وقوله َق إف ْن ُي ٍة ُذو سبحانِه: {ل َع إته إمْن َس َع َس

إدرَْ وَمْن ُقه عليه ُق ْق إرْْز إف ْلين ُا آتاهَ مما َف ّلُف لِ ا َك ُا ُي ًا ا ْفس َيْجعُل آتاها ما إلِ َنِ ُا س ا
ٍر بَعد ًا}ٍ، عس ٍر من نِفسها زوجت لّما ولنِها يسر بَنفقة رْضيت فقد معس

إرين. إس ْع الُم
عائشة: حديث من الترمذي إلِ الجماعة رْوى لما المرأةا، حال مالك: بَقدرْ وقال

ًا أن ْتبة بَنت هند سفيان أبَا إن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قالت: يا ُع



يعلم. فقال لِ وهو منه أخذت ما إلِ وولدي، يكفيني ما يعطيني لِ شحيح رْجل
َدك يكفيك ما «خذي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول بَالمعروفا».  وول

ْدرْ أنِها يقتضي الكتاب أن ولنا َق حال بَقدرْ أنِها يقتضي هند الزوج. وحديث حال إبَ
ً حالهما بَقدرْ فقلنا: إنِها المرأةا، ليس الحديث يقال: إن قد بَالدليلين. لكن عمل

(بَخله) عليها و إيسارْهَ علىَ بَل المرأةا، وإيسارْ الزوج إإعسارْ علىَ دلِلة فيه
اقتدارْهَ. بَحسب

ًا النفقة وتجب هذا، الزوج يطلب أبَيها) ولم بَيت (في هي (ولو) كانِت أيض
ّي اختيارْ ـ: وهو يوسف أبَي النصوص. وعن لطلق منزله، إلىَ انِتقالها إرْ ُدو ُق ال
منزل إلىَ ُتَزفّا حتىَ النفقة تستحق لِ ـ: أنِها بَلخ علماء من المتأخرين وبَعض
َنوا وكأنِهم الزوج، العرفا. علىَ أمرها َبَ

إرضت (أو ّفت الزوج) بَأن بَيت في َم بَيته. والقياس: في فمرضت صَحيحة إليه ُز
ًا المرُض ذلك كان إذا لها نِفقة لِ أن : أنِه الِستحسان الجماع. ووجه من مانِع

إنُِس قوله: الحيض. وفي فأشبه عارْض، المرض ومانِع بَمسها، ويتمتع بَها َيستأ
ٌء «بَيت في إرضت لو أنِها إلىَ الزوج» إيما ّلمت ثم م النفقة، تجُب لِ نِفسها، س
حسن. قالوا: وهو يوسف، أبَي عن مروي وهو يصح، لم التسليَم لن

ٍةا النفقة (لِ) تجب إشَز إنعت أو فيه، معه تسكن بَيته) الذي من خرجت (لنا من ُم
لم لنِه خرجت إن حق. أما بَغير فيه معها يسكن الذي منزلها إلىَ الدخول
إطها ْع إلىَ الدخول من منعتُه أو مغصوٍب، في ساكٌن لنِه أو المعّجل المهر ي
َألته وكانِت إليه، لِحتياجها فيه معها يسكُن الذي منزلها ّولها أن س منزله، إلىَ يح

ً لها يكتري أو الناشزةا في اعتبر نِاشزةا. وإنِما تكن يفعل: لم ولم آخر منزلِ
لِ البكَر لن المقيمة، وطء علىَ يقدرْ أنِه الظاهَر لن المنزل، في القامة عدم
َكْرها. إلِ ُتوطأ

ًا، كان وإن النفقة وجوب علىَ والدليُل ْطلق َدلِلة الناشزةا خرجت لكن ُم النصَّ. إبَ
ُهّن قوله وهو ْهُجُرو إع}ٍ حيث في تعالىَ: {وا إج إمر الَمَضا الصحبة من حقها بَمنع ُأ
لها. ومن مختصة هي التي النفقة بَمنع فأولىَ بَينهما، مشتركة هي التي

ْيح: هل قيل أنِه اللطائف فقال: فقيل: كم؟، فقال: نِعم، نِفقة؟ للناشزةا لُشَر
تراب. من إجَراٌب
ٍة (و) لِ ُبوس ْين) عليها، (مح َد إدرْ كانِت سواء إبَ لم مريضة (ولِ لِ أو قضائه علىَ تق

إرضت «الذخيرةا»: ولو والِستمتاع. وفي الِحتباس لعدم الزوج ُتزفّا) إلىَ في م
ٍة غير لنِها النفقة، فلها منزلها الجمع ويمكن حق، بَغير الزوج من نِفسها مانِع

الجماع. (و) لِ من مانٍِع غير مرٍض علىَ الثانِيُة ُتحمل بَأن الروايتين بَين
ٍة ًا) وعليه (مغصوبَ ٍء معتدةا لِمرأةا نِفقة لِ الفتوى. وكذا َكْره بَشبهة، وقع لوط
جهتها. من لمانِع عنه لِحتباسها

ٍة) أي (و) لِ إته نِفقُة الزوج علىَ تجب لِ (حاّج َع الحاّجة امرأ كان إن غيرهَ َم
ًا ًا ومحمد، حنيفة أبَي عند معه) وهذا (لِ لها َْمَحرم لها يوسف: حيث لبَي خلف
إر نِفقة عندهَ ًا، نِفقُة َفلها (معه كانِت) حاّجة (ولو الَحَض إر) اتفاق يعتبر بَأن الَحَض
َةا (السفر) لن (لِ) نِفقة فيه، الطعام إقيمة بَما يسقط السفر في القيمة زياد

إكَراء) لن (ولِ بَه المنفعة من لها َحَصَل ّق ال َتح الكراء وليس النفقة هو الُمس



منها.
ًا زوجها إذن بَغير حجت الشافعي: إن وقال ً أو فرض إن وبَإذنِه لها، نِفقة فل نِفل
أحمد: إن القولين. وقال أظهر في يذهب لم إن وكذا النفقة، فلها معها ذهب

إت من أحرمت َقا ْي إم وقيل: لِ.  النفقة، فلها ال

ًا) إذا (وعليه إسر ٍم (نِفقُة حرةا امرأته كانِت مو ٍد خاد أبَي فقط) عند لها واح
خادمين: يوسف: نِفقة أبَو وأحمد. وقال والشافعي، ومالك، ومحمد، حنيفة،
ًا كان إن الخادم لخارْجه. ثم والخر البيت، لداخل أحدهما ّق لها مملوك استح
ُتلف لغيرها ومملوكة حرةا كانِت وإن عندهم، النفقَة نِفقة يبلغ فيه. ولِ اخ
ُيفرض نِفقتها. حتىَ خادمها إمها قالوا:  ْفرض ما أدنِىَ لخاد الزوج علىَ لها ُي

إسر. ْع الُم
ُته، عليه فليس خادم لها يكن لم «الذخيرةا»: إن وفي الرواية، ظاهر وهو نِفق

إذا المرأةا الليث»: أّن َأبَي «نِوازل الشافعي. وفي أصَحاب وأكثر أحمد، وقول
إدرْ كانِت إذا سمرقند»: أنِها أهل «فتاوى عليها. وفي ُتجبر نِفسها خدمة علىَ تق
خادمين. نِفقُة عليه تجب كثير، خدم ولها القدارْ، ذوي من كانِت

ًا) أي (لِ ًا، كان إذا خادمها نِفقة عليه ليس معسر عن الحسن رْواية وهو معسر
نِفقة عليه تجب محمد: إنِه قول عن بَه الصَح): احترز حنيفة. وقوله: (في أبَي

ًا. ووجه كان لو كما نِفسها، بَخدمة تكتف لم إذا خادمها الول: أن موسر
التنعم لزيادةا الخادم استعمال

الكفاية، أدنِىَ يلزمه الُمعسر ولن العسارْ، دون اليسارْ حال في فيعتبر ،
ٍد رْواية الّشّراح. وفيه: أن قررْ كذا نِفسها بَخدمة تكتفي قد والمرأةا محم
إذا ما علىَ محمولة غيرهَ ورْواية نِفسها، بَخدمة تكتف لم إذا ما علىَ محمولٌة

تعارْض. فل نِفسها، بَخدمة تكتفي كانِت
ُق (ولِ إهَ بَينهما يفّر إز إكسوةا الراتبة النفقة عن عنها) أي لعْج ُتؤمر) المرأةا وال (و

َنه تقضي أن علىَ الطعام تأخذ بَأن الزوج، علىَ عليه) أي (بَالِستدانِة من ثم
َنها أن ـ النفقة لها القاضي َفْرض مع ـ المر هذا الزوج. وفائدةا مال ّك أْن يم

ْين ترجع وأّن الزوج، علىَ الدين رَْب ُتحيل ّد عندنِا، وهذا مات، إن تركته علىَ بَال
وابَن ليلىَ، أبَي وابَن والثورْي، البصري، والحسن َيَسارْ، بَن عطاء قول وهو

ْبُرمة، والظاهرية.  سليمان، بَن وحّماد ُش

ْته، إذا وأحمد والشافعي مالك التفريق وأجاز َب تعالىَ: {فإمَساٌك لقوله َطل
إريٌح أو بَمعروفٍا المهر من حقها يوفيها أن بَالمعروفا بَإحَساٍن}ٍ والمساك َتْس
ّتْسريح، تعين ذلك عن َعَجَز فإذا والنفقة، ّق إذ ال إح فإذا المرين، أحد عليه المست

ّين أحدهما تعذرْ أو الَجّب بَسبب إليها الوصَول عن َعَجَز إذا أنِه ترى الخر. ألِ تع
إة، ّن ُع ُق ال النفقة إلىَ حاجتها لن أولىَ، بَل بَالمعروفا المساك لفوات بَينهما يفّر
ّقة فإنِها والمة العبد كنفقة وهذا الشهوةا، قضاء إلىَ حاجتها من أظهُر ُمستح
إملك إزالة علىَ القاضي أجبرهَ تعذرْت فإذا بَالملك، عليه لسعيد بَالبيع. وقيل ال

ّيب: أتفرق بَن له: فقيل فقال: نِعم، امرأته، وبَين النفقة عن العاجز بَين المس
ّنة سنٌة، إنِه الله صَلىَ الله رْسول سنة منها ُيفهم ُأطلقت إذا فقال: نِعم. والّس



ُيفّرق مذهب ثم وسلم عليه وأحمد: الشافعي بَالطلق. ومذهب بَينهما مالك: 
بَفسخ. يفرق

ٍةا ُذو كان تعالىَ: {وإْن قوله ولنا ٌةا ُعْسَر إظَر َن ٍةا}ٍ. وهو إلىَ َف ْيَسر ْطلق َم في ُم
إسر كل ْع إكُحوا وقوله بَحق، ُم َياَمىَ تعالىَ: {وأنِ إلحين منكم ال ُكم من والّصا إد َبا إع

إئكم َء يكونِوا إْن وإما َقرا إنهم ُف ْغ إه}ٍ حيث إمْن ا ُي إل من مانِع غير الفقر جعل َفْض
ًء، النكاح َلن ابَتدا ًء منه مانِع غير يكون َف ّلُف سبحانِه: {لِ وقوله أولىَ، بَقا ا ُيك
ًا ْفس َيْجعُل آتاها ما إلِ َنِ ٍر بَعد ا َس ًا}ٍ حيث ُعْس علىَ يقدرْ لم َمْن أن علىَ دل ُيْسر

ْفها، لم النفقة ّل الزوج، إملك إبَطال التفريق في ولن عنها، لعجزهَ يفّرق فل ُيك
وأحسن. أولىَ فكان له، أهون وهو حقها تأخير بَالِستدانِة المر وفي

إسرةا «شرح وفي ًا زوجها كان إذا المختارْ»: المع إسر إر إمْن ابَن ولها ُمع غي
إسر، َلخ أو الِبَن ويؤمر زوجها، علىَ فنفقتها موسر، أخ أو مو عليها، بَالنِفاق ا
َبس أيسر، إذا الزوج علىَ بَه ويرجع ُيْح من هذا لن امتنع، إذا الخ أو الِبَن و

المعروفا. 

لن التفريق، إلىَ الناس ضرورْةا شاهدوا لما الوقاية»: وأصَحابَنا «شرح وفي
ْفع إغنىَ يقرضها من تجد لِ أنِها والظاهر ـ بَالِستدانِة يتيسر لِ الدائمة الحاجة َد و

َتوهم أمر المال في الزوج ًا القاضي ينصب أن استحسنوا ـ ُم شافعي نِائب
بَينهما. انِتهىَ. يفرق المذهب

ْيبًة الغائُب وأما الحاضر، الزوج حق في يظهر إنِما النفقة عن العجز ثم َغ
ّلف لم إذا منقطعًة فقال بَينهما، وفرق شرعي حاكم إلىَ أمرها ورْفعت نِفقة ُيخ
ٍد فصلين في قضىَ لنِه تفريقه، سمرقند: جاز مشايخ فيهما: أحدهما: ُمْجته

صَاحب الغائب. وقال علىَ والخر: القضاء النفقة، عن بَالعجز التفريق
إة، حال في ُيعرفا لِ العجَز لن قضاؤُهَ، يصح لِ أنِه «الذخيرةا»: الصحيح ْيب َغ ال

ًا، يكون أن لجواز فالصحيح فأمضاهَ، آخر قاٍض إلىَ القضاء هذا رُْفع فإذا قادرْ
يثبت. انِتهىَ. لم العجز إإذ فيه مجتهد فصٍل في ليس القضاء هذا لن ينفذ، لِ أنِه

الغائب، زوجها وبَين المرأةا بَين يفّرق لِ الشافعي: أنِه مذهب في والمشهورْ
الحنابَلة. إلىَ هذا ُينَسب وإنِما نِفقة، لها يترك ولم طويلة مدةا عنها غاب ولو

أعلم. سبحانِه والله
إرَضت) النفقة (وَمْن َعَسارْهَ ُف (نِفقة النسخ: أتم بَعض تّمم) وفي فأيسر (ل
َعَسارْهَ، نِفقة فعليه فأعسر، ليسارْهَ فرضت ومن طلبت) المرأةا، إْن َيَسارْهَ

بَتبدلها. فتبدلت حاله، تبدلت وقد حالهما، بَاعتبارْ كان بَالنفقة القضاء لن
كان سواء فيها، الزوج عليها ينفق مضت) لم مدةا (في الزوجة (وتسقط) نِفقة

ًا ًا أو غائب بَشيء) رْضيا أو قاٍض، َفْرُض سبق إذا (إلِ النِفاق من وامتنع حاضر
ٍرْ، علىَ الزوج مع اتفقت بَأن (ما المسألتين هاتين مضىَ) من لما (فتجب مقدا
إن، داما ّيي فرض وبَعد قبض) النفقة، (قبل طلقها) الزوج أو أحدهما، مات فإن ح

َقط شيء علىَ التراضي أو القاضي، لن عليه، تراضيا ما المفروض) وكذا (َس
قبل تسقط لِ العواَض لن يسقط، بَالقبض. وعندهما: لِ إلِ تتم لِ الّصلة

القبض. 



في الشهيد الحاكم ذلك يسقط. ذكر لِ القاضي) فإنِه بَأمر استدانِت إذا (إلِ
بَأمر استدانِتها لن الول، يسقط. والصحيح الخّصافُا: أنِه وذكر «مختصرهَ»،

هذهَ. فكذا أحدهما بَموت يسقط لِ وهو بَنفسه، الزوج استدانِة بَمنزلة القاضي
ًا الماضية النفقة رْواية: تصيُر في وأحمد والشافعي مالك وقال ٍء بَل دين قضا

كالمهر. وتراض

المال، بَيت في القاضي كرزق الِحتباس، علىَ جزاء الكفاية بَقدرْ إصَلة أنِها ولنا
مطلق. فإنِه المهر بَخلفا تراٍض، أو بَقضاء التأكيد أو كالهبة، التسليم من بَد فل

ٌةا أو ُتسترد) نِفقٌة (ولِ ًةا، (معجلة كسو ّد (قبلها) أي كلهما أحدهما) أو مات ُم
مستهلكة. وقال أو هالكة، أو قائمة، النفقة تلك كانِت سواء المدةا، مضي قبل

النفقة من بَقي ما وترد مضىَ، ما بَنفقة لها وأحمد: يحتسب والشافعي محمد
َتها قائمة كانِت إن بَالِتفاق، هالكة كانِت إن ترد ولِ مستهلكة، كانِت إن وقيم

ً أخذت لنِها لو كما يستردهَ، أن له فكان له، يحصل ولم الزوج، لمقصود مالِ
«الذخيرةا».  في ذلك. كذا قبل فماتت ليتزوجها، نِفقة لها عّجل

إس (ونِفقُة إقّن) أي إعُر إقّن علىَ (عليه) أي بَوجه فيه حرية لِ الذي العبد ال إذا ال
ْيع بَعدما نِفقة عليه اجتمع لو أخرى) حتىَ بَعد مرةا فيها (يباع مولِهَ بَإذن تزوج إبَ
ْيع مرةا، ًا إبَ ًا، وكذا ثانِي ذمته، في دين لنِها مولِهَ يفديه أن إلِ يتناهىَ، لِ ما إإلىَ ثالث
َهر وقد ُبَه َظ العبد في التجارْةا كدين بَرقبته، فيتعلق المولىَ حق في وجو

ّقها كان المأذون. ولما إة عين في لِ النفقة في َح ولو يفديه، أن للسيد كان الّرقب
الجانِي، كالعبد الِستيفاء، محل لفوات المهر، وكذا النفقة، سقطت العبد مات
ّبَر، لن بَالقن، الصحيح. قيد في قتل لو وكذا بَل يباع، لِ الولد أم وولد المد

َتب وكذا يسعىَ إجز. وقيدنِا لم ما المكا لِ إذنِه بَغير تزوج إذا لنِه المولىَ، بَإذن يع
إقّن يباع الشافعي: لِ فيها. وقال يباع إسه، نِفقة في ال إخيارْ لها ويثبت إعر في ال

ُفرقة. وقال ُتها يباع، أحمد: لِ ال كسبه. رْواية: في وفي سيدهَ، علىَ ونِفق
ْين (وفي إقّن كالمهر النفقة غير غيرها) أي َد َباع) ال ُي ًةا) إذا (مرةا ( إجز واحد عن ع
إدهَ ولم أدائه ْف ًا فيكون زمان، كل في يتجدد النفقة دين أن مولِهَ. والفرق َي دين
ًا آخر ّبَرةا المة تقدم: أن الديون. وقد سائر كذلك ولِ البيع، بَعد حادث وأم والُمد

إوئة. وأما إلِ زوجها علىَ النفقة لها تجب لِ الولد ْب َتبة بَالت يد في فهي المكا
علىَ النفقة استحقاق في كالحرةا فكانِت يستخدمها، أن لمولِها وليس نِفسها،
ظالمة. منه نِفسها تحبس لم إذا الزوج

ْلك، (في الزوج علىَ المرأةا سكنىَ ُسكناها) أي (وتجب إم أو الجارْةا، أو بَيٍت) بَال
ٌد فيه (ليس عليه، بَالوقف أو العارْةا، َدهَ (ولو) كان معها أهله) ساكن من أح (ول

بَرضاها) لن (إلِ كالنفقة غيرها، معها يشترك فل حقها، السكنىَ غيرها) لن من
حقها. إسقاَط لها

ٌد (وبَيٌت ٌق) ومرافق البيت لذلك له) أي دارْ من مفر َل َغ َفاها) لحصول ( َك )
ُع (وله مقصودها َديها من إدها وال َل له، البيت عليها) لن الدخول من غيرهَ من وو

و) (إليها النظر من منعهم له ليس النظر) أي من (لِ فيه الدخول من المنع فله
ًا متىَ (كلمها من لِ فيه. عليه ضررْ لِ بَما الرحم قطيعة من شاؤُا) حذرْ



ُع) الرجَل (وقيل: لِ َته يمن َأ ُع الوالدين إلىَ الخروج (من امر (من والديها ولِ) يمن
ٍم وفي ُجُمعة، كل عليها، دخولهما من يمنع لِ الوالدين غير غيرهما) أي َمْحَر

َقاتل بَن محمد قول عن بَه الصحيح) احترز وهو سنة (كل عليها دخوله ُم
ّلرازي: لِ ُع ا ٍر. وعلىَ كل الَمْحَرم يمن إجها هذا شه خالتها. أو عمتها لزيارْةا ُخُرو

ْع ولِ ثلثة، أو شهرين كل في القارْب زيارْةا عن َيمنعها الحسن: لِ وعن يمن
إرَْمها ُجُمعة. كَل عليها الدخول من محا
ُتفَرض إس نِفقُة (و إطفله و) نِفقة الغائب إعْر له) أي ماٍل في (أبَويه و) نِفقة (

ْنس (من للغائب ّقهم) بَأن إج ًا المال ذلك يكون ح أو دنِانِير، أو درْاهم، أو طعام
ًا َتهم لن بَه، يكسىَ ما جنس من ثيابَ القضاء فكان القضاء، بَدون واجبة نِفق

ًا لِ لهم، إعانِة ًأ، إيجابَ ٌع الغائب علىَ القضاء إذ مبتد ُيفرض ولِ (فقط) أي ُممتن
إكر من غير نِفقة َتهم لن المحارْم، من ُذ فيها، للختلفا بَالقضاء إلِ تجب لِ نِفق

إكر من نِفقة ُتفرُض ولِ لغيرهم، النفقة تجب الشافعي: لِ عند إذ ًا ُذ كان إذا أيض
ّقهم، جنس غير من المال ًا، كان بَأن َح أو بَالقيمة، القضاء إلىَ يحتاج لنِه ُعُروض

الغائب.  علىَ يجوز لِ وذلك البيع، إلىَ

َدٍع) هذهَ (عند ْو «له» صَفة وهو الول ثانِية. والظرفا حال أو لماٍل، ثالثٌة صَفة ُم
إه) أي أقّر إن مديوٍن أو ُمضارٍْب، لمال. (أو إله بَالمال إبَ ْف إط وأبَويه. (وبَالنكاح) وبَ

ّيد ًا لن بَه ق ُةا فأقامت النكاح، أو المال أنِكر لو منهم أحد ذلك، علىَ البينَة المرأ
ْفرض لِ َتها لن القاضي، لها َي َن ّي ًا لن ُتقبل، لِ بَ ًا ليس منهم أحد الغائب عن خصم

ُةا ولِ الزوجية، إثبات في ًا المرأ ماله. وإذا في الغائب حقوق إثبات في خصم
ّدى حقه في ثبت إلَم) عطف (أو الغائب إلىَ تع علم إن أو أي َأقر، علىَ َع

ّنَسب، والنكاح، المال، ذلك) أي (القاضي بَه القضاء يجوز ُحجٌة علَمه لن وال
ولِيته. محل في

ُفها) أي ّل ُيح إطها (لم الزوج (أنِه) أي المرأةا القاضي (و ُلها) أي النفقَة ُيع إف ْك ُي و
ً منها ويأخذ ًا، كفيل إت أنِها لِحتمال أيض وانِقضت الزوج طلقها أو النفقة، استوف
عدتها.

ٍة) علىَ بَإقامة (لِ ّلف لم إن ولِ النكاح، بَين ْفرض لِ أي بَينة، فأقامت مالًِ، ُيخ َي
ُع، أنِكر إذا النفقة للمرأةا القاضي َد إرُْب، أو الُمو النكاح، المديون أو الُمَضا
َنَة فأقامت المال، أنِكر أو عليه، البينة فأقامت علىَ عليه) أي (ليفرض عليه البي
الخر يوسف، وأبَي حنيفة أبَي قول بَالِستدانِة) عليه. وهو (ويأمَرها الغائب
ُبوله محمد. والصَح وقول َنَة، َق زفر.  قال وبَه الول، قولهما وهو البي

ًء ذلك في بَالنكاح) لن يقضي (ولِ بَالنفقة زفر: يقضي (وقال الغائب علىَ قضا
إق قال هذا) الذي علىَ اليوم القضاةا وعمل بَالنكاح، لِ زفر: (للحاجة) والّرف

نِفقة لها يترك لم أنِه البينة إقامة إلىَ زفر قول علىَ المرأةا تحتاج بَالناس. ولِ
إق كخيارْ معصية، بَل والمفّرقة والبائن، الرجعي، (ولمطلقة ْت إع ُبلوغ ال وال
إليلء، أو بَاللعان، أو الزوج، وإبَاء المرأةا بَإسلم الكفاءةا) أو لعدم والتفريق أو بَا

ّنة، ُع َنىَ)، (النفقُة بَالَجّب أو بَال ْك في وأحمد والشافعي مالك وقال والّس
ًا للمطلقة نِفقة المشهورْ: لِ َوٍض علىَ أو ثلث ً كانِت إذا إلِ إع فبالجماع حامل



إت ُكّن تعالىَ: {وإْن لقوله ُقوا َحْمٍل أولِ إف ْعَن حتىَ عليهّن َفأنِ ُهّن}ٍ. َيَض َل َحْم
إت فاطمة عن الّشعبي حديث من البخارْي إلِ الجماعة رْوى ما دليلهم ثم بَن

ْيس ًا، زوجي قالت: طلقني َق ُته ثلث عليه الله صَلىَ الله رْسول إلىَ فخاصَم
ّد أن وأمرنِي نِفقة، ولِ ُسكنىَ لي يجعل فلم وسلم ُتوم. أم ابَن بَيت في أعت ْك َم
ّنَسائي وعند بَه: إنِما الّشعبي الْحَمسي: حدثنا يزيد ابَن سعيد حديث من فيه ال

ّنفقة عمرو أبَا مسلم: أن الرجعة. وفي عليها لزوجها كان إذا للمرأةا والُسكنىَ ال
ْفصَّ بَن ْيرةا بَن َح إغ إلىَ فأرْسل اليمن، إلىَ طالب أبَي بَن علي مع خرج الُم

بَن الحارْثِ لها وأمر طلقها، من بَقيت كانِت بَتطليقة قيس بَنت فاطمة امرأته
ّياش هشام، َع َها، بَنفقة رْبَيعة أبَي بَن و ْت َط إخ إلِ نِفقة لك ليس والله فقالِ: لِ فَس

ُكونِي أن ُهما، له فذكرْت وسلم عليه الله صَلىَ النبي فأتت حاملً، َت َل فقال: قو
ُكونِي أن داود: «إلِ أبَو لك». وزاد نِفقة «لِ حاملً».  َت

ُنوهّن قوله إطلق ولنا إك ُتم حيُث إمْن تعالىَ: {أْس ْن َك ُكم}ٍ، من َس إد رْوى وما ُوْج
ّدثِ إسحاق أبَي حديث من مسلم أن قيس بَنت فاطمة بَحديث الّشعبي قال: ح
السود نِفقة». فأخذ ولِ لها ُسكنىَ قال: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول

ًا َباء وفي ـ حصىَ من كف َبه ـ ُنِسخة: َحْص َلك بَه َفَحَص ْي ّدثِ وقال: و إل ُتح هذا. بَمث
َنا سنَة ولِ الله كتاَب نِترُك عمر: لِ قال إل نِبي أم أحفظْت نِدرْي لِ امرأةا، بَقو

ْكنىَ لها نِسيت، ُهّن تعالىَ: {ولِ الله قال والنفقة، الّس إرُجو إتهّن}ٍ الية. إمْن ُتْخ ُيو ُبَ
ولِ والسكنىَ، النفقة لها أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول سنة أن أخبر فقد
ٌع، السنة الصحابَي: «من قول أن في رْيب ْف عمر. قائله كان إذا فكيف كذا» رَْ

الله صَلىَ الله رْسول قوله: سمعت بَزيادةا والدارْقطني البيهقي صَرح وقد
ًا يقول: «للمطلقة وسلم عليه عمُر كان إبَراهيم والسكنىَ». وقال النفقة ثلث

ّنا قال: ما فاطمة حديث عندهَ ذكر إذا ّير ُك امرأةا. فهذا بَشهادةا إديننا في نِغ
ٌد ّديُن كان أنِه علىَ شاه والسكنىَ. النفقة وجوب عندهم المشهورُْ المعروفا ال
ُنّزل ُثها َف إة ذلك من حدي ّثقة بَمنزل ُيصرح شذ ما ُيقبل لِ شذ إذا الّشاذ. وال فيه. و
سنأخذ امرأةا، من إلِ الحديث هذا نِسمع مروان: لم قول من مسلم في ما بَهذا

إعصمة الصحابَة.  هم ذاك إذ والناس عليها، الناس وجدنِا التي بَال

ًا مسلم ورْوى أنِها عائشة عن أبَيه، عن القاسم، بَن الرحمن عبد حديث من أيض
ْكر في لها أن خير فاطمة: لِ في قالت نِفقة. ولِ لك ُسكنىَ قوله: لِ تعني هذا، إذ
ْكنىَ قولها: لِ في تعني الله، تتقي َألِ لفاطمة للبخارْي: قالت: ما لفظ وفي ُس

إنِما أنِها يعني للسان، هذا أخرجك لفاطمة: إنِما قالت نِفقة. وعنها: أنِها ولِ لك
ُثر أْحَمائها، علىَ استطالت َك لذلك. والسلم الصلةا عليه فأخرجها بَينهم، الشر و

ّيب ابَن احتجاج عائشة عن ثبوته ويقوي إبٍع وأعظم لها، معاصَر وهو بَه، المس متت
ًا الصحابَة من عاصَرهَ من لقوال حديث من داود أبَي في ما علىَ ودرْاية حفظ
ْهران بَن ميمون إدمُت إم إفعت المدينة قال: ق ُد ّيب، بَن سعيد إلىَ َف فقلت: المس
ّلقت، قيس بَنت فاطمة إت امرأةا فقال: تلك بَيتها؟ من فخرجت ُط َن َت الناس، َف

َنًة، كانِت إس َعْت َل إض ُو مكتوم. أم ابَن يد علىَ َف
عند من ذلك صَحابَية إلىَ لينُسَب يكن لم فإنِه لمنصبه، المناسب هو وهذا



من كان إنِما فاطمة قال: خروج َيَسارْ بَن سليمان الحديث: أن نِفسه. وفي
ُلق. وممن ُسوء ّدهَ الُخ عليه الله صَلىَ الله رْسول إحّب زيد بَن أسامة زوجها رْ

ًا فاطمة ذكرت إذا كان فإنِه وسلم ّدتها، في انِتقالها من يعني ذلك، من شيئ ع
ْيث حديث من صَالح بَن الله عبد يدهَ. رْواهَ في بَما رْماها بَسندهَ. سعد بَن الل
ّ يكن لم فهذا ْلمه أو منها، غلط بَأنِه لعلمه إإلِ إع إن من سببه بَخصوص إل ّلَس أو ال
إق المكاْن. ضي

ّيب، التابَعين: ابَن الحكم. ومن بَن ومروان ثابَت، بَن رْدهَ: زيد وممن المس
ْيح، ْعبي، وُشَر ّي وممن يزيد، بَن والسود والحسن، والّش وأحمد بَعدهم: الثورْ

ٌق حنبل بَن بَعدهم.  من كثير وخل

ّين لما تعالىَ الله الطحاوي: إن وقال َيأيها بَ ّنبّي بَقوله: { ُتُم إذا ال ْق ّل ّنَساء}ٍ َط ال
من إخراجها، عن الزوج ونِهىَ الخروج، عن ونِهاها الّسكنىَ، للمطلقة أن الية،
ّنة المطلقة بَين تفرقة غير َعة لِ التي للُس الرجعة. عليها التي وبَين عليها، رَْْج

بَه جاء وما عمر، عن رُْوي ما خلفا علىَ بَينهما التفرقة ورْوت فاطمة وجاءت
حديثها. وبَطل عمر احتجاج صَّح الكتاب

ًا المطلقة بَالية قيل: المراد فإن ْغَن آخرها: {فإذا في تعالىَ لقوله رْجعي َل َبَ
َلهّن ُهّن أَج ُكو إس ُقوهّن أو بَمعروفٍا فأم إرْ دون الرجعة حكم بَمعروفا}ٍ وهو فا

ُأجيب لِ وذلك الصدرْ، تناوله ما بَبعض خاص وآخَرها عام الية صَدرَْ بَأن البائن. 
إطل ْب ّلقاُت قوله ذلك عموَمه. ونِظير ُي َبَصّن تعالىَ: {والُمط َتَر إسهّن َي ُف ْنِ ثلثَة بَأ

إإنِه الخاص الية بَآخر عمومه يبطل ولم والرجعي البائن في عام ُقروء}ٍ ف
ُتهّن قوله وهو بَالرجعي، َل ُعو ُبَ ّق تعالىَ: {و ّدهّن أح ذلك}ٍ، في إبََر

ّدةا (لِ إت) أي لُمعت فإن الزوج، لحق لِ الشرع لحق احتباسها لن لها، نِفقة لِ المو
ّبَصََّ إحم بَراءةا عن التعّرفا فيها يراعىَ لِ ولهذا عبادةا، منها التر مع بَالحيض الّر

وهو الوجوب، قولِن: أحدهما: عدم السكنىَ وجوب في الشافعي إمكانِه. وعن
إنِّي. وثانِيهما: الوجوب، اختيارْ نِفقة ولِ مالك. (والمفّرقة) أي قول وهو الُمَز

إل (كالّردةا، (بَمعصية) منها زوجها وبَين بَينها للمفّرقة َأْن ابَن وتقبي ْته الزوج) بَ َل ّب َق
حق، بَغير نِفسها حبست لنِها الرجعي، من عدته أو أبَيه، عصمة في بَالشهوةا
إشزةا، فصارْت ّنا ّد بَل كال بَغير المفّرقة بَخلفا بَالكلية، النكاح لزالتها منها أش
وذلك بَالحق، نِفسها حبست لنِها الكفاءةا، وعدم والبلوغ، العتق كخيارْ معصية،

إقط لِ َنعت إذا كما النفقة، ُيس مهرها.  لِستيفاء نِفسها َم

ّدةا إرْ ّدةا (و إثِ ُمعت إقُط الثل ُنها) أي لِ النفقة ُتس إمكي معتدةا تمكين النفقة ُيْسقط لِ َت
َأي الثلثِ ٍذ أثر لِ لنِه الزوج، ابَن (ابَنه)  َبس المرتدةا أّن للّردةا. إلِ حينئ ُتْح
إة بَخلفا للمحبوسة، نِفقة ولِ لتتوب، َن ّك زوجها. ابَن المم
إطفل) حال (ونِفقُة ًا كونِه ال علىَ النساء نِفقة أوجب تعالىَ أبَيه) لنِه علىَ (فقير
إد تعالىَ: {وعلىَ لقوله أولِدهن، لجل الرجال ُلو ْو ُقهّن له الَم ُتهّن إرْْز إكْسو و

إة، ُيشعر الوصَف علىَ الحكم ترتب بَالمعروفا}ٍ لن َي ّل إع َلن بَال نِفقة تجب َف
من إطفله نِفقة الب علىَ أوجب تعالىَ ولنِه الب، هو له أولىَ. والمولود الولِد
ْعَن بَقوله: {فإن الرضاع وقت وغيرهَ اللبن ُهّن}ٍ، فآتوهّن لكم إرَْْض فيجب أُجورَْ



إمع بَعدهَ َعْجز. الفقر بَجا وال
وكذا الصغارْ، الولِد نِفقة فكذا أحد، فيها يشارْكه لِ الب علىَ الرْضاع ونِفقة
إه إطفٍل نِفقة عليه يجب ْفله نِفقة في الب يشارْكه) أي (لِ فقيرين ابَن (أحد) إط
إعْرسه) وعن (أبَويه نِفقة في أحد يشارْكه لِ كما (كنفقة) أي ونِحوها الم من و
ًا والم الب علىَ الطفل نِفقة أن حنيفة أبَي بَالب ميراثهما. قيد بَحسب أثلث
ْدرْ علىَ عليهما الطفل نِفقة لن غيرهما، يشارْكهما والم الجد لن ميراثهما َق
الجد علىَ أنِها حنيفة أبَي عن الحسن أحمد. ورْوى قال الرواية. وبَه ظاهر في

َدهَ، الشافعي. قول وهو وح

ًء، ُأمه علىَ (وليس ُعُه) قضا ّنفقة من لنِه إرْضا بَالقضاء الب. قيدنِا علىَ وهي ال
إس، من البيت كخدمة ديانًِة، إرْضاعه عليها لن ْن َك إذا (إلِ والَخبز والطبخ، ال

َنْت) بَأن ًا، الب كان أو الطفل، يقبله ولم وجد أو غيرها، يوجد لم تعي إسر ُمع
َيانِة إرْضاعه علىَ ُتجبُر فإنِها إرْضاع الم علىَ مالك الضياع. وأوجب عن للولد إصَ

ّلقت أو تحته، كانِت إذا ُأجرةا بَل ولدها القدرْ. عالية تكون كأن مانِع، ولِ رْجعية ُط

الرْضاع، فكذا الم، دون الب علىَ الصغير ونِفقة كالنفقة، الرْضاع أن ولنا
إبَرت فلو بَها، لعذرْ عليه تقدرْ لِ ورْبَما ُتَضارّْ تعالىَ: {لِ الله قال وقد تضررْت، ُأج
ٌةا َها}ٍ أي والد إد َل َو العذارْ أن والظاهر قّررْوهَ، كراهتها. كذا مع الرْضاع بَإلزامها إبَ
للضرارْ. خلفا غير من الجبارْ تمنع

إجُر ُعُه َمْن الب (ويستأ إض (ولو الحضانِة لها لن ذلك، أرْادت عندها) إن ُيْر
ُكوَحًة كونِها حال الّم الب استأَجَرها) أي ْن ًةا أو له (َم َعه رَْجعي من معتد إض ُتْر لم ل

َق الرْضاع َيُجْز) لن َتَح َداُت بَقوله ديانِة عليها ُمس إل َوا إضعَن تعالىَ: {وال ُير
َدهّن إن}ٍ واستئجارْ أولِ ْي َل ْو َق لمر الشخصَّ َح َتح يجوز. وأجازهَ لِ عليه ُمس

ُتجبر لم عنه امتنعت لو ولذا العمال، هذهَ إلىَ بَالنسبة كالجنبية لنِها الشافعي،
غيرها. من له ولد لرْضاع يصح كما نِفَسها، إجارْتها فيصح عليه،

زال قد النكاح لن (رْوايتان) الجواز، (المبتوتة) المعتدةا الم (وفي) استئجارْ
َةا لن حنيفة، أبَي عن الحسن رْواية وهي وعدمه بَالجانِب، فالتحقت ّد إع من ال

الزكاةا يدفع أن للزوج يجوز ولِ والّسكنىَ، النفقة لها يجب ولهذا النكاح، أحكام
لها. يشهد أن ولِ إليها،

إه) عطف إع إلرَْضا َو ُترضعه، علىَ ( ّدةا) لرْضاع (بَعد استأجرها ولو أي إل إع ابَنه ال
َق ليس الرْضاع لن (صََّح)، نِكاحه في وهي غيرها من لِبَنه أو منها، َتح بَُمس
َأحق العدةا بَعد الم (وهي) أي عليها َلجنبية) لنِها من ( له ولبنها أشفق، عليه ا

الجنبية أجر) علىَ (زيادةا تطلَب) الم أن (إلِ أحق فكانِت أرْفق، بَه وهي أوفق،
ًا لقوله بَأجر، والم أجر بَغير ترضعه الجنبية تكون أو الب، عن للضررْ دفع

ٌةا ُتَضارّْ تعالىَ: {لِ َها َوالد إد َل َو ٌد ولِ إبَ ُلو ْو إهَ}ٍ. قالوا: ُمضارّْةا له ُم َد َل َو إلزامه الب إبَ
ُتم تعالىَ: {وإن الله قال وقد الجنبية، أجرةا علىَ الزيادةا َعاَسْر ُع َت ُترض له َفس

أخرى}ٍ. 

ًا زوج لها بَالغًة) ليس البنت (ونِفقُة ًا) إذا (والِبَن) بَالغ َن إم وكذا فقيرين، كانِا (َز
إهَب أو أعمىَ، كان إذا ًا، العقل ذا َكْسب، إلىَ يهتدي لِ علم طالَب أو فقير أو ال



إكَرام، وأبَناء البيوت ذوي من ْلوانِي: عاجٌز. قال فهو يستأجر، من يجد لِ أو ال الَح
يشارْكه لِ خاصَة) لنِه الب (علىَ رْشد بَهم كان إن هذا أن موضع في ورْأيت

ومختارْ ُيفتىَ)، (وبَه كبيرين نِفقتهما في فكذا صَغيرين، رْضاعهما مؤنِة في أحد
ًا: ثلثان تجب حنيفة: أنِها أبَي عن الحسن رْواية وهو الَخّصافا الب علىَ أثلث

الم. علىَ وثلث

إسر (وعلىَ ْطَرةا) وهو َيَسارَْ الُمو إف إلُك أن ال ًا َيم ً كان، مال أي من إنَِصابَ عن فاضل
ًا، كان ولو الشرع في المواساةا لوجوب المعتبر لنِه الصَلية، حاجته وهذا كسوبَ

َيَسارْ محمد: تقدير يوسف. وعند أبَي عند ونِفقة نِفقته عن َيفُضَل بَأن هنا ال
ًا عياله إحَرفا، أهل من يكن لم إن شهر إه وعن ال إت َياله ونِفقة نِفق إن يوم كل إع
ًا اكتسب لو حتىَ أهلها، من كان بَاقيه صَرفا يجب بَعضه وكفاهَ يوم كل درْهم
أرْفق. محمد «التحفة»: قول صَاحب قريبه. قال إلىَ

َيفُضَل بَأن الشافعي يوسف. وعند أبَي قول علىَ «الهداية» الفتوى في وجعل
إه عن إت قريبه. إلىَ ُيصرفا ما عياله وقوت ُقو

إه (نِفقُة إل ّداته وأجدادهَ، أبَويه، الفقراء) من أصَو َلوا، وإن الطرفين من وج َع
ّية حنيفة: أبَي عن الحسن الرواية. ورْوى ظاهر والبنت) في الِبَن بَين (بَالّسو

ْثل الذكر علىَ بَالتفاوت أنِها إظ إم ذوي ونِفقة الميراثِ، قياس علىَ النِثيين ح
النفقَة البَوين استحقاق لن أصَح وأحمد. والول الشافعي قال وبَه الرْحام،
إملك حق بَاعتبارْ والسلم: «أنِت الصلةا عليه لقوله الولد، مال في لهما ال
ُلك ْيك». وهو وما إبَ َكر في ل ّذ مع الِستحقاق هذا لهما ثبت ولهذا َسواء، والنِثىَ ال

ّلة اختلفا إم ّلة.  اختلفا بَسبب التوارْثِ انِعدم وإن ال إم ال

ُيعتبر إة في فيها) أي (و ُنسخ: «فيه»، بَعض الصَول. وفي نِفق النوع هذا في أي ال
ُقرب النفقة من الدين. اختلفا مع يجب ولهذا الرْثِ، والُجزئية) لِ (ال

علىَ وأخ بَنت ولد (وفي البنت) للعلتين، (علىَ ابٍَن) كلها وابَُن بَنٌت له َمْن (ففي
ْلوانِي: لو ولدها) قال ًا الب كان الَح نِفقته، علىَ الِبَن ُيجبر لِ الكسب علىَ قادرْ

إسُي: قيل: وهو كسبه. وقال بَاعتبارْ غني لنِه الِبَن كان إذا الرواية ظاهر الّسَرْخ
ًا ُته تجب لِ الكسب، علىَ قادرْ ًا الب كان الب. وإذا علىَ نِفق الكسب علىَ قادرْ
ّد في الذى معنىَ لن الِبَن، علىَ نِفقته تجب التأفيف في منه أكثر والتعب الك

ُأفَا}ٍ. وأما لهما َتقْل تعالىَ: {فل الله قال حيث البَوين حق في عنه المنهّي

ُبوا لحيائه، تسببوا ولنِهم والمهات، كالبَاء فإنِهم والجدات الجداد فاستوَج
إرَط كالبَوين. وإنِما الحياء، عليه إريَن كانِوا لو لنِهم الفقر ُش يجُب لِ موس

ُتهم ماله. في النِسان نِفقة أن الصَل إذ عليه، نِفق
إر (و) علىَ إس إل (نِفقُة المو ٍم ذي ك ٍم رْح ٍر) فقير َمْحَر عن عاجز كبير أو صَغي
ًا، والجد الم علىَ الصغيرةا نِفقة يكون فقيرةا) حتىَ بَالغة (أو الكسب ونِفقة أثلث

إسَرات المتفّرقات أخواته علىَ المعسر الخ ًا، الُمو تعالىَ: قوله في لن أخماس
إثِ {وعلىَ إرْ َوا ًا مثُل ال َدارْ، بَاعتبارْ ذلك}ٍ إشعارْ إمق ُغْرم ولن ال إم. ال ْن ُغ بَال

َطت إر إثِ مسعود: «وعلىَ ابَن لقراءةا المحرمية وُش إرْ إم ذي الوا إح الَمْحَرم الّر
َد مثُل ّي ًا يكون ومن رْواية، عن تنزل لِ قراءته إذ بَه، المطلق ذلك» فق محتاج
ٍر (أو المعدوم حكم في ُيجعل الوارْثين من َك إمٍن، َذ إرْ أعمىَ: علىَ أو َز ْد ق

الرْثِ).



إولِد، نِفقة غير يجب لِ الشافعي وعند الوالدين لغير النفقة تجب فل ال
ُق لِ حتىَ القرابَة، دون الولِد بَاعتبارْ عندهَ الّصلة استحقاق لن والمولودين، إت ْع َي

ٌد بَني كقرابَة الخوةا َقَرابَة عندهَ. وجعل والمولودون الوالدان إلِ أحد علىَ أح
إثِ تعالىَ: {وعلىَ قوله وحمل العمام، إرْ ْثُل الوا الُمضارّْةا نِفي ذلك}ٍ علىَ إم

وهو الب، وارْثِ بَالوارْثِ عباس. وقيل: المراد ابَن عن مروي النفقة. وهو دون
إن ماله في رْضاعه أجرةا وجبت وورْثه، أبَوهَ مات نِفُسه. والمعنىَ: أنِه الصبي

إت مال له يكن لم وإن مال، له كان بَه إرْضاعه. وقيل: المراد علىَ الم أجبر
ْله وسلم عليه الله صَلىَ قوله من البَوين من الباقي َع إرْثَِ «واْج َوا ّنا». ال إم
الب. علىَ والكسوةا الرزق ُوجوُب هنا وهو للبعيد، بَذلك الشارْةا بَأن وأجيب
ًا، غيرهَ علىَ يجب بَل بَالوارْثِ، يختصَّ لِ الُمضارّْةا ونِفي الية تحمل فل أيض
إثِ قالِ: {وعلىَ فإنِهما وزيد، عمر قول بَدليل عليه، إرْ َوا ْثُل ال النفقة. ذلك}ٍ من إم

ًا أن اعلم ثم َقة قصر مالك َف ْلبّي، علىَ الن إولِد قريب أي الُص لِ حتىَ واسطة، بَل ال
َد نِفقُة عندهَ يجب ٍةا، ولِ إج ّد ولدهَ نِفقة الب علىَ يجُب بَل ولد، ولد ولِ ج

ً يحتلم، حتىَ حاله قدرْ (الفقير) علىَ المحصورْ إمٍن غير عاقل يمنع بَما َز
ًا الولد التكّسب. وعلىَ ًا، أو كان كبير ًا صَغير أبَويه أنِثىَ: نِفقة أو كان ذكر

ْين، أو كانِا صَحيحين الفقيرين، َن إم َقه لن كافرين، أو مسلمين َز من علىَ إنِفا
ٌق كأنِه واسطة، بَل جزئية وبَين بَينه يثبت غيرهَ. بَخلفا فيجب نِفسه، علىَ إإنِفا
ًا وارْثِ كل علىَ النفقة ليلىَ: تجب أبَي ابَن وقال محرم. غير أو كان َمْحرم

إثِ تعالىَ: {وعلىَ قوله بَظاهر واستدل إرْ َوا ْثُل ال ذلك}ٍ.  إم

ّدمنا ما ولنا إثِ مسعود: «وعلىَ ابَن قراءةا من ق إرْ َوا إم ذي ال إح إم الّر ْثُل الَمْحَر إم
َد ّي ُع َيحُرم الذي ولنِه بَه، المطلق ذلك» فق ُعه. ومن إة قط إق َيَسارْ مع النفق المنف

إم، قطيعة إلىَ يؤدي إح إن، من وهي الّر إع َلئَك الله قال المل ْيَن تعالىَ: {أو الذ
َنهم َع إحُم ا}ٍ وقد َل َله وصَلني تقول: َمْن بَالعرش معلقٌة ورْد: «الّر وَمْن الله، َوصََ

َعني َط َعه َق َط عائشة. عن مسلم الله». رْواهَ َق
َنِة أو الفقر أو الّصغر وَشرَط إإن العجز، لتحقق الّزَما ُةا المورْ هذهَ ف الحاجة. أَمارَْ
رْسول قال: قال مسعود بَن الله عبد حديث من حسن بَإسناد الطبرانِي ورْوى

ُعليا «اليد وسلم عليه الله صَلىَ الله ْأ الّسفلىَ، اليد من أفضل ال َد إبََمن وابَ
ُأّمَك، ُعول:  َأبَاَك، َت َنِاك وأخاك، وأختَك و «الصحيحين» في فأدنِاك». وهو وأد

«الوسط» في الطبرانِي . ورْوى إحَزام بَن حكيم حديث من بَنحوهَ وغيرهما
ُء أنِفق «ما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال جابَر حديث من المر

إه، علىَ إس إه وذي وولدهَ، وأهله، نِف إم إح إه، رَْ إت َبَ َقَرا صَدقة». له فهو و

الرْثِ حقيقة حقيقته) لن لِ الرْثِ (أهلية المحرم الرحم ذي نِفقة (ويعتبر) في
ٍذ الموت، بَعد إلِ ُتعلم لِ علىَ عم وابَن خاٌل له َمْن (فنفقة النفقة، تسقط وحينئ

ًء النفقة له ممن يرثِ أن يمكن محرم، رْحم ذو الخال) لنِه ذوي تورْيث علىَ بَنا
إإن العم ابَن يموت بَأن الرْحام، إة في استويا قبله. و ّي إة الَمْحَرم للرْثِ والهلي

ًا كان َمْن َتَرّجَح تجب وعمة، عم أو وخال، عم له كان فلو الحال، في وارْث
َتَرّجَح المحرمية، في لِستوائهما العم، علىَ النفقة ًا بَكونِه العّم و الحال في وارْث

والخال.  العمة إلىَ بَالنسبة



َقَة) تجب (ولِ إفا (مع نِف ًا الِختل ْين والجداد، والصَول) البَوين، للزوجة إلِ إد
ّدات َها فلن الزوجة الولد. أما وولد (والفروع) الولد والج َت َباسها نِفق إت بَحٍق لِح
ٍد إد مقصو َكاح، بَعق ّن ُد وذلك ال إم َت إد صَحَة َيع إملة. وأما اتحاد دوَن العق الصَول ال

ُء الُجزئية، بَاعتبارْ نِفقتهم فلن والفروع لِ وكما نِفسه، معنىَ في المرء وُجز
َقَة ُيمنع إه نِف إس َقَة ُيمنع لِ بَكفرهَ، نِف إئه نِف ّيين كانِوا إذا أنِهم إلِ جز إبَ تجب لِ َحر

تعالىَ: لقوله إبَّرهم، عن ُنِهينا لنِا مستأَمنين، كانِوا وإن المسلم علىَ نِفقتهم
ّنِما ُكم {إ َها ْن ُكم الذين عن ا َي ُلو َت ْين}ٍ الية. في َقا ّد ال
اختلفا مع النفقة استحقاق يثبت لِ أْن والولد الوالدين حق في القياُس وكان

إملة، َقها لن ال وأوجبوا استحسنوا ولكنهم القارْب، كنفقة الّصلة بَطريق استحقا
ّذميين، أبَويه نِفقة المسلم الولد علىَ ُهما لقوله ال ْب إح الدنِيا في تعالىَ: {وصََا

ًا}ٍ وليس إة من َمعُروف تعالىَ الله إنِعم في يتقلب أن بَالمعروفا الُمصاحب
ًا يموتان ويدعهما ًا. والجداد ُجوع ُعْري ّدات و َبل من والج بَمنزلة والم الب إق
َقهم لن ذلك، في البَوين إولِد، بَاعتبارْ استحقا البَوين. استحقاق وبَمنزلة ال

ُنسخ: ولِ بَعض الفقر) وفي (مع تجب (ولِ) نِفقة لها) أي (إلِ الفقير علىَ ال
إع) الصغارْ. وقيل: إذا ُفُرو ًا كان الزوجة. (ولل ًا فقير إمن نِفقة تجب أعمىَ، أو َز

لن للزوجة، لها) أي إلِ (للغني تجب كنفقته. (ولِ) نِفقة المال بَيت في أولِدهَ
َتها ُء نِفق إسها، جزا ْنية».  في موجود وهو احتبا ُغ «ال

إه حنيفة أبَي الب) عند (وبَاع إت ْدرْ لنفق َق َعْرض حاجته بَ لنِه الغائب، ابَنه) الكبير (
ًا كان إذا ًا، َعْرضه الب لِيبيع حاضر ًا كان وإذا اتفاق ًا. والمراد يبيعه صَغير اتفاق

َعْرض َقارَْهَ) أي (لِ ُينقل ما هنا بَال َقارْ الب يبيع لِ َع إه) متعلق ابَنه َع إت بَـ: (لنفق
َع لِ أن بَاع. والقياس َعْرض يبي ًا ال ًا، الِبَن كان إذا أيض يوسف أبَي قول وهو كبير

ًا، الِبَن بَبلوغ زالت الب ولِية لن ومحمد، ُعه فيما إلِ رْشيد ًا يبي له، تحصين
ًا الغائب الِبَن ُعُروض بَيع وللب فللوصَي ليس هنا وبَيعه لماله، تحصين

إولِية. ألِ هذهَ له وليس لنفسه بَل للتحصين، َقَة أّن َترى ال أوجب تكون لِ النف
َتاع من شيء بَيع لب الديون. وليس سائر من ولِ عليه، له دين في ولدهَ َم

ًا، بَذلك القاضي يقضي ًء فيه لن أيض النفقة في فكذا الغائب، علىَ قضا
إتها في الولد ُعُروض تبيع لِ وهي الب، كاستحقاق النفقة، الم واستحقاق نِفق

هو. فكذا

إد أن ـ الِستحسان وجه وهو ـ حنيفة ولبَي إل ّلك أن للوا عند ابَنه مال يتم
عقل، عن بَالبلوغ زالت وإن التصّرفا ولِية منها. ولن نِفسه ونِفقة الضرورْةا،

ْفظ فولِية إح التصرفا، ولِية له يثبت لِ لمن تثبت الحفظ ولِية لن ثابَتة، ال
إق في كالوصَي إثِ ح إر الوارْ إحفظ ولِية له الغائب الكبي ُعُروض، وبَيع ال فالب ال

ُع أشفق، لنِه أحق بَذلك ُعُروض وبَي َوى، من عليه ُيخشىَ لنِه الحفظ من ال ّت ال
يأخذ أن فله حقه، جنس من الثمن يصيُر البيع وبَعد وأيمن، أيسر الثمن وحفظ

ْدرْ منه إة. وإنِما ق َقارْ يبيع لِ النفق َع ّد لنِه ال ويحصل بَقائه، مع بَه للنِتفاع ُمع
إولِية، بَكمال إلِ بَيعه له يجوز فل بَاستغلله، النفقة من الب مقصود عند وهو ال

إر َغ ُنونِه.  أو الولد إصَ ُج



َدين) أي (لِ ُع لِ إل علىَ (عليه) أي للب (له) أي دين لجل ابَنه َعْرض الب يبي
َله) أي تبيع الم (ولِ ذلك في ضرورْةا لِ إذ الب، نِفقة سوى (سواها) أي الِبَن ما
ًا الِبَن مال ّلك (لنفقتها) لن مطلق صَلىَ لقوله بَالب، مخصوص الِبَن مال َتَم
ْنَِت وسلم عليه الله ُلَك «أ جواز القضية في «الذخيرةا»: أن لبَيك». وفي وما
تكون أن ينبغي بَل شرحه، في القدورْي ذكر ابَنهما. وهكذا َعْرض البَوين بَيع
إفها أولىَ بَالجواز هي ْع «أمَك، وسلم عليه الله صَلىَ ولقوله حاجتها، وكمال إلَض
فالقرب». القرب ثم أبَاك، ُثّم أمك، ثم

ًء إمَن) قضا ُع ديانِة لِ (وَض َد ْيعة أنِفقها) أي لو الِبَن (ُمو إد َو أمر بَل أبَويه (علىَ ال
إفا إذنِه، بَدون غيرهَ مال في قاٍض) لتصرفه لعموم القاضي أمرهَ إذا ما بَخل

إمَن ولِيته. وإذا َلَك لنِه القابَض، علىَ يرجع لِ َض َهَر بَالضمان، َم َظ كان أنِه َف
ًا. وإنِما إلف أن له كان حتىَ ديانِة، يضمن لِ قلنا: إنِه متبرع إدع موت بَعد َيح المو

َله، لورْثته حق لِ أنِه َب ْد لم لنِه إق لم «النوادرْ»: إذا غيرالصَلح. وفي بَذلك ُير
ًا، يضمن لِ القاضي رْأي استطلع يمكن مكان في يكن في قالوا وقد استحسانِ

ٍر في كانِا رْجلين ُأغمي سف َق أحدهما، علىَ ف ُقه فأنِف مات أو ماله، من عليه رْفي
ّهَزهَ ًا. (لِ يضمن لم ماله، من صَاحبه َفَج البَوان يضمن لِ البَوان) أي استحسانِ

ُهما (عندهما) لن ماله) وديعة أنِفقا (لو َت القضاء، بَدون الِبَن علىَ واجبٌة نِفق
ُهما.  فاستوفيا ّق ح

إضي (وإذا إة ُق إعْرس) وهم: الولد غير بَنفق (ومضت الرْحام وذوو والوالدان، ال
الحاجة، لكفاية هؤلِء نِفقة لن وأحمد، الشافعي قال سقطت) وبَه مدةا

إلَمن يأذن أن (إلِ بَحصولها، فتسقط (بَالِستدانِة) علىَ النفقة له القاضي) 
الغائب. ولو كإذن إذنِه فصارْ عامة، ولِيًة للقاضي لن عليه، واستدان الغائب
لتحقق أخرى، بَعد مرةا لهم يفرض الرْحام، لذوي إكْسوةا أو ُمعّجلة نِفقة ضاعت

لعدم أخرى، نِفقة لها تفرض لِ للزوجة إكسوةا أو نِفقة ضاعت ولو حاجتهم،
بَقيت لو هذا وبَعكس غناها، مع لها النفقة تجب ولهذا حقها، في الحاجة اعتبارْ
ٍةا في المفروضة النفقُة لذوي تفرض ولِ للزوجات ُتفرض الُمدةا، بَعد مد

ٍةا نِفقَة عّجل الرْحام. ولو إةا، قبل أحدهما مات ثم مد الزوجات في يسترد المد
القارْب. دون محمد عند

ًا (ونِفقُة ًا أنِثىَ، أو كان المملوك) ذكر ّبَر ًا لِ ولد، أّم أو مد َتب بَالحرارْ لِلتحاقه مكا
إهَ) للجماع، (علىَ ّيد الله جعلهم إخوانِكم، «هم وسلم عليه الله صَلىَ ولقوله س
إعْمه يدهَ، تحت أخوهَ كان فمن أيديكم، تحت ُيط إبسه يأكل، مما فل ْل ُي مما ول

َبس، ْل ُفوهم ولِ َي ّل ُبهم، ما ُتك إل ْغ ُهم فإن َي ُتمو ْف ّل ُنوهم». رْواهَ ك وزاد الشيخان، فأعي
ُعوهَ، منهم ُيلئمكم لم داود: «من أبَو إبي ّذبَوا ولِ َف ْلق ُتع َعه الله». ولن َخ له، نِف

ُغْرُم ْنم.  وال ُغ بَال

َكَسَب) المملوك عليه النِفاق عن أبَىَ) السيد (فإن َق) علىَ ( َف نِفسه، (وأنِ
ًا إء له نِظر إسه، بَبقا ّيدهَ نِف الكسب: بَأن عن عنه) أي َعَجَز (وإن إملكه، بَبقاء ولس



ًا، كان ًا، أو صَغير إمن إمَر ُيؤجر لِ جارْيًة أو أعمىًَ، أو َز ُأ ُلها. ( ْث ّنا، كان بَبيعه) إن إم إق
ُء بَيعه وفي الِستحقاق، أهل من المملوك لن ّقه إيفا حق إبَطال بَدون ح

ًا ثمنه لقيام المولىَ، َلف ّبَر بَخلفا عنه، َخ النِفاق علىَ ُيجبر حيث الولد، وأّم المد
ملكه، من النقل يقبلن ولِ عاجزان لنِهما الكسب، عن َعَجزا إذا عليهما

ُتهما ُيجبر له ومنفع إتهما، علىَ ف علىَ ُيجبر لِ حيث الحيوانِات سائر وبَخلفا نِفق
إضي أهل من ليست لنِها عليها، النِفاق علىَ ولِ بَيعها، ْق لِ له الِستحقاق. والَم

أو عليها ينفق بَأن تعالىَ الله وبَين بَينه فيما ُيفتىَ ولكنه أهله، من يكون أن بَد
ًا ويكون يبيعها، ًا آثم عليها. النِفاق عدم مع البيع عن بَحبسها جهنم في معاقب

إت الحديث: «امرأةا ففي ٍةا في النارْ دخل أطلقتها هي لِ ماتت، حتىَ حبستها إهر
ُكل ْتها». وعن هي ولِ الرْض، َخَشاش من فتأ وهو ُيجبر، يوسف: أنِه أبَي أطعم
ُهَ ُحْسبة، دعوى فيه يتصورْ أن فيه ما والشافعي. وغاية مالك قول إبر ُيج َف

. الواجد لترك القاضي
ّويه ُيق ْعلىَ حديث في ما و َقفي ُمّرةا بَن َي ّث نِسير نِحن البغوي: بَينا رْواهَ ما علىَ ال

َنىَ بَبعير مررْنِا إذ وسلم عليه الله صَلىَ النبي مع البعيُر رْآهَ فلما عليه، ُيْس
ّوت أي ـ َجْرَجَر ّدم بَكسر وهو ـ إجَرانِه ووَضع ـ صََ إقه الجيم: ُمق ُن عليه فوقف ـ ُع
فقال: فجاء البعير»؟ هذا صَاحُب فقال: «أين وسلم عليه الله صَلىَ النبي

إنيه» فقال: لِ ْع إبَ َهبه بَل « ْيه» قال: لِ فقال: «لِ، الله، رْسول يا لك أ إن ْع َهبه بَل إبَ نِ
هذا ذكرت إذ فقال: «أما غيرهَ، معيشة لهم ما بَيٍت لهل وإنِه الله، رْسول يا لك
َكىَ فإنِه أمرهَ، من ّلة العمل، كثرةا َش إق إف، و َل َع إليه». فأحسنوا ال

َقارْ، الحيوان، غير وأما َع ُيكرهَ والشجر، والزرْع، كال َ أن له ف حتىَ عليها ينفق لِ
ٌد كان المال. ولو تضييع عن للنهي تفسد، َبَران رْجلين بَين عب نِفقته. علىَ ُيج

ّدابَة وفي َلب فلو يجبران، لِ ال عليها بَالنفقة يأمرهَ أن القاضي من أحدهما َط
ًا، يكون لِ حتىَ أو الدابَة، من نِصيبك تبيع أن للبَي: إما يقول فالقاضي متطوع
ُيجبر الَخّصافا. وفي ذكرهَ هكذا الشريك، لجانِب إرْعاية عليها تنفق «المحيط»: 

علىَ النِفاق من المولىَ امتنع الشريك. ولو لتضررْ ُيجبر لم لو لنِه صَاحبه،
ًا كان إن ذلك فله سيدهَ، مال من فتناول عبدهَ، إجز ًا أو الكسب، عن عا قادرْ
ًا أعتق ذلك. ولو له فليس وإلِ عنه، ونِهاهَ عليه ًا عبد إمن ًا أو َز سقطت صَغير

إل، بَيت في ويجب نِفقته، ّية، بَينهما ليس لنِه الما أعلم. تعالىَ والله َمحرم

َتاق كتاب َع ال
إعتق العين، بَفتح هو َتاقة. وكذا والحرية ال َع ال

ٌةا وفي ُء بَها َيصيُر ُحكمية الشرع: قو ً المر إولِية، للشهادةا أهل هذهَ وإثبات وال
ًا، ُيسمىَ القوةا َتَجّزى فل إعتاق إق َي إعت إق، كال وسلم عليه الله صَلىَ لقوله والّر
َق «من َت ًا أع ْقص ٍد، في له إش لم وإن مال، له كان إن ماله في عليه َفَخلصَُُه عب
ّوم ماٌل له يكن ُقوٍق غير بَه العبد فاستسعىَ عليه ُق في الستة عليه». رْواهَ َمْش

ومحمد. يوسف أبَي عند كتبهم. وهذا
ْلك إزالة حنيفة: هو أبَي وعند إم َيتجزىء المملوك، عن ال الكتابَُة وكذا عندهَ، ف

ْدبَيُر، ّت الله صَلىَ قوله لظاهر ُفُروعه. وذلك من لنِهما عندهَ، يتجزيان فإنِهما وال
َق «من وسلم عليه َت ًا أع ُغ ماٌل له وكان عبد، في له إشرك ُل ْب إد، َثَمَن َي ّوم العب ُق
ُد َطىَ العدل، إقيَمَة عليه العب ْع َأ ُهَ ف َء ُهم ُشركا َق إحَصَص َت َع ُد، عليه و ْد وإلِ العب َق َف
َتق َق». رْواهَ ما إمنه َع َت عمر.  ابَن حديث من الستة َع



ٌء أدرْي أيوب: لِ البخارْي: قال وقول ٌء أو نِافع قاله أشي عن الحديث في شي
َقد قوله: «وإلِ يعني وسلم عليه الله صَلىَ النبي َق َف َت َتق»، ما منه َع إذ يضر لِ َع

في قاطع َنِصََّ غير عن هذهَ مثل إدرْاُج يجوز لِ إذ منه، أنِه الواجب بَل الظاهر،
الحديث في يكن فلم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول كلم من ليس أنِه إفادةا
المحققين. بَعض عنه أجاب كما قادحٌة، إعلٌة
المة. وإجماع والسنة بَالكتاب إليه مندوب وهو
ْدرَْاَك تعالىَ: {وما الكتاب: فقوله أما َقبُة ما أ َع ٍة}ٍ إلىَ َفّك ال َقب إئَك رَْ قوله: {أول

إة}ٍ. أصَحاُب َن ْيَم الَم
صَلىَ الله رْسول قال: قال هريرةا أبَي عن الستة الكتب في السنة: فما وأما
إل الله أعتق مؤمنًة، رْقبًة أعتق مسلم امرء «أيما وسلم عليه الله ٍو بَك منها ُعض

ًا َفْرج حتىَ النارْ، من أعضائه من عضو َفْرج». ورْوى ال وقال: ـ الترمذي بَال
امرء قال: «أيما وسلم عليه الله صَلىَ النبي عن ُأَماَمة أبَي عن ـ غريب صَحيح
َق مسلم َت ًأ أع ًا، امر ٍو بَكل الله استنقذ مسلم ًا منه عض وفي النارْ»، من عضو

َق مؤمنًة رْقبًة أعتق لفظ: «من ًا منها عضو بَكل الله أعت من أعضائه من عضو
َفْرج حتىَ النارْ، َفْرج». ال بَال
عليه الله صَلىَ النبي عن ُأَماَمة أبَي عن ـ غريب وقال: صَحيح ـ الترمذي ورْوى
ّيما وسلم ٍم امرء قال: «أ َق مسل َت ًأ أع ًا امر َكاكه كان مسلم ُيجزىء النارْ، من إف

ًا منها عضو كل ّيما منه، عضو كانِتا مسلمتين امرأتين أعتق مسلم امرء وأ
ًا منهما عضو كل ُيجزىء النارْ، من فكاكه وابَن داود لبَي لفظ منه». وفي عضو

ّيما وسلم عليه الله صَلىَ النبي عن ُمّرةا بَن كعب ماجه: عن رْجل قال: «أ
ٍم َق مسل َت ً أع ًا، رْجل َكاكه كان مسلم ّيما النارْ، من إف أعتقت مسلمة امرأةا وأ
وسلم عليه الله صَلىَ قوله النارْ». وفي من فكاكها كانِت مسلمة، امرأةا

ٌء بَكل الله «أعتق ْيَما يتجزىء. العتق أن من حنيفة أبَو إليه ذهب ما إلىَ عضو» إ

النزاع.  استحبابَه في لحد ليس الجماع: فإنِه وأما

إصّح العتاق (وهو) أي َي ٍر) لن إمْن ( ْلك لِ المملوك َح ُق له، إم في إلِ يقع لِ والعت
ّلٍف) أي الملك ًا ولو بَالٍغ عاقٍل (ُمك َق لن كافر الصبي من واحد وليس تبّرع، العت

ُق قال أو صَبي، وأنِا البالغ: أعتقت قال لو له. ولهذا بَأهل والمجنون من المفي
قال لو منافية. وكذا حالة إلىَ لسنادهَ عتق، يقع لم مجنون، وأنِا جنونِه: أعتقُت

لقول بَأهل ليس لنِه حٌر، فعبدي أفقت المجنون: إذا أو بَلغت، الصبي: إذا
َق لن غيرهَ، قال كما ملكه في يقل لم وإنِما ملزم، علىَ موقوفا الغير إملك إعت
ًا كان سواء يصح، ما المالك. ومرادهَ إجازةا ًا، أو نِافذ وقت العبد مال ثم موقوف
ّنَخعي، وعطاء، الحسن، الجمهورْ. وقال عند لمولِهَ العتق وأهل ومالك، وال

المدينة: للعبد.
ْيح إبََصر إه) وهو ( إظ ْف َوْضع، العتق علىَ يدل لفظ َل إبَل بَال ّية، ( ٌق، أو حٌر، كأنِت إنِ َت مع

ٌق، أو إتي ُتك، أو َع ُتك) لن أو ُمَحّررٌْ، أو أعتق للعتاق موضوعة اللفاظِ هذهَ َحّررْ
ًا ًا، شرع العمل من حر أنِه أو الكذب، قال: أرْدت نِية. ولو إلىَ يفتقر فل وعرف
ّدق َيانِة صَُ َتَمل لنِه ـ إد ًء، لِ ـ كلمه ُمْح ْولِي) هذا الظاهر. (أو إخلفا لنِه قضا َم

َتاقة لولِية وصَف مولِتي) لنِه هذهَ (أو َع ُق السفلىَ، ال إت ْع َي لن نِية، غير من َف



ْولىَ َوالي بَمعنىَ هنا يكون لِ الَم ولِ عليه، دليل لِ مجاٌز لنِه الدين، في الَم
الكلم لن العم، ابَن بَمعنىَ ولِ بَمملوكه، يستنصر لِ المالك لن الناصَر، بَمعنىَ

ّنَسب، المعروفا العبد في َتق، بَمعنىَ ولِ ال ْع العبودية في إليه إضافته لن الُم
َوالي بَه قال: عنيت النية. ولو إلىَ يحتج فلم بَالصريح، فالتحق ، ذلك ينافي الَم

ّدق الكذب، أو الدين، في َيانِة ُيص ًء لِ للحتمال، إد الظاهر.  لمخالفة قضا

ْولِي) وإن يا (أو ُته يقتضي الوصَف بَهذا نِداءهَ لن العتق، بَه ينو لم َم َته. وإثبا ُبو ُث
ًا فيثبت ممكن، جهته من إتيق، قال: يا لو وكذا له، تصديق كان إن إلِ حر، يا أو َع

ٍذ مرادهَ لن بَه، ونِاداهَ اسمه إف، دون الذات حينئ آخر بَلفظ نِاداهَ لو حتىَ الوصَ
َتق. بَمعناهَ َع

ًا اسمه يكون أن مثل َلعلم إذ بَالعكس، أو عتيق فيقول: يا حر ّير لِ ا فيعتبر تتغ
ًا مالك قال مولِي» ونِحوهَ. وبَه «يا في النية زفر الوصَف. وشرط عن إخبارْ

كقوله: التحقيق، لِ الكرام بَه يراد النداء موضع في اللفظ هذا لن والشافعي،
إتق لِ فإنِه ذلك، ونِحو عبدك وأنِا مالكي، يا سيدي، يا قال: يا إذا فكذا نِية، بَل يع

مولِي.

يكون أن مولِي قوله: يا وحقيقة أمكن، ما حقيقته علىَ محموٌل الكلم أن ولنا
ّين وقد َولِء، عليه له ُق تع َت سيدي، نِحو: يا بَخلفا بَالصريح، فالتحق لذلك، الُمع

ًا فكان إياهَ، بَإعتاقه يختصَّ ما ذكر فيه ليس فإنِه ًا. إكرام محض
ّبر مما ونِحوهَ ُحٌر (ورْأُسَك إن) كالوجه، عن بَه ُع َد َب والرقبة. وأما والرأس، ال

َفْرج ُفروَج الله «لعن وسلم عليه الله صَلىَ لقوله بَالمة فيختصَّ ال علىَ ال
إج»، ُع التحرير لن الّسرو إلىَ أو إليها، الضافة من بَد فل العضاء، جملة في يق

ًا عندنِا، يقع لِ والرجل كاليد ذلك، غير إلىَ أضافه لو حتىَ عنها، بَه ُيعبر ما خلف
الطلق. في المسألة مرت زفر. وقد قول وهو وأحمد، والشافعي، لمالك،

إه) عطف إت َناي إبَك له موضوع غير لفظ العتق لفظه». وكناية «بَصريح علىَ (و
ّيد نِوى) العتاق، (إْن وغيرهَ يحتمله َتَملين أحد لن بَه، َق بَالنية إلِ يتعين لِ الُمح
إليك أو عليك سبيل) لي ولِ عليك، لي إملك (كـ: لِ والِحتمال، للشتباهَ إزاحة

ّق) لي (ولِ ّليُت ملكي، عن (وخرجت عليك، إرْ َلك) لن وَخ ً سبي هذهَ من كل
إمُل وبَالعتق، وبَالكتابَة، بَالبيع، يكون الشياء فل نِية، بَل جهة فيه يتعيُن لِ والُمحت

بَدونِها.  يعتق

إه) وكذا إت ّليُت أطلقتك) لنِه (قد لعبدهَ (ولم ابَني) (وبَـ: هذا سبيلك بَمنزلة: خ
في المصنف بَه صَرح كما قوله: بَكنايته، علىَ لفظه» أو «بَصريح علىَ عطف
َوهم لئل الباء حرفا ذكر الوقاية». وإنِما «شرح َت الكناية َأمثلة علىَ عطف أنِه ُي

إلىَ لِحتاج كناية كان لو لنِه كذلك، وليس كناية أنِه حينئذ فيلزم بَه صَرح كما
ًا إليها محتاج غير وهو النية، إر) سن َغ ًا مالكه من (للصَْ إر) سن َب ْك منه. (وال

ُله يولد كان إذا الصَغر أما ْث َبَت فلنِه غيرهَ، من النسب ثابَت يكن ولم لمثله إم َث
ُبه ُق منه، نِس إت ْع َي ثابَت كان أو لمثله، مثله يولد لِ كان وإذا ينو، لم وإن عليه َف

ُلم تكون أن إلِ للبنوةا لِزمة الحرية فلن غيرهَ، من النسب الغير. والقرارْ َأمة ا
ًا هذا فيكون بَلوازمه، إقرارْ بَالشيء إتق الحرية عن مجاز لن ينو، لم وإن فيع



لنِه يعتق عندهما: فل وأما حنيفة، أبَي قول فالمذكورْ الكبر متعين. وأما المجاز
ّد محال، ُير ُتْخلق. أن قبل ُأو أخلق، أن قبل قال: أعتقتك لو كما َف
ً كان وإن إليه فيصارْ بَمجازهَ، صَحيح حنيفة: أنِه ولبَي كمن بَحقيقته، مستحيل
َلَف قبل منها. والعتاق يخرج ما إلىَ ينصرفا فإنِه النخلة، هذهَ من يأكل لِ َح

إق ْل ٌق الَخ ْلك، قبل إعتا إم للصَغر: قال لو الخلفا هذا بَالكلية. وعلىَ فيستحيل ال
خالي هذا أو عمي، لغلمه: هذا قال «الذخيرةا»: لو أمي. وفي هذهَ أو أبَي، هذا

إتق، إتق لِ أخي قال: هذا ولو يع علىَ يطلق الخ اسم لن الرواية، ظاهر في يع
ّنِما الله قال الدين، في الخ َوةا}ٍ، المؤمنوَن تعالىَ: {إ القبيلة في الخ وعلىَ إخ
ٍد تعالىَ: {وإلىَ الله قال ُهم عا ًا}ٍ، أَخا الظهر. في بَنتي بَـ:هذهَ يعتق لِ وكذا هود
إتق، الزنِا من ابَني قال: هذا ولو ُبه يثبت ولِ يع والسلم: الصلةا عليه لقوله َنَِس

ُد إفَراش «الول إر لل إه الَحَجر». وللعا

أبَي عن الحسن الرواية. ورْوى ظاهر أخي) علىَ و: يا ابَني (بَـ: يا (لِ) يعتق
َدى، استحضارْ بَالنداء المقصود لن الول، والظاهر يعتق، حنيفة: أنِه فإن الُمنا

إدي جهة من إثباته يمكن لِ بَوصَف كان العلم لمجرد كان ابَني نِحو: يا الُمنا
من ُخلق سواء بَالنداء، البنوةا إثبات يمكن لِ لنِه لتعذرْهَ، الوصَف تحقيق دون
ّية تثبت لِ مائه من ُخلق إذا بَأنِه للقطع غيرهَ، ماء من أو مائه إن بَذلك إلِ الِبَ

نِحو: يا جهته من إثباته يمكن بَوصَف كان وإن بَاللفظ لِ الماء، ذلك من التخلق
الوصَف. ذلك لثبات كان حر،
نِوى وإن عليك) عندنِا (لي سلطان بَل ولِ أي ابَني، يا علىَ سلطان) عطف (ولِ
في اليد. كما دون الملك يبقىَ وقد اليد، عن عبارْةا السلطان لن العتق، بَها

َتب، َيه لن عليك، لي سبيل قوله: لِ بَخلفا المكا ًا نِف الملك. بَانِتفاء مطلق
فل والجارْةا، والرهن بَالكتابَة، ينتفي وهو اليد عن عبارْةا السلطان أن وتوضيحه

لن عليك، لي سبيل بَخلفا: لِ نِوى وإن يعتق، فل الملك، نِفي نِفيه يفيد
ً للمولىَ حتىَ بَبدلها، يطالب لنِه بَالكتابَة، يدهَ من خرج وإن مملوكه علىَ سبيل

َتق، بَالبراءةا ذلك عنه انِتفىَ لو أو بَالعتق وذلك الملك ونِفي السبيل نِفي فيفيد َع
وعتق. صَح نِواهَ فإذا بَغيرهَ،

َكْرخي الحسن أبَو الشيخ الّرازي: َخَرَج بَكر أبَو قال ُق الدنِيا من ال بَين والفر
إل إن السبي َته. وقال وقد عليه، ُمشكٌل والسلطا إتق بَعض عرف إن مشايخنا: يع

ْثَل (لن وأحمد، والشافعي مالك قال كما نِواهَ إم إة ُيستعمل ال بَعض في للمشارْك
ًا، المعانِي بَالنية). إلِ للحرية يتعين فل ُعْرف
إتق ولِ الطلق) أي (ولفظ َنايته) ولو (و) لِ صَريحه الطلق بَلفظ يع إك نِية (مع (

قال وبَه بَهما، الشافعي: يعتق أحمد. وقال عن ورْواية مالك قول العتق) وهو
ّنكاُح ورْد الّرق. وقد معنىَ فيه النكاح لن رْواية، في أحمد ًا: «ال ٌق»، مرفوع إرْ

محله.  في الوطء منهما واحد بَكل ُيستباح للخر. ولنِه أحدهما فيستعارْ

ُظه، يحتمله لِ ما نِوى ولنا: أنِه ْف ونِوى واشربَي لها: كلي قال لو كما فهو َل
ْثل لفظ الُحّر) لن (مثُل بَـ: أنِت ولِ العتق. (وأنِت) أي إم للُمشارْكة ُيستعمل ال

إتق. فل الحرية، في الشُك فوقع كلها، في وللمشارْكة المعانِي بَعض في يع
ُق، العتق نِوى وقيل: إذا إت كان وقد فلن، امرأةا مثُل لِمرأته: أنِت قال لو كما َيع



ًا. (بَخلفا يكون فإنِه منها، آلىَ فلن ّ أنِت ما مولي لن يعتق، ُحّر) حيث إلِ
بَأبَلغ الحرية إثبات هذا في فكان التأكيد، وجه علىَ إثبات النفي من الِستثناء

وجه.

َلَك (وَمْن ٍم ذا َم إح ٍم) أي رَْ ٍم (منه) بَسبب قرابَة ذا َمْحَر إحم. وَمْحَر ذا، إصَفُة الّر
ًا المالك كون بَين هذا في فرق الوقاية». ولِ «شرح في كذا للجوارْ، وَجّرهَ صَبي

ًا، أو ًا المملوك كون أو مجنونِ ًا، أو صَغير ًا كبير ًا أو مسلم السلم، دارْ في كافر
إق ْطل َلَك والسلم: «َمن الصلةا عليه قوله إل ٍم ذا َم إح ٍم رَْ َق منه َمْحر َت عليه». َع

بَن الله عبد عن الثورْي، سفيان عن الّرملّي، رْبَيعة بَن َضْمرةا عن النسائي رْواهَ
ًا، عمر عن دينارْ، ّعفه مرفوع سفيان. وصَححه عن بَه َضْمرةا انِفراد بَسبب وَض

ُدهَ، يضر لِ ثقة الحديث أسند وإذا ثقة، وقال: َضْمرةا الحق عبد إرْسال ولِ انِفرا
ْقف ولِ أرْسله، من ّوب من َو كلمه.  القطان ابَن وقفه. وصَ

ٍم بَل الَمْحَرم لن بَالرحم قيد إح إتق لِ الرضاع من كابَنه رَْ ًا، عليه يع وكذا اتفاق
إم الربَيبة. وقيد وبَنتها الزوجة كأم الُمصاهرةا بَطريق الَمْحرم الرحم لن بَالَمْحَر

إتق لِ عمه كابَن محرم بَل ًا. وقال يع إتق الشافعي: لِ اتفاق إة غير يع إولِد قرابَ لن ال
إعتق إملك علىَ ال فل الُجزئية، لمكان القياس خلفا علىَ الولِد قرابَة في ثبت ال
إولِد قرابَة مالك: يعتق منها. وقال أنِزل هو ما بَها ُيلحق إلخوةا ال والخوات، وا

القرابَات بَأقرب هذا فيختصَّ المملوك، صَلت أقوى من المالك علىَ العتق لن
إولِدةا وهي ُلخوةا. وقال ال ُق وا إت ًا. يكن لم ولو رْحم ذي كل الوزاعي: يع َمْحرم

والّشعبّي وعطاء، زيد، بَن وجابَر البصري، والحسن أحمد، قال وبَمذهبنا
َكم، وحّماد، والزهري ّنَخعي، والثورْي، والَح وابَن عمر عن والليث. ورْوي وال
الصلةا عليه الصحابَة. والدليل: قوله في مخالٌف لهما ُيعرفا ولِ مسعود

َلَك والسلم: «من ٍم ذا َم إح ٍم رَْ داود، وأبَو أحمد، حر». رْواهَ فهو منه َمْحَر
«النهاية» َسُمَرةا. وفي «مستدرْكه» عن في والحاكم ماجه، وابَن الترمذي،

ْلم َأهل أكثر قال الثير: وبَه لِبَن إع أبَو ذهَب وإليه والتابَعين، الصحابَة من ال
ُبَه حنيفة وأحمد. وأصَحا

َلك علىَ أعتق) عطف (أو َنم) لن أو للشيطان أو تعالىَ الله (لوجه َم العتق للّص
َدرْ ْهله من صََ كونِه حال (أو) أعتق جهته، تسمية وتلغو فيعتبر محله، في َأ

ًا ْكَره ْكَران) في أو (ُم إعتق رْكن لوجود الصَح َس في كما المحل، في الهل من ال
َنا َف َل وأحمد.  والشافعي مالك المكَرهَ في الطلق. وَخا

ًا َملكُت إن إملك) نِحو إلىَ إعتقه أضافا (أو َنا قال وبَه حر فهو عبد َف َل مالك. وَخا
إدَم (شرط) نِحو: إن الطلق. (أو) إلىَ كتاب في ذلك بَينا وقد الشافعي فيه َق

َد) ذلك حٌر فأنِت فلٌن إج ُو َتق) أي الشرط (و َع إر في ليكون عليه، ( ضمير الخب
ٌد َلك» وإنِما هو: «َمْن الذي المبتدأ علىَ عائ الشرط، ُوجد إذا التعليق في عتق َم
إعتق لن فيه. خلفا لِ وهذا التعليق، فيه فيجري إسقاط، ال

إق (كعبد) أي إلَحْربَي عبد كعت ًا) لما إلينا َخَرَج ( الجهاد، في داود أبَو رْوى مسلم
الوجه هذا من إلِ نِعرفه لِ غريب، صَحيح وقال: حسن المناقب في والترمذي



قال: خرج علي عن ـ والمعجمة المهملة بَكسر ـ إخراش بَن إرْبَعي حديث من
َداٌن ْب ْيبية يوم وسلم عليه الله صَلىَ النبي إلىَ ُع َد مواليهم: فقال الصلح، قبل الُح

َغبًة إليك خرجوا ما والله محمد، يا إنَك، في رَْ ًا َخَرجوا وإنِما دي إق، من َهَربَ الّر
ّدهم الله، رْسول يا نِاس: صَدقوا فقال إضَب إليهم، رْ الله صَلىَ الله رْسول فغ
َتهون أرْاكم وقال: «ما وسلم عليه ْن من عليكم الله يبعث حتىَ قريش معشَر يا َت

َقابَكم يضرب ُء وقال: «هم يردهم أن هذا». وأبَىَ علىَ إرْ َتقا سبحانِه الله ُع
وتعالىَ».

ْعمر، عن الجهاد «مصنفه» في في الرزاق عبد ورْوى سليمان، بَن عاصَم عن َم
إدي، عثمان أبَي عن ْه ّن ْكرةا: أنِه أبَي عن ال عليه الله صَلىَ الله رْسول إلىَ َخَرَج َبَ

إصَر وهو وسلم ًا، وعشرين بَثلثة الطائف أهل محا الله رْسول فأعتقهم عبد
َتقاء. وأبَو يقال الذين فهم وسلم عليه الله صَلىَ ُع ْكَرةا لهم: ال ْيع، َبَ َف ُنِ اسمه: 
ّني ْكرةا بَأبَي ُك ْكَرةا َنَِزل لنِه َبَ َكرةا.  َنَِزَل وقيل: لنِه النهارْ، ُبَ َب إبَ

ْكُمه ينعكس أمه) ولِ يتبع (والحْمُل إك) وهو (في ُح ْل إم ّكن ال من الشخصَّ َتم
عن الِستنكافا جزاء تعالىَ الله جعله الذي (الّرق) وهو (و) في فيه، التصرفا

إق (وفي الحق، طاعة إعت وهي: الكتابَة، العتق فروع (فروعه) أي و) في ال
ّتدبَير، الولد، وأمومية ًا كان وإن الَحْمل لن وال لقوله وأبَيه، أمه ماء من مخلوق

إمْن ٍء تعالىَ: { إفٍق َما إن إمْن يخُرُج َدا إب بَي ْل إب}ٍ إلِ الّص ّتَرائ ُأّمُه هذهَ كون أّن وال

قوله سلم بَن الله عبد سمع لّما هنا أبَاهَ. ومن هذا كون دون الجملة، في يقيني
ُهْم تعالىَ: {الذين َنا ْي َت َتاَب آ إك َنِه ال ُفوَن كما يعرفو إر إرفتي يع َلَمع ُهم}ٍ قال: « َء أبَنا

ذلك، عمر: كيف بَابَني. قال معرفتي من أشد وسلم عليه الله صَلىَ بَمحمد
َته وقد تعالىَ، الله من حق وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أنِه فقال: أشهد َع َنِ

صَدقت». فقد الله عمر: وفقك فقال النساء، تصنع ما أدرْي ولِ كتابَنا، في
الم ماء فكان أبَيه، دون أُمه من والملعنة الزنِا ولد نِسب يثبت المعنىَ ولهذا
ّبَرةا أن الشافعي بَالِعتبارْ. ومذهب أولىَ َد يصير لِ زنِا أو نِكاح من ولدت إذا الُم
ًا، ولدها ّبَر إمَل وإن مد ّبَرت إذا الحا ًا. وعن ولدها صَارْ ُد ّبَر زيد، بَن وجابَر أحمد مد

َتق لِ حتىَ التدبَير، في ولدها يتبعها وعطاء: لِ سيدها. واعتبروهَ بَموت ُيع
الولد. لم تبعيته علىَ القياس وللجمهورْ الدارْ، بَدخول بَالتعليق

َد أّن (إلِ َل َها من المة َو ْولِ إه من مخلوق حٌر) لنِه َم إئ ُق إما إت يعارْضها ولِ عليه، فيع
َءها لن المة، ماء َءها لن الغير، أَمة بَخلفا له، مملوك ما لسيدها، مملوك ما

ّق رْضي قد تقدم. والزوج بَما جانِبها فرجحنا المعارْضة فتحققت إر حيث ولدها إبَ
ْغرورْ، ولد بَخلفا بَه، بَعلمه المة نِكاح علىَ أقدم بَه. ولو يرض لم الوالد لن الَم
ًا رْقيق فهو بَولد فأتت َأمة هاشمي تزوج ًا هاشمي ُلمه، تبع لن لبَيه، تبع

النساء. دون مكشوفة الرجال وحال للتعريف، النسب

إق في فصٌل إض إعت إرهَ البع ْي َغ و
َق) مولىَ (إن َت ّين عبدهَ) سواء (بَعض أع ُعك بَأن البعض ذلك ع ُبَ أو حر، قال: رُْ

إزم حنيفة، أبَي (صََّح) عند حر قال: بَعُضك بَأن أبَهمه َل المبهم تفسير المولىَ و
إنِصفه، ُد نِحوهَ أو ُثلثه، أو بَأنِه:  َعىَ) العب بَعضه ماليَة بَقي) لن (فيما لمولِهَ (وَس



إبست ُت إك فيسعىَ عندهَ، اح إه. والِستسعاء: أن لف إت ما قيمة ويأخذ يؤاجرهَ رْقب
إته، من بَقي إلىَ هبته. ويخرج ولِ بَيعه يجوز لِ أنِه كالمكاتب) في (وهو ُأجر

إعتق إبَل أنِه إلِ بَسعايته، ال ّد ( َعَجَز). لو الّرق إلىَ رْ
َق عبدهَ بَعَض أعتق (وقالِ:) إن َت َع مالك، قول وهو يستسعيه، ُكلُه) ولِ (
َقتادةا، وأحمد، والشافعي، تدبَيُر الخلفا هذا والّشعبي. وعلىَ والثورْي، و

العتاق. من نِوع لنِه البعض،
ُأ لِ وهو الّرق، إزالة العتاق ُموجَب أن لهم فصارْ إزالته وكذا بَاتفاق، يتجز

القصاص. عن والعفو والِستيلد، كالطلق،
العتاق موجب علي: أن عن والَمْروي البصري، الحسن قول وهو حنيفة ولبَي
إملك، إزالة إملك ال ًا يتجزأ وال ً عبد، نِصف كشراء ثبوت نِفس كبيعه. وأما وزوالِ

بَالِتفاق. يتجزأ فل العتاق
َق (ولو َت ّظُه) أي شريٌك أع َبه َح ْلكه لقيام شاء إن الخر) حظه (أعتق نِصي (أو إم

َتْسعاهَ) أي ّبَرهَ، أو عندهَ ماليته لِحتباس العبد، اْس ُع التدبَير لن َد إتٍق، نِو أو ع
إمَن استسعاء. (أو الكتابَة لن كاتبه، إتق) حال َض ًا كونِه الُمع ْيمة موسر إق ّظه) ( َح

َعه بَما نِصيبه علىَ جنىَ لنِه العتق، يوم الخر حظ أي َن بَما فيه، التصرفا من َم
َق عدا ًا) أي (لِ وتوابَعه العتا إسر إتق يضمن لِ مع ًا، كونِه حال المع إن بَل معسر
وله العبد، عند ماليته لِحتباس استسعىَ شاء وإن ملكه، لبقاء أعتق الخر شاء
إه لوجود نِصيبه ولِء إق َيَسارْ جهته. ويعتبر من عت إلَك وهو: أن العتاق، يوم ال يم

ًا الخر نِصيب قيمة الصَلية.  بَحاجته المشغول عن خارْج

ُء َولِ إق لهما) أي (وال إت َق) الخر (إن وللخر للمع َت العتق استسعىَ) لصدورْ (أو أع
إتق) وحدهَ جهتهما من َنُه) الخر (إن (وللمع إم لنِه جهته، من كله العتق لصدورْ َض

إنِه بَأداء الخر نِصيب ملك ُق َضَما إت َع) المع العبد) (علىَ ضمنه بَما (بَه) أي (ورََْج
َقام الضمان بَأداء لقيامه (وقالِ: له) أي الِستسعاء للخر كان وقد الخر، َم
إتق تضمين (ضمانِه) أي للخر ًا) (من كونِه حال المع العبد) علىَ رْجوع غير (غني

ًا كونِه (والّسعاية) حال ًا) كونِه حال السعاية له وليس فقط) (أي (فقير غني
ُء َولِ إق (وال إت جهته. من كله العبد عتق الوجهين) لحصول في للمع

أصَلين: علىَ الخلفا هذا ومبنىَ
بَيناهَ وقد عندهَ تثبت ولِ عندهما، بَعضه بَعتق الكل في تثبت الحرية أحدهما: أن

قدمنا. فيما
إق َيَسارْ وثانِيهما: أن إت ُع لِ المع لما عندهما، ويمنعها حنيفة، أبَي عند الّسعاية يمن

ْوبَة، أبَي بَن سعيد حديث من الستة الكتب أصَحاب رْوى َتادةا، عن َعُر عن َق
ّنْضر إشير عن أنِس، بَن ال إهيٍك بَن بَ صَلىَ الله رْسول قال: قال هريرةا أبَي عن َنِ

ًا أعتق «من وسلم عليه الله ْقص ٍد، في له إش َلُه َكاَن إْن ماله في َفَخلصَُُه عب
ُكْن لم فإن ماٌل، إعَي ماٌل َلُه َي ُتس ُد اْس ُقوٍق غيَر العب إه». ووجه َمْش ْي َل أنِه الدلِلة َع

إقْسَمُة إقْسم، العتاق. في الشركة تنافي وال
إه ماليَة حنيفة: أن ولبَي إب إبست نِصي ُت َنه، أن فله العبد، عند اح العبد أّن غير ُيَضّم
فيسعىَ. فقير

َلك (ومن ٍء، مع) مالك ابَنه َم إرْثِ. أو وصَية، أو صَدقة، أو إهبة، أو (آخر) بَشرا
َق وزوجها أخوها ويرثها زوجها ابَن وهو عبد، ولها امرأةا تموت وصَورْته: أن َت َع )



ْلكه زال حصته) أي ٌء يضمن) لشريكه (ولم عنها إم أو ابَنه أنِه الشريك علم سوا
سببه.  علىَ الحكم فيدارْ الرواية، ظاهر في إفساد ضمان هذا لن يعلم، لم

ًا) وسعىَ كونِه حال (وقالِ: ضمن) الب ًا كونِه حال الِبَن (غني في (إلِ فقير
ْيه) في قال (وإن بَاتفاقهم يضمن لِ الب الرْثِ) فإن َد ُحر، صَحته: (أحدكما لعب

ٌد) منهما فخرج (ومات) ُحر وقال: أحدكما كررْهَ فأعاد) أي ثالث (ودخل واح
ْولىَ َق بَيان) لمرادهَ (بَل الَم َت َع ُأعيد ممن ( َبَت) و َثلثُة القول عليه َث إعه، ( َبَا أرْ

ُفه) لن دخل والذي خرج الذي غيرهَ) وهو من كل ومن إنِص دائٌر الول اليجاب (
والداخل، الثابَت بَين دائٌر الثانِي واليجاب بَينهما، فيتنّصُف والثابَت، الخارْج بَين

النصف أصَاب فما فيه، شائع الثابَت أصَاب الذي النصَف لكّن بَينهما، فيتنّصف
َتق الذي إتق بَقي، الربَع وهو الفارْغ النصف أصَاب وما لغا، الول بَاليجاب َع فيع
والخارْج. الداخل من كل ونِصف أرْبَاعه ثلثة

َتق محمد (وعند ْبَع َع ْوجب لما الثانِي اليجاب دخل) لن َمْن رُْ َق َأ ْت ْبَع إع من الُر
بَينهما. متنّصف لنِه الداخل، من أوجبه الثابَت
ًا الثابَت في بَأن وأجيب في مانِع ولِ الثانِي، بَاليجاب النصف عتق من مانِع

الداخل.
إتق الثابَت والحاصَل: أّن ْع نِصفه منه يعتق والخارْج بَاتفاق، أرْبَاعه ثلثة منه َي

ْبَعه يوسف، وأبَي حنيفة أبَي عند نِصفه منه يعتق والداخل ، بَاتفاق عند ورُْ
محمد.

إه) ومات (في قال) ذلك (وإن إض إجْز (ولم بَيان بَل مر سوى مال وارْثٌِ) ولِ ُي
عند متساوية السهم سبعة) من عبد كل (جعل متساوية وقيمتهم الثلثة العبيد

ًا المجموع ليصيَر عندهما العتق كسهام يوسف، وأبَي حنيفة أبَي وعشرين، أحد
ّثلث فيستقيم ّثلثاْن ال َق لن وال إعت َتق الثلث من وهي وصَية المرض في ال َع (و

كل) من ُجعل محمد وعند َسهمان، غيرهَ إمْن كٍل (ومن ثلثة) أسهم ثبت ممن
الثلث فيستقيم عشر ثمانِية المجموع ليصير عندهَ، العتق (ستة) كسهام العبد

َتق والثلثان َع وسعىَ َسهٌم دخل وممن ثلثة، ثبت وممن سهمان، خرج ممن (و
الباقي) منه (في والمرض الصحة مسألتي من كل في وغيرهَ الثابَت كل) من
بَاتفاق. 

منهم كل من عتق غيرهم مال له وليس موته مرض في الثلثة عبيدهَ أعتق ولو
في اشتركوا لما لنِهم يجيزوهَ، لم إذا للورْثة قيمته من ثلثيه في وسعىَ ثلثه،
ُيقرع ولِ بَالسوية بَينهم ُيوّزع بَل بَعضهم، إحْرَمان َيُجز لم عليهم، بَإيقاعه سببه
ْين: «أن بَن إعمران بَحديث والشافعي. واحتجا مالك قال كما عندنِا بَينهم ُحَص
ً رْسول فدعاهم غيرهم، مال له يكن لم موته، عند له مملوكين ستة أعتق رْجل
ًا، فجّزأهم وسلم عليه الله صَلىَ الله ّق اثنين فأعتق بَينهم، أقرع ثم أثلث وأرْ

يقبلوهَ لم علماءنِا لكن صَحيح الحديث البخارْي. وهذا إلِ الجماعة أرْبَعة». رْواهَ
ًا. وقد لِنِقطاعه ّعف أن جاز سندهَ صَح ما أّن ُعلم بَاطن قادحة. ومن بَعلة يض

إل: مخالفة َل إع بَخلفه. القاضية العادةا مخالفة وكذا المشهورْةا، والسنة الكتاب ال
لن جنسه، من فإنِه الميسر، بَتحريم القرآن نِصَّ يخالف الحديث قالوا: فهذا



إملك تعليق حاصَله ُقْرعة بَالحظر، الِستحقاق أو ال لنِها القبيل، هذا من وال
إعتق استحقاق توجب العادةا قضاء كذا. وأما ظهر إن وعدمه كذا، ظهر إن ال

ًا أن بَنفي قاضية فإنِها بَخلفه، إلُك واحد ٍد ستة يم درْهم، من غيرهم يملك ولِ أعب
ْلس، ولِ ثوب، ولِ كثير. ولِ قليل شيء ولِ يسكنها، دارْ ولِ دابَة، ولِ َف

ّد فوجب عند القراع عدم علىَ أجمع ولذا الباطنة، العلة لهذهَ الرواية هذهَ رَْ
إه وعلىَ بَأحدهما، ليعمل البينتين تعارْض إم ًا عد نِنفي لِ الخبرين. ونِحن عند أيض
ُقرعة شرعية ًا نِثبتها بَل الجملة، في ال الضغائن ودفع الفؤاد، لتطييب شرع

العباد. بَين فيما الفساد إلىَ المنجر التنازع ودفع والحقاد،
ًا ُقرعتها خرجت بَمن ليسافر نِسائه بَين وسلم عليه الله صَلىَ أقرع كما نِفي

إضهّن تخصيصَّ لِتهام ْع بَعض. علىَ َبَ

يتعرفا أن فإما فيها، تركها يجوز التي المواضع في تستعمل إنِما والحاصَل: أنِها
القرعة لن التوزيع، ظاهر منه (فأولىَ سببه في اشتراكهم بَعد الِستحقاق بَها
ّق إحْرمان إلىَ تؤدي قد إح َت ًا كان إذا العتق بَالكلية) فإن المس يقع فيهم، شائع
إرم فقد واحد في الكل جمع فإذا شيء، منه منهم كل في ْعَض الخر ُح ّقه. َبَ ح
اليقين. بَحقائق أعلم تعالىَ والله المحققين، بَعض كلم زبَدةا هذا

ُء ٍم) كما طلٍق في بَياٌن والموُت (والوط َه غد جاء لِمرأتيه: إذا الرجل قال إذا ُمب
وغير الموطؤةا غير فإن الغد، جاء ثم ماتت، أو إحداهما فوطء طالق، فإحداكما

ًا الوطء كون للطلق. أما تتعين الميتة سيأتي. فلما المبهم، الطلق في بَيانِ
ًا الموت كون وأما ً بَالموت تبق لم الميتة فلن فيه، بَيانِ فتتعين للطلق، محل

له. الخرى
الخيارْ بَشرط أو القبض، مع فاسد أو صَحيح، بَبيع البيان يكون كما (كبيع) أي
َبة، واستيلد، وتدبَير، (وموت، إه َتين) أي وصَدقة و ّلَم عتٍق (في مقبوضتين ُمَس

ٍم) حتىَ إإحداكما قال لو ُمبه ثم حرةا، فإحداكما غد جاء قال: إذا أو حرةا، َلمتيه: 
تتعين ذلك فيها يحصل لم التي فإن الشياء، هذهَ من واحد إحداهما في َحَصَل

ً يكون أن عن محله أخرج فلنِه الموت للعتق. أما إعتق، محل َتعين لل الخرى فت
فصارْ اليمين، إملك قيام يستلزم نِفاذها فلن التصرفات وبَاقي البيع له. وأما

المبهم العتق في الوطء ليس فيه) أي وطء (دون المملوكة بَأنِها صَرح لو كما
ًا، أحمد. قال وبَه حنيفة، أبَي عند وهذا بَيانِ
ًا ومحمد: يكون يوسف أبَو وقال قال وبَه كالطلق، المبهم، العتق في بَيانِ

رْواية.  في ومالك الشافعي

َد َأعتق بَأنِه المبهم) أي (بَالعتق أحد (والشهادةا) علىَ في َأمتيه أو عبديه َأح
ومحمد: يوسف أبَو حنيفة. وقال أبَي عند وهذا مردودةا (بَاطلة) أي صَحته

ّيد والشافعي مالك قال وبَه مقبولة، إعتق وأحمد. ق الشهادةا لن المبهم، بَال
أنِه شهد لو لنِه الصحة، في بَكونِه المبهم بَاتفاق. وقيدنِا مقبولة المعين بَالعتق
ًا، يقبل موته مرض في عبديه أحد أعتق إعتق لن استحسانِ الموت مرض في ال

كل من يعتق حتىَ بَالموت فيهما يشيع المرض في المبهم عتق ولن وصَية،
ًا واحد كل فيكون نِصفه، منهما واحد يبطل لِ المبهم) أي الطلق (لِ خصم

بَاتفاق. إحداهن تعيين علىَ ُيجبر بَل نِسائه، إحدى طلق بَأنِه رْجل علىَ الشهادةا



أعلم. والله

إف في فصٌل إل إق الَح ْت إع إه بَال إبَ َماٍل علىَ و
ُق إت َيع ْلُت بَـ:إْن (و ُكُل الدارَْ) ونِحوهَ َدَخ ٍد (ف ٍذ لي َعب (له هو َمْن) تعين حٌر، يومئ

ً ولو َدَخل) الدارْ حين إف وقت (ملكه سواء ليل إل ْو الَح إبَـ:إْن لِ) كما أ ُلق:  َتط
ٍذ لي امرأةا فكل الدارْ، دخلُت سواء الدارْ، دخل حين امرأته هي َمْن طالق، حينئ
إف وقت امرأته كانِت إل ْو الَح دون العتق في أحمد عن ورْواية مالك قول لِ. وهو أ

ّوفٌا الشرع لن الطلق، ّنِه الطلق، دون عليه حّرض ولذا للعتق، ُمتش إإ ف
له. مبغوض

إملك قياُم المعتبر أن ولنا دخلت إذ «يومئذ» يوم معنىَ لن الدخول، وقت ال
إبَأن منه) التنوين. (وبَل وعوض (الفعل منه فحذفا الدارْ، دخلُت قال: إن يومئذ) 
إلكه أو لي عبد فكل الدارْ إه وقَت (له (َمْن) هو يعتق حر، أم إف إل ولِ فقط) أي، َح
إف، بَعد له هو من يعتق إل إلكه لن الَح لن لي، مملوك كل وكذا للحال، قوله: أم
فيكون سواء، وغيرهَ هو لكان الحال. وإلِ في له مملوك وهو للختصاص، اللم

إكه في هو َمْن إعتق الَجَزاء َأّخر عليه الّشرُط دخل لما أنِه إلِ الحال، في إمل إلىَ ت
الشرط.  وجود

ّذكر المة حمل يعتق لِ الحمل) أي (لِ ولد حٌر) َسواء ذكٌر لي مملوك (بَكل ال
ّذكر منها. قيد لقل أو القول وقت من أشهر لستة ُكرهَ لم لو المالك لن بَال ْذ َي
إتق ُق الم، تع إت ًا الولد فيع َق) بَصيغة (وَمْن لها تبع إت مال) مثل (علىَ المفعول ُأع

ٌد يقوَل أن َق ألف علىَ حر لعبدهَ: أنِت سي َت ُأع يقوَل: أن مثل بَمال، (بَه) أي (أو) 
َألف حٌر أنِت إبَل) العبد بَ َق َف َق) ولزمه ( َت َع فيثبت معاوضة، هذا لن المال، (

ُبول حكمها َق ّنكاح البيع في كما للحال، بَال ْين (والمال وال بَه عليه) يصح َد
َتابَة، بَدل بَخلفا حر، وهو فيه يسعىَ لنِه الكفالة، إك الكفالة، بَه تصح لِ حيث ال

ٌد وهو فيه يسعىَ لنِه ْولىَ عب ًا. عبدهَ علىَ يستوجب لِ والَم َدين
ُق ّل ُقه (والُمع ّديت سيدهَ: إن له قال بَالداء) بَأن إعت (مأذون) حٌر فأنِت كذا، إلّي أ

أو بَالّشحذ وهو: إما بَالِكتساب، إلِ الداء من يتمكن لِ لنِه التجارْةا، في له
َذةا يراد أن ويمتنع بَالتجارْةا، ّدي الّشَحا َك للنفاسة التجارْةا فيتعين للَخَساسة، والت

َق) لوجود أدى (إن َت الشرط. َع
َتٌب) أي (لِ ُقه المعلق ليس مكا إء إعت ًا، بَالدا ًء، وترك مات لو ولهذا مكاتب كان وفا

ّدى ولِ لمولِهَ الماُل ُد المولىَ مات عنه. ولو يؤ ٌق فالعب في ما مع عنه ُيورَْثِ رْقي
إتق لم أدت ثم فولدت أمًة كانِت أكسابَه. ولو من يدهَ المال حّط ولدها. ولو َيع
ًا كان يعتق. ولو لم الَمولىَ أبَرأ أو لِ أنِه العكس. واعلم علىَ الحكم لكان مكاتب

بَمنزلة للوقت «إذا» تستعمل لن المجلس، أديت» علىَ «إذا قوله في يقتصر
الرواية. ظاهر في أديت، قوله: إن في عليه «متىَ» ويقتصر

ُد (إن ألف علىَ بَألٍف) أو موتي بَعد حٌر أنِت (وفي إبَل) العب إه) أي (بَعد َق إت مو
َق القاضي أو الوصَي، الوارْثِ) أو (وأعتقه مولِهَ موت َت َع لم وإن لِ) أي وإلِ (
ُد يقبل إبل بَل مولِهَ، موت بَعد العب ْبله، َق إبَل أو َق إتقه ولم بَعدهَ َق ولِ الوارْثِ، ُيع

يعتق.  القاضي: لم ولِ الوصَي،



إه) أي (علىَ حررْهَ) مولِهَ (وإن إت ُدَمه أن علىَ خدَم يقول: أنَِت أن (سنًة) مثل يخ
ُدمني أن علىَ حٌر َق) لن فقبل سنة، تخ َت َع ٌق هذا ( ُق إعوٍض، علىَ إعت إعت علىَ وال

ُبول يقع عوض َق ُدُمه الداء قبل بَال قال: إن لو لنِه بَعلىَ، سنًة) قيدهَ (ويخ
إتق لِ سنًة، خدُمتني َدمه لو حتىَ سنة، إخدمة بَعد إلِ يع ً أعطاهَ أو منها أقل َخ مالِ

ْدمته عن أولِدهَ بَعُض فمات سنة، وأولِدي خدمتني قال: إن لو يعتق. وكذا لِ إخ
ُق لِ ُق. والفر إت و«علىَ» للمعاوضة. «إن» للتعليق، كلمة أّن يع

ْولِهَ، (فإْن ْبلها) أي هو مات أو مات) َم َق ْدمة قبل ( إخ أبَي قيمته) عند (يجب ال
إقيمة محمد:) يجُب (وعند يوسف وأبَي حنيفة إه). ( إت خدم

إر في فصل ْدبَي ّت والِستيلد ال
َق) بَصيغة (َمْن إت إكَرةا المجهول، ُأع َنِ ْوصَُوفة و«َمْن»  إه) أي (بَعد مبتدأ َم إت موت مو

ًا) كإْن سيدهَ ًا موتي بَعد حٌر له: أنِت قال (مطلق ٍةا (إلىَ (أو) مقيد َلَب ُمد َغ
ُته) أي ْبلها) كإن سيدهَ موُت مو َق إة إلىَ إمّت ( َئ ْولىَ ومثل حر، فأنِت سنة، إم لِ الَم

ًا إليها يعيش ّبَر) خبر غالب َد ُع (لِ المبتدأ (ُم إلك عن يخرج ُيوهُب) ولِ ولِ يبا م
مالك. قال الُحّرية. وبَه إلىَ إلِ مولِهَ
ُيباع وأحمد الشافعي وقال ّدق ُيوهب وكذا الحاجة، عند وداود:  َتص ُي بَه. لما و
ً جابَر: أن عن دينارْ بَن عمرو حديث من الشيخان رْواهَ أعتق النِصارْ من رْجل
ًا ُبَر عن له غلم وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ذلك فبلغ ـ غيرهَ ماٌل له يكن لم ـ ُد

َثمان الله عبد بَن ُنِعيم فاشتراهَ مني؟»، يشتريه فقال: «َمن درْهم، إمئة إبَ
ًا، فيه: وكان وقال النسائي إليه. وأخرجه فدفعها فباعه دين، عليه كان محتاج

َنك». ولحديث بَها وقال: «اقض وسلم عليه الله صَلىَ النبي ْي ألفاظٌِ هذا جابَر د
ٌةا. ورْوى ّبَر.  بَاع وسلم عليه الله صَلىَ النبي بَسندهَ: أن حنيفة أبَو كثير الُمد

ُفوا قوله أن ولنا ْو إد}ٍ، تعالىَ: {أ ُقو ُع َعبيدةا حديث من الدارْقطني رْوى وما بَال
الله صَلىَ الله رْسول قال: قال عمر ابَن عن نِافع، عن أيوب، عن حسان، ابَن

ّبَر وسلم عليه إث من حر وهو ُيوهب، ولِ ُيباع لِ «المد ُل حّماد رْواهَ المال». وقد ُث
حّماد لثقة الصحيح وهو قوله، من عمر ابَن عن نِافع، عن أيوب، عن زيد، بَن

إف ْع َعبيدةا. وَض
ّعف والحاصَل: أنِه ُعه ُض ْف وعلىَ إشكال، لِ الرفع تقدير فعلىَ وقفه، وصَُّحح رَْ

ٍذ الصحابَي فقول الوقف تقدير لِ حاٍل واقعُة لنِه البتة، النصَّ يعارْضه لِ حينئ
يباع وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال لو أن يعارْضه وإنِما لها، عموم

ّبَر. فإن إب قلنا المد إهَ بَوجو إد يحمل أن يجب تقليدهَ عدم عند وأما فظاهٌر، تقلي
َع لن السماع، علىَ ْن علىَ فيحمل القياس، خلفا علىَ الّرق بَقاء مع بَيعه م

جابَر. وأما حديث لمعارْضة يصلح لِ عمر ابَن قيل: حديث ما فبطل السماع،
وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عن الحديث «الهداية» أن صَاحب قول

ّبَر: لِ إث»، من حر وهو ُيورْثِ ولِ ُيوهب، ولِ ُيباع، «المد ُل ُث يورْثِ» فقوله: «ولِ ال
معروفا. غير

ْيَب بَجوابَين: جابَر حديث عن وأج
ْعٍل، حكايُة أحدهما: أنِه ً فيكون له، عموم فل إف ّبَر علىَ َمْحمولِ وهو المقيد، الُمد

ُعه يجوز ُنوا إْن إلِ عندنِا، بَي ّي ًا كان أنِه بَ ًا، مدبَر ذلك. علىَ يقدرْون لِ وهم مطلق
ُنِه عندنِا: أنِه المذهب لن بَيعه، لجواز بَعلة ليس غيرهَ مال له يكن لم وكو
عن العرج زياد «مصنفه» عن في الرزاق عبد رْوى لما قيمته، في يسعىَ



إت عند عبدهَ أعتق رْجل في وسلم عليه الله صَلىَ النبي ًا، وترك المو وليس دين
َتْسعىَ ماٌل له ُيْس َسواء. والُمْرسل نِحوهَ علي عن رْوى قيمته». ثم في قال: «

ُدهَ. الموقوفا هذا يشدهَ ويعُض

ْدمة بَيع علىَ محموٌل وثانِيهما: أنِه إخ رْوى الرقبة. لما دون والمنفعة ال
إكَر جعفر أبَي عن القاسم بَن الغفارْ عبد عن الدارْقطني ُذ ًء أن عندهَ قال:  عطا

ًا الله صَلىَ الله رْسول عهد في مولِهَ أعتقه الذي في جابَر عن يقولِن وطاوس
َقه كان وسلم عليه َت ُبَر، عن أع إن فباعه دينه، ويقضي يبيع أن فأمرهَ ُد إة بَثما َئ إم

إذن إنِما جابَر من الحديث جعفر: سمعت أبَو درْهم. قال ْدمته. انِتهىَ. بَيع في أ إخ
َثه أّن إلِ الثقات من كان وإن هذا جعفر الدارْقطني: وأبَو قال مرسل. حدي

المعنىَ بَيان في كفاية وهو الجمهورْ، عند حجٌة الُمرسل عليه: أن والجواب
ًا يخفىَ. لِ كما اتفاق

إةا من وكان بَالكذب ُيْرمىَ الغفارْ قيل: عبد فإن ُأجيب ُغل ابَن بَأن الشيعة. 
أبَي بَن الملك عبد رْواية من لنِه صَحيح، مرسل كتابَه: إنِه في قال القطان
َعْرَزمي سليمان ثقة. وهو جعفر أبَي عن ال

ّبَر َدُم (و) المد ُيستخ ُيستأَجُر ( ّبَرةا) زيادةا و ُتوطأ) وقال ذلك علىَ والُمد الزهري (
ُأها لِ التدبَير قبل يطأها لِ كان الوزاعي: إن توطأ. وقال رْواية: لِ في ومالك َط َي

غير من التصرفات هذهَ تستفاد وبَه له، ثابَت المولىَ إملك (وتنكح) لن بَعدهَ
ّبَرةا العبد. وولد حق إبَطال ّبَر، الُمد إقَل ذلك علىَ مد في كذا الصحابَة إجماع ُنِ

«الهداية».
َق مات (وإن َت َع ُهَ)  ُد إث (من سي إه) أي ُثل إل مال إركة من سيدهَ ما ّت فإن موته يوم ال
ُلُث كان ُث ًا ال َد أو لقيمته مساوي َتق منها، أزي ّبَُر َع منها أنِقصََّ كان كله. وإن المد
َق َت إبَه، منه ع ُلث بَقدرْ أي َبَحسا إركة ُث ّت ًا ال ما علىَ زاد) أي فيما (وسعىَ َمّجانِ

إه من بَقي ما وهو منه، انِعتق إت ًا. أما قيم ُق مدبَر إت إر ع ّبَ إث من المد ُل ُث فلحديث ال
كالُموصََىَ المدبَر فلن منه، عتق ما علىَ زاد فيما سعيه السابَق. وأما عمر ابَن

َلم لِ وهو إليه، إلَم إذا إلِ شيء له َيْس ُفه.  للورْثة َس ْع إض

ّبَُر استغرق (وإن َنه) أي المد قيمته جميع في كله) أي (ففي مولِهَ ديَن َدي
ّدين لن يسعىَ، إعتق نِقُض يمكن ولِ التبرع، علىَ مقدٌم ال نِقضه فيجب حقيقًة، ال

ّد معنىًَ في هذا) أو مرضي في إمّت قال: إن (وإن قيمته في فيسعىَ قيمته بَر
(صَح سنين عشر إلىَ أو السنة، هذهَ في أو الشهر، هذا في أو هذا، سفري

ُعه) وما َله يوجب بَي علىَ الموَت لن الشرط، وجود قبل مولِهَ ملك عن انِتقا
إة تلك ًا يكن لم لّما الحال َلَة، لِ كائن كسائر فبقي للحال، السبب ينعقد لم محا

ْولىَ موت الشرط) وهو ُوجد (وإن التعليقات، ذكرهَ الذي الوصَف علىَ الَم
ً السبب لِنِعقاد َق) من مآلِ َت َع إث ( ُل ُث ًا. ال إر) اتفاق ّبَ (كالمد

َأمٌة ُدها موصَوفا سيدها) مبتدأ من ولدْت (و ّدعىَ) سي َدها (فا زوٍج من (أو ول
َكها) زوجها َل ُأّم َفَم ُق الولد وأم المبتدأ، ولدهَ) خبر ( ُد الزوجة علىَ لغًة َيص

ًا لها ممن وغيرها َلمة يختصَّ ولد. وعرف مولِها. من ولدها نِسُب يثبُت التي بَا
ٍد أم المة تصير والشافعي: لِ مالك وقال َكها إذا ول َل منه ولدت ما بَعد زوُجها َم



َق إر ّبََرةا) فيما الجمهورْ (وحكُمها) عند إبَ سبق. (كالُمد
إريسي إبَشر وقال ُعها الصَفهانِي: يجوز وداود الَم إتق ولِ بَي لما مولِها، بَموت تع
َنا حديث من ماجه وابَن والنسائي داود أبَو رْوى ْع إبَ علىَ الولِد أمهات جابَر: «
َنِا عمُر كان فلما بَكر، وأبَي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عهد َها ذلك عن َنِ

إقها، بَتعجيل رْبَيعة فانِتهينا». وقال في والحاكم ماجه ابَن رْوى لما عت
أم قال: ذكرت عباس ابَن عن عكرمة حديث من ـ عنه وسكت «مستدرْكه» ـ

َقها وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عند إبَراهيم َت ُدها». وقال فقال: «أع َل و
ّطان ابَن ولدْت قال: لما عباس ابَن عن جيد بَإسناد رْوي كتابَه: وقد في الق

َها وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال إبَراهيَم، مارْيُة َق َت ُدها».  «أع َل َو

إقل بَنت َسلَمة حديث من داود أبَو رْوى بَما الجمهورْ واستدل ْع من امرأةا َم
ْيلن قيس خارْجة َباب من فباعني الجاهلية في عمي بَي قالت: قدم َغ بَن الُح
في تباعين الن امرأته: والله فقالت هلك ثم الرحمن، عبد له فولدُت عمرو،

إه، فأتيت َدين
الله صَلىَ الله رْسول فقال ذلك، له فذكرت وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول

إلّي «َمْن وسلم عليه َباب؟» فقيل: أخوهَ َو َيَسر أبَو الُح فبعث عمرو، بَن كعب ال
ْعتم فإذا فقال: «أعتقوها إليه إم إدَم بَرقيٍق َس ّوضكم». قالت: فأتونِي علّي، َق َع ُأ

ًا. فعوضهم رْقيق، وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول علىَ فقدم فأعتقونِي، غلم
ّيما أنِه عمر «الموطأ» عن في مالك رْوى وبَما ٍةا قال: «أ ْيد إل َدْت َو َل سيدها من َو
ُبها، ولِ يبيعها، لِ فإنِه حرةا». فهي مات فإذا عاش، ما بَها ويستمتع يه
وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال عباٍس ابَن عن ماجه ابَن رْواهَ وبَما

ّيما ٍة «أ َدْت أم َل ّيدها من َو ٌةا فهي س وقال: صَحيح الحاكم موته». ورْواهَ بَعد حر
ّيما َيعلىَ أبَي رْواية ُيخّرجاهَ. وفي ولم السناد إصَلي: «أ ْو ٍة الَم َدْت أم َل من َو
َقها أن إلِ مات، إذا حرةا فإنِها سيدها، إت ْع ابَن عن الدارْقطني موته». ورْوى قبل َي

عن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ النبي أن وسلم عليه الله صَلىَ النبي عن عمر
إت بَيع ْعَن، وقال: «لِ الولِد أمها ْثَن، ولِ ُيوهبَن، ولِ ُيب ُدها بَها يستمتع ُيورْ ما سي
ًا، دام حرةا». فهي مات فإذا حي

إهَرهَ بَأّن إبَراهيم أم حديث عن وأجابَوا ْيُز ظا إج ُن الجماع، خلفا وهو الحرية، َت
ً الُحرية حق بَه فيثبت أن ثبت الخطابَي: وقد المكان. قال بَقدرْ للحديث إعمالِ
ّنِا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إشَر قال: «إ َعا إء َم َناهَ ما ُنِورَْثُِ، لِ النِبيا ْك تر

صَدقة». 

ُع َجاز ولو ْيعت الولد أم بَي إب ُنها وصَارْ مارْية َل جابَر حديث صَدقًة. انِتهىَ. وعن ثم
ُعْر لم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أن يحتمل بَأنِه ّياها، بَبيعهم َيْش ولِ إ

إلَم إذا إلِ حجًة يكون ُيحتمل عليه، وأقرهم بَه َع ثم المر، أول ذلك يكون أن و
إر بَكر أبَو بَه يعلم ولم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عنه نِهىَ ُمدةا لقص

إه، إت ُأمورْ واشتغاله خلف إلمة حرب من المسلمين بَ ْي ّدةا، وأهل ُمَس عنه نِهىَ ثم الّر
جابَر حديث في قيل عنه. كما وسلم عليه الله صَلىَ النبي نِهُي بَلغه لّما عمر
الياَم والدقيق التمرةا من بَالقبضة نِستمتع «مسلم»: كنا رْواهَ الذي المتعة في



إد علىَ عمر. عنه نِهانِا حتىَ بَكر وأبَي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عه
عبد رْواهَ ما عمر أيام في بَيعهن عدم علىَ الجماع انِعقاد علىَ يدل ومما

ْعَمُر، «مصنفه»: أخبرنِا في الرزاق َعبيدةا عن سيرين، ابَن عن أيوب، عن َم
ْلمانِي ًا قال: سمعت الّس الولِد أمهات في عمر ورْأي رْأيي يقول: اجتمع علي

ْعن، لِ أْن َب ْعَن. قال: فقلت أن بَعد رْأيت ثم ُي َب الجماعة في عمر ورْأي له: رْأيك ُي
َدك رْأيك من إلّي أحب وجهه. الله كرم علٌي قال: فضحك الفْرقة، في وح

إتق الولد أم أنِها) أي (إلِ إه كل (من سيدها موت موته) أي عند (تع إل َتسع ولم ما
إه) لما إن ْي َها وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إطلق من قدمنا لد َق َت قوله: «أع

ُدها»، ّيدها الولد) من َنَِسَب يثبت موته» (ولِ بَعد حرةا وقوله: «فإنِها ول س
إفا إر َت إدعوةا) بَكسر (إلِ بَوطئها المع أن بَدعوى أي المشهورْ، هو ما علىَ الدال إبَ

ْعبي، الثورْي، قال منه. وبَه ولدها مالك البصري. وقال والحسن والّش
إعي أن إلِ عنها، َعَزَل وإن بَوطئها أقر إذا َنَِسبه وأحمد: يثبت والشافعي ّد أنِه ي

َها َأ ْبَر َبَت لما لنِه بَحيضة، الوطء بَعد است َلن النكاح بَعقد النسب َث بَالوطء يثبت َف
ًء أكثر وهو أولىَ.  إفضا

فقال: فحملت جارْية، يأتي كان : أنِه عباس ابَن عن الطحاوي رْوى ما ولنا
ًا أتيتها إنِي مني، ليس إزل كان يعني ـ الولد بَه أرْيد لِ إتيانِ بَن زيد وعن ـ عنها يع

الولد فأعتق بَولد، فجاءت عنها، ويعزل فارْسيًة جارْيًة يطأ كان ثابَت: أنِه
إمّمن قال وجلدها. وعنه: أنِه إت؟ لها:  إت قالت: منك، حمل وصَل ما قال: كذبَ

بَوطئها. اعترافه مع زيد يلتزمه ولم الحمل، منه يكون ما إليك

ٍد جاءت (ثم) إن ّول الِعترافا بَعد بَول ّدعىَ لما إدعوةا) لنِه (بَل َنَِسبُه يثبُت بَال ا
ًا الولد تعين الوَل ًا فصارْت فيها، مقصود بَالنكاح، عليها كالمقصود له، إفراش
ّدةا يلزمها عنها، مات أو أعتقها، لو ولهذا إع ُد ينتفي (لكن ال بَالنفي) أي الول

َعان، بَل نِفيه بَمجرد إلُك ولهذا بَقوي، ليس فراشها لن إل ْولىَ َيم بَالتزويج، نِقله الَم
يملك لِ ولذا فراشها، لتأكد بَاللعان إلِ ولدها ينتفي لِ حيث المنكوحة بَخلفا
َيه السيد يملُك «المبسوط»: إنِما بَالتزويج. وفي نِقلها الزوج يقض لم إذا نِف

دليل الزمان وتطاول ُملزم، القاضي قضاء لن الزمان، يتطاول لم أو القاضي،
الِعترافا.

ّله هذا أن واعلم َيانِة في وأما القضاء، في ك ّد َئها كان فإن ال إط َنها، و أي وحّص
َظها ْيبة يوجب عما إحف إزل ولم الزنِا إرْ إزَمه عنها يع إرفَا أن َل ّدعيه، بَه يعت لن وي
َد أّن الظاهَر هذا لن ينفيه، أن له جاز يحصنها لم أو عنها َعَزَل منه. وإن الول
آخر. ظاهٌر عارََْضُه الظاهر

إطئها يوسف: لو أبَي وعن أن فعليه بَولد، فجاءت ذلك، بَعد يستبرئها ولم و
َيه، ّدع ٌء ي ًا يحصن، لم أو حصنها يعزل، لم أو عنها َعَزَل سوا بَها، للظن تحسين
ً إرها وحمل خلفه.  يتبين لم ما الصلح علىَ لْم

ّدعي أن ينبغي محمد: لِ وعن إتق أن ينبغىَ ولكنه منه، أنِه يعلم لم إذا ولدها ي يع
إتقها بَها، ويستمتع الولد َق لن موته، بَعد ويع ًا، حراٌم منه ليس ما استلحا شرع

بَلفظ الروايتين «اليضاح» هاتين صَاحب ذكر الجانِبين. وقد من َفيْحتاط



َيه. وقال أن إلّي يوسف: أحّب أبَو فقال: قال الِستحباب، ّدع إلّي زفر: أحّب ي
َد. قلت: وهذا يعتق أن بَالصواب. أعلم والله الباب، هذا في الحوط هو الول
ّدعىَ ولو َد ا ٍة ول ٍة، أم َتَرك ُبه ثبت ُمْش ّلها وصَارْت منه، َنَِس ولزمه له، ولد ُأّم ك

ُلوق، يوم لشريكه قيمته نِصف ُع ًا ال إسر ًا، أو كان مو إنِصف ويضمن معسر
ْقرها، إب في الوطء لوقوع ُع إه نِصي إك ْلك، غير في شري إم ًا يثبت الملك إذ ال حكم

ّقب، نِصيبه في للستيلد َق لنِه الولد، قيمة يضمن ولِ فيع إل إذ الصَل)، (ُحّر َع
ّنَسب ًا يثبت ال ُلوق، وقت إلىَ مستند ُع ُعلوق، حين وجب والضمان ال فيحدثِ ال

َلق ولم ملكه علىَ الصَل حّر الولد ْع شريكه. ملك علىَ منه شيء َي
ّدعيا وإن ًا ا ْقرها في وتقاصَّا ولدهما، أّم وصَارْت منهما، نِسبه ثبت مع لعدم ُع

ّدهَ ثم منهما كل أخذ في الفائدةا أكثر، أحدهما نِصيُب يكوَن أن إلِ الخر، إلىَ رْ
ُد الزائد. وورْثِ فيأخذ وورْثا بَزعمهما، لهما ُمؤاخذةا ابَن إرْثِ منهما كل من الول

الب ميراثُِ فوّزع معلوم، غير لكنه أحدهما، هو إنِما أبَاهَ لن واحد، أب إرْثِ منه
عليهما.

ُثه كان أحدهما مات ولو إف قول عندنِا يعتبُر ولِ منهما، للباقي ميرا في القائ
إه إق بَأحدهما.  إلحا

َعا والشافعي مالك واعتبرهَ َن مولود نِسب ثبوَت لن اثنين، من النسب ثبوت وَم
ًا بَكونِه الولد من رْجلين، ماء من مخلوق غير أنِه نِتيقن ونِحن مائه، من مخلوق
ٍد كّل لن إض بَمنزلة كالم للولد، أصَل منهما واح َفْرخ، البي للحنطة، والحّب لل

ٌةا وسنبلٌة بَيضتين، من واحد فرٌخ ُيتصورْ لِ فكما لِ فكذلك حبتين، من واحد
لِ واحد وقت في الرحم إلىَ الماءين وصَول لن وهذا ماءين، واحد ولد ُيتصورْ

ُء وصَل وإذا ُيتصورْ، ُد إليه أحدهما ما الثانِي. إليه يخلط فل فمه، ينس
ّنسب القضاء تعذرْ فإذا ًا، منهما بَال رْوت القائف. لما قول إلىَ ُيرجع جميع

ًا يوم ذات وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول علّي دخل عائشة فقال: مسرورْ
ًا أن َتَري ألم عائشة «يا إجّي ُمَجّزرْ إل ْد فرأى زيد، بَن أسامة وعندي دخل الُم

ًا أسامَة إطيفٌة وعليهما وزيد ّطيا وقد َق َدْت رْؤُوسهما، غ َبَ ُهما، و َداُم فقال: هذهَ أق
ُأسامة داود: وكان أبَو كتبهم. قال في الستة بَعض». أخرجه من بَعُضها أقداٌم

ٌد وكان أسود، ولد، في اختصما رْجلين بَسندهَ: أّن الرزاق عبد أبَيض. ورْوى زي
َأَحد وألحقه القافة بَبصيرةا ذلك في وافتدى القافة، عمر فدعا الرجلين.  بَ

رْجلين عمر: في عن الحسن، عن َفَضالة، بَن مبارْك عن البيهقي رْواهَ ما ولنا
إطئا َعا بَغلم فجاءت واحد، طهر في جارْية و إف من بَثلثة له فدعا عمر، إلىَ ُفُر

َبه أخذ أنِه علىَ فاجتمعوا القافة، ًا، منهما الّش ًا، عمر وكان جميع فقال: قد قائف
ّدد الكلبة كانِت َلسود، عليها يتر َلصَفر، ا َلغّر، وا َبهه، كلب كل إلىَ فتؤدي وا َش
إنِه، يرثهما لهما عمر فجعله هذا، رْأيت حتىَ الناس، في هذا أرْى أكن ولم ويرثا
مخزوم لل مولىًَ ـ إسَماك «آثارْهَ» عن في الطحاوي منهما. ورْوى للباقي وهو

إلقت واحد، ُطهر في جارْية علىَ رْجلن قال: وقع ـ َع من ُيدرْ فلم الجارْية، َف
ًا فأتيا هو، أيهما إنِه، يرثكما بَينكما فقال: هو عنه، الله رْضي علي للباقي وهو وترثا

ْبيان أبَي بَن قابَوس عن الثورْي، سفيان الرزاق: أخبرنِا عبد منكما. ورْواهَ َظ



نِحوهَ. علي عن

إء في فصل َولِ ال
ٌق والمد الواو بَفتح وهو إة من مشت َي َ إولِ المقارْبَة. وهو ال
ٍة عن الشرع: عبارْةا وفي َتَراخية َعَصب إة عن ُم إب، ُعصوبَ ّنس إتق، بَها يرثِ ال الُمع
ُء وهو عليه، والصلةا النكاح، أمر ويلي َولِ ٍة، نِوعان:  َتاق ُيسّمىَ َع َء و إنِعمة، ولِ
إذي تقوُل تعالىَ: {وإذ الله قال َعَم لل ْنِ عليه}ٍ {وأنِعمت بَالسلم عليه}ٍ (أي ا أ
إرْثة. وولِء بَن زيد وهو بَالعتق أي َدْت تعالىَ: {والذين الله قال الموالِةا، َحا َق َع

ُكم ُنِ ُهم أيما ُتو ُهم}ٍ، فآ َب ْي إص ْولىَ بَيان سنذكر َنِ َكَر الُموالِةا. وإنِما َم ولِء المصنُف َذ
َتاقة َع فقال: وأقوى أكثر لنِه فقط، ال

َق) أي (من َت ٌق له حصل َع َق من وخلٌص إعت َفْرٍع أو (بَإعتاق، إرْ العتاق، له) أي بَ
ْدبَير كالكتابَة ّت ْلك (أو والِستيلد وال إم ُؤُهَ إياهَ، قريبه بَ َولِ ًا َف أو كان لسيدهَ) ذكر

ًا أنِثىَ، غيرهَ.  أو مفرد

من الستة الكتب أصَحاب رْوى لسيدهَ. لما ولِية نِفىَ عدمه) أي َشَرَط (وإن
ْيَرةا اشترت لما عائشة: أنِها حديث إر لهم، ولِؤُها يكون أن أهلها اشترط َبَ

ُء فإنِما فقال: «أعتقيها، وسلم عليه الله صَلىَ النبي عائشة فسألت َولِ لمن ال
َق» وهو َت أفرادهَ. جميع يتناول بَعمومه أع

يوسف أبَي عن الحسن، بَن محمد «مسندهَ» عن في الشافعي رْواهَ وما
قال: قال عمر ابَن عن دينارْ، بَن الله عبد عن ـ إبَراهيم بَن يعقوب ـ القاضي
ُء وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َولِ ُلْحمة ُلْحَمٌة «ال ّنَسب، ك ولِ ُيباع لِ ال

َفىَ. أبَي بَن الله عبد عن الطبرانِي رْواهَ منها: ما ُأخر، طرق ُيوهب». وله ْو َأ

رْواية عمر. وفي ابَن عن والبيهقي «مستدرْكه»، في الحاكم رْواهَ ومنها: ما
َق»، لمن عباس: «الولِء ابَن عن والطبرانِي أحمد َت الشيخين، رْواية وفي أع

َق، أعطىَ لمن عائشة: «الولِء عن والثلثة إرْ َو إلَي ال َو ّنعمة». و ال
َق (ومن َت ْول إنِصف من لقل إقّن) فولدت زوجها َأَمًة أع أو العتاق، وقت من َح
إق (فله) أي منه لكثر إت ُء للمع مع هو دخل وقد له، ولِء لِ إقّن أبَاهَ الولد) لن (ولِ
إء في فيتبعها بَعدهَ، أو العتق حين بَها لِتصاله عتقها في الم َولِ لِ ولِءها أّن إلِ ال

ْول إنِصف من القل في ينتقل ًا، الَح فل العتق، وقت الولد بَوجود تيقنا لنِا أبَد
الم. مولىَ عن ولِؤُهَ ينتقل
إقّن (فإن َق) ال إت ُلّم بَعد ُأع إقّن ا كان (إن مواليه قومه) أي إلىَ ابَنه (ولِء (َجّر) ال
ْول) لنِه إنِصف من أكثُر وولِدتها الم إعتاق بَين بَه، يتيقن لم العتاق وقت َح
ًا يعتق فلم ًا، بَل قصد كانِت لو لنِها معتدةا، تكن لم إذا الول. وهذا بَخلفا تبع

ًةا وقت من سنتين من ولقل العتق، وقت من أشهر ستة من لكثر وولدْت معتد
إفَراق، ًا كان لنِه ولِؤُهَ، ينتقل لِ ال ُبه. ثبت ولهذا الم، عتق عند موجود َنَِس

بَن الزبَير الرحمن: أن عبد أبَي بَن رْبَيعة «الموطأ» عن في مالك رْوى فقد
ّوام َع ًا اشترى ال َون وللعبد فأعتقه عبد ُن الزبَير: هم فقال ُحّرةا، امرأةا من َبَ

َوالّي، فقضىَ عفان، بَن عثمان إلىَ فاختصموا موالينا، ُأّمهم: هم موالي وقال َم
إة ُلْحَمٌة الولِء لن بَولِئهم. وهذا للزبَير ُلحم أن البَاء. وكما إلىَ وهو النسب، ك



ُلّم يكون النسب ُينسب الملعنة كولد الب إلىَ عنها ينتقل ثم الضرورْةا عند ل
َولِء فكذلك أبَيه، إلىَ عنها انِتقل نِفسه الب أكذب إذا ثم ُأمه، إلىَ يكون ال

الب. موالي إلىَ زوالها عند عنهم ينتقل ثم الضرورْةا، عند الم لموالي
ُق إت َبٌة) بَنفسه (والُمع إجدوا، إن الفروض أصَحاب من بَقي ما يأخذ َعَص َع ُو وجمي

إق، العبد أحيا لنِه فقدوا، إذا المال َتا َء فأشبه بَالع ّدَم) الب إحيا إولِدةا. (ق بَال
ّنَسبية العصبة الميت إلىَ نِسبته في يدخل ولِ له، فرض لِ عليه) وهم: َمْن (ال

إتق (وهو) أي ُأنِثىَ ّدم المع إحم) وفي ذي (علىَ ُق ُنسخ: ذي بَعض الّر إم ال إح الّر
ّدَم الناسخ. وإنِما خطأ من وهو الَمْحَرم، َق ق إت رْوى لما الرحم ذي علىَ المع
حديث من ماجه وابَن النسائي

وترك لي مولىًَ قال: مات المطلب عبد بَن حمزةا ابَنه عن شداد، بَن الله عبد
فجعل ابَنته، وبَين بَيني ماله وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فقسم له، ابَنة
النصف.  ولها النصف لي

ً الحسن: أن الدارْمي» عن «مسند وفي وسلم عليه الله صَلىَ النبي أتىَ رْجل
إتقه، هذا اشتريت فقال: إنِي بَرجل، ْع َأ ومولِك أخوك قال: «هو فيه؟ ترى فما ف

كفرك وإن لك، وشر له خير فهو شكرك قال:) إن صَحبته؟ في ترى (قال: ما
َدع ولم مات قال: «إن ماله؟ في ترى قال: فما لك»، وخير له شر فهو ًا َي وارْث

عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال الرزاق عبد رْواية ماله». وفي فتملك
«مصنفه» عن في الرزاق عبد لك». ورْوى فهو َعَصبٌة له يكن لم «إن وسلم
ْعَمر، الرْحام. وعمر ذوي دون الموالي ُيورّْثِ كان ثابَت بَن زيد َقتادةا: أن عن َم

الموالي. دون الرْحام ذوي يورْثان كانِا مسعود وابَن
ُد مات (فإن ُق، ثم السي َت ُؤُهَ) أي المع علىَ سيدهَ عصبة (لقرب إرْثه فولِ

ُأبَّي مسعود، وابَن وعلي، عمر، لقول الفرائض، في ُيذكر الترتيب) الذي بَن و
َولِء بَن وأسامة النِصارْي، مسعود وأبَي ثابَت، بَن وزيد كعب، ْبر. وبَه زيد: ال ُك لل

ُء ُشريح علماؤُنِا. وكان أخذ َولِ بَزيادةا: ُنِسخة الملك. وفي بَمنزلة يقول: ال
َتق ميراثِ أن الِختلفا هذا المال. وفائدةا إق) يكون بَعد (بَالولِء المع إت لِبَن المع

إتق ُلنِثيين. حظ مثل للذكر والبنت، الِبَن بَين شريح عندنِا. وعند بَنته دون المع ا

ُء قول معنىَ وهذا َولِ ْبر، الصحابَة: ال ُك ً للقرب. وتفسيرهَ: أن أي لل أعتق لو رْجل
ًا ًا، وترك أحدهما مات ثم ابَنين، وترك مات ثم عبد لِبَن فميراثه مات، ثم ابَن

إق إت ْلبه المع إق ابَن لن ابَنه، ابَن دون إلُص إت ابَنه، ابَن من إليه أقرب إلُصلبه المع
لولِئه.  بَالرْثِ فكذلك بَميراثه، أحق كان ولهذا

هذا الوقاية» عبارْةا «شرح في الحديث في أعتقن) كما ما إلِ للنساء ولِء (ولِ
إء من للنساء الحديث: «ليس ْقَن، ما إلِ الولِ َق أو أعت َت أو كاتبن أو أعتقن، من أع

ّبَْرن أو كاتبن، من كاتب ّبَر أو د ّبَرن، من د إقهّن». أو ولِء جّر أو د إق ُمعت َت مع
إقهّن. انِتهىَ. وهذا إت رْوى ما فيها وإنِما الحديث، كتب في بَموجود ليس ُمع

َولِء يجعلون كانِوا ثابَت: أنِهم بَن وزيد مسعود، وابَن علي، عن البيهقي ْبر ال ُك لل
ْقن ما إلِ الولِء من النساء يورّْثون ولِ العصبة من َت َق أو أع َت أعتقن. وما َمْن أع

ْقَن ما إلِ الولِء من النساء يرثِ قال: «لِ أنِه الحسن عن شيبة أبَي ابَن رْوى أعت



َق أو َت من النساء يرثِ قال: «لِ أنِه العزيز عبد بَن عمر أعتقن. وعن من أع
ْقَن ما إلِ الولِء ْبَن». ورُْوي أو أعت ّيب، وابَن سيرين، ابَن عن نِحوهَ كات المس

ّنَخعي. وعطاء، وال
لكن وسلم عليه الله صَلىَ النبي إلىَ رْفعه يثبت لِ الحديث هذا والحاصَل: أن

ًا، كان وإن «المبسوط»: والحديث في قال أقاويل من اشتهر بَما تأكد فقد شاذ
حكم في أنِه كلمه عنهم. وزبَدةا الله رْضي والتابَعين الصحابَة من الكبارْ

إه، المرفوع إم ّورْ لِ إذ ومقا َتص وأحكامه. الرأي من مثله ُي
ُق مات ولو َت ُق، ابَنًة إلِ يترك ولم المع إت الرواية ظاهر في لها شيء فل المع

ُتوضع بَطريق لِ إليها المال بَدفع المشايخ بَعض المال. وأفتىَ بَيت في تركته و
وليس المال، بَيت من أولىَ فكانِت الميت، إلىَ الناس أقرب لنِها بَل الرْثِ،

ًا المال بَيت زمانِنا في الحال. بَحسن منتظم
إقُل مات إذا يرثه علىَ: أنِه غيرهَ والىَ أو ووالِهَ رْجل يد علىَ رْجٌل أسلم ولو َيع و
المال، موجبها جنايًة جنىَ إذا عنه ويعقل عندنِا، الولِء هذا صَح جنىَ، إذا عنه

وارْثِ. له يكن لم إن ويرثه
بَالعتق أو بَالنصَّ، الزوجية أو بَالقرابَة، متعلق الرْثِ لن والشافعي مالك ونِفاهَ

منها.  واحد يوجد ولم بَالحديث

َدْت تعالىَ: {والذين قوله ولنا َق ُنِكم َع ُهم أيما ُتو َبهم}ٍ أي فآ من نِصيبهم َنِصي
ّدارْي تميم الرْبَعة» عن «السنن في الموالِةا. وما بَه . والمراد الميراثِ قال: ال

ّنُة ما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول يا رْجل يد علىَ ُيسلم الرجل في الّس
َياهَ الناس أولىَ قال: «هو المسلمين؟ من إه». ورْواهَ بَمْح إت في الحاكم ومما

ّديات: في شيبة أبَي ابَن رْوى مسلم. وما شرط «المستدرْك» وقال: علىَ ال
ً أن ً فقال: إن عمر أتىَ رْجل درْهم، ألف وترك فمات يدي، علىَ أسلم رْجل

قال: قال: علّي، يكون؟ َمْن علىَ جنايًة جنىَ لو فقال: أرْأيت منها فخرجت
ُثه ْنَم لك. يعني فميَرا ُغ ُغْرم. وما ال عن زياد حديث «المبسوط» من في بَال

ً علي: أن فأتىَ ذلك، علّي فأبَىَ يواليه أتاهَ ـ البادية ـ أي ـ الرْض أهل ـ من رْجل
ً أن مسروق حديث فوالِهَ. ومن عباس ابَن عم ابَن والىَ الرْض أهل من رْجل
إه، عن مسعود ابَن فسأل مالًِ، وترك فمات يديه علىَ وأسلم له إث فقال: هو ميرا

إم، ذوي عن الميراثِ في الموالِةا مولىَ ويؤخر لمولِهَ، إح له كان لو يعني الّر
عقدهما الموالِةا لن منه، أولىَ يكون الرْحام، ذوي من غيرهما أو خالة أو عمة
ُتُه الرْحام وذووا غيرهما)، يلزم (ولِ َث الكتاب. بَنصَّّ َورَْ

َتب كتاب َكا الُم
إكتابَة) وكذا َكاتبة (ال َتاب الُم إك َتبه.  مصدرْ وال كا

ًا: (إعتاق إك وشرع ُلو ًا الَمم ًا حالًِ) أي يد مآلًِ) أي (ورْقبة الحال في تصرف
بَساحة ينزل ولم العبودية ُذل من طارْ قيل: الُمكاتب المآل. ولذا بَاعتبارْ

ُغون تعالىَ: {والذين قوله الحرية. ومنه َت َتاب َيب إك َلكْت إمّما ال ُنِكم َم ُبوهم أيَما إت فكا
ُتم إن إلْم ًا}ٍ، فيهم َع ْير الحسن: ليس العلماء. وعن عامة عند للندب والمر َخ

َعَزمات من َعْزمة عمر: هي يكاتب. وعن لم شاء وإن كاتب شاء إن بَعزم، ذاك



ًا}ٍ أي ًةا الله. وقوله: {خير ًا تعاقدا ما إيفاء علىَ قدرْ وأمانِة. عليه. وقيل: تكّسب
ًا ُبَني وقيل: صَلح إديانِة. و إه: يقول الرجَل لن المفاعلة، صَيغة علىَ و إك لمملو

ُتك َق أن نِفسي علىَ لك درْهم. ومعناهَ: كتبُت ألف علىَ كاتب إت ْع ّفيَت إذا مني َت و
إَفي أن نِفسك علىَ لي وكتبَت بَالمال، َء عليك كتبُت بَذلك. أو َت بَالمال، الوفا
َق علّي وكتبَت ْت إع المآل. في ال

إق وقت في عنهم الله رْضي الصحابَة واختلف َتب، إعت عباس ابَن فكان المكا
إتق. يعني مولِهَ من الصحيفة أخذ يقول: كما عند الصحيفَة لن العقد، بَنفس َيع

َتابَة جعل فكأنِه تكتب، ذلك إك ًةا ال ْعل كالعتق الرقبة، علىَ وارْد بَالقبول يعتق إبَُج
َدل من عليه (فيما للمولىَ غريم وهو أدى يقول: إذا مسعود ابَن الكتابَة. وكان بَ

إه قيمة إس مالية قدرْ وصَول اعتبر فكأنِه الفضل للمولىَ) في غريم وهو َعتق نِف
إتق علي عنه. وكان الضررْ بَه ليندفع المولىَ، إلىَ الرقبة أدى، ما بَقدرْ يقول: يع
إتق علىَ بَناء وهو بَالكل، البعض اعتبر فكأنِه ُيع شاء. ما عبدهَ من الرجل قوله: 
عليه بَقي ما عبد يقولون: هو وعائشة ثابَت، بَن وزيد عمر، وابَن عثمان، وكان

درْهم.
ما فيه البدل. والصَل جميع يؤد لم ما يعتق وقالوا: لِ الفقهاء جمهورْ أخذ وبَه

َعيب، بَن َعمرو رْواهَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول جدهَ: أن عن أبَيه، عن ُش
ّية مئة علىَ عبدهَ كاتب قال: «من إق رْقيق». رْواهَ فهو أواق عشر إلِ فأداها ُأو

ّية: أرْبَعون الرْبَعة» بَألفاظِ «السنن أصَحاب إق ُلو ًا.  متقارْبَة. وا درْهم

ّنه كاتب) السيد (فإن إق إقّن ولو) كان ( ًا ال إقل) أي (صَغير ْع لِ الكتابَة لن العقد، َي
ُبول، من فيها بَد َق َد يعقُل لِ ومن ال معجل، حاّل) أي (بَمال له بَأهل ليس العق

ُتَك ٍة مثل: كاتب إمئ ٍم) أي (أو) بَماٍل حالة، بَ تؤدي بَمئة مثل: كاتبتك مقسط، (ُمنّج
قال: (أو شهر بَعد تؤديها بَمئة كاتبتك (مؤجل) مثل، (أو) بَمال كذا، شهر كل بَها

ًا عليك جعلُت ُلها تؤديها ألف ّو َأ ًا) متفّرقة: ( َته فإن كذا، وآخرها كذا، ُنُِجوم أدي
إقّن، َعجْزَت وإن حر، فأنِت إبَل ف َق ُد، و إط جواُب صََّح) العقد. هذا العب الول. الشر
عدم بَالقبول. والقياس وهو التزامه من بَد فل إلزام، هذا لن بَالقبول، وقيد

المدةا. من شاء فيما المال من شاء ما عبدهَ علىَ يضرب أن للسيد لن الصحة،
إق حر» تعليق فأنِت أديته ذلك: «إن بَعد وقوله إعت ُيوَجب لِ وهو المال، بَأداء لل

أتىَ وقد والمبانِي، اللفاظِ دون للمعانِي العبرةا الِستحسان: أن الكتابَة. ووجه
فتنعقد. هنا وتفسيرها الكتابَة بَمعنىَ

ّلة. أما الكتابَة ولِ الصغير كتابَة يجوز والشافعي: لِ مالك وقال الول: فلن الحا
ًء وهذا للتصرفا، بَأهل ليس الصغير للصبي الذن أن من إليه ذهب ما علىَ بَنا

لنِه عليه، معقود تسليم عن عاجز الثانِي: فلنِه يجوز. وأما لِ التجارْةا في
التحصيل. يمكنه لِ قليٍل زماٍن وفي شيء، علىَ يقدرْ لِ مملوك

ْيَن قوله إطلق ولنا ُغوَن تعالىَ: {والذ َت َتاَب َيب إك َلكْت مما ال إإنِه َم ُنِكم}ٍ ف ْيَما أ
الكتابَة. ولن طلُب منه يتأتىَ الذي والصغير والكبير والمؤّجل، المعّجل يتناول
ليس الثمن تسليم علىَ البيع. والقدرْةا في كالثمن بَه، معقود الكتابَة في البدل

الحال.  في عليه والتصدق المال فرضه ولمكان العقد لصحة بَشرط



إقّن البدل، لتحصيل سيدهَ. ليتفرغ يد يدهَ) أي (من كتابَته صَحت إذا (وخرج) ال
إكه) (دون كتابَته في ذلك شرط وإن والسفر الخروج من منعه له ليس ولهذا ْل إم

ُد رْوينا. ولنِها لما سيدهَ ملك من يخرج لم أي ومبناها والمبادلة المعاوضة، عق
ّنا. يصير الكتابَة بَدل أداء عن َعَجَز إذا ولهذا المعادلة، علىَ إق

مالك. وأوجبه قول وهو عنه، البدل من شيء حّط السيد علىَ يجب ولِ
تعالىَ: قوله لظاهر الِسم، عليه يقع ما يكفي عنه: أنِه والصَح الشافعي،
ُهم ُتو إل إمْن {وآ ُكم}ٍ إذ الذي ا ما َتا عثمان قول وهو للوجوب، المر مطلق آ

عنه. تعالىَ الله رْضي
ُد يكون حيث المعاوضات، بَسائر فيعتبر معاوضة عقد ولنا: أنِه ًا العق إجب مو

ُهَ يتضمن لِ الشيء إذ لسقاطه، لِ للبدل الحتم، دون للندب الية في والمر ضد
ُبوهم}ٍ وذا قوله في المذكورْ المر علىَ معطوفا فإنِه إت َكا َف فكذا نِدٌب، تعالىَ: {
ْلبي عليه. وذكر المعطوفا حكُم المعطوفا ُحكَم لن هذا، َك ْفع المراد أن ال َد

ًا فيكون المكاتبين، إلىَ الصدقة ليستعينوا إليهم، الصدقة بَصرفا للناس خطابَ
الصدقات: صََْرفا بَيان في تعالىَ الله قال كما المكاتبة، بَدل أداء علىَ بَذلك

إب}ٍ أي {وفي َقا ّكها. والمراد: المكاتبون، في الّر قال: {من أنِه عليه والدليل َف
ُق الله إلىَ ا}ٍ والمضافُا مال الصدقة.  مطل

َتق) المكاتب َع ًا) أي (و َوض بَل (مّجانِ َق) لنِه (إن إع إت إلِ البدَل التزم ما ُأع
إرَم وقد العتق، له ليْحُصَل َغ َيُة السيد حصل. (و إد ْقر) بَالضم:  ُع إج ال الفر

قدرْ الشراح: أي بَعض «القاموس». وقال في كذا المرأةا وصَداق المغصوب،
ً الِستئجارْ كان لو الزنِا علىَ المرأةا بَه ُتستأجر ما َته) وطىَء (إن حللِ َب مكات

إه بَمنافعه المكاتب لِختصاص إبَ َلرَْْش) أي وأكسا إرَم (وا َغ ًا المولىَ و أرَْْشه، أيض
َته أي َي ّدى إن مالها) أي أو ولدها، علىَ أو (عليها، جنىَ) السيد (إن إد علىَ تع

إمنه، مالها إعها ومنفعة منها، كالجنبي صَارْ الكتابَة بَعقد لنِه ض بَُجزئها، ملحقة ُبَض
ُعقر عليه فيجب ّد وينتفي بَوطئها، ال للّشبهة. الَح

َكَر حيواٍن (علىَ (وصَحت) الكتابَة وصَفه، ولِ نِوعه، يذكر ولم فقط) أي جنسه َذ
الجهالة، من بَيسير تفسد فل المساهلة، علىَ مبنية الكتابَة لن جارْية، أو كعبد

َوَسَط) من (ويؤدي الكتابَة في الجل كجهالة وصَارْت كالنكاح، الحيوان ذلك ال
َته) والخيارْ (أو للعبد. قيم

إت) الكتابَة َد َفس إه) أي (علىَ (و إت إقّن، قيمة قيم لِختلفها القدرْ مجهولُة لنِها ال
إميَن، بَاختلفا ّو النقدان، وهو الثمن، بَجنس تعتبر لنِها الجنس ومجهولة المق

ثوب علىَ كاتبه إذا كما فصارْت فاحشة، جهالة فكانِت منهما، واحد يتعين ولم
ٍر، (وعلىَ دابَة أو إخنزير أو) علىَ َخْم ًا المسلم) لن من ( ليس منهما واحد

ّوم ّقا يصير فل المسلم، حق في بَمتق ليس ما بَالتسمية. وتسميُة له مستح
ّوم النكاح بَخلفا كالبيع، العقد فساد ُتوجب البدل، تسمية إلىَ يحتاج فيما بَمتق

ُد لِ حيث حتىَ البدل، تسمية إلىَ لصحته يحتاج لِ لنِه أحدهما، بَتسمية يفُس
تسميته.  بَل يجوز



ُع للُمكاتب (وصَح ُء) لن البي ًا بَهما المال تحصيل والشرا (والّسفُر) لنِهما غالب
َدَمه المولىَ عليه شرط وإن الحضر في ينفعان لِ قد ًا، ع شرط لنِه استحسانِ

ّيته من العقد اقتضاهَ لما مخالف ًا مالك َها أمته) لِكتسابَه (وإنِكاح يد مهَر
إتها وسقوط فيها قائٌم المولىَ ملك لن نِفَسها، المكاتبة تزويج بَخلفا عنه، نِفق

َبها، فيه ولن والِستقلل، الِستيلد من يمنعها إجُز وقد َتعيي ذلك في فيكون َتع
َتابَُة المولىَ علىَ ضررٌْ إك ًا (و ّنه) استحسانِ كالبيع، فيملكها الِكتساب، من لنِها إق

ذلك. علىَ يقدرْ لِ وهو للحال، الحرية إثبات فإنِه المال، علىَ العتاق بَخلفا
ًا مالك قال وبَه ُؤول لنِها القياس، وهو والشافعي، لزفر خلف وهو العتق، إلىَ َت

مال. علىَ كالعتاق أهله، من ليس
ُؤُهَ) أي للمكاتب (وله) أي ّنه ولِء (ولِ كتابَته القّن أدى) ذلك (إن كاتبه الذي إق

إقه) لن (بَعد إت َولِء ع َق، لمن ال َت إء أهٌل وهو أع إق عند للولِ ّنه إعت ُكه بَالداء، إق ْل إم و
إهَ) أي له فيثبت تام، فيه إد َله) أي أدى (إن ولِؤُهَ المكاتب لسيد (ولسي ْب قبل َق

إب، عتق َت ًا المكاتب جعل تعذرْ لما لنِه المكا َتق َفه للعتاق، أهليته لعدم ُمع َل َخ
ًا اشترى إذا المأذون كالعبد مولِهَ، وهو إليه الناس أقرب فيه لعدم َيْملك، لِ شيئ

ّوُجه) لِ (لِ مولِهَ فيه ويخلفه أهليته، مولِهَ، إذن بَغير يتزوج أن للمكاتب يصح َتَز
إل من فيه لما الِكتساب، من ليس لنِه ْغ إه َش إت مملوكه ولنِه والنفقة، بَالمهر ذم

ُته (ولِ رْقبًة إعوٍض) لنِها ولو هب ًء، تبّرع إبَ يملكه. لِ وهو ابَتدا

ّدقه) لنِه (ولِ َيسير) لن (إلِ َمْحض تبرع َتَص لِ إذ التجارْةا، ضرورْات من ذلك بَ
ًا يجد ًا، ملك التجارْةا. ومن عليه ليجتمع وإعارْةا ضيافة من ُبَد َلَك شيئ من هو ما َم

إعه إبَ ُلُه) بَمال (و) لِ وضرورْته، توا ّف ٌع (إقراُضه) لنِهما (و) لِ نِفس، أو (تك تبر
ُق (و) لِ الِكتساب، من ولِ التجارْةا ضرورْات من وليسا محض، عبدهَ) ولو (إعتا
ْلك إسقاط لنِه بَمال، إم بَاب من فليس مفلس، وهو ذمته في بَدين العبد عن ال

ْثله ولِ فوقه ما لِ دونِه ما يتضمن الكتابَة. والشيء فوق ولنِه الِكتساب، (و) إم
ُع لِ ْي َبَ ٌق منه) لنِه عبد نِفس ( لنِه عبدهَ، تزويج (إنِكاُحه) أي (و) لِ بَمال إعت

والنفقة. المهر بَلزوم لماله ونِقصَّ له تعييب
إلكان التصرفات، هذهَ كالمكاتب) في الصغير رْقيق في والوصَي (والب فيم
إته تزويَج َبَة أم ًا ذلك في لن عبدهَ، وكتا َظر َظَر ولِ له، َنِ والولِية سواهما في َنِ

إلكان نِظرية. ولنِهما إلكه كما للصغير الِكتساب يم من وهذا المكاتب، يم
إليه) منه سيصُل وجٌه له كان إن َنِْجم أداء (عن َعَجَز) المكاتب (وإذا الِكتساب

إبُضه، دين له كان بَأن شيء، ُدم مال أو َيق ْق َعّجزهَ (لِ عليه َي الحاكم) بَطلب ُي
إهله مولِهَ ُيْم ّنة أيام) لن ثلثة إلىَ (و والثلثِ والتيسير، التأجيل الكتابَة في الّس

َبَْت هي إر إإمهال العذارْ، ليلء ُض ُيزاد ولِ للقضاء، والمديون للدفع، الخصم ك
عليها. 

َعّجَزهَ) الحاكم سيصل وجه له يكن لم وإن (وإلِ) أي َفَسَخها الحال في ( (و
ُدهَ أو) فسخها سيدهَ بَطلب تقبل الكتابَة لن المكاتب، رْضا بَرضاهَ) أي (سي
إرْ فمع بَالتراضي، عذرْ بَل الفسَخ َعّجُزهَ العذ ُي رْضاهَ، بَدون مولِهَ أولىَ. وقيل: 
إز لتحقق َعْج َعّجُزهَ يوسف: لِ أبَو التحصيل. وقال وتوهم ال عليه يتوالىَ حتىَ ُي
إب مؤجله. وحالُة أحسنه كان حتىَ إرْفاٍق، عقد لنِه نِجمان، ُحلول بَعد الوجو



ًا، مدةا إمهال من بَد فل نِجم، العاقدان. عليه اتفق ما المدةا وأولىَ استيسارْ
عاد نِجومه يؤد فلم نِجمان، المكاتب علىَ تتابَع عنه: إذا الله رْضي علي ولقول

ّقه) «سننه» (وعاد في «مصنفه» والبيهقي في شيبة أبَي ابَن الّرق. رْواهَ في إرْ
ظهر لسيدهَ) لنِه يدهَ في (وما انِفسخت قد الكتابَة لن كانِت، كما أحكامه أي
عبدهَ. َكْسُب أنِه

ٍء عن مات) المكاتب (فإن َفا ُته، ُتفَسخ لم َو ُد لنِها كتابَ ٍة عق ُيفسخ لِ معاوض
إر بَموت ُتفسخ فل المولىَ، وهو المتعاقدين، أحد بَموت َدَل) أي (وقضىَ الخ َب ال

إه، (من الكتابَة بَدل إل إه وُحكم ما إت ًا) لن بَمو َدَل ُحر َب إته إلىَ انِتقل بَموته ال َك إر َت
منه) أي (والرْثِ الموت قبل بَنفسه كأدائه صَارْ منها أدى فإذا الديون، كسائر
إه بَإرْثِ وُحكم إت َق ماله من بَقي ما منه ورْث َت َع ْيه) أي (و إن إق وُحكم َبَ إعت حال َأولِدهَ إبَ
ُدوا كونِهم إل ُو إتَب كونِه أو) حال (َشَراهم كونِهم أو) حال كتابَته في ( ُكو وابَنه، هو (

ًا) لن كونِه (أو) حال عتقها، في فيتبعونِه الكتابَة، في يتبعونِهم هؤلِء صَغير
ًا وابَنه هو كوتب الكتابَة بَاتحاد صَارْا لنِهما واحدةا، بَكتابَة بَمرةا) أي (كبير

إق حكم وقت، في أحدهما بَعتق حكم فإذا واحد، كشخصَّ ْت إع فيه. الخر بَ

َتب بَموت عندنِا الكتابَُة تبطُل والحاصَل: لِ علي قول البدل. وهو أداء قبل المكا
ًا مسعود، وابَن وابَن وعائشة، ثابَت، بَن زيد قول والشافعي. وهو لمالك خلف

ْعبي عن البيهقي عمر. أخرج ما عبد يقول: المكاتب ثابَت بَن زيد قال: كان الّش
وترك الُمكاتَب مات يقول: إذا علي ُيورْثِ. وكان ولِ يرثُِ لِ درْهم، عليه بَقي
إسم مالًِ، وما فلورْثته، أدى ما أصَاب فما بَقي، ما وعلىَ أدى ما علىَ ترك ما ُق

من بَقي ما مواليه إلىَ يقول: يؤدي الله عبد فلمواليه. وكان بَقي ما أصَاب
إه، إت َتب إلىَ مصر» بَسندهَ «تارْيخ في يونِس ابَن بَقي. ورَْوى ما ولورْثته مكا
ُبَوس إرْق أبَي بَن َقا واٍل مصر علىَ وهو بَكر أبَي بَن محمد عند قال: كنت الُمَخا

إليه فكتب مالًِ، وترك مات مكاتب في علي إلىَ فكتب طالب، أبَي بَن لعلي
إه بَقية منه علي: خذ إت إه. بَقي وما مواليه، إلىَ فادفعها ُمكاتب إت إلعصب َف

َطاَب) ما إدهَ) الذي المكاتب أدى (و ّي إرفا ليس (لس إليه أدى (إن للصدقة بََمْص
ّدق مْن ٍة) تص َدق َعَجَز) لن عليه بَها صََ ْلك (ف إم ّدل، قد ال ّدُل تب َب َت إك و إل المل كتبد

ْيَرةا حديث في وسلم عليه الله صَلىَ النبي ذلك إلىَ العين. أشارْ إر قال حيث َبَ
ّدق الذي اللحم في َقٌة لها عليها: «هو بَه ُتص َد كالفقير وصَارْ هدية»، ولنا صََ

حيث استغنىَ إذا وكالفقير الغني، لوارْثه تطيب حيث أخذها، صَدقة عن يموت
ْيُب َقَة أخذ إذا السبيل وكابَن الفقر، حالة الزكاةا من َأخذهَ ما له َيط ثم الصد
هو الغني علىَ الُمَحّرَم لن له، َيطيُب حيث منها، شيء ومعه ماله إلىَ وصَل
الفقير أبَاح استغنىَ. ولو ثم الحاجة حالة أخذ ممن بَموجود ليس وهو الخذ،
ْلك لن له، َيطيُب لِ الزكاةا من أخذهَ ما عيَن الهاشمي أو للغني إم ّدل.  لم ال يتب

إسُخ) الكتابَة (ولِ َف ُق السيد) لنِها (بَموت تن سيدهَ بَموت تبطُل فل العبد، ح
ّية كالتدبَير، ُأُموم ّدين وأجل الولد، و (البدل (وأدى) المكاتب الطالب مات إذا ال

يبطل فل المطلوب، حق وهو الكتابَة، أجل النجوم نِجومه) لن علىَ ورْثته إلىَ
ّدين كأجل الطالب، بَموت إربَت ذمته لن المطلوب، موت بَخلفا ال وانِتقل َخ
مريض وهو كاتبه إذا وأما صَحيح، وهو كاتبه إذا عين. وهذا وهو تركته إلىَ الدين



إصُح فل الثلث. من إلِ تأجيله َي
َقه) أي (وإن َت ْكه، لم يصح) لنِه (لِ الورْثة بَعض (بَعُضهم) أي المكاتب أع إل إذ َيم

َق ولِ ملك، إلىَ إملك من النقَل يقبل لم ْلك بَدون إعت إم َق أعتقوهَ (وإن ال َت َع
ًا) والقياس: أن إتق، لِ مّجانِ الولِء منهم للنِاثِ يكون لِ ولهذا يملكوهَ، لم لنِهم يع

ٌء هذا الِستحسان: أّن لهّن. ووجه الولِء لكان ملكوهَ ولو فيه، بَدل عن إبَرا
َتابَة، إك ُقهم، لنِه ال إلرْثِ، فيه جرى وقد ح ذمته فتبرأ منه، بَالِستيفاء إقرارْ أو ا
َتابَة بَدل عن المولىَ أبَرأهَ لو كما فيعتق، إك ُقوهَ أن كله. ويشترط ال إت في ُيع
ٍد، مجلٍس َقه لو حتىَ واح َت لم آخر مجلٍس في وبَعضهم مجلس في بَعضهم أع

ْق إت الصحيح. علىَ َيع

ْيَمان كتاب ال
ُةا، في اليمين َنِا قوله ومنه اللغة: القو ْذ إن}ٍ، منه تعالىَ: {لَخ إرْحُة، بَاليمي والَجا

إلُف، اليمين}ٍ، تعالىَ: {وأصَحاب قوله ومنه ّنِهم قوله ومنه والَح لِ تعالىَ: {إ
ْيماَن لهم}ٍ. أ
إر الشريعة: تقوية وفي َب ُد أو الله، بَذكر الخ إظهارَْ الحالف بَالتعليق. وسببها: قص

ْدقه الترك. وشرطها: كوُن أو الفعل علىَ نِفسه حمل أو السامع، قلب في إصَ
ًا. ورُْكنها: اللفظ الحالف َبّر بَه ينعقد الذي مكلف إء حال اليمين. وحكمها: ال بَقا
إن، ّفارْةا اليمي َبّر. وهي فوات عند والك بَغيرهَ.  ويمين بَالله، نِوعان: يمين ال

ُلولىَ إا تعالىَ قوله وهو بَالكتاب، مشروعة فا َتا َدّن حكاية: {و ْي إك ُكم}ٍ و ل أصَناَم
إا َتا ْد { َثَرَك لق والسلم: «والله الصلةا عليه قوله وهو علينا}ٍ. وبَالسنة ا آ

ًا»، لغزون وبَالجماع. قريش
إت نِحو: إْن بَالشرط، الجزاء تعليق «الله» مشروعة: وهي بَغير وكذا الدارَْ دخل
إت ٌق فأنِ ًا التزَم لنِه ذلك، أشبه وما حٌر فأنَِت أو طال ولِية وله بَالشرط ُحكم

ًا بَيمين ليس إلزامه. وهو ّنِما وصَف ًا ُسّمَي وإ ما لحصول الفقهاء عرفا في يمين
ًا. فكان عنه، المنع أو الشرط علىَ الحمل من بَالله، بَاليمين المقصود هو يمين

إلَف لِ أن حلف لو حتىَ ّلق يح إلُف ونِحوهَ بَالطلق فع َنث. والَح مكروهَ الله بَغير يح
َلَف والسلم: «من الصلةا عليه لقوله أحمد َأْشرك». رْواهَ فقد الله بَغير َح

عمر. ابَن «مستدرْكه» عن في والحاكم والترمذي
فمطلق (ثلثَِ:) وإلِ الحكام عليها ورْتب الشارْع اعتبرها التي اليمين (هي) أي

ًا. والمراد الماضي الفعل علىَ كاليمين الثلثِ، من أكثر اليمين بَترتب صَادق
ّتَب عليها الحكام َغُموس، علىَ الُمؤاخذةا تر َدَمها ال علىَ والكفارْةا اللغو، علىَ وع

الُمنعقدةا.
ُفه) مبتدأ إل َفَح ْعٍل) أرْاد (علىَ ( ًا يكون أن من أعم المصدرْ بَه إف أو بَالعقلء قائم

إه بَغيرهم، ّل إت لقد نِحو: وال ّب إم َتْرٍك) أي (أو الريح َه (ماٍض). وفي فعٍل عد
َغُموس اليمين «التحفة»: أن «اليضاح» و ًا، الحال علىَ يكون ال نِحو: والله أيض

َفه. والتحقيق يعلُم وهو ديٌن، علّي لهذا ما ًا.  ماٍض في داخٌل أنِه خل حكم

ًا ًا) حالِن (كاذبَ إفه في الضمير من عمد إل َغُموٌس) خبر َح هذهَ المبتدأ. وسميت (
ًا اليمين إغماس غموس بَهذا بَه) أي (يأثم النارْ في ثم الثم، في صَاحبها لِنِ



قال: قال العاص بَن عمرو بَن الله عبد حديث من البخارْي رْوى لما الحلف،
َبائُر: الشراك وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َك ُق بَالله، «ال إن، وعقو الوالدي
ْفس، وقتُل ّن َغُموس». ورْوى واليميُن ال ّبان ابَن ال حديث «صَحيحه» من في إح
َلَف «من وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال ُأَماَمة أبَي هو يميٍن علىَ َح
َع َفاجٌر فيها إط َت ٍء مال بَها ليق ٍم امر النارْ». الله وأدخله الجنة، عليه الله َحّرم مسل

ّلَه بَلفظ: «لقي مسعود ابَن حديث من الشيخان ورْواهَ غضبان». عليه وهو ال
ْين بَن إعمران حديث من داود أبَو ورْوى الله صَلىَ الله رْسول قال: قال ُحَص
َلف «من وسلم عليه ٍةا يميٍن علىَ َح ُبورْ ًا َمْص من مقعدهَ بَوجهه فليتبوأ كاذبَ

ُبورْةا: اللزم ّطابَي. وفي ذكرهَ الحكم، جهة من النارْ». والَمْص «الصحاح»: الخ
ْلت. وأما أي منزلًِ، تبوأت والسلم: الصلةا عليه قوله «الهداية» من في ما َنَِز
َلَف «من ًا َح َله كاذبَ إرْ» فغيٌر الله أدَخ معروفٍا. النا

ًا) عطٌف ّنِ ًا، علىَ (وظا ُفه أي كاذبَ إل ْعٍل علىَ َح إك أو إف إنِه حاَل ماٍض َتْر ًا كو (أنِه ظانِ
ٌق، ّدهَ) أي وهو ح إوي حٍق غير إض ٌو) رُْ أبَي بَن ُزرَْارْةا وعن عباس ابَن عن هذا (لغ

َفىَ. وفي ْو إلُف قالت: هو عائشة عن «المعرفة» للبيهقي: نِحوهَ أ علىَ الرجل َح
قال: مجاهد عن الرزاق» نِحوهَ عبد «مصنف ذلك. وفي علىَ يجدهَ لِ ثم علمه،

إلُف الرجل أّن هو ًا كذلك. وهو وليس كذلك، أنِه يرى الشيء علىَ َيح قول أيض
ُيرجىَ َذ لِ أن َنِرُجو يميٌن وعبارْته: فهذهَ محمد، قال عفوهَ) كذا مالك. ( إخ ُيؤا

صَاحبها. بَها الله
إةا نِفي تعليق معنىَ قيل: ما فإن بَاللغو المؤاخذةا بَالرجاء. وعدم المؤاخذ

ُكُم تعالىَ: {لِ لقوله عليه منصوٌص ُذ إخ َؤا ّلُه ُي إو ال إنِكم}ٍ ؟.  في بَاللغ ْيَما أ

ُق المر، نِفس في لغو هو بَما المؤاخذةا عدم عليه المنصوَص بَأن أجيب والمعل
اللغو تفسير في قيل لنِه التفسير، هذا علىَ لغو هو بَما المؤاخذةا عدم بَالرجاء
في عائشة عن عروةا بَن هشام «صَحيحه» عن في البخارْي ُأخر. فروى أقوال
ُكُم تعالىَ: {لِ قوله ُذ إخ َؤا إو ا ُي ُكم}ٍ قالت: هو في بَاللغ إنِ ْيَما والله، الرجل: لِ قول أ
إوي محمد وقول حنيفة أبَي عن رْواية والله. وهو وبَلىَ عن والشافعي. ورُْ

التي، أو الماضي في كان سواء القصد، عن بَالخالي اللغو فّسر أنِه الشافعي
اليمين. لسانِه علىَ فجرى التسبيح، قصد بَأن

والله، قولهم: لِ من الناس بَين يجري ما اللغو أن حنيفة أبَي عن محمد وحكىَ
ٍء عن داود أبَو رْوى والله. لما وبَلىَ الله رْسول عائشة: إن قال: قالت عطا
والله». والله: وبَلىَ بَيته: كـ:لِ في الرجل كلم قال: «هو وسلم عليه الله صَلىَ

ًا يكون فيما عندنِا وتأويله ًا يكون ما اللغو فإن الماضي، عن خبر عن خالي
اليجاب، أو الحظر هي التي اليمين فائدةا عن خاٍل الماضي الفائدةا. والخبُر

ًا. فأما فكان إدَم فإن المستقبل في الخبُر لغو َدم لِ القصد َع ْع اليمين. فائدةا َي
ّد الهزل بَأن الشرع ورْد وقد إج وَمْسُروق: الّشعبي سواء. وقال اليمين في وال

إلَف أن اللغو اليمين ًا فيتركها (معصية علىَ يح ْير: بَن سعيد بَيمينه. وعن لِغي َب ُج
أو قوٍل من له الله أحّل ما نِفسه علىَ ُيَحّرَم بَأن علىَ) الَحَرام يحلف الرجل هو

ُذ فل عمٍل، إخ َؤا ُا ُي ّنَخعي بَتركه. وعن الله إلف الرجل والحسن: أن ال علىَ يح
ينسىَ. ثم الشيء

ُةا مستقبل (آٍت) أي ترك أو (وعلىَ) فعل ٌةا) وإعاد َد إق َع «علىَ» لطول (ُمن



لفظ بَل قال: وآت الوقاية». ولو «شرح في قال مما أولىَ الفصل. وهذا
ًا «علىَ» ليكون يخفىَ.  لِ كما أولىَ لكان ماٍض، علىَ عطف

ّفر إف في فيه) أي (وك إل ّفر ولم (فقط) أي آت علىَ الَح َغُموس في ُيك (إن ال
إنَث) لن ْنث، الحاصَل الذنِب لرفع الكفارْةا َح إح ُبه بَال يمينه، بَأصَل حصل وذنِ

ّفر والِستغفارْ. وقال التوبَة عليه فيجب ُيك ًا الغموس في الشافعي:  وهو أيض
ُكم تعالىَ: {لِ لقوله الزهري، قول ُذ إخ َؤا ُكم في بَاللغو ا ُي إنِ ْيما ُكْم ولكْن أ ُذ إخ َؤا ُي
َغُموُس ُكَسبْت بَما ُوبَكم}ٍ وال بَالقلب. مكسوبٌَة ُقل
ُكم تعالىَ: {ولكْن قوله ولنا ُذ إخ َؤا ُتم بَما ُي ّقد َليماَن ع ُته ا ّفارَْ إةا إطعاُم فك َعَشَر

َبت مساكين}ٍ حيث ّت إةا علىَ الكفارْةا رُْ معقودةا. ومذهبنا غير والغموس المعقود
ّيب، وابَن عباس، وابَن مسعود، ابَن قول إعي، البصري، والحسن الُمس والوَزا

في أحمد المام رْوى وأحمد. وقد ومالك، ُعبيد، وأبَي والليث، والثورْي،
طويل حديث في وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عن جيد «مسندهَ» بَإسناد

ْهُب حق، بَغير النفس وقتُل بَالله، كفارْةا: الشرك لهّن ليس فيه: «خمٌس قال َنِ و
إفرارُْ مؤمن، ٌةا ويميٌن الّزحف، من وال ً بَها يقتطع صَابَر حق». ويؤكدهَ بَغير مالِ

ّنا ابَن قول ُك ّد مسعود:  ُع ْيَمان من الغموس اليمين َنِ فيها. كفارْةا لِ التي ال
ًا) وفي (ولو ْهو ًا) بَخلفا (أو أولىَ بَل النسيان، معناهَ َس يصح لِ فإنِه النائم، َكْره
َلَف في كما يمينه ًا أو «المجمع» (َح إنَث) خلف في وأحمد والشافعي لمالك َح

إف إل ًا أو السهو بَطريق الَح ولحمد القولين، أصَح في للشافعي الكراهَ. وخلف
والسلم: الصلةا عليه لقوله الكراهَ، أو السهو بَطريق الحنث في رْواية في

َع إف ُأ أمتي عن «رُْ ّنسياُن الخط ْكرهوا وما وال ُت عليه». اس
ًا يصير لِ الحقيقي وجد. والفعل وقد الفعُل هو الشرط أن ولنا بَالنسيان معدوم

ْكَراهَ، ّلف حين والسلم الصلةا عليه ولقوله وال وابَنه: صَفوان المشركون َح
إفي َنِ ًا اليميَن أن فبين عليهم»، الله ونِستعيُن بَعهدهم، لهم « ًا طوع َكره سواء. و

َع» محمول إف ّفارْةا عدم يقتضي لِ وهو الثم، رْفع علىَ وقوله: «رُْ ُحقق كما الك
َتصورْ ومحظورْات الصلةا، في والنسيان الخطأ فعل في ُي النسيان الحرام. و
الخطأ، فمعناهَ السهو فحلف. وأما فنسي يحلف، لِ أن حلف بَأن الحلف في
في ما الماء. وأما أشرب لِ فيقول: والله الماء، يقول: اسقني أن يريد كأن

ّدهن والسلم: «ثلثِ الصلةا عليه قوله «الهداية» من ّد إج ُلهن إج َهز ّد: و إج
أصَحاب رْواهَ ما المعروفا معروفا. وإنِما واليمين» فغير والطلق، النكاح،

الحاكم وصَححه الترمذي وحسنه هريرةا، أبَي حديث الرْبَعة» من «السنن
إدي ابَن رْواهَ والرجعة». وقد والطلق بَلفظ: «النكاح والنكاح فقال: «الطلق َع

َتاق». والع

َقَسُم أسمائه) المنيفة من بَاسم (أو الشريف اللفظ بَهذا ثابَت بَالله) أي (وال
السماوات رْب هو إلِ إله لِ والذي والحق) والخالق، والرحيم، (كالرحمن،

إلَف الناس تعارْفا سواء العالمين، ورْب والرْض بَصفة (أو يتعارْفوا لم أو بَه الَح
ًا ُيحلف وقدرْته) وعظمته، وكبريائه، وجلله الله، صَفاته: كعزةا (من بَها) عرف
علىَ الدال اللفظ وبَالصفة صَفة، مع الذات علىَ الدال اللفظ هنا بَالِسم المراد



الذات. دون الصفة
َقَسُم يصح لِ الله) أي بَغير (لِ والكعبة) لحديث والقرآن، (كالنبي، الله بَغير ال

الله إّن قال: «ألِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عليه: أن المتفق عمر ابَن
َهاكم تعالىَ إلفوا أن َنِ ًا كان فمن بَآبَائكم، تح إلف حالف َيْح ْل ليْصُمت». وأما أو بَالله ف

ًا منكم كان والسلم: «من الصلةا عليه قوله «الهداية» من في ما حالف
َيه اللفظ. ولعل بَهذا معروفا ليذرْْ» فغير أو بَالله فليحلْف ْه قوله من مأخوذ َنِ

ًا}ٍ، تجعلوا تعالىَ: {فل إلف َحلَف ورْد: «َمْن وقد أنِداد َيْح الكعبة». رْواهَ بَرب فل
والبيهقي.  أحمد

ًا بَها ُيحلف لِ بَصفة (ولِ إه، عرف إت وسخطه، وغضبه، ورْضائه، وعلمه، كرحم
علىَ اليمان مبنىَ الصَح. لن وهو النهر، ورْاء ما مشايخ اختيارْ وعذابَه) وهو

إفا إلُف أهل ُعْر أثرها بَها يراد قد الرحمَة ولن متعارْفا، غير بَها الزمان. والَح
إة تعالىَ: {ففي الله قال الجنة، وهو خالدون}ٍ. والغضب فيها هم ا رْحم

ًا فيكون النارْ، بَهما يراد والّسخط الله. بَغير حالف
اليميَن لن رْواية، في أحمد قال وبَه الفعل، بَصفات اليميُن ينعقد مالك: لِ وقال
«المبسوط»: له. وفي حرمة لِ الِشتراك ومع تعالىَ، الله اسم لُحْرمة ينعقد
إلُف مشايخنا قال إت العراقيون: الَح والعزةا، والعظمة، كالقدرْةا، الذات بَصفا

إلُف يمين، والكبرياء والجلل، والغضب، والّسخط، كالرحمة، الفعل بَصفات والَح
ًا. وقالوا: صَفة يكون لِ والرضاء أن يجوز ولِ بَها ُيوصََف أن يجوز الذات: ما يمين
كالرضا، وبَضدها بَها يوصََف أن يجوز الفعل: ما كالقدرْةا. وصَفة بَضدها، يوصَف

ُيحلف لِ أنِه علىَ بَالكفر. انِتهىَ. واتفقوا يرضىَ ولِ بَاليمان يرضىَ تعالىَ فإنِه
المعلوم. بَمعنىَ ُيذكر العلم لن وإما متعارَْفا، غير لنِه إما بَعلمه،

َفر، يفعله ولم كذا فعل أنِه الله قال: يعلم «المحيط»: لو وفي ْك وصََف لنِه ُي
َفه لو كما فصارْ وجودهَ، قبل شيء بَوجود بَالعلم تعالىَ الله بَالجهل. َوصََ

ْكفر، لِ والصَح: أنِه إه إثبات الكلم بَهذا قصد لنِه ُي إق الله وصَف لِ خبرهَ في صَد
لن الصحيح، علىَ بَها الناس يتعارْفا لم وإن أسمائه بَجميع يحلف أن بَه. ويجوز

ًا كان والسلم: «من الصلةا عليه بَقوله ثبت الله بَاسم اليمين فليحلف حالف
إلٌف أسمائه بَسائر والحلُف بَالله»، يراعىَ لِ بَدلِلته أو بَالنصَّ ثبت بَالله. وما َح

ُعْرفا. وقال فيه يمين، فهو كالرحمن الله، غير بَه يسمىَ لِ اسم بَعضهم: كل ال
ًا بَه أرْاد فإن والرحيم، والقادرْ، والعليم، كالحكيم، الله غير بَه يسمىَ وما يمين
ْد لم وإن يمين، فهو ًا بَه ير ًا. يكون لِ يمين يمين

َعْمُر (وقوله) مبتدأ القسم في ُيستعمل لِ أذ العين بَفتح وهو لبقائه، الله) أي (ل
تعالىَ: الله يميني. قال أو تقديرهَ: قسمي محذوفا خبرهَ مبتدأ وهو بَضمها،

َعْمُرَك ّنِهم {ل إتهم لفي إ ْكر ْيُم يعمهون}ٍ، َس َوا يمين، جمع الفّراء عند الله) وهو (
ُله َأصَْ ْيُمن ف ُنُِه سقطت َأ ُته نِو ْيه: كلمة للتخفيف. وعند الوصَل في وهمز َو َب ْي إس

ُتقت صَلة بَه. وقيل: أيم للنطق الهمزةا فاجتلبت الول ساكنة اليمين، من اش
عليه الله صَلىَ قال بَها. فقد متعارْفا حلف وهو والله، والمعنىَ زائدةا، أي

إمارْته في تطعنون كنتم زيد: «إن بَن أسامة إمارْةا في الناس طعن حين وسلم
َأيم قبل، من أبَيه إمارْةا في تطعنون كنتم فقد ًا كان إْن الله َو بَالمارْةا». لخليق



البخارْي. رْواهَ
إد ْه َع إقه) وكذا الله (و فما للقسم، اللفاظِ هذهَ في وأمانِته. والواو ذمته وميثا
ًا النوع هذا يكون الشافعي: لِ بَها. وقال مجرورْ بَعدها أّن بَالنية. ولنا إلِ يمين
عليه ويدل بَمعناهَ، والذمة. والمانِة والميثاق، اليمين، في استعماله غلب العهد
إد تعالىَ: {وأوفوا قوله ْه َع ُتم}ٍ ثم إذا ا إبَ ْد ُقُضوا قال: {ولِ َعاه ْن َليماَن َت بَعد ا

إدها}ٍ. لكن ْي إك ْو َلَف ورْد: «من قد َت إة َح َنِ ّنا». رْواهَ فليس بَالما عن داود أبَو إم
َدةا. ْي ُبََر

إسم، ُأق َأحلف، (و َأشهد، و لِ للعطف بَعدهَ وما هذا في يقل: بَالله) الواو لم وإن و
إسُم الحالف لن للقسم، ُأق ًا يكون والشافعي: لِ زفر لفعلّن. وقال يقول:  يمين

ْذرٌْ) وقال ينوهَ. (وعلّي لم أو اليميَن نِوى قال: بَالله، إذا إلِ ًا يكون مالك: لِ َنِ يمين
اليمين. ونِوى قال: بَالله، إذا إلِ

وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أن عباس ابَن حديث من السنن في ما ولنا
ًا نِذرْ قال: «من ُته ُيسّمه، لم نِذرْ ُةا فكفارْ «الهداية» في ما يمين». وأما كفارْ

َذرْ والسلم: «من الصلةا عليه قوله من َسّمىَ» فغير بَما الوفاء فعليه وَسمىَ َنِ
معروفا. 

ٌد أو) علّي (يمين (أو) علّي موجب علّي معناهَ الله) لن إلىَ ُيَضف لم وإن (عه
َعَل (وإن عهد وموجب يمين ُهو كذا َف إفٌر) وقال َف في وأحمد والشافعي مالك َكا

ًا، يكون رْواية: لِ قال: إن لو كما فصارْ معصية، هو ما بَالفعل علق لنِه يمين
زان. فأنِا كذا فعلت

َق أن ولنا إر تعلي كما يمين الحلل وتحريم الفعل، لذلك تحريٌم بَفعٍل، الكف
ًا يكون لِ أنِه زان هو وبَين كافر هو بَين سيأتي. والفرق بَمجرد الله عند زانِي

ًا ويكون زان، قوله: هو فهو كذا فعل القائل: إن كافر. فقول بَقوله: هو كافر
يميٌن. كافر

ُفر) سواء لم (وإن ْك َي أو بَماٍض (علقُه َي إو يوسف. وقال أبَي عن ذلك آٍت) رُْ
ُفر بَن محمد ْك َي والتعليق بَموجود، الكفر علق لنِه بَماٍض، علقه إذا مقاتل: 

ًء: هو قال لو كما فصارْ تنجيز، بَالموجود َذا أنِه كافر. والصحيح ابَتدا ًا كان إإ عالم
ُفر لِ يمين أنِه ً كان وإن فيهما، َيك أو الماضي في يكفر أنِه عندهَ أو جاهل

وعندهَ الفعل علىَ أقدم لما لنِه فيهما، َيكفر المستقبل في الشرط بَمباشرةا
َعل قال: إْن لو بَالكفر. وكذا رْضي فقد َيكفر، أنِه نِصرانِي، أو يهودي، فهو كذا َف
أو القرآن، من أو السلم، من أو النبي، من أو الله، من بَريء أو مجوسي، أو

ًا كان الكعبة، أو القبلة، من تقدم. لما والشافعي مالك ونِفاهَ عندنِا، يمين
إوي ما ولنا يمين. وأما فهو والتنصر بَالتهود حلف قال: من أنِه عباس ابَن عن رُْ
َلَف والسلم: «من الصلةا عليه قوله من الصحيحين في ما ّلة يمين علىَ َح إم بَ

ًا السلم غير ًا كاذبَ فإن الغالب، َمخَرج َخَرج أنِه قال». فالظاهر كما فهو متعمد
ْعرفا لِ الجهل أهل من يكون أن اليمان هذهَ بَمثل يحلف ممن الغالب إلِ منه ُي

ْنث، تقدير علىَ الكفر لزوُم إح فهي وإلِ هذا تّم فإن والخبر، العلم أهل من لِ ال
بَكفرهَ.  القول أطلق لمن شاهد



إد ْن َك ْو ْي) أي ميُخورَْْم (وَس َدا بَسائر الحكم وكذا الفارْسي، بَلسان بَالله أقسم َبَُخ
َقَسٌم) هذا العجم ألسنة َعْمُر هو الذي المبتدأ خبر ( عليه ُعطف وما الله قوله: ل

ًا) أي ًا (وحق ْند وحرمته الله (وحق قوله: حق َك ْو َداي) أي ُخورَْْم وَس بَصيغة َبَُخ
ْند زن) يعني (يابَطلق الِستقبال َك ْو كذا فعله) أي (وإن زن بَطلق ُخورَْْم َس

ُبه) أي (فعليه ُطه، (أو الله غضب َغَض ُته) أو أو سخ أو الجنة عليه الله حرم لعن
ّذبَه ًا) أي آكل أو خمر، شارْب أو سارْق، أو زاٍن، أنِا (أو بَالنارْ ع ًا. يكون لِ رْبَ َقَسم

ًا أما ُد بَه يراد فلنِه الله حق وأما الوعيد، تحقيق بَه يراد فلنِه حق الحقوق، واح
ّق ما تدرْي لمعاذ: «هل والسلم الصلةا عليه قوله ومنه عبادهَ». علىَ الله ح
ُد فلنِه واللعنة، والّسخط الغضب وأما علىَ دعاء ولنِه النارْ، وهي آثارُْها بَها يرا

ُع الله قال نِفسه، ْد َي إر النِساُن تعالىَ: {و َءهَ بَالّش َعا ًا بَالخير}ٍ. ولن َد من واحد
إلُف ْيتعارْفا لم المورْ هذهَ يكون قال: والحق لو لنِه الله بَحق بَه. وقيد الَح

ًا، وجود استلزام فلعدم ونِحوهَ زان قوله: أنِا سبحانِه. وأما أسمائه من لنِه قسم
َد الشرط مستأنِف. فعل علىَ لتوقفه ونِحوهَ، الزنِا من جزاء فعله ما وجو

إم: الواو، (وُحُروفُا َقَس إه، والباء، ال ّل إه، والتاء) كقوله: وال ّل كل وتالله. لن وبَال
ٌد ذلك َليمان في معهو ّبَنا تعالىَ: {وا الله قال ، القرآن في ومذكورْ ا ّنا ما رَْ ُك

إلفون مشركين}ٍ، َيْح ُؤ {تا قالوا}ٍ، ما بَا { ُكُر تفت ْذ هذهَ ُيوُسَف}ٍ. وأصَل َت
إظهارْ وبَه. ويجوز بَالله، نِحو والمضمر الظاهر علىَ تدخل ولذا الباء، الحروفا

إسُم بَالله، نِحو: حلفت معها الفعل ُأق َقة بَالله. والواو و تدخل لِ ولهذا بَها، ملَح
ُء الفعل إظهارْ يجوز ولِ الُمضَمر، علىَ علىَ وتدخل بَالواو ملحقة معها. والتا

شاذةا.  الكعبة َتَرّب «الله» خاصَة. ورْواية لفظة

َأفعله. وينصب ُنِسخة: لِ لفعلن) وفي (كـ:الله القسم ُتضَمر) حروفا (وقد

ٍذ الِسم تعالىَ: كقوله بَه الحلف فعل واتصال الخافض إسقاط علىَ حينئ
َتارْ ْوَمه}ٍ وهو ُموَسىَ {واخ الخافض إضمارْ علىَ ُيخفض أو استعمالًِ، أكثر َق

إكَي قليل وهو أثرهَ، وبَقاء ًا الرفع شاذ. وُح إضمارْ علىَ لفعلّن نِحو: الله أيض
إفا، أعَرفُا الكريم الِسم لن الولىَ، وهو خبرهَ أو المبتدأ إرْ بَكونِه أولىَ فهو المعا
ُا قسمي أو قسمي، والتقدير: الله مبتدأ، إا لفعلن. ولو الله إن قال: والله والرحم
المشايخ. أكثر وعليه الرواية، ظاهر في الول إتكرارْ يريد أن إلِ يمينين، يكون
ًا يكون حنيفة أبَي عن الحسن ورْوى ًا يمين سمرقند. ولو مشايخ أخذ وبَه واحد

إنِيه يصلح بَأن أولىَ أنِه وفيه ذكروهَ، كذا يمينان فهو والله قال: والله للتأكيد ثا
ًا. ولو واحد فيميٌن ووالله قال: والله قبله. ولو مما لِ قال: والله استحسانِ

الول عن الخبر بَالثانِي نِوى إن الحسن فيمينان. ورْوى أكلمك لِ والله أكلمك
ّدق ديانِة. صَُ
إه الله شاء إن وصَل وإن هذا، إف إل عليه قوله من الطلق في رْوينا لما َبَّر، بَح

َلَف والسلم: «من الصلةا استثنىَ». رْواهَ فقد الله شاء فقال: إن يميٍن علىَ َح
َذرَْ إذا عمر. وكذا ابَن «مستدرْكه» عن في والحاكم والنسائي داود أبَو وقال: َنِ
ُا شاء إن ً الله إصل ّت شيء. يلزمه لِ ُم

موسىَ قال وكذا عمر، وابَن عباس وابَن مسعود ابَن عن ذلك محمد: بَلغنا قال
إنِي عليه ُد إج َت ّلُه شاء إن السلم: {َس ًا}ٍ ولم ال ّد ولم يصبر، صَابَر ًا ُيع إلف ُمْخ

ّفس انِقطع فلو البَطال، في الِستثناء عمل شرط لوعدهَ. والِتصال أو بَتن
ّوز كان أنِه عباس ابَن يضر. وعن لِ ونِحوهَ سعال إلىَ المنفصل الِستثناء ُيَج



ُكْر لقوله سنة وقيل: إلىَ أشهر، ستة ْذ ّبَك تعالىَ: {وا ْيَت}ٍ أي: إذا إذا رَْ إس َنِ
ً الِستثناء نِسيَت بَمفصول. فاستثن موصَولِ

إوي يقرأ فكان المنصورْ، عند «المغازي» كان صَاحب إسحاق بَن محمد أن ورُْ
ًا، كان حنيفة وأبَو المغازي عندهَ فقال: إن عليه، الخليفة يغري أن فأرْاد حاضر
ّدَك يخالُف الشيخ هذا َغ المنفصل، الِستثناء في ج َل َبَ َأ أن قدرْك إمن فقال: 

َد أن يريد هذا فقال: إن جدي؟ تخالف الِستثناء جاز لو لنِه ُملكك، عليك ُيفس
إدَك في لك الله فبارْك المنفصل، ُهو ًا، ُع إيعونِك الناس فإن إذ َبا إلفون، ُي َيح ثم و
ْعَم ولِيخَشون، يخالفون ثم ويستثنون، يخرجون إنِ علىَ وغضب قلت، ما فقال: 

عندهَ. من وأخرجه إسحاق بَن محمد
ُكر قوله تأويل وأما ْذ ّبَك تعالىَ: {وا ْيَت}ٍ أي إذا رَْ إس ُكر لم إذا َنِ ْذ الله شاء إن َت
ً آخرهَ في فاذكرهَ كلمك أول في أنِه بَعضهم. وعندي ذكرهَ بَه. كذا موصَولِ

ًا}ٍ ولم ذلك فاعٌل قوله: {إنِي نِحو في ورْبَه العبد بَين بَما خاٌص يستثن َغد
ًا، إىَ أن ينبغي ذكرهَ في جاء فمتىَ نِسيانِ إخر في ولو يستثن ًةا. وقيل: عمرهَ آ مر
ّبَك اذكر المعنىَ ُء هو الذكر كمال فإن نِفسك، ولو غيرهَ نِسيت إذا رْ َفنا ال

ّبر المذكورْ شهود نِحو في والِستغراق الحضورْ. بَكمال عنه المع

َارْةا ّف َك إن) ( إمي َي ال
َقَسم كفارْةا (وكفارْته) أي ُق َأحدها العبد بَفعل ثلثة. ويتعيُن من واحد ال إعت )

َهارْ) الظاهر في هي كما مساكين عشرةا إطعاُم (أو َأمة أو عبد رْقبة) أي ّظ ال
َلخير، قيد أنِه ُيحتمل ل أي الظهارْ، في هما ُنِسخة: كما لهما. وفي يكون أن و

ْتق إع إنِصف مسكين كل يطعم أنِه تقدم الظهارْ. وقد كفارْةا في والطعام كال
ًا أو ُبَّر، من صَاٍع ُتهم غيرهَ. (أو من صَاع َو ُتر (ثوٌب العشرةا لكل) من إكْس يس
إنِه) قميصَّ عامة َد َباء أو ورْداء، إزارْ أو َبَ الصحيح. وفي علىَ إكَساء أو َق

إكسوةا «المبسوط»: أدنِىَ الرواية. وفي ظاهر «المحيط»: وهو فيه يجوز ما ال
ٌي وهو الصلةا، الله.  رْحمه محمد عن مرو

ًا. وعن الرداء انِضمام مع جائٌز فهو وإلِ فقط، الّسَراويل) أي تجز (فلْم اتفاق
ُعْري رْد المعتبر لن للمرأةا، السراويل يجوز محمد: لِ بَه تجوز ما بَقدرْ ال

والليث: مالك المرأةا. وقال دون للرجل الصلةا فيه تجوز الصلةا. والسراويل
إخمارْ. والمراد ثوبَان: درْع وللمرأةا ثوب، للرجل أدنِاها القميصَّ. وقال بَالدرْع و

َعة، والزارْ الكسوةا: كالسراويل، اسم عليه ُيطلق الشافعي: ما َن ْق إم وال
َلَسان. وعن ْي ّط وإزارْ، أثواب: قميصَّ، ثلثة من أقل يجزىء لِ عمر ابَن وال

ُته لقوله الشعري: ثوبَان. وذلك موسىَ أبَي ورْداء. وعن ّفارْ َفك إطعاُم تعالىَ: {
إةا إط من مساكيَن َعَشر ْوَس إعُمون ما أ ْط ُكم ُت ْي إل ُتهم أو أه ٍة}ٍ تحريُر أو إكْسو َقب رَْ

ًا فيكون النِام، علىَ أهون لنِه بَالطعام بَدأ الية ففي َكس في َتّرقي الكلم. وع
ُء ًء الفقها فتأمل. الفضل، بَيان إلىَ إيما

إعتق عن عنها) أي َعَجَز (فإن إدمها ُنِسخة: فإن والكسوةا. وفي والطعام ال َع
متتابَعات. إولِء) أي أيام ثلثة (صَام الوجوب الشافعي: وقت الداء) وعند (وقَت
ُيخير في واحد قول في والشافعي مالك وقال وعدمه، التتابَع بَين رْواية: 



ْد لْم تعالىَ: {فمْن قوله لطلق إة فصياُم َيج أيام}ٍ. ثلث
إة مسعود: «فصياُم ابَن قراءةا ولنا المشهورْ، كالخبر ُمتتابَعات» وهي أيام ثلث
ْقَرأ إنِما فإنِه ًا ي قراءته فصارْت وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول من سماع

والتقييد الزيادةا فصحت وسلم عليه الله صَلىَ النبي عن المشهورْةا كالرواية
بَها.
ّفارْةا َتُجْز ولم ْنٍث) أي (بَل الك إث، قبل ُتجزىء لم إح أو بَالمال كانِت سواء الحن

بَالصوم.
ُتجزىء. وقال مالك وقال وإن ُتجزىء، بَالمال كانِت الشافعي: إن وأحمد: 
تجزىء). وجه (وفي تجزىء، لِ بَالصوم كانِت

ّفُرون الدرْداء وأبَو وسليمان عمر ابَن وكان وابَن الحسن وكذلك الحنث، قبل ُيك
رْسول أن هريرةا أبَي عن مسلم رْوى لما َشيبة. وذلك أبَي ابَن سيرين. رْواهَ

َلَف قال: «من وسلم عليه الله صَلىَ الله ًا غيرها فرأى يميٍن علىَ َح منها، خير
ّفر ُيك داود أبَو رْوى للتعقيب. وما الفاء وكلمة خير»، هو الذي وليأت يمينه عن فل

وسلم عليه الله صَلىَ النبي عن َسُمَرةا بَن الرحمن عبد حديث من صَحيح بَسند
َلفَت إذا الرحمن عبد قال: «يا أنِه ًا غيرها فرأيت يميٍن علىَ َح ّفر منها، خير فك
ُثم» للتراخي. خير»،. وكلمة هو الذي ائت ثم يمينك عن »
ْتر الكفارْةا أن ولنا َد لن الحنث، قبل جناية ولِ الجناية إلَس إن عق بَدون اليمي

إث ًا، بَذنٍِب ليس الحن إد في فإن مشروع، َأْمٌر لنِه إجماع اسم تعظيَم اليمين عق
ّنِما بَالذنِب، يوصَف لِ والمشروع تعالىَ، الله الله اسم حرمة هتك في الذنُِب وإ

يصح فل الحدثِ، قبل كالطهارْةا الحنث قبل التكفير فاستحال بَالحنث، تعالىَ
الجرح. قبل القتل كفارْةا يصح لِ كما الحنث، قبل اليمين كفارْةا

ْوا عما وأجيب َو ْنث، علىَ الكفارْةا تقديم وجوب يقتضي بَأنِه رَْ إح بَه. قائل ولِ ال
ًا له مسلم بَرواية معارٌَْض الول الحديث وبَأن خير هو الذي بَلفظ: «فليأت أيض

ّفر ُيك حديث من والتأخير بَالتقديم فيهما الصحيحين في يمينه». ورُْوي عن ول
ّي َسُمرةا، بَن الرحمن وعبد هريرةا، أبَي تفيد الجزائية الفاء حاتم. وبَأن بَن وعد

ّقق كما الجملة، في قبلها ما تعقيب ُتم تعالىَ: {إذا قوله في ُح الصلةا إلىَ ُقم
ُلوا إس ْغ ُكم فا َه ُكم}ٍ والواو ُوُجو َي إد أحد تقديم علىَ دلِلة فل الجمعية، علىَ تدل وأي
إل كما الخر، علىَ الجزأين إر السوق في: ادخ ًا فاشت المقصود فإّن وفاكهًة، لحم
المرين.  من لكل السوق دخول تعقيب

بَن ثابَت بَن قاسم محمد أبَو المام أخرجه بَما فمعارٌَْض الثانِي الحديث وأما
ُقْسطي حزم هريرةا: أبَي عن حازم أبَي الحديث» عن «غريب كتاب في الَسَر

ً أن َتَم رْجل ْع ُته فسأل ـ أمسىَ أي ـ عندهَ َأ َي ْب ُهم إصَ فقالت: حتىَ الطعام، ُأّم
َية، فنام أبَوكم، يجيء ْب إت أبَوهم فجاء الّص ْي َه َأْش َية؟، فقال:  ْب كنت فقالت: لِ، الّص
َلَف مجيئك، أنِتظر َعَم، لِ أن َفَح ْط بَالطعام، وجيئي ذلك: أيقظيهم بَعد قال ثم َي

بَالذي فأخبرهَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول علىَ غدا ثم وأكل، الله فسمىَ
َلَف «من وسلم عليه الله صَلىَ النبي فقال صَنع، ًا غيرها فرأى يميٍن علىَ َح خير
ّفر ثم فليأته منها، إت يمينه». قال عن ليك ْي َه َأْش ُقْسطي:  الصبية: أي الَسَر

الترتيب، تقتضي ولِ الحكم في للتشريك تجيء شهوتهم. و«ثم» قد أطعمتهم



َدأ عز قوله في كما َبَ ْلق وجل: {و ْيٍن من النِسان َخ َعَل ثم إط َله}ٍ...الية، َج َنِْس
«القاموس». في كذا

تعالىَ: قوله وهو النصَّّ، لمخالفتهما َمْردودان وتأويلكم قيل: تعليلكم فإن
ُكم {ولكن ُذ إخ َؤا ُتم بَما ُي ّقد ْيَمان َع ُته}ٍ الية، ال والتعقيب، للوصَل والفاء فكفارْ

ً اليمين بَعد التكفير جواز فيقتضي ُةا قوله: {ذلك وكذا بَها، متصل ُكم كفارْ إنِ ْيَما أ
ُتم}ٍ، إذا َلف ّتبها َح إف علىَ رْ إل الحنث. علىَ لِ الَح

إحنث منكم كان تعالىَ: {فمْن قوله في قلنا ما بَدلِلة النصَّ، في مضمٌر قلنا: ال
ًا إريض َفر علىَ أو َم ٌةا َس ّد إع ٍم من َف مسعود: «إذا ابَن قراءةا عليه ويدل ُأَخر}ٍ، أيا
وحنثتم». حلفتم
َلَف (وَمْن ٍة علىَ َح إم معصي إم كعد إه) أو مع الكل ْي َبَو إنَث) أي أحدهما أ أن ينبغي (َح
َنَث ّفَر) في الحال في يح فإن الحديث، من رْوينا لما والمال، بَالصوم الحال (وك

ْنث وجوب يقتضي ظاهَرهَ إح ْنُث وكان معصية، عليه المحلوفُا يكن لم إذا ال إح ال
ًا إبّر، من خير معصية.  كان إذا الحنُث عليه يجب أن فأولىَ ال

إف في البّر يجب والحاصَل: أنِه إل ْعل علىَ الَح َتْرك الفرض إف ويجب المعصية، و
َلَف «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ لقوله عكسه، في الحنث َع أن َح الله يطي

ْعه، ُيط َلَف وَمْن فل إصه» ويرّجح فل يعصيه أن َح ْع إف في البر ي إل فعل علىَ الَح
َفظوا المباح، َنِكم}ٍ أي لقوله: {واح ْيَما إف في الحنث الحنث. ويرّجح عن أ إل الح

ُقْربَة فعل ترك علىَ لِ الله شاء إن والله والسلم: «إنِي الصلةا عليه لقوله ال
ًا غيرها فأرْى يميٍن علىَ أحلف ّفرت إلِ منها، خير هو الذي وأتيُت يميني عن ك

ّفرت خير هو الذي لفظ: «أتيت وفي الشيخان، خير». رْواهَ يميني». عن وك
أو يميني، عن التكفير الول: نِويت اللفظ يميني» في عن معنىَ: «كفرت ولعل
المرام. بَحقيقة أعلم تعالىَ للهتمام. والله قدم

ُذكَر عليه، المقسم بَمعنىَ الحديث في اليمين ثم ُأرْيد الكل ف البعض. وقيل: و
ُأرْيد الحال اسم ذكر اليمين. محل عليه المحلوفا لن المحل، و
إف في كفارْةا (ولِ إل إنَث وإن كافر َح ًا) وقال َح إلم الكفارْةا الشافعي: يلزمه ُمْس

ًا، حنث إذا الصوم دون بَالمال في ُيستحلف ولهذا لليمين، أهل لنِه كافر
والخصومات. الدعاوى

إتلوا قوله ولنا َقا َف إر أئمَة تعالىَ: { ّنِهم الكف ْيَماَن لِ إ بَأهل ليس لهم}ٍ ولنِه أ
إبّر منها المقصود لن لليمين، ًا ال من ليس والكافر تعالىَ، الله لِسم تعظيم

الهتك مع والتعظيم الكفر، علىَ بَإصَرارْهَ تعالىَ الله اسم حرمة هتك لنِه أهله،
يجتمعان. لِ

َكه) من نِفسه َحّرَم) علىَ (وَمْن إمل (لِ ذلك غير أو َأمة، أو ثوب، أو طعام، (
َباَحه) أي (وإن عليه له قدرْةا ولِ المشروع، قلب ذلك عليه) لن َيْحُرم َت اس
ّفَر) المة وطء أو الثوب، لبس أو الطعام، أكل بَأن المباح، معاملة عامله (ك
يميٌن، فهو حرام، علّي أمته أو ثوبَه، أو فلن، قال: طعام لو يمين. وكذا كفارْةا

إهَرهَ لن الحرمة.  عن الخبارْ بَه يريد أن إلِ النِشاء، ظا



الجوارْي، حق في إلِ بَيمين ليس لنِه عليه، كفارْةا والشافعي: لِ مالك وقال
الحلل تحريَم لن الكفارْةا، لزوم في مورْدهَ علىَ فيقتصر معناهن، في والنساء

المشروع قلب هو بَلفٍظ ينعقد فل مشروع، عقد واليمين المشروع، قلُب
ّلل فإن العبد، إلىَ ليس ذا ولن الحرام، تحليل وهو كقلبه، هو والمحّرم الُمح

فيلغو. سبحانِه، الله
ّلُه أحّل ما ُتحّرم لم النبّي أيها تعالىَ: {يا قوله ولنا َتغي لك ال ْب إجَك مرضاَت َت أْزوا

ّلة لكم ا َفَرَض قد رْحيٌم غفورٌْ وا إح ُكم}ٍ وسبب َت إنِ ْيَما في ما الية هذهَ نِزول أ
إرَب وسلم عليه الله صَلىَ النبي أن عائشة عن البخارْي بَنت زينَب عند َش
ّيٌة، وحفصة هي فتواصَت عائشة بَه فعلمت عسلً، جحٍش ُتنا، وفي أ ّي رْواية: أ

ْلتقل: إنِي وسلم عليه الله صَلىَ النبي عليها دخل ُد ف إفير، رْيَح منك أج َغا الَم
ً شربَت بَل فقال: «لِ ذلك، له فقالت إحداهما علىَ فدخل مغافير؟ أكلت عسل

ًا أعود». وفيه ولن زينب عند َأن حفصة، العسَل سقته التي أن عائشة عن أيض و
َدةا وإياها هي تواصَت التي ْو ُفورْ جمع المعجمة، والمغافير: بَالغين َس بَضم ُمغ

ُغ الميم إض والفاء: صََْم الله رْسول كريهة. وكان رْائحة وله بَالماء ُيَحّل الشجر بَع
ّدق الروايح، منه ُيوجد أن َيكرهَ وسلم عليه الله صَلىَ والسلم الصلةا عليه فص

نِفسه.  علىَ العسل وحّرم أزواجه، من ذلك له القائلة

ّطابَي: والكثر وقال ُقبطية مارْية تحريم في نِزلت إنِما الية أن علىَ الخ حين ال
خل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أن رْوي أنِه نِفسه. وذلك علىَ حّرمها
وقد علّي لها: اكتمي فقال حفصة، بَذلك وعلمت عائشة، يوم في بَمارْية
بَها متصادقتين. وقيل: خل وكانِتا عائشة، بَه فأخبرت نِفسي، علىَ مارْية حرمت

نِساءهَ واعتزل فطلقها تكتم، فلم واستكتمها، بَذلك فأرْضاها حفصة يوم في
ٍر إإلىَ ًا ومكث شه أولىَ مارْية. انِتهىَ. والول بَيت في ليلة وعشرين تسع

بَه فالتمسك فيه، بَما أدرْى البيت وصَاحب القضية، صَاحب رْواية لنِه بَالِعتبارْ،
إظ بَعموم العبرةا لن بَالثانِي وكذا ظاهر، إص لِ اللف إب، بَخصو التحريم ولن السب

ًا ثبت لما الجوارْي إلىَ المضافا إلىَ المضافا التحريُم فكذا الية، بَهذهَ يمين
ُسّمي أذوقه» فلذلك لِ قال: «والله أنِه قيل: رْوي دلِلة. فإن المباحات سائر

ًا إحلة. ولزمته تحريم ّت ال

بَه، ُيحكم أن يجوز فل الصحيح، الحديث في ولِ الية في ُيذكر لم بَأنِه ُأجيب
ُد ّي ُيق ْكُم بَه و النصَّ. ُح

إف في فصٌل إل إل في الَح وغيرهما والخروج الدخول من الترك أو الفع
َلَف (َمْن ًا) وهو يدخُل لِ َح ُتوتة ُأعد ما بَيت َنث للبي ّفة) لنِها بَدخول (يح ُتبنىَ صَُ

ُتوتة الئمة: شمس الصيفي. قال كالبيت فصارْت الوقات، بَعض في فيها للبي
ًا ينوي أن إلِ ّدق الّصفة، غير بَيت ُيص إه. (لِ العام خصَّّ لنِه ديانِة، ف إت َبة) أي بَني ْع الك
َنث لِ َعة) وهي أو مسجد، (أو الكعبة بَدخول يح ْي كنيسة) (أو النصارْى معبد إبَ

ّلة (أو والدارْ الباب بَين ما الدال: وهو إدهليز) بَكسر (أو اليهود معبد وهي بَاب ُظ
ًا لن الدارْ، بَاب علىَ يكون الذي السابَاط دارْ) وهي لم الشياء هذهَ من واحد

ْبَن ًا.  يكون فل للبيتوتة، ُي بَيت



ًا) وكذا يدخل (في: لِ يحنث لِ ما مثل (كما) أي ًا، دارْ َدَخَل أولىَ بَل بَيت َف ًا ( دارْ
َبًَة) لن إر ًا كانِت وإن الدارْ َخ َعْرصَة اسم البناء أّن إلِ الحائط، عليها أدير لل

ّفة ّكر في غامرةا. والّصفة ودارْ عامرةا، يقال: دارْ فيها. ولذا كالّص كل من المن
يحنُث فل لصفة، موصَوفة بَدارْ اليمين فتعلقت تمييزهَ، بَها ليحصل معتبرةا، وجه
الصفة. تلك زوال بَعد

َها إْن َيحنُث الدارَْ، (هذهَ يدخل (وفي:) لِ َل ًء، ُمنهدمًة َدَخ ُبَنيت بَعدما أو صَحرا
إن في والّصفة معينٌة هنا الدارْ أخرى) لن إن علىَ بَاعثًة تكْن لم إذا الُمعي اليمي

إت اليميُن فتعلقت بَدونِها، الموصَوفا وتعين إليها الِحتياج لعدم معتبرةا، غير بَذا
صَفتها. دون الدارْ

َلها، علىَ وقف) عطف (أو َنث أي َدَخ سطح سطحها) لن (علىَ وقف إن ويح
قال وبَه المسجد، سطح علىَ والُجنب للحائض الوقوفا يجوز لِ ولذا منها، الدارْ
الشافعية. بَعض

َعَجم عرفا في ُعرفنا) أي (وقيل: في َنث (لِ ال َنث لِ ما مثل كما) أي يح (لو َيْح
ًا، دخولها علىَ حلف التي ُجعلت) الدارُْ ًا، أو (مسجد ًا) أو أو ُبَستانِ ًا، بَيت لن نِهر

ّدل، اسمها َب ُدل َت َب َت الُمسّمىَ، بَقاء دليل الِسم فبقاء العين، كتبدل الِسم َو
ُله زواله. دليل وزوا

َلها) أي (أو أو صَحراء بَقي سواء الدارْ، جعلته الحّمام) الذي هدم (بَعد الدارْ َدَخ
ًا ُجعل ُعد لم بَالِنِهدام لنِه أخرى، دارْ ُدهَ الدارْ، اسم له َي ًا بَبنائه له وعو أخرى دارْ
َلة ُمنّزل إز ْن ًا آخر، اسم َم إل إلىَ نِظر ّد السبب.  تب

َنث لِ وكما البيت) أي (و: كهذا َلَف إذا َيْح (ودخله) حاَل البيت هذا يدخل لِ َح
إه إنِ ًا كو َء) لزوال (منهدم بَقيت ولو حينئذ، فيه ُيبات لِ فإنِه عنه، البيت اسم صَحرا

َنث، السقف دون الحيطان َله فيه يبات لنِه يح َدَخ ًا ُبَني (بَعدما (أو)  آخر) لن بَيت
(أو) لِ آخر، اسم بَمنزلة صَارْ بَالِنِهدام، عنه زواله بَعد إليه عاد لما البيت اسم

عتبة أو عليه الباب) للمحلوفا طاق في (فوقف البيت هذا الدارْ) أو (هذهَ يدخل
َق (لو بَحيث الباب وكان له إل ًا) عن الواقف كان) ذلك ُأغ البيت، أو الدارْ (خارْج

َنث، لِ فإنِه َق لن يح ْل ً كان فما فيهما، ما لحراز البيت أو الدارْ بَاب َغ عنه داخل
فل. لِ وما فيهما، فهو

في فدخل له، نِية ولِ فلن بَيت يدخل لِ حلف الوافي»: لو شرح «الكافي وفي
َنث لم دارْهَ صَحن إهم، في البيت. قال: وهذا يدخل حتىَ يح إف المتقدمين، أي عر

الفتوى. وعليه الدارْ، صَحن دخل إن فيحنث واحد، والبيت فالدارْ ُعرفنا في وأما
َبسه) أي أو: لِ ساكنها، (وهو الدارْ يسكنها) أي (أو: لِ أو: لِبَسه، (وهو الثوب َيل

َذ) أي رَْاكبه (وهو المركوب َيْركبه) أي لِ ًا فشرع فأَخ ْقلة) عن (في فورْ ّن الدارْ ال
َنَِزع) الثوب َنَِزل) عن (و َفر: يحنث يحنث. وقال ُمكٍث) لِ (بَل الدابَة (و لوجود ُز

إفه فراغ بَعد تحققه وهو الشرط، إل ّلبس الّسكنىَ من َح إب وال قّل. وإن والّركو
ُد اليمين أّن ولنا إبّر، تعق ُيستثنىَ لل إفه فراغ بَعد تحققه زمان منها ف إل من َح

إبّر لن الشرع. وهذا قواعد عن مستثناةا الضرورْةا مواضع لن السكنىَ، مأمورْ ال
ُظوا لقوله عنه منهٌي والحنَث بَه، َنِكم}ٍ. والظاهر تعالىَ: {واحف ْيَما َد أن أ إص َيق

َكَث لو لنِه ُمكث، بَقوله: بَل بَه. قيد المأمورْ إنَث، حاله علىَ ساعة َم قال وبَه َح
وأحمد.  والشافعي مالك



َد فيها وهو الدارْ يدخُل) هذهَ (أو: لِ َع َق ًا فيها) ولو (ف َيخُرَج أن (إلِ يحنث لِ أيام
ًا، ثم إلىَ خارْج من الِنِتقال فإنِه يمتد، لِ مما الدخول لن يدخل) استحسانِ

َ قوله عليه الِبَتداء. والدليل حكم لدوامه يكون فل داخل، َفل ْقعد تعالىَ: { بَعد َت
ْكَرى}ٍ أي ّذ ُكث لِ ال ًا. وقوله َتْم إع والسلم: «لِ الصلةا عليه قاعد إب ْت َةا ُت ْظَر ّن ال

َةا، ْبس، الّسكنىَ، بَخلفا عليك»، والثانِية لك الولىَ فإن النظر ّل والركوب، وال
الِبَتداء. حكم إلدوامه يكوُن فإنِه يمتد، مما ذلك ونِحو والنظر والقيام والقعود،
َنَث، أن والقياس نِوى لو حتىَ الِبَتداء، حكم للدوام لن الشافعي، قول وهو َيح
صَحت. لما الِبَتداء حكَم له يكن لم ولو نِيته، صَحت الدواَم بَالدخول
ّلة، الدارْ) أو هذهَ يسكن (وفي: لِ (من حنيفة أبَي بَد) عند (لِ البيت هذا أو الَمَح
إه بَأهله خروجه إع ٍد َيحنث حتىَ أجمع، وَمتا َت َو إقَي) وبَه بَ أحمد. وقال قال َبَ

َنث مشايخنا: لِ َنَسة، الوتد نِحو بَبقاء يح ْك إم ًا. وعند بَه ُيعد لِ لنِه وال أبَي ساكن
إه وأكثر بَأهله خروجه من بَد يوسف: لِ َتاع «المحيط» في الفتوى. كذا وعليه َم

إل َنِقَل لن الظهيرية»، «الفوائد و ًا. وعند ُيعد لِ القل وبَبقاء يتعذرُْ، قد الك ساكن
ُتُه، بَه يقوم الذي ومتاعه بَأهله خروجه من بَد محمد: لِ َء لن َضُرورَْا َء ما بَقا ورْا

ْكنىَ. وفي ليس ذلك الفتوى، وعليه المشايخ المجمع»: واستحسنه «شرح إبَُس
الطرابَلسي. ذكرهَ كما التصحيحين من بَه ُيفتىَ ما أصَح وهو

ّلم الليث: إن أبَو وقال إجر إلىَ المستأجر رْد أو بَإجارْةا دارْهَ َس َنث، لِ المؤ يح
ًا اتخذ سواء ًا. ولو يبق لم لنِه يتخذ، لم أو آخر موضع في دارْ في كان ساكن
ًا فيها المتعة وترك آخر مسكن طلب َنث لِ أيام طلب لن الصحيح، في َيح

ّنقلة، عمل من المنزل لم إذا العرفا بَحكم مستثناةا الطلب مدةا فصارْت ال
وأحمد.  والشافعي مالك قال الطلب. وبَه في ُيفرط

إنث له نِية ولِ زيد دارْ يدخل لِ وفي والمستعارْةا المستأجرةا (في بَالدخول َح
لِ لِ. وفي أو المملوكة بَالدخول) في والشافعي مالك كالمملوكة. وخّصه عندنِا
ّلة، ودارْ يسكنها دارْ وله فلن دارْ يدخل ّلة دارْ فدخل َغ َغ َنث. وفي لِ ال لِ َيْح
ْوُجها دارْها فدخل فلنِة دارْ يدخل َنث، لِ يسكنها وَز إلىَ ُتنسب الدارْ لن يح

الّزيلعي. الساكن. ذكرهَ
إف، وقت إليه إضافتها للحنث يوسف أبَو وشرط إل أفهام لن الشرط، كوقت الَح
إه في ما علىَ تقع الناس إك ًا والحنث اليمين يوم إمل العادةا. في جميع
ًا بَدخوله لحنثه واكتفيا ُكها دارْ إل َقد لنِه اليمين، بَعد يم إر دارْ علىَ بَيمينه َع غي
ٍرْ أو فلن، عبد أكلم قوله: لِ في كما الحال في بَالموجودةا يختصَّ فل إليها مشا

ُكل لِ َبس لِ أو طعامه، آ هي بَل مستمرةا، فغير العادةا من ذكر ما ثوبَه. وأما أل
مشتركة.

إفا إمْصر (بَخل إة) فإنِه ال َقْري وترك منه فخرج المصر هذا يسكن لِ حلف لو وال
َنث لِ فيه ومتاعه أهله َنِقله أبَي عن رُْوي فيما َيْح في الليث أبَو يوسف. و

ًا يعد لِ لنِه «أماليه»، ًا يكون قد الرجل لن فيها، ساكن ٍر في ساكن في وله مص
ٍر ٌع. والقرية أهل آخر مص وهو المصر، بَمنزلة وقيل الدارْ، بَمنزلة قيل ومتا

إنث إمَل لو َيخُرُج لِ في المختارْ. (وَح إرج ُح إهَ) لن وأخ إر ُيضافا المأمورْ فعَل بَأم
إهَ) بَل ُأخرَج (إن (لِ) يحنُث فخرجت دابَة رْكب إذا كما فصارْ المر، إلىَ إر أم



ًا) أي كان سواء ْكَره ًا) لنِه (أو رْاٍض غير (ُم ـ حقيقًة لِ خروج منه يوجد لم رْاضي
ًا، ولِ ـ ظاهر وهو في وأحمد الصَح في الشافعي قال بَه. وبَه يأمر لم لنِه حكم

رْواية. 

ُله) أي إمث ًا) بَفتح يدخل يخرج» (لِ «لِ ومثل (و بَكسر إقسم جمع همزةا، َأقَسام
ًا أمرهَ وبَل بَأمرهَ ثلثة وهي أوله ًا أو مكره ًا) وهو رْاضي الول في الحنث (وحكم

َنُث في وعدمه َيح إليها) َخَرَج إن جنازةا، إلىَ إلِ يخرُج لِ (في الخرين. (ولِ) 
ٍر إلىَ أتىَ (ثم يريدها ُنِسخة: فخرج وفي من الِنِفصال هو الخروج آخر) لن َأم

فإن الخر، المر دون الجنازةا إلىَ بَالنسبة موجود وهو الظاهر إلىَ الباطن
علىَ والدوام بَخروج، ليس وهو الوصَول، وهو التيان، حقه في الموجود
ًا بَخروج ليس الخروج امتدادهَ. لعدم أيض

إنث ّكة، إلىَ يخرُج لِ في (وح ُدها) وجاوز فَخَرَج م إرهَ عمران ُيري َع) إمص (ورََْج
إق ّق لو لنِه العمران، بَمجاوزةا قيدنِا وإنِما مكة، إلىَ الخروج وهو الشرط لتح

إلِ يتحقق لِ وهو سفر، مكة (إلىَ الخروج لن يحنث، لِ مجاوزتها قبل رْجع
الخارْج. وإذا إلىَ الداخل عن الخروج) انِفصال لن وذلك العمران، بَمجاوزةا
ًا وطنه عن انِفصل من َيْخرْج تعالىَ: {وَمْن الله إليها. قال خرج فقد مكة قاصَد

إه إت ًا بَي إجر (لِ) إليه وصَوله قبل مات من بَها والمراد ورْسوله}ٍ الية، ا إلىَ ُمها
إه يحنت إف إل ّتىَ مكة يأتيها) أي (لِ (في) َح َلها) لن (َح قال الوصَول هو التيان يدُخ

ُهَ الله َيا إت أ
ْ ّنِا فقولِ تعالىَ: {ف رْبَك}ٍ. رَُْسولِ إ

َهابَه َذ إه) فإذا (و إج إنَث يريدها فخرج مكة، إلىَ يذهب لِ حلف كخرو الصَح) (في َح
َلمة. وقال بَن محمد قول وهو إه، يحيىَ: هو بَن نِصر َس إنِ َنث فل كإتيا حتىَ يح

َلها َبا لقوله يدخ َه ْذ ّنِه إفْرعوَن إلىَ تعالىَ: {ا َغىَ إ َقولِ َط قوله الول ووجه له}ٍ، َف
ُد تعالىَ: {إنِما ُا ُيري إهَب ا ُيذ ُكُم ل إزيله. وإذا أهَل الّرْجَس عن ُي إت}ٍ ل كان البي

ّذهاب كان الزالة، بَمعنىَ الذهاب ُكْن لم إذا الِختلفا الّزوال. وهذا بَمعنىَ ال َي
َتمُل لنِه نِوى، ما فعلىَ التياَن أو الخروَج نِوى فإن نِية، الذهاب في له إه. ُمح إم كل

َنث (لِ مدةا عليه يأتها) ومضىَ ولم مكة (وفي: ليأتين حياته) لن آخر في إلِ يح
إبّر لن الحياةا، جزء آخر في إلِ يتحقق لِ وهو التيان، فوُت الحنث شرَط ٌو ال مرج

ًا. َدام ما حي
إنَث ًا في: ليأتينه (وَح أو كمرض مانِع بَل يأته لم (إن استطاع) إتيانِه إن غد

ُعْرفا في الِستطاعة سلطان) لن ُع واللِت، السباب، سلَمُة ال الموانِع وارْتفا
ّية، إلطلق، عند إليها اللفظ فينصرفا الحس علىَ تعالىَ: {و قوله ذلك ومن ا

إس ّنا إت إحّج ال َع َمن البي وسلم عليه الله صَلىَ النبي سبيل}ًٍ وفّسرهَ إليه استطا
إملك ّدوا والّراحلة. وقوله الّزاد إبَ إع ّوةا}ٍ إمْن استطعتم ما لهم سبحانِه: {وأ ُق

بَالرمي. وسلم عليه الله صَلىَ النبي وفسرها
ّيَن ُد ّدق الحقيقة) أي إّنِيَة (و َيانِة صَُ وهي الِستطاعة، حقيقة قال: نِويت إن إد
بَعد الفعل، اكتسابَه قصد حال للعبد تعالىَ الله ُيحدثها التي الحقيقية القدرْةا
إة َنًِة إلِ تكوُن ولِ واللِت، السباب سلَم إرْ َلْن الله للفعل. قال مقا تعالىَ: {و

ُعوا إطي ُلوا أْن َتست إد ُعوا {فما النساء}ٍ، بَين َتع استطاعوا وما َيظهُروهَ أن أْسطعا



ًا}ٍ وإنِما له ْقب ّدق َنِ َيانًِة صَُ ًء، لِ كلمه محتمل نِوى لنِه إد خلفا نِوى لنِه قضا
ّدق رْواية الظاهر. وفي ًء صَُ ًا قضا أنِه علىَ بَناء وهذا كلمه، حقيقة نِوى لنِه أيض

ّدق يخالفه، لِ والظاهُر كلمه حقيقة نِوى إذا َيانِة ُيص ًء، إد ُيخالفها كان وإن وقضا
ًء تصديقه ففي رْوايتان. قضا

إرَط إبّر (وُش خرجت لو إذٌن) حتىَ خروٍج لكل بَإذنِه، (إلِ َتْخُرج) امرأته في: لِ لل
ُتثني لنِه يحنث، إذنِه بَل أخرى مرةا خرجت ثم مرةا، بَإذنِه عليه المحلوفا من اس

ًا ًا خروج اليمين.  في داخل فهو كذلك يكون لِ خروج فكل بَالذن، ملصوق

قال: لك. ولو أذنِت فقد الخروج أرْدت لها: كلما يقول أن ذلك في والحيلة
ًةا بَإذنِي إلِ أرْدت ّدق مر َيانًِة، صَُ إه، محتمل نِوى لنِه إد إم ًء لِ كل فيه لن قضا

ًا في: لِ إذن خروج لكل ُيشترط لِ آذن) أي أن (إلِ تخرج في) لِ (لِ عليه تخفيف
إذن، إن إلِ تخرج لِ إذنِه بَل أخرى مرةا خرجت ثم مرةا، بَإذنِه خرجت لو حتىَ َأ

ُيحاط أن تعالىَ: {إلِ الله قال يتوقت، فيما حتىَ أن» بَمعنىَ لن: «إلِ يحنث،
بَكم. ُيحاط حتىَ أي بَكم}ٍ،

أن يستقيم فإنِه بَإذنِي، إلِ بَخلفا هنا، المصدرْ إظهارْ َيستقيُم لِ أنِه ترى ألِ
ًا يقول: إلِ ًا قال: إلِ لو المستثنىَ. وهنا (صَفة أنِه فعرفنا بَإذنِي، ُخروج إن خروج

ًا كان لك، أذن هذا قيل: يشكل فإن التوقيت، أنِه) بَمعنىَ فعرفنا مختلً، كلم
ُلوا لِ آمنوا الذين أيها تعالىَ: {يا بَقوله َذَن أن إلِ النبّي بَيوَت تدخ ْؤ لكم}ٍ فإّن ُي
مرةا. كل في النبي بَيت إلىَ الدخول في منه بَد لِ الذن

النبّي}ٍ ُيؤذي كان ذلكم تعالىَ: {إن قوله وهو الية بَآخر ثبت ذلك بَأن وأجيب
ُلصَول، من آخر بَدليل أو مرةا، كل في موجود واليذاء في الدخول أن وهو ا

ديانًِة صَُدق مرةا كل آذن أن إلِ قال: أرْدت حرام. ولو إذنِه بَغير الغير ملك
ًء، ًا ذلك في لن وقضا عليه. تشديد

ْنث) عطف إح إبّر، علىَ (ولل ضربَت) وإن خرجت (في: إن للحنث وشرط أي لل
ْيدةا طالق فأنِت إب (أو الولىَ خروج) في (لُمر ٍد) في ضر ُهما) أي الثانِية عب ُل ْع إف )
ًا) أي الضرب وفعل الخروج فعل مصدرْ اللغة أصَل في وهو الحال، في (فورْ

ْدرْ فارْت إق َلت، إذا ال ُتعيرت َغ لو حتىَ فيها، لبث لِ التي والحالة للسرعة اس
إد، َضْرب تركت أو خرجت ثم جلست َد لن يحنث، لم ضربَته ثم العب إم مرا ّل المتك
بَالعرفا. بَها. والِعتبارْ فيتقيد الحالة، تلك في والضرُب الخروُج

في: إن للحنث وُشرط خرجت. أي إن في علىَ تغديت) عطف إن (وفي
َعاَل القائل (بَعد) قول حر فعبدي معه، أو يقول: معك أن غير من تغديُت، َت ّد ( َغ َت

ّديه معي، ًا.  تغ معه) فورْ

َنه عقد لنِه يشترط، والشافعي: لِ ومالك زفر وقال الغداء. ولنا مطلق علىَ يمي
ٍء علىَ كلمه عقد أنِه ُء وهو معين غدا كلمه لن يديه، بَين الذي إليه المدعو الغدا

ُء َمْخَرج خرج تفرد جوابَه. وقد في وكذا معين السؤال في الجواب. والغدا
علىَ يقولون: اليمين الناس حنيفة. وكان أبَو الفورْية اليمين هذهَ بَإظهارْ

وهي هذهَ، العرفا من حنيفة أبَو فاستنبط بَوقت، ومؤقتة نِوعين: مطلقة،
ًا مطلقٌة ًنىَ. وقيل: إنِما مؤقتٌة لفظ وابَنه الله عبد بَن جابَر حديث من أخذها مع



يحنثا. ولم ذلك بَعد نِصراهَ ثم ينصراهَ، لِ أن فحلفا إنِسان، ُنِصرةا إلىَ دعيا حين

ّدي (مطلق الحنث (وكفىَ) في اليوَم تغديت قال: إن اليوَم) بَأن َضّم إن التع
ّد القائل: تعال قول بَعد حٌر فعبدي كان الجواب علىَ زاد لما لنِه معي، تغ
ًا ًا لِ مبتدئ ًا مجيب زاد السلم عليه موسىَ قيل: إن فإن الزيادةا، إلغاء عن حذرْ

ًا ُيجعل ولم العصا عن سئل حين الجواب في ُأجيب جعل بَل مبتدئ ًا.  بَأن ُمجيب
عن والسؤال الذات، عن للسؤال تقع بَـ:«ما» وهي كان لما الية في السؤال

ًا ليكون الجواب في والسلم الصلةا عليه بَينهما جمع الصفات، كل علىَ مجيب
تقدير.

َكُب) العبد إف) فل حق في لمولِهَ ليس (المأذون (وَمْر إل َلَف َمْن يحنث الَح لِ َح
المأذون.  عبدهَ مركب الحالف فركب عبيد، له سيد وهو فلن، مركب َيركُب

ٌق) لرقبته ديٌن عليه يكن لم إذا (إلِ إر أصَلً، دين عليه يكن لم بَأن وكسبه، ُمستغ
المأذون، مركب الحالف نِوى قد أنِه والحال (ونِواهَ) أي يستغرق لِ دين كان أو

َنث فإنِه ٍذ يح دين عليه كان إذا للعبد عندهَ الملك لن حنيفة، أبَي عند وهذا حينئ
مستغرق دين عليه يكن لم إذا وللمولىَ لِ، أو نِواهَ يمينه في يدخل فل مستغرق

كلها الوجوهَ في يوسف: يحنث أبَو نِواهَ. وقال إن فيدخل العبد، إلىَ يضافا لكنه
ّلت قد إليه الضافة أّن إلِ للمولىَ عندهَ الملك لن نِواهَ، إذا إلىَ لضافته اخت

ًا، العبد ينو، لم وإن كلها الوجوهَ في محمد: يحنث بَالنية. وقال إلِ يدخل فل ُعرف
وأحمد. والشافعي مالك قال لمولِهَ. وبَه يدهَ في وما العبد لن
ًا ليس المكاتب مركب لن بَالمأذون قيد بَالِتفاق. لمولِهَ مركب

ُد َّقي ُي إعها (بَثمرها) فيحنث ثمر النخلة) ولها هذهَ (من آكل الكل) في: لِ (و ْل بَط
ُبَسرها إبها و َط إدبَسها ورُْ لم لو وأحمد. وأما الشافعي قال وبَه منه، يسيل الذي و

بَالحقيقة، العمُل فتعذرْ ُتؤكل، لِ النخلُة إذ بَثمنها، الكل فيتقيد َثَمٌر، للنخلة يكن
إرط لكن المجاز، إلىَ فيصير ٍة يتغير لِ أن ُش َثة، بَصنع إد إث لِ فلهذا َحا بََخلها يحن

ّدبَس ًا يبق فلم حادثِ، فعل إلىَ مضافا ذا لن منها، المطبوخ وال إلىَ منسوبَ
المجاز. في يدخل أن يصح فلم الشجر،
َكْرم َنث النخلة، معنىَ في وال إبه، فيح َن إصيرهَ، بَع إبه، وع إبَي المطبوخ إدبَسه دون وز

منه.
ُبّر) أي (وهذا ّيد ال َق ُي ًا) وهو (بَأكله البر هذا من الكل و بَأطرافا الكل َقْضم

إه، ولِ خبزهَ بَأكل يحنث فل السنان، إق ْي مالك قال وبَه حنيفة، أبَي عند وهذا َسو
َنث أبَو والشافعي. وقال بَهما. محمد: يحنث بَسويقه. وقال لِ بَخبزهَ يوسف: يح

َقْضم وأما َنث ال ْيح هذا الظهيرية»: إن «الفوائد أحمد. وفي إلِ الكل عند بَه ََف
ُنه نِوى إذا فأما نِية، له يكن لم إذا الخلفا نِوى لنِه بَاتفاق، نِوى ما علىَ فيمي
َتَمله. أو كلمه حقيقة مح

عيَن لن خبزهَ) وعصيدته، (بَأكل الدقيق هذا من الكل ويقيد الدقيق) أي (وهذا
(فل وأحمد مالك قال وبَه منه، ُيتخذ ما إلىَ يمينه فانِصرفا مأكول، غير الدقيق
ّفه لو َيحنُث فسقط عادةا، الِستعمال في مهجورْةا الحقيقة هو) لن كما است

َنث لِ حقيقة. والصحيح: أنِه الدقيق أكل لنِه اعتبارْها. وقيل: يحنث إن إلِ يح



َنث فإنِه نِواهَ، إهَ. لِ بَه يح إز ْب إبَُخ
(بَاللحم) الشواء أكل ويقيد الكل. أي علىَ عطف بَالرفع الشواء) هو (وأكُل

إلِ أحمد، قول وهو الجوز، أو الباذنِجان، أو المشوي، البيض دون المتبادرْ لنِه
ًا فيه لن نِيته فتصح مشوي، كل ينوي أن إخ) عطف عليه تشديد علىَ (والطب

ُد أي الشواء، ّي َق ُي إبَخ (بَما الطبخ أكل و ولِ العرفا، في المفهوم اللحم) لنِه من ُط
ّد ًا، ُيسمىَ لِ اليابَس المقلي لن بَالماء، ُيطبخ أن ُبَ الخبز أكل (ولو طبيخ

ًا) وفيها ُتسمىَ لنِها يحنث، اللحم فيها ُطبخ التي بَالَمَرقة اللحم. أجزاء طبيخ
إس) أي ّيد (والرأ َق ُي فيها ُيدخل التنانِير) أي في ُيكبس (بَرأٍس الرأس أكل و
والبقر البَل من بَلدهَ في مصرهَ) أي (في المتعارْفا الرأس (ويباع) ذلك

ً حنيفة أبَو والغنم. وكان ًا يأكل لِ حلف يقول: إذا أولِ الغنم بَرأس يحنث رْأس
َنث رْجع ثم والبقر، والبَل َنث خاصَة. وقالِ والغنم البقر بَرأس وقال: يح يح
ٍر اختلفا وهذا خاصَة، الغنم بَرأس وبَرهان. كان حجة اختلفا لِ وزماٍن عص

ً زمانِه في العرفا الغنم في زمانِهما وفي والغنم، البقر في ثم الثلثة، في أولِ
خاصَة.

بَمراد ليس رْأس كل لن المصنف، ذكرهَ كما العادةا بَحسب يفتىَ زمانِنا وفي
لنِه العرفا إلىَ الرجوع فوجب والعصفورْ، الجراد نِحو رْأس إرْادةا بَعدم للقطع
َليمان. وعند مسائل في الصَل ًا يباع ما علىَ يمينه الشافعي ا بَدنِه عن منفرد

والطير والصيد الغنم من حيوان كل رْأس علىَ وأحمد مالك ولحمه. وعند
ًا، ينو لم إذا والحيتان. وهذا وعلىَ بَالجماع، نِوى ما علىَ فيمينه نِوى فإن نِوع

الشواء.  الخلفا هذا

إم) أي إم الشحم أكل ويقيد (والّشْح الظهر، شحم أكل لو البطن) حتىَ (بَشح
َنث لم لحمه خالطه الذي وهو مالك قول حنيفة. وهو أبَي عند وهذا يح

ًا، الظهر بَشحم ومحمد: يحنث يوسف أبَو الصَح. وقال في والشافعي وهو أيض
المختلط الشحم في الخلفا أحمد. وكذا عن ورْواية الشافعي، مذهب في وجه

َلمعاء. ويؤيد ظاهر علىَ والشحم بَالعظم، استثنىَ تعالىَ الله أن صَاحبيه قول ا
عليهم َحّرمنا والغنم البقر قال: {ومن حيث الّشحم من الظهورْ شحم

ُهما َلت ما إلِ ُشحوَم ُهورُْهما َحَم َوايا أو ُظ َلط ما أو الَح َت ْظم}ٍ وحقيقة اخ َع بَ
منه. المستثنىَ جنس من الُمستثنىَ يكون أن الِستثناء

إز أكُل ويقيد (والُخبز) أي ُبّر (بَخبز الخب غالب في المعتاد هو والّشعير) لنِه ال
الهمزةا الرُّْز) بَفتح خبز (لِ كان خبز بَأي والشافعي: يحنث مالك البلد. وقال

يقيد لِ خمس. أي ُأخر لغات وفيه لغاته، أشهر علىَ الزاي وتشديد الراء وضم
ُخبز يعتاد بَبلد كان لو أما ُيعتاد) فيه، لِ (بَبلد الذرْةا بَخبز ولِ الرُّْز بَخبز الخبز أكل
َلرُْز ُطبرستان ا إبَيد، الذرْةا خبز أو ك لِ بَلد أهل من كان لو بَه. وكذا يحنث (كَز

ّدْخن) كأهل الذرْةا خبز أكل اعتادوا ولو يحنث لِ الشعير، خبز أكل يعتادون وال
إة) أي يحنث واليمن الحجاز (بَالتفاح، الفاكهة أكل ويقيد بَأكله. (والفاكه

إمش، إمْش ّطيخ) والخوخ، وال ْثرى والسفرجل، والتين، والب ُكّم (لِ ذلك ونِحو وال
َطب (والّرّمان بَالعنب الفاكهة أكَل يقيد لم العنب) أي ّثاء والّر إق َيارْ).  وال إخ وال



مالك قال وبَه فاكهة، والرطب والّرمان ومحمد: العنب يوسف أبَو وقال
بَعدهَ، أو الطعام قبل بَه ُيتفكه لما اسم الفاكهة أن وأحمد. والصَل والشافعي

بَها، فيحنث وأخواته، التفاح في موجود المعنىَ الصَلي. وهذا الغذاء علىَ زيادةا
إقثاء في موجود وغير َيارْ ال إخ والرطب والرمان العنب وأما البقول، من لنِهما وال
فوق بَها والتنعم الفواكه، أعز من فإنِها فيها، موجود التفكه يقولون: معنىَ فهم

ْكتفىَ حتىَ للغذاء يؤكلن والرطب العنب يقول: إن حنيفة بَغيرها. وأبَو التنعم ُي
معنىَ في الثلثة فنقصت للدواء ُيستعمل قد المواضع. والّرمان بَعض في بَهما

َين}ٍ أي تعالىَ: {انِقلبوا الله التنعم. قال وهو التفكه إه إك يتناولها فل متنعمين، َف
ُق اسمه. مطل

القوات، من والتمر فالزبَيب الفواكه، من ليس الشياء هذهَ يابَس أن ترى ألِ
التفكه، معنىَ في ويابَسها رْطبها َيختلُف لِ التوابَل. والفاكهة من الّرمان وحّب
إبطيخ شمس قال ولذا فاكهة يابَسه يكون لِ ما لن بَفاكهة، ليس الئمة: ال

إمش كالتين كذلك، فرطبه إمش ًا وال علىَ عطفها سبحانِه أنِه والخوخ. وأيض
المغايرةا. يقتضي والعطف أخرى، في الفاكهة عليها وعطف آية في الفاكهة

ًا الله وقال ورُّْمان}ٍ، ونِخٌل فاكهٌة تعالىَ: {فيهما الله قال َنب إع ًا تعالىَ: {و َقضب و
ًا ْيتونِ ً وز َنِْخل َق و ًا وحدائ ّبَا}ٍ وهذا وفاكهًة ُغلب نِوى فإن نِية، له يكن لم إذا وأ
ُعْرفا «المحيط»: العبرةا بَالجماع. وفي نِوى ما علىَ فيمينه عادةا يؤكل فما لل

ُيعد التفكه، سبيل علىَ فل. لِ وما اليمين، في يدخل العرفا في فاكهة و

َلَف إذا الشرب ويقيد أي الكل، علىَ عطف (والُشْرُب) بَالرفع (من يشرب لِ َح
إدجلة ٍر) ك َكْرع نِه الدابَة، تتناول كما موضعه من بَالفم الماء تناول منه) وهو (بَال

َنث (فل كالكرع. بَه حنيفة. وقالِ: يحنث أبَي عند بَإنِاء) وهذا منه شرب لو يح
َلولىَ أّن علىَ مبنيٌة المسألة وهذهَ أبَي قول وهو المستعملة الحقيقة اعتبارْ ا
قولهما. وهو المتعارْفا، المجاز عموم أو الله، رْحمه حنيفة

إف) لِ (بَخلفا إل بَغيرهَ أو بَإنِاء منه بَالشرب يحنث مائه) حيث (من يشرب الَح
ًا، الشرط. ونِظير وهو النهر ذلك إلىَ منسوب الِغترافا بَعد لنِه اتفاق

كوز في فيه الذي الماء فصب الكوز، هذا من يشرب لِ حلف لو ما المسألتين
يحنث الكوز هذا ماء قال: من بَاتفاق. ولو يحنث لِ حيث منه وشرب آخر

بَاتفاق.
ً الوالي تحليُف ويقيد أي الكل، علىَ عطف الوالي) بَالرفع (وتحليُف (رْجل

إلَمه ُيع ٍر) بَدال بَكل إل ولِيته) (بَحال البلد (أتىَ) إلىَ فاجر مفسد أي مهملة، داع
ّيد، متعلق ُيق إلُف يتقيد وإنِما بَـ: إلف غرض لن بَذلك الَح ُع الُمستح ّداعر شر دف ال
ذلك. علىَ قدرْته لعدم ولِيته، زوال بَعد إعلمه يفيد فل ونِحوهَ، بَالضرب وغيرهَ
إل يقيد لِ يوسف: أنِه أبَي وعن ٌد عزله بَعد ولِيته. وإعلمه بَحا ًا مفي لِحتمال أيض

ّدب ذلك، بَعد يتولىَ أن ّداعر، فيؤ الولِية، له من عند تأديبه في َيسعىَ أنِه أو ال
رْوايه.  في واحمد قول في الشافعي قال وبَه

ُيقيد (والضرب) أي إكْسوةا، و بَالحياةا) أي عليه والدخول والكلم، الضرب. (وال
الحالف، يحنث لم موته بَعد الشياء هذهَ بَه فعل لو حتىَ عليه، المحلوفا بَحياةا

َء هذهَ لن الفعل هو الضرب لن الحالف، من الميت في تتحقق لِ الشيا



بَالحّي يختصَُّ وأنِه الفهام بَالكلم اليلم. والمراد الميت في يتحقق ولِ المؤلم،
إكْسوةا النِام، من إلطلق عند وبَال بَه نِوى الميت. وإن من تمليك ولِ التمليك، ا

إه، محتمُل لنِه صَح، الستر إم ّفنه فلو كل ًا الزيارْةا حنث. وبَالدخول ك في عرف
علىَ دخل بَأن بَالدخول يقصدهَ لم لو حتىَ والتعظيم، للزيارْةا فيه يجلس موضع
ً يكون لِ ُأخرى لحاجة أو غيرهَ عليه. دخولِ
وسلم عليه الله صَلىَ النبي أن طلحة أبَي حديث من البخارْي قيل: رْوى فإن
ٍة أمر بَدرْ يوم ً وعشرين بَأرْبَع ُفوا قريش صََناديد من رْجل إذ ُق ّي في ف إو من َط

إء َهَر إذا وكان ُمْخٍث، َخبيٍث بَدرْ أطوا ٍم علىَ َظ َعْرصَة أقام قو فلما لياٍل، ثلثِ بَال
إه، أمَر الثالَث اليوَم بَبدرْ كان إحلت ّد بَرا ُلها عليها َفُش أصَحابَه، وتبعه مشىَ ثم رْح

ُق َنَِرى وقالوا: ما إل ْنط ّتىَ حاجته، لبعض إلِ َي إة علىَ قام ح َف إكّي، َش فجعل الّر
أيسّركم فلن، ابَن فلن ويا فلن، ابَن فلن آبَائهم: يا وأسماء بَأسمائهم ُيناديهم

ّنِا ورْسوله؟ الله أطعتم أنِكم َدنِا ما وجدنِا قد فإ َع ّبَنا َو ًا، رْ ُتم فهل حق ْد وعد ما وج
ًا؟ رْبَكم ٍد من ُتكلُم ما الله رْسول عمر: يا فقال حق فقال لها أرْواح لِ أجسا

ٍد نِفُس «والذي وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إدهَ محم َع أنِتم ما بَي لما بَأسم
ّي: بَفتح أقول إو َط المطوية الياء: البئر وتشديد الواو وكسر المهملة منهم». وال

وزنِه: البئر. بَالحجارْةا. والّركي: علىَ

بَقوله: «ما وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أرْاد تقول: إنِما عائشة بَأن أجيب
ّلة منهم بَأعلم أنِتم منهم» ما بَأسمع أنِتم ُتسمع لِ تعالىَ: {إنِك بَقوله مستد

َتىَ}ٍ {وما ْو ُقبورْ}ٍ  في َمْن بَُمسمٍع أنِت الَم ال

ّلم ولو قتادةا: قال وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول خصوصَيات من فذلك ُس
ًا قوله أسمعهم حتىَ تعالىَ الله أحياهم ًا توبَيخ ًا، وتحسير ذكرهَ كذا وتنديم

في ُسّن ولذا يقدرْون، ما الرد علىَ لكنهم يسمعون، أنِهم بَعضهم. والظهر
ُعرفا مبنىَ لكن لديهم، والقراءةا عليهم التسليم المسلمين مقبرةا سماع علىَ ال

ًا) شأنِه (يكون من قيل: الشارْح: فإن الكلم. قال رْد علىَ الِستطاعة حي
ْبُرهَ. قال بَل قلنا: لِ يزارْ، الميت ُتكم والسلم: «كنت الصلةا عليه َق َهي عن َنِ
َفُزورْوها». القبورْ زيارْةا

ًا، يكون لِ نِائٌم وهو عليه دخل ولو ورْد: «من أنِه يخفىَ أولىَ. ولِ فههنا زائر
ًا زارْنِي ًا». والتحقيق: أن زارْنِي فكأنِما ميت ًا للقبورْ الزيارْةا حي َلصَحابَها ظاهر و
ًا يكون لِ نِائم وهو عليه دخل قوله: لو والكلم. وأما السلم من سبق لما بَاطن
ًا، ُعرفا علىَ فمحمول زائر أجرها. له وحصل الزيارْةا قصد أنِه شك فل وإلِ ال
ْقد الزيارْةا المشهورْ: «خير الثر ففي المزورْ». َف

ُغْسل) أي (لِ ُغْسل يقيد لِ ال إفه في بَالحياةا ال إل لِ والمّس الحمل وكذا يغسل، لِ َح
ّنه حلف ومماته. ولو حياته حال في الكل لتحقق حياته بَحال يتقيد ليضربَ

ّد بَه يراد يقتله حتىَ أو يموت حتىَ بَالسوط في المراد لنِه الضرب، (أش
الموت. والله وهو يقتله) الحقيقُة أو يموت حتىَ بَالسيف وليضربَنه العرفا،
أعلم. سبحانِه

إه الشهر دون (بَما القريب ويقيد (والقريب) أي إف إل َنه (ليقضين في) َح ْي إلىَ َد
ٍء وأحمد الشافعي يقدرْهما بَعيد) ولم والشهر قريب، علىَ لوقوعهما بَشي
َكما وإنِما والكثير، القليل إثه َح التمكن. ولعلهما مع يقضيه أن قبل مات إذا بَحن

قريب}ٍ. أجٍل تعالىَ: {إلىَ قوله من أخذا



ً أن ولنا ُعْرفا، فيهما فيعتبر إضافي أمر منهما كل له كانِت إذا إلِ قلنا، بَما وهو ال
ُيحمل نِيٌة َغ (وما عليه ف إب ُط كالخل، فيه ُغمس أي المفعول، بَه) بَصيغة اصَْ

بَإدام.  يأكل لِ حلف إذا بَه (فإدام) يحنث والَمَرق والزيت،

ّيُب ما النِبارْي: الدام ابَن الّشواء) قال لِ الملح (وكذا َط إلُحه الخبز ُي ُيص ّذ و َلت َي و
ْبغ وغيرهَ. وأما المائع يعم وهو الكل، بَه فيه يغمس ما وهو بَالمائع فمختصَّ الّص

أوجه: فالخل، ثلثة علىَ ذلك «النهاية»: وحاصَل بَه. وفي ويلوثِ الخبز
إبطيخ، إداٌم بَه ُيصبغ مما وأمثالها والّزبَد والعسل، واللبن، والزيت، بَالجماع. وال
ًا وحدهَ يؤكل مما وأمثالها والتمر والعنب، في بَاتفاق. واختلفوا بَإدام ليس غالب
ًا، محمد فجعلها واللحم، والبيض، الُجبن، يوسف. وأبَو أبَي عن رْواية وهو إدام
ًا. يوسف أبَي عن رْواية وهو إدام، غير الله رْحمه حنيفة أيض

ًا، الخبز مع تؤكل أنِها ولمحمد ًا فكانِت غالب التبعية حقيقة أن حنيفة ولبَي له، تبع
ًا وحدهَ. ووافق الكل وعدم بَالِختلط، أبَو واختارْهَ والشافعي مالك محمد

الموافقة. وهي الموادمة من ُمشتق الدام لن الليث،
ًةا: «انِظر خطب حين للُمغيرةا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال إليها، امرأ
َدم أْن أْحَرى فإنِه ْؤ ًا الخبز مع ُيؤكل يوافق. فما أي بَينكما»، ُي ٌق فهو غالب مواف
ًا. ويؤيدهَ فيكون له، في الدام قال: «سيد والسلم الصلةا عليه أنِه رُْوي ما إدام

إمكم اللحم» وقال: «سيد والخرةا الدنِيا ماجه. والجوُز ابَن رْواهَ اللحم»، إدا
ًا، فليس الخبز، مع ُيؤكل مما ليس الفواكه وسائر والبقُل واللوُز إذا إلِ إدام
َعارْفا ًا أكلها بَلد أهل َت ُكّراثِ الحجاز أهل كأكل للُخبز، تبع وأهل الخبز، مع ال
بَالجماع. نِوى ما فعلىَ كانِت، إذا وأما نِية له تكن لم إذا وهذا معه، البصل مصر

إه َيْحنُث (ولِ إف إل ُبسر هذا من يأكُل (لِ في) َح ًا، فأكله ال َطب هذا (من يأكُل أو) لِ رُْ
ًا، كونِه حال الّرطب ذلك أكل فأكله) أي اللبن أو الّرطب، ذلك أو) أكل (تمر

ًا) وهو كونِه حال اللبن ْيَراز إش إرَج إذا الخاثُر اللبن ( ُتْخ ُبسرية صَفة لن ماؤُهَ، اس ال
ُد اليمين، إلىَ داعية واللبنية والّرطبية ُتقي علىَ دّل ما كل أن الصَل لن بَها، ف

إن إلىَ داعيًة كانِت إن صَفة، ّكر، الُمعّرفا في ُتعتبر اليمي غير كانِت وإن والُمن
ٍة ّكر في ُتعتبر داعي ًا يأكل (أو) لِ الُمعّرفا، دون الُمن ُبَْسر ًا) (أو فأكل ( لِ رُْطب
ًا يأكل ًا) لنِه فأكل رُْطب عليه. المحلوفا يأكل لم ُبَسر

ًا يأكل (أو) لِ ًا) لنِه فأكل (لحم َيُه، أن إلِ العرفا، خلفا سمك ْنو ما كل وكذا َي
وهو يحنث، أن وأحمد. والقياُس الشافعي مذهب ظاهر وهو الماء، في يعيُش
ًا تعالىَ الله لن أحمد، عن ورْواية مالك قول ًا}ٍ والمراد قال: {لحم إري لحم بَه َط

ًا. وقد السمك ًا الثورْي استدل إجماع َلَف فيمن استفتاهَ لمن بَالية أيض لِ َح
ًا، يأكل ًا، فأكل لحم فقال: ارْجع فأخبرهَ الله رْحمه حنيفة أبَي إلىَ فجاء سمك
َأله إليه فقال: فسأله الرْض علىَ فجلس بَساط، علىَ يجلُس لِ حلف فيمن َفْس

َعَل قال: {وا تعالىَ الله فقال: أليس يحنث، لِ ًا}ٍ فقال الرْض لكم َج إبََساط
إس، سألني الذي السائل سفيان: كأنِك يحنث فقال: سفيان: لِ قال: نِعم، أم

إنِما حنيفة أبَي تمسك أن فظهر القول، ذلك عن فرجع الول، في ولِ هذا في
بَالعرفا. هو



ًا) أو) لِ يأكل ((أو) لِ ًا يأكل (لحم َيًة) لنِها فأكل (شحم ْل لِ فإنِها ثالث، نِوع أ
َتعمل أصَحاب بَعض قال وبَه الشحوم، استعمال ولِ اللحوم استعمال ُتس

أحمد. وفي قول وهو شحم، وبَعضهم: هي لحم، بَعضهم: هي الشافعي. وقال
إعز، من النِثىَ وهو العنز، لحم فأكل الشاةا، لحم يأكُل لِ «المحيط»: حلف لِ الَم

ًا الحالف كان سواء الليث: يحنث أبَو يحنث. وقال ًا، أو مصري وعليه قروي
ًا، يشتري لِ (في يخفىَ. (ولِ) يحنث لِ نِظر الفتوى. انِتهىَ. وفيه فاشترى رُْطب

َباسة ْذقه أي النخل، الكافا: عنقود ُبَسر) بَكسر إك اشتراهَ ما رْطب) لن (فيها إع
ٌع والقليل عليه حلف ما غير للكثير. تب

ًا يأكل لِ حلف (لو الله رْحمه حنيفة أبَي (وحنث) عند ًا، يأكل أو) لِ رُْطب ُبَسر أو (
ًا لِ) يأكل ًا، ولِ (رُْطب ًا) بَكسر فأكل ُبَسر ّنِب َذ قول وهو يوسف أبَو النون. وقال ُم

ًا يأكل لِ حلف إذا يحنث الصَطخري: لِ ًا فأكل رْطب ًا، ُبَسر ّنِب يأكل لِ حلف أو مذ
ًا ًا فأكل ُبَسر ًا، رُْطب ّنِب َذ ّنِب الرطب لن ُم ًا يسمىَ لِ الُمذ ًا، ُبَسر ُبسر عرف وال

ّنِب ًا ُيسمىَ لِ الُمذ ًا رْطب في المغلوَب ولن اليمان، في الُمعتبُر وهو عرف
إة إب مقابَل كالمعدوم. الغال
ّنِب الُرطب َأكل وأحمد: إْن الشافعي قول وهو حنيفة ولبَي ُبسر أو المذ ال

ّنِب ّيزهَ لو قليلً. ولهذا كان وإن بَه فيحنث رْطب، أو بَسر آكل فهو المذ فأكله م
ًا. وجعل يحنث لِ وفي ـ يوسف أبَي مع محمد «الهداية» قول صَاحب إجماع

ْنث محمد عن حنيفة. وقيل: رُْوي أبَي مع أنِه ـ الكتب أكثر إح وعدمه. والّرطب ال
ّنِب إبه في يكون ما المذ َنِ ُبسر بَسر، قليل َذ ّنِب وال عكسه.  المذ

ًا) عطف يأكل لِ (أو ًا، يأكل علىَ: لِ لحم ًا يأكل لِ حلف لو وحنث أي رُْطب لحم
ًا) أو (فأكل إبد ً َك ًا) والصَح (أو طحالِ إرش وبَه يحنث، لِ أنِه الشافعي مذهب في َك

ًا تكون فل تخصها، أسماء الشياء لهذهَ لن أحمد، قال ًا. ولنا لحم لحم أنِها عرف
«المحيط»: هذا اللحم. وفي استعمال وتستعمل الدم، من ُنِموها فإن حقيقة،

ّد لِ لنِها يحنث، لِ عرفنا وفي الكوفة، أهل ُعرفا في ًا، ُتع ُتستعمل ولِ لحم
اللحوم. استعمال
والشافعي وأحمد مالك قال وبَه (إنِسان) حنث أو) لحم خنزير، (لحم (أو) أكل

ًا كانِت وإن حقيقة لحم لنِه وجه، في ُد كالمغصوب. واليميُن حرام علىَ ينعق
ًا الحرام إحنُث وجب وإن وحملً، منع لقول بَالمعصية، النذرْ بَخلفا الحمل، في ال
ْذرْ «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إهدي الله». ونِقل معصية في َنِ عن الّزا

ّتابَي: أنِه َع َتعارْفا، ليس أكله لن يحنث، لِ ال العرفا. علىَ اليمان ومبنىَ بَُم
العرفا أّن قيل: من الفتوى. وما «الكافي»: وعليه الصحيح. وفي وقال: هو

ُد لِ العملي ّي َق صَحيح. فغير اللفظ، ُي

َللية َلْحَم أكل ولو وبَه يحنث، وقيل: لِ وأحمد، الشافعي قال وبَه قيل: يحنث، ا
َنث، والكارْع الرأس أكل مالك. ولو قال وأحمد الصَح في الشافعي قال وبَه يح
َنث، القلب أكل رْواية. ولو في أعلم. تعالىَ والله وجه، في الشافعي قال وبَه يح

َداء) أي َغ إء) أي الظهر، إلىَ الفجر ُطلوع من (الكل الغداء وأكل (وال َعَشا وال
إء وأكل َعَشا والّسحورْ) الكل الليل، إنِصف (إلىَ الظهر من (منه) أي الكل ال

ّدرْنِا الفجر) وإنِما (إلىَ الليل نِصف من (منه) أي ًا ق «المغرب» في لما مضاف



َعَشاء الغدوةا، لطعام الغداء: اسم أّن من العشي، لطعام والمد: اسم بَالفتح وال
بَضم كان فإن الّسحورْ المأكول. وأما بَمعنىَ كان إذا إلِ بَالكل تفسيرهَ يصح فل

كان وإن مضافا، تقدير إلىَ يحتاج فل الوقت، ذلك في للكل اسم فهو السين
إليه.  فيحتاج ُيؤكل، لما اسم فهو بَفتحها

إعشاء وأما رْواية من الصحيحين في لما الظهر، بَعد ما بَه فيراد العين بَكسر ال
العشاء، صَلتي إحدى وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول بَنا هريرةا: صَلىَ أبَي

ُفّسرت إلسبيجابَي: «شرح الروايات. وفي بَعض في الظهر بَأنِها و الطحاوي» ل
أن إلىَ منه العشاء ووقت الزوال، وقت إلىَ الشمس طلوع من الغداء وقت

قال: ثم الفجر، طلوع إلىَ أكثرهَ ُمضي من الّسحورْ ووقت الليل، أكثر يمضَي
َنا: فوقت في وأما عرفهم، في هذا إف إعشاء عر ُعد العصر. انِتهىَ. ولِ بَعد من ال َيب
إرفا ما علىَ أحد كل يمين يحمل أن ُعرفا َيختلُف قد إذ عادته، من ُع بَين فيما ال

َبع، نِصف من أكثر يأكل حتىَ يحنث، لِ أكثر َأو اللقمتين أكل بَلدته. ولو أهل الّش
الشافعي. قال وبَه

إبسُت، (وفي: إن ًا) أي ونِوى شربَت، أو أكلت، أو ل ًا عين ًا، ثوبَ ًا أو معين طعام
ًا، ًا أو معين ًا شرابَ ّدق (لم معين ًء لِ أصَلً) أي ُيص َيانِة. وقال ولِ قضا الشافعي: إد
ّدق ًا) في َضّم الَخّصافا. (ولو ومختارْ يوسف، أبَي عن رْواية وهو ديانِة ُيص ثوبَ

ًا) في (أو لبسُت إن ًا) في (أو أكلت إن طعام ّين) أي شربَت إن شرابَ ُد ّدق ( صَُ
َيانِة، ّنكرةا لن إد ّدق ولِ التخصيصَّ، نِية فتصح َتعم، الشرط حيز في ال ًء ُيص قضا

عليه.  تخفيف وفيه العموم، وهو الظاهر، خلفا نِوى لنِه

ّورْ َتص إلف) عند صَحة َشْرُط البّر (و ووجه مالك، قول وهو ومحمد، حنيفة أبَي الَح
ًا الشافعي مذهب في لن الشافعي، مذهب في وجه يوسف) وهو لبَي (خلف

َدرْ المستقبل في خبٌر اليمين محَل اليمين محل حنيفة َعَجز. ولبَي أو الحالف َق
ُد لنِها الصدق، رْجاء فيه خبٌر المعقودةا معنىَ لظهارْ أو اليجاب، أو للحظر تعق
ُق لِ وذلك الصدق، َلف (فَمْن الصدق رْجاء فيه ليس فيما يتحق ماء لشربَّن َح

ْوز هذا ُك إلَم فيه) َسواء ماء ولِ اليوم، ال ًء فيه أّن َع كان) عطف (أو يعلم لم أو ما
في (فصب ماء فيه وكان اليوم الكوز هذا ماء لشربَّن حلف أو أي ماء، لِ علىَ
وأما فظاهر، الول أما البّر لِستحالة ومحمد، حنيفة أبَي يحنث) عند لِ يومه

فيه. مستحيل وهو الوقت، آخر في يكون أن يجب المؤقت في البّر فلن الثانِي
عليه يجب حتىَ اليوم، ذلك أجزاء من جزء آخر في يوسف أبَي عند ويحنث
ّفارْةا اليوم. ذلك مضىَ إذا الك

(فكذا ذكراليوم بَدون الكوز هذا ماء قال: لشربَّن الوقت) بَأن عن أطلق (وإن
ومحمد حنيفة أبَي عند ماء الكوز في يكن لم إذا فيما يحنث لِ الول) أي في

يوسف أبَي عند ويحنث للحال، البّر لِستحالة ينعقد لم اليمين لن الله، رْحمهما
بَاتفاق. أما فيه يحنث فإنِه فصب، ماء الكوز في كان إذا ما الثانِي) وهو (دون
اليمين من فرغ كما عليه، يجُب البّر فلن عندهما وأما فظاهر، يوسف أبَي عند
بَاق. والماء الحالف مات لو كما حينئذ، فيحنث البُر، فات فقد ذلك بَعد صَب فإذا



إف إل َيْصعدّن (نِحو العادةا بَحسب واقع غير ممكن علىَ (وفي) الَح أو السماء، َل
إلبن ْق َي ًا، الحجر هذا َل ُتلّن أو ذهب ًا ليق ًا فلنِ ٍذ بَموته) لنِه عالم بَعد قتله ُيراد حينئ
ُنه واقع غير ممكن وهو تعالىَ، الله إحياء ّورْ (انِعقد) يمي إبّر) في (لتص الُجملة، ال
إإّن َد ف َد وكذا يصعدون، الملئكة لن ممكٌن، السماء إلىَ الصعو إع بَعُض صََ

ّوُل وكذا النِبياء، ًا الحجَر يح علم الذي فلن قتل وكذا تعالىَ، الله بَتحويل ذهب
إقيبها الحياةا فيه تعالىَ الله يعيد بَأن بَموته َع مطلقًة، اليميُن كانِت إن (وحنث) 

مات إذا كما عادةا، (للعجز) الثابَت الوقت ذلك ُمضّي فعند مؤقتة كانِت وإن
َبه عادةا، مستحيل لنِه الشافعي، مذهب في وجه وهو الحالُف، المستحيَل فأش
حقيقًة.

ُد يعلم) بَموته لم (وإن ُنه، (فل) ينعق ٍذ لنِه يمي ُله بَه ُيراد حينئ الحياةا. تلك مع قت
ًا كان ولّما ُله كان ميت ًا. وقال الحياةا تلك مع قت ُد زفر: لِ ممتنع في اليميُن ينعق

ًا المسألتين إل إلحاق ًةا للمستحي البّر تحقيق عن للعجز حقيقة، بَالمستحيل عاد
ّد في ُقها، المرأةا شعرها) أي الصورْتين. (وم ْن إذا بَه كضربَها) يحنث وعّصها (وخ

َلَف ُبَها، لِ َح أحمد. وقال قال وبَه حصل، وقد مؤلم لفعل اسم الضْرَب لن يضر
َبها: من يؤلم وبَما بَه، مالك: يحنث يحنث. وقال الشافعي: لِ ٍم. أو سّب قل شت

ٌد وقيل: هذا ّي ٍذ ذلك لن الملعبة، حال بَخلفا الغضب، بَحال مق ممازحة. حينئ
ُقطٌن) مبتدأ َلكه (و إبْسُت بَعد) قوله: (إْن (َم إك من ل إل ٌي) أي َغْز صَدقة فهو فهد

ْته مكة فقراء علىَ َغَزل َف إسَج ( ُنِ إبَس و ٌي) خبر ول حنيفة أبَي مذهب وهذا مبتدأ، هد
ًا يكون ومحمد: لِ يوسف أبَو الشافعي. وقال قول وهو الله، رْحمه ْدي إذا إلِ َه
إكه في قطن من َغَزلته ْل الحلف.  يوم إم

ْلي) بَفتح ذهٌب (وخاتَم إلّي وجمعه للزينة، ُيلبس وسكون: ما َح فكسر بَضم ُح
َلَف إذا بَلبسه ياء. فحنث فتشديد َبُس لِ َح ًا، َيل إلي للتزين، إلِ ُيستعمل لِ لنِه ُح

ً فكان للرجل، يحُل لِ ولذا َتم (لِ اسمه تحت فدخل الُحلي، معنىَ في كامل خا
إفضة خاتم ليس فضة) أي ّين، لغير ُيستعمل لنِه إبَُحلي، ال حّل ولهذا التز
ً يكن فلم للرجال، اسمه. وفي مطلق في يدخل فلم الُحلي، معنىَ في كامل
ًا الفضة خاتم كان إذا مشايخنا قاضيخان»: قال «جامع خاتم هيئة علىَ مصنوع

ٌد حنث. انِتهىَ. ولعله فصَّ فيه كان لو حتىَ فصَّ، فيه يكن لم بَأن الرجال، مقي
َفصََّ أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول شمائل في ثبت فقد وإلِ زينة، فيه إبَ
َتمه َفصَّّ. له خا

ُد وأحمد والشافعي مالك عند (وعندهما) وكذا ٍؤ) وياقوٍت، (عق ٍد، لؤل َبَْرَج َوَز
ٍد َلْخش وُزُمر َبَ ْبسه (ُحلّي) يحنث وفضة بَذهب يركب لم ُيرصَّع) أي (لم و ُل إذا بَ
َبس لِ حلف ًا َيل َتىَ) لن (وبَه ُحلي ْف ّتحلي ُي ولقوله معتاد، الِنِفراد علىَ بَه ال

إرجوَن َتْخ َتْس َيًة منه تعالىَ: {و ْل َنِها}ٍ. وإنِما إح َبُسو اللؤلؤ. البحر من ُيستخرج تل
إر لم العادةا لن َيحنث، حنيفة: لِ أبَو وقال ّلي َتْج ًا، إلِ ونِحوهَ بَاللؤلؤ بَالتح مرصَّع

ُعرفا اليمين في والمعتبر ٍة لِ وزماٍن عصر اختلفُا هذا الحقيقة. ولعل لِ ال حج
ّلىَ لِ زمانِه في فكان وبَرهان، َتح ًا، إلِ بَه ُي إرْفا زمانِهما وفي مرصَع التحلي ُتعو
قولهما.  بَه المفتىَ كان ولهذا كالُمَرصَّع، منه بَالّساذج



َلَف (ومن إفَراش، هذا علىَ يناُم لِ َح َناَم ال ٍم) بَكسر علىَ َف ْتٌر إقَرا إس فيه القافا: 
إنَث) لن الفراش فوق (فوقه) أي ونِقش رْقم إقرام (َح ٌع ال إفراش، تب ّد لل ُيع ف

ًا عليه بَنومه إفَراش علىَ نِائم َعل (َمْن (لِ) يحنُث ال الفراش فوق فوقه) أي َج
ًا ًا يعد لِ آخر) لنِه (فراش َنث، أبَو السفل. وقال الفراش علىَ نِائم يوسف: يح

ًا. وصَارْ حقيقة عليهما نِائم لنِه الشافعي، قال وبَه يكلم لِ حلف كمن وعرف
ًا ّلم فلنِ فيهم. هو َجْمع علىَ فس
ًا يكون لِ الشيء مثل أّن ولنا ّنسبة فانِقطعت له، تبع الول، الفراش عن ال

ًا فكان ًا فرش كمن وصَارْ الثانِي، علىَ نِائم عليه فقعد حرير، فراش علىَ ثوبَ
ًا ويؤيدهَ عليه، يحرم لِ حيث َلَف) أي قوله: (أو أيض َنث ولِ َح (لِ حلف َمْن يح

إلُس ٍر) فوقها، أو إبَساٍط علىَ فجلس الرْض علىَ َيج ًا ُيسمىَ لِ لنِه حصي جالس
إنَث) لن لباسه وبَينها بَينه حاَل (ولو عادةا الرْض علىَ يعتبر فل له، تبع لباَسه ح
ً َلَف (كمن حائل فوقه) فإنِه إبََساٍط علىَ فجلس السرير، هذا علىَ يجلُس لِ َح

ّد لنِه يحنث، ًا ُيع إه (بَخلفا عادةا السرير علىَ جالس إس آخر سرير علىَ ُجلو
َنث، لِ فوقه) فإنِه ًا ُيعد لِ لنِه يح ْله (ولِ السفل السرير علىَ جالس ُع يفع علىَ يق

إرهَ، آخر البَد) أي ًا، الفعَل نِفىَ لنِه ُعُم العمر، جميع في عدمه فيقتضي مطلق
جميعه. في العدم ينافي منه جزء في وجودهَ إذ النفي، عموم ضرورْةا

ْله) يقع َع ًةا، فعله (علىَ (ويف ًةا) واحد ًا يقتضي الفعل لن مر ًا، مصدرْ ّكر ُمن
ُةا ّنكر ّنفي في وال ّقن هو تخصَّ. والواحد الثبات وفي تعم، ال َتي اقتضائه لعدم الُم

التكرارْ. 

إع يحنث وإنِما (وبَـ:علّي الفعل محل أو الفاعل بَهلك وذا الفعل، عن اليأس بَوقو
ليس بَمكة الشارْح: أو وقول مكة، إلىَ الكعبة) أو إلىَ أو الله، بَيت إلىَ الَمشي

َفت بَكة محله: ولعله في ّنساخ علىَ فتَصّح ٌةا أو حٌج (يجُب ال ًا) وبَه عمر قال مشي
التزم لنِه شيء عليه يجب لِ أن قول. والقياس في والشافعي وأحمد مالك

ُقربَة ليس وهو المشي لِزم. غير مقصودةا بَقربَة ليس بَما والنذرْ مقصودةا، بَ
ًا، الحرام إإيجاب عن كنايٌة العبارْةا هذهَ أن الِستحسان ووجه لو كما فصارْ شرع

ٍة الحرام قال: علّي ٍةا أو بَحج ًا. ُعمر ماشي

إكَب) لما إن دٌم (ويجُب السناد «مستدرْكه» وقال: صَحيح في الحاكم رْوى رَْ
عليه الله صَلىَ الله رْسول خطبنا قال: ما ُحصين بَن إعمران عن الحسن، عن

ْثلة، عن ونِهانِا بَالصدقة أمرنِا إلِ خطبًة وسلم ينذرَْ أن المثلة من وقال: «إن الُم
ًا، يحج أن الرجُل ًا يحَج أن نِذرْ فمن ماشي ُيهد ماشي ًا. ورْوى فل في أحمد هدي

ْكرمة «مسندهَ» عن ّباس: أن ابَن عن إع تحج أن نِذرْت عامر بَن عقبة أخت ع
عن غنٌي وجل عز الله فقال: «إن وسلم عليه الله صَلىَ النبي فسأل ماشية،

الحج. كتاب في البحث هذا تحقيق سبق بَدنِة». وقد وتلهد لتركب أختك نِذرْ
السير أو الُمضي، أو السفر، (الذهاب) أو أو) علّي الخروج بَـ:علّي شيء (ولِ

َللفاظِ بَهذهَ الحرام التزام لن أئمتنا، الله) بَاتفاق بَيت (إلىَ متعارْفا. غير ا
َهب رْواية وهو وأحمد، الشافعي وقال كما والعمرةا الحج مالك: يلزمه عن أْش

(إلىَ المشي بَـ:علّي شيء ولِ المشي) أي (أو مكة، إلىَ المشُي في: علّي
غير الحرام التزام لن حنيفة، أبَي الحرام) عند (المسجد أو) إلىَ الحرام



وأحمد: والشافعي، ومالك، ومحمد، يوسف، أبَو الكلم. وقال بَهذا متعارْفا
ُعمرةا، الحج يلزمه ذكُرهَ فكان للبيت، شامل الحرام والمسجد الحرم لن وال

إهَ.  إر كذك

ومنىَ وعرفات كالُمزدلفة، الحرم من أخرى بَقعة والمروةا) أو (الصفا (أو) إلىَ
َبغ وأحمد الشافعي تقدم. وقال لما مالك قال أئمتنا. وبَه بَاتفاق َأصَْ من و

َذرْ عمرةا. ولو أو بَحج إليها المشُي المالكية: يلزمه النبي مسجد إلىَ المشي َنِ
قول وهو عليه، شيء لِ القصىَ المسجد إلىَ أو وسلم عليه الله صَلىَ

الشافعي، قول وهو نِذرْهَ، وأحمد: ينعقد مالك «الم». وقال في الشافعي
ّد «لِ وسلم عليه الله صَلىَ لقوله مساجد: مسجد ثلثة إلىَ إلِ الّرحال ُتش

َدان لِ أنِهما هذا». ولنا ومسجدي القصىَ، والمسجد الحرام، ّنسك، ُيقص بَال
ُقربَة تخصيصَّ الحديث من المساجد. والمقصود سائر فأشبها في وفضيلتها ال

المساجد. هذهَ
إتق) عند (ولِ لم له: (إن السيد قال له) أي قيل (عبد يوسف وأبَي حنيفة أبَي َيع
بَشاهدين وأتىَ العبد وأنِكر السيد: حججت، قال حر) ثم فأنِت العاَم أحّج

إهدا َفَش إهَ) أي ( إر َنْح هذهَ لن محمد: يعتق، (بَكوفة) وقال أضحية نِحر السيد بَأن إبَ
ُق الحج، انِتفاء ضرورْته ومن التضحية، وهو معلوم أمر علىَ قامت شهادةا فيتحق

يحج. لم أنِه شهدا كما تقبل، فل النفي، علىَ شهادةا هذهَ الشرط. ولهما: أن
إنَث إم (وَح ٍة) ثم بَصو َطَر َساع المساك وهو الشرط يصوم) لوجود (في: لِ أف

ًا أصَبح فإذا التقرب، قصد علىَ النية مع المفطرات عن ذلك. وجد فقد صَائم
ْنث يرفع لِ ذلك بَعد الفطارْ أفطر. ووجود ثم ساعة فلن يقال: صَام ولذا إح ال

المتقررْ.

إذا واللفظ اليوم، صَوم الشرعي: هو قلت: الصوم الوقاية»: فإن «شرح وفي
الشرعي. قلت: الشرع المعنىَ علىَ ُيحمل شرعي ومعنىَ لغوي معنىَ له كان
الليل}ٍ. انِتهىَ. إلىَ الصياَم تعالىَ: {أتمو قوله في اليوم دون ما علىَ أطلقه قد
ًا لكونِه الشرعي الصيام أن يخفىَ ولِ اليوم. (لِ) أي بَدون يتم لِ الليل إلىَ مغي
ًا ضّم (لو يحنث لِ ًا) أي أو يوم َلَف بَأن صَوم ًا، يصوُم لِ َح ًا يصوُم لِ أو يوم صَوم

ًا) لنِه يتم (حتىَ وفي المدةا، تقدير في صَريح وهو اليوَم ذكر الول في يوم
ّكد الثانِي ًا، المعتبر الصوم وهو الكامل، إلىَ ينصرفا الصوَم، أ قال وبَه شرع
وأحمد. والشافعي مالك

إنَث بَعضهم: يحنث فقال المشايخ يصلي) واختلف في: لِ (بَركعة (و) َح
َنَث أن دونِها). والقياس بَما (لِ منها الرأس بَعضهم: بَرفع وقال بَالسجدةا، َيح
ًا بَالِفتتاح عن: عبارْةا الصلةا أن الِستحسان الصوم. ووجه في بَالشروع اعتبارْ
ألِ صَلةا، ُيسم لم كلها يتحقق لم فما والسجود، والركوع، والقراءةا، القيام،

ًا يقال: صَلىَ لِ أنِه ترى ًا، ولِ رُْكوع ضم رْكعة. (ولو يقال: صَلىَ وإنِما سجود
َلَف صَلةا) بَأن إبَشفٍع) يحنث صَلةا ُيصلي لِ َح َف ّكد بَأقل) لنِه (لِ ( الصلةا، أ
ُبتيراء. وقال عن للنهي رْكعتان عندنِا وأقلها الكاملة، إلىَ فتنصرفا الشافعي ال

عندهما، صَلةا الواحدةا الركعة لن بَركعة، رْواية: يحنث في وأحمد قول، في
ًا: يحنث وقالِ ًا.  ُيسمىَ لنِه بَالشروع، أيض مصلي



ْيٍت (بَولد (و) حنث ْيَت الولد كذا) لن فأنِت ولدت في: إن م ٌد الم حقيقًة ول
ًا ًا، وعرف ًا، بَعدهَ الذي الدم ويكون العدةا، بَه تنقضي ولهذا وشرع وتصير إنِفاس
ٍد أَم بَه المة َق ول َت َع إت (في: إن حنيفة أبَي الحي) عند (و ْد إت إن حٌر فهو ول ْد ول
ًا ّيا) وقال ثم ميت بَولِدةا تحقق قد الشرط لن يعتق، ومحمد: لِ يوسف أبَو ح

الجزاء. وهي للُحرية بَمحٍل ليس الميَت لن جزاء، إلىَ لِ اليمين فتنحل الميت،
ًا الحريَة جعل لما الله: أنِه رْحمه حنيفة ولبَي إد، وصَف إةا اليميُن تقيد للمولو بَولِد
ًا الحّي، مقتضىًَ، فيه تثبُت الحياةا يقبله. وأن لِ الميت إذ الوصَف، هذا إلىَ نِظر
ًا إت قال: إن لو أنِه ترى ألِ اللغو، عن العاقل لكلم صَونِ ْد ًا ول ًا ولد ْيت حر فهو م
ًا. كان لغو

َيّن (وفي إض ْق َي َنه َل إر، بَالفعل «في» متعلقٌة اليوَم) كلمة دي إخ قوله وهو المتأ
َبَّر» (وقضاهَ ًا التي: « َف ُيو ْهَرجًة) الّزيوفا: ما أو ُز َب ّيفه َنِ ولكنه المال، بَيت ز

ْهرجة: ما بَين فيما يروج َب ّن إرُجه التجارْ. وال ّتجارْ. والُمسامُح ُيبه ّوزهَ، منهم ال يتج
ّوزهَ لِ منهم والُمْستقضي فيه. لغٍش يتج

ًا (بَه) بَدينه الدائن المديون بَاعه) أي (أو (ُمستحقة) للغير (أو) قضاهَ (شيئ
َبَّر) في الشيء ذلك الدائُن وقبَضه) أي ْهرجَة الّزيوفَا لن يمينه، ( َب ّن درْاهم وال

ْيب معيبة، أنِها إلِ حقيقة، َع إدُم لِ وال ّوز لو ولهذا الجنسية، ُيع صَارْ بَهما تج
ًا، ّوز لو وكذا ُمستوفي َلم مال رْأس في بَهما تج ولولِ يجوز، الصرفا وبَدل الّس

إم قبَض ولن جاز، لما حقه جنس من أنِهما لو حتىَ صَحيح، الُمستحقة الدرْاه
ّدين قضاء ولن جاز، الِفتراق بَعد والسلم الصرفا في المستحق أجازهَ ال

بَأمثالها. ُتقضىَ الديون لن البيع. وهذا بَمجرد تحققت وقد الُمقاصَّة، طريقه
إة في الشافعي: يبر وقال ّنبهرج إفا، ال البيع. في يبر ولِ والّزيو
بَأقل كان إن ويحنُث حقه، بَقيمة كان إن البيع في ويبر فيهما، يبر مالك: لِ وقال
منها. 

َهَر بَأن قضاهَ كان) الذي (ولو ّتوقة) بَفتح المدفوع َظ من أرْدأ السين، (َس
ّنبهرجة ًا) بَضم (أو ال للمديون الدين الدائُن وهب له) أي وهب (أو أوله رُْصَاصَ
ّتوقة لن (لِ) يبر، ّوز لو ولهذا الدرْاهم، جنس من ليسا والّرصَاص الّس بَهما َتَج

ّوز الِستبدال. ولو بَطريق الخر بَرضا إلِ يجز لم َلم. لِ الصرفا في بَهما َتَج والّس
ُطل افترقا لو حتىَ فيهما، الِستبدال لحرمة يجوز ّوز العقد َيب ّتج ٌو، وال لن لغ

َء قضاء. فل الدين، رْب من إسقاط والهبة المديون، فعل القضا
إبُض (وفي: لِ َنه يق ًا َدي ٍم، دون درْهم إنَث درْه إض َح ّله بَقب ًا) لوجود ُك شرط متفرق
إث، ْن إح ّتفرقة، بَوصَف الكل قبُض وهو ال ُمعّرفا ديٍن إلىَ القبَض أضافا لنِه ال

إض بَقبض يحنُث لِ بَبعضه) أي (لِ كله فيتناول إليه، بَالضافة ْوَن دينه بَع ُد بَاقيه) (
إبَضه، حتىَ ّتفرقة بَوصَف الكل قبُض وهو الشرط، وجود لعدم يق َيقبض لم إذا ال

وبَعضه النهارْ أول في بَعضه قبَض فإذا بَاقيه، قبض إذا الشرط ووجود بَاقيه،
(لم أكثر (بَوزنِين) أو كله يقبض ولِ كله) أي (أو الشرط لوجود إحنث آخرهَ في

لوجود الصورْةا هذهَ في زفر: يحنث وقال الوزن)، عمل (إلِ يتخللهما) عمل
حقيقًة. التفريق

ًا ُيعد لِ هذا أن ولنا َبُس لِ حلف كمن فصارْ العادةا، في تفريق وهو الثوب، هذا َيل



هذا فيصير واحدةا، ُدفعة الكّل وزُن يتعذرُْ قد ولنِه الحال، في فنزعه عليه،
ْدرْ َق اليمين. من مستثنىَ ال

فعبدهَ (فكذا) أي مئة سوى أو مئة، غير مئة) أو إلِ لي كان إن (في (ولِ) يحنث
ً حر هذا من المقصود لن المئة، دون هو ما خمسين) أو إلِ يملك (ولم مثل

ُعْرفا في اليمين ْفُي ال إملكها يحنث فل المئة، علىَ زاد ما َنِ إملك أو إبَ بَعضها. إبَ
ًا َيَشّم لِ (في (ولِ) يحنث ًا شّم إن رْيحانِ ًا) لن أو ورْد لما اسم الّريحان ياسمين

لساقه، لِ طيبة رْائحة لورْقه تكون لما والورْد طيبة، رْائحة لساقه تكون
«المبسوط». في كذا طيبة رْائحة لساقه ليست والياسمين

الشجارْ. والريحان جملة من لنِهما والياسمين الورْد بَشم يحنث وقيل: «لِ
ّنجُم تعالىَ الله أن ترى ألِ شجر، له ليس لما اسم والّشجُر قال: {وال

إف ُذو قوله: {والحّب يسجدان}ٍ إلىَ َعْص ْيَحان}ٍ فقد ال غيرهَ، الّريحان جعل والّر
العرفا في طيبة. (وكذا رْائحة له كان وإن بَريحان ليس شجر له ما أن فعرفنا

ْذرْ من نِبت ما علىَ ُيطلق وإنِما والياسمين، الورْد علىَ الّريحان اسم ُيطلق لِ َبَ
له). شجر لِ مما طيبة رْائحة وله

َنفسج) بَفتح َب إق) لِ (علىَ (والورْد) محمولِن الباء (وال َورَْ لو حتىَ دهنهما، علىَ ال
ًا يشتري لِ حلف ًا أو َبَنفسج َقهما فاشترى له نِية ولِ ورْد اشترى ولو يحنث، ورْ

ْنُث للعرفا. وقيل: يختصَّ يحنث لِ دهنهما إح لِ كالورْد والياسمين ُدهنه، بَشراء ال
ّدهن، يتناول ًا ُيسمىَ لِ ُدهنه لن ال ًا. بَل ياسمين زنِبق

إف في فصٌل إل القول َح
إنث ّلُمه في: لِ (ح ّلمه إن يك ًا) وبَه ك رْواية في ومالك وأحمد الشافعي قال نِائم

من بَمنزلة كان ينتبه لم فإذا كالغائب، النائم لن بَتكليمه، إيقاظه) أي (بَشرط
ُع لِ بَحيث بَعيد، من نِاداهَ َته َيسم أسمعه أنِه علمنا انِتبه وإذا يحنث، فل صَو

َته، ًا فيكون صَو ّلم ًا نِاداهَ فإن له، مك ًا كان لو يسمع بَحيث نِائم في يحنث لِ منتبه
النائَم يجعُل لنِه يحنث حنيفة أبَي فعند الخلفا، علىَ الظهر. وقيل: هو

يحنث. لِ وعندهما كالمنتبه،
ًا، إليه كتب ولو ً إليه أرْسل أو كتابَ الجديد في الشافعي قال وبَه يحنث، لِ رْسولِ

ًا ُيسمىَ لِ لنِه الُمَزنِّي، واختارْهَ ُعرفا. وقال في كلم والشافعي وأحمد مالك ال
كان فقال: {وما الكلم من الرسالة استثنىَ تعالىَ الله لن القديم: يحنث، في

ٍر َبش ّلَمه أن ل ًا إلِ ا ُيك إخراج رْسولِ}ًٍ والِستثناء ُيرسَل أو حجاٍب ورْاء إمْن أو وحي
ُأجيَب من َليمان مبنىَ بَأن الجنس. و يكون أن جاز العرفا. والية علىَ ا

ًا.  فيها الِستثناء منقطع

ّلم يحنث. ولو فقال: لبيك، عليه المحلوفُا نِاداهَ ولو والمحلوفا الصلةا في س
علىَ كان وإن يحنث، لِ يمينه علىَ عليه المحلوفا كان قيل: إن فيها، معه عليه

في يحنث الثانِية. وقيل: لِ بَخلفا الصلةا، في واقعة الولىَ لن يحنث، يسارْهَ
ًا. وإن بَكلم وليس الصلةا أفعال من لنِه الصحيح، وهو المسألتين كان ُعرف

ًا الحالف علىَ كان سواء يحنث، محمد عندهما. وعند التفصيل هذا فعلىَ مقتدي
إم يخرج أنِه علىَ بَناء يسارْهَ، أو يمينه مالك. والظهر قال وبَه عندهَ، المام بَسل



ينويه. لِ أن إلِ كان حال أي علىَ الصلةا في بَالسلم يحنث أنِه الشافعي عند
عليه فتح يحنث. ولو هذا، (الحالف): من فقال الباب عليه المحلوفا قرع ولو
نِوى إذا بَما ُيقيد أنِه أطلقوهَ. والظاهر كذا يحنث، وخارْجها يحنث، لِ الصلةا في

القراءةا. دون الفتح
إنَث إذَن إن بَإذنِه، إلِ ُيكلمه لِ (في (و) َح ّلمه) وهو بَه يعلم ولم أ مالك قول فك

قال لغًة، وهو: العلم الذان من الذن لن ، الشافعي مذهب في ووجه وأحمد
َذاٌن الله َأ إه}ٍ أي ا من تعالىَ: {و وكل الذن، في الوقوع من إعلم. أو ورْسول
الظهر وهو يحنث، رْواية: لِ في يوسف أبَو العلم. وقال بَعد إلِ يتحقق لِ ذلك
ّلَمه لِ أن غرضه لن الشافعي، مذهب من يعلم ولم فرضي بَرضاهَ إلِ يك

ُأجيب فكذا يحنث، لِ فكلمه الحالف، فيتم القلب أعمال من الرضا بَأن هذا. و
الذن. كذلك ولِ بَه،

إنَث َباعه الثوب، هذا صَاحَب يكلُم (في: لِ (و) َح ّلمه) لن َف َك ُيعادي لِ النِسان و
إلىَ وأشارْ هذا أكلم قال: لِ لو كما بَه. وصَارْ اليمين فتعلقت ثوبَه، في لمعنىَ
ثوبَه، في لمعنىَ يعادي قد النِسان أن الشارْح. وفيه قاله كذا الثوب، صَاحب

ًا لبس بَأن ًا أو مغصوبَ إه لنِه يحنث، أنِه إلِ ذلك، نِحو أو حرير إع عن يخرُج لِ بَبي
إه إنِ َنىَ أن علىَ الجملة، في الثوب صَاحَب كو ْب الزمان.  ُعْرفا علىَ اليمان َم

إنَث ّلمه) وقد الشاب هذا يكلم (في: لِ (و) َح ًا) أو صَارْ فك لن كهلً، (شيخ
ُلح ولِ اليمين، إلىَ بَداٍع ليس المذكورْ الوصَف ًا َيص فيلغو الكلم، من مانِع
بَالذات. اليمين ويتعلق

إنَث ًا إن حر هذا (في (و) َح إه فعتق عبدهَ، إلىَ بَعته) مشير إع ًا بَبي ًا، بَيع أو فاسد
ًا، شرط لوجود وجه، في والشافعي مالك قال وبَه لنفسه، بَالخيارْ أو موقوف

ًا بَاعه إن يعتق. وأما أحمد: لِ البيع. وقال هو الذي العتق ًا بَيع ً أو لِزم لم بَاطل
غير في ينزل لِ (والجزاء الملك، زال البيع تم كما فلنِه الباّت في يعتق. أما
بَبيع. (أو) ليس الباطل إذ البيع، وهو الشرط فلعدم الباطل في وأما الملك)،

إشَرءاهَ إن (اشتريته، إن حّر هذا أحمد قال وبَه (بَالخيارْ) لنفسه، عقد) 
إتق مالك: لِ وجه. وقال في والشافعي الشافعي. مذهب في وجه وهو يع
إنَث ّبَر) لن أو فأعتق فكذا، أبَعه لم إن (في (و) َح عدم وهو تحقق قد الشرط د

الصحيح. علىَ فيه خلفا ولِ العبد، أو الحالف مات لو كما محله، لفوات البيع
إنَث إه (بَفعل (و) َح إل إف في وكي إل إق، والُخلع، والطلق، النكاح، َح إعت إة، وال والكتابَ
إح إم عن والصل ٍد، د إة، عم إض، والصدقة، والهب إع، والِستقراض، والقْر واليدا

إع، إء العبد، وضرب والذبَح، والعارْةا، والِستعارْةا، والِستيدا وقبضه، الدين وقضا
إء، إكسوةا، والخياطة، والبنا ًا الشياء هذهَ من كان ما والحمل) لن وال أي حكمي

ًا فيه الوكيل كان حسي، غير ًا، سفير ّبر إلىَ إضافتها عن ُيستغنىَ لِ ولذا ومع
ّكل، كمباشرته.  الوكيل مباشرةا فصارْت عليه، ينفذ لِ إإذنِه بَغير بَاَشَرهَ ولو المو

ًا منها كان وما ذلك ولِية له المالك فإن العبد، وَضْرب الشاةا كذبَح حسي
ُيجعل إليه، رْاجعٌة ومنفعته ًا، ف إشر َق لِ إذ مبا المأمورْ. إلىَ ترجع الفعل لهذا حقو

ّدق بَنفسي ذلك أفعل لِ أن الحكمي: نِويت في الحالف قال ولو َيانًِة، صَُ لنِه إد



إه، محتمل نِوى إم ًء، لِ كل قاله العموم. ولو وهو الظاهر خلفا نِوى لنِه قضا
َيانًِة صَدق الحسي في الحالف ًء، إد السبب بَاعتبارْ المر إلىَ النسبة لن وقضا
كلمه. حقيقة نِوى فقد بَنفسه الفعل نِوى فإذا مجاز،

إةا، (والشراء، البيع حلف في وكيله بَفعل يحنُث لِ البيع) أي في (لِ والجارْ
إرْ، إح والِستئجا إة، مال، عن والّصل إة، والُخصوم إقسم الفعل الولد) لن وضرب وال

ًا، ولِ ـ ظاهٌر وهو ـ حقيقًة الموكل من يوجد لم الحقوق ترجع لم ولهذا حكم
إنَث غيري بَه آمر أن قال: نِويت الوكيل. فلو إلىَ بَل إليه، ًا، بَالتوكيل َح لنِه أيض
ّدد لن بَالمر، يحنث الشياء هذهَ ُيباشر لِ الحالف إمثُل كان نِفسه. ولو علىَ ش

إد بَالعرفا يتقيد اليميَن الولد وضرب العبد ضرب بَين الحالف. والفرق وبَمقصو
ّكل إلىَ الوكيل عن بَنقله يحكم لِ إحسٌي فعٌل الضرَب أّن صَح إذا إلِ المو

ترى ألِ الولد، دون العبد في فيصح الموال، في تكون التوكيل التوكيل. وصَحة
ً يضرب لِ حلف من أّن ًا، رْجل إرَب بَه فأمر حر ّنِه يحنث، لِ فُض إلُك لِ ل ضربَه، َيْم
ًا المر يكون أن إلِ أمرهَ، يصُح فل ًا، أو قاضي الحرارْ َضْرب يملكان لنِهما والي

ًا ًا.  أو حد تعزير

في كبر أو هلل، أو سبح، أو القرآن، فقرأ يتكلُم (لِ (في) حلفه (ولِ) يحنث
ًا أحمد، وقول زادهَ خواهر السلم شيخ اختيارْ خارْجها) وهو (أو صَلته) اتفاق

ًا ُيعد لِ لنِه ُعرفا في متكلم ًا. والقرآن بَل ال الله قال تعالىَ، الله كلم قارْئ
َع تعالىَ: {حتىَ ًا ا}ٍ أو كلَم يسم ًا. ولِ أو مهللً، أو مسبح ّبر الشرع، في مك

إدثِ الله «إّن وسلم عليه الله صَلىَ لقوله أحدثَِ مما وإّن يشاء، ما أمرهَ من ُيح
ّلم لِ أْن َتك ُدورْي: أنِه عليه. واختارْ الصلةا». متفق في ُي ُق لِ الصلةا في قرأ إذا ال

في القرآن بَقراءةا يحنث الشافعي: لِ يحنث. وقال خارْجها قرأ وإذا يحنث،
وخارْجها. الصلةا في والتكبير والتهليل، بَالتسبيح، ويحنث وخارْجها، الصلةا
ّلُمه) محموٌل (ويوم َك َلوين) أي (علىَ ُأ كتاب في تقدم لما والنهارْ الليل الَم

إرن إذا اليوم أن من الطلق قوله ومنه الوقت، مطلق بَه ُيراد ممتد بَغير ُق
ّلهم تعالىَ: {ومن ٍذ ُيو ُبََرهَ}ٍ (وصََح يومئ ّيُة ُد َيانًِة إنِ إد ًء، النهارْ)  نِوى لنِه وقضا

ًء، يصح يوسف: لِ أبَي المستعملة. وعند الحقيقة في التخصيصَّ نِوى لنِه قضا
ّلُمه عليه. (وليلة تخفيٌف وفيه كلمه، َك النهارْ، ضد الليل لن الليل) خاصَة، علىَ ُأ

َعَل الذي تعالىَ: {وهو الله قال ْيل َج ّل ّنهارْ ال َفًة}ٍ والنهارْ وال ْل إن مختصٌَّ إخ بَزما
ًا الليُل فيكون الضوء، ّتىَ) لن للغاية أْن الظلمة. (وإلِ بَزمان مختص حقيقة كح

إم أن مع هنا فيها متعذرْ وهو «إلِ» للستثناء إة لعد قبلها، لما بَعدها ما مجانِس
قبلهما. لما مخالٌف بَعدهما ما إإن حيث من مناسبة والغاية الِستثناء وبَين

ُته إن (ففي ّلم إنَث زيد حتىَ) يقدم أو زيد يقدم أْن إلِ ك ّلمه إن (َح إه) قبل ك إم ُدو ُق
ّلمه إن لِ يكلم لِ (وفي بَعدها ومنتهية الغاية قبل بَاقيٌة اليميَن لن قدومه، بَعد ك

قوله: زوجة صَديقه) بَخلفا أو امرأته (أو نِفسه عبد أو فلن عبد عبدهَ) أي
لِ أو طعامه، يأكل لِ دارْهَ) أو يدخل لِ (أو «المبسوط»، في كما صَديقه أو فلن

َبس إع زالت (إن دابَته يركب لِ أو ثوبَه، يل إرْ العبد إضافته) بَبي ونِحوهما، والدا
ّلَمه، الصديق وعداوةا المرأةا، وبَطلق َنث لِ (وك هو مما العبد) ونِحوهَ في يح



يأكل لِ في والطعام دارْهَ، يدخل لِ في كالدارْ إملٍك، إضافة علىَ ُمشتمٌل
طعامه.

َأشارْ إحنث شرط أولًِ) لن بَهذا إليه ( ولم إليه أضيف لمن مملوٍك لعبد كلمه ال
ّين لم إذا يوجد. أما ًا، وهو فظاهر غيرها أو بَإشارْته العبد ُيع ّينه إذا وأما وفاق َع

َلن الضافة فتكون إليه، أضيف إلَمن بَل لذاته، ُيعادى لِ منزلته لسقوط العبد ف
َفر: يحنث محمد يوسف. وقال وأبَي حنيفة أبَي قول وهو معتبرةا، فيه في وُز

ّين، الغيارْ شركة لقطعها الشارْةا لن وأحمد، والشافعي مالك قول وهو المع
العبد. ذات علىَ اليميُن وانِعقدت الضافة، ولغت فاعتبرت الضافة، من أبَلغ

كامرأته نِسبة إضافة علىَ مشتمل هو مما العبد غير وفي غيرهَ) أي (وفي
إه إق ّين أو بَهذهَ بَهذا) أو أشارْ (إن وصَدي إنَث) لن َع (وإلِ) أي لذاته ُيهجر الحَر (َح

يوسف. وقال وأبَي حنيفة أبَي عند وهذا يحنث، فل (فل) أي ُيعين ولم يشر لم
محمد: يحنث.

ّكَر) بَأن َسنة) سواء إنِصُف نِية بَل وزماٍن (وحيٍن َنِ ًا أكلُمه قال: لِ ( ًا أو حين زمانِ
مالك: أحمد. وقال قال وبَه الزمان، أو الحين أكلُمه قال: لِ َعّرفا) بَأن (أو

ّقن.  لنِه ساعة، وهو مدةا، الشافعي: أدنِىَ سنة. وقال الُمتي

ُتمسوَن إحيَن ا تعالىَ: {فسبحاَن الله قال الساعة، علىَ يطلق الحين أن ولنا
تعالىَ: {هل الله قال سنة، أرْبَعين الشافعي). وعلىَ أخذ ُتصبحوَن}ٍ (وبَه وحيَن

َتىَ إن علىَ َأ ّدهر}ٍ والمراد من حيٌن النِسا سنة، أرْبَعون وبَالحين آدم، بَالنِسان ال
إنِه مدةا وهي فيه تنفخ أن إلىَ طين من كونِه حال والطائف، مكة بَين ُملقىَ كو

مالك. أخذ وبَه إبََسنة، بَعضهم وفسرهَ الروح،
إتي الله أشهر. قال ستة وعلىَ ْؤ ُت ُكلها تعالىَ: { ُجبير، بَن سعيد حين}ٍ قال كّل ُأ

َتادةا، َق إلىَ الطلع من تمكث النخلة عباس: هي ابَن عن رْواية وهو والحسن، و
إإّن الوسط، لنِه عليه فحملناهَ أشهر، ستة الصَرام أوسطها، المورْ خيَر ف
بَمعناهَ. والزمان

ًا (ما النية ومع (ومعها) أي ّكر ًا، أو نِوى) ُمن كلمه. محتمَل َنِوى لنِه معّرف
ْدرْ) عند لم (والدهر ًا) قال: لِ كونِه حال فيه تتوقف أي حنيفة، أبَي ُي ّكر أدرْي (ُمن

إه إذ والزمن، للحين مخالف الدهر لن التقدير، حكم في ماهو إف َعّر علىَ يقع ُم
ُعرفا بَهما يلحق فلم والزمان، الحين بَخلفا البَد، ًا. وال يعرفا لم قياس

ُكنا تعالىَ: {وما الله قال الِستعمال، في لِختلفا استمرارْهَ إل ّدهر}ٍ، إلِ ُيه ال
ُبوا «لِ وسلم عليه الله صَلىَ وقال إإّن الدهر، َتس خالقه الدهر» أي هو الله ف
المنكر العلم. وعندهما: يحمل كمال علمة المجمل في والتوقف مجملً، فكان
مدةا.  أدنِىَ الشافعي: علىَ سنة. وعند مالك: علىَ أشهر. وعند ستة علىَ

ًا) بَاتفاق العمر جميع (وللبَد) أي ّية، يقترن لم إذا (معّرف إن قال: {هل تعالىَ لنِه إبَ
إن علىَ أتىَ ْيٌن النِسا ّدهر}ٍ فقد من إح ًا الحيَن جعل ال أن فيبعد الدهر، من ُجزء

ّوى َأيام في بَينهما ُيس ّكرةا التقدير. (و ّكر. ولو الجمع َأقّل ثلثة) لنِها ُمن الُمن
ًء، يتزوج لِ حلف ًا يشتري ولِ نِسا كثيرةا، خلفا. (وأيام بَل الثلثة علىَ يقع عبيد

ّدهورْ، والُجمع، والشهورْ) والّسنون، واليام، أبَي (عشرةا) عند والزمنة وال



والّسنون ستة، والشهورْ سبعة، كلهما واليام كثيرةا حنيفة. وعندهما: أيام
للبَد. وغيرها
ًدا اشترى إْن حر، أشتريه عبد أول (وفي َق) وهو عب َت اشترى (وإن ظاهر ع

ًا ُق فل أصَلً) أي فل آخر، (ثم عبدين) مع إت ٌد َيع لمفرد اسم الول لن منهما، واح
(وحدهَ) ضّم) كلمة (فإن الثانِية دون الولىَ المسألة في موجود وهو سابَق،

ًا عبدين فاشترى حر، فهو وحدهَ اشتريه عبد قال: أول بَأن وحدهَ آخر ثم مع
َق َت َع َدهَ معنىَ الثالُث) لن ( وهي الصفة بَهذهَ متصٌف والثالُث منفرد، وح

ٍد) أشتريه آخر الشراء. (وفي في الِنِفراد ًا اشترى (إن حر فهو عب ومات) عبد
ُد (لم المشتري إتق) العب ولِ سابَق من له بَد لِ الخر فإن عبد، بَآخر ليس لنِه يع

لهذا.  سابَق

ًا اشترى (فإن إه (عتق مات) المشتري ثم آخر، ثم عبد إف بَالخرية، الخر) لِتصا
ًا. وهذا له لن َكَرهَ وإنِما ظاهٌر، الحكم سابَق إني َذ َيب َشَرى) قوله: (يوم عليه ل

َقه أّن يعني إء، يوم من يكوُن إعت كان ماله) إن كل (من إليه العتق لِستناد الشرا
ُء ُلثه) من مات (يوم حنيفة. (وعندهما:) عتق أبَي عند وهذا الصحة، في الشرا ُث

ُء كان سواء تثبت ـ الشرط وهي ـ الخرية لن المرض، في أو الصحة في الشرا
ُق فيفتقر السيد موت عند يتحقق بَعدهَ. وهذا غيرهَ شراء بَعدم إعت زمان علىَ ال

الصفة هذهَ أّن إلِ اشتراهَ، كما للثانِي تثبت الخرية أن حنيفة موته. ولبَي
ُيبطلها، من يوجد ولم مات فإذا بَعدهَ، غيرهَ شراء لِحتمال الزوال، عليها يعرض

ًا كان أنِه تبين الوقت. ذلك من فيعتق اشتراهَ، منذ آخر

ًا) عند الزوج يصيُر (ولِ بَه) أي الثلثِ علق (لو منه ترثِ فل حنيفة، أبَي فارْ
ٍةا قال: آخُر بَأن بَالخر ٌق فهي أتزوجها امرأ ًا، طال في أخرى ثم امرأةا، فتزوج ثلث
إجها، وقت إلىَ يستند عندهَ طلقها لن مات، ثم صَحته ّو بَها دخل كان إن ثم تز

إل َمهر فلها إنِْصُف بَُشبهة، للدخو إق مهر و إض، وعدتها الدخول، قبل للطل َي إح ولِ بَال
َداد ًا عليها إح إخلف ًا، الزوج يكون عندهما لهما) فإّن ( تطلق لنِها منه، فترثِ فارْ
ّد واحد، مهر ولها حياته، آخر في والوفاةا، الطلق عدةا من الجلين بَأبَعد وتعت
ُق كان ولو ًا الطل ّد رْجعي إةا تعت َداد.  وعليها الوفاةا، بَعد إح ال

ٍد (وبَكل َق تتعلق بَـ:كل في حر) الباء فهو بَكذا بَّشرنِي عب َت َع ثلثة) أول بَقوله: (
ْثله، (متفرقين) عبيدهَ من (بَّشروهَ) أي جماعة يقول: أول أن الظهر وكان إم

إبَشارْةا لن َبََشَرةا لن بَذلك ُسّمي علم، بَه للمبّشر ليس صَدق، سارْ لخبر اسم ال
َق أي الول علىَ (والكُل) عطف العرفا من بَالّسارْ وتقيدت بَه، تتغير الوجه وعت
ًا) لتحقق بَشروهَ (إْن الكل إبَشارْةا مع َبَّشُروهَ الله قال منهم، ال ٍم تعالىَ: {و ُغل إبَ

ٍم}ٍ فنسبها إلخبارْ علىَ التعليق كان ولو جماعة، إلىَ علي إبشارْةا مكان ا بَأن ال
الكل. عتق بَحاله والباقي أخبرنِي، من قال: كل

القرآن يقرأ وهو مسعود بَابَن مر وسلم عليه الله صَلىَ أنِه رُْوي لما وذلك
ًا القرآن يقرأ أن أرْاد فقال: «من ًا غض إزَل، كما طري ْنِ إةا فليقرأ ُأ أم ابَن بَقراء
إبَشارْةا، عنهما الله رْضي وعمر بَكر أبَو إليه عبد» فابَتدرْ بَكر، أبَو فسبق بَال

عمر. وأخبرنِي بَكر أبَو ذكرهَ: بَّشرنِي يقول: متىَ مسعود ابَن فكان



َقَط إء (وَس إه أبَيه بَشرا إت الولىَ فكان سقط، فاعُل وهي كفارْته، هي) أي لكفارْ
ٍم ذي كّل حكم وكذا ابَنه، كفارْةا إبَيه بَشراء يقول: ويسقط أن ٍم رْح منه. محر

أبَي قول وهو القياس، وهو تسقط وأحمد: لِ والشافعي، ومالك، زفر، وقال
َع أّن الخر. ووجهه قوله في معه فصاحباهَ أولًِ، حنيفة شراء جعل الشارْ

ًا، القريب قال: قال هريرةا أبَي حديث من ومسلم البخارْي رْوى لما إعتاق
ٌد يجزي «لن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َدهَ ول َدهَ أن إلِ وال ًا يج مملوك

ْيه َتر َقُه»، فيش إت علىَ قادرٌْ الِبَن أن أخبر وسلم عليه الله صَلىَ لنِه وذلك فيع
ًا فيكون الب، إعتاق ًا قادرْ أخبر.  فيما والسلم الصلةا عليه له تصديق

إدرُْ ولِ ُق لنِه بَعدهَ، ولِ الملك لعدم الشراء، قبل إعتاقه علىَ يق إت عليه، بَه َيع
ًا، الشراء نِفس فيكون ّفارْةا بَالّشراء نِوى فإذا إعتاق ًا يصير الك فيصح عنها، إعتاق

بَنية أبَاهَ اشترى فإذا الشراء، غير يشترط لم والسلم الصلةا عليه لنِه ويجزيه،
َنًِة النية كانِت الكفارْةا إرْ َقا إة ُم عنها. فيعتق العتق، لعل

َلَف عبد (بَشراء تسقط لِ (لِ) أي لم النيَة لن كفارْته، بَالشراء نِوى بَعتقه) إذا َح
إة َتقترن َق كونِه بَنكاح) حال (مستولدةا اليمين. (ولِ) بَشراء وهي العتق، بَعل ّل َع )
بَنكاحه: إّن استولدها التي غيرهَ لمة قال بَشرائها) بَأن كفارْته عن عتقها

ُتك ٌةا فأنِت اشتَري الشرط، لوجود تعتق فإنِها اشتراها، ثم يميني، كفارْةا عن حر
َتها لن الكفارْةا، عن يجزئه ولِ اليمين إلىَ تضافا فل بَالِستيلد، مستحقة حري
ُق وجه كل من إت َتع إإْن (و ُكه وهي تسّراها َمْن حرةا، فهي أمًة تسّريُت بَـ:  يوَم إمل

َلف) وبَه ّتَسري وأحمد. ويثبت والشافعي مالك قال َح وهو بَالتحصين، عندنِا ال
ً وتبوئتها الخروج، من منعها وفي الشافعي، مذهب في وجه وهو الوطء، مع ليل
قال وبَه وحدهَ، بَالوطء ثالث وجه وفي والتحصين، النِزال مع بَالوطء ثاٍن وجه

وعزل وطء لو حتىَ الولد، طلب الوطء مع يوسف: يشترط أبَو أحمد. وقال
ّية تكون لِ عنها عندهَ. ُسّر

مالك قال وبَه (فتسّراها)، حرةا، فهي َأمة َتسّريُت قوله: إن َشَراها) بَعد َمْن (لِ
َفر: تعتق وأحمد. وقال والشافعي إملك في إلِ يصح لِ التسري لن ُز إذكُر ال ف

َق التسّري َت َع َو إل كذكرهَ. ( إهَ أمهاُت حّر لي مملوٍك بَك إد ّبَُروهَ أولِ َد ُدهَ) وُم وعبي
َكهم لنِه ّل ًا رْقبًة َتَم (إلِ مكاتبوهَ حّر لي مملوٍك بَكّل يعتق لِ مكاتبوهَ) أي (لِ ويد

إتهم) لن ًا، ملكه عن لخروجه نِاقصٌَّ، فيهم المولىَ إملَك بَني في يدخلون فل يد
بَالنية.  إلِ الكامل وهو المملوك مطلق

ُثهم) في (لعبيدهَ وهذا) بَالواو هذا أو حٌر (بَهذا (و) عتق إل ّيَر الحال ثا في (وُخ
ْوليين ُل الثالثة تطلق حيث وهذهَ، هذهَ أو طالق لنسائه: هذهَ قال كالطلق) بَأن ا

ُيخير ْوليين، في و ُل الثالث وتشريُك الوليين، أحد في العتاق ليجاب الكلم لن ا
َق فيما ْي هو عليه فالمعطوفا حر. وهذا، أحدهما بَمنزلة فصارْ الكلم، له إس

ُذ بَالتعيين. المذكورْين لحد الكلم صَدرْ من المأخو
كان بَأن فاعله، غير غيرهَ) أي عن (يقع بَفعل تعلق فعل) أي علىَ دخل (ولٌَِم

وشراء، (كبيع، بَالعقد ُيملك فعل كل وهو والتوكيل، النيابَة فيه يجري مما
والعين بَالنون أخرى وفي بَالموحدةا، ُنِسخة وصَياغة) وفي وخياطة، وإجارْةا،



بَه) لن (ليُخّصه بَالفعل توكيله (أمرهَ) أي اللم اقتضىَ) ذلك (وبَناء المهملة
إملك، وجوهه وأقوى للختصاص، اللم َكه، أوجبت الفعل علىَ دخلت فإذا ال مل
ًا، لك بَعُت في: إن يحنث (فلم له الفعل ذلك ليقع بَأمرهَ يفعله بَأن وذا إْن ثوبَ

َعه إهَ) من بَل بَا إر َكه) المخاطب سواء المخاطب أم َل الكلم: تقدير لِ) لن (أو (َم
ًا بَعُت إن المر. يوجد ولم بَأمرك، ثوبَ

ُع لِ (فعل أو) علىَ عيٍن علىَ دخل (وإن ُيملك لِ فعل كل غيرهَ) وهو عن يق
إب ودخول وُشرب، (كأكل، بَالعقد إد، وَضْر (ملكه) ذلك اللم اقتضىَ) دخول الول
ًا إبَعُت في: إن (فحنث بَالفعل أمرهَ لِ العين َع إن لك، ثوبَ َبَه بَا أمرهَ) من بَل ثو

إنَث وكذا المخاطب ًا لك أكلت في: إن َح علم سواء أمرهَ، بَل طعامه وأكل طعام
الفعل علىَ دخلت ولما ملكه، أوجبت العين علىَ دخلت لما اللم لن لِ، أو بَه

ًا أوجبت غيرهَ عن يقع لِ الذي لِ مما كان لّما الفعل هذا لن العين، إملك أيض
ّيد العين، وهو بَالعقد، ُيملك ما إلىَ فيه اللم صََْرفا وجب بَالعقد، ُيملك وق

دون الجارْةا نِظير فصارْ والوكالة، النيابَة يحتمل العبد ضرب لن بَالولد الضرب
والشرب.  الكل

َكْحَت قول بَعد فكذا، لي إعْرس كل (وفي َنِ إسه:  ُلقت علّي، إعْر هي) أي ط
ُته: تزوجت قالت َمْن أن يعني إعْرُسه، طالق لي امرأةا فقال: كل علّي، امرأ
ًا خرج كلمه لن تطلق، لِ أنِها يوسف أبَي امرأته. وعن تطلق لكلمها، جوابَ
َد ولنِه غيرها، تزويج في كان وكلمها بَه، فيتقيد بَطلق وذلك إإرْضاءها َقَص
إسي»: قول «جامع بَه. وفي فيتقيد غيرها، عندي. أصَح يوسف أبَي الّسَرْخ
ما واجٌب بَالعموم العمل أن وأحمد والشافعي مالك قول وهو الظاهر، ووجه

يقول: أن جوابَه إذ الجواب، علىَ زاد أنِه وذلك بَه، فيعمل ههنا أمكن وقد أمكن،
ًا. وجاز ذلك فكان طالق، فهي فعلُت إن المرأةا إيحاش فائدتها يكون أن مبتدئ

له. (وصَح الشرع أحله فيما عليه اعترضت حين بَها، الغيظ وإلحاق وإغضابَها
َيانِة) لنِه غيرها نِيُة إه، محتَمل نِوى إد إم ًء لِ كل وهو العاّم تخصيصََّ نِوى لنِه قضا

والضمائر. الظواهر بَحقائق أعلم تعالىَ الظاهر. والله خلفا

إع كتاب ْي َب ال
إل بَياُن البيع كتاب بَيان من المقصود أّن اعلم ٌع هو الذي الحل ًا، بَي والحرام شرع
تعالىَ: الله رْحمه لمحمد قيل الفاسدةا. ولهذا العقود من ونِحوهَ الّربَا، هو الذي

ّنف ألِ ًا تص ّنفت فقال: قد الّزهد؟ في شيئ البيع. كتاب صَ
ْنُت ّي َبَ إحّل ما فيه ومرادهَ:  ّ الّزهد َيْحُرم. وليس وما َي والرغبة الحرام، اجتناب إلِ

ُيطيل الّرجل ذكر حيث وسلم عليه الله صَلىَ قوله إليه يشير كما الحلل، في
َعُمُه رّْب، يا رّْب، يقول: يا أغبَر أشعَث الّسفر، ْط ُبَه حراٌم، وَم حراٌم، وَمْشَر
ّذي حراٌم، وملبُسه ُغ ّنِىَ بَالحرام، و َتَجاُب فأ  لذلك؟ ُيْس

َو) في ثّم ُه ّلغة ( إك عن الشيء إخراج بَين مشترٌك ال ْل إم ّدهَ، وبَين بَماٍل، ال وهو إض
ْع حديث: «لِ القبيل هذا بَماٍل. ومن الملك في الشيء إدخال إب ُدكم َي بَيع علىَ أح
ُعد «الّصحاح». ولِ في شرائه. كذا علىَ يشتري أي: لِ أخيه»، ْب البيع يكون أن َي



ّدى بَابَه. وهو علىَ الحديث في ّثانِي المفعول إلىَ يتع الجر وبَحرفا بَنفسه، ال
ًا، هذا نِحو: بَعُت منه. وبَعته فلنِ

تعالىَ: قوله ومنه البائع، وفعل المشتري فعل بَين مشترٌك الّشراء لفظ وكذا
ُهَ َوَشَرو َثَمٍن { كان إذا وأّما للخوةا، الضمير كان إذا أي: بَاعوهَ. وهذا َبَْخٍس}ٍ، إبَ
ّيارْةا، ْئَس قوله بَابَه. وكذا علىَ فالشراء للّس إب َل ْوا َما تعالىَ: {و إه َشَر ُهْم}ٍ، إبَ ُفَس ْنِ َأ

ّظها أي: بَاعوا َتَروهَ. أو ح اش
ّله تعالىَ: {إّن قوله وأّما َتَرى ال إنيَن إمَن اْش إم ْؤ ُهْم الُم ُفَس ْنِ ُهْم َأ َل َوا ُهُم إبَأّن َوأْم َل

ّنَة}ٍ فعلىَ إئَك قوله وكذا حقيقته، الَج َل َو إذيَن تعالىَ: {أ ّل ُوا ا َتَر َدى الّضلَلَة اْش ُه ْل إبَا
َذاَب َع ْل إةا}ٍ، َوا إفَر ْغ ْلَم عليه. واختارْوهَ أي: استبدلوهَ إبَا

َلُة وفي َد َبا َتَراٍض) لقوله التمليك وجه علىَ إبََماٍل) أي َماٍل الّشرع: (ُم إبَ تعالىَ: (
ّ ُكوَن أْن {إلِ ًةا َت ُكْم}ٍ. َتَراٍض َعْن إتَجارَْ ْن إم
ٌد وهو ٌع عق َوأَحّل بَقوله مشرو ّلُه تعالىَ: { َع ال ْي َب َبَا}ٍ ؛ َوَحّرَم ال ّنة الّر وهي وبَالّس

ٌةا ٌةا؛ كثير ّنِه جوازهَ، علىَ الّمة وبَإجماع شهير إملك، أسباب أحد وأ ّنِه ال صَلىَ وبَأ
ّناس ُبَعَث وسلم عليه الله معشر قال: «يا حتىَ عليه فأقّرهم يتبايعون وال

ّتّجارْ ّلغو يحضرهَ هذا بَيعكم إْن ال ُبَوهَ والكذب، ال بَاع بَالّصدقة». وقد فُشو
وتوكيٍل.  بَمباشرةا واشترى

َير أرْبَاب عند صَّح وقد ّنبّي أّن الّس ّتجر وسلم عليه الله صَلىَ ال لكن لخديجة، ا
إعَث فإنِه سنة، عشر بَخمسة البعثة قبل ًا وخرج الرْبَعين، رْأس علىَ ُبَ إلىَ تاجر

ًا بَلغ َلّما لخديجة الشام ّوجها أْن قبل سنًة، وعشرين خمس ٍة بَشهرين يتز وخمس
ًا. وكان وعشرين ًا بَكر أبَو يوم َبّز، في تاجر ّطعام، في وعمُر ال في وعثماُن ال

َلبّز ّتْمر، ا ّباس وال بَعد الكسب أصَحابَنا: أفضل قال هنا العطر. ومن في وع
ّتجارْةا، الجهاد الكتابَة. أفضلها أّن الّصناعة. وعندي ُثّم الّزرْاعة، ُثّم ال

ُد) البيع إق َع ْن َي َو َأي: إثباٍت؛ ( َكر ما بَه والمراد (بَإيَجاٍب)  ْذ ً ُي كلم من أولِ
إثبُت لنِه المتعاقدين، ُبوٍل) وهو القبول إخيارْ ُي َق َو َكر ما للخر. ( ْذ ًا ُي إخر من آ

َقامه يقوم ما أو كلمهما، ٍم، هذا قال: بَعتك لو كما المبيع، قبض من َم بَدرْه
ًا. يقل ولم المشتري فقبضه شيئ

ُبول، اليجاب بَمجموع ينعقد أنِه والمعنىَ َق ّد ولِ وال علىَ يدّل أحدهما يكون أن بَ
َقبول علىَ والخر بَكذا، هذا لك و: جعلت كـ:أعطيتك، اليجاب كـ:أخذت، ال

و: أجزت. و:رْضيت،
َترُط ُيْش َظي كلَمهما المتعاقدين سماع و ْف َل إبَ ماٍض) (و
إرَط و:اشتريُت. وإنِما كـ: بَعُت، تصرفٍا، إنِشاء البيع لّن فيهما الماضي ُش
ْعَرفُا والنِشاء ًا له يضع لم الواضع لّن بَالّشرع، ُي ًا؛ لفظ ُع خاصَّ َيستعمل والّشر

إه ّلفَظ في َع الذي ال إض َق يستدعي لنِه الماضي، عن للخبارْ ُو ْب َبر َس عنه الُمْخ
ًا، الكلم ليكون ّقق علىَ غيرهَ من أدّل الماضي فكان صَحيح فكان الوجود، تح
للوجود. المحّصل بَالنِشاء أشبَه

َعاٍط) أي: وينعقد َت إبَ َو ًا ( ٍةا أيض َع البائع إعطاء ههنا وهي بَمعاطا للمشتري المبي
ّتمليك، البيع وجه علىَ إيجاٍب بَل كذلك، للبائع الثمَن المشتري وإعطاء وال

ُبوٍل.  َق و



ًا)، ْطلق ًا، المبيع كان أي: سواء (ُم نِصاب دون قيمته تكون وهو: ما خسيس
إرقة، ًا أو الّس قال وبَه أكثر، أو نِصابَها مثل قيمته تكون وهو: ما نِفيس

ّيوَن. وقال إنِ إخّي الُخَراَسا َكْر ّيوَن: ينعقد ال إق إعَرا دون للعادةا الخسيس في بَه وال
إجيَب: بَأّن النفيس ُأ ّنِما البيع أصَل جواز لعدمها. و من الّرضا بَاعتبارْ هو إ

ّ الجانِبين، ًا، كان َلّما الّرضا أّن إلِ إقيَم بَاطني ُبول اليجاب ُأ َق َقامه وال لدلِلتهما ُم
أحدهما. أو رْضاهما بَغير يوجدان قد لنِهما منهما، عليه أدّل والتعاطي عليه،

ّتعاطي، ينعقد لِ البيع وأحمد: أّن الّشافعّي ومذهب لها دلِلة لِ الفعال لّن بَال
ّناس. لكن مقاصَد علىَ بَالوضع َقال: إّن قد ال تدّل ما الفوائد من القرائن في ُي

المقاصَد. علىَ
ّدهَ ما بَكل مالك: ينعقد وقال ّناس يع ًا، ال بَالّرضا، المبادلُة المقصود لّن بَيع
ُبْت لم الّشارْع ولّن البيع، حكم ثبت حصلت فمتىَ ْث اللفظ، اشتراُط عنه َي

إفا إلىَ الّرجوع فوجب ُعْر ّتعاطي هو الذي المعروفا ال ًا. ال مطلق
إلَف ُت ّتعاطي في واْخ لتعارْفا جوازهَ والظهُر الثمن، بَيان مع الجانِبين بَأحد ال

ّناس ًا. قال كان إذا الثمن بَيان بَدون وكذا عليه، ال إسّي: وهو معلوم ْل ُبَ ّطَرا ال
يكفي. المبيع تسليم أّن الصغير» إلىَ «الجامع في محمد أشارْ الصحيح. وقد

َذا َوإ ْوَجَب ( ٌد) من َأ إح إبَل البيع المتعاقدين َوا َق ًا الَخُر)، ( أو الخر كان واحد
ًا، ّدد َكّل متع إبيع ( ُكّل الَم إن إبَ ّثَم ْو ال ًا، كان إن للعاقد وليس َتَرَك)، َأ ٍد ولِ واحد لواح

ًا، العاقد كان إن ّدد إة لتفّرق الثمن بَبعض المبيع بَعض في يقبل أن متع َق الّصْف
إب رْضاء فإّن عليه، إج َدهَ البعض ذلك بَبيع الُمو ٍم، غيُر وح ْيع والرضا معلو َب إبَ

َدهَ، بَعضه بَبيع رْضا ليس المجموع ّيد إلىَ الّرديء َيُضّم قد إذ وح ويبيعهما الج
ًا ًا، جميع غرُضه.  فيفوت مع

ّ َذا (إلِ إجُب إ ّيَن) الُمو َثَمَن َبَ إبَل ُكَل) مّما ( علىَ دليٌل ذلك لّن ترك، وما الخر َق
ٍذ اليجاب ولّن بَالتفريق، رْضاهَ ّددةا. أّما إيجابَات معنىَ في حينئ في كّررْ إذا متع
هذا وبَعت مئة، بَخمس هذا بَألٍف: بَعت هذين قال: بَعتك بَأْن البيع، لفظ البيان

ٍد بَألٍف: كّل هذين قال: بَعتك بَأن يكررْ لم إذا فباتفاٍق. وأّما مئة، بَخمس واح
ًا جاز، ومحمد يوسف أبَي فعند مئة، بَخمس ُلهما. حنيفة. والمختارْ لبَي خلف قو

إضي إذا جاز وكذا ّثمن ينقسم مّما المبيع كان إن المجلس في الخر رَْ عليه ال
ٍد بَالجزاء، ٍد، كعب موزون. أو مكيٍل، أو واح

َوَما َبْل) الخر َلْم ( ْق َطَل َي َبَ َع إْن اليَجاُب، ( إجُب)، رََْج ًا الُمو ًا، أو كان مشتري بَائع
ْو) إْن َقاَم (أ ُهَما) أي ( ُد إجب، رْجع إن المجلس. أّما عن العاقدين أحد أَح الُمو

إفد لم َلّما اليجاب فلّن ُبول، بَدون البيع حكم ُي َق قبله يرجع أن للموجب كان ال
ّو ُل إه لُخ إع ّق إبَطال عن رْجو َطَل رْجع فإذا غيرهَ، ح أحد قام إْن إيجابَه. وأّما َبَ

َقبول، قبل ذلك ولهما الّرجوع، دليل القيام فلّن المجلس، عن العاقدين لنِه ال
َقبول. خيارَْ يسمىَ وهذا رْضاهَ، غير من العقد حكم يلزمه الخيارْ، يثبت لم لو ال

َذا َوإ َدا) أي ( إج إزَم) ولِ الصحيح البيع في والقبول اليجاب ُو َل ٍد خيارْ ( من لواح
إعّي ومختارُْ أحمد، عن رْواية وهو مالك، قال العاقدين. وبَه ّنَخ ْورْي. قال ال ّث وال
قال وبَه المجلس، دام ما الخيارْ لحدهما بَل يلزم، الشافعّي: لِ شارْح: وقال

أحمد. 



ّنبّي أّن عمر ابَن حديث من مالك رْوى ما لنا قال: «من وسلم عليه الله صَلىَ ال
ًا، ابَتاع ّتىَ يبعه فل طعام َيه». ووجه ح إف ّنِه الدلِلة يستو وسلم عليه الله صَلىَ أ
ّبر استوفىَ سواء البيع، جاز استوفىَ فإذا المبيع، بَاستيفاء البيع من المنع عن ع
ُع أو المجلس في ّ يجوز لِ بَعدهَ. والبي الصلةا عليه الملك. وقوله ثبوت بَعد إلِ

ّبان السلم إقذ بَن لَح ْن َبُن وكان ـ ُم ْغ ولَي إخلبََة، فقل: لِ ابَتعت ـ: «إذا البيع في ُي
إخلبَة ثلثَة الخيارُْ ٍم». وال ّنِه الخاء بَكسر أيا علىَ يدّل المعجمة: الخداعة. فإ
ّق إبَطاُل المتبايعين لحد الخيارْ إثبات في ولّن والقبول؛ بَاليجاب البيع لزوم ح

ٍز غير وهو الخر، ولّن إضَرارْ»، ولِ َضَررَْ وسلم: «لِ عليه الله صَلىَ لقوله جائ
ّنكاح. والقبول بَاليجاب فيلزم معاوضة، عقد البيع كال

ّتة الكتب أصَحاب رْواهَ ما وأّما الله عبد عن نِافع، عن ـ للشيخين واللفظ ـ الّس
ّنبّي أّن عمر ابَن إن وسلم عليه الله صَلىَ ال َعا ّي َب ٍد كّل قال: «ال بَالخيارْ منهما واح

ّ يتفّرقا، لم ما صَاحبه علىَ َع بَيعهما يكون (أو الخيارْ بَيع إلِ لفظ خيارْ)». وفي بَي
ٍد فكّل بَالبيع، المتبايعان تبايع لهما: «إذا لم ما بَيعه من بَالخيارْ منهما واح
َيارْ، علىَ بَيعهما قال: «يكون أو يتفّرقا»، إخ فقد خيارْ علىَ بَيعهما كان فإذا ال
َوَجَب». 

إعّي إبَراهيم عن منقول وهو ـ الحسن بَن محمد فقال ّنَخ ّوٌل ال َؤ المراد بَأّن ـ: ُم
َقبول. فإّن خيارْ فيه بَالخيارْ القبول قبل منهما لكَل كان أوجب إذا أحدهما ال
ْذ ولم المجلس في داما ما الخيارُْ، ُدهما يأخ الحديث لفظ آخر. وفي عمٍل في أح
ٌةا لِ بَالقوال فالتفّرق هذا، حقيقًة. وعلىَ البيع حالَة متبايعان فإنِهما إليه، إشارْ

َوإْن قوله في كما بَالبَدان، َقا تعالىَ: { َفّر َت إن َي ْغ ّلُه ُي ّ ال إه}ٍ. فإّن إمْن ُكل إت َع الّزوج َس
ّلق إذا ُفْرقة تحصل ماٍل علىَ امرأته ط ّوٌل أبَو بَقبولها. وقال ال َؤ بَأّن يوسف: ُم

إق المراد ُق فيه بَالتفّر ُبول. انِتهىَ. قبل اليجاب بَعد بَالبَدان التفّر َق ال
ّ والمراد ّ بَيع بَقوله: «إلِ ّ الخيارْ، بَيع المتبايعين الخيارْ» (أي: إلِ تبايعا إذا أو) إلِ

فيكون فيقول: اخترُت، لصاحبه: اختر، أحدهما يقول أن الخيارْ. والمعنىَ بَيع
ًا هذا ُقُط للبيع، إلزام َيْس ًا. المجلس كان وإن خيارُْهما، َو قائم

إن لرواية بَعيد وهو الّشرط، خيارْ علىَ الخيارَْ بَعضهم وَحَمَل ّيعا َب ّي: «ال الترمذ
َقا لم ما بَالخيارْ َفّر َت لصاحبه: اختر»، أحدهما يقول لفظ: «أو يختارْ». وفي أو َي

ًا اشترى إذا عمر ابَن يختارْ». وكان «أو بَدل َق له، يكون أن وأحّب شيئ َفارَْ
إمَل رْجع، ثم قليلً، فمشىَ صَاحبه زيادةا عليه بَالبَدان. ويدّل التفّرق علىَ َفُح

ّي: «ولِ داود أبَي إحّل والترمذ أي: يستقيله»، أن خشيَة صَاحبه يفارْق أن له َي
العقد.  يفسخ أْن خشية

َيا قوله إطلق ولنا َها تعالىَ: { ّي إذيَن أ ّل ُنوا ا ُفوا آَم ْو إد}ٍ، َأ ُقو ُع ْل ٌد وهذا إبَا قبل عق
ُلوا تعالىَ: {لِ وقوله التخيير، ُك ْأ ُكْم ت َل َوا ُكْم َأْم َن ْي إل َبَ إط َبا ْل ّ إبَا ُكوَن أْن إلِ ًةا َت َعْن إتَجارَْ

ُكْم}ٍ ، َتَراٍض ْن َقبول اليجاب وبَعد إم ُدق وال ًةا َتص متوقفة غيَر تراٍض، عن تجارْ
تعالىَ: التخيير. وقوله قبل المشتري أكل تعالىَ الله أبَاح التخيير. فقد علىَ

ُدوا إه َوأْش َذا { َأْمٌر إإ ُتْم}ٍ  ْع َي َبا ّثق َت ّتو ّتجاحد يقع لئل بَالّشهادةا بَال ثبت فلو البيع، في ال
إدَم الخيارْ َع ّلزوم و النصوص. هذهَ إبَطال لزم قبله، ال



ّ هذا من له مخلصَّ المحققين: ولِ بَعض قال الخيارْ قبل العقد لزوَم يمنع أن إلِ
ًا، لزومه ُيعرفا ويقول: إنِما إبر وقد شرع ُت ّتراضي اختيارْ فيه اع اليجاب بَعد ال

ُبول َق ّ لنا مخلصَّ قال: ولِ رْويناها. ثم التي بَالحاديث وال اعتبارْ إمكان بَتسليم إلِ
إم في الخيارْ ّدعاء العقد، لزو ٍم غير أنِه وا ًء المذكورْ الحديث من لِز أن علىَ بَنا
لنِه وانِقضىَ، بَينهما البيع َتّم َمن لِ البيع، بَأمر المتشاغلن المتبايعين حقيقة

إن، يعني مجاز. والمتشاغلن ْي قبل أحدهما إيجاب عند عليهما يصدق المتساوَم
َقبول. خيارْ هو وهذا المراد، هو ذلك فيكون الخر، قبول ال

ُيعَرفُا َو ُع ( إبي إةا) (إليه، الَم ًا، كان أي): إذا بَالَشارَْ إر (لِ محسوس ْك إذ إرْ إبَ ْد َق ال
إف)، َوصَْ ْل َتَرُط بَذكرهما حاجة أي: لِ وا ُيْش ٍذ. والمعنىَ:  معرفُة البيع لصحة حينئ

ًا جهالته، ينفي بَما المبيع ًا كان للمنازعة. فإن قطع َتفىَ حاضر ْك لن بَالشارْةا، ُي
ّتعريف، في كفايًة بَها ْبَرةا هذهَ قال: بَعتك فإذا ال َطة، من الّص ْن إح الثياب هذهَ أو ال

ّدرْاهم، بَهذهَ ـ العدد مجهولة وهي ـ إبل، ـ له مرئية وهي ـ ال َق إزم، البيع جاز َف َل و
ّباقي لن ّتسليم من منعها لعدم تضّر لِ وهي القدرْ، جهالة ال ّلم.  ال ّتس وال

ّ َلَم) فإن في (إلِ ّد لِ فيه المبيع الّس يجيء ما علىَ ووصَفه، قدرْهَ معرفة من بَ
سبحانِه. الله شاء إن بَابَه، في

وحاصَله
ًا، كان إذا المبيع أّن ْعَرفا مما كان فإن غائب إلي ُي ْي َك إج: كال َذ ْنُِمو ُل الحبوَب، من بَا

إنِّي َوْز إن من وال ّي والعسل، الّسْم ّلوز، المتقارْب: كالجوز والعدد بَعضه فرؤُية وال
ّدواب، كالثياب بَه يعرفا لم كله. وإن كرؤُية أوصَافه، جميع ذكر من بَد فل وال
ًا ّثمن قدرْ معرفة ويشترط الّرؤُية، خيارْ للمنازعة. وله قطع كان لو ووصَفه ال

ّذمة، في ًا البلد، نِقد اختلف إذا ال ّثمن قدرْ معرفة لِ للمنازعة، قطع المشارْ ال
التعريف. أسباب أبَلغ الشارْةا إذ ووصَفه، إليه

ّين غير دفع للمشتري فيجوز البيع، في المضروبَين النقدين تعيين ونِفينا المع
ّينه العقد في َفر، عندنِا. وع المعاوضة عقود في بَالتعيين والّشافعّي ومالك، ُز

والّصدقة. والغصب، والوكالة، والّشركة، الهبة، في يتعين كما وفسوخها
َو) يعَرفا ّثَمُن ( إهَما) أي (ال إد َأَح َةا إبَ والصفة. فيعَرفا القدرْ بَذكر أو بَالشارْ
ًا كان إْن بَالشارْةا يكن. لم إن والصفة القدرْ وبَذكر بَها، معين

إصّح َي َو ُع ( ْي َب َثَمٍن ال َؤّجٍل الصَل َحاَل) وهو إبَ َوُم َأَجٍل ( ٍم) لطلق إبَ ْعلو تعالىَ: قوله َم
َأَحّل َو ّلُه { َع}ٍ، ال ْي َب إلَما ال ّنِه من عائشة عن البخارْي في و وسلم عليه الله صَلىَ أ
ًا اشترى ّي من طعام ًا ورْهنه أجٍل إلىَ يهود لفٍظ حديد. وفي من له درْع

ًا ٍة. ولقوله للصحيحين: طعام الّسلم): «من (في والسلم الصلةا عليه بَنسيئ
ٍم كيٍل في فليسلف تمر، في أسلف ٍم، ووزن معلو معلوم». أجٍل إلىَ معلو
الجماع. انِعقد ذلك وعلىَ

َ َولِ ْدس، البيع وهو أشهر، والضم الجيم، الُجَزافُا) بَتثليث َيُضّر ( ّظن أو بَالَح بَال
َعّرب فارْسّي وهو وزٍن، ولِ كيٍل بَل َعَجّمية بَالكافا َكزافا ُم ّ ال في) بَيع (إلِ

إس ْن إج إلَما (ال إس)  ْن إج ّ الجماعة رْوى إبَال ّي إلِ َبادةا حديث من البخارْ الصامت بَن ُع
بَالفضة، والفضة بَالذهب، قال: «الذهب وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أّن



ُبّر، والبّر ً بَالملح، والملح بَالتمر، والتمر بَالشعير، والشعير بَال ًء بَمثٍل، مثل سوا
ٍء، ًا بَسوا ٍد، يد ًا كان إذا شئتم كيف فبيعوا الصَنافا هذهَ اختلفت فإذا بَي ٍد». يد بَي

إفا في الجهالة ولّن ٍة غير الُجَزا ّتسليم، من مانِع بَأْن القيمة، كجهالة يضّر فل ال
ًا اشترى ٍم شيئ ّنِما يدرْ ولم بَدرْه إس في الُجَزافا امتنع قيمته. وإ بَالجنس الجن

ٌق واحتماله الّربَا، احتمال من فيه إلَما ًا. وفي بَحقيقته ملح ّذخيرةا»: احتياط «ال
ًا كان إذا الِستثناء هذا أّن إذا وأّما ـ، صَاع نِصف وأدنِاهَ ـ الكيل تحت يدخل شيئ

ً كان ًا. بَجنسه بَيعه فيجوز تحته، يدخل لِ قليل ُجَزاف
ُق َل ْط َوُم إن) وهو ( ّثَم ّيد لم الذي ال َق بَوصٍَف، المجلس في أو العقد، صَلب في ُي

إد ولِ ٍد بَنق ُيْحَمُل درْاهم عشرةا نِحو بَل َلىَ ( إج) أي َع َو َعامل ما أغلب الرْْ َت في بَه ُي
ّية استوت سواء البلد كّل معلوٌم بَه التعامل غلب ما لّن اختلفت، أو النقود، مال

َفإْن كالمعلوم بَالعرفا والمعلوم بَالعرفا، ّنصَّ. ( َوى بَال َت َواُج اْس إد رَْ ُقو ّن َد) ال َفَس
َفْت (إْن البيع َل َت َها) لّن اْخ ُت ّي إل لو المنازعة. وأّما إلىَ يفضي الجهالة هذهَ مثل َما

ّية استوت البيع.  جاز والّرواج المال

َوإْن َع ( ٍد ذو بَي ْفَرا ٍد) منها ُكّل أ إح ًا، َوا َذا) درْهم َك إبَ إإْن ( َف َوْت) تلك َلْم ( َفا َت الفراد َت
ٌةا: كل بَيعت بَأْن ْبر ٍز صَُ ٍم، قفي ٍم ذرْاٍع ثوٌب: كل بَيع أو بَدرْه (صََّح) البيع بَدرْه

ٍد) عند (في إح َتىَ. وهو وبَه ومحمد، يوسف أبَي عند الكّل وفي حنيفة، أبَي َوا ْف ُي
معرفة إلىَ يحتاج فل بَالشارْةا معلوٌم المبيع لّن وأحمد، والّشافعّي مالك قول

ْبَرةا يكيل بَأْن بَيدهما رْفعها لن يضّر لِ الجهالة من فيه وما قدرْهَ، في الّص
المجلس.

ٍة، غير الفراد جملة لن مجهوٌل الثمن أّن حنيفة ولبَي بَإزائها ما فيكون معلوم
ً الثمن من ّ مجهولِ ويفسد فيه البيع فيصّح معلوٌم، ـ الواحد وهو ـ القّل أّن إلِ

ّ عداهَ، فيما المجلس. في بَالكيل أو الفراد، جميع بَتسمية الجهالة ترتفع أن إلِ

ًا بَاع لو كما القيمة في الفراد تفاوتت وإْن (وإلِّ) أي ٍةا كّل غنم ٍم شا َفلَ) بَدرْه )
(أصَْلً)، البيع يصّح

ٍد في ولِ ، الفراد جملة في لِ أي عندهما حنيفة. وأّما أبَي عند وهذا منها، واح
ّ مّر ما والوجه وأحمد، والّشافعّي مالك قول وهو الكّل، في فيصّح الفراد أّن إلِ

ٍد في البيع يجوز فل متفاوتة، هنا ْبَرةا. بَخلفا حنيفة أبَي عند منها واح الّص
َوإْن َع ( ًةا) أي َبَا ْبَر ْومة صَُ ٍم ُك َعلىََ وزٍن ولِ كيٍل بَل طعا َها ( ّنِ َئُة أ ٍة) صَاٍع إم َئ إم إبَ

َقصََّ) المبيع (فإْن درْهم، َذ المئة عن َنِ َأَخ إي) الموجود ( إر َت إة) لّن الُمْش إحّص (بَال
ٍء، ذو الكيل ْو المبيع، أجزاء علىَ ينقسم والثمن جز الّصفقة لّن َفَسَخ) البيع (أ

وأحمد. والّشافعي مالك قال وبَه بَالموجود، رْضاؤُهَ يتّم لم عليه تفّرقت َلّما
َوإْن َد) علىَ ( إع) ما المئة َزا إئ َبا َفلل ّنِه زاد، ( علىَ وقع البيع فإّن ملكه، علىَ بَاٍق ل
ٍرْ غيرهَ.  يتناول لِ كذلك يكون وما معيٍن، قد

إفي َو ْذرُْوع) بَأْن ( ًا بَاع الَم ّنِه علىَ ثوبَ ٍةا، أذرٍْع عشرةا أ المشتري فوجد بَعشر
َذ) المشتري ذلك، من أقل الثوب َأَخ ّقَل ( ُكّل (ال إن إبَ ّثَم ْو ال ّذرْاع َتَرَك) لّن أ ال
ً الثمن كّل فكان الوصَافا، علىَ ينقسم لِ والثمن للمذرْوع، وصٌَف َبَل بَكل مقا
ّنِه غير العين، ّنِه للمشتري، الخيارْ ثبت أ عليه وقع فيه، مرغوٌب وصٌَف فاته ل



َثُر ْك هذا فكان صَفة، هنا الّزائد لن للبائع، خيارْ ولِ للمشتري، َلُه) أي العقد. (وال
ّنِه بَشرط بَاع إذا ما بَمنزلة سليٌم. هو فإذا معيب، أ

َوإْن َقاَل): (
ّنِه علىَ الثوب هذا بَعتك ُكّل أذرٍْع عشرةا أ ٍم) فوجدهَ إذرَْاٍع ( َه إدرْْ أقّل المشتري إبَ

إة)، أكثر أو إحّص ْل إبا َف )
إفيهَما) أي بَالحّصة الكّل فيأخذ أي لّن الترك، وله والنقصان، الّزيادةا في (

ّذرْاع ًا، كان وإْن ال ّ وصَف ً يكون أن يصلح أنِه إلِ فإذا بَانِفرادهَ، بَه ُينتفع لنِه أصَل
ْفقة لتفّرق للمشتري الخيارْ كان وإنِما أصَلً، صَارْ ثمٌن له ُسّمي في عليه الّص

قولِن: القديم في الشافعي الّزيادةا. وعن في الثمن ولزيادةا النقصان،
يصّح. والخر: لِ كمذهبنا، الخيارْ وله العقد أحدهما: يصّح

َوصََّح ُع ( ْي إر َبَ ّب إه) وهو إفي ال إل ُب ْن وقال القديم، في والشافعّي وأحمد مالك قول ُس
ّنِه يصّح، الجديد: لِ في منه، وهذا الغررْ، بَيع عن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ ل
إجيَب قدرْ يدرْي لِ لنِه ُأ الهواء، في الطير بَيع نِحو علىَ محموٌل ذلك بَأّن الحّب. و

إل في بَيعه علىَ «المبسوط»: أو الماء. وفي في والسمك ُب ْن ّد. أْن قبل الُس يشت

إء) بَكسر بَيع (و) صَّح إقل َبا ًا، اللّم وتشديد القافا (ال ًا وبَتخفيفها مقصورْ ممدود
إهَ) مّما إو َنِْح َو إسم، قشران له ( إحّمصَّ والرْز، كالّسْم الحبوب وسائر الخضر وال

ّلفة، ّلوز والجوز المغ ُتق وال َفْس إهَ (في والبندق وال إر إل)، إقْش ّو ُنِسخة: في وفي ال
ّنِما الخارْج، قشرهَ ّول، وإ ًا فيه لّن قال: ال إفعّي، خلف ّثانِي إقشرهَ في أّما للّشا ال
ًا.  فيجوز إجماع

إقلء بَيع في الّشافعّي عن والمنصوص َبا ّنِه الخضر ال مالك يجوز. وقال لِ أ
إفعّي: يجوز، أصَحاب من وكثير وأحمد ّلوز الجوز وكذا الّشا َبان، وال إط وأّما الّر
خلفا. بَل فيجوز منهما اليابَس

ّ الجماعة رْوى ما لنا ّي إلِ إبّي «أّن عمر ابَن عن نِافع عن البخارْ الله صَلىَ الن
إل بَيع وعن يزهو، حتىَ النخل بَيع عن نِهىَ وسلم عليه ُب ْن ويأمن يبيّض حتىَ الّس

ّنخُل والمشتري». يقال: زهىَ البائع نِهىَ العاهة، أو الحمرةا فيه بَدت إذا يزهو ال
ّنبّي أن أنِس «الصحيحين» عن في الّصفرةا. وما نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ ال

ّثمارْ بَيع عن ّتىَ ال َو ح ّنخل بَيع وعن صَلُحها، يبد ّتىَ ال يزهو؟ قيل: ما يزهو، ح
َيْحَمارّْ َفارّْ». أو قال: « َيْص

ّي، زكاةا وفي ُبَخارْ ّنِه عمر ابَن عن ال ّثمر بَيع عن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ أ ال
َو حتىَ إئَل إذا وكان صَلُحها، يبد عاهتها». وما تذهب قال: «حتىَ صَلحها عن ُس
ّي داود أبَو رْوى َلَمة، بَن َحّماد حديث من ماجه وابَن والترمذ ْيد، عن َس عن ُحَم
إبّي أّن أنِس ّن ّد، حتىَ العنب بَيع عن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ ال بَيع وعن يسو

ّد. قال حتىَ الحّب ّي: حديٌث يشت ًا نِعرفه لِ غريٌب، حسٌن الترمذ ّ مرفوع من إلِ
َلمة. ورْواهَ بَن حّماد حديث إن، ابَن َس ّبا في والحاكم «صَحيحه»، في إح

ّتىَ الحّب بَيع رْواية: عن مسلم. وفي شرط علىَ وقال: صَحيح «مستدرْكه»، ح
وهو الحّب، إلىَ الفراك بَإسناد الّراء بَكسر كان البيهقي: إْن يفرك. وقال

ّد، قوله: حتىَ وافق الشبه، فاعله، ُيَسَم لم ما علىَ الّراء بَفتح كان وإن يشت
إل عن تنقيته واقتضىَ خالفه ُب ْن ّتىَ الّس بَيعه. يجوز ح
ّدلِلة ووجه الحديث فظاهر قبلها، ما حكم يخالف الغاية بَعد ما حكم أّن ال



ّبُر يخرج حتىَ يجوز لِ الّشافعي الغاية. وعند وجود عند الجواز يقتضي من ال
إله ُب ْن ّول.  إقشرهَ من والباقلء ُس ال

ّنِه ٌع ماٌل قلنا: إ َف َت ْن ْنِه بَه، ُم ّدخر ل َفَما الله قال سنبله في ُي ُتْم تعالىَ: { ْد َحَص
ُهَ َذرُْو إه}ٍ فيجوز في َف إل ُب ْن في كالشعير القشر في الباقلء نِحو وبَيع فيه، بَيعه ُس

ّنخل بَيع قيل: يجوز سنبله. فإن بَه استدللتم ما ومقتضىَ عندكم، الّزهو قبل ال
إجيَب يجوز لِ أنِه الحديث من ّنِه ُأ ّتمر بَيع علىَ محموٌل بَأ ّنْخل علىَ ال بَشرط ال

ّترك َهَب لو «أرْأيت وسلم عليه الله صَلىَ قوله بَدليل يصفّر أو يحمّر أن إلىَ ال أذ
ّله َةا، ال ّنِما الذهاب إذ أخيه» ؟ مال أحدكم يستحّل بَم الثمر ّهم إ اشتراهَ إذا ُيتو
ّترك. أو بَشرط الدرْاك قبل َلم، علىَ محموٌل ال َلُم يجوز لِ يعني الّس فيه الّس
ّتىَ ّناس بَين يوجد ح ّثمر، الله منع «إذا وسلم عليه الله صَلىَ قوله بَدليل ال فبم ال

ً فيكون »؟ أخيه مال أحدكم يستحّل إم وجود اشتراط علىَ لنا دليل َل فيه الُمْس
الحلول. حين إلىَ العقد حين من

ُع (و) صََّح ْي َبَ ٍةا ( ُد َلْم َثَمَر ْب َها) وقال َي وشمس وأحمد، والّشافعّي، مالك، صََلَُح
إسّي، الئمة إهْر الّسَرْخ َدهَ وَخوا أن جوازهَ في يجوز. والحيلة أصَحابَنا: لِ من َزا

َباع ًا فيكون الشجرةا مع ُي َفع لنِه عندنِا الجواز والصَّح لها، تبع المال، في بَه منت
ْو الطفل كبيع فصارْ ْد والجحش. (أ َدا) صَلحها، َق العلماء، بَين خلفٍا بَل وهذا َبَ
ّو تفسير في الخلفا وإنِما ُد إط»: هو في ما علىَ فعندنِا صَلحها، ُبَ ْبُسو أْن «الَم
يكون «التجريد»: أْن «الُخلصَََة» عن في ما وعلىَ والفساد، العاهة ُيؤَمَن

ًا ّنضج ظهورْ الّشافعّي: هو بَه. وعند منتفع الحلوةا. ومبادىء ال
ّثمرةا بَيع صَّح (و) إذا إجُب) علىَ ال َي َها) في المشتري ( ُع ْط َق ملك ليتفّرغ الحال (
ّثمر، دون الشجرةا كبيع ملكه، عن البائع ًا، اشتراها إذا وهذا ال بَشرط أو مطلق

القطع.
َوَشْرُط َها) أي ( إك ّثمرةا َتْر َلىَ ال َع إر) وترك ( ُد الرْض في الّزرْع الّشَج إس ْف ُي َع). ( ْي َب ال

ُد لم إذا أّما ْب َهَ ولم بَدا أو صَلحها، َي َنا َت ّتفاق. وأّما عظمها، َي عظمها تناهىَ إذا فبا
ْغل وهو العقد، يقتضيه لِ شرٌط لنِه يفسد، يوسف وأبَي حنيفة أبَي فعند ملك َش

ّنِه أو الغير، ٍة، في صَفقٌة وهو عنه، منهٍي علىَ مشتمٌل ل ٌةا لنِه صَفق بَيع في إجارْ
ّثمن، من حّصٌة للمنفعة كان إن ٌةا ال محمد: لِ لها. وقال تكن لم إن بَيٍع في وإعارْ

ًا. وهو يفسد ّي ومختارْ وأحمد والّشافعّي مالك قول استحسانِ لتعامل الطحاو
نِكير. غير من بَه الناس
إة»: الفتوى محمد. وفي قول علىَ «السرارْ»: الفتوى وفي َف ّتْح علىَ «ال

ّتعامل لّن قولهما، ّترك، بَشرط يكن لم ال ّترك بَالذن كان وإْن ال غير من بَال
إةا»: قال شرط. انِتهىَ. وفي َير إخ ّذ (أن الذن طريق في الليث: المخلصَّ أبَو «ال

ّترك في يأذن) للمشتري ًا كان الذن عن رْجع متىَ أنِه علىَ ال في له مأذونِ
ّترك ٍد. بَإذٍن ال جدي
والسلم: «من الصلةا عليه قوله من رْوينا بَما المحققين بَعض لنا واحتّج

ً اشترى ّبََرْت قد نِخل ّ للبائع، فثمرتها ُأ ُله يشترَط أْن إلِ للمشتري المبتاع». فجع
ًا، بَيعه جواز علىَ يدّل بَالّشرط ّيد لم لنِه مطلق اشتراط عند البيع في دخوله يق



ُترَض بَدا بَكونِه المبتاع ْع ّنزاع بَأّن عليه صَلحه. وا ً بَيعه جواز في ال لِ مستقل
ًا، ًا فيه. واحتّج خلفا لِ لنِه تبع َةا مالك» عن «موطأ في بَما أيض عبد بَنت َعْمَر

ّنبّي زمن في حائٍط ثمر رْجٌل قالت: ابَتاع الرحمن وسلم عليه الله صَلىَ ال
ّتىَ عليه وقام فعالجه ّين ح ّنقصان، له تب أو بَه يضع أن الحائط رّْب فسأل ال
إقيله، ّنبّي إلىَ المشتري أّم فذهبْت يفعل، لِ فحلف ُي وسلم عليه الله صَلىَ ال

ّلىَ له فذكرت ًا»، يفعل لِ أن ذلك. فقال: «تأ فأتىَ الحائط رّْب بَذلك فسمع خير
ّنبّي القالة تترتب لم البيع صَحة له. ولولِ فقال: هو وسلم عليه الله صَلىَ ال
عليه.

ّوزوا فإنِهم ظاهرهَ، تركوا قد فهم المذكورْ النهي وأّما يبدو أن قبل البيع ج
ّتفقنا فقد لمنطوقه، صَريحة معارْضة القطع. وهذهَ بَشرط صَلحها أنِه علىَ ا
الظاهر. متروك

ّثمرةا في الفضل يطيب بَبقائها البائع رْضي وإذا هذا، له حصل لنِه للمشتري، ال
ّدق المشتري، وتركها يرض لم وإن مباٍح، بَطريٍق ّثمرةا، ذات من زاد بَما تص ال
له. يطيب فل المالك، إذن بَل الشجر من بَمعنىَ الّزيادةا لحصول
ُتعرفا بَينهما. تفاوت فالزيادةا الدرْاك، يوم والتقويم البيع يوم بَالتقويم الّزيادةا و

ّدق لم عظمها، تناهىَ بَعدما تركها وإن بَتغير جودةا زادت لنِها بَشيء، يتص
ًا. لِ والقمر الشمس أثر من وذا واللون، الطعم ذات

إء َنا ْث إت ٍرْ) كما (كاْس ْد ُد َق ْفُس ٍرْ بَاستثناء البيع َي ٍم) من مقدا ُلو ْع أو مقطوعًة الثمر، (َم
ٍة، غير ّبَما لنِه مقطوع الفائدةا، عن العقد فيخلو المستثنىَ، بَعد شيء يبقىَ لِ رْ

ً استثنىَ إذا ما بَخلفا ًا، نِخل بَالمشاهدةا. وفي معلوٌم الباقي لّن معين
َةا بَاع «المواهب»: لو ً منها واستثنىَ الثمر ظاهر في البيع صَّح معلومًة أرْطالِ

لو كما العقد، من استثناؤُهَ جاز بَالعقد إفرادهَ جاز ما أن الصَل لن الرواية،
ًا استثنىَ ًا، جزء لو كما منه، استثناؤُهَ يصّح لِ بَالعقد إفرادهَ يجوز لِ وما ُمشاع
ًا استثنىَ واختارْها الحسن، رْواية وهو ونِحوها. وقيل: يفسد، الّشاةا من عضو

ّي ّطحاو الِستثناء. بَعد من بَقي ما لجهالة ال

فصٌل

إرْ (في َيا إط)  إخ الّشْر

َيارُْ (صََّح) بَالجماع إخ إط)، ( َغَررْ، من فيه إلَما يصّح، لِ أْن والقياس الّشْر ولظاهر ال
ّ وشرٍط، بَيٍع عن والّسلم الصلةا عليه نِهيه ّنصَّ أّن إلِ ابَن رْواهَ ما وهو بَه، ورْد ال

ّبان «سننه»: أّن في ماجه إقذ بَن َح ْن ً كان عمرو بَن ُم في آّمٌة أصَابَته قد رْجل
ّتجارْةا، ذلك علىَ يدع لِ وكان لسانِه، فكسرت رْأسه َبُن، يزال لِ فكان ال ْغ فأتىَ ُي
ّنبّي فقل: لِ بَايعت أنِت فقال: «إذا ذلك، له فذكر وسلم عليه الله صَلىَ ال

فأمسكها، رْضيت فإذا لياٍل، ثلثِ بَالخيارْ ابَتعتها سلعة كّل في أنِت ثم إخلبََة،
إخطت وإن ّبان علىَ فارْددها س الموحدةا، وتشديد المهملة بَفتح صَاحبها». وَح

إقذ ْن إخلبَة بَالمعجمة، وُم المعجمة: الخداعة. بَكسر وال
ُكَل إل ُهَما) أي ( ْن ُهَما) أي والمشتري، البائع من لكل إم َل َو ًا، ( بَإذنِهما. ولغيرهما مع



َفر وأفسد القياس. وهو العاقد، لغير بَالخيارْ العقد ُز
َثَة َ َثل ٍم ( ّيا ْو َأ َقّل) بَالنصب أ الظرفية. علىَ فيهما أ
َيان وقال ْف ّي، ُس إرْ ْو ّث ْبُرَمة: يجوز وابَن ال ّنِه للبائع، لِ للمشتري الخيارْ ُش ثبت ل
َتَصُر القياس، خلفا علىَ ْق ُي ّنصَّ مورْد علىَ َف أخرجه إلَما المشتري، وهو ال

ّبان قال: كان عمر ابَن عن عنه، وسكت الحاكم إقذ بَن َح ْن ً ُم ًا، رْجل وكان ضعيف
َع قد إف إرَب أي ـ مأمومًة رْأسه في ُس عليه الله صَلىَ الله رْسول له فجعل ـ ُض

ٍم ثلثة الخيارْ وسلم ّيا الله رْسول فقال لسانِه، ثقل قد وكان اشتراهَ، فيما أ
يقول: لِ أسمعه وكنت إخلبََة»، فقل: لِ ـ اشتر أي ـ وسلم: «بَع عليه الله صَلىَ
إل دالًِ، اللم بَإبَدال إخدابَة. يعني لِ إخدابَة َثق بَيانِه. لظهارْ وبَتكرارْهَ لسانِه، إل
فيقول: إن غاٍل، هذا له: إّن فيقولون أهله إلىَ بَه ويجيء الشيء يشتري وكان

ّيرنِي قد وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول بَيعي. أي: شرائي.  في َخ

ّنِما الّشرط خيارْ بَأّن وأجيب ّناس لحاجة جاز إ بَالتأمل الغبن لدفع إليه ال
ماجه: «إذا ابَن لفظ أّن علىَ والمشتري، البائع فيه يستوي وذلك والتفكر،
الوسط»: «تارْيخه في البخارْي رْواهَ والشراء. بَل البيع يشتمل وهو بَايعت»،

الّشراء بَمعنىَ البيع جاز وإن بَابَه، علىَ كونِه إخلبَة». والصَل فقل: لِ بَعت «إذا
ّدم. كما تق
َثَر) أي (لِ ْك ّيام، ثلثة من أكثَر الّشرط خيارْ يصّح لِ أ وهو حنيفة، أبَي عند وهذا أ

َفر قول ُةا والّشافعي. وقال ُز ّد مثله، في المبيع اختيارْ يمكن ما الخيارْ مالك: م
ٍم من أكثر يبقىَ لِ مما المبيع كان فإن الشياء، بَاختلفا ويختلف لم كالفاكهة يو

في عليها الوقوفا يمكن لِ صَفٌة فيه كان وإن يوم، من أكثر يشترط أن فيه يجز
ّيام، ثلثة ّيام، ثلثة من أكثر فيه يشترط أن يجوز أ َع لنِه أ إر إلىَ للحاجة ُش

بَذلك. تندفع وهي التأّمل،

ّيام ثلثة من أكثر وأحمد: يصح ومحمد يوسف أبَو وقال ًةا كان إذا أ ّد معلومًة، م
ّتأجيل ّنِه عمر ابَن ولحديث قصرت، أو طالت سواء الثمن، في كال الخيارْ أجاز أ

القياس، خلفا علىَ بَالحديث يثبت الخيارْ شرط حنيفة: أّن شهرين. ولبَي إلىَ
ّدةا علىَ يزاد فل يمنع أْن إّما الّشرعي التقدير أّن وذلك فيه، المذكورْةا الم

َدهما يمنع أو الحدود، في كما والزيادةا النقصان وهو وأكثرهَ، الحيض كأقّل أح
ّ الّزيادةا، فيمنع بَالجماع، النقصان يمنع لِ ههنا ّنِه له يكن لم وإلِ صَلىَ فائدةا. ول
عليها. يزد ولم المعرفة، ضعف غاية في كان لمن الثلثة ضرب وسلم عليه الله

ّ ّنِه) أي (إلِ ّيام ثلثة من أكثر كان إذا الخيارْ بَشرط البيع أ َيُجوُز أ َهَ) من إْن ( َأَجاَز

إة) وقال (في الخيارْ له َث َ َثل َفر: لِ الّشافعي ال ًا انِعقد البيع لّن يجوز، وُز فاسد
ًا ينقلب فل فيه، الثابَت الشرط لفساد ًا بَاع لو كما بَإسقاطه، صَحيح درْهم

ّدرْهم أسقَط ثم بَدرْهمين، ثم نِسوةا، أرْبَعة وتحته امرأةا نِكح لو وكما الزائد، ال
ّلق ّثلثة في بَإجازته حنيفة: أنِه الرابَعة. ولبَي ط تقّررْهَ، قبل الُمفسد أسقَط ال
ًا بَاع لو كما فصارْ ّلمه. وفي نِزعه ثم سقف في جذع «المحيط»: شرط وس
ًا، الخيارْ ًا، أو أبَد ًا أو مطلق ٌد مجهوٍل بَوقٍت مؤقت ًا فاس وأحمد. لمالك خلف

َذا) يجوز َك َو ّنُِه) أي َشَرَط (إْن البيع ( ْد َلْم (إْن المشتري أ ُق ْن ّثَمَن َي إة) إلىَ ال َث َ َثل



ّيام ْو أ ْثَر (أ َك َ أ َع) بَينهما. أّما َفل ْي أكثر إلىَ وأّما الثلثة، علمائنا فعند ثلثة، إلىَ َبَ
ّثلثة في نِقد إن لكن فقط، محمد فعند الثلثة، من الثلثة. والقياس عند صَّح ال
ُع يجوَز لِ أن َفر قول وهو الّشرط، بَهذا البي بَيع لنِه وأحمد، والّشافعّي ومالك ُز

إرط ٌةا إقالٌة فيه ُش ّلقها فاسد ّيام، ثلثة في الثمن نِقد عدم وهو بَشرٍط لتع فل أ
ْولىَ. بَل صَحيحة إقالة بَشرط كالبيع يجوز أ
ّنِه ولنا بَين الثلثة في يتخيّر لنِه والمقصود، الحاجة في الشرط خيارْ معنىَ في أ

ّوَز الخيارْ وشرط والمضاء، الفسخ َبىَ»: ولو المقصود. وفي لهذا ُج َت قال «الُمْج
ّيام، ثلثة بَالخيارْ البيع: جعلتك بَعد أطلق، أو الثلثة علىَ زاد بَالجماع. ولو صَّح أ

َفر حنيفة أبَي عند البيع فسد بَالبيع لحق إذا الفاسد كالشرط والّشافعي، وُز
الخيارْ. شرط في كما ومحمد: يجوز يوسف أبَو الصحيح. وقال

َ َولِ ٌع َيْخُرُج ( إبي إك َعْن َم ْل إه إم إع إئ ْع َبَا إهَ) أي َم إرْ َيا لنِه لبائعه، الخيارْ أّن مع إخ
تمام بَعد إلِ مالكه ملك عن المبيع يخرج ولِ رْضاهَ، يتّم لم له الخيارْ بَاشتراطه

ُق ينفذ رْضاهَ. ولهذا قبضه وإن المشتري، دون فيه التصرفا ويملك البائع إعت
البائع.  بَإذن

مالك. وثانِيها: أن قول وهو كمذهبنا، أوجه: أحدها ثلثة الشافعي مذهب وفي
إملك أمضىَ فإن موقوفٌا، أحمد. وثالثها: أنِه قول وهو العقد، بَنفس ينتقل ال
ّين البيع ّين فسخ وإن العقد، بَنفس انِتقل قد الملك أن تب ينتقل. لم أنِه تب
ُكُه) أي ذلك عرفت فإذا ْل ُه َف إد (في المبيع فهلك ( إري) في َي َت ّدةا الُمْش خيارْ م

َنِة يوجب البائع َيمة)، ضما إق إضَي ما البائع لّن (بَال ّ بَقبضة رَْ العقد، بَجهة إلِ
ًا يكون العقد بَجهة والمقبوض إض بَالقيمة مضمونِ ُبو ْق َكالَم َلىَ ( ْوم َع إء) َس الّشَرا

ًا يكن لم إذا وإنِما بَالقيمة، الضمان هو الصَل لّن المشتري، يد في وهلك مثلي
َدل ْع في المشهورْ والوجه مالك، قول يوجد. وهذا ولم البيع، تمام عند عنه ُي

أحمد. قول قياس وهو بَالثمن، َيضَمنه آخر وجه الّشافعي. وفي مذهب
ّيد ّيب لو لنِه بَالهلك ق ألزم شاء إن بَالخيارْ، البائع كان المشتري، يد في تع

بَجميع عليه مضمون لنِه النقصان، المشتري وضمن فسخه، شاء وإن البيع،
ّيب فإن البائع، يد في تعيب كالمغصوب. ولو أجزائه البيع ينتقض (بَفعله تع
إهَ، إرْ ْد َق ّيب) لِ وإن الثمن، من إحّصته وتسقط بَ أخذ شاء إن فالمشتري بَفعله، تع
ّيد خيارْ عن المطلق البيع في كما فسخ شاء وإن الثمن، بَجميع الشرط. وق
ُع انِفسخ البائع يد في كان لو لنِه المشتري، يد في بَكونِه الهلك شيء بَل البي
المطلق.  كالبيع

َيْخُرُج) المبيع َو إرْ (َمع بَائعه ملك عن ( إري) لّن إخيا َت بَائعه جهة من البيع الُمْش
َع الخيارْ إذ لِزٌم، إر ًا ُش ّقه في فيعمل له، هو لمن نِظر مذهب الخر. وفي دون ح

ًا هنا الّشافعّي ّدم. ما علىَ للبائع الخيارْ كان إذا فيما كما أوجه ثلثة أيض تق
ُكُه ْل ُه َف إهَ) أي في ( إد إك فضمان َي ْل إن المشتري يد في المبيع ُه ّثَم إه) أي (بَال ّيب َع َت َك
ّدةا في يرتفع لِ بَعيب المشتري يد في المبيع تعيب كضمان فإنِه الخيارْ، م
ّيب سواء بَالثمن، ّية. وقال بَآفة أو غيرهَ بَفعل أو بَفعله تع َفر سماو إفعّي ُز ـ والّشا

ّيدنِا الخيارْ كان لو كما بَالقيمة قوٍل: ضمانِه في يرتفع لِ بَكونِه العيب للبائع. ق



فله فيها ارْتفع فإن خيارْهَ، علىَ كان فيها يرتفع كان لو لنِه الخيارْ، مدةا في
ّذرْ العقد لزم يرتفع لم ارْتفاعه. وإن بَعد الفسخ الّرد. لتع
إكْن َل ) َ ُكُه لِ إل إري) عند َيْم َت وهو ومحمد: يملكه، يوسف أبَو حنيفة. وقال أبَي الُمْش
إفعّي، وأحمد مالك قول ًا لكان يملكه لم لو لنِه والّشا لِ البائع ملك من خارْج
بَالشرع. هذا يعرفا ولم مالك، إلىَ

ّق في يعمُل الخيارْ لّن المشتري، ملك عن يخرج لم الثمن أّن حنيفة ولبَي ح
العوُض ملكه في ولِجتمع عوٍض، بَل لدخل ملكه في المبيع دخل فلو له، هو من

َوُضه، إع ُعرفا في هذا يعرفا ولم و إلىَ لِ شخصَّ ملك عن الخروج فيه الّشرع. و
ّلي اشترى إذا منها: ما صَورْ في مالك ًا الكعبة أمر متو يخرج فإنِه لخدمتها، عبد
ّدين، استغرقه إذا التركة ومنها: مال أحد، ملك في يدخل ولِ مالكه ملك عن ال
ومنها الغرماء)، (ولِ الورْثة، ملك في يدخل ولِ الميت ملك عن يخرج فإنِه

تعالىَ.  الله شاء إن سيجيء ما علىَ الوقف

َ َفل ُبُت ( ْث َكاُم َت إك) للمشتري َأْح ْل إم ملكه لعدم حنيفة أبَي عند له الخيارْ كان إذا ال
إق ْت إع َك إبه) بَأن ( إري ُق لِ فإنِه بَالخيارْ، قريبه اشترى َق إت ّدته في يع حنيفة، أبَي عند م
إوهَ) أي ويعتق َنِْح َو الذي العبد وهو بَالّشراء، العتق في القريب ونِحو عندهما. (

ًا ملكُت قال: إن الخيارْ بَشرط مشتريه كان ّدةا في يعتق لِ فإنِه حّر، فهو عبد م
ّنِما ويعتق حنيفة، أبَي عند الخيارْ ملكت، قال: إن مشتريه أن قلنا عندهما. وإ

ّدةا في يعتق اشتريت، قال: إن لو لنِه الملك، فلوجود عندهما أّما بَاتفاٍق، الم
ّلق فلن حنيفة أبَي عند وأّما الشرط، ذلك وجود عند كالمطلق بَالشرط المع
يعتق. بَالخيارْ، شرائه بَعد العتق أطلق لو وهو

َفْسُخ) أي ًا كان سواء بَالقول، الّشرط خيارْ له من فسخ (وال ًا أو بَائع أو مشتري
ًا، َ أجنبي ْعمُل) عند (لِ ّ ومحمد حنيفة أبَي َي َلَم أْن (إلِ ْع ُبُه) أي َي إح صَاحب صََا

إةا) أي (في له خيارْ لِ الذي العاقد وهو الفاسخ، ّد ًا كان سواء الخيارْ، مدةا الُم غائب
ًا. وقال أو مالك قول وهو صَاحبه، يعلم لم وإن يوسف: يعمل أبَو حاضر

ّلٌط الخيارْ له من لن وأحمد، والّشافعّي إة من الفسخ علىَ مس خيارْ لِ َمن جه
فيما فتصّرفا بَالبيع كالوكيل وصَارْ كالجازةا، علمه علىَ فسخه يتوقف فل له،

ّكَل، ّكله. يعلم لم وإن ُو َو ُم
فإّن الخيارْ، َلُه َمْن علمه بَغير َفسخ إذا الّضررْ يلحقه قد له خيارْ لِ من ولهما: أّن

ّدةا ومضت للبائع كان إذا الخيارْ ًء تّم البيع أّن المشتري َيظّن الم الظاهر، علىَ بَنا
بَالهلك. وإذا الضمان فيلحقه لغيرهَ، إملٌك أنِه يظهر ثم المبيع، في فيتصّرفا

ًا لسلعته يطلب لِ فالبائع للمشتري، كان ًء مشتري إضّي تّم البيع أن علىَ بَنا إبَُم
ّدةا، إخّي تضّررْ. وقال العقد فسخ كان أنِه ذلك بَعد المشتري أخبرهَ فإذا الم َكْر ال

بَدون فسخه يصّح لِ فإنِه العيب، خيارُْ بَخلفا الرؤُية، خيارْ الخلفا هذا : وعلىَ
بَاتفاٍق. صَاحبه علم

إفا َ إخل إبَ إةا) فإنِها ( عليه فيها ضررْ لِ لنِه المجيز، صَاحب يعلم لم وإن تعمل الَجاَز
ّيدنِا من لِزٌم العقد إذ بَأن بَالفعل كان لو لنِه بَالقول بَكونِه الفسخ طرفه. ق

ٍذ فسخه لّن صَاحبه، يعلم لم وإن ينفسخ العقد فإّن بَاع، أو وطىَء أو أعتق حينئ



ّيد كعزل العلم فيه يشترط لِ وهو حكمي، َق في بَكونِه صَاحبه علم الوكيل. و
ّدةا، ّدةا ومضت غيبته، حال فسخ بَأن بَعدها، كان لو لنِه الم تّم علمه، قبل الم
العقد.

ّنِه اعلم ثم فإن العاقدين، غير من له والمشروط العاقد من لكّل الخيارْ يثبت أ
ًا منهما، السبق ُيعتبر الخر، وفسخ البيع أحدهما أجاز ّد لّن إجازةا، أو كان رْ

ًا كان إن السابَق ّد انِبرم، إجازةا كان وإن ُيَجاز، لِ والمفسوخ العقد، انِفسخ رْ
َدا فإن بَفسخه، العاقدين أحد ينفرد لِ انِبرامه وبَعد إج ًا، ُو ّق فالفسخ مع علىَ أح

ّق. العاقد الصَّح. وقيل: تصرفا أح
ُقُط َيْس َو َيارُْ ( إخ إضّي ال إةا) لنِه إبَُم ّد ّ يثبت لِ الُم ًا فيكون فيها، إلِ ّدرْ إضيها. مق بَُم
َوَما) أي ُدّل ما وبَفعل ( َي َلىَ ( إب) في الّرَضىَ َع ُكو ْلّر ّدابَة َكا ّد، منه له كان إذا ال بَ

إطُل فل سيرها إلىَ لينظر رْكوبَها أما ْب ّد لِ لنِه خيارْهَ، ُي للمتحان. منه له بَ
إء) أي ْطىَ َو َوال إة، في كالوطىَء ( َلم إحّل لِ لنِه ا إء غير في َي إشَرا َو إحد الملك. ( َأ

إن ْي َبَ ْو ّث إد أو ال إة، أَح َث َ ّثل َلىَ ال ّيَن) المشتري أْن َع َع ًا) أي ُي ًا، (أَحد في ويشاء واحد
ّيام. (صََّح) ويسّمىَ ثلثة َفر التعيين. وقال خيارْ هذا أ الله: رْحمهما والّشافعي ُز

يصّح. لِ
َ إر) أي إفي (لِ َث ْك ٍد شراء يصّح لِ ال ًا، يعين أن علىَ ثلثة من أكثَر أح لّن واحد

ّيد علىَ لِشتمالها بَالثلثة تندفع الحاجة والوسط.  والرديء الج

إء إشَرا َو إن) وكذا ( ْي َد ْب إرْ بَيعهما ع َيا إخ ْل إهَما، في (بَا إد ّثَمَن َفّصَل) البائع إْن صََّح أَح (ال
ّيَن َع َيارْ) لّن َمَحّل َو إخ ّثمن معلوٌم، المبيع ال ّيد وال شراء لّن بَالعبدين، معلوٌم. ق

إلّي ْي َك إنِّي، ال َوْز ّنِه علىَ الواحد العبد أو وال فّصل سواء جائز، نِصفه في بَالخيارْ أ
ّنصف لّن يفّصل، لم أو الثمن يتفاوت. لِ الواحد الشيء من ال

َد َفَس َو ُع ( ْي َب َلوُجه في ال إة) وهي ا َي إق َبا ّثمن يفّصل لم إذا ما ال ّين ولم ال محل يع
ّعين، ولم فّصل أو الخيارْ، ّين أو ي ّثمن لجهالة يفّصل، ولم ع الول، في والمبيع ال
ّثمن وجهالة الثانِي، في المبيع وجهالة ّثالث. في ال ال

ٍد ْب َع َو إمّي ( ّي) كَمْر إر ًى. الشراء. وفي من مفعول اسم َمْش نِسخة: مشتر
إط إبََشْر إه) أي ( إب ْت إتٌب أنِه بَشرط َك َلْم َكا َو ْد) الّشرط، ( َذ) المشتري ُيوَج َأَخ ذلك (

َد إه العب إن َثَم إبَ ْو ( َتابَة لن الّشافعّي، قول َتَرَك) وهو أ إك فيه، مرغوٌب وصٌَف ال
ّق َتَح ُيْس دونِه، بَالعبد يرض لم لنِه للمشتري، الخيارْ بَفواته ويثبت بَالشرط، ف
َفىَ َت ْك ُي ُق ما بَأدنِىَ و َل ْط في محمد عليه الشرط. نِصَّّ لوجود الكاتب اسم عليه ُي

الّشافعي. قول وهو «الزيادات»،
َورّْثُِ ُي َو َيارُْ ( إن إخ إي إي ْع ّت إب) أي و) خيارْ ال ْي َع ـ له لوارْثٍِ: هو ابَتداء منهما كل يثبت (ال

َ المطالبُة ـ لِستحقاقه إط) أي بَعدهَ. (لِ خيارْ (و) لِ الشرط، خيارْ يورّْثِ لِ الّشَر
إة).  َي ْؤُ (الّر

ّق لنِه الّشرط، خيارْ والّشافعّي: يورّْثِ مالك وقال فيه فيجري المبيع في ح
بَل غيرهَ إلىَ ينتقل لِ النِسان خيارْ التعيين. ولنا: أّن وخيارْ العيب كخيارْ الرْثِ
المورّْثِ فإّن العيب خيارْ وأّما الِنِتقال، يحتمل ما يورّْثِ وإنِما بَموته، ينقطع

ًا المبيع استحق ًء للوارْثِ يثبت فإنِه التعيين وارْثه. وخيارْ فكذا سليم في ابَتدا



ويسقط، يورّْثِ لِ بَالّشرط الثابَت أن البائع. وتوضيحه بَملك ملكه اختلط ضمن
إرْثَِ ولكنه ً المبيع َو ًا مجهولِ ًء، التعيين خيارْ له فيثبت الغير، بَملك مختلط ابَتدا
التعيين. خيارْ له يثبت رْجٍل بَمال ماله اختلط كمن

فصٌل

الرؤُية) خيارْ (في
ُء (صََّح ُهَ) سواء َلْم َما َشرا إكَر َيَر َكر، لم أو وصَفه ُذ ْذ ًا اشترى كمن ُي َق، في زيت إز

ًا أو ْدٍل، في ُبَّر ًةا أو إع ٍة، في َدرّْ ّق ًا أو ُح ّتفقا ُكَم في ثوبَ ّنِه علىَ وا ٌد أ في موجو
ًا المشتري َيَر ولم إملكه إه من شيئ َتري إلُمْش َو ُهَ) أي ذلك. ( َيارُْ يرهَ. لم ما خيارْ إخ
َها) أي وفي َد ْن إع َد أْن (إلىَ الّرؤُية عند نِسخة: الخيارْ. ( ُلُه) أي ُيوَج إط ْب مبطل ُم
إصّح الشافعّي: لِ الّرضا. وقال علىَ يدّل ما وهو الّرؤُية، خيارْ يرهَ لم ما شراء َي

ًا جنسه يكن لم إن ًا كان وإن للمشتري، معلوم القديم، قوله علىَ يجوز معلوم
ّفال. منهم الجواز الّشافعية من كثيٌر الجديد. واختارْ قوله علىَ يجوز ولِ َق ال

ْكر بَل يصّح أصَحابَه: لِ بَعض وعدمه. وقال الجواز مالك وعن ٍة إذ ّدم ولِ صَف تق
ٍة. رْؤُي
ُيه عدم في لهما َغَررُْ بَيع عن والسلم الصلةا عليه الجواز: نِه َغَررْ. وال يكون ما ال

ٌد وهو العاقبة، مستورَْ ُيه يرهَ، لم فيما موجو ما بَيع عن والسلم الصلةا عليه ونِه
ٍر ليس ما النِسان. والمراد عند ليس إئَي بَحاض أّن علىَ لجماعنا للمشتري، َمْر

ًا يكن لم وإن جائز فالعقد رْآهَ، كان إن المشتري العقد.  عند حاضر

ّوزةا العمومات ولنا َأَحّل قوله مثل للبيع المج َو ّلُه تعالىَ: { َع ال ْي َب َبَا}ٍ َوَحّرَم ال الّر
َبة أبَي ابَن رْواهَ وما ْي إنّي في َش ْط ُق ّدارَْ إقّي «مصنفه» وال َه ْي َب إهما» في وال ْي َن َن «ُس

ّدثنا ّياش، بَن إسماعيل مرسلً: ح َع مريم، أبَي بَن الله عبد بَن بَكر عن) أبَي (
ْكُحول عن ّنبّي إلىَ رْفعه َم ًا اشترى وسلم: «من عليه الله صَلىَ ال يرهَ، لم شيئ
إنّي: أبَو ترك». قال شاء وإن أخذ، شاء إْن رْآهَ، إذا الخيارْ فله ْط ُق ّدارَْ بَن بَكر ال
ضعيٌف. مريم أبَي

إجيَب: بَأن ُأ َنافي لِ عدالته، لجهالة مريم أبَي ابَن تضعيف و ّعف غير علم ُي المض
ًا رْواهَ بَها. وقد ّي، الحسن أيض إر َبْص َلَمُة ال ّبق بَن وَس ّنبّي عن الُمَح الله صَلىَ ال

إنّي وسلم. ورْوى عليه ْط ُق ّدارَْ ًا ال إر عن مسند إه إبَراهيم بَن عمر عن نِوٍح، بَن َدا
ّي، خالد بَن إد ُكْر ْهب عن ال ّي، َو إر ُك َيْش ْيَرةا أبَي عن سيرين، ابَن عن ال عن ُهَر

ّنبّي ًا اشترى قال: «من وسلم عليه الله صَلىَ ال إذا بَالخيارْ فهو يرهَ، لم شيئ
رْآهَ».

ّي: وأخبرنِي قال إد ُكْر ْيل ال ُفَض َياض، بَن ال أبَي عن سيرين، ابَن عن إهَشام، عن إع
ْيَرةا ّنبّي عن ُهَر بَن القاسم وأَخبرنِي عمر بَمثله. قال وسلم عليه الله صَلىَ ال

َثم)، (عن حنيفة أبَي عن الحكم، ْي َه ْيَرةا، أبَي عن سيرين، ابَن عن ال ّنبي عن ُهَر ال
إنّي: وعمر قال بَمثله. لكن وسلم عليه الله صَلىَ ْط ُق ّدارَْ ُع هذا إبَراهيم بَن ال َيَض

ًا، أي غيرهَ، يروهَ ولم الحاديث، ّنِما مسند ْعَرفا وإ من سيرين ابَن عن هذا ُي
إن ابَن قوله. وقال ّطا َق ّي عن كتابَه: والراوي في ال إد ُكْر إهر ال لِ وهو نِوح، بَن َدا

ْعرفا، َناية ولعّل ُي إج منه. ال



ّنهي وتأويل هذا، بَدليل ملكه، في ليس ما النِسان: بَيع عند ليس ما بَيع عن ال
إكيُم الحديث. قال قصة يطلب الّرجل يأتيني الله رْسول يا إحَزام: فقلت بَن ح
بَها، فأشتري فأستجيدها، الّسوق أدخل ُثّم منه، فأبَيعها عندي، ليست بَيعًة مني

ّلُمها عن عندك». والنهي ليس ما تبع وسلم: «لِ عليه الله صَلىَ إليه. فقال فأس
والسمك الهواء، في العين: كالطير معلوم يكون لِ ما إلىَ ينصرفا الغررْ بَيع
الماء. في
إرفَا إذا ّيُر هذا ُع إإْن) كان فقط المشتري فيخ َو إضَي ( َها) «إْن» هذهَ (رَْ َل ْب وصَلية َق

ّد أْن أي: وللمشتري إضَي وإن الّرؤُية عند المبيع ير بَعد قال بَأْن الّرؤُية، قبل رَْ
ّلق الخيارْ هذا لّن كان، وصٍَف أي علىَ المبيع بَذلك العقد: رْضيت تمام ثبوته تع

ًا فكان بَالّرؤُية ّد في رْواية لِ قبلها). ثّم إسقاطه يصّح (فل قبلها، عدم قبل الّر
َلف الّرؤُية، َت وقيل: يملكه، كالجازةا، المشتري يملكه فقيل: لِ المشايخ فيه واخ

أصَحابَنا. مذهب ظاهر وهو
إه) أي (لِ إع إئ َبا ً حنيفة أبَو يرهَ. وكان لم ما لبائع خيارْ لِ إل الخيارْ) يقول: (له أولِ

ًا ّنِه إلىَ رْجع ثّم المشتري، علىَ قياس إلَما خيارْ لِ أ ّي رْوى له.  إو ّطَحا إقّي ال َه ْي َب وال
َقَمة عن ْل ّقاص: أّن أبَي بَن َع ْلَحَة َو لعثمان: إنِك فقيل مالًِ، عثمان من اشترى َط
ْنَت قد إب الخيارْ طلحة: لي أرْهَ. قال لم ما بَعت لنِي الخيارْ عثمان: لي فقال ُغ

ّكما لم ما اشتريت لنِي ْيَر بَينهما أرْهَ. فح َب إعم، بَن ُج ْط الخيارْ أّن فقضىَ ُم
ّتفقوا فقد الصحابَة)، من بَمحضر ذلك (وكان لعثمان، خيارْ ولِ لطلحة، علىَ ا

الّشراء.  جواز

ُلُه) أي إط ْب ُي َو َو) يبطل الّرؤُية خيارْ ويبطل ( َيارَْ ( إخ ًا ( إط) أيض ُبُه) أي الّشْر ّي َع َت )
ًا المشتري عند غيرهَ أو بَتعد المبيع ّنِه البائع، عن للّضررْ دفع ملكه عن خرج ل

ًا، َتَصّرفٌا) من إليه يعود فل سليم َو ًا. ( علىَ عطف بَالرفع وهو المشتري، معيب
إجُب) ذلك تعيبه ُيو ّتصرفا ( ًا ال ّق إهَ (َح إر ْي َغ إع إل ْي َب ْل َ َكا ٍرْ) والعتاق إبَل َيا ّتدبَير إخ وال

ْبَل والجارْةا والّرهن َق إة ( َي ْؤُ َأّما الّر َها)  َد ْع َبَ ّذرْ الّرؤُية، قبل َو هذهَ في الفسخ فلتع
ّتصرفات َد، وقد الملك، قيام علىَ صَحتها لِبَتناء صَحيحة لوقوعها ال إج وبَعد ُو

الرضا. علىَ دليٌل لنِها الّرؤُية بَعد وأّما رْفعها، يمكن لِ صَحتها
َوَما) أي َ صَفته مبتدأ وهو المشتري، من وتصرفا ( ُبُه) أي (لِ إج ًا يوجب لِ ُيو ّق ح

إع المشتري لغير ْي َب ْل َكا ٍرْ ( َيا إخ ٍة) بَعدها، إبَ َوَم وهو لسلعة، كمساومة أي َوُمَسا
ٍة للبيع المبيع عرض َب إه َو ) َ إليم َبَل إطُل) خيارْ َتْس ْب َها) أي المبتدأ خبر الّرؤُية ُي َد ْع َبَ )

َقْط) أي الرضا، علىَ يدّل ما لوجود الّرؤُية بَعد َف قبلها، الّرؤُية خيارْ يبطل ولِ (
قبلها. الّرؤُية خيارْ يبطل لِ وهو الرضا، صَريح علىَ تزيد لِ لنِها

ّ ّنِه إلِ ّلق إذا أ ّق بَه تع ّق ذلك صَارْ الغير، ح ًا الح ّق الفسخ، من مانِع هنا. ولِح
إطُل ْب ُي ًا الّرؤُية خيارْ و لنِه الّرضا، علىَ يدّل لنِه الّرؤُية، بَعد المبيع قبُض أيض
ٌد ٍرْ، بَل قوله: كالبيع أّن اعلم البيع. ثم فشابَه العقد لحكم مؤك للبائع، يعني خيا
ٍرْ بَل كان سواء ٍرْ أو أصَلً، خيا ٍذ البيع لّن لغيرهَ، أو للمشتري بَخيا جانِبه من حينئ
ٍذ جانِبه من البيع لّن للبائع، يعني بَخيارْ، قوله: كالبيع لِزٌم. وإّن بَاٌت غير حينئ

إّن كما (يبطله، منصوب وبَعدها الّرؤُية، الولىَ المسألة في قوله وإّن بَاٍت،
منصوٌب) يبطل.  فقط مقابَلها: بَعدها في قوله



َبُر َت َع ُي َو َيُة ( ْؤُ إد) لنِه رُْ ْقُصو ولِ غيرهَ، رْؤُية يشترط ولِ بَالمبيع، العلم يحصل بَها الَم
َفىَ َت ْك ّتىَ وحدها بَها ُي ًا كان المقصود، هو ما دون أعضائه سائر رْأى لو ح بَاقي

إه خيارْهَ علىَ َوْج َك إة) والعبد، ( ّنِما الَم لن وجهه، الرقيق في المقصود كان وإ
ٌع فيه العضاء سائر ّتساوي مع بَتفاوته تتفاوت فيه القيمة لّن لوجهه، تب في ال
العضاء. سائر

إة) أي، ّبَ ّدا َها) هذا ووجهها (وال إل َف َك َو الوجه رْؤُية محمد: يكفي الصحيح. وقال هو (
ًا ّد: من الّشافعي: لِ مذهب وهو المشايخ، بَعض بَالرقيق. وقال اعتبارْ رْؤُية بَ
َفل الوجه َك َعم فيما وأما والقوائم، وال إن من ُيط بَد فل ونِحوهما والعسل الّسم

ّذوق، من ّ يحصل لِ المقصود هو بَما العلم لّن ال بَه. إلِ
إع إض ْو إم) الثوب (وَم َل إم) لّن َع َل ْع َته (الُم ّي إر بَحسبه تتفاوت مال إه َظا َو إهَ) أي ( إر ْي َغ

َلم غير ْع َلُم ظاهرهَ بَرؤُية لّن الُم ْع ّثوب أطرافا تتفاوت لِ إذ البقية، حال ُي ال
ّ الواحد ًا، إلِ ّنف، معتبر. وأطلق غير وذا يسير ٌد وهو المص كان إذا بَما مقي

ّيا. وفي ير لم فما عرفنا في أّما عرفهم، في «المحيط»: قيل: هذا مطو
ّد لِ الّشافعّي خيارْهَ. وعند يسقط لِ الباطَن ّله ورْؤُية نِشرهَ من بَ قوٍل، في ك

َفر قول وهو ْنِه ُز ْعَرفُا فل بَمثلي، ليس ل ذلك. بَدون كله ُي
ُيوٍت) في ُبَ ّدارْ (و ٍةا) هذا ال َد ْقُصو َفر قول (َم تختلف بَيوتها لّن الصَّح، وهو ُز

ْلوية والصيفية، بَالشتوية ُع رْؤُية يكفي أنِه علىَ الروايات والّسفلية. وعامة وال
ّدارْ صَحن الكوفة أهل عادةا علىَ مبنّي وهو خارْجها، رْؤُية وكذا بَيوتها، دون ال

ٍد نِمٍط علىَ كانِت ُدورْهم الّزمان. فإّن ذلك في ّ تختلف لِ واح والصغر، بَالكبر إلِ
ّد فل اليوم وأّما خارْجها، بَرؤُية يظهر وذلك عتيقة، أو جديدةا وبَكونِها النظر من بَ

إحيط»: وبَعضهم ومرافقها. وفي بَيوتها لتفاوت داخلها إلىَ رْؤُية شرط «الُم
الّشافعّي. قال كما الظهر وهو الكّل،

َو) يعتبر َظُر ( َنِ إه ( إل إكي إء َو ْو إبَالّشَرا إض أ ْب َق َ ال َظُر لِ إه) أّما َنِ إل بَالشراء وكيله نِظر رَُْسو
ومحمد: يوسف أبَو حنيفة. وقال أبَي فعند بَالقبض وكيله نِظر وأّما فباتفاٍق،

ّدهَ أن وللمشتري سواء، والرسول بَالقبض الوكيل َو) يعتبر إذا ير (َجّس رْآهَ. (
ْعَمىَ) فيما ْعَرفُا ال ّلحم كشاةا بَالجّس ُي َوَشّمُه) فيما ال ْعَرفُا ( كالمسك بَالّشّم ُي

ُقُه) فيما الورْد وماء ْو َذ َو ْعَرفُا ( َبُر ُي َت ْع ُي َو)  إق. ( ّذو َوصَُْف بَال إرْ) للعمىَ ( َقا َع ال
ُهَ) أي َد ْن إع َقارْ. عند ( َع ال

َوَمْن َأى ( ًا رَْ ْيئ ّدةا بَعد رْآهَ َشَرى) ما ُثّم َش َلَه م َف َيارُْ ( إخ َتَرى، إْن ال ّيَر) الُمْش َغ لّن َت
إلمة تقع لم الّرؤُية تلك ّيد لم كأنِه فصارْ بَأوصَافه، ُمع لم لو لنِه بَتغيرهَ يرهَ. ق

ّير وقد السابَقة، بَالّرؤُية له حاصٌَل بَأوصَافه العلم لّن الخيارْ، له يكن لم يتغ
إضَي الصفة. تلك علىَ دام ما بَه رَْ

ْوُل َق َوال إع) مع ( إئ َبا ْل إم (في يمينه إل َد إهَ) إن َع إر ّي َغ ّيرهَ في اختلفا َت ّدةا وكانِت تغ الم
ّنِه ُيعلم قريبة ّير لِ أ ّدق فل حاله، علىَ كان ما بَقاء الصَل لّن مثلها، في يتغ يص

ّير دعوى في المشتري ّ التغ ٍة، إلِ ّ بَبين ّدةا بَعدت إذا إلِ ثّم شابًَة، أمًة رْأى بَأن الم
َو) القول له يشهد الظاهر لّن سنة، عشرين بَعد اشتراها إري) مع ( َت ْلُمْش إل )

إم (في يمينه َد إه) إن َع إت َي ْؤُ ّنِها فيها اختلفا رُْ ينكرهَ، والمشتري حادثٌِ، أمٌر ل
ًا اشترى له. ولو القول فيكون ًا شيئ ّيب ُفجل كالجزرْ الرْض، في ُمغ والبصل وال
َفَران وأصَول والثوم ْع وله وأحمد، مالك قال وبَه يجوز، ذلك، أشبه وما الّز
هذهَ لّن حنيفة، أبَي عند خيارْهَ تبطل لِ بَعضه جميعه. ورْؤُية رْأى إذا الخيارْ

ومحمد: يوسف أبَو والرداءةا. وقال والجودةا والكبر، بَالصغر تتفاوت الشياء



ّله، كرؤُية الشياء هذهَ أحد بَعض رْؤُية في بَه يستدّل منها الواحد بَعض لّن ك
المتقارْب. والعددي والموزون كالمكيل فصارْت جميعه، علىَ العادةا

 فصٌل

إرْ (في َيا إب) إخ ْي َع ال
ٍر) خبر َت إلُمْش َو َد مقدم ( َوَج إه) أي ( ّي إر ًا بَمشتراهَ إبََمْش ْيب َع ّقصََّ) بَفتح ( القافا َنِ

ّددةا َنُه المش َثَم َد ( ْن ّتّجارْ) يعني إع ُهَ) مبتدأ بَالعيب عالم غير وقبضه ال ّد الخبر (رَْ
ّدم ْو المق ُهَ) بَصيغة (أ ُذ إه المشتري أخذ أي المصدرْ، َأْخ إن َثَم إبَ ّيد ( ّله)) ق النقصَّ (ك

ّتجارْ، عند بَكونِه ّذخيرةا»: كّل إليهم. وفي ذلك معرفة في المرجع لّن ال «ال
ٍء ّدونِه صَنعته أهل إلىَ رْجع إذا شي ًا، يع ًا ُيوجب لم وإن عيٌب فهو عيب في نِقص
ّنِه منافعها، في ولِ العين َفر ثمنه. نِظيرهَ نِقصَّ يوجب عندهم ل ّظ إن السود ال
إقصَّ كان بَعيب فليس ينقصه، لِ كان التراك. وإن في كما عيٌب فهو الثمن، ُين
ّنِما في كما يقتضي العقد مطلق لّن بَالعيب، الخيارْ للمشتري كان الحبش. وإ

ّير فواتها فعند الّسلمة، بَه. وإنِما يرضىَ لِ ما بَلزوم يتضّررْ لِ كي المشتري يتخ
إضَي ما لنِه البائع، لتضّررْ النقصان ويأخذ يأخذهَ أْن له يكن لم المبيع بَزوال رَْ

ّ ملكه عن الثمن.  بَكّل إلِ

َكُر وفي ْذ ُي ّداء عن «البخارْي»: و َع ّنبّي لي قال: كتب خالد بَن ال عليه الله صَلىَ ال
ٌد اشترى ما وسلم: «هذا ّداء من الله رْسول محم َع َع خالد، بَن ال إلم بَي الُمْس

إلَم، َء لِ الُمْس َثة ولِ دا ْب َله، ولِ إخ إئ قتادةا: الغائلة: الّزنِا البخارْي: وقال قال ثم َغا
ّدثنا أبَيه «المعجم» عن في شاهين ابَن والبَاق. ورْوى والّسرقة عبد قال: ح

إشّي معاوية بَن العزيز ُقَر ّدثنا ال ّباد قال: ح ّدثنا ليث بَن َع بَن الحميد عبد قال: ح
ْهٍب ّداء لي قال: قال َو َذةا: ألِ بَن خالد بَن الع ْو ًا لك أقرأ َه رْسول لي كتبه كتابَ
ّداء اشترى ما ؟: «هذا وسلم عليه الله صَلىَ الله َذةا بَن خالد بَن الع ْو من َه

ٍد ًا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول محم إئلة ولِ داء لِ أمة، أو عبد َثة، ولِ َغا ْب إخ
إلم بَيع إلَم». ففي الُمس ّداء، المشتري أّن الحديث هذا المس أنِه الول وفي الع

ّنبي إرب» أّن في وسلم. وصَّحح عليه الله صَلىَ ال ْغ ّداء.  كان المشتري «الُم الع

ّنِما البخارْي وتعليق ًا يكون إ َكُر، التمريض بَصيغة يكن لم إذا صَحيح ْذ ُي بَل كـ: 
المسلم وسلم: «بَيع عليه الله صَلىَ قوله قتادةا. وفي قوله: وقال بَنحو

َع أّن علىَ المسلم» دليٌل إم بَي ًا. ويدّل كان ما الُمسلَم الُمسل قضاؤُهَ عليه سليم
عنها: أّن الله رْضي عائشة حديث داود» من أبَي «سنن في ما علىَ فيه بَالّرد
ً ًا ابَتاع رْجل ًا بَه وجد ثم ُيقيم، أن الله شاء ما عندهَ فأقام غلم إلىَ فخاصَمه عيب
ّدهَ، وسلم عليه الله صَلىَ النبّي استغّل قد الله رْسول الرجل: يا فقال فر

ّطابَّي بَالّضمان». وفّسر والسلم: «الخراج الصلةا عليه فقال غلمي ّداء الَخ ال
ّد التي الدواء من الرقيق في يكون بَما َذام كالجنون بَها، ُيَر ونِحوهما. والُج

َثة: ما ْب إخ َبىَ أْن مثل الصَل خبيث كان وال َثٌة سبّي عهد. يقال: هذا له من ُيْس ْب إخ



َبٌة سبّي وهذا سبيه، َيْحُرم ممن كان إذا َي َبَرةا بَوزن ـ إط ّدهَ. ومعنىَ ـ إح الغائلة: إض
ْغتال ما ّقك َي ّلس وما حيلة، من ح َد ّداء عيب. وتفسير من المبيع في عليك ُي ال

عنه الحسن رْواهَ فيما ففّسرهَ حنيفة، أبَو (له. وأما يوسف أبَي تفسير يوافق
ّية. وفّسر والكبد الجوفا في بَالمرض من يكون بَما يوسف) الغائلة أبَو والر

إي قول وهو والّسرقة، كالبَاق الفعال قبيل إشر التي الغائلة: الَخْصلة الّزْمَخ
إلكه أي الماَل، تغول ْه َثة إبَاق من ُت ْب إخ وقيل: هو الِستحقاق، هو وغيرهَ. وال

الجنون.

ُق َبَا ْوُل (وال َب إش في وال إفَرا َقُة ال إر ٍر وَس إغي إقُل) أي صََ ْع ْيٌب) لّن يّميز َي َع هذهَ (
ّتّجارْ، عند القيمة نِقصان توجب الشياء ٍء علىَ لدلِلته القديم كالسعال ال دا

ٍم، إك َتْح إر َمْس ْع إعُف لنِه العيٍن في والماء كالّش ّيد ُيْض بَالعقل، الّصغير البصر. وق
ًا ذلك يكون لِ يعقل لِ الذي لّن ّيد عيب ًا بَالصغير الّسرقة منه. وق «للوقاية»، تبع
ٌد وهو ْي ّلف أولىَ. وقد لكان يعقل صَغير من قال: والّسرقة الجميع. ولو في ق تك
سنين. بَخمس وبَوله. ويقدرْ الصغير إبَاق أي للعهد، والبول البَاق في اللّم بَأّن
من أبَق سواء مولِهَ، غير إلىَ البلد من البَق خرج إن بَاتفاٍق عيٌب البَاق ثم

ٍة أو إعارْةا أو بَإجارْةا عندهَ كان ممن أو المولىَ منزله يعرفا وهو غصٍب، أو وديع
أن والشبه المشايخ، اختلف البلد من يخرج لم إليه. وإن الّرجوع علىَ ويقوى

ْند كمصر كبيرةا، البلدةا كانِت يقال: إن َق ًا، يكون َوَسمْر صَغيرةا كانِت وإن عيب
ًا يكون لِ وبَيوتها، أهلها عليه يخفىَ لِ بَحيث فرق الشريفين. ولِ كالحرمين عيب

ّ غيرهَ، من أو المولىَ من يكون أْن بَين الّسرقة في المولىَ من سرق إذا إلِ
ًا َكُل، شيئ ّ ذلك، إلىَ أحوجه حيث المولىَ من التقصير فإّن ُيؤ لبيعه سرقه إذا إلِ

ْلس نِحو سرق ولو غيرهَ، ليعطي أو َف ًا. يكون لِ والفلسين، ال عيب
َو) من إلٍغ ( َبَا ْيٌب ( ّتىَ َع عند سرق ثم بَلوغه قبل البائع عند سرق لو آَخُر) ح

ّد لِ بَلوغه، بَعد المشتري أو بَلوغه، قبل منهما كل عند سرق (ولو العيب، بَهذا ير
ّد بَلوغه بَعد منهما كل عند سرق إري ولو بَه)، ير ُت سبب لّن البراءةا، بَشرط اش
اختلفا دليُل السباب واختلفا والكبر، الصغر بَاختلفا يختلف الشياء هذهَ

َثانِة، لضعف الصغر في الفراش في المسببات. فالبول ٍة الكبر وفي الَم َف في لِ
المبالِةا، لقلة فيه اللعب. والّسرقة لحب الصغر في الماسكة. والبَاق القوةا
ًا الطباع، في لخبٍث الكبر في وهما في ورْغبًة البَاق، في الخدمة عمل من فرارْ
الّسرقة.  في المال

ُنوُن َوُج إر) عند ( إغي ٍم من وقيل: أكثر ساعًة، ولو البائع الّص ٍة، يو وقيل: وليل
إبق ْط ْيٌب غيرهَ دون الُم َع ًا) هكذا ( َبَد المشايخ جمهورْ عند محمد. ومعناهَ قال أ

َد سواء إج ّثانِي لن الكبر، أو الّصغر حال في المشتري عند ُو ّول، عيُن ال فإن ال
ٌد السبب ّتح ّدماغ. وقيل في آفة وهو م َد سواء معناهَ ال إج لم أو المشتري عند ُو
إنِّي مال هذا وإلىَ يوجد، َوا ْل إهْر السلم وشيخ الَح َهَ، َخوا َد رْواية وهو َزا

َقىَ»، َت ْن المشايخ، جمهورْ وأحمد. وقال والشافعي مالك مذهب وظاهر «الُم
ّد الكبير»: لِ «الصَل» و«الجامع في والمذكورْ الصحيح وهو عند بَالجنون ير

ّتىَ البائع فتزول، تتمكن لِ قد سببه هي التي الفة لّن المشتري، عند يعاود ح
الفات، كسائر الفة تلك إزالة علىَ قادرٌْ تعالىَ الله تزول. ولّن فل تتمكن وقد



ًةا وجودها ضرورْةا من يكن فلم ًا. وجنون وجودها مّر ًا الكبير دائم عيٌب، أيض
الجمهورْ. عند المشتري يد في معاودته ويشترط

َبَخُر) بَفتح َوال ْتُن الموحدةا ( َنِ َفُر) بَالمعجمة الفم رْائحة والمعجمة:  ّذ (وال
َنِا) أي البَط تحت مؤذيٌة رْائحٌة والفاء والمهملة ُد فعله (والّز ّل َو ّت َوال ْنُه ( ْيٌب إم َع
َها) أي إة، في إفي َلَم ّذفر والبخر منها بَالمقصود يخل ذلك لن ا بَالقرب يخل وال
ّلد بَالِستفراش، والزنِا للخدمة، َ الولد بَطلب يخّل الّزنِا من والتو إه) أي (لِ إفي

ًا الشياء هذهَ ليست ّ العبد من استخدامه طلب الغالب لّن العبد، في عيب إذا إلِ
ًا، والذفر البخر كان ًةا الّزنِا يكون أو فاحش مرتين، من أكثر منه يقع بَأن له عاد
هواهَ.  متابَعة في ويذهب مولِهَ حاجة يترك لنِه بَالِستخدام، ُيخّل ذلك لّن

ْفُر ُك ْيٌب (وال إهَما) أي َع إفر المسلم طبع لّن والعبد، المة في إفي صَُْحبة عن ين
ّنِه علىَ اشتراهَ الدينية. ولو للعداوةا الكافر له، خيارْ فل مسلٌم هو فإذا كافٌر، أ

ًا اشتراهَ لو كما فصارْ الكفر، عيب زوال السلم لّن ّنِه سليٌم، هو فإذا معيب لِ فإ
ّنِه الخيارْ، وأحمد: له الّشافعّي بَالجماع. وقال خيارْ ما خلفا علىَ وجدهَ ل

ّبَما شرطه، ّلق ورْ ّقرات في يستخدمه أن مثل غرٌض الّشرط بَهذا له يتع مح
فيها. المسلم يستخدم أن نِفسه من يستجيز ولِ المورْ،

ّوُج ّتَز ْيٌب (وال إهَما) أّما َع َفوات المة، في إفي إل إض ف العبد، في وأّما الِستمتاع، غر
َبُل والنفقة المهر فلوجوب ْيٌب عليه. (والَح ّنِه في َع إة) ل في لِ ماليتها ينقصَّ الم

ّنِه البهيمة ْيٌب يزيدها ل َع إتَحاَضُة)  ُع (والِْس َفا إت إض (وارْْ ْي إت َح ْن َع َبَ ْب َنًة) َعشَرةا َس َس
ّيد وانِقطاعه عدمه أي ْيٌب) ق َع َع ( أبَي عند البلوغ زمن أقصىَ لنِه َعشرةا، بََسب

ًا، الِستحاضة كون حنيفة. أّما ٍء فلنِها عيب إلىَ أشارْ المرأةا. وقد عروق في إلدا
ّنبّي ذلك ْيش أبَي بَنت لفاطمة قال حيث وسلم عليه الله صَلىَ ال َب سألته حين ُح

في الحيض عدم بَالحيضة». وأّما وليس إعْرق، ذلك ُتستحاض: «إّن وكانِت
ٍء البالغة ّية العادةا إذ بَاطنها، في فلدا ّنساء في الصَل ْلَن اللتي ال إب الّسلمة علىَ ُج

إحْضَن أن ُهْرَن أوانِه في َي ْط َي َو ٍء كان بَخلفه كان فإذا أوانِه)، في ( الباطن في لدا
ّنِما ْعَرفُا وإ ّ ذلك لمعرفة طريق لِ المة، بَقول هذا ُي هذا.  إلِ

َوإْن َتري ( إللُمْش َهَر)  ْيٌب َظ َع إديٌم) أي ( َدَما البائع عند كان َق ْع َبَ ْو) َماَت) المبيع ( (أ
َقُه) المشتري بَعدما َعت َأ ًا بَالعيب عالم غير ( َق ْت ًا) أي إع ْو) ماٍل، علىَ ليس (مّجانِ (أ
ُهَ بَعدما ّبََر َد ْو ( َد أ َل ْو َت َع اْس ّنِه رََْج إن) ل ْقَصا ّن ّق بَال الّسلمة، بَوصَف المبيع استح
ّيب لو كما فصارْ إمّي والِمتناع بَه ينتهي الملك فلّن الموت، عندهَ. أّما تع ْك لِ ُح

َفر، قول وهو يرجع لِ أن فيه فالقياس العتاق، بَفعله. وأّما الّرد امتناع (لّن ُز
العتاق وأحمد: أّن الّشافعي وقول الِستحسان، وهو الّرجوع ووجه بَفعله، فيه

إملك، إنِهاء ً يخلق لم الدمّي لّن ال ّنِما للملك، محل خلفا علىَ فيه يثبت وإ
ًا الصَل ّنِه الملك فيصير بَانِتهائه، يتقررْ بَالعتاق. والشيء مؤقت ّد بَاٍق كأ والّر
ّذرٌْ، َولِء يثبت ولهذا متع الملك). كبقاء فبقاؤُهَ الملك، آثارْ من وهو بَالعتق ال

ّيدنِا ّنقصان، يرجع لِ بَعدهَ كان لو لنِه (العلم) بَالعيب، قبل بَكونِه العتق ق لّن بَال
ًا بَكونِه بَالعيب. وقيدهَ رْضاهَ علىَ يدّل العتاق علىَ إقدامه ّنِه مّجانِ كان لو ل



ّتدبَير يرجع. وأّما لم ماٍل علىَ ّنِهما والِستيلد ال العتاق. وطريق بَمنزلة فل
ّنقصان: أن معرفة ّوم ال ّوم عيب وبَه ُيق بَين ما تفاوٌت كان فإن عيٍب، بَل ويق

ُعْشر، القيمتين هذا.  وعلىَ الثمن، بَعشر رْجع ال

َ َدَما (لِ ْع َق) أي َبَ َت ْع ّنقصان المشتري يرجع لِ أ المبيع في قديٌم عيٌب ظهر إن بَال
َلىَ أعتق بَعدما َع َبُه بَعدما َماٍل) أو ( َت َكا َلُه، أو) بَعدما ( َت َق ْو ( َأ َدَما ( ْع َكَل َبَ ْعَضُه؛) َأ َبَ

ْو) بَعدما َكَل أ َأ ّلُه، ( ْو) بَعدما ُك ّثوب أ إبَس) ال َل َق)، ( َتَخّر َف ماٍل علىَ العتاق أّما (
ّنِه إعوض، عنه ملكه أزال فل أبَي هذا. وعن فكذا يرجع، لِ فيه وهو كالبيع فصارْ بَ

ٌء (يرجع، أنِه وأحمد والّشافعّي يوسف أبَي قول وهو حنيفة، ّنِه) إنِها وإن للملك ل
ًا، كالعتق فكان بَعوٍض، كان َولِء فيه ثبت ولهذا مّجانِ َتابَة ال إك علىَ كالعتاق وال
يوسف أبَي وعن الّرواية، ظاهر فالمذكورْ القتل فيها. وأّما العوض لحصول ماٍل

ّنِه رْواية في معه ومحّمد إبَيع»: أ َنا َي لّن وأحمد، الّشافعّي قال وبَه يرجع، «ال
ّنِه بَأجله، مات المقتول ْتَف مات فكأ ّلق لِ المولىَ قتل ولّن أنِفه، َح حكٌم بَه يتع

ّي ٍة، أو قصاص من دنِيو َي ْتَف كالموت فصارْ إد ّنِما النِف، َح حكم بَه يتعلق وإ
حٍق. بَغير كان إذا العقاب استحقاق من أخروي
لقوله ضمن، غيرهَ ملك في بَاشرهَ لو إذ مضموٌن، فعٌل القتل أّن الظاهر ووجه
ْفَرٌج» أي َدٌم السلم في والّسلم: «ليس الصلةا عليه ّنِما ُم سقط مهدرٌْ. وإ

ّنِه لجل المولىَ عن ضمانِه ّلَم عوٍض معنىَ في السقوط ذلك فكان ملكه، أ ُس
ّنِه وصَارْ له، كإعتاق محالة، لِ الضمان يوجب لِ فإنِه العتاق، بَخلفا بَه بَاعه كأ

إسر ْع ًا الُم ًا. وأّما عبد ّثوب ولبس الكّل، أكل مشترك أبَي قول هنا فالمذكورْ ال
ّنقصان، يرجع أْن حنيفة. والقياس وبَه وأحمد، الّشافعّي ومذهب قولهما وهو بَال

ّي.  أخذ إو ّطَحا ال

إة»: وعليه وفي ّنِه الفتوى، «الُخلصَََ َعل ل بَشرائهما يقصد ما والثوب بَالطعام َف
الِستهلك، من ونِحوهما والحراق القتل بَخلفا العتاق فأشبه فيهما، ويعتاد

ّنِه ًا ليس فإ ًا غرض ـ الِستحسان وهو ـ حنيفة أبَي قول الّشراء. ووجه من معتاد
ّد أّن ّذرْ الّر ّنِما البيع فأشبه مضموٍن، بَفعٍل تع الّضمان عنه سقط والقتل. وإ

ّطعام بَعض أكل ملك. وأّما أنِه لجل ّنِه وهو حنيفة، أبَي قول فالمذكورْ ال لِ أ
إقَي وما أكل ما بَنقصان يرجع ًا َبَ ّد ولِ بَالكّل، اعتبارْ ّطعام لّن الباقي ير ٍء ال كشي
ٍد ّد فل واح البعض. بَاع لو كما البعض، دون بَالعيب بَعُضه ير

ّنقصان يرجع وعندهما ّد أن له وليس الكّل، في بَال ّباقي، َيُر لِ الكّل أكل لّن ال
ٍء والطعام أولىَ فالبعض عندهما، الّرجوع يمنع ٍد، كشي ّد فل واح بَعضه ير

ّطَحاوي»: أّن «شرح بَالعيب. وفي يوسف، أبَي قول الكّل بَنقصَّ الّرجوع ال
ّد بَعض بَاع ولو الفتوى، «قاضيخان»: وعليه محمد. وفي قول والّرجوع والر

ّطعام ّنِه ملكه، عن كالّزائل منه، الباقي بَنقصَّ الّرجوع منعنا ال بَنقصه. يرجع لِ فإ
َفر وأجازهَ ّدمناهَ إلَما ُز رْحمهما ومحمد يوسف أبَي العبد. وعن نِصف بَيع في ق

ّد َيُر ًا بَاعه ما عيب بَنقصان ويرجع الطعام من الباقي الله:  بَالكّل، للنقصَّ اعتبارْ
َتىَ، الرواية وبَهذهَ ْف ّليث أبَو والفقيه جعفر، أبَو الفقيه واختارْها ُي التبعيض لّن ال

َيُضّرهَ.  لِ



َدَما ْع َبَ َو َدثَِ) عطٌف ( حدثِ بَعدما قديٌم عيٌب ظهر وإن أي مات، بَعدما ما علىَ َح
ْيٌب) عند َع َع) المشتري قطعه بَعدما بَالثوب عيٌب ظهر لو كما المشتري، ( (رََْج

إه) ، إبَ ّنقصان أي ( ّدهَ في لّن بَال ًا رْ ّنِه بَالبائع، إضرارْ ًا ملكه عن خرج فإ سليم
ًا إليه ويعود ّ َمعيب ُهَ َأْن (إلِ َذ ْأُخ ُع َي إئ َبا إلَك) أي ال َذ ًا، َك يرجع لِ المشتري فإّن معيب

ّنقصان، إضي البائع لّن بَال ّير بَل بَالّضررْ، رَْ يرجع ولِ يأخذهَ أن بَين المشتري يتخ
ٍء، ّدهَ أن وبَين بَشي إلط َلْم (َما ير َت إك َيْخ ْل إم إري). إبَ َت الُمْش

ّد ّنِه بَه، وقي إك اختلط إن ل ْل إم فاختلط وخاط الثوب قطع لو كما المشتري بَ
زيادةا، عندهما السواد لّن قولهما، وهو أسود أو أصَفر أو أحمر صَبغه أو بَخيطه،

ْبغة. أو فاختلط نِقصان، حنيفة أبَي وعند بَسمنه، فاختلط بَسمن الّسويق لّت بََص
في الفسخ إذ بَنقصانِه، مشتريه يرجع بَل يأخذهَ لِ بَائعه فإن عيٌب، ظهر ثم

ّنِها يمكن، لِ الّزيادةا بَدون الصَل العقد لّن يمكن لِ الّزيادةا ومع عنه، تنفك لِ ل
ّ يرد لِ والفسخ عليها، يرد لم العقد. عليه ورْد ما علىَ إلِ

َأّن لم ما وبَين المشتري، بَملك اختلط ما بَين والفرق ّد امتناع يختلط:  فيما الر
ّق يختلط لم ّق فإنِه اختلط ما بَخلفا إسقاطه، علىَ فيقدرْ البائع لح وهو الله، لح

الّربَا. شبهة
َ َفل ُع) المشتري ( إج َع) بَعد (إْن َيْر َلُه)، عندهَ العيب حدوثِ َبَا ْب َق الِختلط قبل أي (

ّنِه بَملكه، ًا صَارْ ل ّد لّن بَالبيع، له حابَس إضَي بَأن ممتنع غير الر َ بَه البائع رَْ (لِ
ُهَ) أي َد ْع للمبيع حابٍَس غير لنِه بَملكه، الِختلط بَعد بَاع إن المشتري ويرجع َبَ

ّد لِمتناع بَالبيع بَالِختلط. قبله الر

ّتصلة نِوعين: متصلة علىَ المبيع في الّزيادةا أّن اعلم ثم نِوعان: ومنفصلة. والم
ّلدةا لن الرواية، ظاهر في بَالعيب الرد تمنع لِ وهي والَجَمال، كالّسَمن متو

ّنِها ممكٌن، فيها العقد فسخ ٌع ل ّلد بَاعتبارْ محٌض تب ّتصلة التو غير والِتصال. وم
ّلدةا ْبغ، متو ّد تمنع وهي كالّص ًا. والمنفصلة بَالعيب الر ّلدةا اتفاق نِوعان: متو
ّد تمنع وهي والثمر، كالولد ًا، فسخها إلىَ سبيل لِ إذ بَالعيب، الر العقد لّن قصد

ًا ولِ عليها، يرد لم ّية لِنِقطاع تبع ّلدةا بَالِنِفصال. وغيُر التبع المبيع من متو
ّد تمنع لِ وهي كالكسب، َلصَل في العقد يفسخ بَل بَالعيب، الر ّلم ا الكسب ويس
بَحاٍل. مبيعة غير وهي المنافع، من متولد لنِه للمشتري

َو) إن َد قديٌم عيٌب ظهر ( ْع َبَ إر ( إز) ونِحوهَ َكْس ْو ّلوز من الَج إق ال ُت ُفْس إق وال ُد ْن ُب وال
إض ْي َب ّثاء وال إق ّطيخ) وال إب إرْ (وال إخيا َع) المشتري وال إن (رََْج ْقَصا ّن إع في (بَال َتَف ْن إه) الُم إبَ

ّدهَ ولم ّ ير في وأحمد مالك عندهَ. وقال حدثِ عيٌب الكسر لّن البائع، بَرضاء إلِ
ّدهَ، رْواية: لِ ّنقصان يرجع ولِ ير ّنِه بَال ّنِه تلبيس، البائع من ليس ل ما يعلم لِ فإ

ّنقصان، يرجع فل الكسر قبل العيب ظهر لو بَاطنه. وأّما في ّنِه بَال دليل ل
ُكّل) أي بَالعيب. (و) رْجع الّرضىَ ْل إبَا إهَ) أي (في الثمن كّل ( إر ْي المنتفع غير في َغ

ًا، وجدهَ إذا كالقرع بَه، ّله بَاطلً. وهذا فيه البيع فكان بَماٍل ليس لنِه ُمّر إذا ك
ًا.  الكّل وجد فاسد



ًا، البعض وجد إذا وأّما ً كان فإن فاسد ًا، البيع صَّح قليل من الكثير لّن استحسانِ
ٍد، قليٍل عن يخلو لِ الجوز يفُسد، القياس وفي الحنطة، في كالتراب فصارْ فاس

كالواحد عادةا والبيض الجوز عنه يخلو لِ ما يفّصل. والقليل لم الثمن لّن
ًا الفاسد كان وإن المئة، في الثلثة أو والِثنين بَكل ويرجع الكّل في يصّح لِ كثير

فصارْ له، قيمة لِ وما قيمة له ما بَين العقد في لجمعه حنيفة أبَي عند الثمن
ٍد. وعندهما حّر بَين كالجمع ًا. وقيل: يفُسد كان إذا فيما العقد يصّح وعب صَحيح

ًا، الكّل في العقد ًا فيكون يفّصل، لم الثمن لّن إجماع إحّصة بَيع ًء. بَال ابَتدا
َذا َوإ َعىَ) المشتري ( ّد َق)، ا َبَا يعلم لِ مّما الفراش في البول أو الّسرقة، أو (ال

ّ ّتجربَة إلِ َبَت) المشتري عند وجد العيب هذا أّن البائع وأنِكر والِختبارْ، بَال ْث َأ )
ً المشتري َق أنِه أولِ َبَ ّتىَ عندهَ َأ ًا البائع ينتصب ح ّلق له خصم إة) متع َن ّي َب إبَال بَـ: (

ْو أثبت إل (أ ُكو إع ُنِ إئ َبا إن ال إف َع إل َلىَ الَح إم) أي َع ْل إع َق أنِه يعلم ما أنِه علىَ ال َبَ عند َأ
علىَ يكون فل العبد، وهو الحالف غير فعل علىَ تحليٌف هذا لّن المشتري،
لّن ومحمد، يوسف أبَي قول ـ للبائع المشتري تحليف أعني ـ البّت. وهذا
ّدعىَ المشتري إزمه، بَه أقّر لو ما عليه ا ّلفه أْن له أنِكر، فإذا ل النكول رْجاء يح

ّدعاوى. سائر في كما ال

ّلُف فقال الله، رْحمه حنيفة أبَي قول علىَ المشايخ واختلف ُيَح عندهَ بَعضهم: 
ًا. وقال ّلف بَعضهم: لِ أيض إلف لّن الصحيح، وهو ُيَح دعوى علىَ يترتب إنِما الَح
إصح صَحيحة. ولِ َوى ت ْع ّد ّ ال ٍم، من إلِ ًا المشتري يصير ولِ خص ّ خصم قيام بَعد إلِ

عندهَ).  يثبت (ولم عندهَ، العيب

ُثّم َهَن) المشتري ( ًا َبَْر َلىَ أيض َع ّنُِه ( َق َأ َبَ َد َأ ْن إع) لِحتمال إع إئ َبا ّنِه ال عند حدثِ أ
ّق فل المشتري، ّد يستح ْو البائع علىَ الّر َأ َفُه) أي ( ّل ّنُِه البائع المشتري َح َعُه (أ َبَا

ّلَمُه) إليه َوَما َوَس َق ( َبَ ّق َلُه َما أو َقّط َأ ّد َح إهَ الّر إذ َه َوى) ولِ إبَ ْع ّد ّلفه ال ما بَالله يح
ّنِه لِحتمال قّط، عندك أبَق ّد وبَه غيرهَ، عند أبَق كان وقد بَاعه أي أ المشتري ير

َ َولِ َلىَ َثَمَن عليه. ( إري) أي َع َت ّثمن دفع علىَ المشتري ُيجبر لِ الُمْش َذا ال إإ َعىَ ( ّد ا
ْيَب) لِحتمال َع ًا يكون أن ال ّبَما الثمن بَدفع عليه قضىَ فلو دعواهَ، في صَادق رْ

ّد العيب ظهر ّتىَ وانِتقض البائع من الثمن فاستر ّيَن القضاء. (َح َب َت َدُمُه) أي َي َع
فيه. يكن لم العيب هذا أّن البائع يحلف العيب: بَأن عدم

ُةا َوا َدا َوُم إب ( إعي ُبَُه) يعني الَم ُكو أو بَالعيب العلم بَعد الَمعيب المشتري داوى إذا َورُْ
إه)، (في رْكبه إت البيع، علىَ كالعرض الّرضا، علىَ يدّل بَما فيه تصّرفا أو َحاَج

ّلبس، والجارْةا، َنىَ، وال ْك َبَة، والّرهن، والّس َتا إك ُكوُن) ثانِية مّرةا والِستخدام وال َي )
ًا) ولِ ذلك ّد خيارْ يبطل الّشافعّي عند لحد. ثّم فيه خلفا (رْض من بَتأخيرهَ الّر
ٍرْ. وعندنِا غير ُطل لِ عذ الملك. (لِ استبقاء علىَ يدّل تصّرفا منه يوجد لم ما يب

إهَ) أي ّد ًا المعيب المشتري رْكوب ليس إلَر ّدهَ كان إذا بَه رْض ْو بَائعه علىَ لر (أ
إه إي ْق ْو َس إء أ إه) حال إشَرا إف ّد (ولِ المشتري كون َعل ْنُه) أي َلُه َبَ إّما الّركوب، من إم

ًا كان المشي: بَأن عن المشتري لعجز أو المعيب، انِقياد لصعوبَة أو مريض
ًا ًا. وهو شيخ ّيد كبير ّد الّركوب لّن العلف، شراء وفي السقي، في ق يكون لِ للر
ًا ًا لكونِه كان كيف رْض ّد.  سبب للر



إو َل َو َتَرى ( إن اْش ْي َد ْب َقًة َع ْف َد صََ َوَج إهَما َو إد ًا إبَأَح ْيب ُهَ َع ّد ُهَما). وقال إْن َخاصًََة رَْ َبَض َق
َفُر ّد أن له قول: ليس في والّشافعّي ُز َدهَ، المعيب ير تفريق فيه لّن وح

ّد البائع تضّررْ عن يخلو لِ وهو الّصفقة، بَضّم جرت العادةا لّن وحدهَ، الَمعيب بَر
خيارْ لّن بَالقبض، تّمت لنِها الّصفقة تمام بَعد تفريق أنِه الرديء. ولنا إلىَ الجيد
وجه، كل من المشتري ملك في القبض بَعد الفسخ فيكون تمامها يمنع لِ العيب

ّد فيقتصر المعيب. وهو علة فيه ما علىَ الّر

ّنِما ُع مّما لكونِهما عبدين، في المسألة وضع وإ َف َت ْن الخر. فلو دون بَأحدهما ُي
إن أو كنعلين الخر دون بَأحدهما ينتفع لِ شيئين اشترى ْي ّف أحدهما في فوجد ُخ

ًا ّنِه قبضهما، بَعد عيب ّدهما فإ شيآن، الصورْةا في لنِهما بَاتفاٍق، يمسكهما أو ير
ٌء والمنفعة المعنىَ وفي ٌد، شي والمبنىَ. الصورْةا دون المعنىَ هو والمعتبر واح
َأنِا عن بَالِنِتفاع أحدهما إفراد يمكن فيما المشتري قال ولو أمسك الخر: 

ّنِه ذلك، له ليس النقصان، وآخذ المعيب ّقه فات بَالمعيب رْضي لّما ل في ح
ْقصان. المطالبة له يكن فلم الّسلمة، وصَف ّن بَال

ًا بَالخر أو بَه أّن وظهر أحدهما قبض بَل يقبضهما لم (وإلِّ) وإن ُهَما عيب َذ َأَخ ْو ( َأ

ُهَما)، ّد ّد السليم يأخذ أْن له وليس رَْ َق ذلك في لّن المعيب، وير الّصفقة تفري
ًا لكونِه بَقبضهما تمامها لّن تمامها، قبل ّتصرفا لملك مفيد ًا فيهما، ال ومؤكد

َكَما رْقبتهما لملك إلّي إفي ( ْي َك إنِّي) أي ال َوْز ْل أو يكال، ما شرى من إّن كما كان َوا
ٍد، نِوٍع من يوزن ما ًا، بَبعضه فوجد واح ّنِه عيب ّدهَ فإ ّله ير ّله، يأخذهَ أو ك له وليس ك
بَعدهَ.  أو القبض قبل كان سواء المعيب ويّرد السليم يأخذ أْن

َوإْن إلّي ( ْي َك َبَض) ال ْو َق إنِّي أ َوْز إو ال َل َو ّق ( ُتَح ْعُض) منه اْس َب َلْم ال ّد ( إقي) لّن َيُر َبا ال
ّتبعيض إذ بَعيب، ليست فيهما الّشركة تمام يمنع لِ والِستحقاق يضّر، لِ فيهما ال
ّق العقد لّن الّصفقة، َد، وقد بَرضاهَ وتمامه العاقد ح إج ّدم بَرضىَ لِ ُو المالك. ق

ّق لو البعض لّن البعض استحقاق علىَ القبض للمشتري كان القبض، قبل استح
ّد أن إفا تمامها قبل عليه الّصفقة لتفّرق الباقي ير َ إخل إبَ إب) فإّن ( ْو ّث إذا مشتريه ال

ّق قبضه ّد خيارْ له بَعضه، منه واستح ًا عيٌب فيه الّشركة لّن الباقي، في الّر ُعْرف
الِستحقاق. ظهورْ قبل البيع وقت كانِت وقد

َوصََّح) البيع َء) فيه (إْن ( إرى إمْن البائع َبَ ْيٍب) أي ُكّل ( من البراءةا بَشرط بَاع إن َع
ّدهَ أن للمشتري وليس عيٍب، كل َوإْن بَعيٍب ير َها) أي َلْم ( ّد ُع والصََّح العيوب، َي
ّنِه عن الّشافعّي. ويروى مذهب في ْبَرأ لِ مالك: أ ْبَرأ الحيوان، غير في َي َي في و

َي: أّن إلَما يعلمه ما دون يعلمه، لِ مّما الحيوان إو ًا بَاع عمر ابَن رُْ بَن زيد من عبد
ًا، بَه فوجد البراءةا بَشرط ثابَت ّدهَ فأرْاد عيب إلىَ فترافعا عمر، ابَن يقبله فلم رْ

ّنِك عمر: أتحلف لِبَن عثمان فقال عثمان، فقال: لِ. العيب؟ بَهذا تعلم لم أ
ّدهَ عليه. فر

يعلمه ما كتمان وغيرهَ: أّن الحيوان وبَين يعلمه، وما يعلمه لِ ما بَين والفرق
إفّي عيٍب عن ينفّك ما قّل الحيوان وإّن يعلمه، لِ ما بَخلفا تلبيٌس، ظاهر، أو َخ
َق عيٍب كل من البراءةا شرط إلىَ فيه البائع فيحتاج غير بَخلفا العقد، بَلزوم ليث

العيب، عن البائع يبرأ الّشافعّي: لِ قول وهو رْواية، في أحمد الحيوان. وقال
العقد.  مقتضيات كسائر بَالشرط ينتفي فل بَالّشرع، ثابٌَت العيب خيارْ فإّن



ّطلق قبول، بَل جاز ولهذا إسقاط، البَراء ولنا: أّن َتاق كال في والجهالة والع
كل من البراءةا في مفسدةا. ويدخل تكون فل المنازعة، إلىَ تفضي لِ السقاط

ظاهر في القبض قبل العقد بَعد والحادثِ العقد، عند الموجود العيُب عيٍب
ًا. وقال الله رْحمه حنيفة أبَي قول وهو الله، رْحمه يوسف أبَي عن الرواية أيض

ًا، الله رْحمه يوسف أبَو قال وبَه الحادثِ، يدخل محمد: لِ َفر أيض ومالك وُز
ّثابَت تتناول البراءةا لّن والشافعّي، العقد. عند الموجود إلىَ فتنصرفا ال

ّناقة وهي والُمَصّراةا، هذا، َقُن الّشاةا أو ال إها في اللبن ُيْح إع ًا َضْر ُيَرى أيام أنِها إل
ّلبن، كثيرةا ّد لِ بَيعت، إذا ال ّدها تر كان إن لبنها مع والّشافعّي مالك عندنِا. ورْ
ًا، ٍر من صَاٍع مع أو بَاقي ْيَرةا أبَو رْوى إلَما لفقدهَ، تم الله صَلىَ الله رْسول أّن ُهَر
ّقوا قال: لِ وسلم عليه َل إبع ولِ لبيٍع، الّركبان َت ولِ بَعٍض، بَيع علىَ بَعُضكم َي

َناَجشوا، إبع ولِ َت ٍد، حاضٌر َي فهو ذلك بَعد ابَتاعها فمن والغنم، البَل ُتَصّروا ولِ لبا
ْين بَخير َظَر ّن َها أن بَعد ال َب ُل َيها إن َيْح إض َها، رَْ َك َطها وإْن أْمَس إخ ّدها َس ًا رْ من وصَاع

ٌق تمر»، ّتف عليه. م
ٍة وفي ًةا اشترى داود: «َمْن وأبَي لمسلم رْواي ًةا شا أيام، ثلثة بَالخيارْ فهو ُمَصّرا
ّدها فإن ّد رْ ًا معها رْ ٍم من صَاع ٍة ». وفي َسْمراء لِ ـ تمر أي ـ طعا لبَي رْواي

ًا اشترى داود: «َمن ًةا غنم َطهما وإن أمسكها، رْضيها فإن احتلبها، ُمَصّرا إخ َس
ٌع حلبتها ففي ٍر». فجعلها من صَا ًا تم ّين إذا الخيارْ له وأثبتا عيب الحلب بَعد تب

ُلبه، ما خلفُا ًا تح الحديث. بَهذا تمسك
َعان الصلةا عليه بَقوله مشايخنا بَعض لنا واحتّج ّي إخيارْ الّسلم: «الب لم ما بَال

َيُة يتفّرقا». وقال إر ّتْص ّد ولِية للمشتري وليس بَعيٍب، ليست بَعضهم: ال الّر
ّلبن وبَقلة المبيع، سلمة يقتضي البيع لّن شرٍط غير من بَسببها صَفة تفوت لِ ال

ّلبن الّسلمة، ٌةا وال إدُم لِ وبَعدمها ثمر َع ْن أولىَ.  فبقلتها الّسلمة، َت

ّنِما وهو الكتاب، لمخالفته هنا هريرةا أبَي بَحديث العمل أصَحابَنا ترك قال: وإ
ُدوا قوله َت ْع َفا إه تعالىَ: { ْي َل إل َع ْث إم َدى َما إبَ َت ْع ُكْم}ٍ، ا ْي َل ّنة َع المشهورْةا والّس

ّذرْ عند القيمة ليجاب الموجبة ْثل تع إم ًةا، ال عليه الله صَلىَ قوله وهو صَورْ
ًا أعتق وسلم: «من ْقص ّوم عبد، في له إش كان إْن شريكه نِصيب عليه ُق

ًا» الحديث، إسر ْثل وجوب علىَ المنعقد الجماع ولمخالفته ُمو إم عند والقيمة ال
ّذرْ العين فوات ّد. قال: ولِ وتع َع الّر ْد ّد في إبَ ّنِه الصَول، مخالفة عند حديثه رْ فإ
ّنِه المتواتر من قريٌب ّتُه مما الوضوء رْوى َلّما أ ّنارْ، مس ّباس ابَن له قال ال ع
ّنِا الله رْضي أصَبح رْوى: من ولما منه؟ أنِتوضأ السخين، بَالماء نِتوضأ عنهما: إ

ًا ُنب ّد منه. وكذلك بَذلك أعلم عائشة: نِحن له. قالت صَوم فل ُج علّي عليه رْ
عنه. الله رْضي

ْقه َأبَان بَن عيسىَ وشرط زيد أبَو واختارْهَ القياس، علىَ الخبر لتقديم الراوي إف
إسّي، ُبَو ّد المتأخرين. أكثر وتابَعه الُمَصّراةا، حديث عليه وخّرج ال

إخّي ونِفاهَ َكْر ّدموهَ ضابٍَط عدٍل كّل خبر وقبلوا أصَحابَنا من تابَعه وَمن ال علىَ وق
ًا ومنعوا القياس، ْيَرةا أبَا أّن أيض ًا، يكن لم ُهَر ًا كان وقالوا: بَل فقيه وكان فقيه

إتي ْف إتي كان وما الّصحابَة، زمن في ُي ْف ّ زمانِهم في ُي ٌد، فقيٌه إلِ ّنِه مع مجته كان َأ
َتبّحرين من إة من الُم َي ْل إسحاق وسلم. قال عليه الله صَلىَ الله رْسول أصَحاب إع



إلّي َظ ْن منها هريرةا أبَو الحاديث: رْوى من آلِفا ثلثة الحكام في عندنِا ثبت الَح
ًا ّي: رْوى مئة. وقال وخمس ألف إرْ ُبَخا ٍر مئة سبع عنه ال المهاجرين أولِد من نِف

ّد وجه فل عنه، الصحابَة من جماعة رْوى والنِصارْ. وقد وهذا بَالقياس؛ حديثه لر
التوفيق.  ولّي والله التحقيق غاية

ّي، شرح رْواية علىَ بَالنقصَّ فيه: الّرجوع والمختارْ ّطَحاو ّنِه يعني ال امتنع َلّما أ
ّد ّنقصان بَحّصة يرجع منها المنفصلة الّزيادةا بَسبب الّر ّثمن، من ال يرجع ولِ ال
َلْسَرارْ»، رْواية علىَ ّلبن اجتماع لّن «ا ًا، يكون لِ وجمعه الّضْرع في ال ْيب ولنِه َع
َتّر ْغ إعها بَكبر ُم إرية من الموجود المختارْ: أّن البائع. ووجه بَقول لِ َضْر ّتْص غرورٌْ ال
هذا بَواسطة فاغترارْهَ شرائها، في رْغبته تزداد حيث بَالفعل، للمتشري منه

ّنِها بَقول كاغترارْهَ الفعل ُةا حلوٌب البائع: إ ّنِما غزير ًء البيع صََّح اللبن. وإ علىَ بَنا
ًا كونِها شرط أّن إسد لِ حلوبَ ّنِه البيع، ُيف رْواية وهو فيه، مرغوٍب وصٍَف شرُط ل

إوي، ّطَحا أعلم. سبحانِه والله ال

فصٌل

إع (في ْي َب إحيح، ال إل، الّص إط َبا إد، َوال إس َفا ْكُروهَ) َوال َوالَم
َطَل َبَ ُع ( ْي ْيَس َما َبَ ًا كان إبََماٍل) سواء َل ًا أو ثمن مبادلة وهو البيع، رْكن لِنِعدام مثّمن
إم بَالمال المال ّد إب (كال ّتَرا إة) وال َت ْي إه) من (والُحّر َوالَم إع َبا ْت َتب الولد أّم وأ والمكا
إضَي الذي فإّن يرض، لم الذي ـ حنيفة أبَي عن الّروايتين أظهر علىَ بَيعه يجوز رَْ
ّبَرالمطلق، ـ الّشافعي ومعه َد ّيد فإّن والُم مالك عندنِا. وعند بَيعه يجوز المق

ًا. المطلق بَيع وأحمد: يجوز والّشافعّي أيض
َطَل َبَ َو)  ُع ( ْي َبَ إر َماٍل ( ْي ّوم) في َغ َق َت ّق ُم إر السلم ح ْلَخْم َكا إر ( إزي ْن إخ ّثَمن) وهو َوال بَال
ّدرْاهم ّدنِانِير ال ً وال ّدرْاهم لّن مؤجلً، أو حالِ ّدنِانِير ال ٍةا، غير وال ّنِما مقصود هي وإ

ًا كانِت وسائل. فإذا ّوم لغير عوض ّوم غيُر كان المتق وفي المقصود، هو المتق
إه. وكذا الشارْع أمر وقد له، إعزاٌز ذلك ّذمة في ثبت بَما بَاعهما إذا بَإهانِت من ال

َعْرض، بَاعهما لو موزوٍن. وأّما أو مكيٍل ٌد فالبيع إبَال إنهَما لعدم فاس ّي َع إبيعين، َت َم
وسيأتي. 

ًا يكون لِ الذي هو الباطل والفاسد: أّن الباطل بَين والفرق (وذلك بَأصَله صَحيح
ْلك يفيد فل رْكنه، لفوات إم ًا يكون الذي هو والفاسد أصَلً)، ال لِ بَأصَله صَحيح

إح»: لو القبض. وفي عند بَالقيمة الملك فيفيد بَوصَفه، العوض نِفي «اليَضا
الثمن، عن وسكت هذا، قال: بَعتك ولو يبطل، ثمٍن، بَغير هذا وقال: بَعتك

فصارْ قيمته، علىَ يحمل السكوت فعند المعاوضة، يقتضي البيع لّن يفسد،
فيفُسد. مجهولة وهي بَقيمته، قال: بَعته كأنِه

َطل َبَ َو)  ُع ( ْي َبَ ٍة) أي َو) بَيع ُحّر إلىَ ُضّم إقٍن ( ّي إك َذ إلىَ (ُضّمْت شرعية مذبَوحة (
ٍة) حتف َت ْي َقْت التي أنِفها. وأّما َم إن إرَحْت أو ُخ ّذبَح موضع غير في ُج عادةا هو كما ال

ّفارْ، بَعض ّ فماٌل، المجوس وذبَائح الك ٍة غيُر أنِها إلِ ّوم َوإْن والخنزير كالخمر متق )
أحمد. وقال عن ورْوايٌة الّشافعي، وقول حنيفة، أبَي عند ُكَل) وهذا َثَمَن َسّمىَ

ٍد كّل ثمن سّمىَ الله: إن رْحمهما ومحمد يوسف أبَو إقّن في جاز منهما واح ال



إة، ّي َك ّذ ّ وال ٍة. ومتروك في وأحمد قوٍل، في الّشافعّي قال فل. وبَه وإلِ رْواي
ّتسمية ًا ال فيما العقد يجوز فل عليها، منصوٌص حرمته لّن عندنِا، كالميتة عامد

بَالقضاء.  بَيعه ينفذ ولِ إليه، ُضّم

ٍر) أو إلىَ ُضّم إقَن (في (وصََّح) البيع ّبَ َد ٍد أم ُم َتٍب. وقال أو ول َفُر: لِ ُمكا يصّح. ُز
ْو) ُضّم إهَ) أي إقّن) شخصٍَّ (إلىَ (أ إر ْي َغ إه) أي البائع غير ( إت إحّص إبَ إقّن حّصة ( من ال

َفر: لِ الثمن. وعند ْلٍك) أي ُز إم َك ْقٍف) وقيل: إلىَ (ُضّم ملك بَيع صَّح كما يصّح. ( َو
لّن رْواية، في وأحمد قوٍل، في والّشافعّي مالك، عند وهو الملك، في يصّح لِ

ْلك عن محّررْ الوقف إم إقّن والتمليك، ال الفقيه «نِوادرْ حّر. وفي إلىَ ُضّم فصارْك
إث»: والصَّح أبَي ْي ّل بَه ينتفع ولهذا ماٌل، الوقف لّن الملك في يجوز البيع أّن ال

ّنِما الموال، انِتفاع َق لجل يباع لِ وإ ّلق ح فيما العقد فساد يوجب لِ وذلك بَه، تع
ّبَر إليه، ُضّم َد ُطل حيث المسجد، بَخلفا ونِحوهَ، كالُم ّنِه إليه ُضّم فيما العقد يب ل

كالحّر. فصارْ الموال، انِتفاع بَه ينتفع لِ ولهذا بَماٍل، ليس

َد َفَس َو ُع ( ْي إض َبَ َعْر إر) ونِحوها ال ّوم غير ماٌل هو مما َبَالْخَم ْكُسُه) وهو متق َع َو بَيع (
إض. في ونِحوها الخمر َعْر ٌد البيع الوقاية»: أي «شرح بَال إض في فاس َعْر ّتىَ ال ح
إض، عند قيمته يجب ُيملك القب ّتىَ بَاطٌل الخمر في البيع لكن بَالقبض، هو و لِ ح
الخمر. عين يملك
َ ُع َيُجوُز (ولِ ْي إت َبَ َباَحا ْبَل الُم ّنِها أْن َق َلَك) ل ٍة غير البيع وقت ُتْم َو) مملوك للبائع. (

َ (َما بَيع لِ َةا لِ ْدرَْ َلىَ ُق إه َع إم إلي ّ َتْس إحيلة) كسمك إلِ َد أو ُيَصد، لم إبَ ْي إسل، إصَ ُأرْْ وهو و
في الروايتين علىَ يكون أن قالوا: ينبغي وسلمه البائع قبضه فلو يعود، لِ

ًء بَيعه، بَعد البَق تسليم ّنِه علىَ بَنا ٌد.  أو بَاطٌل أ فاس

ّ ْو) إلِ ٍرْ) كجذٍع (أ إبََضَر إكَر سواء القطع، يضّرهَ ثوٍب من وذرْاٍع سقٍف، في ( ُذ
ّلم الثوب قطع أو الجذع، البائع قطع يذكر. ولو لم أو القطع موضع قبل وس
ًا عاد الفسخ ّيد من المانِع لزوال صَحيح بَالحيلة، تسليمه علىَ القدرْةا الّصحة. وق

بَحيث صَغيرةا، حظيرةا في وألقاهَ السمك صَاد لو ذلك: كما بَغير كانِت لو لنِها
فيه اجتمع لو وكذا التسليم، مقدورُْ لنِه البيع جاز حيلة، بَل منها أخذهَ يمكن

ّد بَنفسه ّ جاز، المدخل وس فل. وإلِ
إه (َما (ولِ) بَيع ْطٍن، (في جنين َكَحْمٍل) أي َغَررٌْ إفي ٍؤ َبَ ُل َلؤ َدفٍا، في َو َبٍن صََ َل في َو

إلَما إرْي سعيد أبَي حديث من ماجه ابَن رْوى َضْرٍع)  ْد ّنبّي أّن الُخ عليه الله صَلىَ ال
ّتىَ النِعام بَطون في ما شراء عن نِهىَ وسلم بَسندهَ الّشافعّي رْوى تضع. وما ح

ّباس ابَن عن ّنِه ع ّلبن بَيع عن ينهىَ كان أ علىَ والصوفا الغنم، َضْرع في ال
ظهرها.

َي قال إو إقّي: ورُْ َه ْي َب ًا، ال ّنِه والصحيح مرفوع ّباس: نِهىَ ابَن موقوفٌا. ولقول َأ ع
َع أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َبا ٌةا ُت ّتىَ َثَمَر َعم، ح ْط علىَ صَوفٌا يباع ولِ ُت

إنِّي َضْرٍع. رْواهَ في لبٌن ولِ غنم، ظهر ّطبرا إنّي ال ْط ُق ّدارَْ ًا، وال داود وأبَو مرفوع
ًا ضروعها. في ألبانِها ولِ ظهورْها، علىَ الغنم أصَوافا تباع عليه. قيل: لِ موقوف

ّلبن الوقاية»: ذكروا «شرح وفي َلُم لِ علتين: أحدهما: أنِه الّضْرع في إل ْع لبٌن، ُي



مالًِ. يكون فل الوجود مشكوك لنِه البيع، بَطلن يقتضي وهذا رْيٌح، أو َدٌم، َأو
ّلبن والخرى: أن ًا يوجد ال ًا شيئ البائع.  بَملك المشتري ملك فيختلط فشيئ

ّنتاج بَيع يجوز ولِ هذا، ًا، ال وهو بَطنها في التي تنتج ثم الناقة، تنتج أن وهو أيض
َبُل إة، َح َل َب إبّي عن عمر، ابَن الّرّزاق» عن عبد «مصنف في إلَما الَح ّن الله صَلىَ ال
ّنِه وسلم عليه إن، بَيع عن نِهىَ أ إمي إح، الَمَضا إقي َ إل والَمل َب إة، وَح َل َب قال: الَح

الحبلة: ولد بَطونِها. وحبل في البَل. والملقيح: ما أصَلب في ما والمضامين
ّناقة. وفي هذهَ ولد إب بَن سعيد عن شهاٍب، ابَن «الموطأ»: أخبرنِا ال ّي أنِه الُمَس

ّنِما الحيوان، في رْبَا قال: لِ إن، ثلثة: عن عن الحيوان في نِهىَ وإ إمي الَمضا
إقيح، َ َبل والَمل إة. فالمضامين: ما وَح َل َب البَل. والملقيح: ما إنِاثِ بَطون في الَح

ّنبّي عمر: أّن ابَن عن الصحيحين الجمال. وفي ظهورْ في عليه الله صَلىَ ال
إل بَيع عن نِهىَ وسلم َب إة. وكان َح َل َب ًا الَح الّرجل كان الجاهلية، أهل يبتاعه بَيع
َتج أن إلىَ الَجُزورْ يبتاع ْن ُت َتج الناقة، ( ْن ُت بَطنها. في التي ثم) 

َو) لِ إضي (َما بَيع ( ْف ُتُه ُت َل َها إة) كصوفٍا إلىَ َج َع َناَز ّنِه الغنم، ظهر علىَ الُم يفضي ل
ّتنازع إلىَ ّتنازع، إلىَ يفضي بَيٍع القطع. وكّل موضع في ال َولَِ) فهو ال ٌد. ( فاس

إة) وهو بَيع يجوز َن َبَ المتأخرين بَعض ويسميها أخّصه، إلىَ العّم إضافة من (الُمَزا
إهَي بَيانِية إضافة َو ُع ( ْي ٍر َبَ ٍذ) أي َتْم ُذو إه مقطوع َمْج إل ْث إم إبَ َلىَ ( إل َع ّنْخ ًا) أي ال َخْرصَ
ًا ًا، تقدير َ وَحْزرْ َو) لِ إة) وهي ( َل َق إة بَيع (الُمَحا َط ْن إح إلَما كيلها، بَمثل سنبلها في ال

ْيَسة أبَي بَن زيد عن مسلم رْوى َنِ ّدثنا ُأ ّكّي الوليد أبَو قال: ح عند جالٌس وهو الَم
عن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: نِهىَ جابَر عن رْبَاٍح أبَي بَن عطاء

َلة، َق َنَة، الُمَحا َبَ َلُة: أن والُمزا َق إةا. والُمَحا َبََر الطعام من بَكيٍل الحقل يباع والُمَخا
ٍم. والحقل: هو ّعب إذا الّزرْع معلو َنُة: أن يغلظ أن قبل تش يباع سوقه. والَمَزابَ

ُةا: أن من بَأوساٍق النخل َبََر الربَع، أو الثلث، علىَ الرْض يزرْع التمر. والَمَخا
الله عبد بَن جابَر رْبَاح: أسمعت أبَي بَن لعطاء زيد: قلت ذلك. قال وأشباهَ

قال: نِعم.  ؟ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عن هذا يذكر

إة بَيع الّشافعّي: يجوز وقال َن َبَ الصحيحين في إلَما أوسق، خمسة دون فيما الَمَزا
ْين، بَن داود عن ْيَرةا: أن أبَي عن سفيان، أبَي عن الُحَص ّنبّي ُهَر عليه الله صَلىَ ال

إصَها العرايا بَيع في رْخصَّّ وسلم خمسة في أو أوسق، خمسة دون فيما َبَْخر
بَن سهل عن مسلم خمسة. ورْوى في أو خمسة قال: دون ـ داود شّك ـ أوسق

ْثَمَة: أّن أبَي إر بَيع عن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َح ّثَم إر، ال ّتْم بَال
َنُة»، تلك الّربَا وقال: «ذلك َبَ ّ الُمَزا ّنِه إلِ ُنْخلة بَيع في رّْخصَّ أ إة: ال ّي َعر ّنخلتين ال وال

َها البيت أهل يأخذها إصَ إة: أن في لفٍظ: رّْخصَّ كيلً. وفي إبََخْر ّي إر َع بَمثل يؤخذ ال
ًا، َخْرصَها ًا. ورْواهَ أهلها يأكل تمر َطب ّي رُْ ّطحاو ًا ال ٍة، بَطرٍق أيض وقال: وقد مختلف
في الّرخصة وتواترت وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عن الثارْ هذهَ جاءت

ًا، العلم أهل فقبلها العرايا، بَيع ولكنهم مجيئها صَحة في يختلفوا ولم جميع
تأويلها. انِتهىَ. في تنازعوا

ْوُسق الخمسة في وعنه الِستناد، من ظاهرهَ إلىَ ذهب والّشافعي قولِن: أ



إنِّي منقول وهو الجواز، أحدهما مختارْ وهو عدمه، الظهر. والخر وهو عنه، الُمَز
إنِّي ّنهي لّن أحمد، ومذهب الُمَز خمسة في والّرخصة محقق، المزابَنة عن ال
ْوُسٍق فيها. مشكوٌك أ

ّتْمُر عليه الله صَلىَ ولنا: قوله إر وسلم: «ال ّتْم ً بَال ْثل ّنخل علىَ وما بَمثٍل»، إم ال
إر بَيعه يجوز فل َثَمٌر، ّتْم ّ بَال ّيُة كذلك. وأّما إلِ إر َع ّيُة فهي الّرخصة فيها التي ال إط َع ال
ٍة ثمرةا الّرجل يهب أن مالك. وتفسيرها قال وبَه البيع، دون بَستانِه من نِخل

ّق ثم لنِساٍن ّدخول عليه يش إه في ال إنِ َتا ٍم، كّل ُبَْس ْلف يرضىَ ولِ يو في بَالُخ
ًا ذلك مكان فيعطيه الهبة، في والّرجوع الوعد، ًا تمر ليدفع بَالَخْرص مجذوذ
ًا يصير لِ الموهوب لّن عندنِا، جائٌز نِفسه. وهذا عن ضررْهَ ما له للموهوب ملك

ً دام ّتمر من يعطيه فما الواهب، بَملك متصل ًا يكون لِ ال مبتدأةا، هبًة بَل عوض
ّنِما ًا ُسّمَي وإ ًا بَيع ّنِه مجاز ّي ذلك صَورْته. ثّم في ل َق المرو إف ّت من أقل كان أنِه ا

ْوُسٍق خمسة ْوُسٍق، خمسَة أو أ ٌةا الّرخصة أّن الّراوي فظّن أ ذلك علىَ مقصورْ
ْدرْ. َق ال
ّنخلة له يكون قوٌم: العرايا: أْن وقال ّنخلتان أو ال ّنخل وسط في ال الكثير ال
ّثمارْ وقت يخرجون المدينة أهل وكان آخر، لرجٍل بَأهليهم، حوائطهم إلىَ ال
ّنخلة صَاحب ممّر فيضّر ّنخل صَاحب ال الله صَلىَ الله رْسول فرّخصَّ الكثير، ال
إطي أن وسلم عليه ْع ُنخلة صَاحَب ُي ًا ذلك من ماله خرص ال عنه لينصرفا تمر

ُلصََّ َيْخ ّتمر و ّي له. وهذا كله ال حنيفة أبَي قول الول والتأويل مالك، عن مرو
ّي، الله. قال رْحمه إو ّطَحا ّية لّن مالك، قال مّما وأولىَ أنِسب وهو ال إر َع ّنِما ال إ

ّية.  هي إط َع ال

َو) لِ إة، بَيع ( إء بَيع َو) لِ (الَملََمَس َقا ْل إةا) لّن بَيع َو) لِ الَحَجر، (إ َذ َبَ َنا كّل في (الُم
ٍد إبياعات هذهَ من واح في كان القمارْ. وقد معنىَ وفيه بَالخطر، الملك تعليق ال

أو البائع، إليه نِبذها أو المشتري، لمسها فإذا الّسلعة الّرجلن يتساوم الجاهلية
ًةا عليها المشتري وضع ّول لزم حصا المنابَذةا، والثانِي الملمسة، البيع. فال

ّي: أّن سعيد أبَي حديث من والبخارْي مسلم الحجر. رْوى إلقاء والثالث إرْ ْد الُخ
إة، عن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إةا الُملََمَس َذ َبَ َنا البيع. في والُم

بَذلك. إلِ يقبله ولِ بَالنهارْ أو بَالليل بَيدهَ الخر ثوب الّرجل والملمسة: لمس
ذلك ويكون ثوبَه، إليه الخر وينبذ ثوبَه الّرجل إلىَ الّرجل ينبذ والمنابَذةا: أن

ٍر غير من بَيعهما تراٍض.  ولِ نِظ

إعي) أي (ولِ) بَيع ّنابَت الكل (الَمَرا ٍة، غير أرٍْض في ال البائع أرْض في أو مملوك
ّبب بَدون ّبب لو منه. أّما تس بَيع له جاز للنِبات، هيأها أو الرْض، سقىَ بَأن تس
ّنِه كلئها ّتىَ ملكه، ل استردادهَ. وقال له كان إذنِه بَغير إنِساٌن احتّشه لو ح

ّنصَّ، ثابَتٌة فيه الّشركة لّن بَملكه، ليس لنِه بَيعه يجوز بَعضهم: لِ تنقطع فل بَال
ٍةا، ليست للنِبات الرْض الحيازةا. وتهيئة بَدون ًا وكونِه بَحياز لِ أرْضه في نِابَت
ّيرهَ ولِ عنه، شركتهم يقطع ًا يص العقد بَهذا المشتري يستفد فلم له، مملوك
ًا ّنصَّ له، يكن لم شيئ والسلم: «المسلمون الصلةا عليه قوله فيبطل. وال



ّنارْ». رْواهَ والكل، الماء، ثلثة: في في شركاء داود. والمراد وأبَو أحمد وال
َذ ما لِ والبَارْ النِهارْ في الذي بَالماء إخ إعَل ُأ ٍء في وُج ّنِه إنِا بَيعه. يجوز محرٌز فإ
ٍة، غير أرٍْض في نِبت ما وبَالكل ٍة أرٍْض في نِبت وما مملوك رّْب إنِبات بَل مملوك

ًا يكون لِ الرْض رّْب لّن الرْض، إثبات أرْضه. ومعنىَ في بَكونِه له محرز
ّنارْ في الّشركة إإذا بَها. أّما الثياب وتجفيف بَها، والِستدفاء بَضوئها، الِنِتفاع ال

ّ ذلك له فليس الجمر، يأخذ أن أرْاد ّي. صَاحبها. ذكرهَ بَإذن إلِ إرْ ُدو ُق ال

َولِ َها) أي ( ُت علىَ تقع إجارْتها لن الكل، هي التي المراعي إجارْةا يجوز ولِ إَجارَْ
ٍة، غير عين استهلك ٍةا غير الجارْةا وتلك مملوك ليشرب بَقرةا استأجر كما جائز

عيٍن استهلك علىَ العيان. فالجارْةا لِ المنافع الجارْةا محل لّن يصّح، لِ لبنها
ٍة يستأجر المملوكة: أن الرْض في المراعي إجارْةا في أولىَ. والحيلة مباح

ًا، فيه ليضرب الرْض من موضعها فتصّح لغنمه، حظيرةا ليجعله أو فسطاط
َعىَ صَاحب له ويبيح الجارْةا، َعىَ الِنِتفاع الَمْر مقصودها.  فيحصل بَالَمْر

إة (ولِ) بَيع َل ّنْح ّ (ال َع إلِ إت) ـ َم ّوارَْا ُك الصحاح وفي ـ، الواو وتشديد الكافا بَضم ال
ّوارْات ّنحل: عسلها ُك ّنحل بَيع جواز عدم الّشمع. أّما في ال أبَي فعند وحدهَ ال

والّشافعّي ومالك محمد الله. وقال رْحمه يوسف وأبَي الله، رْحمه حنيفة
ًا، كان إذا وحدهَ بَيعه وأحمد: يجوز ُع حيوان لنِه مجموع َف َت ْن ّوُل، بَه ُي َتَم ُي فيصح و

ّنِه كالبغل يؤكل لم وإن بَيعه بَيعه يصّح فل الهواّم، من والحمارْ. ولهما: أ
ُبورْ. وفي ْنِ ُلّز ّذخيرةا»: الفتوى كا محمد. قول علىَ «ال

َولَِ) بَيع إء ( َأْجَزا إي) لكرامته، ( إم َد بَيع ولِ جزؤُهَ، لنِه النِسان شعر بَيع يجوز فل آ
ًةا قدٍح، في ولو المرأةا لبن الّشافعّي: متلفه. وقال يضمن ولِ أمة، أو كانِت حّر

ًةا يجوز ّنِه متلفه، ويضمن أمًة أو كانِت حر الّشاةا. وقال كلبن طاهٌر مشروٌب ل
ًةا كان وإن يجوز، أمًة كانِت يوسف: إن أبَو ًا يجوز لِ حّر ّلبن اعتبارْ لكونِه بَأصَله ل

ًا ّلد منه. متو
ّية، بَمعنىَ الرضاع حرمة بَه أثبت الّشرع أّن بَدلِلة الدمّي جزء أنِه ولهما البعض

ّ بَالبيع والِمتهان الِبَتذال عن َمصوٌن مكرٌم أجزائه بَكّل والدمي فيه حّل فيما إلِ
ّنِه اللبن، يحّل لِ والّرق الّرق، هي التي القوةا بَمحّل فيختصَّّ حكمّي، ضعٌف ل
ّدهَ، ّلبن في حياةا ولِ الحّي، وهو ض ٌد. وليس لنِه ال ّله جما بَل الطلق، علىَ ح

ّنِه الطفل حاجة بَاعتبارْ ّدى لِ ل ّتىَ بَغيرهَ يتع شربَه. يبح لم عنه، استغنىَ لو ح
ّتىَ ّبه يجوز لِ ح ٍةا عيٍن في صَ َد إم أصَحابَنا.  بَعض عند رَْ

َولَِ) بَيع إر) لنجاسة (أْجَزاء ( إزي ْن إخ كالخمر له إهانًِة منه شيء بَيع يصّح فل عينه، ال
ّ َع (إلِ ُينتف إل ُهَ)  ْعَر إد للضرورْةا. (ولِ) بَيع للخرز بَه َش ْل إج إة ( َت ْي إم ْبَل ال إه) لحرمة َق إغ ْبَ َد

اسم بَإهاٍب» وهو الميتة من تنتفعوا والسلم: «لِ الصلةا عليه لقوله بَه الِنِتفاع
ُع الدبَغ بَعد وأّما المدبَوغ، لغير َبا ُي ُع َف َف َت ْن ُي مسلم» «صَحيح في إلَما لطهارْته، بَه و
ّباس ابَن عن َق ع ّد ُتُص ٍةا علىَ قال:  ٍةا إلميُمونَِة مولِ رْسول بَها فمر فماتت بَشا
ّ وسلم عليه الله صَلىَ الله َهل َبَها أخذتم فقال: « بَه». فانِتفعتم فدبَغتموهَ إها

ّنِما فقالوا: إنِها َها». َحُرَم ميتٌة. فقال: «إ ُل ْك أ



َولَِ) بَيع إد ( ُدو َقّز) بَتشديد ( ّية كالّزنِبورْ الهوام من لنِه الزاي، ال والعقرب، والح
معدوم وذلك غيرهَ، بَاعتبارْ بَل ذاته بَاعتبارْ بَه منتفع غير (بَيضه) لنِه (ولِ) بَيع

ًا في خطر وجودهَ وفي الحال، في إخلَف ُهَما) قال المآل. ( دود بَيع محمد: يجوز َل
وعليه الشهيد، الصدرْ واختيارْ وأحمد، (مالك) والّشافعي قول وهو وبَيضه، القز

ًا الفتوى القز فيه ظهر إن القز دود بَيع يوسف: يجوز أبَو بَالعادةا. وقال اعتبارْ
ًا ّ له تبع ّدود. بَيض في قوله واضطرب لِ، وإلِ ال

إو (ولِ) بَيع ْل ُع َد (ال ْع إه) بَأن َبَ إط ُقو ٌو كان ُس ْل ْفٌل لرجٍل ُع أو فسقطا لخر، وُس
ُو سقط ْل ُع إقَي ال َبَ ْفُل و إو صَاحب فباع الُس ْل ُع إو موضع ال ْل ُع لم البيع هذا لّن ال

إو لصاحب والثابَت المال، البيع محل لّن المحل، يصادفا ْل ُع ّق بَعدالِنِهدام ال ح
ّلي، ّتع ّق ال ّلي وح ّتع ّلق لنِه بَماٍل ليس ال ّيد ليس وهو الّساحة، بَهواء يتع بَماٍل. ق

إو بَيع لن السقوط بَبعد ْل ُع القائم.  البناء بَاعتبارْ جاز الّسقوط قبل ال

َولَِ) بَيع َلىَ (َشخٍض ( ّنُِه َع َو َأَمٌة أ ُه ٌد) ولِ َو ْب ّنِه علىَ َع ٌد أ أن والقياس َأَمٌة، وهو عب
َفر، قول وهو يجوز، الوصَف واختلفا والنِوثة، الذكورْةا وصَف اختلفا هذا لّن ُز
إخيارْ يوجب ًا اشترى لو كما فصارْ الفساد، دون للمشتري ال نِعجٌة هو فإذا كبش

ًا بَالعكس. أو أو تفاوت بَالعكس. ولنا: أّن أو كاتٌب هو فإذا خباٌز أنِه علىَ عبد
ٌق النوعين بَين الغراض حصول البيع من المقصود لّن الجنسين، بَاختلفا ملح
ّنِه أكثرهَ ولِ غرُضه يحصل لم فإذا المشتري، غرض علىَ بَالمبيع الِنِتفاع لم فكأ
ًا، الوصَف كان إذا أصَلً. وهذا يحصل كما البيع، ُتفسد لِ التفاوت قلة إذ متفاحش

ًا اشترى إذا مختلفان لكنهما الكل، الكّل من المقصود فإّن نِعجًة، فظهر كبش
ًا ّتفاوت. فقّل وصَف ال

َوَشراء َع) أي َما ( من أو المشتري، من لغيرهَ أو لنفسه البائع شراء يجوز ولِ َبَا
َع إمّما (بَأقّل بَوكيله أو بَنفسه مؤجٍل أو حال بَثمٍن بَاع ما وارْثه من أو وكيله، َبَا

ْبَل إد َق ْق إه َنِ إن ّول) إن َثَم ّتحد ذاته، ينقصَّ لم المبيع كان ال ًا. وقال الثمنان وا جنس
كشراء بَأقّل البائع شراء فصارْ المبيع، بَقبض تّم الملك لن الّشافعّي: يجوز،

ّثمن بَمثل وكشرائه بَه، غيرهَ ّول ال منه. بَأكثر أو ال
ْعَمر «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد رْوى ولنا: ما ّي َم إرْ ْو ّث إسحاق أبَي عن وال

إعّي، إبي ٌةا فسألتها نِسوةا في عائشة علىَ دخلت أنِها امرأته عن الّس فقالت: امرأ
إد من فبعتها جارْيٌة لي كانِت المؤمنين، أّم يا ْي َقم بَن َز ٍة بَثمان أرْْ العطاء، إلىَ مئ

ٍة، بَست منه ابَتعتها ثم مئة. فقالت ثمان عليه وكتبت مئة الست فنقدته مئ
إت، ما عائشة: بَئس َد اشترى. أخبري ما وبَئس اشتري ْي أبَطل أنِه أرْقم بَن َز

ّ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول مع جهادهَ المرأةا يتوب. فقالت أْن إلِ
عائشة: فقالت الفضل؟ عليه ورْددت مالي رْأس أخذُت إن لعائشة: أرْأيت

َفَمْن ُهَ { َء َظٌة َجا إع ْو إه إمْن َم ّبَ َهىَ رَْ َت ْنِ َلُه َفا َلَف}ٍ. َما َف َس

الصنع بَهذا الوعيد هذا العقد. وإلحاق هذا فساد علىَ دّل الشديد الوعيد فهذا
إدي لِ الكيد َت ْه ًا. قالته أنِها علىَ ذلك فدّل العقل، إليه َي سماع
إليُة ابَن وقال َعا ّي: قالوا: ال إز ْو ٌةا الَج َبُل لِ مجهولٌة امرأ ْق هي خبرها. قلنا: بَل ُي

بَنت العالية «الطبقات». فقال: إّن في سعد ابَن ذكرها القدرْ جليلة معروفٌة
إعّي إسحاق أبَي امرأةا ُشَراحيل بَن أنِفع إبي في عائشة. وجعل من سمعت الّس



َد العطاء إلىَ حنيفة»: البائع أبَي «مسند َي أرْقم، بََن زي ٍة بَست والمشتر مئ
َةا. وهو صَلىَ الله رْسول قال: سمعت عمر ابَن داود» عن أبَي «سنن في المرأ

إة)، تبايعتم يقول: «إذا وسلم عليه الله َن إعي ورْضيتم البقر، أذنِاب وأخذتم (بَال
ّلط الجهاد، وتركتم بَالّزرْع، ً عليكم الله س ّتىَ ينزعه لِ ُذلِ دينكم». إلىَ ترجعوا ح
ٍد كتاب في حنبل بَن أحمد ورْوى ّقطان: رْجاله ابَن قال ـ «الّزهد» بَإسنا ثقات ال

ّنِه أحدنِا يرى وما زماٌن علينا قال: أتىَ عمر ابَن عن ـ ّدينارْ أحق أ والدرْهم بَال
المسلم. أخيه من أحدنِا إلىَ أحّب والدرْهم الدينارْ أصَبح ثم المسلم، أخيه من

ّناس ضّن يقول: «إذا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول سمعت بَخلوا أي ال
َنة، وتبايعوا والدرْهم، بَالدينارْ إعي ّتبعوا بَال سبيل في الجهاد وتركوا البقر، أذنِاب وا

ً عليهم الله، أدخل الله دينهم». يراجعوا حتىَ عنهم يرفعه لِ ُذلِ
إعينة ولن حالًِ، منه بَأنِقصَّ شراؤُها ثم مؤّجٍل بَثمن السلعة بَالكسر: بَيع َوال
ّثمن التي بَالّصفة المبيع إليه عاد فإذا قبضه، قبل البائع ضمان في يدخل لِ ال
ًا الثمن بَعض فصارْ ملكه عن بَها خرج إقَي بَبعضه قصاصَ َبَ عوٍض، بَل فضٌل و
ّنصَّ.  حرام وهو يضمن، لم ما رْبَح ذلك فكان بَال

ّيد الفضل لّن جاز، منه أكثر أو بَمثله كان لو لنِه بَاع، مما بَأقّل بَكونِه الشراء ق
ّيد في داخل والمبيع للمشتري يحصل الكثر في نِقد قبل بَكونِه ضمانِه. وق

ّثمن، ّيدنِا بَعدهَ كان لو لنِه ال من أو منه المشتري من الشراء بَكون جاز. وق
ثم لرجٍل، بَه أوصَىَ أو لرجٍل وهبه أو رْجٍل من بَاعه لو المشتري لّن وارْثه،

كاختلفا الملك سبب اختلفا لن جاز، الّرجل ذلك من الول البائع اشتراهَ
ّيدنِا ّنِه ينقصَّ، لم المبيع بَكون العين. وق ّيب لو ل من فباعه المشتري، يد في تع

فكان الحادثِ، العيب بَمقابَلة الثمن من نِقصَّ ما لّن جاز، الثمن من بَأقل البائع
ًا البائع ًنىَ. الول الثمن بَمثل بَاع ما مشتري مع

ّيدنِا ّذات، في بَكونِه النقصان وق ّنِه ال ّير القيمة: بَأن في كان لو ل لم سعرهَ تغ
ّير لّن بَاع، مّما بَأقل شراؤُهَ يجز ٍر غير السعر تغ ّق في معتب في كما الحكام ح
ّق ّيدنِا ح ًا، الثمنين بَاتحاد الغاصَب. وق ّنِه جنس جنس غير آخر بَجنٍس اشتراهَ لو ل

ّول الثمن ّثمن كان وإن جاز ال اختلفا عند يظهر لِ الّربَح لن أقّل، الثانِي ال
ّدينارُْ الجنس، ّدرْهم جنس وال إة وفي هنا ال َع ْف ًا الُش َفر. خلف لُز

ُبه وزوجته ووالدهَ ولدهَ وهو للبائع شهادته تصّح لِ من وشراء َت َكا كشراء فهو وُم
َتب العبد غير ومحمد: يجوز يوسف أبَو بَنفسه. وقال البائع َكا الملك لتباين والُم

َتب وبَخلفا لمالكه، كسبه لّن العبد، بَخلفا ، َكا ّق كسبه في للسيد لن الُم ح
بَنفسه البائع كشراء هؤلِء شراء أّن حنيفة كتصّرفه. ولبَي تّصرفه فكان الملك،
مع عقد إذا بَالبيع الوكيل في الخلفا نِظير وهو بَينهم، الملك منافع لِتصال

إل هؤلِء. وشراء ّك َو صَارْ بَإذنِه بَاع لّما وكيله لّن يجوز، لِ وكيله بَاع مما بَأقّل الُم
ّنِه لغيرهَ أو لنفسه بَاع بَأقّل. مّما الوكيل وشراء بَأقّل، اشترى ثم بَنفسه، بَاع كأ

ّثمن نِقد قبل بَأمرهَ يجوز.  لِ ال

للبائع شراء هذا فكّل الحقوق، في أصَيٌل بَالبيع الوكيل فلّن لنفسه، شراؤُهَ أّما
ٍه، من ٍه من والثابَت وج ٍه كّل من كالثابَت وج إت. وأّما بَاب في وج شراؤُهَ الُحُرَما



ٌع المأمورْ شراء فلّن بَأمرهَ، لغيرهَ ما شراء هذا فكان الحقوق، حيث من له واق
ٍه. وشراء من لنفسه بَاع اشتراهَ مما بَأقّل المشتري وارْثِ من البائع وج

َورّْثُِ َورّْثِ، مقام الوارْثِ لقيام يجوز لِ الُم بَأقّل البائع وارْثِ شراء بَخلفا الُم
َورّْثه، بَاع مما ّنِه ُم يجوز. فإ

َولَِ) يجوز ُء ( إرا َع َما (َش َع َبَا ٌق َم ٍء) متعل ٍء َشْي َلْم بَشرا ْعُه) ـ ( إب ٍء صَفٌة َي ـ لشي
إه إن َثَم إبَ إل) ـ ( ّو ٌق ال ّل إفيَما وكذا ـ بَشراء متع َع) يعني ( ٍة بَخمس أمًة بَاع َمْن أّن َبَا مئ
َأَمة منه اشتراها ثم المشتري وقبضها مثلً، ّثمن نِقد قبل معها أخرى و بَخمس ال
الخرى وفي فيها، يفسد لم لنِه صَحيٌح، منه يبعها لم التي في الشراء فإّن مئة،
ّنِه بَاطٌل، منه بَاعها التي وهي ّد لِ ل ّثمن بَعض يجعل أن بَ يبعها لم التي بَمقابَلة ال
ًا فيكون منه، ًةا. بَاع مّما بَأقّل للخرى مشتري ضرورْ

ْيٍت) أي َوَز َلىَ ونِحوهَ زيت شراء يجوز ولِ ( َع إه ُيوَزَن) الّزيت أْن ( إف َظْر إبَ ْطَرَح ( ُي و
إفا) كّل ّظْر ٍةا إلل َذا مر َك ) ّ ْطلً) إلِ إلَما مخالٌف شرٌط هذا وزنِه. لّن ذلك يكون أن رَْ

ّنِه العقد، يقتضيه ْطَرَح أن يقتضي ل ّظْرفا، وزن مقدارْ عنه ُي ّي ال ٍرْ أ كان، مقدا
ْطَرَح أن شرط فإذا ّظْرفا ذلك وكان معيٌن، مقدارٌْ عنه ُي ذلك من أنِقصَّ ال

ًا الّشرط ذلك كان منه، أكثر أو المقدارْ العاقدين ولحد العقد، لمقتضىَ مخالف
ٌع، فيه ٌع، فيه فللمشتري الظّرفا، وزن من َأكثر كان إإن المقدارْ ذلك َلّن نِف ْف َنِ
إفا فيه فللبائع وزنِه، من أقّل كان وإْن َ إخل إبَ ٌع. ( إط نِف إح َشْر إن َطْر إفا) فإّن َوْز ّظْر ال

ّنِه يجوز، الّشراء ّنِه العقد، مقتضىَ يوافق شرٌط ل إفا، وزن َطْرح يقتضي ل ّظْر ال
يفسدهَ. ولِ يؤكدهَ العقد مقتضىَ يوافق وما

ُع) أي ْي َب َوال إبََشْرٍط البيع يجوز ولِ ( ) َ إه لِ إضي َت ْق ُد) احترز َي ْق َع يقتضيه، عّما بَه ال
المبيع حبس وشرط المبيع، تسليم وشرط المبيع، في للمشتري الملك كشرط

ّثمن، لِستيفاء بَمطلق يثبت كله هذا لّن بَالمبيع، المشتري انِتفاع وشرط ال
ّ الّشرط يزيدهَ فل العقد، ًا إلِ إه تأكيد إفي َو ٌع ( ْف إهَما) ـ َنِ إد البائع: أّما ـ حاليٌة جملة لَح
ًا بَاع لو فكما بَاع أو هديًة، إليه يهدي أو درْهما، المشتري يقرضه أن بَشرط شيئ
ًا ًا. يسكنها أن علىَ دارْ شهر
ًا اشترى لو المشتري: فكما وأّما ًء ويخيطه البائع يقطعه أن علىَ ثوبَ َبا أو َق

ًا. قميص
ْو) فيه ٌع (أ إبيٍع نِف إلَم ّق) أي ( إح َت ً يكون َيْس يكون بَأن غيرهَ علىَ للستحقاق أهل

ًا، تتناوله لِ أن يعجبه العبد لّن المشتري، يبيعه لِ أْن بَشرط عبد كبيع آدمي
ًا. بَشرط أو دابًَة، اشترى لو عّما بَهذا اليدي. واحترز المشتري يبيعه لِ أْن ثوبَ

البيع يوسف: أّن أبَي المذهب. وعن ظاهر في صَحيٌح والبيع بَاطٌل، الشرط فإّن
ٌد. فاس

ّنِه وجه ًا، فكان الّشرط، لهذا مطالب لِ الظاهر: أ ّد ولِ لغو الّشرط تقييد من بَ
ًا العقد يلئم لِ بَكونِه المشتري يعطي أن بَشرط كالبيع يلئمه عّما احتراز

ًا بَالثمن ّد يفسد. ولِ لِ البيع فإّن كفيلً، أو رْهن ًا بَ العقد يلئم لِ ما تقييد من أيض
أو الخيارْ بَشرط كالبيع يفسد، لِ بَجوازهَ ورْد ما فإّن بَجوازهَ، يرد لم الّشرع بَأّن

ّناس تعارْفا ما وكذا الجل، َوهَ، أن علىَ نِعٍل كشراء عليه ال ُذ َكه أو َيْح البائع، ُيَشّر
ًا يفسد لِ البيع فإّن ّنِما بَها يترك حجٌة وهو للتعامل، استحسانِ يجوز لِ القياس. وإ
ّ بَيع عن والّسلم الصلةا عليه لنهيه العقد يقتضيه لِ بَشرط البيع أّن وشرط. إلِ

ّنهي، هذا من مستثنىَ الجائزةا الّشروط من ذكرنِاهَ ما إقي ال َب ً عداهَ ما َف داخل
ّثمن ولّن تحته، َبَل ال ٌةا والّشرط المبيع، بَجميع مقا من شيء يقابَلها لِ زياد



ّنِه الّربَا، العوض. فأشبه ّنزاع، وقوع إلىَ ذرْيعٌة ول عن العقد معه فيعرى ال
مقصودهَ. 

إنِي رْوى َبَرا ّط إط» عن «معجمه في ال ْوَس عن المقري، أيوب بَن الله عبد ال
ْهلي، سليمان بَن محمد ّذ فوجدت مكة قال: قدمت سعيد بَن الوارْثِ عبد عن ال

ْبُرَمة، وابَن ليلىَ أبَي وابَن حنيفة أبَا بَها ًا بَاع رْجٍل عن حنيفة أبَا فسألت ُش بَيع
ًا. فقال: البيع وشرط ليلىَ أبَي ابَن أتيت بَاطٌل. ثم والشرط بَاطٌل شرط
ْبُرَمة ابَن أتيت بَاطٌل. ثم والشرط جائٌز، فقال: البيع فسألته فقال: فسألته ُش

اختلفوا العراق فقهاء من ثلثٌة الله جائٌز. فقلت: سبحان والشرط جائٌز البيع
ٍة في ٍةا. فأتيت مسأل ّدثني ما أدرْي فأخبرته. فقال: ما حنيفة أبَا واحد قالِ: ح

ْيب، بَن عمرو َع ّنبّي عن جدهَ عن أبَيه، عن ُش نِهىَ أنِه وسلم عليه الله صَلىَ ال
إع عن فأخبرته. ليلىَ أبَي ابَن أتيت بَاطٌل. ثم والشرط بَاطٌل، وشرٍط. البيع بَي

ّدثني ما أدرْي فقال: ما َوةا، بَن إهَشام قالِ: ح ّنِها عائشة عن أبَيه، عن ُعْر قالت: أ
إريَرةا اشتري أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أمرنِي جائٌز، فأعتقها. البيع َبَ

ْبُرَمة ابَن أتيت بَاطٌل. ثم والشرُط ّدثني ما أدرْي فأخبرته. فقال: لِ ُش قالِ: ح
َعر َدام، بَن إمْس ٍرْ، بَن ُمَحارْب عن إك َثا الله صَلىَ الله رْسول قال: بَعت جابَر عن إد

جائٌز. والشرُط جائٌز، المدينة. البيع إلىَ حملنِها لي وشرط نِاقًة وسلم عليه

َولَِ) يجوز إط الّرقيق بَيع ( إبََشْر إق) وقال ( َتا ْع الحسن رْوايُة مالك: يجوز. وهو ال
َأصَّح للشافعي، وقول حنيفة، أبَي عن َأَجٍل) عطٌف أحمد. (وإلىَ عن الروايتين و

إهَل) كالحصاد، أجٍل إلىَ معين غير بَثمن البيع يجوز لِ أي شرَط، علىَ (ُج
َياس، ّد ّدم الشياء هذهَ لّن الحاج، وقدوم وال العباد أفعال من لكونِها وتتأخّر تتق

المنازعة. والجال إلىَ يفضي بَها التأجيل فكان لهم، يبدو ما بَحسب تثبت
َنَِك الله قال بَالوقات، شرعت ُلو َأ َيْس إن تعالىَ: { إة َع ّل إه إقيُت إهَي ُقْل ال َوا َم

إس}ٍ  ّنا لل

ّين، غير بَالثمٍن . (قيدنِا ّين المبيع تأجيل لّن المع كان سواء البيع يفسد المع
ً الجُل ًا، أو مجهولِ ّين تأجيل وكذا معلوم ّثمن) المع تأجيل وكذا مبيع، َلنِه ال
ًا بَاع التأبَيد. ولو وهو العقد موجب خلفا لكونِه العقد ّثمن أّجل ثم مطلق إلىَ ال
ّدين تأجيل هذا لن صَّح الوقات هذهَ ّدين في والجهالة ال ما بَخلفا محتملٌة، ال
الجهالة. فيه يحتمل لِ العقد لّن العقد، أصَل في اشترط إذا

َوصََّح) البيع َقَط) الجل (إْن ( ْبَل المجهول أْس َق إل) كما ( ُلو الجل أسقط لو الُح
ّقه، هو َمْن الحصاد إلىَ ّناس يأخذ أن قبل المشتري وهو ح الحصاد. وقال في ال
َفر ًا انِعقد لنِه يصّح والّشافعّي: لِ ُز ًا. ولنا ينقلب فل فاسد فيما المفسد إّن جائز
ًا، العقد فينقلب تقررْهَ قبل سقط وقد العقد، صَلب عن خارٌْج فيه نِحن جائز
ًا، انِعقد العقد غيرهم: إن العراق. وقال مشايخ قول وهو وبَالسقاط موقوف
ّين ّنِه تب ًا، كان أ المنازعة، إلىَ إفضائه بَاعتبارْ العقد فساد لّن الصحيح، وهو جائز

منازعة. لِ الجل مجيء وقبل
َبَض (وإْن إري َق َت َع الُمْش إبي ًا الَم ْيع ًا) وكان َبَ إسد إبََرَضا قبضه َفا إه ( إع إئ ًا) أي َبَا إريح صََ
ًا ًا رْض إبْضُه صَريح ْق ُهَ أو َكا ْذ ّلْمُه، أو ُخ ْو بَعدهَ أو الِفتراق قبل وهذا َتَس َلًة) (أ َ َدلِ



إه) بَحضرةا الِفتراق قبل إض ْب َق َك إلس (في البائع ( إهَ َمْج إد ْق ُكّل َع إه) أي إمْن َو ْي َوَض إع
َكُه) أي ـ حالية جملة (َماٌل) ـ البيع َل ًا المبيع المشتري (َم ًا ملك بَالقيمة. خبيث
ًا لكونِه محظورٌْ الفاسد البيع لّن يملكه وأحمد: لِ والّشافعّي مالك وقال منهي
ّتحريم، يقتضي والنهّي عنه، المآرْب قضاء إلىَ ذرْيعًة لكونِه نِعمة والملك ال

َناط لِ والنعمة المطالب، درْك إلىَ ووسيلًة بَين الملءمة لِشتراط بَالمحظورْ ُت
بَه.  والُمناط المناط

ّقق، البيع وهو الملك ملزوم ولنا: إّن ّقق تح ٌع الفاسد البيع لّن الملك فيتح بَي
إه لصدورْ حقيقًة ّتراضي بَالمال المال مبادلة وهو رْكن أهل فإّن أهله، من بَال
ًا يكون َمْن الشيء ًا حاجته، بَه لتندفع عليه قادرْ إذ لحكمه قابٍَل محل إلىَ مضاف
بَل بَالمحظورْ انِيطت ما الملك ونِعمة الملك، وهو حكمه فيترتب فيه، الكلم
ّنِما محظورْ، غير وهو بَالبيع، ونِحوهَ الفاسد الشرط من بَه يتصل ما المحظورْ إ

ّنداء، وقت البيع في كما ّنهي فإّن ال الِشتغال وهو البيع، غير لمعنىَ فيه ورْد ال
ْعي عن البيع. بَسبب الّس

ّنِما البيع)، غير السعي عن (والِشتغال إه من كل يكون أْن شرط وإ ْي َوَض ً إع مالِ
ًا بَالمال. ويشترط المال مبادلة وهو البيع، رْكن ليثبت للبائع يكون لِ أن أيض
إخيارْ شرط لن الّشرط، إخيارْ أولىَ. الفاسد ففي الجائز، البيع في الملك يمنع ال
ّنِما إحّل لم وإ ّطعام أكل ولِ الجارْية، وطىَء ي ًا منهما كل في لّن ال هو عّما إعراض

ّد. وهو عليه، واجب الّر
إزَمُه) أي َل َو ُلُه المشتري ( ْث إم َقًة) أي ( إقي ًةا َح ْو صَورْ ًنىَ) وهو (أ ْع يوم قيمته َم

ّنِه التلف، محمد: يوم ضمانِه. وعند في يدخل بَه لنِه القبض، عليه. يتقّررْ بَه ل
ّنِما ُله المشتري لزم وإ ّنِه مث ًةا والمثل كالغصب، بَالقبض مضموٌن ل ومعنىَ صَورْ

ّ يكون لِ ْثل من أعدل وهو المثال، ذوات من هو فيما إلِ إم ًنىَ، ال إليه ُيَصارْ فل مع
ّول. إمكان مع ال

ُد) لجهالة َكاَن (فإْن َفَسا إبََشْرٍط أو الجل ال ٍد) فيه ( إئ ٌع َزا العاقدين، لحد نِف
إلَمْن بَاقيًة العين وكانِت َف َفْسُخُه) بَحضرةا بَه المنتفع الّشْرُط) وهو َلُه ( صَاحبه (

ًةا كانِت لّما الّشرط منفعة لّن في لن الخر، دون له الفسخ كان إليه، عائد
ّق إبَطال الخر فسخ ذلك بَإبَطال العقد تصحيح وهو الّشرط، منفعة له من ح

ٍد محمد. وقالِ: لكّل عند وهذا الّشرط، ّنِه الفسخ المتعاقدين من واح ّق ل ح
ّلزوم فانِتفىَ الّشرع، العقد.  عن ال

ٍد لشرٍط الفساد يكن لم وإن (وإلِّ) أي في كان العقد: بَأن صَلب في كان بَل زائ
إن أحد ْي َوَض إع ًا أو بَدرْهم درْهمين بَاع لو كما ال ٍر ثوبَ ُكّل بَخم إل َف ُهَما) أي ( ْن من إم

ًا واجٌب الفساد إعدام لّن القبض، بَعد فسخه العاقدين وقبل للّشرع، حق
ٍر لكن القبض إفد لم لّما القبض قبل الفاسد البيع لّن الخر، من بَْمحَض الملك ُي

ًا فسخه كان ّنِما القبض، عن أمتناع ّقف وإ موجب إلزام لنِه الخر حضورْ علىَ تو
ّ يلزمه فل الفسخ، بَعلمه. إلِ

إإْن َف ًا َخَرَج) المبيع ( ًا بَيع إمْن فاسد إك ( ْل إري) بَبيٍع إم َت ٍة أو صَحيٍح، الُمْش بَهب
ٍم، ْو بَعتٍق أو وتسلي َنىَ) المشتري (أ إه) أو َبَ إفي ًا اتخذهَ أو غرس، ( َ مسجد َفل )



ّق وينقطع فيه، تصّرفه فينفذ بَالقبض المبيع ملك المشتري َفْسَخ) لّن البائع ح
ًا كان سواء الِسترداد، من كالبيع، يحتمله أو كالعتاق، النقض يحتمل لِ تصّرف
ّلق التصّرفات بَهذهَ لّن ّق تع ّلق الفاسد وبَالبيع العبد، ح ّق تع وهو الّشرع ح

ّق فيغلب الفسخ، ّق علىَ ـ لحاجته ـ العبد ح لغناهَ. الّشرع ح
ّد إع، أّجر لو المشتري لّن الملك، من بَكونِه الخروج قي ينقطع لم أنِكحه أو المبي
ّق ّنكاح لّن الفسخ، ح ْفَسُخ البيع، فسخ يمنع لِ ال ُي ّد َف ُتَر البائع، علىَ المة و

ّنكاح ُع بَالعذارْ، تفسخ حاله. والجارْةا علىَ وال مالك عذرٌْ. وقال الفساد ودف
ّق ينقطع وأحمد: لِ والّشافعّي ٍء الفسخ ح يوسف أبَو ذلك. وقال من بَشي
ّد ينقض بَل والغرس بَالبناء ينقطع ومحمد: لِ صَاحبه. علىَ المبيع وير

َطاَب َو إع ( إئ َبا ْل ْبَُح إل إه) أي رْ إن ًا المبيع ثمن َثَم ًا بَيع َد دنِانِير َأو درْاهم كان إذا فاسد ْع َبَ )
إض) ـ ُبَ َقا ّت ٌق ال ّل َ ـ بَربَح متع َولِ إري) أي ( َت ْلُمْش ْبَُح للمشتري يطيب ولِ إل إرْ إه) ( إع إبي َم

إع أي ّتقابَض الفاسد البيع مبي ُق) المشتري بَعدال َتّصد َي َف إه) أي ( إبَ ّتىَ بَربَحه، ( لو ح
ًء أمًة اشترى ًا شرا إف فاسد إل ٍم بَأ ٍد كّل ورْبَح وتقابَضا درْه قبض، فيما منهما واح

ّثمن، في رْبَح ما للبائع طاب َلمة. والفرق في رْبَح ما للمشتري يطب ولم ال ا
َلمة أّن ّلق يتعيّن، مّما ا َبُث فيتمكن بَعينها العقد فيتع بَه، فيتصدق رْبَحها في الَخ

ّعينان لِ والدنِانِير والدرْاهم ّلق فل العقود، في تت يتمكن فل بَعينها، العقد يتع
َبُث رْبَحهما. في الَخ

إفيد لِ الباطل والبيع هذا، ملك ولِ المالك، من بَإذٍن كان ولو بَالقبض الملك ُي
ّتصّرفا، ّنِه ال َنىَ ل ْب ُي إك، علىَ ( َنىَ المل ْب ُي القبض أو الصحيح العقد علىَ والملُك) 

ُثّم العقد في لّن حنيفة، أبَي عند أمانٌِة الباطل البيع في المقبوض الفاسد. 
ٍر غير والباطل بَاطٌل، العقد ّنِه فيكون المالك، بَإذن والقبض ُمعتب أمانًِة. وقالِ: إ

ًا، كان لو بَالقيمة مضموٌن ْثل قيمي إم ًا كان لو وبَال المشتري، عند هلك إذا مثلي
ْوم علىَ والمقبوض الفاسد، البيع في كالمقبوض اشترى وإذا الشراء. هذا َس

ً إكيل ّتمر، َم ًا أو كال ً كالسمن موزونِ ًا كيل ْيعه عليه َحُرَم ووزنِ ٍء أو وأكله، َبَ منه شي
ّتىَ يزنِه.  أو يكيله ح

ّدرْات، ثلثة الموال أن وأصَله والعدديات والموزونِات، كالمكيلت أنِواع: مق
َوعات؛ المتقارْبَة، ْذرُْ ًا اشترى فإن والَم ًا منها شيئ صَّح مجازفًة إليها مشارْ
ًا اشترى وإن بَالشارْةا، معلوم لنِه القبض، بَعد فيه التصرفُا بَشرط منها شيئ

َطَل يقبض لم فإن عد، أو ذرٍْع أو وزٍن أو كيٍل ّتصرفا َبَ لم القبض وبَعد فيه، ال
ّتصرفا يجز بَيع عن وسلم عليه الله صَلىَ النبّي لنهي والموزون، المكيل في ال

ُع فيه يجري حتىَ الطعام ُع البائع، صَاعان: صَا لصاحبه فيكون المشتري، وصَا
َةا. أبَي عن البّزارْ النقصان. رْواهَ وعليه الزيادةا، ْيَر ُهَر
َد وقد البيع، في لمعنىَ كان إذا الفساد يقتضي البيع عن والنهي إج البيع إذ ُو
ّبَما مجهوٌل، وهو والوزن، الكيل بَه يجوز ما يتناول يكل لم فما ينقصَّ، أو يزيد فر
ً المبيع فكان غيرهَ، عن المبيع يمتاز لِ يزن أو لنفسه البيع. ولّن فيفسد مجهولِ

ّتصّرفا جواز شرط القبض أصَل ًا القبض تمام فكان المبيع، في ال ًا. شرط أيض
ً بَيع فيما والوزن والكيُل ًا كيل ْدرْ لّن القبض، تمام من ووزنِ َق عليه المقصود ال

ً بَيع فيما ًا كيل ّتىَ ووزنِ ّد يلزمه ح ّثمن ونِقصَّ زاد، إن الزيادةا رْ إحصته ال إن بَ



ٍر غير نِقصَّ. والقبض والنقصان. الّزيادةا لتوهم معتب

صَاع الشرط لن المشتري، يحضرهَ كان وإن البيع قبل البائع بَكيل معتبر ولِ
قيل: المشتري، البيع) بَحضرةا (بَعد البائع كاله يوجد. ولو ولم والمشتري، البائع

منه الغرض إذ الجمهورْ، وعليه يكفي، أنِه رْوينا. والصحيح ما لظاهر يكفي لِ
ًةا. والحديث بَالكيل حاصٌَل وذا وافرازهَ، المبيع إعلم العين بَيع علىَ محموٌل مر

ً كان مّما المتقارْب والعددي كيلين إلىَ يحتاج فإنِه اشتراهَ بَعدما مكايلة مكيل
حنيفة. وقالِ: هو أبَي عن الّروايتين أظهر في كالموزون والبيض، كالجوز

َدين بَين الّربَا يجري لِ إذ عنه رْواية وهو كالمذرْوع، بَين يجري لِ كما المعدو
ْين.  المذرْوع

َهَ) (وهو إر ُك َو ّنَجُش) ـ الّشافعّي وعند رْواية) عندنِا ( والجيم النون بَفتح (ال
ّثمن في يزيد أن وهو ـ ويسكن إغُب بَل الّشراء يريد ولِ ال َهَ ُيّر إر ُك َو)  غيرهَ. (

ْوُم) أي َلىَ بَالثمن طلبها وهو السلعة الشخصَّ سوم (الّس َع إم ( ْو إهَ َس إر ْي َذا َغ إ
َيا) أي إض ً سام والذي الّسلعة رّْب رَْ ّيد أولِ َثَمٍن) ق إبَ ّنِهما بَه ( بَثمٍن يرضيا لم لو ل

ّنِه بَه، بَأس فل َهَ َمْن بَيع ل إر ُك َو)  ّقي يزيد. ( َل َت إب) أي ( َل ُيَجاء ما وهو المجلوب الَج
ّتجارْةا بَلد إلىَ بَلد من بَه إضّر لل إل (الُم ْه َأ ّيد بَ إد) ق َل َب يضّر لِ الذي لّن البلد بَأهل ال

ّ بَه بَأس لِ بَهم ّبَس إذا إلِ الجالبين. علىَ السعر ُل
ُكرهَ َو)  إر بَيع ( إض إدي (الَحا َبا ْل إط) وهو َزَماَن إل َقْح السلعة البادي يجلب أن ال
الجلب. وقت الموجود السعر من بَأعلىَ وقٍت بَعد له ليبيعها الحاضر فيأخذها

إر إلىَ بَالطعام البادي يجيء أن وقيل: هو إمْص الحاضر السمسارْ يتركه فل ال
ّكل بَل (بَنفسه، يبيعه ّلي ويبيعه)، عليه يتو ّناس علىَ ويغ ّنِما ال إهَي السعر. وإ ُنِ
ّنِه عنه ّبَما بَنفسه يبيعه تركه لو ل البلد أهل يكون أْن الّسعر. وقيل: هو رّْخصَّ لر
ًا البدو أهل من يبيع وهو قحٍط في ّثمن في َطَمع فاللم هذا وعلىَ الغالي، ال

إمن. بَمعنىَ
َةا أبَي حديث من الشيخان رْوى ْيَر عن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أّن ُهَر
ّقي َل َبان، َت ْك ٍد، حاضٌر يبيع وأن الّر وعن أختها، طلق المرأةا تسأل وأن لبا

إش، ّنَج إة، ال َي إر ّتْص َتاَم وأن وال ًا أخيه. ورْويا سوم علىَ الّرجل َيْس ُوس، عن أيض َطا
ّباس ابَن عن ّقىَ أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: نِهىَ ع الركبان، ُيتل
ٍد. قال: قلت حاضٌر يبيع وأن ٍد؟ حاضٌر قوله عباس: ما لِبَن لبا يكون قال: لِ لبا

ًا. له سمسارْ

َهَ إر ُك َو)  ُع ( َي ْب َل ْقَت (ا إء) للجمعة، َو َدا ّن َذرُْوا لقوله ال َو َع}ٍ  تعالىَ: { ْي َب ال

ً فيه ولّن ، تبايعا له. قيل: ولو وقفا أو للبيع قعدا إذا السعي وهو بَالواجب إخللِ
إكل وهذا بَه، بَأس لِ يمشيان، وهما ًا. البيع عن نِهىَ قد تعالىَ الله فإّن ُمْش مطلق

ّنداء هو المعتبر ثم ّنِما علىَ الّزوال بَعد وقع إإذا الول ال َهَ المختارْ. وإ إر في البيع ُك
ًا يفسد ولم الصورْ هذهَ جميع ًنىَ عنها النهي لّن لمالك، خلف ٍرْ لمع لِ للبيع مجاو

إط في ولِ صَلبه، في ٍرْ لمعنىَ الوارْد صَحته. والنهي شر الفساد، يقتضي لِ مجاو
الكراهة. يقتضي بَل



َو) كرهَ ًا ( ُق تحريم إري ْف َت ٍر) أي ( إغي َعْن بَالٍغ غير صََ ٍم إذي ( إح ٍم رَْ ْنُه) سواء َمْحَر إم
ًا كان ًا، أو صَغير ْيٍع كبير َب َير، وفي البيوع في الترمذي رْوى إلَما وغيرهَ، إبَ ـ الّس

ّيوب أبَي عن ـ غريٌب وقال: حسٌن ّي أ إرْ ْنَِصا صَلىَ الله رْسول قال: سمعت ال
ُا فّرق وولدها، والدةا بَين فّرق يقول: «من وسلم عليه الله ّبته وبَين بَينه الله أح
القيامة». يوم

الرحمن عبد أبَي ولفظه: عن فيه قّصة «مسندهَ» بَزيادةا في أحمد ورْواهَ
ُبلّي ّنا الُح ْيس بَن الله عبد وعلينا البحر في قال: ك ّي، َق إرْ َفَزا ّيوب أبَو ومعنا ال أ

ّي، إسم بَصاحب فمّر النِصارْ َقا ٌةا فإذا السبّي، أقام وقد الَم فقال: ما تبكي امرأ
ّتىَ بَولدها فأتىَ أيوب أبَو فانِطلق ولدها، وبَين بَينها قالوا: فّرقوا هذهَ؟ شأن ح

َقاسم صَاحب (فانِطلق يدها، في وضعه فأخبرهَ)، قيس بَن الله عبد إلىَ الَم
ْيس بَن الله عبد إليه فأرْسل قال: سمعت صَنعت؟ ما علىَ حملك فقال: ما َق
فّرق...». الحديث.  يقول: «من وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول

إقّي وفي َه ْي َب إر عن بَسندهَ، «المعرفة» لل َف ْع أّن جدهَ، عن أبَيه، عن محمد، بَن َج
ْيد أبَا ّنبّي إلىَ جاء ُأَس ْبٍي وسلم عليه الله صَلىَ ال عليه فنظر البحرين من إبََس

إك؟» قالت: بَاع فقال: «ما تبكي منهّن امرأةا إلىَ والسلم الصلةا ُنِ ابَني، شأ
ْعَت لبَي والسلم الصلةا عليه فقال إبَ أ

َ ْيد: « قال: نِعم. قال: ابَنها»؟ ُأَس
ْبس. فقال بَني قال: في «فيمن»؟ بَنفسك والسلم: «ارْكب الصلةا عليه َع

إت ْأ بَه». َف
إنّي ورْوى ْط ُق ّدارَْ الله صَلىَ الله رْسوُل قال: لعَن موسىَ أبَي «سننه» عن في ال
ماجه ابَن وأخيه. ورْوى الخ وبَين وولدها، الوالدةا بَين فّرق من وسلم عليه

قال: وهب طالب، أبَي ابَن علّي عن ـ، غريٌب حسٌن وقال: حديٌث ـ والترمذي
لي فقال أحدهما، فبعت أخوين، غلمين وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول لي

فقال: غلماك؟». فأخبرته، فعل ما علّي وسلم: «يا عليه الله صَلىَ الله رْسول
ّدهَ ّدهَ». وفي «رْ إني» «والمستدرْك» عن «سنن رْ ْط ُق ّدارَْ إدَم علّي ال َق علىَ قال: 
ْبٌي، وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ْين بَبيع فأمرنِي َس بَينهما، وفّرقت فبعتهما أخو

فارْتجعهما فقال: «أدرْكهما فأخبرته، وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أتيت ثم
ًا، وبَعهما ولم الشيخين شرط علىَ الحاكم: صَحيٌح بَينهما». قال تفّرق ولِ جميع

الصغير علىَ ُيشفق والكبير وبَالكبير، بَالصغير َيستأنِس الصغير يخّرجاهَ. ولّن
إيحاش بَينهما التفريق ففي القرابَة، قرب من الثابَتة للشفقة بَحوائجه ويقوم

عنه. منهّي وهو عليه، الترّحم وترك الصغير

ّتفريق من المنع ثم ّنكاح، الُمَحّرَمة والقرابَة بَالّصغر معلٌل ال فيه يدخل فل لل
ٍد كل لّن الكبيران، ًةا، بَالَخر يستأنِس ولِ بَحوائجه يقوم منهما واح ّبَما بَل عاد رْ

ّذى وكانِتا وسيرين، مارْية بَين فّرق وسلم عليه الله صَلىَ النبّي بَه. ولّن يتأ
إن ْي َت ْين أَم ْين. وسيرين أخت ُهَمام. ولِ ابَن ذكرهَ ما علىَ المهملة بَالسين كبيرت ال
ٍم غيُر قريٌب ولِ الب، كامرأةا قريٍب غيُر َمْحَرٌم الزوجان ولِ العّم، كابَن َمْحَر

ٌد الصغير مع اجتمع القرابَة. ولو هذهَ لعدم صَغيرين كانِا وإن لِ أقارْبَه، من عد
ُق َفّر ٍد وبَين بَينه ُي ّتحدت أو والخال، كالعّم القرابَة جهة اختلفت سواء أح ا

إحُش لنِه يوسف، أبَي عند كخالين َتو ّتحدت الكّل. وقيل: لو بَفراق َيْس الجهة ا



ْتَرُك ٌد ُي ُق واح َفّر ُي يفّرق فل أبَويه، مع اجتمع لو شاء. أّما إن الباقي وبَين بَينه و
ٍد وبَين بَينه َنىَ لِ لنِه منهما، واح ْغ َت الخر. عن بَأحدهما ُيْس

ّيٌة «شرح وفي إب ّدعت صَبّي معها الوافي»: َمْس لنِها منها نِسبه يثبت لِ ابَنها، أنِه ا
ّنسب تحمل ُق ولِ الغير، علىَ ال َفّر الديانِات في مقبوٌل الواحد قول لّن ُي

ًا ْبنىََ فيما خصوصَ الِحتياط. علىَ ُي
ٍر بَين تفريق وقع وإذا ٍم وذي صَغي ٍم رَْح أبَي عند الكّل في نِفذ بَبيع، منه َمْحَر

الولِد قرابَة في يجوز يوسف: لِ أبَي للشافعّي. وعن قول وهو ومحمد، حنيفة
الّشافعّي. وقال مذهب في الصَّح وهو لضعفها، غيرها قرابَة في ويجوز لقوتها،

ًا، يوسف أبَي وعن فقط، الّم في يجوز مالك: لِ يجوز أحمد: لِ قول وهو أيض
ّد المر لّن الكّل، في ّ يكون لِ السابَق الحديث في بَالر الفاسد، البيع في إلِ
ّي زياد. وذكر بَن الحسن قول وهو ّطَحاو يوسف. وذكرهَ أبَي مع محمد قول ال

إخّي َكْر الله.  رْحمه حنيفة أبَي مع ال

َدرْ البيع رْكن الله: أّن رْحمه حنيفة ولبَي ًا أهله من صََ فينفذ، محله إلىَ مضاف
ٍرْ لمعنىَ أحدهما بَيع عن والنهي بَالصغير، الضرارْ وهو بَه، متصٍل غير للبيع مجاو

ْوم عن كالنهّي العقد يفُسد فل ْوم علىَ الّس غيرهَ. َس
َ َع (لِ ْي ُد) أي َمْن َبَ إزي بَن أنِس عن الرْبَعة»، «السنن أصَحاب رْوى إلَما يكرهَ، لِ َي

ً مالك: أّن فقال: «أما فسأله، وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أتىَ النِصارْ من رْجل
ٌء»؟ بَيتك في ْلٌس قال: بَلىَ، شي َبُس ـ كساء أي ـ إح ْل بَعضه، ونِبسط بَعضه َنِ

ْعٌب َق فأخذهما بَهما، فأتاهَ بَهما»، الماء. قال: «ائتني فيه نِشرب ـ قدح أي ـ و
رْجل: أنِا هذين؟» فقال يشتري وقال: «َمْن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول
ًا أو درْهم» مرتين علىَ يزيد بَدرْهم. قال: «من آخذهما رْجٌل: أنِا قال ـ ثلث
ّدرْهمين فأخذ إياهَ فأعطاهما بَدرْهمين، آخذهما ّي. وقال: فأعطاهما ال النِصارْ
إر ًا بَأحدهما «اشت إر أهلك، إلىَ فانِبذهَ طعام ًا بَالخر واشت ُدوم فأتاهَ بَه»، فائتني َق

ّد بَه ًا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فيه فش قال: «اذهب ثّم بَيدهَ ُعود
ّنك ولِ وبَع، فاحتطب ًا». فذهب عشر خمسة أرَْي ويبيع، يحتطب الّرجل يوم

ًا بَبعضها فاشترى درْاهم، عشرةا أصَاب وقد فجاءهَ ًا، وبَبعضها ثوبَ فقال طعام
َتًة المسألُة تجيء أن من لك خيٌر وسلم: «هذا عليه الله صَلىَ الله رْسول ْك ُنِ

القيامة». يوم وجهك في

إعّي قال َل ْي كبيع الوفاء، بَيع جعل َمْن ُبََخارَْى مشايخ الكنز»: ومن «شرح في الّز
َكرهَ، ّدين، ظهير المام منهم الُم ّدين، ُحَسام الشهيد والصدرْ ال والصدرْ ال
العين هذهَ منك للمشتري: بَعت البائع يقول السلم. وصَورْته: أن تاج السعيد

ّدين قضيت متىَ َأنِي علىَ لك، بَديٍن ًا لي. فجعلوهَ فهو ال َشْرط بَاعتبارْ فاسد
بَيع وينقض القبض اتصال عند الملك فيفيد الدين، إيفاء علىَ القدرْةا عند الفسخ

ْكرهَ، كبيع المشتري بَيع كحكم حكمه فكان الّرضا عدم بَاعتبارْ الفساد لّن الُم
ذكرنِا.  ما جميع في المكرهَ

ًا، جعله َمْن ومنهم ّي، وعلّي شجاع، أبَو المام منهم: السيد رْهن إد ْغ والمام الّس
َلّما الحسن القاضي إدي. قالوا:  إري ُت كان الدين قضاء عند أخذهَ عليه شرط الَما



ُذ الذي هو لنِه الّرهن، بَمعنىَ ْؤَخ ّدين، قضاء عند ُي للمعانِي العقود في والعبرةا ال
ّتىَ اللفاظِ، دون َلت ح إع َلة ُج َفا َك َلة، الصَيل بَراءةا بَشرط ال َوا كفالة، وبَالعكس َح

ًا، الجل َضْرب عند والِستصناع َلم ًا كان فإذا َس ّي ينتفع ولِ يملكه لِ رْهن بَه. وأ
ٍء إكَل شي ّدهَ يضمن زوائدهَ من ُأ لِ البائع، استأجرهَ الدين. ولو قضاء عند ويستر
بَهلكه، الدين وسقط بَه وانِتفع المرهون استأجر إذا كالّراهن أجرته، تلزمه
ْند مشايخ الّرهن. ومن أحكام جميع بَه فيثبت َق ًا جعله من َسَمْر ًا بَيع ًا جائز مفيد
إفّي، الدين نِجم المام منهم أحكامه، بَعض ّنَس ّتفق ال هذا في مشايخنا فقال: ا

ًا فجعلوهَ الّزمان ًا بَيع ًا جائز البعض، دون ـ بَه الِنِتفاع وهو ـ الحكام لبعض مفيد
ّناس لحاجة البيع وهو ّوز تترك قد والقواعد فيه، ولتعاملهم إليه ال بَالتعامل. وج

الفتوى. «النهاية»: وعليه صَاحب وقال لذلك، الِستصناع
ً جعله من المشايخ ومن «الكافي»: والصحيح في بَالهازل. وقال واعتبرهَ بَاطل

ًا، يكون لِ البيع بَلفظ كان إن بَينهما جرى الذي العقد أّن كانِا إإن ينظر ثم رْهن
بَلفظ وتلفظا البيع، في ذلك يذكرا لم وإن البيع فسد البيع، في الفسخ اشترطا

ٍم غير بَيٍع عن عبارْةا البيع الجائز. وعندهما: هذا بَالبيع أو الوفاء بَشرط البيع لِز
جاز الميعاد وجه علىَ الشرط ذكرا ثم شرٍط غير من البيع ذكرا فكذلك. وإن

لِزمًة.  تكون قد المواعيد لّن بَالميعاد، الوفاء ويلزمه البيع،

ُةا عليه الله صَلىَ الله رْسول قال َد إع ًا الميعاد هذا ديٌن». فيجعل وسلم: «ال لِزم
ّناس لحاجة يقول أن الهداية»: وصَورْته «حواشي في الدين جلل إليه. وقال ال
إف العين هذهَ منك للمشتري: بَعت البائع ٍم بَأل إليك دفعت لو أنِي علىَ درْه
ُيسّمىَ إلّي. ثم العين تدفع ثمنك ٌد البيع وهذا الوفاء، بَيع هذا قال: و في موجو

إمْصر َعاَمُل ال َت أعلم. تعالىَ المانِة. والله بَيع ويسّمونِه بَه ُي

َلُة فصٌل َقا ال
َلُة) مندوبَة َةا أبَي عن ماجه»، وابَن داود أبَي «سنن في إلَما (القا ْيَر أن ُهَر

ًا أقال قال: «َمن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول َتُه، مسلم ُا أقال بَيع الله
َته». زاد إقّي: «من رْواية القيامة». وفي ماجه: «يوم ابَن عثر َه ْي َب ًا». أقال ال نِادم

ُبوٍل كـ: أقلتك، بَايجاٍب تصح وهي َق ًا. وبَتعاٍط الخر، من المجلس في و أيض
َفْسٌخ ّق في ( إن) عند َح ْي َد إق َعا َت ًا جعلها يمكن لِ أن إلِ حنيفة أبَي الُم فسخ

ُطُل) القالة ْب َت َف َد ( ْع َبَ إةا ( َد َ إة) بَعد إولِ َع إبي تمنع المنفصلة الّزيادةا لّن القبض، الَم
ّتصلة بَخلفا الفسخ ٌد الله رْحمه حنيفة أبَي عند الم ٌع) جدي ْي َبَ َو ّق (في ( إث) َح إل ّثا ال

َد إْن إج إجُب كالشفيع، ُو َي َف بَها) (
َعُة) للشفيع بَالقالة أي ْف ّلَم الذي (الّش َعة ُس ْف وكذا ثالٌث، لنِه البيع في الّش

َلمة. إقالة في الِستبراء ا
ّق في ومالك: بَيع القديم، في والشافعّي يوسف، أبَو وقال القبض بَعد الكل ح
ّ ّذرْ إذا (إلِ ًا، جعلها تع هلك بَعد كانِت أو المنقول، في القبض قبل كانِت بَأن بَيع
ْين أحد َوض إع ًا أبَو فيجعلها المقايضة، في ال ّ يوسف) فسخ ّذرْ إذا إلِ ُلها تع جع

ًا المقدارْ، أو الجنس خلفا علىَ المنقول في القبض قبل تقايل بَأن فسخ
ّثمن يكون والفسخ يجوز، لِ القبض قبل المنقول بَيع لن القالة، فتبطل بَال
ّول ًا سّميا وقد ال حاله.  علىَ الول البيع ويبقىَ القالة فتبطل آخر، ثمن



َفُر: فسٌخ الجديد، في والّشافعي محمد وقال ّق في وُز ّثمن كانِت إن الكّل ح بَال
ّول ّ بَأقّل، أو ال ّذرْ إذا إلِ ًا جعلها تع ّثمن القبض بَعد تقايل (بَأن فسخ بَعد الول بَال

ّثمن جنس بَخلفا القبض بَعد تقايل أو المنفصلة، الّزيادةا ّول، ال ًا فيجعل ال بَيع
ّ ّذرْ إذا إلِ ًا جعلها تع أو الجنس خلفا علىَ المنقول في القبض قبل تقايل بَأن بَيع

حاله. علىَ البيع ويبقىَ القالة فتبطل المقدارْ)،
َوصََّحْت) القالة إل ( ْث إم إبَ إن ( ّثَم ًا ال إل) جنس ّو ًا ال ْيَر َشَرَط (وإْن وقدرْ إه) كما َغ إس ْن إج

ّثمن كان لو ّثمن جنس غير لّن دنِانِير، علىَ وأقال درْاهم ال ًا ليس ال في ثابَت
ًا ليس ما ورْفع المفسوخ ّثمن جنس غير تسمية فيكون محاٌل، ثابَت القالة في ال

ًا ًا، شرط ْو) إْن الفاسدةا، بَالّشروط تبطل لِ والقالة فاسد َثَر َشَرَط (أ ْك ْنه) (أ إم
ّثمن من أي ّذرْ الّزيادةا لّن ال ّنِها عليها، الفسخ يتع المفسوخ، في ثابَتة تكن لم ل

ًا تسميتها فيكون ًا شرط َأّن حنيفة أبَي قول يؤيد فيلغو. وهذا فاسد ومحمد: 
ًا كانِت لو إذ فسٌخ، القالة كالبيع. الفاسد بَالشرط لبطلت بَيع

إلقالة (وكذا) تصّح ّول الثمن إبَمثل ا َل إإن ا َلقّل)، َشَرط و مئة بَخمس تقايل فلو (ا
ّيب لم بَحاله والمبيع ًا الثمن وكان يتع إلقالة صَحت َألف َألف، ا يمكُن لِ َلنِه بَ

ُطل مئة بَخمس تصحيُحهما إلقالة، وتبقىَ مئة، الخمس ذكر فيب علىَ فيجب ا
ّد البائع َللف رْ ّ المشتري علىَ ا إإلِ َأن إإذا ( ّيب) المبيع: بَ عند عيٌب بَه حدثِ تع

ٍذ بَالقّل تصّح القالة فإّن المشتري، ّثمن من المحطوط ويكون حينئ بَإزاء ال
ّثمن من أكثر ففي عندهما، حنيفة. وأّما أبَي عند كله وهذا العيب، ًا، يكون ال بَيع

ًا جعلها وكان يوسف أبَي عند أصٌَل البيع لن ًا، بَيع قصد ظهر وبَالزيادةا ممكن
ًا فيجعل البيع ّثمن من أقّل في وكذا محمد، عند بَيع ًا يكون ال يوسف أبَي عند بَيع
ّنِه ًا عندهَ، الصَل ل ّثمن وفسخ ّول بَال ّثمن بَعض عن سكوت لنِه محمد عند ال ال

ّول، ّثمن عن وسكت أقال لو وهو ال ّول ال ًا، يكون ال ّق. فهذا فسخ أح
َلْم َو َها) أي ( ْع َن َهلَُك القالة َيْم إن ( ّثَم َهلَُك َبَْل) يمنعها ال إع) لّن ( إبي رْفع القالة الَم
ّثمن. ولهذا دون بَالمبيع وقيامه قيامه، يستدعي ورْفعه البيع، المبيع هلك لو ال
َهلَُك لِ قبله الثمن هلك ولو البيع، يبطل القبض قبل َو إضُه) أي يبطل. ( ْع المبيع َبَ

ُع) من َن َيْم ًا القالة ( الباقي، في القالة فتجوز بَالكّل، للجزء (بَقدرْهَ) اعتبارْ
ّد إذا القالة، بَشرط بَاع الهالك. ولو في ويمتنع ّثمن البائع رْ المشايخ أكثر عند ال

ّدين ويسقط البائع، إذن بَدون بَه ينتفع أن للمشتري يباح فل الّرهن، حكم له ال
ّنِه بَاطٌل المشايخ: هو بَعض بَهلكه. وعند تلعب.  ل

إفي الدين نِجم وقال ّنَس ّتفق ال لحاجة جوازهَ علىَ الّزمان هذا في مشايخنا : ا
ّناس الِستصناع. وفي في كما بَالتعامل تترك قد والقواعد بَه، وتعاملهم إليه ال

ّية»: الصحيح الفتوى. وفي «النهاية»: وعليه إنِ البيع بَلفظ كان إن العقد أّن «الَخا
ًا، يكون لِ إكَر فإْن ينظر ثم رْهن إكَر وإن يفسد، فيه الشرط ُذ علىَ بَعدهَ أو قبله ُذ

الناس. لحاجة بَالعهد الوفاء ويلزم العقد، يصّح المواعدةا وجه

فصٌل

إة (في َي إل ْو ّت إة) ال َبََح والُمَرا



َغًة: جعل ُل َيُة)  إل ْو ّت ًا الشيء (ال لغيرهَ. والي
ًا: (أْن إرَط) البائع وشرع َت إع (في َيْش ْي َب ّنُِه ال َأي إبََما أ لِ وجنسه بَقدرْهَ َشَرى) 

ًا صَارْ بَه شرى ما نِفس لّن بَنفسه، ّول، للبائع ملك ّ بَه البيع يمكن فل ال إذ إلِ
ًا صَارْ لكان شرى»، قوله: «بَما عليه» بَدل قام قال: «بَما للمشتري. ولو ملك

إقَصارْةا الصبغ لّن أولىَ، ّثمن إلىَ ُيَضّم ونِحوهما وال ّول ال َبََحُة ال إه) أي (والُمَرا إبَ
ّنِه البيع في البائع يشترط أن فهي شرى، بَما َع شرى بَما أ إذا َفْضٍل) وأّما (َم

ّثمن من بَأقّل كان ّناس لتعامل جائزان بَيعان فوضيعٌة. وهما ال غير من بَهما ال
إلَما نِكير، ْعَمر، عن «مصنفه»، في الّرّزاق عبد رْوى و َعة عن َم إبَي عبد أبَي ابَن رَْ

إن، إب، بَن سعيد عن الّرحم ّي قال: أنِه وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عن الُمَس
َيُة، إل ْو ّت َلُة، «ال َقا َكُة وال إر ٌء والّش َبة أبَي ابَن بَه». ورْوى بَأس لِ سوا ْي في َش

ّهم وطاوس سيرين وابَن الحسن عن «مصنفه»، َيُة أنِ إل ْو ّت ٌع.  قالوا: ال بَي

ٍر أبَا أّن عائشة عن البخارْي وفي بَأبَي وسلم: خذ عليه الله صَلىَ للنبّي قال بَك
الله صَلىَ الله رْسول هاتين. فقال رْاحلتّي الله) إحدى رْسول (يا وأمي أنِت
ّثمن». وفي عليه رْضي بَكر أبَو قّرب إسحاق»: فلّما ابَن «سيرةا وسلم: «بَال
ّدم وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول إلىَ الّراحلتين عنه الله ثم أفضلهما، ق

عليه الله صَلىَ الله رْسول الله. فقال رْسول يا وأمي أبَي فداك قال: ارْكب
ًا أرْكب لِ وسلم: «إنِي الله. قال: «لِ، رْسول يا لك لي». فقال: هي ليس بَعير

ّثمن ولكن بَذلك». قال: هي قال: «أخذتها وكذا، بَه». قال: كذا ابَتعتها الذي بَال
وانِطلقا. فركبا الله، رْسول يا لك

إم من اشتراهما قد بَكر أبَو سعد»: وكان ابَن «طبقات وفي َع بَثمان قشير بَني َنِ
ٍم، مئة ّققة الجواز شرائط القصوى. ولّن وهي إحداهما فأخذ درْه فيهما، متح
إطن غير لن إليهما، الحاجة مّست وقد َف علىَ يعتمد أْن إلىَ يحتاج الّشراء في ال
َبَن لئل رْبٍَح، وبَزيادةا اشترى ما بَمثل عنه فيشتري فيه، الماهر فعل ْغ مّما بَأكثر ُي

إة عن والِحتراز المانِة علىَ مبناهما كان ولهذا فعله، علىَ يعتمد لم لو ّتهم ال
المقصود.  فات ذلك علىَ يبنيا لم لو إذ والخيانِة،

ُهَما) أي ُط إة (وَشْر إح َبَ إة، الُمَرا َي إل ْو ّت ُهَ) أي الوضيعة وكذا وال ُؤُ إشَرا البائع شراء (
إلّي) أي المبيع ْث إبَم ّي أو وزنِّي، أو كيلّي، ( َلُه) أي متقارْب، عدد َو (َضّم للبائع (
إةا إةا أْجَر إقَصارَْ إل ال إهَما) أي َوالَحْم إو َنِْح إقَصارْةا نِحو َو المبيع، عين في زاد مّما ال
ٌق قيمته في أو الشيء عين في زاد ما لّن قيمته، في زاد مما الحمل ونِحو ملح

ّنِما بَاختلفا تختلف القيمة لّن المبيع، قيمة في يزيد مما الحمل كان بَه. وإ
ْتل أجر فيضّم المكان َف ّطَراز ال ْبغ وال َلصَل والخياطة والغسل والّص ونِحوها. وا

َأما لِ وما بَه، ُيلحق المال بَرأس إإلحاقه علىَ التّجارْ ُعْرفا جرى ما َأّن فل. و
ّدلِّل ُأجرةا ًا، تضم فل ال علىَ المشتري نِفقة لِ وكسوته المبيع نِفقة وتضم اتفاق
ّيد شرائه وقت من سفرهَ في نِفسه ُلجرةا للمبيع. وق أو القصارْةا فعل لو َلنِه بَا

ُيضم. لِ بَيدهَ نِحوهما َأو الحمل

َقاَم ُقوُل:  َي َو َلّي ( َذا) ولِ َع َك ًا بَكذا، يقول: شريت إبَ َترى إذ الكذب، عن تحّرز الُمْش
إكَر ما بَه ًا ُذ َفإْن في ثمن َهَر العقد. (( ُتُه َظ َنِ َيا إة)) بَإقرارْ في إخ َبََح أو البائع الُمَرا



ّدعاها وقد اليمين عن بَنكوله أو بَالبينة َأي المشتري ا ُهَ)  َذ َأَخ ّله المبيع ( إه) ك إن َثَم إبَ )
ْو ُهَ) بَالفسخ. (أ ّد رَْ

َو) إْن إة (في خيانٌِة له ظهر ( َي إل ْو ّت ْدرْ ال َق ّثمن من الخيانِة ُحّط)  ْفَسخ، ولِ ال هذا ُي
َد حنيفة، أبَي عند ْن إع َو إبَي ( إهَما) أي ُحّط ُيوُسَف أ إة في إفي َبََح إة، الُمَرا َي إل ّو ّت وهو وال
َد «المختصر» وأحمد في الّشافعي قول ْن إع َو ٍد) وهو ( ّيَر للّشافعّي قوٌل ُمَحّم (ُخ

إهَما) بَين ّثمن بَكل الخذ إفي ٍة، بَألٍف اشترى والفسخ. ولو ال َل مئة، بَربَح وبَاع مؤّج
ّيَر بَياٍن، بَل توليًة بَاع أو ّثمن بَكّل أخذهَ بَين المشتري ُخ ّدهَ وبَين ال ًا.  رَْ اتفاق

إط»: من وفي إحي ًا اشترى «الُم ًا وصَارْ شيئ ًا مغبونِ ًا، غبن ّدهَ أن له فاحش علىَ ير
إفّي: فيه علّي أبَو القاضي الغبن. وقال بَحكم البائع ّنَس أصَحابَنا عن رْوايتان ال

َتىَ ْف ُي ّد بَرواية و ًا الّر ُيْسر أبَو السلم صَدرْ بَالناس. وكان رْفق البائع بَأّن يفتي ال
ًء فاشترى كذا، يساوي قال: متاعي أو كذا، متاعي للمشتري: قيمة قال إن بَنا

ّد له بَخلفه، فظهر ذلك علىَ له فليس ذلك، يقل لم التغرير. وإن بَحكم الّر
ّد. وبَعضهم ّد يفتون لِ الّر َتىَ أن حاٍل. والصحيح بَكّل بَالّر ْف ّد ُي َد إذا بَالّر إج ُو

َتىَ. والله لِ وبَدونِه التغرير، ْف أعلم. تعالىَ ُي

الّربَا في ٌ فصل
َبَا) لغًة: الفضل قوله ومنه يفُضل، أي هذا، علىَ يربَو هذا والزيادةا. يقال (الّر

َوَما ُتْم تعالىَ: { َتي ًا إمْن َءا َوا رْبَ ُبَ َيْر إل في إل َوا إس أْم ّنا َ ال ُبَوا َفل َد َيْر ْن إه}ٍ، إع ّل وُسّمَي ال
ًةا المرتفع المكان البقاع. سائر علىَ لفضله رَْبَو

َفْضٌل ًا: ( َوٍض) أي َعْن َخاٍل وشرع بَماٍل ماٍل معاوضة في عوض يقابَله لِ إع
إرَط إد (ُش إن لَح ْي َد إق َعا َت إة). في الُم َوَض َعا الُم

َقاية»: أي «شرح في إو الشرعّي، بَالمعيارْ الخر علىَ المتجانِسين أحد َفْضَل ال
َفْضل الكيل أي َف إفيَزي والوزن.  ٍر َق ًا، يكون لِ ُبََر قفيز علىَ شعي فضل وكذا رْبَ

ًا. وقال: خاٍل يكون لِ منه أذرٍْع خمسة علىَ الهروي الثوب من أذرٍْع عشرةا رْبَ
َوٍض، عن ُكّر ُبََر ُكّر بَيع عن ليحترز إع ٍر و ُكّري شعي ُكّري ُبََر بَ ٍر، و للثانِي فإن شعي

ً ّنه ، الول عن فضل الجنس. خلفا إلىَ الجنس بَصرفا العوض عن خاٍل غير لك
إرَط إرَط لو لنِه المتعاقدين، لحد وقال: ُش ًا. وقال: في يكون لِ لغيرهما ُش رْبَ

ًا. انِتهىَ.  ليس الهبة في الذي العوض عن الخالي الفضل لّن المعاوضة، بَربَ

ًا: عبارْةا العلوم»: الّربَا «جمع وفي ٍد عن شرع ٍد عق زيادةا، فيه يكن لم وإن فاس
ّدرْهم بَيع لّن ّدرْهم ال ًء بَال ّد يبعد الّزيادةا. أقول: ولِ فيه يتحقق لم وإن رْبَا َنَِسا ع

ّنساء ًةا ال ًا. زياد مجاز
َ قوله نِحو بَالكتاب الّربَا حرمة ثبوت ثم ُلوا تعالىَ: {لِ ُك ْأ إة َت ّن َبَا}ٍ. وبَالّس نِحو الّر
عليه الله صَلىَ الله رْسول مسعود: أّن ابَن حديث من داود وأبَو أحمد رْواهَ ما

َلُه الّربَا آكل لعن وسلم إك ْؤ َدهَ وُم َبه. وبَإجماع وشاه إت َلّمة. قال وكا إبَّي: ا إبيَجا إلْس ا
ّنَساء رْبَا أنِكر إذا أنِه علىَ اتفقوا ابَن فإن الفضل، رْبَا في واختلفوا يكفر، ال
ّ الّربَا يرى لِ عباس إسيئة. وعنه في إلِ ّن غيرهَ. قول إلىَ رْجع أنِه ال

والحاصَل:
َأَحّل قوله الربَا ُحرمة في الصَل أّن َو ّلُه تعالىَ: { َع ال ْي َب َبَا}ٍ، َوَحّرَم ال ومعناهَ الّر



ّي: الذي َغو ّل ًا ليست الفضل. والزيادةا مطلق هو ال ّنصَُّ فكان بَالجماع، مراد ال
ً ّذهب عليه بَقوله بَيانِه ورْد وقد مجمل إب، السلم: «ال ّذه بَالفضة، والفضُة بَال
ُبّر ُبّر، وال ّتمُر بَالشعير، والشعيُر بَال ّتمر، وال ًء بَمثٍل، مثل بَالملح، والملُح بَال سوا

ٍء، ًا بَسوا ٍد، يد ًا كان إذا شئتم كيف فبيعوا الصَنافُا هذهَ اختلفت فإن بَي ٍد». يد بَي
َبادةا حديث من الستة رْواهَ ّ الّصامت بَن ُع ّي. وأخرجه إلِ أبَي عن مسلٌم البخارْ

ّي سعيد إرْ ْد ًا بَعد وزاد سواء، مثله وسلم عليه الله صَلىَ النبي عن الُخ قوله: «يد
ٍد»: «فمن ُذ أرْبَىَ، فقد استزاد، أو زاد بَي إخ إطي ال ْع ٌء». والتقدير فيه والُم سوا

ً الّرواية: بَيعوا هذهَ في بَمثل. مثل

ّدثنا بَيوع أول في الحسن بَن محمد ورْوى عن حنيفة أبَو «الصَل» قال: ح
ّية إط إفي، َع ْو َع ّي، سعيد أبَي عن ال إرْ ْد وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عن الُخ

ّذهُب أنِه ّذهب قال: «ال ً بَال ًا بَمثٍل مثل ٍد، يد ً والفضُة رْبَا، والفضل بَي بَالفضة. مثل
ًا بَمثٍل، ٍد، يد ً بَيعها الستة. فالتقدير الشياء آخر إلىَ وهكذا رْبَا»، والفضل بَي مثل
ً يباع أو بَمثٍل، ٌد بَل المر بَمعنىَ خبٌر وهو بَمثٍل، مثل َك ًا منه آ البيع. لمعنىَ تحقيق
ٍة وفي َبادةا عن داود لبَي رْواي عليه الله صَلىَ الله رْسول أّن الّصامت بَن ُع

ّذهُب وسلم ّذهب قال: «ال ْبُرها بَال ُنها، إت ْي َع ْبُرها بَالفضة والفضة و ُنها، إت ْي َع ُبّر و وال
ُبّر ٌي بَال ْد ْدٍي، ُم ٌي بَالشعير (والشعيُر بَُم ْد ْدٍي)، ُم ّتْمُر بَُم ّتْمر وال ٌي بَال ْد ْدي، ُم بَُم

ٌي بَالملح والملُح ْد ْدٍي، ُم الذهب بَبيع بَأس ولِ أرْبَىَ، فقد ازداد أو زاد فمن بَُم
ًا أكثرهما والفضة بَالفضة، ُبر بَبيع بَأس ولِ فل، نِسيئًة وأّما بَيد، يد بَالشعير، ال
ًا أكثرهما والشعير ٍد، يد ُي: ـ فل». وفي نِسيئة وأّما بَي ْد ـ بَضم «القاموس»: الُم

ّد، غير وهو ومصر، الشام مكيال َداء. جمعه الُم أْم
ّي وبَرواية ّطَحاو تبيعوا قال: «لِ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عنه: أّن ال
ّذهَب ّذهب ال َق ولِ بَال إرْ َو إق، ال إرْ َو ُبّر ولِ بَال إر، ال ّب ّتمَر (ولِ بَالشعير، الشعيَر ولِ بَال ال

ّتمر)، ّ بَالملح الملَح ولِ بَال ًء إلِ ٍء، سوا ًا بَسوا ّذهَب بَيعوا ولكن بَعيٍن، عين ال
إق، إرْ َو َق بَال إرْ َو ّذهب، وال ُبّر بَال ُبّر، والشعيَر بَالشعير، وال ّتمَر بَال ْلح، وال إم ْلَح بَال إم وال
ّتمر، ًا بَال ٍد يد ّتفق شئتم». وقد كيف بَي ًا ليس الحكم أّن القائسون ا علىَ مقصورْ
ّنصَّ بَل الستة الشياء ّلٌل ال ًا بَالِتفاق مع القياس، نِافي الظاهري لداود خلف
ّتّي. لكن وعثمان َب ّلة، في اختلفوا ال علماؤُنِا:  فقال الع

ُتُه) أي ّل َوع ّلة ( ًا المال كون علة أو الفضل، وحرمة المساواةا وجوب ع ّي إو َبَ إرْ
ْدرُْ: أي َق ْيُل (ال َك ْو ال َوْزُن أ َع ال َ َم َفل إس)  ْن إج وزٍن، أو َكيٍل تحت يدخل لِ فيما رْبَا ال

إة َن ْف ّذرّْةا القمح، من كالَح ّذهب، من وال خلفا مع موزوٍن أو مكيٍل في ولِ ال
رْواية. في أحمد قال وبَه جنسه،

ُته وقال ّل ّدخارْ الِقتيات مالك: ع ّنِه الجنس، مع وال َخصَّّ وسلم عليه الله صَلىَ ل
ّذكر ٍر. وقال مقتاٍت كل بَال ّدَخ ّطعم القديم: علته في الّشافعّي وُم أو الكيل مع ال
ّطعم الجديد: علته وفي الوزن؛ ّية الرْبَعة، الشياء في ال ّثمن ّذهب في وال ال

ّلة تعمل لِ شرٌط والجنسية والفضة، رْواية، في وأحمد مالك قال وبَه بَدونِه، الع
ْعَمر حديث من مسلم رْوى إلَما ّنبّي أّن الله عبد بَن َم وسلم عليه الله صَلىَ ال

َعاُم ّط إم قال: «ال َعا ّط ً بَال ْثل ْثٍل». إم إم إبَ



ّطعاَم تبيعوا «لِ رْواية وفي ّطعام ال ّ بَال ً إلِ ْثل ّ وفي بَمثٍل»، إم ًء رْواية: «إلِ سوا
َنِصبهما ٍء». و ّدلِلة: أن الحال. ووجه علىَ بَسوا ّطعام ال ٌق ال الطعم من مشت

ّتب ومتىَ ٍم علىَ الحكم تر ّلة الِشتقاق مأخذ كان مشتٍق اس ْعُم ع ّط له. وال
ّديه بَالفتح: ما ّذوق يؤ ٍةا من ال ٍةا حلو ّطعام. وما ومرارْ بَينهما. وبَالضّم: ال

َنا ما ولنا ّوي ْدرْي سعيد أبَي عن رُْ عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال وغيرهَ الُخ
ّذهُب ّذهب، وسلم: «ال إفّضُة بَال ً أن بَالفضة» إلىَ وال ْثل إم ْثٍل...» قال: « إم إبَ
ّدلِلة الحديَث. ووجه ّنِه ال الجنس في المماثلة أوجب وسلم عليه الله صَلىَ أ

ًا الواحد ّق في للفائدةا تتميم ّين، ح ُد كان لو إذ العاقد ْين أح َوَض إع الخر من أقّل ال
ْين لحد تاّمة الفائدةا لكانِت ْدرُْ، الصورْةا بَاعتبارْ الخر. والمماثلة دون العاقد َق ال

ْنُس.  المعنىَ وبَاعتبارْ إج ال

ّيب بَن سعيد عن الشيخان ورْوى ّي سعيد أبَا أّن الُمَس إرْ ْد ْيَرةا وأبَا الُخ ّدثاهَ: ُهَر ح
َد بَعث وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أّن َوا ّية بَن َس إز َبَر. علىَ وأّمرهَ َغ ْي َخ

إدَم َق ٍر عليه َف إنيٍب بَتم إب يعني ـ َج عليه الله صَلىَ الله رْسول له فقال ـ طي
ُكّل َأ َبَر تمر وسلم: « ْي ّنِا الله رْسول يا والله قال: لِ هكذا»؟ َخ الّصاع نِشتري إ

إع. فقال من بَالثلثة والّصاعين بَالّصاعين، وسلم: «لِ عليه الله صَلىَ الَجْم
إر هذا، بَع ولكن تفعل، ُع: وكذلك هذا، من بَثمنه واشت الميزان» . انِتهىَ. والَجْم

ٌء تمٌر مخلوٌط. رْدي
بَتمر وسلم عليه الله صَلىَ النبّي إلىَ بَلٌل سعيد: جاء أبَو لهما: قال رْواية وفي

إنِي. فقال: «من ٌء تمٌر عندنِا قال: كان هذا»؟ أين َبَْر صَاعين منه فبعت رْدي
إهَ ْو فبعه التمر تشتري أْن أرْدت إذا ولكن تفعل، الّربَا. لِ عيُن بَصاٍع. فقال: «أ

ّدلِلة بَه. ووجه اشتر ثم آخر، بَبيع لِ وهي المماثلة، الجنس في اشترط أنِه ال
ّ تتحقق الوزن. تحت يدخل ما أي الميزان، عليه (قاس ثم الوزن)، (أو بَالكيل إلِ

سعيد. أبَي قول الميزان» من قوله: «وكذلك أّن البيهقي: الشبه لكن) قال
انِتهىَ.

ّنِه والظاهر ٌع أ ّدرْاهم، الَجْمع إبَع تفعل الصحيحين: «لِ في إلَما مرفو ابَتع ثم بَال
ّدرْاهم ًا». وقال: «في بَال إنيب إليه «قال» إّما ضمير ذلك». فإّن مثل الميزان َج

إفد سعيد، أبَي إلىَ وإّما ظاهٌر، فهو وسلم، عليه الله صَلىَ ُي في نِقل أنِه ف
«الكفاية»: بَالحوال. وفي أعلم تعالىَ المكيال. والله في نِقل مثلما الميزان
َطة الِسم بَاختلفا يعرفا الجنس اختلفا ْن إح جنسان والشعير والمقصود. فال

ًا مختلفين لكونِهما الشافعي وعند عندنِا ًنىَ. وعند اسم ٌد. جنٌس مالك ومع واح

ُبّر َوال إعيُر ( ّتْمُر َوالّش ْلُح َوال إم إلّي) وإن َوال ْي ّناس ترك َك َهُب فيه الكيل ال ّذ (وال
إفّضُة إنِّي) وإن َوال ّناس ترك َوْز َها) أي فيه الوزن ال ْيُر َغ َو المذكورْات. وفي غير (
إلّي من ذكرنِاهَ ما غير أي ُأْخَرى: وغيرهما، نِسخة ْي َلىَ ووزنِّي َك َع َنىَ ( ْب ُي إفا)  ُعْر ال
ً ُعْرفَا يوسف: أّن أبَي القوى. وعن عدم عند بَالدنِىَ عمل ًا، فيهما يعتبر ال أيض

ّنصَّ لّن ّنِما فيهما ال ّنِه كان إ هي العادةا فكانِت الوقت، ذلك في العادةا ل
ّدلت، وقد إليها، المنظورْ َطًة بَاع فلو تب ْن ًا بَجنسها إح ًا، متساوي ًا أو وزنِ بَجنسه ذهب
ًا ً متساوي إم ذلك، تعارْفوا وإن ومحمد، حنيفة أبَي عند يجوز لِ كيل ّه الفضل لتو

مجازفًة. بَاعه لو كما فيه، المعيارْ هو ما علىَ



إإْن َف َد ( إج إن) أي ُو َفا َوصَْ ْدرْ ال َق َفْضُل (َحُرَم والجنس ال ُء) بَوجود ال ّنَسا ّلة وال ع
ُع يجوز فل حرمتهما، ً بَمثله الَجصَّّ بَي بَيع ولِ الجنس، مع الكيل لوجود متفاضل

إد ً بَمثله الحدي إدَما) أي (فإْن الجنس مع الوزن لوجود متفاضل إقد َع الوصَفان ُف
إء الفضل (َحلّ) أي ّنَسا ّلة لعدم وال البَاحة. الصَل أّن مع حرمتهما ع

َد (وإْن ُهَما) أي ُوج ُد َد بَأن الوصَفين أحد أَح إج ْدرْ ُو َق ْنطة الجنس دون ال إح كال
ْدرْ دون الجنس أو بَالشعير، َق ّي كثوٍب ال إو (َحُرَم بَجنسه، وحيواٍن بَجنسه، َهَر

ُء ّنَسا َقْط) أي ال إء رْبَا وحرمة بَالوصَفين، الفضل رْبَا الفضل. فحرمة دون َف ّنَسا ال
ُد جنسه من بَاثنين حيواٍن بَيع يجوز مالك: لِ بَأحدهما. وقال ْقَص ٌد أمٌر بَهما ُي واح

ّذهَب عدا الّشافعّي: ما وغيرهَ. وقال ذبٍَح من لِ والمشروَب والمأكوَل والفّضَة ال
أّن جابَر «مسندهَ» عن في أحمد رْوى الّربَا. ولنا: ما جهة من شيء فيه َيْحُرُم

ٍد اثنان الحيوان قال: «في وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول ًا بَه بَأس لِ بَواح يد
ٍد، ُلُح ولِ بَي ْيَر رْواية: «لِ َنَِساء». وفي يْص َنَِساء».  فيه َخ

َ َولِ إلّي َيُجوُز) بَيع ( ْي َك إه (ال إل إث ّ إبَْم ًا إلِ َتَساوي ْيلً) وإن ُم َو) لِ الوزن، فيه تعارْفوا َك )
إنِّي) بَمثله َوْز ّ (ال ًا (إلِ ًا متساوي َوْزنِ

عليه الله صَلىَ لقوله ومحمد، حنيفة أبَي عند وهذا الكيل، فيه تعارْفوا ) وإن
ً حديث في وسلم ْثل إم َبادةا: « ًء بَمثٍل، ُع ٍء». ووجه سوا ّدلِلة: أنِه بَسوا صَلىَ ال

إكيل بَيع جواز في شرط وسلم عليه الله بَجنسه والموزون بَجنسه، الَم
بَها تعرفا لِ ذلك بَغير المساواةا وحصول القدرْ، من فيه اعتبر بَما المساواةا
ّتعيين مجازفًة. ويكفي بَاع لو كما يجوز، فل ذلك، في المساواةا المال بَيع في ال

َبَوي َتَرُط ولِ بَمثله، الّر ّتقابَض ُيْش ّتفرق قبل ال والشافعّي مالك وشَرطه عندنِا، ال
ًا من رْوينا إلَما كالّصْرفا ّنىَ وإنِما القبض، بَه بَيد». والمراد قوله: «يد بَها عنه ك

ّنِه لنِها ّنِه في فكذا النقدين، في المراد آلته. ول في يقبض لم إذا غيرهما. ول
ّية وللنقد القبض، يتعاقب المجلس إز وهي الّربَا، شبهة فتتحقق غيرهَ، علىَ َم

والمؤّجل. الحاّل في كما كالحقيقة، مانِعٌة

ّنِه ولنا ًا بَاع أ َتَرُط فل بَعيٍن عين ّتقابَض، فيهما ُيْش ًا بَاع لو كما ال بَثوبَين أو بَثوٍب ثوبَ
ّتمكن العقد من المطلوب لّن قبض. وهذا عن لِ وافترقا وذا التصّرفا، من ال
ّتب ّتعيين. غير علىَ يتر ّقق لِ النقود في أنِه ال في بَالتقابَض. فاشتراطه إلِ يتح

ّين النقود وغير لنفسه، لِ للتعيين الّصْرفا ّتقابَض. إلىَ حاجة فل بَالتعيين، يتع ال
ًا عليه الله صَلىَ قوله من والمراد ٍد»، وسلم: «يد ًا بَي آلة اليد إذ بَعين، عين
ّتعيين ُله يكن فلم ال ّق، هذا علىَ حمله بَل أولىَ، القبض علىَ َحْم في إلَما أح

َبادةا رْواية ًا الّصامت بَن ُع ُقب «عين َعا َت ًا) في يعتبر لِ القبض بَعيٍن». و (تفاوت
ًا المالية إضَي عمر «الصحيحين» عن في ما لكن والمؤّجل، الحاّل بَخلفا ُعْرف رَْ

ّله ّذهُب وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أن عنه ال إق قال: «ال إرْ َو ًا بَال ّ رْبَ َء إلِ ها
َء، ُبّر وها ُبّر وال ًا بَال ّ رْبَ َء إلِ َء...» الحديَث، ها كيف القبض؟ علىَ َحْمله ُيَرّجح وها

ْذ، ومعنىَ َء: ُخ ُؤُُم قوله ومنه الفعال، أسماء من وهو ها َها ُؤُا تعالىَ: { ْقَر ا
َيه}ٍ، إبَ َتا ّقه كذا إك المتأخرين. بَعض حق
ُد ّي َوالَج ُء ( إدي ٌء) لطلق والّر َوا ٌء»، ورْديئها ولحديث: «جيدها الحديث، َس سوا

إز بَيع لّن عنها الِعتياض يجوز لِ الجودةا لّن ٍة َقفي ْنط ٍةا إح إز جيد َقفي ٍة بَ ٍة حنط رْديئ



ٍم ً يكوُن لِ بَالبيع، عنه الِعتياض يجوز لِ بَالجماع. وما يجوز لِ ودرْه ًا مالِ ّوم متق
كالخمر. 

َوَجاَز ُع ( ْي ٍة) من َبَ َن ْف ٍة كيلّي َح إن) وتفاح ْي َت َن ْف إبََح ٍة بَتفاحتين، ( ٍةا بَبيضتين، وبَيض وَجوز
ٍةا بَجوزتين، َبَا علة لِنِعدام بَتمرتين، وتمر ْدرْ، وهو جزئها بَانِعدام الّر َق المراد إذ ال
ّنصَّ، القدرْ بَالمماثلة ُيضمن حفنتين. ولذا ولِ بَحفنة الّشرع في تقدير ولِ بَال

نِصف دون بَما صَاٍع نِصف دون ما بَاع لو كما عندنِا، بَالقيمة والحفنتان الَحفنة
ّنِه جاز، صَاٍع نِصف دون ما الّصاع. بَخلفا نِصف دون بَما الّشرع في تقدير لِ ل
ّنِه أكثر، أو صَاٍع بَنصف صَاٍع ّ يجوز لِ فإ ً إلِ أحد من القدرْ لوجود بَمثٍل مثل

الفطر. وعند صَدقة في كما الشرع، في الصاع بَنصف التقدير لوقوع الجانِبين،
ّ ذلك يجوز وأحمد: لِ والّشافعّي مالك ٍة في إلِ أحمد، عن ورْواية مالك، عن رْواي
ّلىَ ورْوى َع ّنِه محمد عن الُم إرهَ أ ّتمرةا َك ّتمرتين، ال ٍء وقال: كّل بَال في َحُرَم شي

إل الكثير، ّقين. بَعض مال الرواية هذهَ حرام. وإلىَ منه فالقلي المحق

َو) جاز ْلٌس ( َف إن ( ْي ْلَس َف إهَما) أي إبَ إنِ َيا ْع َأ ْلُس بَ َف ْين ال ْلَس َف من كّل كان بَأْن وال
إس ْل َف إن ال ْي إس ْل َف ًا، وال ّعين مالك قال وبَه يوسف، وأبَي حنيفة أبَي عند وهذا م

ٍم كبيع يجوز، وأحمد: لِ محمد الصَّح. وعند في والّشافعّي ّيد درْه بَدرْهمين. ق
بَغير كانِا إن بَالِتفاق. أّما يجز لم عينه بَغير أحدهما أو كانِا لو لنِهما بَأعيانِهما،

عنه، منهٌي وهو بَالنسيئة، النسيئة أعني بَالكالىَء، الكالىَء بَيع فلنِه أعيانِهما
ّنَساء.  ُيَحّرُم بَانِفرادهَ الجنس فلّن عينه بَغير أحدهما كان إن وأّما ال

َو) َجاَز إن) من (اللْحُم ( َوا َي ًا جنسه ومن جنسه، غير إبَالَح وأبَي حنيفة أبَي عند أيض
إنِّي يوسف جنسه من كان إذا يجوز محمد: لِ الّشافعّي. وقال أصَحاب من والُمَز

ّ ّلحُم ليكون الحيوان، في مّما أكثَر اللحُم كان إذا إلِ ً ال َبَل َقا ُد بَاللحم ُم والزائ
ً َبَل َقا إط، ُم َق ّنِه بَالّس ّقق كذلك يكن لم لو ل ُةا حيث من الّربَا لتح إط، زياد َق أو الّس

ُةا حيث من ّلحم، زياد ْيع وصَارْ ال َب ّ يجوز لِ فإنِه بَالّسْمسم، الّسْمسم ُدهن َك إلِ
الِعتبارْ. بَطريق

ولِ الِعتبارْ بَطريق لِ أصَلً، بَجنسه يجوز (وأحمد): لِ والشافعي مالك وقال
َأحمد مالك ومذهب بَغيرهَ، ّنِه و َلصَّح جنسه، بَغير يجوز َأ الّشافعّي مذهب في وا

داود وأبَو «الموطأ»، في مالك رْوى فيما النهي لعموم جنسه، بَغير يجوز لِ أنِه
ّيب: أّن بَن سعيد «المراسيل» عن في وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول الُمَس
ّلحم بَيع عن نِهىَ الحديث في وسلم عليه الله صَلىَ قوله مع وهو بَالحيوان، ال

وأحمد. مالك شئتم» دليل كيف فبيعوا النِواع، اختلفت الخر: «إذا
ّنِه حنيفة ولبَي الثوب بَاع لو كما كان، كيفما فيصّح موزون بَغير موزوٍن بَيع أ

ّي هو بَل بَموزوٍن ليس الحيوان لّن وهذا بَالقطن، بَالنهي متفاوٌت. والمراد عدد
ّيب ابَن حديث في ُدهما كان إذا ما الُمَس الرْبَعة» «السنن في إلَما نِسيئًة، أح
ُدب: أّن بَن َسُمَرةا عن ْن الحيوان بَيع عن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي ُج

بَن الَحّجاج عن صَحيٌح. وأخرج حسٌن الترمذي: حديٌث نِسيئًة. قال بَالحيوان
َطاةا، ْير، أبَي عن َأرْْ َبَ الله صَلىَ الله رْسول قال: قال الله عبد بَن جابَر عن الُز



ًء يصّح لِ بَواحد اثنين وسلم: «الحيوان عليه ًا بَه بَأس ولِ َنَِسا ٍد». وقال: يد بَي
حسن.  حديٌث

َو) جاز ُق ( ّدقي ّنَخالة (ال إه) وال إس ْن إج ْيلً) ونِصَّّ بَجنسها إبَ َك القديم في الّشافعّي (
إطي (كيلً). وحكىَ بَالدقيق الدقيق بَيع يجوز لِ والجديد: أنِه ْي َو ُب إنِّي ال عن والُمَز

ّيد مذهب وهو جوازهَ، الّشافعي ًا بَالدقيق الدقيق بَيع لّن بَالكيل أحمد. وق لِ وزنِ
ْنطة بَيع يجوز لِ ولهذا كيلّي، الدقيق لّن يجوز، إح ًا، بَالدقيق ال ًا كان ولو وزنِ وزنِي
لجاز.

ًا (الّرطُب (و) جاز إب) اتفاق َط َو) كذا بَالّر ّتْمُر ( إر ال ّتْم إر) والّرطب بَال ّتْم (بَال
ً وعكسه ْثل بَيع يجوز ومحمد: لِ يوسف أبَو حنيفة. وقال أبَي عند وهذا بَمثٍل إم
َطب ّتمر، الّر َوطأ» في مالك رْوى إلَما وأحمد، والّشافعّي مالك قول وهو بَال «الُم

َيان، بَن السود مولىَ يزيد بَن الله عبد عن ْف ّياش، أبَي بَن زيد عن ُس سعد عن َع
ّقاص أبَي بَن عن يسأل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: سمعت أنِه َو

ّتمر إشرى إب، ال َط َطب وسلم: «أينقصَّ عليه الله صَلىَ فقال بَالّر إبس»؟ إذ الّر َي
الرْبَعة»، «السنن أصَحاب رْواهَ مالك طريق ذلك. ومن عن قالوا: نِعم. فنهاهَ

ّي: حديٌث وقال صَحيٌح.  حسٌن الترمذ

ّلة أّن إلىَ وأشارْ البيع، وسلم عليه الله صَلىَ فأفسد ّنقصان الع الجفافا، عند ال
ّين وبَه الجفافا بَعد ما وهو الحوال، َأعدل في المماثلة العقد جواز شرط أن تب
ْعَرفُا لِ وذا ً بَالمساواةا ُي إفيز لّن الحال، في كيل َطب َق ّبَما الّر قفيز نِصف يصير رْ
ّدقيق كبيع ذلك الجفافا. وكان عند َطة ال ْن إح ّتفاوت يجوز لِ حيث بَال بَعد لل

ّطحن. ولبَي َي حين وسلم عليه الله صَلىَ قوله حنيفة ال إد ْه ُكّل له ُأ َأ َطٌب: « رُْ
َبر تمر ْي َطب فسّمىَ هكذا»؟ َخ ًا، الّر إذا الجملة في يتّم إنِما قيل. وهو كذا تمر
ًا، المهدي كان َطب ًا، كان بَل كذلك وليس رُْ رْسول «الصحيحين» أّن في إلَما تمر
ّي بَني َأخا بَعث وسلم عليه الله صَلىَ الله إد خيبر. علىَ فاستعمله النِصارْي، َع

إدَم َق ٍر َف إنيٍب، بَتم ُكّل عليه الله صَلىَ فقال َج َأ فقال: هكذا»؟ َخيبَر تمر وسلم: «
لِ... الحديَث.

ًا وله َدةا حديث في وسلم عليه الله صَلىَ قوله أيض َبا ّتمر بَن ُع الّصامت: «وال
ّتمر ً بَال ً بَالملح والملح بَمثٍل، مثل ًء بَمثٍل، مثل ٍء، سوا ًا بَسوا ٍد، يد اختلفت فإذا بَي

َطب إّن شئتم» وذلك كيف فبيعوا الصَنافا هذهَ ًا كان إن الّر ّول البيع جاز تمر بَأ
ّتمر وهو الحديث، ّتمر»، قوله: «ال ٍر غير كان وإن بَال إخرهَ تم إبآ قوله: «إذا وهو ف
شئتم».  كيف فبيعوا الصَنافُا، هذهَ اختلفت

دخل حين حنيفة أبَو قال كما الخصم، لدفع الُمناظرةا بَاب في حسٌن وهذا
ّداء وكانِوا بَغداد، ّدم بَما فأجاب فسألوهَ الخبر، لمخالفته عليه أش عليه فأورْد تق

ّياٍش، أبَي ابَن زيد علىَ دائٌر الحديث فقال: هذا السابَق، الحديث لِ إمّمْن فهو َع
إجيَب حديثه. وقد ُيقبل ّنِه ُأ إلَما النسيئة، منه فالمراد السند صَحة تقدير علىَ بَأ
ٍر، أبَي بَن يحيىَ داود» عن أبَي «سنن في أبَا يزيد: أّن بَن الله عبد عن كثي



ّياش ّقاص أبَي بَن سعد سمع أنِه أخبرهَ َع الله صَلىَ الله رْسول يقول: نِهىَ َو
ّتمر الّرطب بَيع عن وسلم عليه ّطحاوي. وإذا رْواهَ نِسيئًة. وكذا بَال صَّحت ال

لكن يروها لم الكثر كان وإن المحدثين، عند المختارْ علىَ َقبولها يجب الّزيادةا
ّد قد ًا كونِه بَين ترديدهَ رْ ًا ههنا بَأّن لِ، أو تمر ًا، قسم الجنس، من كونِه وهو ثالث
إة بَالخر، بَيعه يجوز ولِ َط ْن إح ّية كال إل ْق ّية بَغير الَم إل ْق بَينهما، الكيل تسوية لعدم الَم

ّتمر الّرطب فكذا ّويهما لِ بَال ّوى وإنِما الكيل، يس البدلين اعتدال حال في يس
إجّف. أن وهو َي

ّتساوي ويعتبر يمنعه حنيفة وأبَو ّنقصَّ وعروض العقد، حال ال يمنع. لِ ذلك بَعد ال
إرض في التعليل أّن فيه لكن ْع ّنصَّ َم بَأّن الشارْح ذكرهَ ما مقبول. وأّما غير ال

َطب بَين التفاوت ّتمر الّر بَين كالتفاوت الِعتبارْ، ساقط فيكون الخلقة بَأصَل وال
السقوط. من غاية ففي والرديء، الجيد

َو) جاز َنُب ( إع إب) عند (ال إبَي ًا حنيفة أبَي إبَالّز ّدم، لَمن خلف ّناهَ ما والوجه تق ّي في بَ
ّتمر الّرطب ًا يجوز الجانِبين. وقيل: لِ من وال َطة اتفاق ْن إح ّية كال إل ْق بَغير الَم

ّية.  إل ْق الَم

َو) جاز ُبّر) حال ( ًا) أي كونِه (ال ْطب ْو) حال يابٍَس، غير (رَْ ً كونِه (أ ُلولِ ْب إه (َم إل ْث إم ْو إبَ أ
إس إبَ َيا إع) فيجوز بَال َق ْن ُبّر الُم ْطب ال ُبّر وبَاليابَس، بَمثله الّر بَمثله المبلول وال

َو) جاز ُع وبَاليابَس. ( َق ْن ّتْمُر) الُم إبَيُب (ال ُع) اسم (والّز َق ْن في أنِقعه من مفعول الم
ٌع واسم الحلوةا، منه ويخرج ليبتّل فيها ألقاهَ إذا الخابَية إع الشراب: نِقي َق ْن (بَالُم

ُهَما) أي ْن ّتمر بَيع جاز أي الباء، بَمعنىَ «فمن» هنا وبَاليابَس بَمثله إم إع ال َق ْن الُم
إع والزبَيب وبَاليابَس، بَمثله َق ْن ًا) وهذا وبَاليابَس بَمثله الُم إوي َتَسا حنيفة أبَي عند (ُم
ّنِهما يوسف، وأبَي ّتساوي يعتبران ل ّتساوي إذ الحال، في ال صَحة شرط ال

ّ بَعدهَ، لِ العقد عند فيشترط العقد، بَيع في الصَل هذا ترك يوسف أبَا أّن إلِ
إب َط يجوز محمد: لِ أصَله. وقال علىَ الباقي ففي سعد، لحديث بَالتمر الّر
ْبس، حال وهو الحوال، أعدل في المماثلة َيعتبُر لنِه ذلك، من بَشيء ُي ولم ال
الّصورْةا. هذهَ في يوجد

َو) جاز َلْحُم ( َواٍن ( َي إم َح إلْح َواٍن إبَ َي ً جنسه غير آَخَر) ولو َح إضل َفا َت َذا (ُم َك َبُن) َو ّل ال
الشافعّي: إن متفاضلً. وعن جنسه غير من آخر حيواٍن بَلبن حيوان لبن جاز أي

ّلحمين إن ال ْي َن َب ّل ٌد جنٌس وال ّذي وهو منهما، المقصود لِتحاد واح ّوي. التغ ّتق وال
إنِّي: أّن اختيارْ وهو مذهبه وظاهر ّلحوم الُمَز وكذا كمذهبنا، مختلفٌة أجناٌس ال
الجناس، مختلفُة أصَولها لّن مختلفٌة، أجناٌس أنِها اللبان في مذهبه من الصَّح
ّتىَ الضافة بَاعتبارْ السماء ومختلفُة الزكاةا، في بَعٍض إلىَ بَعضها ُيَضّم لِ ح

ُبّر كدقيق في يرغب الناس بَعض فإّن المقصود ومختلفُة الشعير، دقيق مع ال
ّلحوم بَعض البعض. ويضّرهَ البعض ينفعه وقد البعض، دون واللبان ال
ّدواب ثلثة: الطيورْ، مالك: اللحوم وقال ّيتها، أهليتها وال َوْحَش َيات. وبَه و إر َبْح وال
الشافعّي. كقولي أخريان رْوايتان الّروايات. وعنه إحدى في أحمد قال

ّيد ّنِه الجنس، غير من بَكونِه الحيوان ق بَلحم البقر كلحم الجنس من كان لو ل
لنِهما متفاضلً، بَالخر أحدهما بَيع يجز لم الجاموس بَلبن البقر ولبن الجاموس،



ٌد، جنس إز لحم وكذا الزكاةا، في الخر إلىَ أحدهما ُيَضّم ولهذا واح ْع ْأن الَم والّض
إعَراب ولحم ولبنهما، ُبْخت ال الغنم، وصَوفا المعز شعر بَخلفا ولبنهما، وال

والمقصود. الصورْةا لِختلفا جنسان فإنِهما
َذا) جاز َك َو إل) وهو (َخّل ( َق ّد إبََخّل رْديء التمر من نِوع ال إب) متفاضلن ( َن إع ال

ّنِما لِْختلفا َقل َخّل ُخصَّّ أصَليهما. وإ ّد ّذكر ال تمر كّل خّل في الحكم َأّن مع بَال
ّنِهم واحد، العنب خل مع َو) جاز من الخّل يجعلون كانِوا ل َقل. ( ّد (َشْحُم ال

إن ْط َب إة ال َي ْل َل ْو إبَا إم) وكذا أ ّلْح ً عكسه إبَال من أو أجناس من كانِت سواء متفاضل
ٍد جنٍس والّصورْ السامي لِختلفا مختلفٌة أجناٌس لنِهما الحيوان، من واح

والّصوفا. كالّشعر والمقاصَد
َو) َجاَز ْبُز ( ُبّر (الُخ إق) متفاضلن إبَال ّدقي ّي، الخبز لّن وال أو محّمد قول وهو عدد

ُبّر يوسف، أبَي قول وهو وزنِّي ّنصَّ كيلّي وال ّدقيق وكذا بَال فلم جزؤُهَ، لنِه ال
ْدرْ يجمعهما َق ٍه. وعن كل من ال ّنِه أبَي وج الّشافعّي قال وبَه يجوز، لِ حنيفة: أ
ّدقيق، أجزاء الخبز في لن وأحمد، المجانِسة. والفتوى شبهة يورْثِ وذلك ال

الجواز. علىَ
َوإْن ُهَما) أي َكاَن ( ُد إن أحد يكن لم إن جاز َأَح ْي َل َد َب ُبّر الخبز هما الذين ال أو وال
ّدقيق الخبز َيئًة) أّما أحدهما كان وإن نِسيئًة، وال إنَِس ُبّر كان إن ( ّنسيئة، هو ال ال

ّنسيئة، هو الخبز كان ضبطه. وإن لمكان بَاتفاٍق فالجواز إذا يوسف أبَي فعند ال
ًا ذكر ًا وزنِ ًا. ونِوع ًا، معلوم ّناس لحاجة الفتوى وعليه معلوم إليه.  ال

َ ُبّر) أي (لِ ُبّر يجوز لِ ال إق ال ّدقي ْو (بَال إق) أي أ إوي ُبّر بَدقيق بَالّس سويقه أو ال
ً ًا. أّما أو متفاضل ٍد كّل فلّن متفاضلً، متساوي ّدقيق من واح من ُبَّر والّسويق ال

ٍه ُتصَّّ وإن وج ٍد كّل لن بَاسم، اْخ ُبّر، أجزاء من منهما واح ّطحن لّن ال يعمل لم ال
إمع الجزاء، تفريق إلِ َت ّتفريق يصير لِ والمج ًا بَال ًا، آخر. وأّما جنس فلّن متساوي

ٍو غير وهو الكيل، فيه المعيارْ ُبّر وبَين بَينهما مست ُبّر؛ وتخلخل لِكتنازهما ال ال
ٍة في وأحمد مالٍك عند ويجوز ُبّر بَيع رْواي ّدقيق ال ً وبَالّسويق بَال ًا. كيل ووزنِ

َ َولِ ُق ( إقي ّد إق) أي ال إوي ُبّر دقيق بَالّس ً بَسويقه ال إضل َفا َت ْو (ُم ًا) وهذا أ إوي َتَسا عند ُم
ٍه، من المجانِسة لبقاء حنيفة أبَي ْنطة أجزاء الّسويق إذ وج ّية، إح ْقل ّدقيق َم وال

ْنطة أجزاء ّية. غير إح ْقل َم

ْنطة وبَيع إح ّية ال ّية بَغير المقل ّدقيق بَيع فكذا بَحاٍل، يجوز لِ المقل بَالّسويق. ال
ّدقيق ومحمد: يجوز يوسف أبَو وقال ّنِهما كان، كيفما بَالّسويق ال جنسان ل

له يصلح لِ إلَما يصلح أحدهما لّن منهما، والمقصود اسميهما لِختلفا مختلفان
ّدقيق الخر. فإن ذلك من لشيء يصلح ولِ ونِحوهما، والعصيد للخبز يصلح ال

ّلت بَل الّسويق، ويؤكل. العسل أو بَالّسمن ي
َ َولِ إسُم َيُجوُز ( ْهن وهو ـ المهملة الحاء بَفتح إبَالَحّل) ـ الّسْم المسّمىَ السمسم ُد

ْيَرج ّ بَالّش ُكوَن أْن (إلِ َثَر الَحّل َي ْك إم) (في الذي من أو َحّل من إمّما) أي أ إس الّسْم
ْفل والزائد بَمثله الَحّل قدرْ ليكون ّث ُدهنه، والجوز بَزيته، الّزيتون بَيع وكذا ، بَال بَ
«الهداية» وغيرهَ. في ما علىَ بَعصيرهَ والعنب بَزبَدهَ، والسمن بَسمنه، واللبن
أصَلً.  يجوز لِ وأحمد والّشافعي مالك وعند



ْقَرُض َت ُيْس َو ْبُز ( ًا الُخ ًا) وهذا لِ َوْزنِ َدد وعليه «الكافي»، في يوسف أبَي عند َع
ّنِه الفتوى، َلُم موزوٌن ل ْع ُي ًا آحادهَ لتفاوت بَالعدد لِ بَالوزن ف ّقق فل قدرْ يتح

ّتساوي. وعند ًا يجوز لِ حنيفة أبَي ال ًا، وإن مطلق الخبز بَتفاوت متفاوٌت فهو وزنِ
ّباز إرْ والخ ُنو ّت ّدم وال ّنِما والتأخر. والِستقراض والتق ْثلّي في يصّح إ إم من لّن ال
ْثل أداء علىَ القدرْةا شرطه إض، إم ْقَر َت يصّح. فل صَّحته شرُط فات وقد الُمْس
ًا بَالعدد محمد وأجاز ْتَرُك والقياس للتعامل، أيض ّتعامل ُي الِستصناع. في كما بَال
حنيفة، أبَي كقول الخبز: أحدهما استقراض في وجهان الّشافعي مذهب وفي
ًا الجواز الصَّح. والثانِي وهو ًا، وزنِ ّباغ ابَن اختيارْ وهو أحمد قال وبَه وعدد الّص

ّناس لحاجة إليه. ال

الحرب) دارْ في وحربَي مسلم بَين رْبَا (لِ
َ َولِ ًا ( ْيَن رْبَ إد َبَ ّي إهَ) لّن الّس إد ْب َع ًا يكن لم إذا هذا لسيدهَ، يدهَ في وما العبد َو مأذونِ

ًا. وكذا ًا لِ مديونِ ّبَر بَين ولِ ولدهَ، وأّم الّسيد بَين رْبَ َد كّل كسب لْن وسيدهَ، الُم
ٍد َتب، بَخلفا لسيدهَ منهما واح َكا ّنِه الُم ًا كالحّر صَارْ ل ًا. يد وتصّرف
َو) لِ ًا ( ْيَن رْبَ َبَ ٍم ( إل إبَّي ُمْس إهَ) أي في َوَحْر إرْ الحرب. دارْ َدا
ّنصوص لطلق الّربَا بَينهما وأحمد: يقع والّشافعّي ومالك يوسف أبَو وقال ال

فكان دارْهم، في مباٌح الحرب أهل مال ومحمد: إّن حنيفة الوارْدةا. ولبَي
ًا الُمَرابَي ً بَالّربَا آخذ ًا مالِ ٍرْ بَل مباح فيصّح. غد
ٍرْ، ماٍل في بَالنصوص: الّربَا والمراد إل محظو غير الحرب دارْ في الحربَي وما
ٍرْ ْأَمُن بَخلفا محظو َت ًا صَارْ ماله لّن منهم، الُمْس ْدرْ محظورْ َق رْواهَ المان. وما إبَ
ّنبّي عن مكحول إم بَين رْبَا قال: «لِ أنِه وسلم عليه الله صَلىَ ال والحربَي المسل

الحسن.  بَن محمد الحرب». ذكرهَ دارْ في

إقّي وأسند َه ْي ُب َير كتاب «المعرفة» في في ال أبَو قال: قال الّشافعّي عن الّس
ّنِما عن مكحول عن حدثنا المشيخة بَعض لّن هذا، حنيفة أبَو قال يوسف: إ

الحرب». وأظنه أهل بَين رْبَا قال: «لِ أنِه وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول
فيه. حّجة ولِ ثباٌت، له ليس حديٌث الّشافعي: وهذا السلم». قال قال: «وأهل

إط»: هذا في وقال ْبُسو مقبوٌل، مثله من والمرسل ثقٌة، ومكحول مرسٌل، «الَم
أعلم. تعالىَ والله

المنقول بَيع في فصٌل
َ َولِ ُع َيُجوُز ( ْي َترى َبَ ُقوٍل ُمْش ْن ْبَل َم إه) لّن َق إض ْب ًا، فيه َق العقد انِفساخ وهو غررْ

ّيد ّنِه قبضه، قبل يجوز العقارْ بَيع لّن بَالمنقول بَهلكه. ق انِفساخ ُيتوهم لِ ل
ّتسليم. وقال مقدورْ وهو بَالهلك فيه العقد َفُر محمد ال يجوز والّشافعي: لِ وُز
ًا، ّنِه أيض ٌع ل بَيعه يجوز أحمد: لِ كالمنقول. وقال بَيعه يصّح فل يقبض، لم مبي
ًا، أو مكيلً، كان إن القبض قبل ًا، أو موزونِ ّ معدود مالك: تجوز جاز. وقال وإلِ

ٍم غير كان إن التصرفات جميع ّنِه ، طعا في قال وسلم عليه الله صَلىَ ل
ًا ّطعام: «يد ٍد». وقبل ال ابَن عن نِافع، عن هو رْوى ذلك. ولما يتأتىَ لِ القبض بَي

ًا، ابَتاع قال: «من وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أّن عمر ّتىَ يبعه فل طعام ح
يستوفيه».

ّبان وابَن داود، أبَو رْوى ما ولنا «مستدرْكه» في والحاكم «صَحيحه»، في إح
ًا قال: ابَتعت عمر بَن الله عبد عن وصَححه فلما ـ اشتريته أي ـ الّسوق في زيت



ًا فيه فأعطانِي رْجٌل، لقيني استوجبته ًا، رْبَح يدهَ، علىَ أضرب أن فأرْدت حسن
حيث تبعه فقال: لِ ثابَت بَن زيد هو فإذا فالتفت، بَذرْاعي خلفي من رْجٌل فأخذ
إلَك، إلىَ تحوزهَ حتىَ ابَتعته أّن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فإن رَْْح

ّتىَ تبتاع حيث الّسلع تباع ّتجارْ يحوزها ح رْحالهم.  إلىَ ال

إكيم وعن وأبَيعها، الّسلع هذهَ أبَتاع رْجٌل إنِي الله رْسول قلت: يا قال إحَزام بَن َح
َعّن قال: «لِ َيْحُرُم؟ وما منهما لي يحل فما إبي ًا َت تقبضه». رْواهَ حتىَ شيئ

ّي إو ّطَحا إكيم عن ال ًا قال: قلت: أشتري إحَزام بَن َح أن قبل فيه فأرْبَح طعام
تقبضه». حتىَ تبعه فقال: «لِ وسلم، عليه الله صَلىَ النبي فسألت أقبضه،

ّباس: الذي ابَن «الصحيحين» عن وفي ّنبّي عنه نِهىَ ع وسلم عليه الله صَلىَ ال
ّطعام هو ٍء كل أحسب قال: ولِ يقبض، أْن قبل ال ّ شي مثله. انِتهىَ. إلِ

ّيد عّما الحكم ينفي لِ الشيء علىَ والتخصيصَّ لو المشتري لّن بَالبيع، عداهَ. ق
ّدق أو وهبه، محمد قول وهو الصَّح، علىَ يصّح قبضه قبل أقرضه أو بَه، تص
ًا ّيد لبَي خلف ْلع، بَدل أو الميراثِ، أو المهر، بَيع لّن بَالمشتري يوسف. وق أو الُخ
ْتق بَدل إع ًا، جائٌز القبض قبل ال َهلكه. ينفسخ لِ العقد لّن اتفاق إبَ

َوصََّح ّتُصّرفُا) أي ( ّثَمن (في البائع تصّرفا ال َلُه)، ال ْب َوصََّح قبضه قبل أي َق الَحّط (
ْنُه)، ّثمن عن أي َع ّقصََّ بَأن ال َو) صَّح َنِ ُد منه. ( إزي إه) أي (الَم في زيد الذي إفي
ّثمن سواء ميمّي مصدرٌْ أنِه علىَ فيه الّزيادةا أو مفعوٍل، اسم المزيد أّن علىَ ال

غير من أو المزيد جنس من كان وسواء أجنبي، من أو المشتري من ذلك كان
إقَي (إْن جنسه ُع) هذا َبَ إبي ُؤُهَ بَبقاء الّزيادةا. والمراد لصحة شرٌط الَم المبيع: بَقا
ً ّق في للمقابَلة محل ّدق ولم المشتري يبعه لم بَأن حقيقًة، المشتري ح بَه يتص
ّلم، ولم وهبه أو يهبه، ولم ّدق أو بَاعه لو حتىَ يس ّلم: لِ وهبه أو بَه تص تصّح وس

«المحيط». في كذا المبيع، لبقاء تصّح محمد الّزيادةا. وعن

َو) صَّح إع) عطٌف (في المزيد ( إبي سواء المبيع في المزيد وصَّح فيه. أي علىَ الَم
ّثمن، من إحصٌة المزيد لذلك ويكون هلك، أو المبيع بَقي ّتىَ ال قبل هلك لو ح

ّثمن، من شيء لحصته سقط قبضه ّنقصان الزيادةا أّن والصَل ال يلحقان وال
ّنِه العقد فيصير عندنِا، العقد بَأصَل ْدرْ. وعند ذلك علىَ ورْد كأ َق َفر ال ُز

ّيد هبًة يكونِان بَل بَه يلحقان والّشافعّي: لِ ًةا. ق ّثمن زيادةا مبتدأ المبيع، بَبقاء ال
قيام فيستدعي مشروٍع، وصٍَف إلىَ مشروٍع وصٍَف من العقد تغيير الّزيادةا لّن

عليه. المعقود بَقيام وقيامه العقد،
إكّن َل َع ( إفي َقارْ الّش َع ُذ) ال ْأُخ َقّل) فيأخذ فيه زيد والذي ثمنه من ُحّط الذي ي َل بَما (بَا
ّق لّن المزيد، في الّزيادةا وبَدون الحّط في بَقي ّلق الّشفيع ح ّول، بَالعقد تع ال
ّتصّرفا العاقدان يملك ولِ في الّزيادةا تظهر فلم إضرارْهَ، إلىَ يرجع بَما فيه ال

ّقه فيه. الحّط وظهر ح
َوصََّح إجيُل ( ْيٍن) وسواء ُكّل َتأ ّذمة في ثبت َد ٍد ال ّتىَ بَاستهلٍك، أو بَعق بَاع لو ح
ًا ً أّجله ثّم حال بَثمٍن شيئ ًا أجل ّق الحلول لّن مؤجلً، صَارْ معلوم فله البائع ح

ًا بَتأجيله إسقاطه ّثمن، عليه من علىَ تيسير ّنِه ال المطالبة إسقاط يملك ول
ًا َلن بَالبَراء، مطلق ّتأجيل معينًة مدةا إسقاطها يملك ف إلىَ أّجله أولىَ. ولو بَال

كانِت وإْن يصّح، لِ الّريح كهبوب فاحشًة الجهالة كانِت فإْن مجهوٍل، أجٍل



َياس كالحمل متعارْفة ّد الكفالة في كما يصّح وال
ّ َقْرَض) وهو (إلِ ّذمة في ثبت ما ال ّنِه بَاستقراٍض، ال لو حتىَ تأجيله يصّح لِ فإ

ّله ًةا أج ْند معلومًة مد الحال. في المطالبة وله الجل يثبت لِ أوبَعدهَ القراض إع
تأجيل يجوز الّشافعّي: لِ الديون. وقال كسائر القرض تأجيل مالك: يصّح وقال
كالقرض.  القرض غير

ٌةا القرض ولنا: أّن ٌع إعارْ ًء وتبّر ًء ومعاوضٌة العارْةا، بَلفظ يصّح ولهذا ابَتداء انِتها
ّتىَ ّد يلزمه ح فإّن كالعارْةا، فيه التأجيل يلزم لِ الِبَتداء اعتبارْ مثله. فعلىَ رْ

ّقت وإْن الُمعير ّدها أن له العارْةا، و التبّرع. في جبر لِ إذ ساعته، من يستر
إلها الدارْهم مبادلة لنِه فيه التأجيل يصّح لِ الِنِتهاء اعتبارْ وعلىَ وهو نِسيئًة، إبَْمث
حراٌم.

َبَاُب إق) ( ُقو الُح
ْدُخُل َي َو ُء ( َنا إب إتيُح) المتصل ال َفا ُو بَه َأغلقها َوالَم ْل ُع إنيُف (وال َك إع في وال ْي إرْ) لّن َبَ ّدا ال
َعْرصَََة ّدارْ في أصٌَل ال ّنِما البناء لقرارْ ال ّتصل وما البناء دخل عليها. وإ بَيع في بَه ا

ّدارْ َعْرصََة لِتصاله التبعية بَطريق ال ّتصال بَال ً يكون لِ قرارْ. فما ا ّتصل لِ بَالبناء م
ّدارْ بَيع في يدخل ّ ال ّنِه بَه، يسامح البائع أّن العرفا جرى إذا إلِ ٍر، بَل يدخل فإ ذك

ْلو فيدخل ُع ٍر بَل ال ّتصاله ذك ْفتاح يدخل ولِ بَالبناء، لِ إم ّنِه القياس في ال غير ل
ّتصٍل ّدارْ، في موضوع كثوٍب فصارْ بَالبناء، م العادةا إذ الِستحسان، في ويدخل ال

ّلمه بَل المشترى عن يمنعه لِ البائع أّن ّدارْ مع يس إليه. ال
ّلم ويدخل ومفتاحه، القفل ولِ الموضوع الباب يدخل ولِ بَالبناء، المتصل الُس
ّتصل غير يدخل ولِ خشٍب، من كان ولو ّ الم ْنِه مصر أهل عرفا في إلِ إإ يدخل، ف

إعّي. ويدخل ذكرهَ َل ْي َلسفل الحجر الّز والّشافعّي مالك قال وبَه الّرحىَ، من ا
ًا، منها العلىَ الحجر ويدخل وأحمد، َلظهر وهو استحسانِ الّشافعّي. مذهب في ا

ّلُة) أي (لِ ّظ ّلُة تدخل لِ ال ّظ ّدارْ بَيع في ال ّدةا ال علىَ الباب فوق التي وهي: الّس
َبَاط أو «المغرب»، في ما والطرفا الدارْ علىَ طرفيه أحد يكون الذي الّسا

ّكة في أسطوانِات علىَ أو أخرى دارْ علىَ الخر «جامع في ما علىَ الّس
قاضيخان». 

ّ إإلِ إر ( ْك إذ َو حٍق ُكّل إبَ إقها) أي للدارْ، لها) أي ُه إف إبََمَرا وهي مرافقها، بَذكر (أو: 
ٍر قليٍل كّل بَذكر قليٍل) أي بَكل (أو ومنافعها، حقوقها إثي َك َو َو ( َها ُه ْو إفي َها) َأ ْن إم

إبَي عند وهذا أ
ّلة تدخل وعندهما حنيفة، َ ّظ ّدارْ في مفتحها كان إن ال ٍذ َلنِها ال حينئ

ّدارْ، توابَع من ْلو. ولبَي كالكنيف فصارْت ال ُع َأْن وال ّلة حنيفة:  ّظ ّدارْ تابَعٌة ال من لل
ّدارْ، بَناء علىَ طرفيها أحد قرارْ إإّن حيث قرارْ إإّن حيث من لها بَتابَعة، وليست ال

ً بَذكرها وتدخل الحقوق ذكر بَل تدخل فل بَنائها، غير علىَ الخر طرفها عمل
بَالشبهين.
ًا ذكرهَ بَل الرْض بَيع (الّشَجُر) في (و) يدخل ًا أو كان صَغير إمُر مّما كبير ْث أو ُي

إمُر لِ مّما ْث ُع) أي (لِ ُي إع (في الّزرْع يدخل لِ الّزرْْ ْي إض) بَل إبَ َلرْْ والفرق ذكرهَ، ا
َأّن َلرْْض الّشجر اتصال بَينهما:  لِ بَها الّزرْع واتصال كالبناء، فكان للقرارْ بَا



ّنِما فكان للقرارْ ّتصاله أّن مع ذكر، غير من أمه بَيع في الجنين دخل كالمتاع. وإ ا
ْنِه للقرارْ، ليس ٌء ل منها. جز

َولَِ) يدخل ّثَمُر) وهو ( إع (في بَالمثلثة (ال ْي ّ َبَ إإلِ إر)  لذلك كان سواء بَشرطه الّشَج
ّثمر ًا بَاع وسلم: «من عليه الله صَلىَ لقوله يكن لم أو البيع وقت قيمة ال عبد

ّ للبائع فماله مال، وله ً بَاع المبتاع. ومن يشترط أن إلِ ًا، نِخل ّبَر ّثمرةا مؤ فال
ّ للبائع ّثمر اتصال الّستة. ولّن الكتب أصَحاب المبتاع». رْواهَ يشترط أن إإلِ ال
ّتصال قرارْ اتصال كان وإن بَأصَله ّ بَالرْض، الشجر كا ّثمر قطع أّن إلِ غايٌة له ال

ّلم الثمر للبائع: اقطع المقطوع. ويقال حكم في فصارْ معلومٌة، الّشجر. وس
َلرْض بَيعت إذا وكذا ٌع، وبَها ا مالك والتسليم. وقال بَالحصاد البائع يؤمر زرْ

ّثمر وأحمد: يترك والّشافعي ّتىَ ال ّتىَ الّزرْع ويترك صَلحه، يظهر ح يستحصد، ح
ّتسليم هو الواجب لّن إر ولم المعتاد، ال ّثمر بَقطع العادةا تج ّو قبل ال ُد صَلحه، ُبَ
ّدةا مضت لو كما وصَارْ استحصادهَ، قبل الّزرْع حصاد ولِ الرْض وفي الجارْةا م

ٌع يدرْك. لم زرْ
َولَِ) يدخل ُو ( ْل ُع إع في (ال ْي ْيٍت) فوقه َبَ ّ بَيٌت َبَ إإلِ إه) لِ ( إط ًا إبََشْر إكَر، ما بَذكر ولِ تبع ُذ

ْهليٌز له لُمْسقٍف اسم البيت َلّن ًا يكون لِ والشيء فيه، للبيتوتة ويصلح َد تبع
ومرافقه. حقوقه من ولِ لمثله

َولَِ) في إع ( ْي َبَ إزٍل) فوقه ( ْن ًا بَيت َم ّ تبع إإلِ إر ( ْك إذ إكَر) من َما إبَ والمرافق، الحقوق ُذ
َقٍف وصَحٍن علىَ: بَيوٍت يشتمل لما اسٌم المنزل َلّن اسٌم ومطبخ. والدارْ ُمْس
َقٍف، غير وصَحن ومنازل علىَ: بَيوٍت يشتمل لما ّدارْ فكانِت ُمْس منها أعّم ال

ّنِها الحقوق، يذكر لم وإن العلو فاستتبعت عليها، لِشتمالها أدير ما لكل اسٌم ل
ُو الحائط، عليه ْل ُع إئُط عليه أدير إمّما وال فيدخل.  الحا

وليس مثله، يستتبع لِ والشيء تفاوٍت، بَل مثله والعلو فيه يبات لما اسٌم والبيت
ّدارْ دون والمنزل التوابَع، بَذكر ليدخل وتوابَعه أجزائه من فله البيت، وفوق ال

ّفر بَين منزلة َو َت َهين علىَ المنزلتين. ف َب ًا فيه العلو فيدخل ، حظهما الّش بَذكر تبع
ّتوابَع ً ال إه عمل إه َب ّدارْ، بََش ً بَدونِه يدخل ولِ بَال إه عمل إه َب بَالبيت. بََش

عرفنا، علىَ وأّما الكوفة، أهل عرفا علىَ «الوافي» قالوا: هذا شرح وفي
ْلو فيدخل ُع ّدارْ. أو المنزل أو البيت بَاسم بَاع سواء الكّل، في ال ال

إق) أي إري ّط َكال ّطريق يدخل لِ كما ( إب) في طريق له ما بَيع في ال ما بَيع (والّشْر
إل) في إشْرٌب له إسي َوالَم كّل لّن الموافق، أو الحقوق بَذكر إلِ مسيٌل له ما بَيع (

ٍد ٌع منهما واح ّنِه حيث من للمبيع تب فيه، بَه للنِتفاع ويقصد حدودهَ عن خارٌْج إ
ّنِه حيث من وأصٌَل ّورُْ إ َتَص ًا المبيع. فكان بَدون ُي ٍه من تبع ٍه، دون وج يدخل فل وج

ّ ً ذكر ما بَذكر إلِ بَالشبهين. عمل

ْدُخُل) هذهَ َت َو ّ تشرع لم الجارْةا لّن ذكر، ما غير من الجارْةا في الثلثة ( إلِ
ٌق له فيما يتحقق لِ وهو للنِتفاع، ّ َمسيل أو إشْرٌب أو طري أو إشْربَه أو بَطريقه إلِ

إه. بَخلفا إل إسي ّنِه البيع، َم َع فإ إر ثمراته. من والِنِتفاع الّرقبة لملك ُش
ُذ ْؤَخ ُي َو ّقْت (إن بَالِستيلد لِ المشتري عند الَمُة ولدته الولد) الذي ( إح ُت ُأّمُه اْس

ٍة، َن ّي َب ّقت إبَ ُتح إإْن) اس َقّر) المشتري بَأن َو َها) لمدعيها (أ إبَ الولد، يؤخذ لِ (لَِ) أي (



ًا، كان لو والجارْية الغلم ملبوس البيع في وحدها. ويدخل أّمه تؤخذ بَل خسيس
ُعْرفا، ًا كان لو يدخل ولِ لل ّ نِفيس ُعْرفا. لعدم بَالشرط إلِ ال

ُع ْي َبَ ُفُضولي)  ( ال

إلٍك إلَما َو َع ( ُهَ) بَالرفع َبَا ْيُر َكُه) بَالنصب بَاع فاعل َغ إمل أي بَاع مفعول أنِه علىَ (
مالك، قال وبَه بَيعه، انِعقد غيرهَ ملك شخصٌَّ بَاع المالك. والمعنىَ: إذا ملك
ُفُضولّي، بَيع وهو َفْسُخُه) أي ولمالكه ال الظرفا خبرهَ مبتدأ وهو البيع، فسخ (

ّدم. المق
َلُه) أي َو ُتُه للمالك ( إقَي إْن (إَجاَز إن) والمقعود َبَ َدا إق َعا ُع المالك وهو له ال إبي َوالَم )

َذا َك إقَي إْن َو ّثَمُن) حال َبَ ّنِه كونِه ال ًا) ل َعْرض ٍه. وقال من مبيع ( في الّشافعّي وج
ٍة: لِ في وأحمد الجديد، ّنِه ينعقد رْواي له ولِية لِ محٍل إلىَ المبيع ذلك أضافا ل

ّنِها عليه، ّتصرفات، المطلق بَالملك تكون ل ولِية له الذي المالك بَإذن أو لل
ّتصّرفا، ٌد يوجد ولم ال فيلغو. منهما واح
ّتصّرفا ّقف كما الشرعّي وال ّقف والمحل، الهل علىَ يتو الولِية علىَ يتو
ًا كونِه مع ينعقد لِ البَق بَيع ينعقد. ولّن لِ فاتت فإذا الشرعية، لعدم مملوك

َي ما أولىَ. ولنا البائع يملكه لِ فما تسليمه، علىَ القدرْةا إو َوةا عن رُْ وغيرهَ: ُعْر
ّنبّي أّن َوةا إلىَ دفع وسلم عليه الله صَلىَ ال إقّي ُعْر إرْ َبا ًا ال ًةا بَه ليشتري دينارْ شا

إة، َي إح ُلْض ٍرْ، إحداهما وبَاع شاتين بَه فاشترى ل ٍةا وجاء بَدينا ٍرْ بَشا ّنبّي إلىَ ودينا ال
ْفقة في لك الله والّسلم: «بَارْك الصلةا عليه فقال وسلم، عليه الله صَلىَ صََ

ّدلِلة: أّن يمينك». ووجه َوةا ال الله صَلىَ النبّي إذن غير من الثانِية الشاةا بَاع ُعْر
والّسلم.  الصلةا عليه أجازهَ وقد وسلم، عليه

إنِّي ورْوى ّطبرا ّي في ال إكيم عن هذا «جامعه» مثل في «معجمه» والترمذ بَن َح
ّ ًا أّن إحَزام: إلِ ًا وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أعطاهَ حكيم بَه ليشتري دينارْ

إحيًة، فاشترى ُأْضحية، ٍرْ أْض ٍرْ أضحية اشترى ثم بَدينارْين، فباعها بَدينا بَدينا
ٍة، (وجاءهَ ٍرْ) وأضحي ّدق بَدينا ّدينارْ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فتص ودعا بَال

ّنِه أهله، من صَدرْ تصّرفا هذا بَالبركة. ولّن له ٌغ، عاقٌل ل ًا بَال محله إلىَ مضاف
ّنِه ّوٌم، ماٌل ل ّنِه المالك، علىَ انِعقادهَ في ضررْ ولِ متق ّيٌر، ل فيه رْأى فإن مخ

ّ أجازهَ مصلحًة ّقف فينعقد فسخه، وإلِ فيه بَل المالك، إجازةا علىَ نِفوذهَ ويتو
ٌع الثمن. وقرارْ المشتري طلب مؤنِة عنه سقط حيث له نِف

المشتري. فتثبت نِفع وفيه اللغاء، عن كلمه صَيانُِة حيث من العاقد نِفع وفيه
ً الّشرعية القدرْةا عاقٍل كّل لّن دلِلًة، ثابٌَت الذن َأن علىَ الوجوهَ لهذهَ تحصيل

ّتصّرفا بَتحصيل رْاٍض العقود من وقوعه حالة مجيٌز له ما كل له. وكذا النافع ال
ّنكاح والفسوخ ّطلق، وال العقد حالة مجيٌز له يكن لم وإن الخلفا، علىَ فهو وال

ّقف لِ ّنِما يتو إرَط ويقع. وإ ْين بَقاء ُش َد الجازةا لّن وله، عليه والمعقود العاق
الشياء. هذهَ بَقيام وقيامه قيامه، إلىَ فيفتقر العقد في تصّرفٌا

إلّي بَيع المصنف وَخصَّّ ُفُضو ّقف لِ شراءهَ لّن بَالحكم، ال إن بَل الجازةا، علىَ يتو
ًا وجد ُفُضولي علىَ نِفاذ ًا يجد لم وإن عليه، نِفذ ال ًا كان بَأن عليه نِفاذ محجورْ



ّقف. وقال عليه ّقف في الّشافعّي يتو وأحمد مالك قال وبَه كالبيع، القديم: يتو
ٍة. ولنا: أّن في ّثمن رْواي إذّمة لِزٌم الّشراء في ال فينفذ. بَالتزامه المشتري ل

فيه، العقد بَلزوم ويتضررْ لغيرهَ، ملك وهو بَالمبيع قيامه فإّن البيع، بَخلفا
ّقف قال: ويجوز «المواهب» حيث صَاحب بَينهما يفّرق رْضاهَ. ولم علىَ فيتو
ُفُضولّي تصرفا َقبول اليجاب من ال عندنِا.  وال

َو) أي ُه َو ّثمن ( ْلٌك البيع المالك أجاز إذا ال إم إز) وهو ( إجي ْلُم َنٌِة المالك إل َد (وأَما ْن إع
إه) وهو إع إئ ُفُضولّي َبَا ّنِه ال ٍذ ل بَمنزلة اللحقة الجازةا لّن الوكيل، بَمنزلة حينئ

َلُه) أي الوكالة َو ُفُضولّي، للبائع السابَقة. ( َفْسُخُه) أي ال ْبَل البيع ( َق إةا) ( الَجاَز
ًا ُفُضولّي بَخلفا نِفسه، عن للحقوق دفع ّنكاح، في ال قبل الفسخ له ليس فإنِه ال

ّنِه إليه، ترجع لِ الحقوق لّن الجازةا، انِتهىَ العقد منه حصل فإذا محٌض، سفيٌر ل
كأجنبّي. فصارْ أمرهَ

َوَجاَز ُق ( َتا ْع إري إ َت إب) إن إمَن الَمْش إصَ َغا َ الغاصَب بَيع أجيز ال ُعُه) أي (لِ ْي يجوز لِ َبَ
إجيَز (إْن الغاصَب من المشتري بَيع ُع ُأ ْي إب) يعني َبَ إصَ َغا ًا اشترى َمن ال من عبد

المشتري بَاعه وإن العتق، جاز الّشراء ذلك المولىَ أجاز ثم فأعتقه الغاصَب
وأبَي حنيفة أبَي عند وهذا الثانِي، الشراء يجز لم الول الّشراء المولىَ فأجاز

الله. رْحمهما يوسف
َفر، محّمد وقال ًا، العتق يجوز الله: لِ رْحمهم يوسف أبَي عن رْوايٌة وهو وُز أيض
ّلتين المسألتين ثانِية والّشافعّي. وهذهَ مالك وقول القياس وهو جرت ال

الله.  رْحمهما ومحمد يوسف أبَي بَين فيهما المحاورْةا

الله، رْحمه حنيفة أبَي عند بَاطٌل العتق إّن لك لمحمد: رْويت يوسف أبَو وقال
ٌع الخلفا عندهَ. وحاصَل جائٌز العتق أّن لي محمد: رْويت وقال أّن إلىَ رْاج
الله رْحمهما يوسف وأبَي حنيفة أبَي عند موقوفٌا الغاصَب من المشتري إعتاق
العتاق لّن الله، رْحمه محمد عند وبَاطٌل المالك، بَإجازةا الّشراء ينفذ أن علىَ

ّ يصّح لِ إق الكامل الملك في إلِ َت ْع ّطلق في والترمذي داود، أبَو رْوى إلَما للُم ـ ال
ْيب، بَن َعْمرو عن ـ صَحيٌح حسٌن وقال: حديٌث َع قال: قال جدهَ عن أبَيه، عن ُش

له عتق ولِ يملك، لِ فيما آدم لِبَن نِذرْ وسلم: «لِ عليه الله صَلىَ الله رْسول
َق ولِ يملك، لِ فيما وجه وهو الله رْحمه حنيفة يملك». ولبَي لِ فيما له طل

َأّن ًا ثبت الغاصَب من المشتري ملك الِستحسان:  مطلٍق بَتصرفٍا موقوف
ّقفه، العتاق فيتوقف الملك، لفادةا موضوٍع بَحقوقه. نِفذ نِفذ وإذا بَتو

إم) (في فصٌل َل الّس
إصّح َي َلُم) ؛ ( َلف. وهو الّس لغًة: الّس

ًا: وشرع
ٍد اسٌم إملك يوجب لعق ّثمن في ال إن وفي عاجلً، ال َثّم إجلً. الُم آ
ٌع وهو َع لكونِه القياس خلفا علىَ مشرو ٍم، بَي ّنه معدو رْوى إلَما بَالكتاب جائٌز ولك

ْدرَْك» في في الحاكم َت شرط علىَ وقال: صَحيح ـ البقرةا سورْةا تفسير «الُمْس
ّباس ابَن عن ـ الشيخين أجل إلىَ المضمون الّسلف َأّن قال: أشهد أنِه ع



ّله قد مسمىَ إذَن الكتاب، في تعالىَ الله أح َيا الله فيه. قال وأ َها تعالىَ: { ّي أ
إيَن ّذ ُنوا ال َذا آَم ُتْم إ ْن َي َدا ْيٍن َت َد ُهَ}ٍ الية.  ُمَسّمىَ أَجٍل إلىَ إبَ ُبو ُت ْك َفا

كتبهم في الّستة الئمة أخرجه ما وهو «مسندهَ» بَالّسند، في الّشافعّي ورْواهَ
َهال، أبَي عن ْن إم ّباس ابَن عن ال ّنبّي قال: قدم ع المدينة وسلم عليه الله صَلىَ ال

ُفوَن والناس إل ّتمر في ُيْس عليه الله صَلىَ والثلثِ. فقال والسنتين الّسنة ال
ٍر، في أسلف وسلم: «َمن ُيسلف تم ٍم، كيٍل في فل ٍم ووزٍن معلو أجٍل إلىَ معلو
ٍم». وما َفىَ أبَي بَن الله عبد عن البخارْي أخرجه معلو ْو ّنِا أنِه أ ّنا قال: إ إلف ك ُنْس َل

عنهما الله رْضي وعمر بَكر، وأبَي وسلم، عليه الله صَلىَ الله رْسول عهد علىَ
َطة، في ْن إح ّتمر، والّشعير، ال علىَ أجمعت الّمة فإّن والزبَيب. وبَالجماع وال

ّناس لحاجة الّسلم جواز إليه. وضرورْتهم ال
ّنِما إفيَما الّسلم يصّح وإ َلُم ( ْع ُهَ، ُي ْدرُْ ُفُه) بَكيٍل َق َوصَْ َد، أو ذرْاٍع، أو وزٍن، أو َو ع

ْعلم لِ ما بَخلفا ابَن لحديث فيه، الّسلم يصّح لِ حيث بَكيٍل، ووصَفه قدرْهَ ُي
ّباس. ولّن إضي جهالًة مجهوٌل ووصَفه قدرْهَ يعلم لِ ما ع ْف فل المنازعة، إلىَ ُت

إل) نِحو وذلك فيه، الّسلم يصّح إكي ْلَم ُبّر (كا وغيرها. الحبوب وسائر والّشعير ال
ًا الحنطة في أسلم ولو إلَف وزنِ ُت ّناس. لتعامل جوازهَ علىَ والفتوى فيه، اْخ ال

إن) نِحو ْوُزو ّدهن (والَم ّيد ال ًا) ق َثّمن ّثمن، الموزون لّن بَه (ُم ّدارْهم وهو ال ال
ّدنِانِير، ًا يكون لِ وال ّنِه فيه، ُمْسلم َلم ل ٌع فيه ثمٌن. والُمْس ًا. يكون فل مبي ثمن
َثّمن الموزون جواز حصروا والّشافعي فعلماؤُنِا َعّممه منه، بَالُم لظاهر مالك و

ّنِه معلوم»، والسلم: «ووزٍن الصلةا عليه قوله ّنقدين ضبط يمكن ول بَالصفة، ال
فيها. الّسلم فيجوز

ْنِهما َقا ولنا: أ إل ًا، ُخ َلم أثمانِ ٌع، فيه والُمْس ّنصَّ مبي ٌد وال ّقي ما بَيع عن نِهىَ لنِه بَه، م
النِسان. عند ليس

ّثمن في أسلم ولو ًا أو حنطة أسلم بَأن ال ّنقدين أحد في عروض ً يكون ال بَاطل
َبَان، ابَن عند ًا أ ًا وبَيع ْعَمش بَكر أبَي عند مؤّجٍل بَثمٍن صَحيح ً ال لكلم حمل

ّنِهما وهو الّصحة، علىَ العاقلين ّدرْاهم. وقول الحنطة مبادلة قصدا إ َبَان ابَن بَال أ
َلم هو عليه المعقود لن أصَّح، ٍء غير اسلم إذا الخلفا فيه. وهذا الُمْس من شي

بَالجماع، يجوز لِ فإنِه الخر، في أحدهما أسلم إذا وأّما أحدهما، في النقدين
ّنَساء. يحّرم بَانِفرادهَ القدرْ لّن ال

إع) أي ْذرُْو إب وكالمذرْوع (والَم ْو ّث ًا (كال ّين َب َلُه ُم َعْرَضُه ُطو َتُه) أي َو َع ْق إرْقته َورُْ
َلظه، إغ ّتفاوت الشياء، هذهَ بَذكر يعلم الثياب في المالية مقدارْ لّن و بَغيرها وال

ْفضي لِ لنِه يضّر، فل يسير ّلم، التسليم من المانِعة المنازعة إلىَ ُي وهذا والتس
ّد فل الحرير، في الحرير. وأّما غير في ًا، الوزن ذكر من فيه بَ قيمة لّن أيض

َبىَ»: والقياس وزنِه. وفي بَاختلفا يختلف منه الثوب َت ّنِه «الُمْج الّسلم يجوز لِ أ
ّذرْ المذرْوعات في ّذمة، في ثبوتها لتع الِستهلك في بَالمثل يضمن لِ ولهذا ال

إرَك لكن كالجواهر، ذكر أطلق «الُخلصَََة»: ولو الفقهاء. وفي بَإجماع ذلك ُت
ّذرْاع ٌع فله ال وسط.  ذرْا



إد) أي ُدو ْع َوالَم ًا) وهو وكالمعدود ( إرْبَ َقا َت ُيْضَمُن القيمة في آحادهَ يتفاوت لِ ما (ُم و
ّنِهما والبيض، كالجوز بَالمثل إرْ معلوما ل ْد َق ّتفاوت بَالعدد، ال آحادهما بَين وال
ّيد بَين فيما الِعتبارْ ساقط والكبر بَالصغر ّناس. ق المتفاوت لّن بَالمتقارْب ال

َفْرَجل والرمان كالبطيخ ًا السلم فيه يصّح لِ والّس القيمة في آحادهَ لتفاوت عدد
إصّح) الّسلم َي َف إك) أي (في ( إلَف الّصغارْ في الّسَم ُت إح) أي الكبارْ في واْخ إلي (الَم

َد الذي ّد ّلَح، ُق ّنِما وُم بَالكبر آحادهَ لتفاوت بَالعدد، لِ بَالوزن فيه الّسلم يصّح وإ
ّيد ّطري لّن بَالمليح والصغر. ق ّنِه حينه، غير في فيه الّسلم يصّح لِ ال ٌع ل منقط

ّناس أيدي من بَين فرق فيه. وقيل: لِ الّسلم جاز حينه في كان لو حتىَ ال
ّي ّطر إليح. وعن ال فيهما. يصح تعالىَ: لِ الله رْحمه حنيفة أبَي والَم

َ إن) أي في (لِ َوا َي ّي قول وهو الحيوان، في الّسلم يصح لِ الَح إرْ ْو ّث إعّي، ال ْوَزا َل وا
ّ مالك قول وهو وأحمد: يصّح، الّشافعّي وقال إت في إلِ إلفا وهي: الحوامل ـ الَخ

ّنوق من ّنِها ـ ال حنبل) في بَن وأحمد («سننه»، في داود أبَو رْوى إلَما مجهولٌة فإ
وقال: صَحيٌح «مستدرْكه»، في والحاكم «مسندهَ»، في والبّزارْ «مسندهَ»،

وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أّن عمرو بَن الله عبد عن ـ مسلم شرط علىَ
ّهز أْن أمرهَ ًا يج َدْت جيش إف َن فكان الّصدقة، قلئصَّ من يأخذ أن البَل. فأمرهَ َف
الصدقة. إبَل إلىَ بَالبعيرين البعير يأخذ

ٍة، في «علىَ» كما بَمعنىَ «من» ههنا و ُهَ قوله نِحو رْواي َنِا َنَِصْر َو إمَن تعالىَ: {
إم ْو َق إذيَن ال ّل ُبَوا ا ّذ َنا}ٍ، َك إت َيا ّنِه إبَآ ٌع ول فيه، الّسلم فيجوز الّصفة، معلوم مبي

إرَض كالثياب؛ ُت ْع ّبان ابَن رْواهَ بَما وا في الّرّزاق وعبد «صَحيحه»، في إح
ّباس، ابَن حديث «مصنفه» من بَن َسُمَرةا حديث من الرْبَعة السنن وأصَحاب ع

ُدب: أّن ْن ّنبّي ُج نِسيئًة. بَالحيوان الحيوان بَيع عن نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ ال
إب ُأجي ّنِه و ّنَساء يكون أن علىَ محموٌل بَأ الطرفين. من الحيوان في ال

ّي» بَسندهَ «آثارْ في ما وأّما ّطحاو الله صَلىَ الله رْسول أّن رْافٍع أبَي إلىَ ال
ًا، رْجل من استسلف وسلم عليه ْكر إدَمْت َبَ فأمر الّصدقة، إبَل من إبٌَل عليه فق

ْكرهَ، الّرجل يقضي أن رْافع أبَا ّ فيها أجد فقال: لم رْافٍع أبَو إليه فرجع َبَ ً إلِ َجَمل
ًا َيارْ ًا إخ إعي ّياهَ فقال: «أعطه رَْبَا ًء». فمحموٌل أحسنهم الناس خيارْ إن إ علىَ قضا

القرض.
إنّي ـ السناد وقال: صَحيح «مستدرْكه» ـ في الحاكم أخرجه ولنا: ما ْط ُق ّدارَْ وال

إرمة، «سننه» عن في ْك ّباس ابَن عن إع ّنبي أّن ع نِهىَ وسلم عليه الله صَلىَ ال
رْحمه حنيفة أبَي «الثارْ» عن في محمد رْواهَ الحيوان. وما في الّسلف عن

ْيَمان، أبَي بَن َحّماد عن الله، َل إعّي إبَراهيم عن ُس ّنَخ بَن الله عبد قال: دفع ال
َويلدةا بَن زيد إلىَ مسعود ّي ُخ إر ْك َب ً ال إريس إلىَ زيد فأسلم مضارْبًَة، مالِ ْت بَن إع
ُقوب إنِّي ُعْر َبا ْي ّلت فلّما قلئصَّ، في الّش ًا أخذ ح بَعض. فأعسر، وبَقي بَعض
إريس ْت َعَل (فقال يسترفقه، فأتاهَ الله، لعبد المال أّن وبَلغه إع َف َا زيد؟ عبدالله: 

ْد زيد إلىَ الله عبد فأرْسل قال: نِعم)، ُد ولِ مالك، رْأس وخذ أخذت ما وقال: ارْ
إلَمّن َنا ُتْس ٍء في مال الحيوان.  من شي

ًا آحادهَ يتفاوت الحيوان ولن ّنِك تفاوت ًا. فإ إن أو عبدين ترى فاحش ْي َت متفقين أَم
والفصاحة، والملحة، الّصباحة، بَاختلفا ذلك، ومع المشروطة، الوصَافا في



َياسة، إك ًا أحدهما يساوي والصورْةا، السيرةا، وحسن وال ًا. قال والخر ألف ألوف
(الشاعر):

ّ َألِ ٍد رُّْب * إدُل َفْر ْع ْلَف َي ًا ال إئد ْلٍف َزا َأ ُهْم ** و ُووَن لِ َتَرا ًا ُيَسا إحد َوا
ّنِما وهي العبد، بَصنع فإنِها الثياب، بَخلفا كالجواهر، فيه الّسلم يجوز فل َنع إ ُتْص

ٍة، ّتحدت فإذا بَآل ّ يبق لم والصانِع اللة ا يضر. وحديث لِ وهو اليسير، التفاوت إلِ
ّطان ابَن قال الّسابَق، عمرو بَن الله عبد ّنِه في الق مضطرُب ضعيٌف كتابَه: إ

ّينه، بَه. ُيحتّج فل السناد. وبَ

ّلحم في الّسلم يصّح ولِ َع ولو حنيفة، أبَي عند ال في الصَّح علىَ العظم، منزو
ًا، والّشافعّي كمالك عندهما عنه. ويصّح الروايتين ّين إإْن مطلق ونِوعه، جنسه بَ

ّنه، إس ٍةا وقدرْهَ، وموضعه، وصَفته، و إصي كشا إنّي َخ رْطٍل كذا الجنب، من سميٍن َث
ْلية، في يصّح يصّح. كما بَكذا، َل ًا، والّسمك والّشحم، ا َتىَ. وبَه وزنِ ْف ُي

إه) أي إف ْطَرا َوأ إرْع، كالرؤُوس، الحيوان، أطرافا في الّسلم يصّح ولِ ( وهي والكا
ّدواب، في الّركبة دون ما ُكَراع: وهو جمع ّنِها الظهر، في الّشافعّي قال وبَه ال ل

ّلحم، في كما فيجوز عندهما وأّما حنيفة، أبَي قول متفاوتة. قيل: هذا عددية ال
بَاتفاٍق. يجوز وقيل: لِ

إهَ) أي إد ُلو َوُج ًا الجلود في الّسلم يصّح ولِ ( ّين غيَر عدد َب ّطول ُم والعرض ال
ُكراٍع ورْأٍس، رْأس بَين التفاوت والّصفة. إذ ُكَراٍع و ّناس، بَين فيما معتبٌر و ال
إكُسون ُيَما إرْع الرؤُوس في أسلم لجله. ولو و ًا والكا فيه. وقال اختلفوا وزنِ

ٍة: يجوز في الله رْحمهم وأحمد والشافعّي مالك الجلود، في الّسلم رْواي
إرْع والرؤُوس ًا والكا ًا، عدد ّنِها ووزنِ ّذكر، والّصفة القدرْ معلومة ل الجلود ولّن بَال

ّنِها الثياب معنىَ في َفافا.  الفرو منها ُيتخذ ل إخ وال

ّيدنِا ّين غير بَالعدد ق َب ًا، فيها الّسلم لّن والصفة، والعرض الطول الُم يجوز، وزنِ
ًا وكذا ّين إذا عدد وعرضها. طولها بَ

إر) أي إه َوا َوالَج ّنِها الجواهر في الّسلم يجوز ولِ ( آحادها لتفاوت متفاوتة عددية ل
ّية في ًا، تباع التي الّصغارْ الللي بَخلفا والتدوير، بَالصغر المال ّنِها وزنِ يصّح فإ

ّنِها فيها الّسلم بَالوزن. ُتعلم ل
َ َولِ َ بَمكياٍل الّسلم يصّح ولِ إبََصاٍع) أي ( َولِ إن إذرَْاٍع ( ْي َن ّي َع ْدرَْ َلْم ُم ُهَ)، ُي ْدرُْ َق
ّتسليم علىَ القدرْةا لّن ّقق لِ وهي شرٌط، وجوبَه وقت ال ّ تتح ّينه ما بَبقاء إلِ ع
ّذرْاع المكيال من ّتسليم، وقت إلىَ وال ٍم غير وبَقاؤُهَ ال ّنِه لِحتمال معلو يضيع أ

ّنزاع، فيقع ّنِما ال ّتسليم، فيه يتأخر الّسلم لّن بَهما البيع جاز وإ الضياع فيكون ال
ً البيع. بَخلفا محتمل

إم) (ُشُروط َل الّس
ُطُه) أي َياُن النسخ: وشرطه بَعض الّسلم. وفي (وُشُرو َبَ إه) أي ( إس ْن جنس إج

َلم ُبَر) أو فيه الُمْس َك َو) بَيان ( ٍر. ( إه شعي إع ْو َنِ ٍة) بَفتح ( ّي إق فتشديد فكسر َكَس
ّية، ّية حنطة أي التحت إق َو) بَيان َمْس ًا. ( ْيح إه َس إت َف إصَ ٍد، ( ّي إهَ) ككذا َو) بَيان َكَج إرْ ْد َق )

ً ًا كذا أو معروفٍا، بَمكياٍل كيل َلم لّن معروفٍا، بَميزان وزنِ يختلف قد فيه الُمْس
ّد فل والقدرْ، والّصفة والنوع بَالجنس المنازعة. لقطع الشياء هذهَ بَيان من بَ
َو) بَيان إه) فل ( إل مجهوٍل. وقال بَأجٍل مؤّجٍل ولِ حاَل في الّسلم يجوز (أَج

ٌء قال وبَه الحاّل، في الّسلم الّشافعّي: يجوز إذرْ، ابَن واختارْهَ ثورْ، وأبَو عطا ْن الُم



ّنِه ًا فيه الجل يكون فل بَماٍل ماٍل مبادلة ل قوله من مّر كالبيع. ولنا: ما شرط
ٍء في أسلف والّسلم: «من الصلةا عليه ُيْسلف شي ٍم، كيٍل في فل ووزٍن معلو

ٍم ّلُه) أي أجٍل إلىَ معلو َق ٍم». (وأ ْهٌر) كذا الّسلم في الجل أقّل معلو َي (َش رُْو
الفتوى.  وعليه الصَّح، وهو محمد، عن

َو) من ْدرْ بَيان الّسلم شروط ( َق إس ( إل رَْأ إلّي، المال في) رْأس الَما ْي َك َو) في (ال
إنِّي، المال رْأس َوْز ّي). ولو المال رْأس َو) في (ال َد َد َع المال رْأس قال: وقدرْ (ال

غيَر العقد عند المال رْأس كان إن ذكرهَ ما أولىَ. ثم لكان آخرهَ الكيلّي... إلىَ
ٍرْ ًا كان وإن فباتفاٍق، إليه مشا ًا الله رْحمه حنيفة أبَي فعند إليه، مشارْ لهما. خلف
ّتىَ ّدرْاهم هذهَ إليك قال: أسلمت لو ح ّين ولم ُبَّر، ُكّر في ال ّدرْاهم. أو وزن يب ال

ُبّر هذا إليك قال: أسلمت ّين ولم زعفران َمّن في ال ُبّر، قدرْ يب عندهَ، يصّح لِ ال
ّذرْاعي المال رْأس عندهما. وأّما ويصّح ًا كان إذا ال لِ العقد، عند إليه مشارْ

َترُط بَاتفاق. قدرْهَ بَياُن ُيْش
َو) من إن بَيان شروطه ( َكا إء (َم َفا ٍم) أي إي َل ٍم ُمْس َل إه فيه ُمْس إل إلَحْم َنٌِة) وهذا ( ْؤ ُم

َوْجٌه الله، رْحمه حنيفة أبَي عند ومحمد يوسف أبَو الّشافعّي. وقال مذهب في َو
ًا شرطا إإن ولكْن اليفاء، مكان يشترط الله: لِ رْحمهما لم وإن صَّح، مكانِ
َترط ّين ُيْش في والصَّح أولًِ، الله رْحمه حنيفة أبَي قول وهو العقد، مكان يتع
ّين بَالعقد، وجب التسليم لّن الّشافعي، مذهب في كما العقد مكان له فيتع
البيع.
ّين الله: إّن رْحمه حنيفة ولبَي ًا بَالتعيين إّما العقد مكان تع بَضرورْةا أو صَريح

ّتسليم وجوب ٌد يوجد ولم الحاّل، في ال واجب فإنِه البيع، بَخلفا منهما واح
ّتسليم ّين الحاّل، في ال ّيد موضع له فيتع َلم بَالعقد. وق لحمله يكون بَأن فيه الُمْس

ْؤنِة، َفران، كالمسك كذلك، يكن لم لو لنِه ُم ْع إرْ والّز ُفو َكا فيه يحتاج لِ القليلة وال
المكان. بَاختلفا تختلف لِ قيمته لّن عندهم، اليفاء بَيان إلىَ

إصَّ ْب َق َو إس ( ْأ إل) أي رَْ َلم مال الَما ْبَل الّس َق إق) أي ( إتَرا ْف العاقدين افتراق الِ
إه) خبٌر (َشْرُط بَالبَدان إئ َقا ٍم، لمبتدأ َبَ ًا، الّسلم بَقاء شرط أي مقد قال وبَه صَحيح

ّتسليم تأخير مع الّسلم صَّح الّشافعّي. ولهذا إلىَ مكثا المجلس. ولو آخر إلىَ ال
ًا، سارْا أو الليل، ّوز نِام أو َفْرَسخ واليومين اليوم تأخيرهَ مالك أحدهما. وج

بَين فرق فقولِن. ولِ شرٍط بَغير أكثر أّخر فإْن يجوز، بَشرط. وقيل: لِ والثلثِ
ّين لِ مّما المال رْأس كون ّنقود، يتع ّين مّما أو كال مّما كان إن كالعروض. أّما يتع

ّين لِ ّنسيئة أي بَالكالىَء، الكالىَء بَيع وهو بَديٍن، ديٍن عن يفترقا فلئل يتع ال
ّنسيئة، َبة، أبَي ابَن رْواهَ إلَما بَال ْي َيه، بَن وإسحاق َش ُهو في والبّزارْ رَْا

ْيدةا، بَن موسىَ حديث «مسانِيدهم» من َب ٍرْ، بَن الله عبد عن ُع ابَن عن إدينا
ّنبّي عن عمر، الله رْسول قال: «نِهىَ ـ البّزارْ وسلم. ولفظ عليه الله صَلىَ ال
عاجٍل بَيع وعن بَالكالىَء، الكالىَء بَيع وعن الغررْ، بَيع عن وسلم عليه الله صَلىَ

بَآجٍل».
بَالجل: بَديٍن. والعاجل بَالكالىَء: ديٌن عندك. والكالىَء ليس ما تبيع فالغررْ: أن

ٍم ألف عليك له يكون أن كان إن مئة. وأّما بَخمس عنها فيتعّجل مؤّجلًة، درْه
ُذ الّسلم فلّن العروض، من َلم بَآجل، عاجٍل َأْخ أْن فوجب آجٌل، فيه والُمْس



ْكُمه ليكون عاجلً، المال رْأس يكون ْفق علىَ ُح َلم أبَىَ اسمه. ولو َو إليه الُمْس
إبَر المال رْأس قبض عليه. ُأْج
إمن َلم الّسلم: وجود شروط و ّتسليم، وقت إلىَ العقد وقت من فيه الُمْس ّتىَ ال ح

ًا كان لو ًا العقد، حال موجود ّتسليم وقت معدوم كان بَالجماع. ولو يجوز لِ ال
ًا ًا العقد حال معدوم ّتسليم، وقت موجود ًا أو ال وهو عندنِا، يجوز لِ بَينهما معدوم

إعّي. والمعتبر قول ْوَزا َباع الذي الّسوق في وجودهَ ال المصر. ذلك في فيه ُي
َترط مالك وقال ُيْش فقط.  حلوله حال وجودهَ والّشافعّي: 

ّنْجَرانِّي عن إسحاق، أبَي عن ـ له واللفظ ـ ماجه وابَن داود أبَو رْواهَ ولنا: ما ال
إلُم بَن الله لعبد قلت ُأْس إلع؟ أْن قبل نِخٍل في عمر:  ْط إلَم؟ ُي قال: قال: لِ. قلت: 

ً إن قبل وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول عهد علىَ نِخٍل حديقة في أسلم رْجل
إلع أن ْط ْلع فلم النخل، ُي إط ًا النخل ُي حتىَ المشتري: أؤُخرك فقال العام، ذلك شيئ

َع. فقال إل ْط ّنِما ُي ّنخل بَعتك البائع: إ صَلىَ الله رْسول إلىَ السنة. فاختصما هذهَ ال
َأخذ فقال وسلم عليه الله ًا»؟ نِخلك من للبائع:  تستحّل قال: لِ. قال: «بَم شيئ

إلُموا ولِ منه، أخذت ما عليه ارْدد ماله؟ َو حتىَ نِخٍل في ُتْس صَلُحه». وفيه يبد
علمت. كما مجهوٌل

إري أبَي عن البخارْي في وما َت َبْخ ّنخل، في الّسلم عن عمر ابَن قال: سألت ال ال
وعن يصلح، حتىَ النخل بَيع عن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول فقال: نِهىَ

إرْق بَيع َو ًأ ال ٍز. وسألت نِس ّباس ابَن بَناج ّنخل، في الّسلم عن ع قال: نِهىَ ال
ّنخل بَيع عن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول ّتىَ ال َكَل ح ْؤ منه. ُي

إهَما أنِهما والتتبع العلم في الكبيرين الّصحابَيين هذين عن ثبت فقد نِهيه من َف
ّنخل بَيع عن ّتىَ ال َع يصلح، ح وجودهَ اشتراط علىَ الحديث دّل فقد الّسلم، بَي
الَمَحّل. عند اشتراطه علىَ والِتفاق العقد، عند
ْو َل َف ًا المال َكاَن) رْأس ( ْين َد ًا) من ( ْين َع ًا، درْهم مئة أسلم واحد: بَأن جنس و نِقد
ًا درْهم ومئة َلم علىَ دين ُكّر في إليه الُمْس َطَل) الّسلم ال َبَ إة (في ( إن) إحّص ْي ّد ال
ّنِه المجلس. في المال رْأس قبض لوجود النقد حصة في وصَّح بَديٍن، دين ل

َفر: يشيع وقال ُطل الفساد ُز ًا، العين حصة في العقد ويب الفساد هذا لّن أيض
َ صَلب في َولِ ّتَصّرفُا يصّح لِ َيُجوُز) أي العقد. ( إس في (ال ْأ إل) قبل رَْ قبضه، الَما

َو) لِ ّتصّرفا ( َلم في ال إه (الُمْس ْبَل في إه) بَاستبداٍل، َق إض ْب ٍة، أو َق ٍة، أو تولي أو شرك
ٍة ٍة.  أو ارْتهاٍن بَخلفا إقال َحوال

ّق المجلس في قبضه فلّن المال، رْأس في أّما ّتصّرفا وفي تعالىَ، الله ح ال
َلم في ذلك. وأّما لتفويت تعّرض قبضه قبل فيه داود، أبَو أخرجه فلما فيه، الُمْس

َلله في والترمذي ماجه وابَن إع ّ أعرفه وقال: لِ الكبير» ـ « الوجه، هذا من إلِ
وسلم: «َمْن عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال سعيد أبَي عن ـ حسٌن وهو

ٍء، في أسلم ْفه فل شي إر «مصنفه» في الّرّزاق عبد رْوى غيرهَ». وما إلىَ يص
ْعَمر، عن َتادةا، عن َم ٍء، في أسلفت قال: إذا أنِه عمر ابَن عن َق ّ تأخذ فل شي إلِ

فيه. أسلفت الذي أو مالك رْأس
َطٍب في أسلم ولو ًا، مثله فأخذ رُْ رْحمه حنيفة أبَي عند صَّح بَالعكس، أو تمر



ًا الله، ّتساوي إلىَ نِظر ًا عندهما يصّح ولم الحال، في ال ّتفاوت إلىَ نِظر في ال
ًا، أخذ المآل. ولو ًا، أو دقيق إويق ًا أو َس ّي إل ْق ًا أخذ أو ُبَّر، عن َم أو سويٍق عن دقيق

َنا الّسلم عقد تقايل استبدالًِ. وإن فكان الجنس لِختلفا يصّح لِ بَالعكس ْع َن َم
ٍء شراء الّسلم رّْب َلم من شي ًا. ولم المال بَرأس إليه الُمْس يمنعه استحسانِ
َفر ًا، ُز ًا المال رْأس بَقي الّسلم بَطل لّما لنِه قياس فيصّح ذمته، في دين

الديون. كسائر بَه الِستبدال

ٍء، في أسلم وسلم: «َمْن عليه الله صَلىَ قوله ولنا غيرهَ». إلىَ يصرفه فل شي
إنّي وحّسنه. ورْواهَ والترمذي داود، أبَو رْواهَ ْط ُق ّدارَْ سعيد بَن إبَراهيم عن ال

ّي، إر َه ْو ّ يأخذ ولفظه: «فل الَج ماله». رْأس أو فيه، أسلم ما إلِ

الِستصناع)  في (فصٌل

ُع) استفعاٌل َنا إتْص َطْسٍت. وصَورْته: ُخَف نِحو من العمل وهو الصنع، من (والِْس َو
ّفافٍا: اخرز يقول أن ًا لي لخ ّف بَكذا رْجله ويريه رْجلي، يوافق أديمك من ُخ

َلٌم) فيعتبر للّسلم مثله (بَأَجٍل) يضرب َلم شروُط فيه (َس ُلوا سواء الّس َعاَم َت )
إه) كالخفافا ْو إفي فيه تعاملوا فيما ومحمد: هو يوسف أبَو لَِ) كالثياب. وقال (أ

ٌع، للستمهال، لِ للستعجال الجل ذلك ويكون عليه، فيحمل بَلفظه لنِه استصنا
ّنِه فيه يتعاملوا لم ما بَخلفا ٌع ل ٌد، استصنا الصحيح. الّسلم علىَ فيحمل فاس
ُله فكان الّسلم، يحتمل الِستصناع حنيفة: أّن ولبَي جوازهَ لّن أولىَ، عليه َحْم

ّيدنِا الِستصناع وجواز المة، وإجماع والسنة بَالكتاب ّتعامل. وق بَكونِه الجل بَال
ُله ُيْضرب ْث ّنِه للّسلم، إم ًا، يفرغه أن قال: علىَ لو ل ٍد بَعد أو غد ًا، يكون لِ غ َلم َس

ٍذ المدةا ذكر لّن يصّح والّشافعّي: لِ زفر للمطالبة. وقال العمل من للفراغ حينئ
ّنِه القياس، وهو الِستصناع، ًةا، تجويزهَ يمكن لِ ل العمل علىَ استئجارْ لنِه إجارْ

ًا الصانِع. ولِ ملك الديم إذ الخر ملك في ًا ولِ عندهَ، ليس ما بَيع لنِه بَيع سلم
ّوزنِاهَ ولكن شرائطه، لفقد ًا ج ّتعامل استحسانِ العملي الجماع إلىَ الراجع بَال
ٍر، بَل اليوم إلىَ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول لدن من ّتعامل نِكي بَهذهَ وال

علىَ أمتي تجتمع والسلم: «لِ الصلةا عليه قوله في مندرٌْج أصٌَل الصفة
ضللة».

َو) الِستصناع ) َ إبَل ّناس إفيَما َأَجٍل ( َعاَمُل) ال َت إه َي إفي ٌع) لِ ( ٌةا. وكان بَي َد الحاكم إع
ّنِما مواعدةا، يقول: الِستصناع الشهيد ّتعاطي ينعقد وإ الصانِع بَه جاء إذا بَال
ًا ٌع، أنِه الجمهورْ عند منهما. والصحيح لكل الخيارْ ثبت ولهذا منه، مفروغ لّن بَي
ًا ًء، سّماهَ محمد تعامل فيه ما بَين وفّصل والِستحسان، القياس فيه وذكر شرا

ًا تجوز فيه. والمواعدةا تعامل لِ ما وبَين ًا قياس الكّل. قيل: في واستحسانِ
أعلم.  وتعالىَ سبحانِه والله أحكم، الحاكم وحكم

ٌع أنِه الصحيح لكن َبُر بَي ُيْج َف ُع ( إنِ َلىَ الَصا إل) ولو َع َعَم َ أجبر لما مواعدةا كان ال َولِ )
ُع إج إمُر) عنه، َيْر الّرجوع. له لكان مواعدةا كان ولو ال

ُع) في إبي ْيُن هو الِستصناع (والَم َع سعيد أبَو الصانِع. وقال عمل َعَملُه) أي لِ (ال
إعي: عمله، َد َلبْر ًا ا ٌق الِستصناع أن إلىَ نِظر العمل. وقد وهو الصنع من مشت



العيُن الِستصناع في المبيع أّن علىَ الفروع من يدّل ما إلىَ المصنف أشارْ
بَقوله:

ْو َل َف َء ( َعُه إبََما َجا َن ُهَ) قبل صََ ْيُر ْو) بَما بَعدهَ، أو العقد َغ َو صَنعه (أ ُه ْبَل ( إد) َق َعْق ال
ٌق الظرفا ّدرْ متعل َعُه» المق َن َذ) المر بَـ: «صََ َأَخ َف المعقود كان (صََّح) ولو العين (

ّيُن وبَقوله: (ولِ يصّح لم عمله عليه َع َت َ للمر َلُه) أي َي إبَل إهَ) إذ ( إرْ َيا إت يدخله الذي اْخ
ُع الّرؤُية خيارُْ َفَصّح) للصانِع العمل بَيع لِ العين بَي ُعُه ( ْي َبَ ْبَل ( إة َق َي ْؤُ إر) أي رُْ إم ال

ّينه لعدم المستصنع ٍذ، تع ّينه لن حينئ رْؤُيته. بَعد المر واختيارْ المر، بَاختيارْ تع
عند المشروطة الصفة علىَ الصانِع بَه جاء إذا الّرؤُية خيارْ للمستصنع يثبت ولِ

ًا حنيفة أبَي لهما. خلف

إئُل ّتىَ َمَسا  َش

َوصََّح ُع ( ْي إب) ولو َبَ ْل َك ًا كان ال إع َعقورْ ّلَمْت (والّسبا ْو ُع (شمس) لَِ) وشرط أ
ًا يكون أن ونِحوهَ الكلب بَيع لجواز الئمة ّلم َع ً أو ُم ّتعليم. وقال قابَل الّشافعي: لل

ًا، الكلب بَيع يصّح لِ ّنِه مطلق ٍة، في عندنِا وكذا كالخنزير، العين نِجس ل وهو رْواي
اقتناء الجواز. وأّما مذهبه من والمشهورْ مالك، أصَحاب وبَعض أحمد قول

ٍد الكلب بَالجماع. لهم: ما فجائزةا البيوت أو المواشي أو الّزرْع لحفظ أو لصي
ّي: «أن سعيد أبَي حديث من ومسلم البخارْي رْوى صَلىَ الله رْسول النِصارْ
إغّي، ومهر الكلب، ثمن عن نِهىَ وسلم عليه الله َب َوان ال ْل الكاهن». ولنا: ما وُح
َثم، «مسندهَ» عن في حنيفة أبَو رْوى ْي َه ْكَرَمَة، عن ال ّباس ابَن عن إع قال: ع

الصيد. كلب ثمن في وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول رّْخصَّ
ّذّمي إع في) أحكام (وال ْي َب ّنِه (ال إم) ل إل ْلُمْس جاز فما المعاملت، بَموجب مكلٌف َكا
إبياعات من للمسلم ّ كالّربَا فل، لِ وما له، جاز ال إر في (إلِ إر الَخْم إزي ْن إخ ُهَما) َوال َف

ّذّمّي عقد في َكالَخّل ال إةا ( َنِا) فيكون في َوالّشا إد ْق ًا عندهم الخمر َع ْثلي والخنزير إم
ًا، ّي، سفيان «مصنفه» عن في الّرّزاق عبد رْوى لما قيمي ْورْ ّث بَن إبَراهيم عن ال

ْعلىَ عبد إفّي، ال ْع ْيد عن الُج َو َفلة بَن ُس ّطاب بَن عمر قال: بَلغ َغ ُعّماله أّن الخ
إجْزية يأخذون ًا. فقال فناشدهم الخمر، من ال ذلك. ليفعلون بَلل: إنِهم له ثلث
ّلوهم تفعلوا، قال: فل وأكلوا فباعوها الشحوم عليهم ُحّرَمت اليهود فإن بَيعها، و
أثمانِها.
ْيد أبَو ورْواهَ َب ّذمة أهل من يأخذون وقال: كانِوا الموال»، «كتاب في ُع الخمر ال

إخنزير ّولىَ ثم بَقيمتها، أرْاضيهم وَخراج رْؤُوسهم، جزية في وال المسلمون يت
من ذلك يأخذوا أن لهم عمر. ورّْخصَّ عنه ونِهىَ بَلل أنِكرهَ الذي بَيعها. فهذا

ّذمة أهل كان إذا أثمانِها للمسلمين. بَماٍل وليس لهم ماٌل لنِها بَيعها، المتولين ال
انِتهىَ. 

ْيد َو َفلة، بَن وُس ّية والفاء: أبَو المعجمة بَفتح َغ إفّي، أم ْع َد الُج إل إدَم الفيل، عام ُو َق
وعمر. بَكر أبَي من سمع وسلم، عليه الله صَلىَ النبّي دفنوا حين المدينة
َهٌم َودرْ إثَر ( َع ُنِ َق َو إب في َف ْو َو رَُْجٍل َث ُه ُهَ) أي (إْن للرجل الدرْهم َلُه) أي َف ّد َع ّد أ أع
َلُه) أي الثوب الرجل ّدرْهم، لوقوع ( ْو) إن ال ّفُه) أي (أ َك بَعد الثوب الّرجل جمع (



ّ الصالح السبب إلىَ ُيضافا لِ الحكم لن فيه، الدرْهم وقوع وقد بَالقصد، إلِ
َد إج ّد لم وإن جمعه. (وإلِّ) أي أو الثوب إعداد وهو عليه يدل ما ُو الرجل يع

إذ) أي الدرْهم علىَ يجمعه ولم الثوب إخ إلل َف ّنِه لخذهَ فالدرْهم ( سبقت مباٌح ل
يدهَ.

إبَر) ـ ُت ْع َوا إه) أي ـ الماضي المجهول بَصيغة هو أو أنِت، ( إبَ في قلناهَ الذي بَهذا (
ّدرْهم إئُر نِثر الذي ال إت) فلو (َسا َباَحا إن رْجٍل، أرْض في بَاض أو طير أفرخ الُم

ّيأةا أرْضه كانِت ّ له، فهو لذلك مه في النحل َعَسل لو ما بَخلفا فلخذهَ، وإلِ
ّد لم وإن عسله يملك فإنِه أرْضه، الرْض من يحُصل مّما العسل لّن أرْضه، يع
ًا فيكون ولهذا فيها، الماء بَجريان المجتمع والتراب فيها النابَت كالشجر لها تبع

ُعْشر العسل في يجب إرية. الرْض من ُأخذ إذا ال ُعْش ال

َفْصٌل إفا) في ( الّصْر
ّد، (الّصْرفُا) لغًة: النقل ُثّم الله قال والّر ُفوا تعالىَ: { ْنَِصَر ّلُه صَََرفَا ا ال

ُهم}ٍ، َبَ ُلو إه نِقل إلىَ فيه يحتاج لنِه بَه وُسّمَي ُق ْي َل َد ٍد من َبَ ٍد.  إإلىَ ي ي

ُع ْي َبَ ًا: ( إن) أي وشرع ّثَم ّذهب وهو للثمنية المخلوق ال ًا والفضة ال إن مطلق ّثَم (بَال
ًا ْنس ْنٍس) كذهٍب إج إج ٍة أو بَذهٍب، إبَ ٍة، فض ّتساوي فيه فيشترط بَفض ًا، ال وإن وزنِ
ًةا اختلفا ّدم إلَما وصَياغًة جود المقابَلة عند الجودةا اعتبارْ الّشارْع إهدارْ من تق

ًا ْو) جنس إس. (أ إر بَالجن ْي َغ إبَ ْنٍس) كذهٍب ( ٍة إج ٍة أو بَفض فيه يشترط فل بَذهٍب، فض
ّتساوي ًا ال ّتفاضل فيه جاز بَل وزنِ اختلفت : «فإذا والسلم الصلةا عليه لقوله ال

ًا كان إذا شئتم كيف فبيعوا الصَنافُا، هذهَ ٍد». يد بَي
َتَرُط) في ُيْش َو ُبَُض) من بَغيرهَ أو بَالجنس كان سواء الّصْرفا ( َقا ّت الطرفين (ال

ْبَل بَالتخلية لِ بَاليد َق إق) بَالبَدان ( إتَرا ْف في مالك رْوى ولما العلماء، بَإجماع الِ
ّطأ» عن ّنِه عمر «المو ّذهب تبيعوا قال: لِ أ ّذهب ال ّ بَال ً إلِ ْثل تبيعوا ولِ بَمثٍل، إم

َق إرْ َو ّذهب ال فل بَيته يلج أن استنظرك وإن حاضٌر، والخر غائٌب أحدهما بَال
ّ تنظرهَ ًا إلِ ٍد، يد إت بَي إت، ها ّنِي وها الّربَا.  عليكما أخشىَ إ

َوإْن ُبَض ( َقا ّت َع) ال َق إض (في َو ْع َب إه) أي صََّح) العقد ال إفي وبَطل البعض، ذلك في (
إء (في الباقي في َنِا ٍة) أي إ َأن الفضة. يعني إنِاء في البعض ذلك كون حال إفّض

ٍة إنِاء بَاع من ثمنه يقبض لم فيما البيع بَطل افترقا، ثم ثمنه بَعض وقبض فض
ًا) بَينهما (وصََارَْ) النِاء قبض، فيما وصَّح َتَرك ّله، صَْرفٌا العقد هذا لّن (ُمْش ك

ّتقابَض َد وقد الصرفا، في شرٌط المجلس في وال إج البعض، دون البعض في ُو
ّنِه طارْىء الفساد وهذا يوجد، لم فيما ويبطل فيه، وجد فيما فيصّح لعارْض ل

ّدى فل قبٍض، عن لِ الِفتراق ّيد يوجد لم ما إلىَ يتع إنِاء، في بَكونِه البعض فيه. ق
ّنِه ْقرةا في كان لو ل ْقرةا لّن اشتراكهما، لزوم الحكم يكن لم ُنِ ّن بَل تتبعض ال

ٍرْ في والبطلن ثمنه، نِقد الذي النِاء بَعض في الصحة النِاء. وليس بَخلفا ضر
ْفقة، تفريق من ثمنه ينقد لم الذي بَعضه ٌق هذا لّن الّص الّشرع جهة من تفري

العبدين. أحد كهلك فصارْ القبض، بَاشتراط
َذا) يصّح َك َو إف (في العقد ( ْي ّلىَ) إذا الّس َوْزُن إبَيع الُمَح ً حليته َو خمسون مثل



ّلَصْت (إْن خمسين المشتري ونِقد بَمئة، َيُة ُخ ْل إح َ ال ٍرْ إبَل ُيْصَرفُا َضَر ْبُض َو َق إلىَ ال
َها) أي إن َية ثمن َثَم ْل إح ّين لم وإن ال ّنِه يب ْلية حصة قبض لّن ثمنها، أ إح في واجٌب ال
ّتسليم فيه، واجٍب غير السيف حصة وقبض الّشرع، لحق المجلس ٌق. وال مطل

يؤدي أن العاقل المسلم حال من الظاهر لّن الحلية، حصة من المنقود فيجعل
إخّل ولِ الواجب بَه. ُي

ّنىَ لّن ثمنهما، من الخمسين هذهَ قال: خذ لو وكذا ّبر قد المث الواحد عن بَه يع
َيُخْرُج قوله في كما ُهَما تعالىَ: { ْن ُؤ إم ُل ْؤ ّل ّنِهما أحدهما، َوالَمْرَجاُن}ٍ والمراد ال ل

َيا قوله العذب. وفي من لِ المالح من يخرجان إس َنِ ّناسي تعالىَ: { ُهَما}ٍ وال َت ُحو
ّنِي بَدليل موسىَ صَاحب إإ َف إسيُت { الُحوَت}ٍ  َنِ

ْد قوله وفي ، َق َبت تعالىَ: { إجي ُكَما}ٍ والداعي ُأ ُت َو ْع السلم. عليه موسىَ كان َد
إرثِ ابَن لمالك والسلم الصلةا عليه قوله وفي ْي َو له: «إذا عّم وابَن الُح

ٍة: «إذا (وفي سفر، في كنتما إذا سافرتما...» أي ّذنِا رْواي وأقيما». سافرتم) فأ
ًا ذلك علىَ فيه نِحن ما فيحمل أحدهما، والمراد المسلم حال ظاهر إلىَ نِظر

إإّن السيف، ثمن من وقال: خذها صَّرح لو ما هنالك. بَخلفا ٍذ الظاهر ف حينئ
ّتصريح عارْضه بَخلفه. ال

َوإْن) افترقا َلْم و ( َبْض ( ْق ٌء) والحال ُي ْلية َأّن َشْي إح ٍرْ بَل تتخلصَّ ال َطَل) ضر َبَ )
ْلية، في (فيها) أي العقد إح ُطه فات وقد صَرفا، فيها العقد لّن ال القبض وهو َشْر

ّيد في ْلية، في بَكونِه البطلن المجلس. ق إح ٍذ العقد لن ال السيف في يصّح حينئ
ّلصَّ لكونِه بَالبيع إفرادهَ ويمكن تسليمه، علىَ مقدورٌْ لنِه ٍرْ، بَل يتخ ّطوق ضر كال

ْوٍق مع أمٌة إبَيعت إذا والمة. فأّما ٍد ط ٍة، بَنق أبَي عند فيهما العقد فسد ونِسيئ
ْلية َلْم عندهما. (وإْن الطوق وفي حنيفة، ّلصَّْ) الح ّ ُتَخ ٍرْ، إلِ لم َأنِه والحال بَضر
َبْض ْق ٌء ُي َطَل) العقد َشي َبَ ْلية في (أصَْلً) أي ( إح ْلية، في السيف. أّما وفي ال إح ال
ْقد َف إل ّذرْ السيف في وأّما المجلس، في القبض وهو الّصْرفا شرط ف َع َت إل َف

الّضررْ. بَدون تسليمه
ًا درْهمين بَاع ولو ٍم ودينارْ بَخلفا جنٍس كّل ُيْصرفَا بَأن جاز ودينارْين بَدرْه

ًا جنسه ُكّر ُبََر ُكّر بَاع لو كما للعقد، تصحيح ٍر و ْي شعي ُكّر ْي ُبَّر إبَ ُكّر شعير. و
َفر. الّشافعي وأفسدهَ وُز

ّ يجز لم بَخالصه ذهٌب أو فضٌة غالبه ما بَاع ولو ًا إلِ ًا، متساوي العبرةا لّن وزنِ
ّ يستقرض لِ ولهذا خالصه، حكم له منهما كل فكان للغالب، ًا. ولو إلِ ما بَاع وزنِ

ً جنسه من بَآخر غش غالبه إغش ويكون جاز، متفاضل ٍد كل في ال منهما واح
ً ّتقابَض بَشرط لكن مقابَله، في الذي بَالخالصَّ متقابَل لوجود الِفتراق قبل ال
ّذهب أو الفّضة ّلصَّ عدم مع الجانِبين من الكّل في ال ّ التخ بَضررْ.  إلِ

ّ يجوز لِ ذهب أو فضة، من بَخالصة بَاعه ولو في مّما أكثر الخالصَّ يكون أن إلِ
إغش غالب ْيَرج بَالزيت، الزيتون كبيع منه، ال إسم. ويجوز والّش التبايع بَالّسْم

ًا المغشوش بَرائج والِستقراض ًا أو بَه، رْواجه كان إن وزنِ ّد َأو بَه، رْاج إن ع

ُةا، فيه نِصَّّ لِ فيما المعتبر لّن بَهما، رْاج إن بَهما أعلم. تعالىَ والله العاد



إة كتاب َع ْف الّش
ٍة إلَضّم الصلةا في الشفع ومنه (هي) لغًة: الضم، هو أخرى. والشفع إلىَ رْكع

وشفاعة الطلب، في له المشفوع رْأي إلىَ رْأيه لِنِضمام الوتر. والشفيع ضد
ّنِها المذنِبين الفائزين. إلىَ تضمهم ل

ّلُك َتَم ًا: ( إرْ وشرع َقا َع َلىَ ال إه َع إري َت ًا ُمْش ْبر إل َج ْث إم إه) الذي إبَ إن في إلَما بَه، اشتراهَ َثَم
ٍر مسلم» عن «صَحيح وسلم: عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال جابَ

َعُة ْف ْبٍَع، أرْض، إشْرٍك: (في كّل في «الّش ُلُح لِ حائٍط أو أو) رَْ ّتىَ يبيع أن َيْص ح
ْو فيأخذ شريكه علىَ يعرض َبَىَ فإن يدع، أ ّق فشريكه َأ ّتىَ بَه أح َنُِه». ح إذ ْؤ ُي

ُبُت) الّشفعة ْث َت َو إرْ ( ْد َق إبَ إس ( إء) عندنِا رُْؤُو َعا َف إك) كما (لَِ) بَقدرْ الّش ْل إم قال (ال
ٍة. فلو في وأحمد الجديد، في والّشافعّي مالك ثلثة: لحدهم بَين دارْ كانِت رْواي

ّنصف صَاحب فباع سدسها، والخر ثلثها، والخر نِصفها، وطلب نِصيبه ال
ٍد لكل عندنِا نِصفين بَها يقضي القاضي فإّن الّشفعة، الشريكان نِصٌف، واح

ًا من الّشفعة ثلث. لّن السدس ولصاحب ثلثان، الثلث عندهم: لصاحب وأثلث
والولد، والغلة، كالربَح، بَقدرْهَ، فيقدرْ المنفعة، لتكميل لكونِها الملك حقوق

ّثمرةا.  وال

ّتساوي ولنا: إّن ّتساوي يوجب الِستحقاق سبب في ال ، الِستحقاق في ال
ٌد انِفرد لو ولهذا الّشفعة، سبب في متساوون والّشركاء الكّل أخذ منهم واح

والربَح النِصباء استوت لو كما الِستحقاق، في فيستوون نِصيبه، قّل وإّن
ّلدات ونِحوهَ ّق الملك من متو ّلق بَقدرْهَ، فيستح إط) متع إلي إللَخ بَـ: «تثبت» (في (
إس ْف ّلق َنِ إع) متع إبي ًا كان ولو يقاسم، لم الذي الشريك وهو بَالخليط الَم ذمي

ُثّم فيه وهما دنِيوي أمر وهو سببها، في المسلم لمساواةا إط) أي سواء. ( إلي ْلَخ إل
ّق (في الشريك إع َح إبي إب) ـ الَم الماء، في النصيب وهو ـ المعجمة بَكسر َكالّشْر

َها قوله ومنه َل ُكْم إشْرٌب تعالىَ: { َل ٍم إشْرُب و ْو ٍم}ٍ. َي ُلو ْع َم
إق) أي إري ّط إن) حال وكالممر (وال ْي إشرب (َخاصَّ َك ٍر ( ْه إري لِ َنِ إه َتْج ُفُن) إفي الّس

إريٍق سفينة جمع بَضمتين َط َو ّوٌض لِ ( ُذ) وقيل: مف ُف ْن كل في المجتهد إلىَ َي
عصر.

ُثّم ٍرْ ( إصٍَق) و إلَجا َ ُبَُه ُمل َبَا ٍة في ( ّك ّيد إس سكة في بَابَه كان لو لنِه بَه أْخَرى) ق
ّدارْ ًا لكان ال ّق في خليط ّنِها المبيع. والحاصَل ح سكة في بَابَه كان وإن له أ

ْفعة النافذةا. فعندنِا الغير السكة في المقابَل للجارْ أو أخرى، ٍد لكل الّش من واح
ّي، سفيان قول وهو الترتيب، هذا علىَ الثلثة هذهَ إرْ ْو ّث المبارْك بَن الله وعبد ال
ّترمذي ذكر كما َعة وأحمد: لِ والّشافعّي مالك «جامعه». وقال في ال ْف للجارْ ُش
َلَمة، أبَي عن البخارْي رْوى إلَما الله رْسول قال: قضىَ الله عبد بَن جابَر عن َس

َفت الحدود، وقعت فإذا يقسم، لم ما كّل في بَالشفعة إر ّطرق، وصَُ شفعة. فل ال
ْفعة رْواية وفي ّنِما لفظ آخرهَ. وفي يقسم» إلىَ لم فيما «الّش ّنبي جعل له: إ ال
الحدود... وقعت فإذا يقسم، لم ما كل في الشفعة وسلم عليه الله صَلىَ

ْفعة الحديَث. ولّن ّلك من فيها لما القياس خلفا علىَ تثبت الّش الغير مال تم
ّنصَّ، مورْد علىَ فيقتصر رْضاهَ، بَغير يقسم. لم ما وهو ال



إع أبَي عن البخارْي في ولنا: ما إف ّنِه رَْا ّنبّي سمع أ يقول: وسلم عليه الله صَلىَ ال
ّق «الجارْ إه». وما أح إب َق الحكام في والترمذي البيوع، في داود أبَو رْوى بََس

ّنسائي صَحيٌح، وقال: حسٌن َتادةا) عن (عن الشروط في وال عن الحسن، َق
ّنبّي أّن َسُمَرةا ّدارْ قال: «جارْ وسلم عليه الله صَلىَ ال ّق ال أو الجارْ بَدارْ أح

إنِّي «مسندهَ»، في أحمد الرْض». ورْواهَ َبَرا ّط أبَي وابَن «معجمه»، في وال
َبة ْي ّق ألفاظهم: «الجارْ بَعض وفي «مصنفه»، في َش ّدارْ». وفي بَشفعة أح ال
عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال جابَر «سننه» عن في داود لبَي رْواية

ّق وسلم: «الجارْ َظُر جارْهَ، بَشفعة أح َت ْن ًا، كان وإن بَها ُي طريقهما كان إذا غائب
ًا». فإن ًا، يكون الذي الجارْ رْويتم بَما قيل: المراد واحد أخرجه إلَما شريك

ُبَخارْي إريد بَن عمرو عن ال ّقاٍص، أبَي بَن سعد علىَ قال: وقفت الّش فجاء و
إمْسورْ إكبّي، إحدى علىَ يدهَ فوضع َمْخَرَمَة بَن ال ْن رْسول مولىَ رَْافٍع أبَو جاء إذ َم

ْع سعد فقال: يا وسلم عليه الله صَلىَ الله َت ْبَ َتّي مني ا ْي سعد: دارْك. فقال في َبَ
ُعهما. فقال ما والله إمْسورْ: والله أبَتا ُهَما. فقال ال ّن َع َتا ْب َت أزيدك لِ سعد: والله ل
َعًة. قال أو ُمنّجمًة الفٍا آرْبَعة علىَ ّط َق إطيُت رْافٍع: لقد أبَو ُم ْع مئة خمس بَها ُأ

ٍرْ، ّنِي ولولِ دينا ّق يقول: «الجارُْ وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول سمعت أ أح
إه» ما إب َق ُتكها إبََس ْي َط ْع َطىَ وأنِا آلِفٍا، بَأرْبَعة أ ْع ٍرْ، مئة خمس بَها ُأ فأعطاها دينا

ّياهَ.  إ

َعارٌَْض هذا بَأّن أجيب ّنسائّي أخرجه بَما ُم إريد، بَن عمرو عن ماجه وابَن ال الّش
ً أّن أبَيه عن ٍد فيها ليس الله: أرْضي رْسول قال: يا رْجل ّ إقْسٌم ولِ إشْرٌك لح إلِ

َوارْ، ّق فقال: «الجارْ الُج إه». وفي أح َقب َقُب غريب إبََص بَفتحتين: ما الحديث: الَص
ّدارْ، من َقُرب إجيَب في لغة والسين ال ُأ تخصيصَّ جابَر: بَأّن حديث عن الصاد. و

ّذكر يقسم لم ما وقعت وقوله: «إذا عداهَ، عّما الحكم نِفي علىَ يدّل لِ بَال
ّطرق وصَرفت الحدود عدم في حجًة يكون فل الّراوي، كلم من شفعة»، فل ال

ّلم الخبارْ. ولو مرفوع من رْوينا ما مع للجارْ الّشفعة استحقاق كلم من أنِه س
ًا القسمة بَسبب شفعة فمعناهَ: لِ وسلم عليه الله صَلىَ النبّي أّن لتوهم دفع

ٍد كّل من التمليك معنىَ من فيها لما كالبيع، الشفعة بَها تثبت القسمة من واح
للخر. الشريكين

إلَم الثارْ»: إن «معانِي وفي ْبَت قيل:  ْوَج َها ولم الترتيب هذا علىَ الّشفعة أ ْل َع َتْج
ًا لهم وفي فيه خليٌط المبيع في الّشريك قيل: لّن وطلبوا؟ حضروا إذا جميع

آخر وسبب الطريق، في الشريك مع مثلما الشفعة أسباب من فمعه الطريق،
شركٌة الطريق في الّشريك ومع منه أولىَ فكان الطريق، في الشريك مع ليس
الطريق في الّشريك فكان فقط، للمبيع ملزقة الجارْ ومع للمبيع، وُملَزقٌة فيها

ّي»: ولو مختصر «شرح الجارْ. وفي من أولىَ إرْ ُدو ُق ّلم ال المبيع في الشريك س
ّلمها فإن الطريق، في للشريك وجبت الشفعة للجارْ. وجبت س

َها) أي ُب ُل ْط َي ّنِها الشفعة الشفيع ويطلب (و ّق ل ّد فل بَالعراض، يبطل ضعيٌف ح بَ
ًا كان ولو الّشفعة، طلب منه يفهم بَما الطلب من فيه الصَّح في ماضي

جعفر، أبَي الفقيه اختيارْ وهو طالبها، أو: أنِا طلبها، إذا الشفعة كـ:طلبت
الِعتبارْ لّن الفضل، بَن محمد بَكر أبَي المام والشيخ الليث، أبَي والفقيه



يقول: طلبتها ولِ وآخذها، الشفعة بَعضهم: يقول: أطلب للمعنىَ. وقال
ُيذكر كذٌب ذلك لّن شفعته بَطلت ذلك قال وأخذتها. فإن للحال محٌض. قلنا: 

ًا واشتريت. كبعت عرف
إس (في إل إه َمْج إم ْل إع) ليعلم إع ْي َب ْل حنيفة أبَي عند وهذا عنه، إعراضه عدم بَذلك إبَا

رْحمهما ومحمد يوسف أبَي عدل. وعند أو وامرأتان، رْجل أو رْجلن، أخبرهَ إذا
ٌد، أخبرهَ إذا الله ًا واح ًا، أو كان حر ًا عبد ًةا. وهي أو كان وصَبي اختلفهم نِظير امرأ
ّنِه محّمد عن هشام رْواية بَالبيع علمه مجلس الوكيل. وقوله: في عزل في أ

َله عنه قام وإن صَّح، فيه طلب إن العلم، مجلس في الطلب يشترط ْب بَطلت، َق
إخّي. وفي أخذ وبَه َكْر واختارْها مهلة، غير من بَالبيع علم الرواية: كما ظاهر ال

«الّشفعة والسلم الصلةا عليه لقوله يكن، لم أو أحد عندهَ كان سواء العامة،
َقال». رْواهَ كحّل إع عمر. ابَن «سننه» عن في ماجه ابَن ال

َو) أي ُه َو َلُب علمه مجلس في الشفيع طلب ( َط ٍة) ُسّمي ( َب َث َوا علىَ للدلِلة بَه ُم
ّتىَ التعجيل، غاية «مصنفه» في الّرّزاق عبد ويطلب. رْوى ليثب الشفيع كأّن ح
ْيح عن ّنِه ُشَر واثبها. لمن الّشفعة قال: إنِما أ
ُثّم ُد) الشفيع ( إه َلىَ ُيْش َع إه).  ( إب َل َط

الشهاد. (وإنِما طلب إلىَ يحتاج المواثبة طلب منه صَدرْ قاضيخان: إذا قال
عند الطلب إثبات ليمكنه بَل شرط، الشهاد الشهاد) لّن طلب الثانِي ُسّمىَ
َد علمه، مجلس من ينهض الطلب: أْن هذا الخصم. وكيفية إنِكارْ إه ُيْش علىَ و

َد طلبه، ْن إع ّلق ( إرْ) لتع َقا َع ْو) عند الحق ال إذي بَه. (أ ٍد ( إئٍع) بَأن إمْن َي لم كان َبَا
ّلم ٍذ له لن المشتري، إلىَ العقارْ يس ًا حينئ ْو) عند فكان يد ًا. (أ إري) خصم َت (الُمْش

ًا الشفيع: إّن له. ويقول الملك لّن يد، ذا يكن ولم َأنِا الدارْ هذهَ اشترى فلنِ و
ُعها َأنِا الشفعة، طلبت وكنت شفي ذلك. علىَ فاشهدوا أطلبها الن و

َفإْن ُهَما) أي أّخَر) الشفيع ( َد َلْت) الشفعة. أّما الطلبين هذين أحد (أَح َط َبَ )
ّول الطلب الشيء ودليُل العراض، دليل ساعًة فيه السكوت مجرد فلن ال

ّثانِي الطلب كصريحه. وأّما َته فلن ال ٌةا مد ًا منه بَالتمكن مقدرْ عن للضررْ نِفي
المشتري.

ُثّم ُلُب) الشفيع ( ْط َد َي ْن إع إضي) ويسّمىَ ( َقا يبطل لِ وبَتأخيرهَ الخصومة، طلب ال
الله. رْحمه يوسف أبَي عن رْواية وهو الله، رْحمه حنيفة أبَي عند الّشفعة طلب
إرهَ «والكافي»: وعليه «الهداية»، وفي إخي ْأ َبَت َو ًا) من الفتوى. ( ْهر عذرْ غير َش

ًا نِسخة: وتأخيرهَ حبٍس. وفي أو مرٍض ُطُل شهر ْب َت َد ( ْن ٍد) وهو إع َفر، قول ُمَحّم ُز
إخي واختيارْ َكْر إه) أي ال إبَ َو َتىَ) اليوم. والمعنىَ: أّن محمد بَقول ( ْف ُي تصحيح (
إتي «الذخيرةا» و صَاحب ْف تصحيح من الصغير» أصَّح «جامعه في قاضيخان الُم

غيرهما. 

َذا إإ َف َلَب) الشفيع ( َأَل القاضي عند َط إضي (َس َقا ما الشفيع ملك الَخْصَم) عن ال
ْلكه أنِه الخصم أنِكر فإن بَه، يشفع ّلف إم ّينة بَإقامة الشفيع القاضي ك أنِه علىَ الب

َفر ملكه. وقال ّلف لِ ـ يوسف أبَي عن رْواية وهو ـ ُز دليل اليد لّن ذلك، علىَ يك
ّينة إقامة عن الشفيع عجز الملك. فإن أبَي عند الخصم القاضي استحلف الب



ّنِه يوسف محمد (وعند الشفعة، بَه يطلب لما مالك الشفيع أّن يعلم ما أ
الّشفعة). بَه يطلب إلَما بَمالٍك الشفيع ما بَالله فيحلف البتات، علىَ استحلفه

َفإْن َقّر) الخصم ( إك) الشفيع َأ ْل إم إبَ ُع (َما ( َف إه َيْش َو إبَ َكَل) الخصم أ إن َنِ َع إف ( إل الَح
َلىَ إم) علىَ َع ْل إع ّنُِه) أي أحد ال ُكُه) أي الشفيع (القولين) (بَأ إل يشفع، لما مالك (َما

ْو بَه َهَن (أ ُع) علىَ َبَْر إفي إلَما ملكه الّش ٍذ بَه لما) يشفع ملكه ثبت شفع، ( وحينئ
َلُه) أي َأ إن الخصم القاضي (َس َع إء) فإن ( بَإقامة الشفيع القاضي َأَمر أنِكر، الّشَرا

ما المشتري: بَالله كان إن الخصم استحلف البينة عن الّشفيع عجز فإن البينة،
ّدارْ، هذهَ اشتريت ّدارْ هذهَ مابَعت البائع: بَالله كان وإن ال إإّن ال َف َقّر) الخصم ( أ
إه) أي إبَ ْو بَالّشراء ( َكَل (أ إن َنِ إف إع إل ْو الَح َهَن أ ُع) علىَ َبَْر إفي َقَضىَ) الّشراء الّش )
َلُه) أي القاضي َها) أي للشفيع ( إبَ لثبوتها.  بَالّشفعة (

ّدارْ موضع عن الشفيع يسأل أن الخصم سؤال قبل للقاضي وينبغي من ال
ّلتها، مصرها، ًا ادعىَ لنِه وحدودها، ومح ّدعىَ لو كما فصارْ فيها، حق ملك ا

ّين رْقبتها. فإذا ّدارْ المشتري قبض هل (سأله بَ لِ يقبضها لم إذا لنِه لِ؟ أم ال
ّتىَ المشتري علىَ دعواهَ تصّح ّين) سأله فإذا البائع، يحضر ح سبب عن بَ

غير سبب دعواهَ فلعّل فيه، يختلفون الناس بَه. لّن يشفع ما وحدود شفعته،
ّين بَغيرهَ. فإذا محجوٌب لعله أو صَالٍح، ًا بَ ًا سبب بَغيرهَ محجوب غير وأنِه صَالح
ُطل الّشفعة لّن علم؟ حين صَنع وكيف علم؟ متىَ سأله الّزمان، بَطول تب

ّين فإذا عليه، يدّل وبَما وبَالعراض وعند كان؟ كيف الشهاد طلبه عن سأله بَ
ّين فإذا غيرهَ؟ من أقرب عندهَ أشهد الذي كان وهل أشهد؟ من يخّل ولم بَ

ٍء ٍذ الخصم فيسأل دعواهَ، تّمت الشروط، من بَشي مّر. كما حينئ

إزَمُه) أي َل َف إن) من (إْحَضارُْ الشفيع لزم بَالّشفعة القاضي قضىَ إذا ( َثّم غير ال
ٍة َو مهل إبُس) المشتري ( ّدارَْ َيْح ّثمن لجل َلُه) أي (ال ّتىَ ال إليه الشفيع يدفعه ح
َ َولِ ُع) القاضي ( َنَة َيْسَم ّي َب َلىَ (ال إئٍع) لم َع ّلم َبَا َقارْ يس َع ّتىَ المشتري إلىَ ال (َح

إري َيْحُضَر َت ْفَسخ) القاضي الُمْش َي إهَ البيع َف إرْ إبَُحُضو إضي ( ْق َي إة) لّن َو َع ْف الملك إبَالّش
ّد فل للشفيع، بَهما يقضي والقاضي للبائع واليد للمشتري حضورْهما. من بَ

ّيد ّلم الذي المشتري لّن بَالبائع، ق َقارْ إليه البائع س َع لِ الشفيع خاصَمه إذا ال
ّينة سماع في يشترط ّق في العقد حكم لّن البائع، حضورْ عليه الب قد البائع ح

ّيدنِا كأجنبٍي البائع فصارْ المشتري، إلىَ بَالتسليم انِتهىَ لم بَكونِه البائع آخر. وق
ّلم ّلمه الذي لّن المشتري، إلىَ العقارْ يس ّينة القاضي يسمع لِ إليه س عليه الب
ًا يكون ولِ أصَلً، ٌةا قوله: «فيفسخ للشفيع. وفي خصم ٍة إلىَ بَحضورْهَ» إشارْ ّل ع

ّق في ينفسخ كان إذا البيع أّن وهي أخرى، حضورْهَ من بَد فل المشتري، ح
عليه.  بَالفسخ ليقضي

إةا) أي َد ْه ُع َوال َلىَ البائع بَمخاصَمة الشفيع أخذ فيما الحقوق بَعهدةا ويقضي ( َع )
إع) فعليه إئ َبا ّتسليم ال ّثمن وضمان ال ّدرَْك. وقال عند ال علىَ الّشافعي: العهدةا ال

ٌء المشتري ترجع عندهَ العقد حقوق لّن المشتري، أو البائع يد من أخذها سوا
المالك. إلىَ

َذا إع) إ إفي إللّش َو َيارُْ المبيع رْأى يكن ولم بَالّشفعة له القاضي قضىَ ( إخ إة، ( َي ْؤُ َو) الّر



ًا بَه وجد إذا له ّد خيارْ عيب إب) فير ْي َع َوإْن شاء إن (ال إري) للبائع َشَرَط ( َت الُمْش
َةا َء َبَرا ْنُه) من (ال مبادلة أنِه ترى الّشراء. ألِ بَمنزلة بَالّشفعة الخذ لن العيب، إم

يسقط ولِ الشراء، في كما والعيب الّرؤُية خيارْ فيه للشفيع فيثبت بَماٍل؟ ماٍل
بَشرط العيب خيارْ من له ما ولِ المشتري، بَرؤُية الّرؤُية خيارْ من َلُه َما

َةا للبائع المشتري ّق إسقاط يملك لِ لنِه منه، البراء الّشفيع. ح
ْوُل َق إري) أي (وال َت ْلُمْش إن) لّن (في الشفيع مع اختلف إذا إل ّثَم ّدعي الشفيع ال ي

َقارْ استحقاق َع يمينه مع المنكر قول والقول ينكر، وهو القّل نِقد عند عليه ال
َنُة ّي َبَ َو إع) إذا ( إفي ّينة منهما كّل أقام الّش ّق قوله صَحة علىَ بَ َأَح إه) أي إمْن ( إت َن ّي َبَ

رْحمه يوسف أبَو الله. وقال رْحمهما ومحمد حنيفة أبَي عند وهذا المشتري
ّينة ّق، المشتري، الله: بَ ًا، أكثر لنِها أح ّينة فصارْت إثبات مع اختلف إذا البائع كب
ّثمن. ولهما: أنِه قدرْ في المشتري ّينتين بَين تنافي لِ ال ّق في الب الّشفيع ح
ّنِه لِحتمال ًةا اشترى أ ًةا بَالقّل مر ّيهما يأخذ أن وللشفيع بَالكثر، ومر شاء. بَأ

إو َل َو ّدعىَ ( إري ا َت ًا، الُمْش ّدعىَ َثَمن ًا َو) ا ُعُه) ثمن إئ َبَا َقّل ( َأ ْنُه ( َذ) الشفيع إم َقارْ أَخ َع ال
إه) أي إل ْو َق إبَ ْبَل البائع بَقول ( َق إض) أي ( ْب َق ّثمن، البائع قبض قبل ال ّثمن لّن ال إن ال

من البائع حّط فقد المشتري قال كما كان وإن فظاهر، البائع قال كما كان
ّيد عن حّط المشتري عن والحّط الثمن، ّدعاهَ ما الشفيع. ق أقّل بَكونِه البائع ا

ّنِه المشتري، قال مما َفا أكثَر كان لو ل َل ّدا، َتَحا ّثمن َأّن ظهر نِكل وأيهما وترا ما ال
يدعيه مّما القرارْ بَمنزلة النكول لّن بَذلك الشفيع فيأخذها الخر، يقوله

لّن البائع، قال بَما الشفيع وأخذها بَينهما العقد القاضي فسخ حلفا وإن صَاحبه،
ّق بَطلن يوجب لِ البيع فسخ ّد لو كما الشفيع، ح قاٍض. بَقضاء بَعيب عليه رْ

َو) أخذ َعقارْ الّشفيع ( إل ال ْو َق َبَ إري ( َت ُهَ) أي الُمْش َد ْع ّثمن، البائع قبض بَعد َبَ َو) ال )
إض َحّط (في الشفيع أخذ ْع إن) سواء َبَ ّثَم بَعدهَ أو الشفيع أخذ قبل الحّط كان ال
ْو إه) أي في (أ إت َد َيا ّثمن المشتري زيادةا إز ّلق ال إهما) متع ّل َق َأ إبَ ّنِما بَـ ( أخذ «أخذ». وإ

ّ العقد، بَأصَل عندنِا يلتحقان فيه والزيادةا الثمن من الحّط لّن بَالقّل، فيهما إلِ
ّق في تظهر لِ الّزيادةا أّن ّق في وتظهر بَها، لتضّررْهَ الشفيع ح المشتري ح

نِفسه. علىَ لولِيته
َو) أخذ ُكّل َحّط (في الشفيع ( ُكّل) لّن ال إذ العقد، بَأصَل يلتحق لِ الكل حّط بَال

ًا أو هبًة لكان بَه التحق لو ٌد، وهو ثمٍن بَل بَيع َو) أخذ شفعة ولِ فاس فيهما. (
َثَمٍن الّشَراء (في الشفيع إلَي) كيلّي، إبَ ْث ّي أو وزنِّي، أو إم إه) متقارْب عدد إثل إبَْم )

ّدرْ.  والثانِية بَالشراء، متعلقة الولىَ الباء بَـ: «أخذ» المق

َو) أخذ إن (في) الّشراء الشفيع ( َثَم إبَ إهَ) أي ( إر ْي إة المثلي غير َغ إقيَم إبَ إن) لّن ( ّثَم ال
ّلَك ولِية للشفيع جعل الشرع ّتم بَه. والمثل يملك ما بَمثل المشتري علىَ ال

ًنىَ، صَورْةا نِوعان: كامل: وهو ْثل وقاصَر: وهو ومع إم ًنىَ. والمثلّي ال النوع من مع
ّثانِي، النوع من وغيرهَ الول، الِتلفا. في كما ذلك الّشفعة أخذ في فيراعىَ ال

إفي) شراء َف ٍرْ ( َقا َع ٍرْ ( َقا َع َذ إبَ إخ إة بَالشفعة العقارْين ُكّل) من ُأ إقيَم إبَ إر) لّن ( الَخ
ً القيمة. ذوات من وهو للخر ثمن منهما كل

إفي َو ٍرْ بَيع في الشفيع وأخذ َثَمٍن) أي ( َؤّجٍل بَثمٍن َعقا الجارْين من إبََحاَل) كل (ُم
ٌق ّل ّدرْ متع ْو بَـ: «أخذ» المق َلَب) الشفعة (أ ّدرْ أخذ علىَ عطف َط (في المق



إل) بَتخفيف َذ الوقت بَمعنىَ اللم الَحا َأَخ َو َد ( ْع إل) الذي َبَ َلَج عليه العقد وقع ا
ّتىَ ومحمد حنيفة أبَي عند وهذا بَطلت) شفعته، الحال (في يطلب لم لو ح
ًا َو) أخذ يوسف لبَي خلف ًا. ( إء (في الشفيع أخير َنا َتَرى إبَ إه الُمْش إس َغْر إن َو ّثَم بَال

إهَما) أي إت َيم إق إن والغرس البناء َو ْي ُلوع ْق ْو (َم ّلَف أ َتري ُك ُهَما) وعند الُمْش َع ْل أبَي َق
ّلفه الله: لِ رْحمه يوسف والغرس البناء وقيمة بَالثمن أخذ شاء إن ولكنه يك

ترك. شاء وإن مقلوعين،

ْيَسْت) الّشفعة َل َو ) ّ ْيٍع) أي في (إلِ ْو بَيٍع بَسبب َبَ ٍة في (أ َب َوٍض) أي إه إع مصاحبة إبَ
ٍرْ في شفعة فل بَعوٍض ّوج دا بَها استأجر أو بَها، المرأةا خالع أو عليها، الرجل تز

ًا إم عن بَها صَالح أو غيرها، أو دارْ ٍد، د ًا. وقال عليها أعتق أو عم الّشافعّي: عبد
ً لّن الّشفعة فيها يجب َعقارْ في الّشفعة فثبتت معاوضة عقد منها كل ال

ّنِها بَسببه المملوك فل الشرط، خيارْ فيها يثبت لِ بَسبٍب تملكات كالبيع. ولنا: أ
والميراثِ.  والوصَية، المحضة، بَالهبة كالملك الّشفعة، فيها يجب

َ َولِ ٍر) عطٌف في ( خلع ولِ نِكاٍح، في شفعة ولِ أي بَالمعنىَ، قبله ما علىَ َشَج
ٍة ولِ بَبيع ليست التي العقود أخر إلىَ َ بَعوٍض هب َولِ ٍر) بَالمثلثة في ( َعا) أي َثَم إبَي )

ًا) أي والثمر الشجر َقْصد الشفعة فيهما كان معها بَيعا لو فإنِهما أرٍْض، بَدون (
ًا ٍء في شفعة لِ لها. وكذا تبع ًا، إبَيع بَنا لّن الرْض، مع بَيع لو الشفعة وفيه قصد
ّنِما الشفعة لن نِقلّي في شفعة ولِ نِقلية، الشياء هذهَ َقارْ، في وجبت إ َع لدفع ال
ّدوام. والملك علىَ الجوارْ سوء ضررْ في دوامه مثل يدوم لِ النقلّي في ال

بَك أعوذ إنِي وسلم: «اللهم عليه تعالىَ الله صَلىَ قوله إليه أشارْ كما العقارْ
ّول. البادية جارْ المقامة». فإّن دارْ في السوء جارْ من يتح

َولَِ) شفعة إع) بَسبب (في ( ْي َب ٍرْ) للبائع، البيع ال َيا إخ إبَ المبيع خروج يمنع إخيارْهَ لّن (
ّ ملكه عن َد (إلِ ْع إه) أي َبَ إط ُقو من المانِع لّن البائع، أسقط بَأن الخيارْ سقوط ُس

ّنِه البيع فصارْ زال، قد ملكه عن المبيع خروج ًا وقع كأ ّدنِا من لِزم الصَل. قي
يوجب المشتري خيارْ لّن بَخيارْ، البيع من الظاهر هو كما للبائع بَكونِه الخيارْ

ًا. أّما صَارْ المشتري فلّن ومحمد يوسف أبَي عند الّشفعة. أّما أبَي عند مالك
ّق البائع، ملك عن المبيع فيخرج الله رْحمه حنيفة انِقطاع الشفعة. يعتمد وح

ّق ّتىَ للمشتري، الملك ثبوت لِ البائع ح المشتري وأنِكر بَالبيع البائع أقّر لو ح
الشفعة. تجب

َولَِ) شفعة إع) أي (في ( ْي َب إد) أّما البيع َعقارْ في ال إس َفا فلعدم المبيع، قبض قبل (ال
ٍد كّل لن للفسخ، فلحتماله قبضه، بَعد عنه. وأّما الملك زوال من واح

ّق فسخه إذ فسخه، من بَسبيٍل المتعاقدين الّشفعة إثبات وفي الّشرع، ح
ّق إسقاط ّق إسقاط وفي فسخه، ح ّ فسادهَ تقرير فسخه ح َد (إلِ ْع إط َبَ ُقو ُس

إه) فإن إخ ّق امتناع لّن الشفعة، فيه فإّن آَخر من المشتري بَاعه َفْس الشفعة ح
ّنِما ّق لثبوت كان إ البائع إخيارْ البيع في كان لو كما فصارْ سقط، وقد الفسخ ح

فأسقطه.

َولَِ) شفعة ّد بَسبب رَْد) أي (في ( ٍرْ) سواء عقارْ رْ إخيا إبَ شرط أو رْؤُية خيارْ كان (
َد (إلِّ) في عيب أو إب رْ إرْ بَسب َيا إخ ْيٍب ( َ َع ٍء) لّن إبَل ًا فيه ثبتت الّشفعة َقَضا خلف



َفر َولَِ) شفعة لُز إلَمْن ( َع) سواء ( ً كان َبَا سعّي بَالشفعة أخذهَ لّن أصَيلً، أو وكيل
بَه تّم ما نِقض في النِسان وسعُي للمشتري، الملك وهو بَه، تّم ما نِقض في

ٌد. مردو
ْو َع (أ ّكُل وهو لجله بَيع لمن شفعة ولِ َلُه) أي إبَي َو إذ له، البيع تمام لّن بَالبيع، الُم
البيع. ذلك جاز َلَما توكيله لولِ
إمَن (أو ّدرََْك) أي َض البيع، ذلك في يلحقه ما البائع عن ضمن لمن شفعة ولِ ال
ًا ضمانِه في لّن َبَْل) الّشفعة فكان للبيع تقرير إلَمْن) أي كالبائع. ( الشفيع (

َي أو (َشَرى إر ُت عن الّرغبة الّشفيع بَإظهارْ تبطل الّشفعة لّن َلُه) وأجاز، اْش
فل فيه، الّرغبة إظهارْ الشراء فيه. وفي الّرغبة بَإظهارْ تبطل ولِ المشفوع،

ً يكون ً فيكون عنه، الرغبة إظهارْ البيع للّشفعة. وفي إبَطالِ لها. وفائدةا إبَطالِ
ّكل أو المشتري كان لو أنِه ذلك ًا بَالّشراء المو ّدارْ في شريك آخر، شريك ولها ال

ًا هو كان الشفعة. ولو منهما فلكل للجارْ. شفعة فل جارٌْ، وللدارْ شريك

إطلُت ْب إة) (ُم ْفع الّش
َها) أي ُل إط ْب ُي َو َها الشفعة ( إليُم َتْس َد ( ْع إع) لّن َبَ ْي َب ّقه أسقط الشفيع ال تقررْ بَعد ح

َ سببه َلُه) أي (لِ ْب إطل لِ َق ّنِه البيع، قبل تسليُمها الشفعة ُيب وجود قبل أسقطها ل
َلملك، اتصال سببها كان إن شرطه وجود وقبل البيع، سببها كان إن سببها ا
َو) يبطلها وهو شرطه، والبيع ْلُح) أي الصحيح. ( شفعة عن الشفيع صَلح (الُص
إوٍض علىَ َع َع إه) أي (َم إنِ َ ْطل ّنِه الصلح، بَطلن ُبَ ّد بَاختيارْهَ أسقطها ل العوض فير
ّنِه ّق لِ المال لّن استحقاٍق، بَغير أخذهَ ل ّق ملك، بَمقابَلة إلِ يستح الشفعة وح

ّق بَل بَملك ليس ّلٍك، ح عنه.  الِعتياض يصّح فل تم

ُلها إط ْب ُي َو)  ْوُت ( إع) بَعد (َم إفي ّق ينتقل ولِ بَالشفعة، القضاء قبل البيع الّش الخذ ح
ّنِه والّشافعّي: ينتقل مالك وارْثه. وقال إلىَ بَالشفعة ّق ل الّضررْ لزالة ثبت ح

َأّن فكان المال عن ًا. ولنا:  ّق مورْوث ُق الشفعة ح قائٌم وصٌَف وهو تملٍك ح
موته. بَعد وارْثه إلىَ ينتقل فل بَالشفيع،

ّيدنِا ْبل ق َق ْقد قبل القضاء بَعد كان لو الشفيع موت لّن بَالشفعة، القضاء بَـ: َنِ
ّثمن إطُل لِ المبيع وقبض ال ْب َ لوارْثه لِزٌم والبيع شفعته ُي إري) أي (لِ َت لِ الُمْش
إطل ْب ّق لّن المشتري، موُت الّشفعَة ُي َتَح ّق وبَموت بَاٍق، الُمْس َتَح لم عليه الُمْس
ّق موت بَخلفا الِستحقاق، يتغير إح َت يأخذ الذي السبب لّن الشفيع، وهو الُمْس

َوارٌْ للوارْثِ والثابَت بَموته، زال ملكه وهو بَه فل البيع بَعد حادثة شركٌة أو ُج
ّق الشفعة. بَه تستح

ُيبطلها َو)  ُع) الّشفيع ( ْي َبَ ُع (َما ( َف إه) بَل َيْش ْبل للبائع إخيارْ إبَ َق إء) له ( َقَضا ال
إجوارْ الِستحقاق لن بَالّشفعة، ّيدنِا قبل زال وقد بَالشركة، أو بَال بَعدم التملك. ق

إخيارْ أنِه علىَ بَه يشفع ما بَاع لو الشفيع لّن البائع، إخيارْ ُته، تبطل لِ بَال لّن شفع
بَملكه. الِتصال وهو الشفعة سبب فوجد َيزل لم ملكه

َع) أي َف إحّصَة بَالشفعة الشفيع أخذ (وَش إد ( إريَن) من أَح َت ٍد، بَائٍع الُمْش هذا لن واح
أن حصته. والصحيح المأخوذ مقام الشفيع لقيام التفريق ضررْ فيه ليس الخذ

َ القبض قبل بَين فرق لِ إد وبَعدهَ. (لِ إة) أي َأَح َع َبا أحد حّصة الشفيع يأخذ ولِ ال
ٍر من البائعين ٍد، مشت ّله المشفوع يأخذ أن إّما بَل واح ّله، يترك أو ك في لّن ك

ًا الباعة أحد حصة أخذ ْفقة بَتفريق بَالمشتري إضرارْ عليه. الّص
إإن ّلَم)، (ف َأن أخبر إإذا َأي َس ٌد المشتري بَ ّلم زي َء فس ٍد (َشَرا ْي َهَر َز َظ ُء َف إرا إش



إهَ، إر ْي ْو) بَلغه َغ ّلم ألف الثمن َأّن أ َء فس ْلٍف (الّشرا َأ ّنِه إبَ َأ َهَر)  َظ َقّل َف َأ إبَ ْو ( إلّي)، أ ْث إم إبَ
َ أكثر أو ألٌف قيمته ُقُط) الشفعة. (لِ َتْس

ٍد غير المشتري أّن ظهر إذا َأّما ّناس فلتفاوت زي إذا وأّما والشركة، الجوارْ في ال
ْثلّي أنِه أو أقل الثمن أّن ظهر ّثمن كثرةا في تسليمه فلّن إم علىَ يدّل لِ ال

ّلته، في تسليمه ًا يكون لِ الجنسين أحد في وتسليمه إق ّبَما إذ الَخر في تسليم رُْ
ّذرْ ّلم ما عليه يتع الَخر. عليه ويسهل فيه س

َ َهَر) أّن إْن (لِ إيمّي الشراء َظ إق إبَ ُتُه ( ْلٌف إقيَم ْو أ َثُر) فإن أ َك لنِه تسقط، شفعته أ
ٍم بَقيمة القيمّي يأخذ إنِما ٌد المشتري أّن بَلغه دنِانِير. ولو أو درْاه ّنِه فظهر زي أ
ٌد ّقه. ولو في يوجد لم التسليم لّن عمرو، نِصيب يأخذ أن فله وعمٌرو زي بَاعها ح
ّ ًا إلِ لِنِقطاع الشفعة امتنعت يليه الذي الحد بَطول الشفيع جانِب من ذرْاع

الشفعة. لسقاط حيلٌة وهذهَ الجوارْ،
ًا ابَتاع وإن ّول السهم في الشفعة تجب بَقيتها ابَتاع ثم منها سهم لّن فقط، ال

ّ جارٌْ الّشفيع ّثانِي في المشتري أن إلِ كان الباقي اشترى حين لنِه شريٌك، ال
ًا ّول، الجزء بَشراء شريك ّول الجزء الشفيع واستحقاق ال شفعة يبطل لِ ال

ّثانِي الجزء في المشتري ّدم بَعد ملكه في لكونِه الخصومة، قبل ال علىَ فيتق
ًا دفع ثم غاٍل بَثمٍن ابَتاعها الجوارْ. وإن ّثمن عن ثوبَ ّثَمن يؤخذ ال بَالثوب، لِ بَال

ّنِه ٌد ل ّدارْ. وهذهَ عن العوض هو والثمن آخر عق في الّرغبة لتقليل حيلة ال
أعلم. تعالىَ والله والشركة، الجوارْ تعم وهي الشفعة،

إة كتاب إقْسَم  ال

إهَي) لغًة: اسٌم إييُن ( ْع َت ًا: ( ّق للقتسام. وشرع إئع). وجوازها الَح بَالكتاب الَشا
إة ّن ًا الكتاب المة. أّما وإجماع والّس َنِْحُن فقوله تلويح َنا تعالىَ: { ُهْم}ٍ، َقَسْم َن ْي َبَ

ًا َلُموا قوله وتصريح ْع ّنَِما تعالىَ: {وا ُتْم أ إنْم ٍء إمْن َغ َأّن َشْي إه ف ّل ُخُمَسُه}ٍ الية. إل
ّ أخماس الرْبَعة من الُخْمس ُيعلم ولِ ُهْم سبحانِه وقوله بَالقسمة، إلِ ْئ ّب َنِ أْن {و

َء ُهْم}ٍ الية، إقْسَمٌة الَما َن ْي َها َبَ َل َو ُكْم إشْرٌب { َل ٍم إشْرُب َو ْو ٍم}ٍ، َي ُلو ْع في والمناوبَة َم
فيه. إقسمٌة الّشْرب

ّنة وأّما َبر غنائم قَسم وسلم عليه الله صَلىَ فإنِه الّس ْي َبر، َخ ْي َطاس وغنائم بََخ ْو أ
َأوطاس، إلق بَني وغنائم بَ َط ّترمذي داود أبَو بَمياههم. ورْوى المُص ماجه وابَن وال

ْيل، بَن محّمد بَن الله عبد عن َق الّربَيع بَن سعد امرأةا أّن الله عبد بَن جابَر عن ُع
ًا إن الله، رْسول قالت: يا ما بَقبض أخوهَ فعمد وأخاهَ، ابَنتين وترك هلك سعد

ّنِما سعد، ترك ّنساء تنكح وإ عليه الله صَلىَ الله رْسول أموالهن. فقال علىَ ال
امرأته وإلىَ الثلثين، ابَنتيه إلىَ فقال: «ادفع أخاهَ». فجاء، إلّي وسلم: «ادعي

ّثمن، أحد نِكير غير من القسمة المة فلتوارْثِ الجماع بَقي». وأّما ما ولك ال
الئمة. من
ويشتمل الخلوص، علىَ بَالخصوص بَنصيبه الِنِتفاع الّشركاء أحد طلب سببها ُثّم

ّيات في والمبادلة الفراز علىَ إل ْث إم ّيات، ال إم ْي إق بَعضه لحدهما يجتمع ما لن وال
ًا يأخذهَ فهو لصاحبه كان وبَعضه له، كان ّقه من بَقي عّما عوض نِصيب في ح

ًا. مبادلًة فكان صَاحبه وإفراز



َلَب) علىَ َغ َو َيها المبادلة ( إف ْفَراُز) أي ( ّيز ال إن َتم ّقه عي إلّي) وهو (في ح ْث إم ال
ّي والوزنِّي، الكيلّي، إرْب، والعدد ّتفاوت لعدم المتقا هذهَ من كّل أبَعاض بَين ال
ْثل الشريك يأخذهَ ما لّن المورْ، ّقه إم ًةا ح َعل أن فأمكن ومعنىَ، صَورْ عين ُيْج

ّقه الدين.  وقضاء القرض في كما ح

إلُة فيها (و) غلب َد َبا إر في (الُم ْي إلّي) وهو إغ ْث إم َقارْ والحيوان، الثياب، ال َع لوجود وال
ّتفاوت َعَل أن يمكن فل أبَعاضها، بَين ال ّنِه ُيْج ّقه عين أخذ كأ ُذ ح ْأُخ َي َف ُكّل) من (
َتُه الّشركاء إحّص إة ( َب ْي َغ إه) يعني إبَ إب إح الخر النسخ: بَغيبة بَعض شريكه. وفي صََا
َثّمَة) أي القسمة كانِت للمكان. ولو إشارْةا المثلثة: اسم بَفتح وهو المثلي، في (

للمبادلة، شرٌط العاقدين رْضا لّن صَاحبه، بَرضا العلم لعدم يؤخذ لم مبادلة فيه
َ َنا) أي (لِ ٌد يأخذ لِ ُه صَاحبه. ولو بَغيبة حصته المثلّي غير في الّشركاء من أح

ًا فيه القسمة كانِت ذلك. له لكان إفراز

إدَب ُنِ َو إسم) بَين َنِْصُب ( ّناس َقا ُق ال ُيْرَز إت إمْن ( ْي إل َبَ إسَم الَما ْق َي ُهْم إل َن ْي َ َبَ ٍر) إبَل أْج
القضاةا كنفقة المال، بَيت من كفايته فيكون العامة، إلىَ تعود منفعتها لّن

إتيَن والمقاتلة ْف َوإْن والُم إصَب) قاسٌم ( ٍر) علىَ ُنِ َأْج إبَ (صََّح) لّن المتقاسمين (
َو) أي التهمة، عن وأبَعد للناس أوفق والول لهم، النفع ُه َو ُنِّصَب إذا الجر (

ُد بَأجر قاسٌم َد َع إس) عند ( ُؤُو عند النِصباء قدرْ وعلىَ الله، رْحمه حنيفة أبَي الّر
الله، رْحمه حنيفة أبَي رْواية وهو الله، رْحمهم والّشافعّي ومحمد يوسف أبَي
َنٌِة لنِه ْؤ ْدرْهَ فيقدرْ للملك ُم َق ّيال، كأجرةا إبَ المشتركة، البئر وحفر والوّزان، الك

من أكثر الكثير صَاحب نِصيب منفعة لّن المشترك. وهذا المملوك ونِفقة
ُغْرم القليل، صَاحب منفعة ْنم.  وال ُغ بَال

َأن رْحمه حنيفة ولبَي ّنِه للتميز، مقابَل الجر الله:  َأ ّبَما لِ و يصعب يتفاوت. ورْ
ّذرُْ المر، ينعكس وقد القليل إلىَ بَالنظر الحساب َتع ُهَ في ّلق اعتبارُْ الحكم فيتع

لِبَقاء المملوك ونِفقة التراب نِقل بَمقابَلة البئر حفر التميز. وأجرةا بَأصَل
أجرةا القليل. وأّما صَاحب حاجة من أكثر ذلك إلىَ الكثير صَاحب وحاجة الملك،
ّيال، والوزن الكيل كان إن الخلفا علىَ المشايخ: هو بَعض فقال والوّزان، الك

ّيال لّن للقسمة، مكيلً، اشتريا بَأن لها تكن لم وإن القاسم، بَمنزلة والوّزان الك
ًا أو ًا، مجازفًة موزونِ ًا، أو أثلث ًا وأمرا أرْبَاع القدرْ، معلوم الكّل ليصير بَكيله إنِسانِ

الكثير لصاحب وهو للعمل والوزن الكيل في الجر لّن النِصباء، بَقدرْ فالجر
أكثر.

إجُب َوي ُنُِه) أي ( ْو ًا القاسم َك ّين ْدلًِ) د َع ًا ( ًا أمين إلم َعا َها) أي ( ّنِه بَالقسمة، إبَ يعتمد ل
ّد ولِ والمانِة، بَالعدالة وذا قوله، علىَ بَها. بَالعلم وهي القسمة علىَ قدرْته من بَ
َ َولِ ّيُن) قاسٌم ( َع ٌد) إذا ُي ّنِه المتقاسمين، علىَ الجر كان (واح ّكم ل بَالّزيادةا يتح
َ بَه فيتضّررْ مثله أجر علىَ َولِ ّناس. ( إرُك ال َت ُقّساُم) لئل َيْش علىَ يتواضعوا ال

ّناس، الضرارْ فيحصل الجر مغالِةا كل فإْن (لم) يشتركوا، إذا ما بَخلفا بَال
ٍذ يسارْع قاسم ًا اليسير الجر إلىَ حينئ الجر. فيرخصَّ الفوت من حذرْ

إسَم ُق َو إب ( َل َط ًا إبَ إهْم) جبر إد َع (إْن البَي علىَ َأَح َف َت ْنِ إه) لّن ُكّل) منهم ا إت إحّص إبَ في (
ًا فكانِت المنفعة تكميَل القسمة ًا حق َو) طلب بَعد يقبلها فيما لِزم أحدهم. (



إب قسم َل َط إبَ إر إذي ( إثي َك َقْط ال ْع َلْم إْن َف إف َت ْن إة القليل ذو الَخُر) أي َي ّل إق إل إه) ( إت إحّص
َأن ذكر كذا ٌع الكثير صَاحب الَخّصافا. ووجهه:  إف َت ْن ُتبر بَنصيبه ُم ْع طلبه، فا

إفٍع غير القليل وصَاحب َت ْن َبُر فلم بَنصيبه َم َت ْع طلبه. ُي

ّول أن وتوضيحه غيرهَ ويمنع بَملكه، بَالِنِتفاع يخّصه أن القاضي من يطلب ال
إلىَ يجيبه أن القاضي فعلىَ تعنت، لِ انِصافا طلب وهذا بَملكه، الِنِتفاع من

َتبر ذلك. ولِ ْع غيرهَ يمنع أْن وله شريكه، بَملك ينتفع أْن يريد لنِه الَخر، تضّررْ ُي
ّثانِي بَملكه. وأما الِنِتفاع من يجيب والقاضي القسمة، طلب في فمتعنٌت ال

ّذرْ المتعنت َع َت ّد. و إقلته بَنصيبه الِنِتفاع بَالّر الكثير. صَاحب جانِب من لمعنىَ لِ إل
«المبسوط» وغيرهَ. في كما الول والصَح رْوايتان، والطلق العكس ثّم

َ َولِ ْقَسُم) المشترك ( ّ المشتركين بَين فيه ُي ّلهم (إلِ إهْم) ك إب َل َط ُكّل) َتَضّررَْ (إْن إبَ
ٍد كل أي ّلة) أي منهم واح إق ّل إل لتكميل القسمة علىَ الجبر لّن حصته، لقلة (

وهم لهم الحق لّن بَطلبهم جازت تفويتها. وإنِما القسمة هذهَ وفي المنفعة،
لشأنِهم. أعرفا

إز»: لكن «شرح وفي ْن َك لِ القاضي لّن منه، طلبوا وإن ذلك يباشر لِ القاضي ال
ذلك لّن ماٍل، إضاعة أو ضررْ فيه كان إذا سيما ولِ فيه، فائدةا لِ بَما يشتغل

ماله. إتلفا علىَ أقدم َمْن يمنع لِ القاضي لن ذلك من يمنعهم ولِ ، حراٌم
ْقَسُم ُي َولَِ)  إن) من ( ْنَسا إج َو) لِ العروض، (ال ُق)، ( إقي َو) لِ (الّر إهُر)، ( َوا َو) لِ (الَج )

ّ والّرحىَ البئر معناهَ (الَحّماُم) وفي ُهْم) أّما (إلِ إرَضا ّنِه الجنسان إبَ اختلط لِ فل
ًا فيهما القسمة تقع فل بَينهما، ّتراضي وسبيلها معاوضة، بَل تميز جبر دون ال

الله: رْحمهم والّشافعّي ومالك ومحمد يوسف أبَو فقال الّرقيق القاضي. وأّما
كما القسمة إصَحة يمنع لِ وهو القيمة، في التفاوت وكون الجنس لِتحاد يقسم

الموال.  كسائر الغانِمين بَين الغنيمة في الرقيق يقسم ولذا والغنم، البَل في

َأّن ولبَي ّتفاوت حنيفة:  قد فإنِها المختلفة، الجناس في منه أظهر الّرقيق في ال
ًا يتفاوت والرقيق المالية، في تتفاوت ًا. ثّم تفاوت تجري لِ الجبر قسمة فاحش

دون المالية في الغانِمين حق لّن وهذا الرقيق، في فكذا المختلفة الجناس في
ّتىَ العين، مقدارْ إيصال المعتبر فكان بَينهم، ثمنها وقسمة بَيعها للمام كان ح

ٍد. كّل إلىَ المالية من واح
ّق الملك شركة وأّما ّق وللمام والمالية، العين في الّشركاء فح التمييز ح

ّذرْ المعاوضة. فإذا ولِية له وليس المعادلة طريق علىَ بَالقسمة اعتبارْ تع
القسمة. وأّما علىَ الجبارْ ولِية للقاضي يثبت لِ التمييز بَطريق هنا المعادلة
من ونِحوها الحّمام الّرقيق. وأّما جهالة من أفحش الجواهر جهالة فلّن الجواهر

يبق لم وإذا المنفعة، لتكميل القسمة فلّن دارْين، بَين والحائط والّرحىَ البئر
ًا نِصيٍب كل َنتفع ًا القسمة بَعد بَه ُم ًا، انِتفاع فل القسمة، معنىَ يتحقق لِ مقصود

ّتراضي القاضي. بَخلفا يقسم الضررْ. لِلتزامهم ال

ُدورٌْ) سواء َو َكٌة) ـ مبتدأ وهو مصرين، أو إمْصر في كانِت ( َتَر ـ الراء بَفتح (َمْش
ْو صَفته َعٌة، َدارٌْ (أ ْي ُنِوٌت) عطف، َدارٌْ أو َوَض إسَم والخبُر َوَحا ُق واحدةا كل ُكّل) أي (

َها) ولم َد َوْح ّدارْ أحدها. أّما في أحدهم نِصيب يجمع ( ّدارْ والضيعة، ال وال



ّدورْ الجنس. وأّما لِختلفا فبالِتفاق والحانِوت إكر فما ال رْحمه حنيفة أبَي قول ُذ
ْقَسُم رْحمهما ومحمد يوسف أبَو الله. وقال ُت ّدورْ الله:  إذا بَعٍض في بَعضها ال

ٍر في كانِت ٍد، مص ًا القسمة وكانِت واح لهم. خير
َوصََّحْت) قسمة ّدورْ ( إكَر وما المشتركة ال إضي) علىَ معها ُذ ّتَرا نِصيب جمع (بَال

ّتراضي فتصّح المبادلة معنىَ القسمة في لّن أحدها، في الّشركاء أحد بَال
ّ كسائر َد المعاوضات. (إلِ ْن إر إع َغ إهْم) فل إصَ إد ّ يصّح َأَح لّن القاضي، بَأمر إلِ
عليه.  لهم ولِية ولِ ينفذ لِ الصغير تصّرفا

إسَم ُق َو ْقلّي) أي ( ُعوَن منقوٌل َنِ ّد َي َثُه ( ُهْم) لّن إإرْْ َن ْي ًا القسمة في َبَ لِحتياجه نِظر
ُقسَم في وقع َمْن علىَ مضموٌن ولنِه الحفظ، إلىَ َو)  َقارٌْ) في يدهَ. ( َع أيديهم (

ُعوَن ّد َي ُهَ) في ( َء ْو الرواية، ظاهر إشَرا َكُه (أ ْل ًا) بَأن إم ْطلق كيفية يذكروا لم ُم
ّدى ولِ عليهم يقتصر فيه بَالقسمة القضاء لّن الصَّح، في إليهم انِتقاله إلىَ يتع
َفإّن لغيرهم، الملك أصَل َأّن ُيقّروا لم إذا غيرهم َعوا ( ّد َثُه) أي ا َقارْ إرْْ َع الذي ال

َعْن أيديهم في ) ً ٍد) مثل ْي َورْثهم ذكروا بَأن َز َقارْ يقسم لِ (لِ) أي ُم َع َعوا الذي ال ّد ا
ّتىَ إرْثه ُنوا) أي (َح إه َبْر ّينة يقيموا ُي َلىَ الب َع إه ( إت ْو إد َم َد َع إه) وهذا و إت َث أبَي عند َورَْ

الله. رْحمه حنيفة
َعقارْ القاضي وقالِ: يقسم ّنِه القسمة، صَك في ذلك ويكتب بَأقرارْهم بَينهم ال ل

إخبارْ في أبَيهم. والصَل من بَالرْثِ أخبروا وقد الملك دليل واليد أيديهم، في
إم ُق، المسل َبُر فيثبت أخبروا، فيما لهم منازع ولِ الصد سألوا بَه. فإذا الُمْخ
ًا ذلك، إلىَ يجيبهم أن فعليه ملكهم بَينهم يقسم أن القاضي ٍد لكل تمكين واح

َقارْ المورْوثِ، المنقول في كما بَنصيبه، الِنِتفاع من منهم َع ّينة وال المشترى. والب
ّنِما إكر، علىَ تكون إ ْنكر ولِ الُمن ّينة. ولكن يفيد فل لهم، منازع ولِ هنا ُم يذكر الب

ّنِها القسمة كتاب في القاضي ْكم َأّن فيه بَالنظر ليتذكر بَاعترافهم منه وقعت َأ ُح
ٍد غير عليهم مقتصٌر القسمة ّتىَ غيرهم، إلىَ متع علىَ قضاء ذلك يكون لِ ح
لها. مالٍك علىَ ولِ لهم، آَخر شريك

ًا يصير الّميت َأن الله رْحمه حنيفة ولبَي ّي وقولهم القاضي، بَقسمة عليه مقض
ّد فل عليه بَحجة ليس ّينة إقامة من بَ ويصير الميت، علىَ القضاء بَها ليثبت الب

ًا بَعضهم ًا الخر والبعض مدعي ّيت.  عن له خصم الم

ْقسم ُي َولَِ)  َقارْ ( َع ُنوا (إْن ال َه ّنُِه َبَْر ُهْم) أي َأ َع ّتىَ أيديهم في َم ُنوا (َح إه َبْر ّنُِه ُي ُهْم) َأ َل
لغيرهم. ملك وهو أيديهم في يكون أن لِحتمال ملكهم، أي

ْقَسم ُي َولَِ)  َقارْ ( َع ٌء أو َكاَن) جميعه (إْن الحاضرين بَإقرارْ ال ْنُه (َشْي َع إم إثِ َم إرْ َلوا ا
إل، ْف إط ْو) مع ال إب) لّن أ إئ َغا ًء القسمة هذهَ في (ال الصغير أو الغائب، علىَ قضا
ٍء بَإخراج ٍم غير من يدهَ في مّما شي ٍر خص الفصل هذا في فرق عنه. ولِ حاض

ّينة إقامة بَين ًا الحاضر كان الصحيح. ولو في وعدمها الب ًا كبير َنَِصَب وصَغير
ًا الصغير عن القاضي ّينة، أقيمت إذا وقَسم وصَي نِصب ولِية للقاضي لن الب
ٌغ الصغير فكأّن مقامه، قائم الصغير ووصَي الصغير، عن الوصَي حاضٌر. بَال
ّورْ أن القسمة وكيفية َطاس علىَ يقسمه ما القاسم يص إقْر حفظه، ليمكنه ال
ّدله ّويه أي ويع ّتىَ عليه، فيجزئه السهام أقّل إلىَ ينظر بَأن السهام علىَ يس ح



ًا القل كان إن ًا، جعله ثلث ًا كان وإن أثلث ُدس ُعه جعله ُس إرْ ْذ ُي ًا. و ليعرفا أسداس
ْدرْهَ، ّوم َق ّبَما إذ البناء، ويق إشْربَه، بَطريقه نِصيب كل ويقررْ إليه، يحتاج رْ ّتىَ و ح

ٌق أحدهم لنصيب يكون لِ ّل ّقب بَنصيب تع ّول، النِصباء الخر. ويل يليه والذي بَال
ّثانِي، ّثالث يليه والذي بَال بَطاقات في الّشركاء أسامي يكتب هذا. ثّم وعلىَ بَال
ٍة كّل ويطوي ٍة في ويجعلها بَطاق تصير حتىَ كفيه بَين يدلكها ثّم طين، من قطع

ًةا ً اسمه خرج فَمن ُيقرع، ثم كالبندقة، مستدير ّول، السهم فله أولِ خرج ومن ال
ًا اسمه ّثانِي. السهم فله ثانِي ال
َ َولِ إخُل) القاسم ( ْد إهَم) التي ُي ّدرْا إة) لّن (في الشركة من ليست (ال إقْسَم ال

ّدرْاهم في شركة ولِ الشركة حقوق من القسمة المشتركين الجنسين لّن ، ال
ّ المشتركين بَغير فكيف يقسمان لِ إلَما (إلِ ُهْم)  إرَضا معنىَ من القسمة في إبَ

ّدرْاهم دخول فيجوز المبادلة، ّتراضي فيها ال القاضي.  جبر دون بَال

ٍة بَين وصَورْته: دارٌْ وأرْاد بَناء فضل الجانِبين َأحد وفي قسمتها أرْادوا جماع
من عوضه يكون أْن الخر وأرْاد درْاهم، البناء عوض يكون أن الّشركاء بَعض

ّلف منها. ولِ عوضه يجعل فإنِه الرْض ّد أن نِصيبه في البناء يقع الذي يك ير
ّ درْاهم بَأدائه ٍذ تعذرْ إذا إلِ إمكانِها وعدم منهم القسمة لطلبهم ذلك، له فحينئ
ّدرْاهم. واختارْ بَدون إل قسمة محمد ال ْف إو الّس ْل ُع وبَه بَالقيمة، المجردين وال
َتىَ، ْف ّوم يعني ُي ٍد كل يق كالجنسين صَارْا لنِهما بَالقيمة، ويقسم حدةا علىَ واح

ّ التعديل يمكن فل بَالقيمة. إلِ

ْفل يجعل الله: أنِه رْحمه حنيفة أبَي عن رْواية وفي ْلو ضعف الّس ُع شاهد لما ال
ْفل تفضيل في الكوفة أهل عادةا من ّوى علىَ الّس ْلو. وس ُع رْحمه يوسف أبَو ال
ًا فجعل بَينهما، الله ْلو، من بَذرْاٍع الّسفل من ذرْاع ُع من بَغداد في رْأى َلّما ال

ْكنىَ. قلنا: بَعض منفعة في بَينهما التسوية ْلو قيمة يكون البلدان الّس ُع فيها ال
إة من أكثر ْفل قيم في كما بَالعكس يكون بَعضها وفي وبَمصر، بَمكة كما الّس

ْلو يختارْ الندى فيه يكثر موضع كل الكوفة. وفي ُع ْفل، علىَ ال كل وفي الّس
ّد موضع ّبَما العلو، علىَ الّسفل يختارْ الريح ويكثر البرد يشت بَاختلفا يختلف ورْ

ّ المعادلة اعتبارْ يمكن فل الوقات بَالقيمة. إلِ
َوإْن َع) في ( َق إسيُل القسمة َو ٍم) بَكسر (َم ْو نِصيب أي فسكون، إقْس ُقُه (أ إري َط
ٍم في إرفَا القسمة في يشترط آَخَر) لم إقْس ْنُه (صَُ َكَن) صَرفه إْن َع لمكان أْم

ّقق المضرةا غير من المنفعة وتكميل الشركة قطع وهو القسمة، معنىَ تح
َوإلِّ) أي إسَخْت) القسمة، عنه صَرفه يمكن لم وأن ( ُف ٍه علىَ واستؤنِفت ( وج

ٍد لكل يمكن ً لنفسه يجعل أن واح إسيل ًا، َم ّلة وقعت لنِها وطريق لبقاء مخت
بَها.  المقصود حصول وعدم الِختلط

َقّر) أحدهم (وإْن إء) أي أ َيفا إت ُثّم إحّصته استوفىَ بَأن (بَالِْس َعىَ ( ّد بَعَض أّن ا
إه إت َع إحّص َق إد في َو إه َي إب إح ًا صََا َق) في َغلط ّد إة) لن لكن دعواهَ صَُ إبَالُحّج القسمة (

ٌد تمامها بَعد إعي لِزٌم، عق ّد ّدعىَ فيها الغلط فم ّق لنفسه ي ظهر ما بَعد فسخها ح
ّينة. فإن إلِ قوله يقبل فل لزومها، سبب ّينة له يكن لم بَالب الشركاء يستحلف بَ
منهم. فمن النكول رْجاء عليه حلفوا أنِكروا فإذا لزمهم، بَذلك أقّروا لو لنِهم



َع نِكل ومن سبيل، عليه يكن لم منهم حلف إم ّدعي ونِصيب نِصيبه بَين ُج الم
إسم ُق حجٌة المقّر وإقرارْ كالمقر، الناكل لّن نِصيبهما، قدرْ علىَ بَينهما ذلك و

غيرهَ. دون عليه
ُةا َد َها َوَش إن) الذين ( ْي إسَم َقا ّنِه عليهم المقسوم أحد علىَ القسمة توليا ال َأ

يوسف. وقال وأبَي حنيفة أبَي عند وهذا مقبولٌة، (ُحّجٌة) أي نِصيبه استوفىَ
ذلك في أولًِ. وسواء يوسف وأبَي والّشافعي مالك قول وهو تقبل، محمد: لِ

إسما وغيرهما. القاضي قا
إسَخْت) القسمة ُف َو ّق (إن ( إح ُت ْعُض اْس ُكّل) أي في ُمَشاٍع َبَ لنِها النِصباء، كّل ال

ّق لتضررْ بَقيت لو َ النِصباء في ملكه بَتفّرق المستح ْعٌض) أي (لِ تفسخ لِ َبَ
ّق إإن القسمة إمْن شائع بَعض استح إة ( إهَما إحّص إد ُع) بَقسمته َبَْل َأَح إج في َيْر

القسمة. وذكر يوسف: تفسخ أبَو حنيفة. وقال أبَي عند وهذا شريكه، نِصيب
وهو حنيفة، أبَي مع حفصَّ أبَو وذكرهَ يوسف، أبَي مع محمد قول سليمان أبَو

الفسخ. عدم في خلفا فل معين بَعض استحقاق الصَّح. وأّما

َأحكام َأةا) ( المهاي
إت َوصََّح ُةا) أي ( َيأ َها ًا المهمزةا بَإبَدال مفاعلة وهي المنافع، قسمة الُم من ألف

ّء أحدهما التهيؤ. كأن أو التهيئة ّدارْ يهي ً ال للنِتفاع يتهيأ صَاحبه. أو لِنِتفاع مثل
ٌةا صَاحبه. وهي َفَرغ إذا بَها َي لما جائز إو في َقَسم والسلم الصلةا عليه أنِه رُْ

ٍر، ثلثة بَين بَعير كل بَدرْ غزوةا الّركوب.  في يتناوبَون وكانِوا نِف

ٌؤ علىَ والتهايؤ ٍهَ: تهاي ْكنىَ (في وجو َذا ُس ًا َه ْعض ٍرْ، إمْن َبَ َذا َدا َه ًا) منها. وهو َو ْعض َبَ
ٌةا الوجه هذا علىَ القسمة لّن بَالِتفاق، جائٌز ٌؤ التهايؤ فكذا جائز َو) تهاي عليه. (
إة في ْدَم إخ ٍد ( ْب َذا َع ًا، َه ْوم َذا َي َه ًا، َو ْوم َنىَ َي ْك ٍر) هذا إبَيٍت َكُس إغي ًا، صََ ًا. وهذا يوم يوم
ًا، بَالِتفاق جائٌز وهو من يكون وقد الّزماُن، حيث من يكون قد التهايؤ لّن َأيض

ّين والول المكاُن حيث هنا. متع
ٌؤ َو) تهاي إن في ( ْي َد ْب َع َذا) أي ( َذا له السيد هذا َه َه ْبد، ( َع والسيد والَخُر) أي ال

هذا علىَ القسمة لّن ومحمد، يوسف أبَي عند جائٌز (الَخر) وهو العبد له الخر
ًا الوجه ّتراضي، القاضي من (جائزةا) جبر عند تصّح المهايأةا. وقيل: لِ فكذا وبَال

القسمة علىَ القاضي جبر فيه يجري لِ الرقيق لّن عنه، مروي وهو حنيفة أبَي
الخدَمة، حيث من الّرقيق منافع لّن القاضي، من عندهَ تصّح َأنِها عندهَ. والصَّح

ًا تتفاوت فإنِها الرقيق أعيان بَخلفا تتفاوت، فل ًا. ولو تفاوت ُدهما طلب فاحش أح
يقسم. المهايأةا والَخُر القسمة،

ّدارْ في يكون قد التهايؤ أّن واعلم ّدارْين، الواحدةا ال الواحد العبد وفي وال
ّدابَة وفي والعبدين، ّدابَتين، وفي الواحدةا ال حيُث من أو المنفعُة، حيث من ال

ّلة في كان الِستغلل. فإْن ٍرْ غ ْكنىَ أو عبدين، أو عبد خدمة أو دارْين، أو دا دارْ ُس
ًا. وإن يصّح دارْين أو ّلة في كان اتفاق ٍد غ ّلة أو عب ًا. وإن يصّح لِ بَغٍل غ كان اتقاف

ّلة في ّلة أو عبدين، غ حنيفة أبَي عند يصّح لِ بَغلين، أو بَغٍل رْكوب أو بَغلين، غ
ًا تصّح منها ست في مسألة عشرةا اثنتا المكارْم: فهذهَ أبَو لهما. قال خلف

ًا، المهايأةا ًا تصّح لِ اثنتين وفي اتفاق خلفٌا. انِتهىَ.  الرْبَعة وفي ، اتفاق



ٍد كّل يأخذ أن علىَ غنم لبن أو شجر، ثمر في المهايأةا تصّح لِ وكذا منهم واح
دون بَالمنافع تختصَّّ لنِها بَألبانِها، وينتفع يرعاها طائفة أو يستثمرها، طائفة

ّقق العيان. فالضرورْةا ّنِه المنافع، في تتح وجودها بَعد قسمتها يمكن لِ ل
تتحقق فلم قسمتها يمكن بَاقيٌة أعياٌن وانِقضائها. وهذهَ فنائها لسرعة

الضرورْةا.

ّلها يشتري ثم الخر من إحّصته يبيع أْن والحيلة بَاللبن ينتفع أو نِوبَته، مضّي بَعد ك
ٍم بَوزٍن ًا معلو ّنه المشاع، قرض هو صَاحبه. نِعم لنصيب استقراض جائٌز، لك
أعلم. والله

إة كتاُب َب إه ال
إهَي) لغًة: مصدرٌْ ّوض الول محذوفا ( َهب، وأصَله التأنِيث، هاء عنه مع إةا َو َد إع كال

ْعد. ومعناها: إيصال َو ً ينفع، ما وال َهْب الله غيرهَ. قال أو كان مالِ َو َنا تعالىَ: { َل
ْنَِك من ُد َهْب رْحمًة}ٍ، َل َف ْنَِك إمْن إلي { ُد ًا}ٍ َل َولي

.
إليُك َتْم ًا: ( ْيٍن) فخرج وشرع َ منفعة تمليك لنِها والجارْةا العارْةا َع إبَل َوٍض) ( إع

ّنِه البيع فخرج بَعوٍض. عين تمليك ل
َفإْن قوله مشروعيتها ودليل ْبَن تعالىَ: { َكْم إط ٍء َعْن َل ْنُه َشْي ًا إم ْفس ُهَ َنِ ُلو ُك َف
ًا إنيئ ًا}ٍ أبَاح َه إريئ «صَحيحه» من في البخارْي رْوى الحميد. وما بَالوصَف الكل َم

ّنبّي أّن هريرةا أبَي حديث أو ذرْاٍع إلىَ دعيت قال: «لو وسلم عليه الله صَلىَ ال
َي ولو لجبت، ُكَراٍع إد ْه ٌع إلّي ُأ ٌع أو ذرْا ُكراع معروفٌا، اليد لقبلت». وذرْاع ُكَرا وال

ً في مالك رْوى والغنم. وما البقر من الّساق بَالضم: مستدق «الموطأ» مرسل
إنِّي الله عبد بَن عطاء عن وسلم: عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال الُخَراَسا

إغّل، يذهب «تصافحوا ّبَوا وتهادوا ال إغّل وتذهب تحا إغش الشحناء». وال بَالكسر: ال
والحقد. والشحناء: العداوةا.  والحسد

إصّح) الهبة َت َو ْبُت ( َه َو ْلُت (بَـ:  َنَِح إمن: أعطيتك، َو إهَما)  إو َنِْح هذا وأطعمتك َو
ُتك الطعام، ْعَمْر ّنْحل لّن ُعْمَرى. وذلك لك وجعلته الشيء، هذا وأ والعطية ال

ّتمليك في يستعملن َوٍض. قال بَغير ال وسلم: عليه الله صَلىَ الله رْسول إع
ْلته ولدك «أكّل وسلم: عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: لِ. فقال هذا»؟ مثل َنَِح

ْعَمان عن الستة «فارْجعه». رْواهَ ّن ّ الجماعة بَشير. ورْوى بَن ال البخارْي: إلِ
ْعَمَر «َمْن ً َأ إه». فقد له فهي ُعمَرى رْجل إب إق َع ّقه قوله قطع ول لَمْن فيها: «وهي ح
ْعَمَر إه». َأ إب إق َع ول
إتّم َت َو إض ( ْب َق ْل َها في إبَا إس إل ْو َمْج َل َ َو ًا، إبَل ْذٍن) استحسانِ َو) بَالقبض إ ُهَ) أي ( َد ْع َبَ بَعد (

ْذٍن). وقال مجلسها إبَإ والقبول، اليجاب بَمجرد القبض قبل الملك مالك: يثبت (
الصدقة. الخلفا هذا وعلىَ القديم، في والّشافعي ثورْ أبَو قال وبَه

«الموطأ» في مالك رْوى الفقهاء: ما وأكثر الجديد في الّشافعي قول وهو ولنا،
َهاب، ابَن عن القضاء كتاب في َوةا، عن إش بَكر أبَا قالت: إّن أنِها عائشة عن ُعْر
َلها كان َذاذ َنَِح ًا عشرين ُج ّناس من قال: ما الوفاةا حضرته فلّما بَالعالية، َوْسق ال
َنىَ إلّي أحّب أحد إك، بَعدي إغ ًا علّي أعّز ولِ من إك، فقر ُتك كنت وإنِي من ْل َذاذ َنَِح ُج

ًا عشرين إه كنت فلو َوْسق إتي إك كان ُحْز ّنِما ل هما وإنِما وارْثٍِ، مال اليوم هو فإ
ّية رْواية: يا الله. وفي كتاب علىَ فاقتسموهَ وأختاك أخواك َن نِحلتك كنت إنِي ُبَ



ً ّنِي خيبر، من نِحل ّي علىَ آثرتك أكون أن أخافا وإ إه تكونِي لم فإن ولد إتي ُحْز
ّي. فقالت: لو علىَ فرديه إذها خيبر لي كانِت ولد َذا إج ُتها. ُبَ لردد

َذاذ إلُج عبد رْوى الشيء. وما من قطع وبَمعجمتين: ما وبَكسرها الجيم بَضم وا
ّطاب بَن عمر «مصنفه» عن في الّرّزاق ّ ُنِْحل قال: لِ َأنِه الخ حازهَ لمن إلِ

َبَضه. وعن َق فلم الحوز بَلغ قد من نِحل رْجٍل كتب: أيما أنِه العزيز عبد بَن عمر َف
ّنْجلة فتلك إليه يدفعه َأما ال الصلةا عليه «الهداية»: لقوله في ما بَاطلٌة. و

معروفا. مقبوضة» فغير إلِ الهبة تجوز والسلم: «لِ
َ إصّح) الهبة (ولِ ْقسم) أي ُمَشاٍع (في َت شريكه من وهبه سواء القسمة، يحتمل ُي

ّيد من أو إقسمة، يحتمل لِ الذي الُمشاع لّن بَه غيرهَ. ق كّل هبته. ثم تصّح ال
ٍء ًا ويوجب التبعيض يضّرهَ شي ٍد القسمة يحتمل لِ ماليته في نِقصانِ ٍد، كعب واح
ٍة ٍةا، ودابَ يحتملها. كذلك ليس وما الصغير، والحّمام الصغير، والبيت واحد
لِ، أو القسمة احتمل سواء المشاع هبة وأحمد: تصّح والّشافعّي مالك وقال
إنْصُف لقوله َف ُتْم َما تعالىَ: { ّ َفَرْض ُفوَن أْن إلِ ْع ْو َي َو أ ُف ْع إذي َي إهَ ال إد َي ُةا إبَ َد ْق ُع

إح}ٍ، َكا ّن ّنِه ال إإ َداق أّن بَعمومه يقتضي ف ًا كان إذا الّص ّطلق يتنّصف عين قبل بَال
َدُب الدخول، ْن ُي ٍد كل و الُمشاع. هبة وذلك للَخر، الكّل ترك إلىَ الّزوجين من واح

إلَما ّنبّي من يطلبون جاءوا لّما هوازن وفد أّن البخارْي» من «صَحيح في و ال
ّد أن وسلم عليه الله صَلىَ إنَمه ما عليهم ير الله صَلىَ الله رْسول قال منهم، َغ
ّطلب عبد ولبني لي كان وسلم: «ما عليه مشاٍع.  هبة لكم». وهذهَ فهو الم

إجيَب ُأ إن في حقيقة العفو الية: بَأّن عن و ْي ّد ّدين وإسقاط العين، دون ال جائٌز، ال
ًا ٍد كّل العين القبض. وفي إلىَ محتاج غير لنِه مشاٍع، غير أو كان مشاع واح
َهب بَأن ولكن عندنِا، العفو إلىَ مندوٌب منهما إقسمة، بَعد لصاحبه نِصيبه ي ال
إزن: بَأن وفد حديث ذلك. وعن يمنع ما الية في وليس َوا بَعد كان ذلك َه

َينا فقد الراشدين، الخلفاء إجماع علىَ المسألة في القسمة. واعتمادنِا ّو عن رُْ
ًا. وعن مّر ما بَكر أبَي ّدق أحدكم بَال قال: ما أنِه عمر آنِف ٍة ولدهَ علىَ يتص بَصدق

إلّي. وايم رْجعت هو مات وإن له، كان إمّت أنِا يقول: إن يقسمها، ولِ َيُحوْزها لِ
ّدق لِ الله ٍة ولدهَ علىَ رْجٌل منكم يتص ّ مات ثم يقسمها ولم َيُحْزها لم بَصدق إلِ

ًا صَارْت إقَل لورْثته. وهكذا إرْث أو كذا، ثلث وهب علي: َمن وعن عثمان، عن ُنِ
ّتىَ يجوز لِ كذا، رْبَع تقاسم. ح

ّتسليم قبل َقَسَم) الكّل (فإْن ّلَم) أي ال َوَس الهبة، (صََّح) عقد الموهوب الجزء (
ّثر شيوع، لِ وعندهَ بَالقبض الهبة تمام لّن عند لِ القبض عند الشيوع هو والمؤ

ّتىَ العقد، ّلم الكّل وهب لو ح النصف) (ثم النصف وهب يجوز. ولو لِ النصف وس
جاز. الكّل وسلم الخر

َذا) أي َك َو َبُة الّصحة عدم في المشاع وكهبة ( إه َبٍن ( إهَ) َو) هبة َضْرٍع، في َل إو َنِْح )
ٍم، ظهر علىَ صَوفا من ٍر أرٍْض، في نِخٍل أو وزرٍْع غن ّنِها نِخٍل، في وتم تصّح لِ فإ
ّنِها ٍة اتصال الواهب بَملك متصلٌة ل َق ْل يحتمل الذي المشاع بَمنزلة فكانِت إخ

َيازةا، الفراز بَدون فيها الهبة تتّم فل القسمة، إح الواهب ملك عن فصلت فإن وال



الواهب بَملك الموهوب لِتصال الجواز امتناع لّن تصّح، له الموهوب وقبضها
الِتصال.  ذلك زال وقد منه، فصله إمكان مع

َولَِ) تصّح إقيٍق هبة ( َد إحَن) البر َوإْن ُبَّر في ( ّدقيق، ُط ّلَم) ال َوُس في دهن ولِ (
إسم، إرَج وإن لبٍن في سمن ولِ إسْم ُتْخ ّلم، اْس ليس وهو معدوٌم الموهوب لّن وُس

ّنِه القسمة، يحتمل الذي المشاع بَخلفا للملك، بَمحٍل وبَخلفا للتمليك، محٌل ل
لكونِه ليس فيه الجواز وامتناع المشاع، بَمنزلة لنِه ونِحوهَ، الّضرع في اللبن

ًا الواهب. بَملك لِتصاله بَل معدوم
َأّن بَين الفرق وخلصَة ٌد ونِحوهَ اللبن المسألتين:  العقد عند بَصورْته موجو
ّدقيق، بَخلفا ّنِما فإنِه ال والخّل. السمن وكذا بَالطحن يوجد إ

ّورْ لعدم المديون لغير الدين هبة تصّح ولِ ّ القبض تص له بَقبضه أمرهَ إذا إلِ
ٍذ لنفسه، بَقبضه ثم وكالًة، الدين هبة القبض. وتتوقف لوجود تصّح فحينئ

إبله فإن َقبوله، علىَ للمديون ّنِه فيه، الّرجوع امتنع َق إإن سقط ل قال: لِ عنه. و
ّديُن أقبلها، أن للمديون ولكن قبوله، غير من فيتّم البَراء بَحاله. وأّما عليه فال

ّد قبل والبَراء الهبة وقال: تتّم بَينهما، ّسوى زفر: إنِه موته. وعن قبل ير
ٌء أنِت أو نِصفه، فلك نِصفه أديت قال: إن القبول. ولو الباقي، النصف من بَري

بَاطلً. البَراء كان
َبُة إه َو ٍء «ما»، إلىَ مضافا َما) مبتدأ ( َع الذي الشيء أو أي: شي إب (َم ُهو ْو َلُه) الَم
َتاّمٌة) خبر إصَلتها «ما» أو صَفة َأن المبتدأ، ( َدع، الوديعة هبة يعني:  ّية للمو إرْ َعا وال

ٍد، قبٍض إلىَ محتاجة غير للغاصَب والمغصوب للمستعير، الموهوب لن جدي
ٍذ إة آخر قبٍض إلىَ يحتاج فل حقيقًة، له الموهوب يد في حينئ َب إه َك إب) أي ( كما ال

إه) تاّمة الب هبة َأّن إل ْف إط إل ٍد.  قبٍض إلىَ تحتاج ولِ بَالعقد، ( جدي

َدعه، يد أو يدهَ في ما بَين فرق ولِ َدع يد لّن مو إدع كيد المو إذا ما بَخلفا المو
ًا كان ًا. وكذا أو مرهونِ ميٌت والب عيالها في كان إذا لطفلها الّم هبة مغصوبَ
ًا، كان لو الب قبض بَمنزلة الّم قبض لّن له)، وصَي (ولِ يعوله َمْن كّل وكذا حي

في وتسليمه تأديبه له كان لما ولنِه للطفل، نِفٍع َمْحُض هذا لّن والخ، كالعّم
في كان إذا الهبة بَمجّرد ويملكه بَتمليكه، فينفرد النافع التصّرفا له كان حرفة،

الب. في كما يدهَ

ٌأ، ْبُضُه) مبتد َق َو إهَب ما الطفل قبض أي ( إقلً) أي له ُو َعا ًا، ( ْبُض حال مميز َق َو َمْن (
ًا إه) قريب ّبَي ًا أو كان ُيَر ّي َو أجنب ُه َو َعُه) أي ( ّبَيه، من إحْجر في الطفل َأّن والحال َم ير

َو) قبض إج) ما ( ْو إهَب (الّز َد الصغيرةا لزوجته ُو ْع َبَ إفا) بَكسر ( َفا وهو الزاي، الّز
ّذهاب َبٌر) هذا الّزوج بَيت إلىَ بَها ال َت ْع عطف وما قبضه هو الذي المبتدأ خبر (ُم

إهم عليه. وقد ًا مجرورٌْ قبضه قال: إن من َو الب. هبة علىَ عطف
إة (في َب ّلق إه إبّي) متع َن َها) أي بَمعتبر الْج َل ٍة: له، للمرأةا. وفي ( للطفل، أي نِسخ
ٍذ قبضه فيكون معتبر، فيها يقع لم النسخ بَعض أظهر. وفي وهو ًا حينئ مجرورْ

من الحال علىَ النصب محل في الجنبي هبة وفي الب، هبة علىَ بَالعطف
ً كان وإن لنفسه الصغير قبض يصّح الّشافعّي: لِ قبض. وقال وهو عاقل

قبله. عنه تزول لِ عليه الولِية لّن البلوغ، قبل بَعقله يعتبر لِ لنِه القياس،



َأّن وجه وهو ولنا، ودفع له، للنظر البلوغ قبل عقله اعتبارْ عدم الِستحسان: 
ًا كان فيما وذلك عنه، الضررْ ّدد ّنفع والّضررْ. وأّما النفع بَين متر المحض ال
ّبَي من قبض للمباحات. وأّما كسبه في كما بَالبالغ ويلحق فيه عقله فيعتبر ُيَر
ًةا. ألِ ولِيًة عليه له فلّن أجنبّي، له وهب إذا الطفل يتمكن لِ أنِه ترى معتبر
ًا يتمّحض ما فيملك منه، نِزعه من آخر أجنبّي ّقه.  في نِفع ح

ّنِه الصغيرةا، لزوجته أجنبّي وهب ما الّزفافا بَعد الّزوج قبض وأّما ٍذ فل له حينئ
ّنِها يعولها، لكونِه ولِية عليها ّفت لّما ول في نِفسه مقام الّزوج الب أقام إليه ُز

ْبُض مالها، وحفظ حفظها َق الب ولِية تنعدم لِ الحفظ. ولكن بَاب من الهبة و
ّتىَ بَهذا، ًا صَّح لها قبض لو ح ولِيته. لقيام أيض

َوصََّح َبُة ( إن إه ْي َن ْث ًا ا ٍد) أي َدارْ إح َوا ٍد، لشخصٍَّ إل ّلقة فاللّم واح ّنِما متع تصّح بَهبة. وإ
ّنِهما ّلماها ل ْكُسُه) وهو في شيوع ولِ جملًة)، قبضها (وهو جملًة، س َع ذلك. (و

ٍد هبة ًا واح َفر. وقال حنيفة أبَي عند وهذا تصّح، لِ (لِ) أي لِثنين دارْ أبَو وُز
إق ومحمد: تصّح يوسف ّد َتَص َك ٍةا) أي ( ٍد يصّح لِ كما َعَشَر ّدق أن لواح ٍةا يتص بَعشر
َلىَ َع إن، ( ْي ّي إن ّدق َوصََّح) له َغ َلىَ بَها التص َع إن) وهبتها ( ْي إقير أبَي عند وهذا لهما، َف
إن علىَ الصغير». وعندهما: تصح «الجامع رْواية في حنيفة ْي ّي إن ًا. ويأمر َغ أبَو أيض

ًا وبَنته لِبَنه وهبه ما بَقسمة يوسف ًا لِ أنِصاف لّن محمد، بَه أمر كما أثلث
ٍء بَهبة أحدهما تخصيصَّ ٌهَ، شي ّتسوية. والعدُل مكرو ال

الخر: دون ولديه لحد وهب إلَمن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال وقد
إنِي «لِ ْد إه ٍرْ». والعدل علىَ ُتْش ٍد لكل يجعل أْن يوسف أبَي عند َجو مثل واح

جعل الّشرع لّن للبنت، والثلث للبَن الثلثين يجعل أن محمد وعند الخر،
ّتسوية هو العدل العدل. وله: إن هو فكان كذلك ميراثهما من والنِصافا لغًة، ال
ُيصارْ النصف له. هبة هذا كان لفلٍن، أملكه ما أو مالي قال: جميع إليه. ولو ف

ُع إن (الّرُجو إة)  َع َب إه ال

إلَمن إصّح)  َي ُع لجنبّي هبة وهب (و َها (الّرُجو ْن َتَراٍض إع ْو إبَ إم أ ْك َقاٍض) لكن ُح
ٍة. وقال في الّرجوع يصح مذهبه: لِ ظاهر في وأحمد والّشافعي مالك بَكراه

ّ الهبة وقال ـ الرْبَعة السنن أصَحاب رْوى لولدهَ. لهم: ما وهب فيما للوالد إلِ
ّي: حديٌث ّباس ابَن عن ـ حسٌن الترمذ ّنبّي أن عمر وابَن ع عليه الله صَلىَ ال

إطَي أْن لرجٍل يحّل قال: «لِ وسلم ْع ّيًة ُي إط ّ فيها، هبًة) فيرجع يهب (أو َع إلِ
إطي فيما الوالد َثُل ُيع إطي الذي لولدهَ. وَم ْع ّية ُي الكلب كمثل فيها يرجع ثم العط
إبع فإذا يأكل، ّ الجماعة رْواهَ قيئه». وما في عاد ثّم قاء َش حديث من الترمذي إلِ

ّباس، وابَن هريرةا، أبَي ّنبّي أّن عمر وابَن ع قال: وسلم عليه الله صَلىَ ال
ُد َقيئه». وعنه في كالعائد هبته في «العائد ًا: «العائ يعود كالكلب هبته في أيض

ّنِها في ّق ثبت كالبيع. وإنِما فيلزم تمليك عقد قيئه». ول لّن للوالد، الّرجوع ح
الوالد. كسب من الولد لن يتّم، لم ملكه عن إخراجه
ْيَرةا أبَي حديث من ماجه ابَن رْوى ولنا: ما ّنبّي أّن ُهَر وسلم عليه الله صَلىَ ال

ّق قال: «الرجل َثب لم ما بَهبته أح عنها. وأخرجه يعوض لم أي منها»، ُي



إنّي ْط ُق ّدارَْ َبَة أبَي وابَن «سننه»، في ال ْي في الحاكم ورْواهَ «مصنفه»، في َش
الشيخين. ورْواهَ شرط علىَ قال: صَحيح عمَر ابَن حديث «مستدرْكه» من

إنِّي َبَرا ّط ّباس، ابَن حديث «معجمه» من في ال َأّن ع ّنبّي ولفظه:  الله صَلىَ ال
ُق فهو هبًة وهب قال: «َمْن وسلم عليه َثب لم ما بَهبته أح في رْجع فإن منها، ُي
«مصنفه» عن في الّرّزاق عبد رْوى قيئه». وما يأكل ثم يقيء كالذي فهو هبته

َيان، ْف ٍم، لذي هبًة وهب عمر: من قال: قال إبَراهيم عن منصورْ، عن ُس رْح
ٍم، ذي لغير وهب فيها. ومن يرجع أْن له فليس ّ فيها يرجع أن فله رْح َثاب أْن إلِ ُي
منها. 

ُأجيب ُهَ عّما و ْو َو ٌد ينفرد لِ أي بَالّرجوع، الِستبداد نِفي المراد بَأّن رَْ بَالّرجوع أح
ّ تراٍض ولِ قاٍض، غير من هبته في بَالخذ ينفرد فإنِه ذلك، إلىَ احتاج إذ الوالد إلِ

ًا ذلك لحاجته. ويسّمىَ ًا يكن لم وإن الظاهر بَاعتبارْ رْجوع الحكم. أو في رْجوع
ًةا ديانًِة الّرجوع له يحّل المراد: لِ ّنِه لِ ومروء ًء له يحّل لِ أ كقوله وحكومًة، قضا

شبعان، يبيت أن الخر واليوم بَالله يؤمن لرجٍل يحّل والسلم: «لِ الصلةا عليه
ًا»، جنبه إلىَ وجارْهَ ًةا ديانًِة ذلك يليق لِ أي طاوي ًا كان وإْن ومروء ًء جائز قضا

وحكومًة.

ّيد لِ واستقذارْهَ الّرجوع لِستقباح بَالكلب التشبيه ولّن ما ذلك لحرمته. ويؤ
شراء عن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول سأل لّما عمر البخارْي: أّن رْوى

ْد ولِ تبتعه والّسلم: «لِ الصلةا عليه قال الله، سبيل في عليه َحَمَل فرٍس ُع َت
يكن لم فكما قيئة»، في يعود كالكلب صَدقته في العائد فإّن صَدقتك، في

ًا بَالكلب التشبيه ّدق ما ابَتياع لحرمة موجب بَالكلب التشبيه يكن لم ، بَه تص
ًا حكم أو تراضيهما الّرجوع صَحة في الهبة. وشرطنا في الّرجوع لحرمة موجب

ّنِه القاضي، ّدها لو ل ًا، كان ذلك بَغير استر ّتىَ غاصَب يضمن يدهَ في هلكت لو ح
َتها له.  للموهوب قيم

ُعُه) أي َن َيْم َو َء سبعُة الهبة في الّرجوع ( ٌةا) في أشيا َد َيا الموهوب نِفس أحدها: (َز
َلٌة) كالغرس إص ّت في زيادةا المورْثِ والّسمن الموهوبَة، الرْض في والبناء (ُم

لّن معها، ولِ الِنِفصال لعدم الّزيادةا بَدون للّرجوع وجه لِ إذ الموهوب، قيمة
ّنِما الّرجوع ّيد ليست والّزيادةا للموهوب، يصّح إ ٍة. ق لّن بَالزيادةا، بَموهوبَ

ّيدها لِ النقصان أمًة الهبة كانِت لو كما تمنع، لِ المنفصلة لّن بَالمتصلة، يمنع. وق
الّزيادةا دون الصَل في الّرجوع لّن ُفُجورْ، أو زوٍج من له الموهوب عند فولدت

ّيدنِا ّنِها الموهوب، نِفس في بَكونِها ممكٌن. وق ٍةا قيمته في كانِت لو ل أو كقراء
ٍة ٍذ لنِها تمنع، لِ ونِحوهما كتابَ ّناس لرغبة حينئ بَحالها. العين إإذ فيه، ال

ْوُت َو) ثانِيها: (َم إهَما) أي ( إد له، الموهوب موت له. أّما والموهوب الواهب أَح
ّنِه وارْثه، إلىَ انِتقل قد الملك فلّن الواهب موت حياته. وأّما حال في انِتقل فكأ
َهب، لم وارْثه فلّن للواهب. هو إنِما والّرجوع ي

َوٌض إع َو) ثالثها: ( إضيَف ( َها) أي ُأ ْي َل ّد الهبة. ولِ إلىَ إ ًا يذكر أن بَ الواهب يعلم لفظ
أو بَدلها، أو جزاؤُها، أو هبتك، عوض يقول: هذا كأْن هبته، عوض ذلك َأّن منه
َكاَن في ْو)  َل َو إمْن العوض مقابَلتها. ( ّنِه ( إبّي) ل َن ّق لسقاط َأْج في الّرجوع ح



َدل الجنبّي، من فيصّح الّشرع َب ْلع. وأّما ك الهبة: بَأن إلىَ العوض يضف لم لو الُخ
إهب وهب ًا للوا لِ مبتدأةا هبًة ذلك نِحوهَ) كان أو هبتك عوض هذا يقل (ولم شيئ

ًا، ٍد لكل فكان تعويض الّرجوع.  منهما واح

إط»: وهذا وفي ْبُسو ًا، أو قليلً، العوض كان سواء «الَم أو الهبة، جنس من كثير
وأن والفراز، القبض، من الهبة شرائط العوض في جنسها. ويشترط غير من

ًا الهبة، مال غير من يكون بَالقبض الهبة في تّم له الموهوب ملك إذ لزفر خلف
َأّن بَسائر فالتحق منها، البعض ذلك تحصيل بَهبته قصد ما الواهب أمواله. ولنا: 

ّنِه ًا كان ل ّقه آخر. وإّن عوٍض إلىَ قصد بَل له، سالم ًا كان الّرجوع من ح في ثابَت
ّقه يسقط لِ بَعضه إليه وصَل فإذا الكّل، الباقي. في ح

َها) أي َو) رْابَعها: (ُخُروُج إمْن الهبة ( إك ( ْل إب إم ُهو ْو ٍة أو َلُه) بَبيٍع الَم ْقٍف، أو هب لّن َو
ّدل ّدل الملك تب ّدل وقد العين، كتب ّدد الملك تب السبب. بَتج

ّيُة إج ْو َو) خامسها: (الّز ْقَت ( إة) لّن َو َب إه ّقق للخر الّزوجين أحد هبة ال بَينهما ما تح
ْفة من ُلل (حصل). وقد الصلة منها المقصود فكان والمودةا، ا
ّيد َبة، بَوقت ق إه ّنِه ال ّوجها لو ل ّوجها ولو الّرجوع، له كان لها وهب بَعدما تز تز

فليس أبَانِها، ثم له وهبت أو لزوجته وهب الّرجوع. ولو لها كان ، له وهبت بَعدما
الّرجوع. لها ولِ له

َبَُة َقَرا َو) سادسها: (ال إلَما ( ّيُة)  إم إنّي رْوى الَمْحَر ْط ُق ّدارَْ إقّي ال َه ْي َب في وال
البخارْي شرط علىَ «مستدرْكه» ـ. وقال: صَحيٌح في والحاكم «ُسننهما»،

عن المبارْك، الله) بَن عبد (عن جعفر، بَن الله عبد عن ـ يخرجاهَ ولم ومسلم
َلمة، بَن َحّماد َتادةا عن َس ّنبّي أّن َسُمَرةا عن الَحَسن، عن َق عليه الله صَلىَ ال

ٍم لذي الهبة كانِت قال: «إذا وسلم إح إرم رَْ المام: فيها». وقال يرجع لم َمْح
صَلة المحرم القريب مع منها المقصود ثقات. ولّن كلهم الحديث هذا رْواةا

يرجع. فل قطعها الّرجوع وفي حصل، وقد الّرحم
َهلَُك َو) سابَعها: ( إب) لن ( ُهو ْو ٍء في الّرجوع الَم المرجوع قيام يستدعي شي

ُكه فيه، ّدعىَ ينافيه. ولو وهل ّدق هلكه له الموهوب ا إلٍف، بَل صَ ّنِه َح منكٌر ل
ّد لوجوب َدع. فأشبه عليه، الّر المو

َها):  ُط إبَ َوَضا )

َدْمٍع الّرجوع تمنع التي السبعة المورْ ضابَط أي ّدال: (ُحُروفُا:  َقه) فال إز َخ
له. والعين: العوض. والخاء: الموهوب أو الواهب، الّزيادةا. والميم: موت

هلك له. الزاي: الّزوجية. والقافا: القرابَة. والهاء الموهوب ملك عن الخروج
الموهوب.
َو) أي ُه َو ّتراضي أو بَالقضاء كان سواء الهبة في الّرجوع ( َفْسٌخ بَال إل) إمَن ( َلصَْ ا

َ في الواهب: ويصّح قبض فيه يشترط ولِ القديم الملك فيعود َبًة) الشائع. (لِ إه
ٍة الرجوع ليس أي ٍةا بَهب إب) كما مبتدأ إه َوا ْل إل َفر، قال ( الّرجوع كان إذا ُز

إهَي) أي َو إط الهبة بَتراضيهما. ( إبََشْر إض ( َو إع َبٌة ال َداء، إه إت ْبَ َتَرُط ا ُيْش َها. َف ْبُص َق
ُطُل ْب َت إع) كالهبة و ُيو ٌع إعوٍض بَل بَالّش ْي َبَ َو ًء ( َها إت ْنِ ّد ا ُتَر إب َف ْي َع إة إبَال َي ْؤُ ُبُت والّر ْث َت َو

َعُة) كالبيع ْف ٌع المحض. وقال الّش َفر: بَي ًء ُز ًء. وفي ابَتدا «جامع وانِتها



إبَّي»: هذا ُبو قال: وهبتك بَأن الباء بَحرفا ذكر لو أّما «علىَ»، بَكلمة ذكر إذا الَمْح
إبله درْهم بَألف الثوب هذا َق ًا يكون الخر، و ًء بَيع ًء ابَتدا خلفا. بَل وانِتها

َوإْن َنىَ) الواهب ( ْث َت َها) أي ُثّم (الَحْمَل اْس َب َه ّ المة قال: هذهَ بَأن المة، َو إلِ
ثورْ: تصّح وأبَي أحمد وعند الِستثناء، وبَطل فيهما (صََّحْت) الهبة لك هبٌة حملها
إهبة ّنِه الِستثناء، يبطل ولِ الولد دون المة في ال ٌع ل فأشبه الولد، دون بَالم تبّر

ُأجيب الولد واستثناء العتق في الهبة يصّح فل كالجزء، الحمل بَأّن المنفصل. و
ٌع العتق من ذكر المنفصل. وما الولد بَخلفا بَدونِه، الم ُهَ) عندنِا. (وإْن ممنو ّبََر َد
ُثّم الحمل أي َها) أي ( َب َه الهبة. تصّح لِ (لَِ) أي المة َو

َأحكام ُعْمرى)  ( ال

َوصََّحت إهَي ( َو ُعْمَرى:  ْعُل ال ُهَ َج إرْ َةا الخر َلُه) أي َدا ّد إرهَ) أي (ُم الخر ُعُمر ُعُم
إط إبََشْر ّدارْ أْن ( ّد) ال َذا ُتَر ُتك أن الخر. وصَورْتها َماَت) ذلك (إ ْعَمْر دارْي يقول: أ

ّدةا أو إعْشَت، ما ُعْمري لك هي أو هذهَ، ّد فهي إمّت فإذا حييَت، ما أو حياتك، م رَْ
َطَل علّي َبَ َو ّد الّشْرُط) وهو ( ّدارْ رْ ْعَمُر. وبَهذا مات إذا ال في الشافعّي قال الُم

ّباس ابَن قول وهو وأحمد، الجديد، َي عمر، وابَن ع إو ْيح علّي عن ورُْ ومجاهد وُشَر
ّي. وطاوس إرْ ْو والث

ُعْمَرى القديم في ـ والّشافعّي والليث، مالك، وقال دون المنافع تمليك ـ: ال
ْعَمر فيكون العين، َنىَ، للُم ْك ّدت مات فإذا الُس إمر إلىَ رُْ ْع ّنِها الُم ّية ل إرْ مؤقتٌة. َعا

إبه، قال: له وإن إمر إلىَ عادت انِقرضوا فإذا لهم، سكناها كانِت ولعق ْع لّن الُم
ّقت، لِ العين وتمليك مؤقٌت، تمليٌك هذا إلَما يتأ جابَر مسلم» عن «صَحيح في و

ُعْمَرى قال: إنِما يقول: هي أن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول أجاز التي ال
إبك، لك صَاحبها. قال إلىَ ترجع فإنِها عشَت، ما لك قال: هي إذا فأّما ولعق

ْعَمر: كان ْهري َم إتي الّز ْف إبَّي: لم ابَن بَه. وعن ُي ْعَرا ُعْمَرى في العرب يختلف ال ال
َبىَ ْق ّنِها علىَ والّر له.  جعلت لمن ومنافعها أرْبَابَها، ملك َأ

َلَمة، أبَي عن الشيخان رْوى ولنا: ما ّنبّي أّن جابَر عن َس وسلم عليه الله صَلىَ ال
ُعْمَرى كان َبْت لمن يقول: ال إه ُعْمَرى هريرةا أبَي عن له». وفيهما ُو ًا: «ال مرفوع

ٌةا». وما ْير، أبَي عن مسلم رْوى جائز َبَ ْعَمَرت جابَر عن الّز َأ ٌةا قال:  بَالمدينة امرأ
ًا ًا لها حائط ّفي، لها. ثم ابَن ُو ًا وترك بَعدهَ وتوفيت ُت ٌةا وله ولد إمَرةا، بَنون إخو ْع للُم
إمرةا: رْجع ولد فقال ْع ْعَمر: بَل بَنو إلينا. وقال الحائط الُم َته لبَينا كان الُم حيا

َته. فاختصموا ًا، عثمان. فدعا مولىَ طارٍْق إلىَ ومو الله رْسول أّن فشهد جابَر
ُعْمرى قضىَ وسلم عليه الله صَلىَ ٌق. ثم بَذلك فقضىَ لصاحبها، بَال كتب طارْ
الملك: صَدق عبد فقال جابَر، بَشهادةا وأخبرهَ بَذلك، فأخبرهَ الملك عبد إلىَ

ٌق جابٌَر. فأمضىَ ْعَمر لبني الحائط ذلك طارْ ّتىَ الُم «صَحيح في اليوم. وما ح
ًا إسكوا عليه الله صَلىَ الله رْسول قال جابَر عن مسلم» أيض عليكم وسلم: «أم

إسدوها، ولِ أموالكم ّنِه ُتف ْعَمر من فإ َها للذي فإنِها ُعْمرى أ إمَر ْع ًا ُأ ًا حي ّيت وم
إه».  إب إق َع إل و



َوةا، داود» عن أبَي «سنن في وما ّنبّي أّن جابَر عن ُعْر وسلم عليه الله صَلىَ ال
إبه له فهي ُعْمَرى، أعمر قال: «من ُثها ولعق إر إقبه». وفيها من يرثه َمْن ي ًا ع أيض

إكّي، طارْق عن في وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قضىَ جابَر عن الَم
ٍةا ّنِما فقال فماتت، نِخٍل من حديقًة ابَنها أعطاها النِصارْ من امرأ أعطيتها ابَنها: إ

ٌةا، وله حياتها، ّنبّي فقال اخو َتها لها وسلم: «هي عليه الله صَلىَ ال َتها». حيا ومو
ّدقت قال: كنت ّطان: (يقال): ابَن لك». قال أبَعد قال: «ذلك عليها، بَها تص َق ال

ّكّي ثقات. وطارْق كلهم إسنادهَ ّكة قاضي هو الَم وهو عفان، بَن عثمان مولىَ م
َعة: ورْواهَ أبَو ثقٌة. قال ٍد أحمد ُزرْْ ّدثنا ثقات، رْجاله كل بَسن ّدثنا وهو: ح ْوٌح: ح رَْ

َيان ْف ّي، ُس إرْ ْو ّث ْيد عن ال ْيس، بَن ُحَم ً جابَر: أّن عن إبَراهيم، بَن محمد عن َق رْجل
َتها، نِخٍل من حديقًة ُأّمه أعطىَ النِصارْ من ٌةا، وله فماتت، حيا فقالوا: نِحن إخو
ٌع فيه ٌء، َشْر َوا وسلم، عليه الله صَلىَ الله رْسول إلىَ فاختصموا فأبَىَ، َس

ًا. وأّما بَينهم فقسمها المنافع، تمليك العرب عند العرابَّي: إنِها ابَن قول ميراث
الّرقبة. تمليك إلىَ نِقلها الشارْع لّن يضّر فل

َأحكام الّرقبىَ)  (

َ َولِ إصّح ( َبىَ) عند َت ْق إهَي) أن مالك قول وهو ومحمد، حنيفة أبَي الّر َو يقول (
ّدارْ هذهَ لخر: أرْقبتك شخصٌَّ َبىَ، لك هي أو ، ال ْق َتك لك هي أو رُْ أنِي علىَ حيا

َلَك إمّت (إْن ْب إهَي َق ٍد كّل لّن بَذلك لي. وُسّميت فهي قبلي إمّت َلَك) وإْن َف واح
ُقب ّنِها وأحمد، الّشافعي قول وهو يوسف: يصّح، أبَو صَاحبه. وقال موت َيْر ل

ّد شرط علىَ تشتمل ّدارْ رْ ُعْمَرى. ولما بَمنزلة فيكون الموت، بَعد ال في ال
وسلم: عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال جابَر داود» عن أبَي «سنن

ُعْمَرى ٌةا «ال ْبىَ لهلها، جائز ٌةا والّرق قال: ثابَت بَن زيد عن لهلها». وفيها جائز
ًا أعمر وسلم: «َمْن عليه الله صَلىَ الله رْسول قال إمرهَ فهو شيئ ْع َته لُم حيا

َته، ًا، أرْقب ترقبوا. فمن ولِ ومما ُله». وفي فهو شيئ ّنسائي» عن «سنن سبي ال
ّباس ابَن ًا: «َمْن ع ٌةا، أعمرها إلَمن فهي ُعْمَرى أعمر مرفوع أرْقب وَمْن جائز

َبىَ ْق ٌةا». وفيها، أرْقبها إلَمن فهو رُْ ًا: «لِ عمر ابَن عن ماجه ابَن وفي جائز مرفوع
َبىَ، ولِ ُعْمَرى ْق ًا أعمر َفَمْن رُْ َته له فهو أرْقبه، أو شيئ َته». حيا ومما

ّنِه ّلك، موت وهي بَالخطر التمليك تعليق ولنا: أ يصّح لم بَاطٌل. وإذا وذلك الُمَم
ّيًة، يكون ومحمد حنيفة أبَي عند إرْ الِنِتفاع. وقد إطلق يتضمن العقد هذا لّن َعا

إنِّي حكم َقا ْت َداية» بَصحة شارْح ال إه الخبارْ.  من رْوينا إلَما يوسف أبَي قول «ال

َقُة َد َوالّص ) َ إصّح لِ ّ َت ّنِها إلِ إض) ل ْب َق ْل إهبة، تبّرع بَا َولَِ) تصّح كال إئٍع (في ( ُيْقَسُم) َشا
َ الهبة في مّر إلَما َولِ َد ( ْو َها) لّن َع ّثواب، بَها المقصود إفي بَخلفا حصل، وقد ال

ًا. (وفي لفقير الهبة في رْجوع فل الهبة، ملكه لنِه يرجع القياس استحسانِ
وغيرهَ. ووجه كالبيع سواء، والفقير الغنّي الملك أسباب وفي الهبة، بَطريق

َأّن) المقصود ّثواب بَها الِستحسان:  العوض قصدهَ كان لو إذ العوض، دون ال
َلَما علىَ أقدرْ يكون من للهبة لِختارْ آدائه، عن عجزهَ مع الفقير اختارْ آدائه. و



ّثواب مقصودهَ أّن فعرفنا ّدق نِاله. ولو وقد ال ًا. يعود لِ غنّي علىَ تص استحسانِ
ّق في الّصدقة لّن أصَحابَنا، بَعض قال وبَه يعود، أن والقياس ّنِها هبٌة، الغنّي ح ل

ّنِما ّثواب، دون العوض منها يقصد إ ّق في الهبة َأّن كما ال ّنِها صَدقٌة، الفقير ح ل
ّنِما َأن العوض. ووجه دون الثواب منها يقصد إ مّما الّصدقة لفظ الِستحسان: 
ّنِه علىَ يدّل إصد لم أ ْق التملك. حال مراعاةا من أولىَ لفظه ومراعاةا العوض، َي

ّدق ُثّم ّق قربًَة يكون قد الغنّي علىَ التص إح ُت ًا لكونِه الثواب، بَها اس يملك غني
ًا ٌةا، عياٌل وله نِصابَ ّناس كثير ّدقون وال ْيل هذا مثل علىَ يتص َن أّن ترى الثواب. ألِ إل
ّدى الحال اشتباهَ عند ّدق الزكاةا من الواجب يتأ فيه رْجوع ولِ عليه، بَالتص

ّق له يثبت لِ بَحاله العلم عند فكذلك بَالِتفاق، فيما الّصدقة عليه. ثم الّرجوع ح
ْقَسُم، ٌةا. وكذا أبَي عند بَاطلٌة غنيين علىَ الهبة وكذا ُي الّصدقة حنيفة. وقالِ: جائز

«الجامع رْواية حنيفة. وفي أبَي «الصَل» عن رْواية في بَاطلٌة فقيرين علىَ
ّدق الصغير»: إذا ْين علىَ تص ٍم، بَعشرةا محتاج جاز. قيل: وهو لهم وهبها أو درْاه
ّدق الصحيح. ولو ْين علىَ بَها تص ّي ومحمد: يوسف أبَو يجز. وقال لم وهبها، أو غن

بَالصواب. أعلم والله كله، يجوز

 الَجارْةا كتاب

َغًة: اسٌم ُل إهي):  إر ( َلْج إجُر أَجَر إمْن ل ْأ إعوض. قال وهو ـ وضمها الجيم بَكسر ـ َي ال
ْئَت تعالىَ: {لو الله ْذَت إش ّتَخ إه لِ ْي َل ًا}ٍ، َع سبحانِه َلنِه َأْجًرا الثواُب وُسّمي َأْجَر

بَه. العبد عوض
ُع ْي َبَ ًا: ( ْفٍع وشرع إر َنِ ٍم) غي ُلو ْع ٍةا ولِ والنوح، كالغناء حرام َم َلذان عباد وقراءةا كا

َوٍض، القرآن إع إبَ َأي ( َذا)  ٍم َك ْيٍن) كالنقود معلو َد إكيل ( ْو والموزون والَم َأ ْيٍن) ( َع
َياب إث ُيْشترُط كال َواّب. و ّد إعوض كوُن وال ًا، ال والسلم: الصلةا عليه لقوله معلوم

َأَجَر «َمْن ًا است ْيَر إج إلْمُه َأ ْع ُي ْل ُهَ». رْواهَ َف «الثارْ» عن في الحسن بَن محمد َأْجَر
ٍد، َأبَي عن إبَراهيم، عن َحّماد، عن حنيفة، َأبَي َأبَي سعي صَلىَ النبّي عن هريرةا، و
إة وسلم. وفي عليه الله ُيَسّم الرزاق عبد رْواي ْل َف لفٍظ: َأْجَرهَ». وفي له له: «

ّين». ولن َب ُي ْل َف إله عليه المعقود في الجهالة « َد ْفضي وبَ َلىَ ُت إة الُمنازعة، إإ كجهال
َثّمن ّثَمن الُم البيع. في وال

ٌةا وهي إئز إه جا إل إلْجَماع. وبَقو إإْن بَا َف ْعَن تعالىَ: { ُكْم َأرَْْض ُهّن َل ْو ُت ُهّن}ٍ، َفآ ُأُجورَْ

َلىَ وقوله َع إنِي َأْن تعالىَ: { َأُجَر إنَِي َت َوى إحَجج}ٍ. وبَما َثَما حديث من الشيخان رَْ
َأّن ابَن َتَجَم وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عباس:  َطىَ اْح ْع َأ ُهَ. ومن الَحّجاَم و َأْجَر

َأبَو وسلم عليه الله صَلىَ النبّي قالت: استأَجَر الهجرةا في عائشَة حديث ٍر و ْك َبَ
ً ّديل بَني من رَُْجل ًا ال ًا هادي َت إإليه فدفعا قريش، كفارْ إدين علىَ وهو إخّري

إخّريت ثلثِ بَعد ثورْ غارْ وواعداهَ رْاحلتيهما، بَكسر ـ ليال.. الحديث. وال
َأبَي حديث بَالهداية. ومن فمثناةا: الماهر ساكنة وتحتية الراء وتشديد المعجمة

ُطوا عليه الله صَلىَ الله رْسول قال: قال هريرةا ْع َأ ْيَر وسلم: « َلَج ُهَ ا ْبَل َأْجَر َق
إجّف َأْن ُقُه». رْواهَ َي ماجه.  وابَن البخارْي َعَر



إلجارْةا عقد ومحل ْندنِا ا ُع، إع َأحمد مالك قول وهو المناف َأكثر و َأصَحاب و

إإليها. يضافا والعقد الموجودةا، َلنِها َأصَْحابَه: العين، بَعُض الشافعي. وقال
َد َأن ولنا َفىَ هو عليه المعقو ْو َت َلعيان، لِ المنافع وذلك بَالعقد، الُمْس إإضافة ا و

ْقد َع َلىَ ال ْين إإ َع َها ال ّنِ ل
َأْحَمد الشافعي مذهب وهو مالك المنفعة. وعند َمْحّل َ و

ًةا المعدومة المنافع يجعل ًا موجود ْكَم َةا ُح إمْن تصحيح ضرورْ ْقد. و َع كون فروع ال
َيان المنافع ْع َل َأنِه وعدمه والشافعي، مالك عند كا استأجرهَ ما آَجَر لو عندنِا: 

َثر ْك َأ ُق استأجر إمّما بَ ّد َفْضل يتص ْنس اتحد إإْن عندنِا بَال إج ْين، في ال َت ُلْجَر ّنِه ا ْبَح َل إرْ
ًا فيملكه ُيْضمن لم ما إق فيؤمر خبيث إطيب بَه. وعندهما بَالتصد قبض لما َلنِه له، َي

ْلكه، في المنفعة دخلت العين َدلها فيملك إم ًا بَ َلغ. ما بَالغ َبَ

َلُم ْع ُي ُع (و ْف ّن إر ال ْك إذ َأي إبَ إةا)  ّد إإْن بَيانِها الُم َلْت) علىَ (و َذا المدةا َلن المذهب، َطا إإ
ْدرُْ َكان معلومًة كانِت ًا المنفعة َق َذا معلوم ّدورْ تتفاوت، لِ المنفعة كانِت إإ كال

َنىَ، ْك َلرَْاضي للّس إكْن للزرْاعة وا َل إف) الذي في ( ْق مدةا الواقف يشترط لم الو
إلَجارْةا إصّح) المدةا (لِ ا ْلخ، مشايخ عند الطويلة َت َ َبَ ْيل ّدعي َك إملك المستأجر ي ال
ْين) وهو ثلثِ (فوق الطويلة والمدةا إن ْكن المختارْ. وقيل: تصح إس إإلىَ يرفع ول
إم ْبطلها، حتىَ الحاك ْفتي وبَه ُي من َأكثر تصحيح في الليث. والحيلة أبَو الفقيه ُي

ٍم إإلىَ ُترفع َأْن سنين ثلثِ إبع مدةا الواقف شَرط لو يصححها. وإّما حاك ّت ُطُه ا شر
إت َل قصرت. َأو المدةا َطا
ْكر إذ إبَ َأي (و إل)  َعَم َلم ال ْع ُي ْكر النفع و إذ ًةا العمل إبَ إغ َتارْ ْب َكَص َأحمر ( ْوٍب)  َأو َأصَفر، َأو َث

ْدرْ َحْمل َأو نِحوهَ، َأو َقباء خياطة ٍم َق َذا معلومًة، مسافًة معلو ّيَن إإ ولوَن الثوب، َبَ
إهَ، الصبغ ْدرَْ َق ْذ والمحمول، الخياطة، وجنس و معلومًة.  المنفعُة تصير بَذلك إإ

ًةا إإَشارَْةا) تارْ إبَ ْقل (و َن َك َأي (إلىَ هذا) الطعام ( َذا َلنِه المقام، ذلك َثّمَة)  َأى إإ ما رْ
إلم ينقله العقد. فيصح معلومًة المنفعة كانِت إإليه، ينقل الذي الموضع وع

ُلجرةا) تجب متىَ (فصل ا
إجُب (ولِ َأي َت ُةا)  ُلْجَر ٍء تملك لِ ا إد) سوا ْق َع ًا كانِت (بَال َن ْي ْو َع ًا، َأ َن ْي محمد ذكر كذا َد

إإْن في في: «الجامع». وذكر إلَجارْةا:  ًا كانِت ا إإْن بَالعقد، تملك لِ عين ًا كانِت و ْين َد
إة وتكون بَه، تملك ْين بَمنزل ّد «الجامع». في ما علىَ المشايخ المؤجل. وعاّمة ال
َأحمد: تملك الشافعي وقال ّدارْ تسليم عند تسليمها ويجب العقد، بَنفس و ال

ّبَة ّدا َبَل) تملك المستأجر إإلىَ وال ُلْجرةا ( َأي ا َها)  إل ْي إج ْع َت إبَ إإليه، ودفعها بَتقديمها (
َأو َأي ( إه)  إط َأو العقد في تعجيلها بََشرط بََشْر إء ( َفا إتي ًا بَاْس إع) تحقيق ْف ّن للتسوية، ال
َأو ّكن ( ّتَم َأي ال ْنه)  َقام الشيء إمْن للتمكن إإقامًة النفع استيفاء إمن إم ذلك ُم

إء. الشي
ُلجرةا إجُب) ا َت َف ٍرْ ( َدا إل إبَضْت ( َلْم ُق َلّن و َها)  ْن ُك لم َلّما المنفعة عين تسليم َيْس

ْيم ُيْمكن، إق َها َتسليُم ُأ ّل َها، مح َقام ُكُن إذ ُم ّتَم ُبت الِنِتفاع إمن ال ْث بَه. َي
ُلْجرةا ُقُط) ا َتْس إب) من (و َغْص إرْ المستأجر (بَال ْد َق َبَ إه) حتىَ ( ّكن َتَم إت)  ْو َف َفات إإْن (

ُنُه ّك ُلْجرةا، جميع سقطت المدةا جميع في تم إإْن ا َقط بَعضها في فات و س
ّنَِما المحل تسليم َلن بَحسابَه، الِنِتفاع، من للتمكن المنفعة تسليم ُمقام ُأقيم إإ

َذا إإ ْقد وانِفسخ التسليم َفات التمكن فات ف َع َقَط الفوات ذلك بَقدرْ ال إمن وس
ُلْجَرةا ْدرْهَ، ا َق َكرهَ بَ «الهداية».  صَاحب ذ



َأّن في الدين فخر والقاضي الفضلي وذكر َتاوى»:  َف إلجارْةا «ال ْنفسخ، لِ ا ولكن َت
ُلْجرةا تسقط إصَب، يد في دامت ما ا َذا وكذا الغا إرقت إإ َلرُْْض غ إإْن قبل ا َزرْْعها. و

ْتُه َلَم َط َفٌة اصَْ إزمه سماويٌة آ َلجُر ل زرْعها. وقيل: َلنِه محمد، رْواية في تاّما ا
ْفتىَ فقط. وبَه المدةا من مضىَ ما َأجر يلزمه ْثله زرْع من يتمكن لم إإن ُي في إم
ًا. ذكرهَ الضررْ إلسلم شيخ قال وبَه قاضيخان، ثانِي إهر المعروفا ا زادهَ. بََخوا

إر إج ْؤ َلُب (وللُم إةا َط ُلْجَر إرْ ا ّدا إض لل َلرْْ ُكّل وا َلنِه إل ٍم)  ْو ٌةا، منفعٌة َي ّ مقصود َأْن إإلِ

ّين إد في الِستحقاق وقَت يب إة فيكون العق َلُب (و) له التأجيل، بَمنزل َلجر َط ا
إة ّبَ ّدا ُكّل (لل َلنِها إل ٍة)  َلُب مقصود، سيٌر َمْرَحل َط َلْجر (و) (له)  إقَصارْةا ا (لل

إة َط َيا إخ َذا وال َلن إإ َفٍع غيُر البعض في العمل َتّمْت)  َت ْن إجب فل بَه ُم ًا. بَه يستو َأْجر

ً ـ حنيفة أبَو وقال ْولِ َفَر: لِ قول وهو ـ َأ إجب ُز ٌء ي ُلجرةا من شي ّ ا استيفاء بَعد إلِ
ّدةا، علىَ العقد كان سواء المنفعة، جميع ّدارْ إإَجارْةا في كما الُم َلرْْض، ال َأو وا

ْطع علىَ في كما العمل، علىَ َأو مكة، إإلىَ الدابَة َكْري في كما المسافة، َق
إقَصارْةا َباغة. والخياطة ال والّص

ْوفي ما إحصة كانِت وإْن ُت َعَمل إمْن اْس إمل سواء معلومًة، ال بَيت غير في ع
َقّصارْ ويطلبه «الهداية»، و «التجريد»، في ما علىَ بَيته في َأو المستأجر، ال

ُثم في عمل لو الفراغ بَعد والَخياط إإْن رْجع بَيته.  إلجارْةا وقعت وقال:  علىَ ا
ْطع علىَ َأو المدةا، إجب المسافة َق َلجر إيفاء ي إحّصة ا إفي ما بَ ُتو المنافع إمن اْس

َذا ُتوفَي إلما كان إإ ْعلوَمٌة إحّصٌة اْس َلَجر، من َم ًا اليفاء يجب الدارْ ففي ا يوم
ًا، ْطع وفي فيوم إلجارْةا فمرحلًة. وفي مرحلًة المسافة َق علىَ تنعقد التي ا
َعَمل َقىَ ـ ال إجب لِ ـ العين في أثٌر للعامل ويب َلجر إإيفاء ي ّ ا العمل إيفاء بَعد إلِ

إحّصة) ما ويستحق كله، هو ما علىَ المستأجر بَيت في عمل لو خاط (
ٍذ فإنِه «المبسوط» وغيرهَ، في كما المشهورْ، والدابَة. كالدارْ حينئ

إجر َلجر طلب (و) للُمؤ إز) بَالضم ا ْب َد فتحه ويجوز (للُخ ْع َبَ إه ( إج إرْ) إمَن إإْخَرا ْو ّن ّت ال
إذلك تمامه َلن َذا بَ إإ َق) الخبز (ف َتَر َدما اْح ْع َبَ إرَج) من ( إه غير من التنورْ ُأْخ إل ْع َلُه إف َف )

َلْجُر) لوجود َذا تمام ا إإ َأي احترق العمل. (و)  َلُه)  ْب َق (لِ) التنورْ إمن إإْخراجه قبل (
ّنهاية»: إّن العمل. وفي تمام وجود لعدم له َأجر لِ َأي إت «ال من الكتب رْوايا

إلسلم، «الجامع» لفخر و «المغني»، و «الذخيرةا»، و «المبسوط»، و ا
إشي، «قاضيخان»، َتا ّتُمْر َأّن «الفوائد و وال بَيت في العامل الظهيرية»: 

َلْجر يستحق المستأجر ْدرْ ا َق إه، إبَ إل َلجر من فله الثوب سَرق لو حتىَ عم ْقدرْ ا إبَ
ٍء كل َلّن عمله، ًا يصير العمل من جز ّلم منه. بَالفراغ الثوب صَاحب إإلىَ ُمس
َأنِه وفي َلجر يستحق لِ «الهداية»:  إم.  إإلِ ا ّتَما بَال

َأي ُغْرَم (ولِ إهَما)  ْي َد الِحتراق حالتي في إف إلخراج بَع َله ا ْب َلجير، علىَ وق لم َلنِه ا
َلجير حنيفة. وعندهما: علىَ َأبَي عند وهذا جناية، منه توجد ُغْرم، ا إجير َلنِه ال َأ

إرْي حكىَ عندهما. هكذا مضمونٌِة يدهَ في والعين مشترك، ُدو ُق في الخلفا ال
َأّما عند بَالهلك عليه ضمان الوافي»: ولِ «َشْرح شرحه. وفي َأبَي عند الكّل: 

ّنِه حنيفَة َل إلك لم ف ْه َأّما عمله، إمن َي َلنِه عندهما و َلك ف التسليم. بَعد ه



إجر َلجر طلب (و) للُمؤ إخ) للوليمة ا ْب ّط َد (لل ْع َبَ َأي ( إفا)  َغْر من الَمَرقة إإْخراج ال
ْدرْ إق إقَصاع. قيدنِا إإلىَ ال ْبخ استأجرهَ لو َلنِه «بَالوليمة»، ال َط ٍرْ إل ْد لِ بَعينه خاَص إق
َلصَل المحيط في وكذا عليه، الغرفا يكون إليضاح. وا العرفا. ذلك في وا

إجر َؤ َلجر طلب (و) للُم إب ا إلَضْر إن) بَكسر ( إب ّل َد الموحدةا ال ْع َبَ َأي ( إته)  َقاَم َتْسويته إإ
لّن عندهما، ـ بَعض علىَ بَعضه جعل أي ـ تشريجه وبَعد حنيفة، َأبَي عند

ْذ عمله تمام من تشريجه َلنِه قبله، الفساد ُيؤَمن لِ إإ ًةا، يتولِهَ الذي هو و عاد
َلبَي والمعتاد إلقامة، َتّم قد العمل َأن حنيفة كالمشروط. و عمل والتشريج بَا

ٌد، َذا فيما تظهر الخلفا العمارْةا. وثمرةا موضع إإلىَ كالنقل زائ بَمطر فَسد إإ
َلْجر، يجب َأقامه: فعندهَ بَعدما ونِحوهَ ّ يجب لِ وعندهما ا َذا إإلِ َشّرجه. كان إإ

إبُس َيْح ْيَن (و َع إر ال َلْج َلَط َمْن ل َكُه َخ ْل َأي إم َها)  ّباغ) وَمْن بَالعين إبَ فيها، َأثر له (كالّص
َقّصارْ، ّق فله الثوب، في قائٌم وصٌَْف عليه المعقود َلن كال ْبس ح لِستيفاء الَح

البيع.  في كما بَدله،

إإْن إبَس (ف َع ُح َد غير َلنِه حنيفة، َأبَي ُغْرَم) عند فل َفَضا َع َت وقد الحبس، في ُم
له) لهلك َأْجَر (ولِ بَعدهَ (فبقيت) أمانًِة الحبس قبل يدهَ في َأَمانًِة العين كانِت

قبل مضمونًِة كانِت ومحمد يوسف َأبَي التسليم. وعند قبل عليه المعقود
إخيارْ لكنه بَعدهَ، فكذا الحبس َتُه َضّمنه شاء إإْن بَال له، َأْجَر ولِ معمول غير قيم

إصر لم العمل َلن ًا َي ّلَم إإْن إإليه، ُمَس إمن شاء و ً قيمته َض َلجر، وله معمولِ َلن ا

ًا صَارْ المبيع ّلَم ًا إإليه ُمَس ًا صَارْ لو كما فصارْ إإليه، قيمته بَوصَول تقدير ّلَم مس
حقيقًة. إإليه

إفا َ إخل إبَ إل) ـ ( َعَمله ليس صَانِع وكل ـ المهملة َأو بَالجيم الَجّما َثٌر إل العين في َأ
َأي إلَمْن)  ٍر (و إجي َق َل إل ْط ُأ َعَمُل له ( إمَل َأْن ال ْع َت َلن َيْس ُهَ)  ْيَر ّق َغ َتَح في َعَمٌل الُمْس

إه إإيفاؤُهَ فله ذمته، إإيفاء فصارْ وبَغيرهَ، بَنفس ْين ك ّد إإن ال َد (ف ّي َأْن َق َبَ إهَ)  إد َي له: قال إبَ
َأي بَنفسك َأو بَيدك، تعمل َأْن علىَ عليه المعقود لن غيرهَ، َيستعمل لِ (لِ) 
ّق بَعينه َعَمٌل بَعينه. محل في كالمنفعة عليه، فيستح

إلجارْةا (ضوابَط الجائزةا) ا
إجير َل ُء (و إه) الضمير المجي إل َيا إع إجر، إبَ وهو بَمجيء «الباء» متعلقة و للمستأ
إإضافة مجرورْ َللَم إإليه، َأجير بَ إإْن خبر بَمحذوفا متعلقة وا ّدم. وقوله: ( َق َماَت ُم
ُهم ْعُض َء َبَ إقَي) َشْرٌط إبََمْن وَجا إرٌض َبَ َت ْع ُهَ وهو والمبتدأ الخبر بَين ُم َأْجُر إه) ( إبَ إحَسا إبَ

ً استأجر َمْن يعني الشرط، جواب والجملة ويجيء البصرةا إإلىَ ليذهب رْجل
إقي، إبََمْن فجاء ماتوا، قد بَعضهم فوجد فذهب ـ معلومون وهم ـ بَعياله فله َبَ
ُهَ إبَه، َأْجُر َلْجر َلّن بَحسا َبٌَل ا َفىَ وقد بَجملتهم، مقا ْو ْيُر َأ إج َل عليه المعقود بَعَض ا

إعوض من فيستحق إرْهَ.  ال ْد َق بَ

إمُل َتاٍب) مبتدأ (وَحا ْو مضافا إك َأ ٍد ( ٍد إإلىَ زا ْي ٍر) الجارّْان َز َأْج بَـ: متعلقان بَ
إإْن ُهَ) أي «َحامل» ( ّد َأي الزاد َأو الكتاب، رَْ إه)  إت ْو إلَم ٍد موت َلْجل ( َء (لِ زي َلُه) َشي

َأّن خبُر وجوابَه والشرط الشرط، جواب إن المبتدأ. والمعنىَ:  ً استأجر َم رْجل
ٍم ليذهب ًا، فوجدهَ إإليها فذهب بَالبصرةا، فلن إإلىَ بَطعا ْو ميت إجدهَ، َلْم َأ َأو ي



ًا إإليه يدفع ولم وجدهَ ّد بَل شيئ َفر له. وعند َأْجر فل بَه، رْ َلْجر، له ُز بَمقابَلة َلنِه ا
ّفىَ وقد للبصرةا الَحْمل َنىَ بَه َو ّدهَ، َوَج إه يسقط فل إبََر إت ّقه بَجناي ُأْجَرته. من َح

ْقل هو هنا عليه المعقود َأّن ولهم إهَ. نِقضه وقد البصرةا، إإلىَ الطعام َنِ ّد إبََر
إن ً استأجر وَم فذهب بَجوابَه، ويجيء بَالبصرةا فلٍن إإلىَ بَكتابَه ليذهب رْجل

ًا فوجدهَ ّد ميت َأبَي حنيفة َأبَي عند وهذا له، َأجر فل الكتاب َفَر يوسف. وقال و
ّليث َأبَو الفقيه والشافعّي. وذكر مالك قول وهو الذهاب، َأجر محمد: له قول ال

َفىَ َأنِه محمد. لمحمد قول مع يوسف َأبَي ْو البعض، دون عليه المعقود بَعض َأ
َلْجر فيستحق ْدرْ ا َق َلْجر َأّن َأوفىَ. ولهما ما إبَ َبٌَل ا ْقل مقا َن َأْمٌر هو إإذ الكتاب إبَ

ٌد إإذا ـ فيه بَما العلم وهو ـ المقصود إإلىَ وسيلٌة َأو الناس، بَين مقصو ّدهَ ف َفقد رَْ
َأما فيسقط نِقضه َلْجر. و ًا وجدهَ لو ا ْوصََل هناك الكتاب فترك غائب ُي فله إإليه، إل

ّذهاب َأْجُر ًا، ال إعه. وفي في بَما َأتىَ لنِه إإْجماع استأجر لو «المحيط»: وكذا ُوْس
ً َغ رْسولِ ّل ًا يجد فلم بَبغداد، فلٍن إإلىَ رْسالته ليب َلجر فله وعاد، فلنِ ْطع ا َق إل

إسعه في الذي َلنِه المسافة، إلسماع.  لِ ُو ا

ْئَجارُْ (وصََّح إت ٍرْ اْس ْو َدا َأو َأ ّكاٍن)  َ حانِوٍت ُد إبَل إر ( ْك إجر ما إذ ْعَمُل) المستأ إه) َي ْي إف )
ّكان الدارْ من المقصود َلن يْصح، لِ َأْن والقياس ّد يكون قد وهو الِنِتفاع، وال
ْكنىَ إع يكون وقد بَالّس إتعة، بَوْض َلْم ّين لم ما يجوز لِ َأْن فينبغي ا َب فيها، يعمل ما ُي

َلرْاضي ْبس. ووجه والثياب للزرْاعة، كا ّل فيها المتعارَْفَا العمل َأّن الِستحسان إل
ْكنىَ، ْقد فينصرفا كالمشروط، والمتعارَْفا الُس َع ْكنىَ، إإلىَ ال َلرْْض إبَخلفا الّس ا
إإنِهما والثياب واللبَس. المزرْوع بَاختلفا يختلفان ف

َأي َلُه)  َو إجر ( َتأ َنىَ في للُمس ْك ُكّل فيها الُس الحطب، ككسر َعَمٍل) للطلق، (
إل َغْس َنىَ َلن الثياب، و ْك إإلِّ) بَذلك تتم لِ الُس توابَعها. وفي من فتكون (

ّنِما «المبسوط» و إإ ّذخيرةا»:  ْبَط له يكون «ال َواّب رَْ ّد ٌع فيها كان إإذا ال ْوض ّد َم َع ُم
َأما لذلك، َوى له فليس يكن لم إإذا و إس إن ذلك. ( إه ْو إء) نِحو ُم َنا إب َدادةا، ال إح ال

إقَصارْةا، ّطْحن وال ّدابَة وال ًا فيه لن اليد، دون بَال ًا ضررْ ّيد ظاهر بَما العقد فيتق
دلِلًة. ورْاءهَ

َأن إسد َعمٍل ُكّل والحاصَل:  ْف ُنه َأو البناء ُي إه ْو ّقا يصيُر لِ فذلك ُي َتَح إق له ُمْس َل ْط إبَُم
إد ْق َع ّ ال إهُن لِ وما يشترط، َأْن إإلِ ْو ّق فهو ُي َتح ْطلق ُمْس ْقد.  إبَُم َع ال

ْئَجارُْ (لِ إت َأي اْس إصّح لِ َأرٍْْض)  ّتىَ َأرٍْْض استئجارُْ َي ُع) فيها، ما ُيَسّمَي (َح َها ُيْزرَْ ّنِ ل
َ

َتأجر ّد فل الضررْ، في متفاوٌت فيها ُيْزرَْع وما وغيرها، للزرْاعة ُتْس التعيين من بَ
َع لئل َق ُيَسّمي المنازعُة، َت ْو)  َأ َأي (َما ( ُعّمُه)  ُعّم َي َلرْض، في يزرْع ما َي َأْن ا ْذكر بَ َي
ُعمه ما َسّمىَ إإذا َلنِه فيها، يشاء ما يزرْع َأنِه إضية الجهالة ارْتفعت ي ْف إإلىَ الُم

َو) حتىَ المنازعة ْوَن ( ُك َت َلرُْْض ( َيًة ا إل إن َخا َلنِها َع إة)  َع بَها مشغولًة كانِت لو الّزرَْا
إن الِستيفاء مقدورَْ عليه المعقود يكن لم إإ َأي منها. (ف َها)  َتأَجَر َلرَْْض اس إء، ا َنا إب (لل
إس َأو َغْر َلّن ال ْقَصد منفعٌة ذلك صََّح)  إض، إمْن ُت َلرْْ للزرْاعة. كاستئجارْها فكان ا

َذا إإ إت (و َقَض ْنِ َأي ا ُةا)  ّد ّدةا الُم َأي الجارْةا ُم َها)  ّلَم إجر يلزم (َس ّلم َأْن المستأ ُيَس
َلرْْض َها إإلىَ ا إك إل إمَن ما َغًة)  إرْ َفا َناء (( إب َغْرس ال َأْن وال إه، علىَ ُيجبر إبَ إع ْل تقدير َلن َق
إلجارْةا في المدةا ٌةا والغرس للبناء وليس انِقضائها، عند التفريغ يقتضي ا مد



ْلع كاشتراط فيكون إإليها، ينتهيان معلومٌة َق ًا المدةا انِقضاء عند ال َف ودلِلًة، ُعْر
ُةا انِقضت لو ما بَخلفا إلجارْةا مد َلرْض وفي ا َأْجر يترك حيُث يدرْك لم زرْع ا بَ
ْثل إم إهَ في ال َدهَ، َأْن إإلىَ يد ُبلوغ َلّن يستحص َيًة الّزرْْع إل في فكان معلومًة َغا

ْير إخ َأ ْثل بَأْجر الت إم ْين.  مراعاةا ال ّق للَح

ّ إإلِ ْغَرَم َأْن ( إجُر َي َأي الُمؤ َتُه)  َلن الغرس َأو البناء قيمة إقيم ًا)  ْوع ُل ْق ذلك في (َم
ًا َكُه) هو لهما نِظر ّل َتَم َي َو ّنْصب ( ْطٌف بَال إبَل يغرم علىَ َع إر إرَْضا ( إج َتأ إإْن الُمْس

َلرَْْض َقصََّ) ا ُع، َنِ ْل َق َع فيه َلّن ال ْف إجر عن الضررْ َد َأي الُمؤ إإلِّ)  إإْن (و إقصَّ َلْم و ْن ُي
ُع َلرْض القل َأي ا ُهَ)  إرَضا إب َف إجُر فيتملكه ( إرَضا الُمؤ ْو المتسأجر بَ َأ يْرَضىَ) عطف (
ّ َأو َأي يغرم، علىَ إجُر َيْرَضىَ َأْن إإلِ َأي الُمؤ إه)  إك َتْر إبَ إك ( َغْرس، َأو البناء َتْر َلن ال

ّق َلرْض لرّب الَح َذا ا إإ إضَي ف إرْ رَْ َأجر الغرس َأو البناء إبَاستمرا له كان َأْجر بَغير َأو بَ
ْوُن ذلك ُك َي َف ُء ( َنا إب َغْرُس َأو ال َأي ال َذا)  َه إجر إل َلرُْْض المستأ َذا) وهو (وا َه إجر، إل الُمؤ
واضٌح. وهو

ْطبة) ـ َقْضب، ـ فسكون بَفتح (والّر إفْست بَالفارْسية وهي ال َأي إإْس إةا)  (كالّشَجَر
َها، ْكُم َلُم لِ َلنِها ُح ْع إمَن) الُمستأجر غاية لِنِتهائها ُي إحّصَة (وَض إةا (ال َد َيا علىَ بَالّز
إكَر) من ـ بَالكسر إحْمٍل) ـ ُذ إلجارْةا، عقد ( ّبًَة استأجر يعني ا إمل َدا عليها ليح
ًا َدارْ ْق ًا إم ّين، نِوٍع من معين َع َبْت، سّمىَ إمّما َأكثر فَحَمل ُم إط َع إمن ف إإْن زاد ما َض )

َدابٌَة َقْت)  َطا إطبت َلنِها الحمل، ذلك مثلها َأ ليس هو وبَما فيه، مأذوٌن هو بَما َع
َأذوٍن عليهما.  فانِقسم فيه بَم

إمن َو) َض ُكّل ( إة ( ْيَم إق َدابٌَة َلْم إإْن ال إطق)  َها ُت ُل ْذن لعدم ذلك، مث إل ً فيه، ا َأصَْل

إه إج ّيد عن لُخُرو َق ْون العادةا.  َك إلجارْةا إبَ رْكوب علىَ كانِت لو َلنِها حمل، علىَ ا
َأرْدفه معيٍن شخصٍَّ إطبت آخر ف َع َأو َأخف كان سواء قيمتها، إنِْصَف َضمن الدابَة ف

َقل، ْث َلَف َلن َأ إة ت ُأ لِ الركوب من الدابَ ْقل، من ينش ّث ْذ ال إسن ثقيل رُّْب إإ يح
ْقله يضر فل الركوب َيُضّر يحسنه لِ وخفيٍف بَالدابَة، إث َلّن بَها، َف ُيوزن لِ الدمي و
إطيق الدابَة كانِت إإذا العدد. وهذا فيه فاعتبر ُق لِ كانِت لو حتىَ اثنين، حمل ُت تطي

إمن ذلك قيمتها. كّل َض
إإْن ّيد و ْبس والثوب بَراكٍب، الدابََة َق ُل ّين، لِبٍَس إبَ َع إمن غيرهَ إإلىَ فخالف ُم َض

إلف، إإْن القيمَة ْت ّناس لتفاوت ُأ ُلُه الركوب في ال يختلف ما ُكّل واللبس. ومث
إمل. ولِ بَاختلفا ْعين يعتبر المستع ّت إمل، يختلف لِ فيما ال ْع َت شَرط فلو بَالُمْس
ْكنىَ ٍد ُس إح ْينه وا َع إجر جاز الدارْ، في إبَ إكَن َأْن للمستأ بَرد فيها. والتلف غيرهَ ُيْس
َأن الدابَة إذب بَ ْذٍن بَل الّضْرب َأو تجري، ولِ لتقف نِفسه إإلىَ إلَجامها يج صَريٍح، إإ
إجب َتأَجر والعبد المستعارْةا، الدابَة كهلك حنيفة، َأبَي عند الضمان ُيو الُمْس

ّيداهَ بَالّضْرب. وهما والشافعّي. كمالك المعتاد، بَغير ق
ً عليه ليحمل الجمل استئجارْ وصَح إمل ّكَة إإلىَ ورْاكبين َمْح مثلً. الُمشَرفة م

إمل ويتعين إمل، الَجّمال مشاهدةا ويستحب البلد، ُعْرفا في المعتاد الَمْح الَمح
وهو المشاهدةا، الشافعّي مالك. وشرَط قال وبَه الجهالة، عن َأبَعد َلنِه

المنازعة. إإلىَ فيؤدي مجهوٌل َلنِه القياس،
إمل معلوٌم، وهو الراكب هو المقصود َأّن الِستحسان، ولنا: وهو ٌع، والَمْح وما تابَ



يتعلق وما الفراش َيَر لم إإذا وكذا المعتاد، إإلىَ بَالّصْرفا تزول الجهالة من فيه
ٍد بَه. وصََّح ٍم، مكاٍن إإلىَ معلوم لزا ًا منه، نِقصَّ ما عوض ويجوز معلو لبعض خلف
الشافعي. َأصَحاب

إسد (فيما فصل الجارْةا) ُيف
َأي َها)  ُد إس ْف ُي إلجارْةا ( ُد (ُشُروٌط ا إس ْف َع) وهي ُت ْي َب يقتضيها لِ التي الشروط ال

إلجارْةا َلن فيه، وقعت الذي العقد َلعيان، في البيع بَمنزلة المنافع في ا ولذا ا
َقال ْفَسُخ. ُت ُت و

ُع يقتضيها لِ التي والشروط ُدهَ، البي إس ْف إلجارْةا تقتضيها لِ التي الشروط فكذا ُت ا
إسدها. وذلك ْف إإدخال (َمَرّمة) الدارْ، كاشتراط ُت ْذع و ْفُسد في إج َت ًا سقفها. و َأيض

ًا استأجر لو كما عليه، المعقود بَجهالة شيء َأي َأو يزرْعها، َأنِه يذكر ولم َأرْض
إةا إبََجهالة وكذا يزرْعها، ّد ّدورْ بَها، المنفعة تعلم فيما الُم ْدرْ جهالَة لِستلزامها كال َق
َلجر بََجهالة وكذا المنفعة، ّثَمن َلنِه ا إله وكذا البيع، في كال ْع ْنس من إبََج إة إج َع َف من

إجر، ْكنىَ دارْ كاستئجارْ المستأ َنىَ للّس ْك ْبس ُأخرى، دارْ بَُس ُل ْبس ثوٍب و ُل آخر. بَ
َلعيان المنافع َلن يجوز، الشافعي وعند بَجنسه بَالعين العين ومبادلة عندهَ، كا

المساومة. عند صَحيحٌة جنسه بَخلفا َأو
إكي ما ولنا َتب َسَماعة ابَن َأن ُح ٍد إإلىَ َك ْكنىَ إإجارْةا يجوز لِ وقال: لم محم ٍرْ ُس دا

َنىَ ْك ٌد فكتب دارْ؟ إبَُس إإنِك في محم ْلَت جوابَه:  ْكرةا، َأط إف ْتَك ال َبَ َأصََا الَحيرةا) (و
ّبائي وجالست َأما منك وكانِت الُج إلْمت َزلة.  ْكنىَ إإجارْةا َأّن َع ْكنىَ دارْ ُس ٍرْ إبَُس دا

إهّي كبيع ْو ُق إهّي ال ْو ُق َئًة؟ بَال وذا المنفعة من َيحدثِ ما عليه المعقود َأّن بَيانِه نِسي
إإذا الحال، في موجود غير ّتَحد ف نِسيئًة، بَجنسه شيء كمبادلة كان الجنس ا

ّنساء ُيَحّرُم بَانِفرادهَ والجنس ّنساء َلن الجنس، اختلف إإذا ما بَخلفا عندنِا، ال ال
إلف الجنس في َت ًا َأسلم لو كما بَحرام، ليس الُمْخ ّي إه ّي.  في ُقو إو َمْر

إإن ّنوع؟ اختلفا قيل: عند ف ًنىَ يفسد المعنىَ لهذا يفسد َلم إإْن ال وهو آَخر، لمع
ّدين الدين َبَيع َأّن ْهي حراٌم بَال ّن إلىَء عن لل َكا إلىَء. قيل: الذي ال َكا الباء تصَحبه بَال
ُأقيم عليه، المعقود هو بَمنزلة الخر فيصير عين، وهي المنفعة ُمقام المحل و

ًا يكون بَل العين، بَغير العين غير يكون فل الثمن، جائز. فذلك بَدين، عين
إجُب َي ْثل َأْجُر (ف إم ُد لِ ال َلىَ ُيَزا َفر مالك الُمَسّمىَ) وقال َع َأحمد: والشافعي َوُز و

إلجارْةا في إجب الفاسدةا ا ْثل َأْجُر َي إم ًا ال جهل َأو الجر ُيَسّم لم إإذا إإلِ بَلغ ما َبَالغ
َتْسمية كله، َهم، مئة كتسمية بَعضه َأو ما، ثوٍب َك ٍذ ما ثوب َأو إدرْْ إجب فحينئ َي

َلْجُر ًا ا َغ إل ًا استأجر بَلغ. ولو ما بَا ّكَة إإلىَ إحمارْ إمله ما ُيَسّم ولم َم فحمل عليه، َيْح
إمثل َأْجُر لِ المسمىَ وجب وبَلغها، المعتاد الَحمل َفر. قال كما ال ُز

ُةا (وصََّح ٍرْ إإَجارَْ ٍر ُكّل دا ُه إن بَل بَكذا، َش َيا إةا َبَ ّد ٍر الُم إرْ في) شه ّذ َتع إل ٍد)  إح َوا العمل (
َأي بَالعموم َقط)  َف ّ الشهر غير في يصح ولِ ( من معلومًة جملة ُيَسّمي َأن إإلِ
إعلم فيها فيصح الشهورْ، َأحمد، في الشافعي قال وبَه بَالمدةا، لل «الملء» و
إإذا واختارْهَ َطخري. و إلصَ َتّم) الشهر ا إل كان ( ٍد لك إلجارْةا َفْسخ، منهما واح ـ ا
وبَمحضرهَ يوسف، َأبَي قول علىَ صَاحبه محَضر غير من ـ الصحيح العقد لِنِتهاء
ّ ُتفسخ ومحمد. وقيل: لِ حنيفة َأبَي قول علىَ بَالِتفاق. وقال صَاحبه إبََمْحضر إإلِ



َلصَح في الشافعّي إلجارْةا ا إلجارْةا مجهولٌة. وقال المدةا َلن بَاطلٌة، ا مالك: ا
ْهٌر َمَضىَ وكلما صَحيحٌة، ّق َش ُتح َلجر، اس ٌةا المنافع َلن ا ّدرْ َلجر بَتقدير مق فل ا

ْكر إإلىَ يحتاج المدةا.  إذ

ًا (و) صَحت ٍر ُكّل (في َأيض ْه ُكُن َش إه) ولم في َيْس إل ّو إجر يكن َأ ُيْخرجه َأن للُمؤ
ّ ينقضي َأْن إإلىَ ْذرْ، إإلِ ُع َذا َلنِه َأحمد، قال وبَه إبَ ْدرْ) من بَه َق َنىَ (ال ْك صَارْ الُس

ًا َطاةا. والمراد كالبيع فكان فيه العقد فيتم معلوم َعا ّول بَالُم َأ ّوله الشهر بَ ًا، َأ َف ُعْر
ُلولىَ الليلة وهو َتىَ. وبَه الرواية، ظاهر وهو ويوُمها، الشهر من ا ْف ُي

إإْن ّول َسّمىَ (و ّدةا َأ َأي الُم َذاَك)  َها َسّمىَ فما َف َل ّو َأي َأ إإلِّ)  إإْن (و ّول ُيَسّم َلم و َأ

ْقُت المدةا َو َف إد) هو ( ْق َع َها، ال ُل ّو َلوقات َلن َأ َوْت لما ا إة َتَسا العقد ذلك إإلىَ بَالنسب
ّيَن َع ُقبه، الذي الزمان َت ْع إإْن َي َف ْيَن َكاَن) العقد ( إح َأي ( إهّل)  ْبَصُر َي بَصيغة الهلل ُي

َلول اليوم والمراد المجهول، ّلة) في (اعتبر الشهر من ا إه َل كلها، السنة شهورْ ا
َلصَل هي َلنِها ُلونِك الشهورْ. قال في ا َأ َيْس إن تعالىَ: { إة َع ّل إه َل ْيُت إهي ُقْل ا إق َوا َم

إس}ٍ، ّنا َأي إلل إإلِّ)  إإْن (و َأْن يهل حين العقد يكن لم و الشهر َأثناء في كان بَ
َأي ّياُم)  َل ّلها السنة ُشهورْ في فالمعتبر (فا َليام، ك وهو حنيفة، َأبَي عند وهذا ا

َأحمد. عن ورْواية ، للشافعي وقول يوسف، َأبَي عن رْوايٌة

ٍد وعن َوايٌة للشافعّي وقول يوسف َأبَي عن رْوايٌة وهو محم إرْ الشهر َأحمد، عن و
َلول َليام ا ْكَمل بَا ُي ْير الشهر من و إخ َل إهلة، والباقي ا َل َلصَْل َلن بَا اعتبارْ في ا

َلهلة، الشهورْ َليام ا الصلةا عليه قوله إإلىَ ترى َألِ ضرورْةا، إإليها يصارْ وا
إه، والسلم: «صَُوُموا إت إطُروا إلُرؤُي ْف َأ إه، و إت إإْن إلُرؤُي ُكْم ُغّم ف ْي َل ُلوا َع إم ْك َأ ّدةا َف إع

َبان»، ْع ُةا َش َلول في والضرورْ ْكَمل الشهورْ، من ا ُي إخير الشهر َأيام من َف َل ا
َلصَْل. بَينهما فيما ويعتبر بَا

َلبَي َلول تتميم وجب لما َأنِه حنيفة و إم ا َليا تتميمه وجب الثانِي، ابَتداء قبل بَا
ّنِه الثانِي من إدىء بَه، متصل َل ُت ْبَ َليام الثانِي فا ًةا، بَا إر إإلىَ وهكذا ضرورْ إخ المدةا آ

َأي إةا)  ّد إع َتبر كما (كال ْع إهلة كانِت إإذا العدةا في ُي َل ُء كان إإذا بَالشهورْ: ا العدةا ابَتدا
إهلَُل، يهل حين َليام ال َذا وا الّشهر. َأثناء في ابَتداؤُها كان إإ

ُةا (و) صَح إإجارَْ إم ( َأما الَحّما إفا الَحّمام والَحّجام)  َعارُْ َت َوى وقد الناس، فل الحاكم رَْ
إه» عن في إك ْدرَْ َت إلُمون رْآهَ قال: «ما َأنِه مسعود بَن الله عبد «ُمْس ًا الُمْس َن َحس
َأما لمكان ساقٌط الجهالة من فيها حسن». وما الله عند فهو الضرورْةا. و

ُد فمنع الَحّجام َته، َأحم إلٌم َأْخَرَجُه لما إإجارَْ ْيج بَن رْافع عن ُمْس إد الله رْسول َأّن َخ
َكْسُب وسلم عليه الله صَلىَ ْيٌث». الَحّجام قال: « إب َخ
َأّن ابَن عن الشيخان رَْوى ما ولنا احتجم وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عباس: 

َأعطىَ ًا كاَن لفظ: ولو في البخارْي َأْجَرهَ. زاد الَحّجاَم و إه. وفي لم َحَراَم إط ْع ُي
إلم لفٍظ: لو َتُه َع َه إلم: ولو لم َكَرا إلُمْس إه. و إط ْع ًا كان ُي َت إه. وذلك لم ُسْح إط ْع ّنِه ُي َأ

إحل لِ كما ٍد َي ْكُل َلح إم َأ إحل لِ الحرا ُعُه له َي ْف إهَ إإلىَ َد إر ْي َأكله. وكرهَ َغ َبه لي َكْس
َأبَو عثماُن إعي والحسن هريرةا و ّنَخ إلَما) في رْوينا، لما وال َأن (و َأحمد:  «ُمسند» 

ّيصة َأل ُمَح إب عن وسلم عليه الله صَلىَ النبّي س يزل فلم فنهاهَ، له، الَحّجام َكْس
ّلمه َك إضحك، قال: «اعلفه حتىَ ُي إعمه َنِا ْط َأ رْقيقك».  و



َأي إإجارْةا (و) صَح إر)  ْئ ّظ إضع (ال ٍر الُمْر َأْج إبَ ّيٍن) والقياس ( َع إإجارْةا يصح لِ َأنِه ُم ك
إب الشاةا َأو البقرةا إإجارْةا لبنها، إلُشْر ُبْستان و ُهَ، ليأكل ال ّ ثمَر لقوله صَحت َأنِها إإلِ

إإْن ْعَن تعالىَ: {ف ُكْم َأرَْْض ُهّن َل ْو ُت ُد َفآ ُهّن}ٍ والمرا َلّن الطلق، بَعد ُأُجورَْ ذلك و
ّقّرهم وسلم عليه الله صَلىَ النبي قبل كان َأ إلجماع ف ُلمة عليه. و ذلك، علىَ ا

َها إم َعا َط إبَ َها) ولها (و إت َو إكْس َأحمد. ومالك حنيفَة َأبَي عند وهذا الوسط، و و
ُلْجرةا. لجهالة الشافعّي، قال يجوز. وبَه ومحمد: لِ يوسف َأبَو وقال ا

َأي إج)  ْو ْلّز إل َها) وهو الظئر زوج (و ُؤ ْط َو َأحمد. وقال الشافعي قول ( مالك: و
ّ ذلك له ليس إجر، بَرضاء إإلِ َبل. يقطعها وقد اللبن، ينقصَّ قد َلنِه المستأ بَالَح
َء َأّن ولنا ّق الوطىَ إلجارْةا، عقد قبل الزوج َح إجر يتمكن فل ا من المستأ

ْيٍت في فيه. (لِ مشكوٍك َلْمر يسقط ولِ إإْسقاطه، َأي َبَ إجر)  لزوج ليس الُمْستأ
ْئر إظ إجر، بَيت في وطؤها ال ّ فيه ذلك فعل للزوج فليس حقه، بَيته َلن المستأ إإلِ
إإذنِه. بَ

َأي ُنه ممن كان سواء الظئر لزوج (وله)  إشي َأته تكون َأْن َي ًا امر ْئر (في لِ َأو إظ
َكاح َأي إنِ ٍر)  إه ْقرارْ غير من معلوم َظا َأي إإ َها)  َفْسُخ إلجارْةا فسخ ( إإْن ا َذن) َلْم ( َيأ

َأي الزوج َأي إلجارْةا، في للظئر (لها)  إلرْْضاع َلن ا إقصَّ ا ْن ذلك وفي جمالها من ُي
َقّرْت) الظئر إإْن (لِ التطوعات، من يمنعها كما منه يمنعها َأْن فله بَه، إإْضرارٌْ َأ

َلن إه)  إح َكا إن إبَ إلجارْةا عقد ( إزمها، قد ا إجر. حق في مقبول غير وقولها َل المستأ
إل ْه َل َأي (و إبّي)  َأي َأوليائه الّص َها)  َفْسُخ إلجارْةا ( إإن ا إرَضْت) الظئر ( ْو َم َأ َلْت) ( إب َح

الصغير.  يضر والحامل المريض لبن َلّن

َأي َها)  ْي َل َع ْئر (و ّظ َغْسُل ال َغْسل الصبّي ( إه) من و)  إبَ َيا إث ونِحوهما والغائط البول (
إإصَْلَُح إه (و إم َعا ُنُه) ـ َط ْه َد إح و ْت َف ُعْرفا، ـ بَال ذلك تتولىَ التي هي الظئر َأّن علىَ لل

َلصَل فصارْ إلجارْةا َأّن كالمشروط. وا توابَع من كان فما عمٍل علىَ وقعت إإذا ا
إلجارْةا في يشترط ولم العمل ذلك ْير، علىَ ا إج َل ُعْرفا). فيه فالمرجع ا (لل

َلىَ َع َأي (و إه)  ْي إبَ أ
إب َ َأي الصبي أ َلْجُر)  َأي الظئر َأْجر (ا َها)  ُن َثَم ثيابَه ثمن (و
ّدهن وما يغسل وما وطعامه ّنِها بَه، ُي إإْن نِفقته من َل َأي (ف ْتُه)  َع إن الصبي َأرَْْض َب َل إبَ )

ٍةا ْتُه) ـ َأو َشا ّذ ٍم رْبَته َأي ـ المعجمة بَتشديد َغ َعا َط إبَ إت ( َأي َوَمَض ُةا)  ّد مدةا الُم
َ الجارْةا َفل َها) وبَه َأْجَر ( َأحمد. والشافعّي مالك قال َل و

العبادات) علىَ الجارْةا (حكم
إلجارْةا (ولِ إصّح) ا إت) في َت َدا َبا إع كّل َأّن عندنِا الوافي» والمذهب «شرح (لل

إن)، بَاطل عليها فالِستئجارْ المسلم، بَها يختصَّ طاعة َذا َل إة والحج (كا إلَماَم (وا
إليم ْع َت إن)، و َأ ُقْر َطاء، وقول َأحمد، نِصَّ وهو الفقه، وتعليم ال والّضّحاك، َع

إري، ْه ّنَخعي، وطاوس، إسيرين، وابَن والحسن، والّز إبي.  وال ْع والّش

َأحمد والشافعّي، مالك، وقال ٍة: تصح في و َلجير علىَ يتعين لِ ما كل في رْواي ا
ّين لو حتىَ المسجد، لبناء كالِستئجارْ فعله، إلفتاء َتع إلمامة َأو ا ٍد علىَ ا لِ واح



ّوج والّسلم الّصلةا عليه َلنِه إإجارْته، تصح ً َز إإذا من معه بَما رْجل جاز القرآن. و
ًا القرآن تعليم إب في إعوض َلّن بَاب في جاز النكاح، بَا إلجارْةا. و سعيد َأبَا ا

إرْي ْد َقىَ الُخ َأَخذ الكتاب بَفاتحة رَْ ًا و إطيع ُبَُه هو واقتسمه الغنم، من َق َأصَحا َأْمر و إبَ
إبّي ّن إإّن عليه الله صَلىَ الله رْسول وسلم. وقال عليه الله صَلىَ ال ّق وسلم: « َأَح

ُتم ما ْذ ًا عليه َأَخ َلنِه كتاُب َأْجَر ُذ يجوز الله». و المال، بَيت (عليه) من الّرزق َأْخ
َلْجر فيجوز إإنِه عليه ا َلنِه بَمعناهَ، ف َعّمن الحج في الِستنابَة إإلىَ يحتاج قد و
َعَجز عليه وجب ْعله عن َو ٌع يوجد ولِ إف َبّر َت بَه. ُم

َوى ما ولنا إإسحاق َأحمد رَْ ُهويه، بَن و َبة، َأبَي وابَن رَْا ْي حديث من الرزاق وعبد َش
ْبل بَن الرحمن عبد ْعُت إش إم يقول: وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوَل قال: َس

ْقَرؤُا َأكلوا ولِ القرآَن «ا ُفوا ولِ بَه، ت ُلوا ولِ عنه، َتْج ْغ إثُروا ولِ فيه، َت ْك َت بَه». وما َتْس
َوى إد َأبَو رَْ ّلْمُت الّصامت بَن ُعبادةا عن ماجه وابَُن داو َع ًا قال:  َأهل من نِاس

إة ّف َدى القرآن الّص ْه َأ ْيَست منهم رَُْجٌل إإلّي و َل ًا. فقلت:  إمي إبََماٍل، قوس َأرْْ َها و إبَ
إل في ْي إب َألُت َس إإْن ذلك، عن وسلم عليه الله صَلىَ النبّي الله. فس َأرْدت فقال: «

َقَك َأن ّو ّلُه ُيط ًا ال َق ْو ٍرْ إمن َط ْلها». وفي نِا َب ْق ْلُت: ما فا ُق َف يا فيها َتَرى رْواية: 
َتها كتفيك بَين فقال: «جمرةا الله؟ رْسوَل ّلد َتها».  َأو تق تعلق

َوى إب َورَْ ُطُرق «الّسنن َأصَحا إبَ َلرْبَعة»  ْفظ مختلفة، ا َل ّنسائي داود َأبَي َف عن وال
قال: قومي، إإَماَم اجعلني الله، رْسوَل : قلت: يا قال العاص َأبَي ابَن عثمان

ْنَِت ُهْم، َأ إخذ إإَماُم ّت ًا وا َنِ ّذ ُذ لِ ُمؤ َأخ إه علىَ ي إنِ َذا ًا». ورْوى َأ في الترمذي َأْجَر
ًا َند إإّن العاص َأبَي بَن عثمان عن الحسن، إإلىَ «جامعه» ُمْس إخَر قال:  َد ما آ إه َع

َأن وسلم عليه الله صَلىَ الله رَُْسوُل إإلّي إخذ « ّت َنِا ا ّذ ُذ لِ ُمؤ َأخ إه علىَ ي إنِ َذا ًا». َأ َأْجَر

َأّن تصريح فيه ليس التزويج وحديث َداق، التعليم بَ ّلُه صََ َع َل َها َف ّوَج ّياهَ َز إر إإ بَغي
َداٍق ًا صََ ّوَج كما له إإكرام َبَا ز ْلَحة َأ ْيم ُأّم َط َل إإّن علىَ ُس إمه. ف َ يصح النكاح إإْسل
ْكر بَدون ْهر يجب ذلك ومع المهر، إذ ْثل َم إم أي «اللم»، وتكوُن: «الباء» مكان ال

إلَما» معك َأةا لعل أو القرآن، من « ذلك. بَاعتبارْ له وهبتها المر
ّق ومعنىَ َأَح ُتْم ما قوله: « ْذ ًا عليه َأَخ َتاُب َأْجر َعالة إك إج َية، في الله» ال ْق َلّن الّر

ْقية، جزاء سياق في ذلك َعالة ودائرةا الّر إج ْوسع ال إلجارْةا. ولهذا دائرةا من َأ ا
إلجارْةا، دون والمدةا العمل جهالة مع تجوز َذ َأّن َأو ا َأخو َع منه الم كان الغنم قطي
ًا إمن غير كافر َأ ُذ فجاز ُمْست َأو َأْخ َأو ولم واجٌب الضيف حق َأّن ماله.  يضيفوهم. 

ْقية َأن ٍةا ليست الّر ُلْجرةا َأْخذ فجاز َمْحضة، بَقراء عليها. ا
َأما ّدى إلَمْن فيجوز المال بَيت إمْن الرزق و ُعه، يتع ْف مصالح من المال بَيت َلّن َنِ

ْقف مجرى فجرى المسلمين َو َأما بَخلفا عليهم، ال ُلجرةا. و الحّج عن الِستنابَة ا
إمر َفْرض يسقط وبَه النِفاق، ثواُب فلل ًةا فيكوُن عنه ال ْدمة، ُأْجر إخ ْطع َأو لل َق إل

َلفعال َأّن تقدير المسافة. وعلىَ ُع ا َق إمر عن َت ًةا تكون لِ ال بَل الحج، علىَ إإجارَْ
ًا َق َفا ْنِ إب.  عن إإ إئ ّنا ال

َتىَ ْف ُي ْوَم (و ّي َأي ال َها)  إت إصّح إلجارْةا إبَ َذان علىَ ا َل إلمامة ا لن القرآن، وتعليم وا
إميَن ّد ّنِما المتق ُعوا إإ َن ْعلها في زمانِهم في الناس لرغبة منها َم ًا، إف وفي احتسابَ

إلْحسان فاعلها مجازاةا ففي المعنيان، زال قد الزمان هذا َشْرط. وفي بَل بَا



إلجارْةا صَحة عدم َها، عليها ا ُع إيي ُعد ولِ َتْض ْب إمنة، بَاختلفا الحكم يختلف َأْن َي َلْز َألِ ا

ُء َأّن ترى ّنَسا َأبَي والسلم الصلةا عليه زمنه في الجماعات إإلىَ َيْخرجن ُكّن ال و
َعهن حتىَ بَكر َن ذلك. عن ُعَمُر َم

القرآن تعليم علىَ الِستئجارْ استحسنوا مشايخنا وفي: «الهداية»: وبَعض
ْفتىَ الفتوى. وفي وعليه اليوم، ُي الفقه تعليم علىَ الِستئجارْ بَجواز «النهاية»: 
ًا َتىَ زمانِنا. وفي في َأيض ْف ُي إهَ، «المجمع»: وقيل:  إز علىَ الِستئجارْ َأي بَجوا

إلمامة التعليم َأصَحابَنا بَعض «الروضة»: عن «الذخيرةا» و والفقه. وفي وا

إلمام، زمانِنا في يجوز ُذ والمعلم والمؤذن، ل ُلجرةا. َأْخ ا

المعاصَي) علىَ الجارْةا حكم (في فصل
إلجارْةا (ولِ) تصح إصَي، ا َعا إء) لقول (للَم َنا إغ وسلم: عليه الله صَلىَ الله رْسول كال

َء َنا إغ إإن) ال إبُت «( ْن َق ُي إب». رْواهَ في النفا ْل َق الملهي، سائر داود. وكذا َأبَو ال
إمْزَمارْ، َع نِافع داود» عن َأبَي «ُسنن في لما الغزو، لغير والطبل كال إم قال: َس

ًا عمر ابَن ْيه في ُأصَبعيه فوضع إمْزمارْ َنِ ُذ ُع لي: يا وقال الطريق، عن ونِأى ُأ نِاف
ًا؟ َتْسمع هل ْيه من ُأصَبعيه قال: قلت: لِ. قال: فرفع شيئ َنِ َذ ْنُت ُأ ُك مع وقال: 

إمع وسلم عليه الله صَلىَ النبّي هذا. .  مثل فصنع هذا، مثل َفَس

إح) لقول ْو ّن ْيَس عليه الله صَلىَ الله رْسول (وال َل ّنا وسلم: « َد، َضَرب َمْن إم الُخدو
ّق ْيوب، وَش َعا الُج َد ْعوى و َد ًا البخارْي. وفيه الجاهلية». رْواهَ إبَ َأبَي عن َأيض

َأّن إرىء وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسول موسىَ:  إة، من َبَ إلق إة، الّصا َق إل والَحا
ّقة. الصالقة: التي ْوح. والحالقة: التي بَالبكاء صَوتها ترفع والّشا ّن إلق وال َتْح

َأسها ّقة. التي في رْ ْقد َلّن الحالة. وذلك تلك في ثوبَها تشق المصيبة. والّشا َع
إلَجارْةا ًا، عليه المقعود تسليُم بَه يستحق ا بَه يكون ما َأْخذ علىَ ُتستحق فل شرع
ًا، الشريعة. إإلىَ مضافة المعصية تصير لئل عاصَي

إلجارْةا (ولِ) تصح إب ا َعْس ْيس) وهو (ل ّت إلنِاثِ، علىَ َنِْزوهَ ال البخارْي رَْوى لما ا
َأبَو ّنسائي والترمذي داود و َأّن ابَن عن وال وسلم عليه الله صَلىَ النبّي عمر: 
إب عن نِهىَ ْيس. وفي َعْس ّت َأحمد: نِهىَ ال إن عن «ُمْسند»  إب َثَم َفْحل. َعْس ال

ُةا (ولِ) تصح إإجارَْ ّ الُمَشاع ( إك) علىَ إمْن إإلِ ْي إر َلصَح الّش إبَي عند ا أ
وهو حنيفة، َ

َفر قول َأحمد، ُز ْقَسم، إمّما كان سواء و َلرْض، ُي يوسف َأبَو كالعبد. وقال لِ، َأو كا
ًا الشريك غير من والشافعّي: يجوز ومالك ومحمد ّيَن إإْن َأيض ّ َنِصيبه، َبَ إإلِ فل و

إن فيه، ويتهايآن الصحيح، علىَ تصح َبرا ُيْج معاوضة عقد هذا َلن ذلك، علىَ و
في قولهما علىَ اليوم «المغني»: والفتوى كالبيع. وفي الُمَشاع، في فيجوز
َأْن قول علىَ جوازها في والحيلة الُمشاع، إإجارْةا قاٍض إإلىَ العقد يرفع الكل: 
بَه.  يحكم

ُةا (ولِ إض الّرَحىَ إإَجارَْ ْع َب َأي إبَ إقه)  ْي إق إجر ذلك دقيق َد إه، علىَ المستأ إن إإْن َطْح ف
ُق َطَحن ْثل. (و) لِ َأْجُر وللطاحن المطحون، إلَرّب فالدقي إم َها) من إإجارْةا ال إو َنِْح )

إلجارْات، إإجارْةا ا ْيز الطعام إلَحْمل الَحّمال ك إف َق إإنِها منه، إبَ إإن تجوز، لِ ف َحَمله ف
ْثله َأْجُر فله َأّما يجاوز لِ إم ْيز.  إف َق إلجارْةا فساد ال إلَما ا َوى َف إني رَْ ْط ُق ّدارَْ إقي ال َه ْي َب وال
َأبَو «سننهما»، في ْعلىَ و إصَلي َي ْو إرْي سعيد َأبَي «مسندهَ» عن في الَم ْد قال: الُخ



َهىَ إب عن وسلم عليه الله صَلىَ الله رْسوُل َنِ إل، َعْس َفْح ّطَحان. َقفيز وعن ال ال
إجَر َأْن «الهداية»: هو وفي ْأ ًا يست ْورْ ٍز طحنًة له ليطحن َث إفي َق َأما من إبَ دقيقها. و

ْثل، َأْجر وجوب إم َلنِه ال َأما (له) المعقود سلم ف َلْجر) يجاوز لِ َأنِه عليه. و (بَا
َلن الُمَسّمىَ، إلجارْةا ف َدت لما ا َلقُل وجب َفَس ْثل َأْجر إمْن الُمَسّمىَ من ا إم ال

الزيادةا. إبََحّط لرضاهَ

الجارْةا) في والعمل الوقت بَين الجمع حكم في (فصل
ُع) في (ولِ) يصح إلجارْةا (الَجْم ْيَن ا َبَ إت ( ْق َو إل) بَدون ال َعَم كما الظرفا، حرفا وال

ْأجر لو ً است إفزةا عشرةا له ليخبز رْجل ْق َهم، اليوم َأ إدرْْ حنيفة. َأبَي عند وهذا إبَ
ْكر العمل، عليه المعقود َلن وقالِ: يصح، إذ إليق لِ للستعجال الوقت و ْع َت ّق، إل الح

َلجر كان النهارْ نِصف في منه فرغ لو حتىَ بَه، في يفرغه لم ولو كاملً، له ا
الغد.  إإلىَ عمله عليه كان اليوم

َلبَي ْكر َأن حنيفة و ًا المنفعة كون دليل الوقت إذ ْكر عليها، معقود إذ دليل العمل و
ًا كونِه ْفع معقود َنِ إجر عليه. و ْأ ْفع الثانِي في المست َنِ ْير و إج َل َلول في ا ترجيح ولِ ا

ٍد كل َلن الَخر، علىَ َلحدهما ًا يقع منها واح إلجارْةا، بَاب في عليه معقود فصارْ ا
ً عليه المعقود إضي جهالًة مجهولِ ْف َأْن إإلىَ ُت إجر يقول المنازعة: بَ ْأ َفَرغ إإذا المست

ْير إج َل ّقي المدةا بَقية في النهارْ: منافعك َأثناء في العمل من ا تسمية بَاعتبارْ َح
َأنِا الوقت، ُلك. ويقول و إم ْير َأستع إج َل ْفُرغ لم إإذا ا اليوم: ُمضي عند العمل من َي

ْفضية والجهالة المدةا؛ بَانِتهاء العقد انِتهىَ قد إسدةا. المنازعة إإلىَ الُم ْف ُم
ّنِما إإ إوي َلنِه الظرفا، َحْرفا قلنا: بَدون و إإذا َأنِه حنيفة َأبَي عن رُْ قال: قال: 
إلجارْةا، اليوم» تصح «في ّدةا، لِ «في» للظرفا َلن ا عليه المعقود فكان للُم

إإنِه اليوم بَخلفا العمل، ّطلق. في نِظيرهَ سبق وقد للمدةا، ف ال

للمعصية) بَيته إإجارْةا (حكم
إإجارْةا إلم و َع بَيته ُمْس ْو َخْمٌر فيه ليبا ٌهَ لحملها، نِفسه َأ ْكُرو حنيفة، َأبَي عند َم
ٌد إس َلن وفا ْقد معصية، فكانِت للمعصية سبٌب الحمل عندهما.  َع علىَ وال

َعن وقد يصح، لِ المعصية منهم: الخمر في وسلم عليه الله صَلىَ النبّي َل
ْقد َأّن حاملها. وله َع ٌع ال إق ْعل، علىَ َوا إف َأنِه ال والمعصية فيه، العقد فيصح معلوٌم و

ُد يوجد فلم العقد عليه وقع َعّما منفصل وهو والبيع، الشرب هو والحرام الفسا
ْعنىًَ بَه متعلق اللعن َلن الكراهة، بَل فيه، والله النداء، وقَت كالبيع جاورْهَ، إلَم

َأعلم.

إر)  (َضَماُن فصل إجي َل ا

ْيُر إج َل َتَرُك): وهو (ا ٍد يختصَّ َأن عليه يجب لِ َمْن الُمْش (لِ الناس من بَواح
ّق إح َت َلْجَر َيْس ّ ا إل)، إإلِ َعَم ْبغه َأو الثوب، هذا كخياطة بَال عليه المعقود َلن صََ
ُهَ َأو العمل حقيقة َثُر َلُه َأ ْعَمَل َأْن (و َأي َي إة،)  َعاّم ٍد، لكل لل غير منافعه َلن َأَح

ٍد مستحقة إح َقّصارْ لوا إهَ) وذلك (كال إو َنِْح َأو العمل هو كان إإذا عليه المعقود َلن و

العمل ذلك (ينقل) مثل َأْن عليه يمتنع لِ بَعمله، العين في يحدثِ الذي الوصَف



ً استحقه ما لن لغيرهَ، ْين حكم في َأولِ ّد ًا، ُسّمي ولهذا ذمته، في ال َك َتَر َلن ُمْش

إصر ولم شاء، إلَمْن يعمل َأْن له ٍد. مستحقة منافعه َت لواح
َلَك ما َيْضَمْن (ولِ إهَ) من في َه إد َد غير َي َع إإْن) كان منه، َت إرَط (و عليه (ُش

َأن القبض لحصول حنيفة، َأبَي عند َأمانٌِة يدهَ في المتاع الّضَماُن). والمعنىَ: 
إإذنِه ٍة بَ َدع. وبَه عليه، مضمونًِة تكون فل له، فيها العمل إإقامة وهي لمنفع كالمو
َذ َفر، َأَخ َأحمد زياد، بَن والحسن ُز إإسحاق و إنِي و وهو قول، في والشافعي والُمَز

ٍر هلك سواء القياس، َأْم َغْصب، كالسرقة عنه، التحرز يمكن إبَ ٍر َأو وال َأم يمكن لِ إبَ
يوسف َأبَو والمكابَرةا. وقال الغالبة، والغارْةا الغالب، كالحريق عنه، التحرز

ٍر هلك إإْن عليه مضمون ومحمد: إنِه َأم ًا َلّن عنه، التحرز يمكن بَ الله رْضي علي
ّناع، الّصاغة ُيَضّمُن كان عنه تعالىَ ذلك. رْواهَ إإلِ للناس يصلح وقال: لِ والّص

ًا. واختارْ عمر «الهداية» عن في وحكاهَ الشافعي، طريق من البيهقي َأيض

َأخرون َأفتوا حال، بَكل النصف عن الصلح َأصَحابَنا من المت ً بَه و َأقوال عمل بَ
ْدرْ والفقهاء الصحابَة َق إلمكان، إبَ ْين» وغيرهَ.  «جامع في كذا ا َل ُفُصو ال

إلف ما (بَل) يضمن إه) كتخريق َت إل َعَم إبَ ّق من الثوب ( َقّصارْ، د المحمول وفساد ال
إرْي بَه يشد الذي الحبل انِقطاع من َأو الحامل، زلق من َكا غرق َأو الَحْمل، الُم

َأمتعتها السفينة ّد من و قال وبَه يدهَ، جناية من ذلك لن معالجته، َأو الملح َم
َأحمد، مالك، ْتبة، بَن الله وعبيد وعلي، عمر، عن قول. ورُْوي في والشافعّي و ُع

ْيح، َفر والحاكم. وقال والحسن، وُشَر إعّي ُز يضمن. ورُْوي قول: لِ في والّشاف
إرقت وطاوس: لو عطاء عن لِ فيها، ما وتلف جبل صَدم َأو موج، َأو رْيح، من َغ

ًء صَاحبيه عند ويضمنه حنيفة، َأبَي عند يضمن إجير ضمان علىَ بَنا َل المشترك ا
وعدمه.

ّ إإلِ إإّن ( إمي) ف َد ْيَر ال إج َل إرق إإذا يضمن لِ ا ّد من السفينة في غ ْو لها، الملح َم َأ

إة من سقط ّدابَ ْوق ال إرْي، إبََس َكا إطَب َأو الُم لن َفْصدهَ، َأو الحّجام بَحجامة َع
إد يضمن لِ الدمي ْق َع إإْن بَالجناية بَل إبَال إجير َلْم ( َل َوز) ا َتَجا فيه علمه في َي

َع إض ْو ّيد الَم َق َد)  َتا ْع ً َلن بَه (الُم تجاوز إإذا الدمي يضمن والفصاد الَحّجام من كل
إه في المعتاد. الموضع عمل

الخاص) الجير َأحكام (في فصل
ْيُر إج َل ُلْجرةا الَخاّص (وا ّق) ا إح َت إم َيْس ْي إل َتْس إبَ إه ( إس ْف َأي َنِ َتُه)  ّد ّدةا ُم إإْن العقد ُم َلْم (و

َأو ْعَمل)  إمل َي ًا العمل ونِقصَّ َع ْهر إر) َش ْي إج َل ْدمة، (كا إخ ْعي َأو لل إلَر إم) وقد ( َن َغ ال
ًا يسمىَ ْيَر إج ًا َأ إجر، لغير يعمل َأْن المدةا تلك في يمكنه لِ لنِه َوْحد ْأ لن المست
َد العقد إعه، علىَ َورَْ إف ْكُر منا إذ إة إلَصْرفا العمل و َقة المنفع الجهة. تلك إإلىَ المستح
ْأجرهَ «الذخيرةا»: لو وفي ًا است َطرت الصحراء في ليعمل يوم بَعدما السماء َفَم
ْير خرج إج َل يوجد لم العمل ذلك في النفس تسليم َلّن له، َأْجر لِ الصحراء إإلىَ ا

إتي كان وبَه العذرْ، لمكان ْف َنانِي.  ُي إغي الَمْر

َأي (ولِ ْير َيْضَمُن)  إج َل َلَك (ما الَخاّص ا إلْجماع، في َه إهَ) بَا إد ْو َي َأ إه) المعتاد، ( إل َعَم إبَ
َأحمد، مالك، قول وهو إإْن مذهب وظاهر و َد الشافعي. (و ّد َلْجَر رَْ إد ا ْي إد َتْر إبَ



َأْن إبَ إل)  َعَم َد ال ّد ْين، بَين َأو عمل، نِوعي بَين رَْ ْو َدارَْ َتين َأو مسافتين، بَين َأ َل َحْم
ٍة، علىَ َأْن َدابَ إإن ك ْطَت قال:  ًا الثوب هذا إخ إدرْْهم، فارْسي إب إإْن َف ْطته و ًا إخ ّي رُْوم

ْو فبدرْهمين؛ ْغته إإْن َأ َب ُفر صََ ُعْص إدرْْهم، إبَ إب إإْن َف َفران صَبغته و ْع َأو فبدرْهمين؛ إبَْز

إإْن ًا الدارْ هذهَ سكنَت قال:  إإْن فبخمسة، شهر ُلْخَرى َسكنَت و َأو فبعشرةا، ا

إإْن ُكوفة إإلىَ الدابَة هذهَ علىَ إسْرت قال:  َبْصرةا إإلىَ َأو فبكذا، ال َأو فبكذا، ال

إإن ًا كذا إإلىَ عليها َحَملَت قال:  َطارْ ْن إب فبكذا ُقطن إمن َأو فبكذا، حديد من إق إج َي )
إمَل) وكذا َما َأْجُر َد إإْن َع ّد إإن بَين رَْ َد ثلثة. و ّد ٍة بَين رَْ َع َبَ َلصَل لم َأرْْ في َيْصح. وا
البيع. ذلك

إرْي والشافعي مالك، وقال ْو ّث َأبَو وال ْورْ: لِ و ْقد يصح َث َع ْثل َأْجُر ويجب ال إم إإذا ال
إمل ْقد لنِه القياس، وهو َع إعوض فيه يتعين لم معاوضة َع فلم المعوض ولِ ال
ُتك لو كما يصح، ْع إبَ إدرْْهم، هذا قال:  ْين. ووجه هذا َأو إبَ َهَم إدرْْ َأّن الِستحسان إبَ

إلجارْةا َلْجر يجب ا ُلوٌم، البدل من يلزمه ما العمل وعند بَالعمل، فيها ا ْع فل َم
إله، في ولِ عليه المعقود في لِ جهالته تبقىَ َد إإّن البيع بَخلفا َبَ إه الثمن ف يجب في

إإذا ، العقد بَنفس ًا يكن لم ف ُلوَم ْع ْفُسد.  العقد في َم َي

إإْن َلْجر (و َد) ا ّد إه (في رَْ إل ْوَم َعَم َي َأْن َأو ال َك ًدا)  إإْن َغ ُتُه قال:  َهم، اليوم إخط إدرْْ إب َف
إإْن ُتُه و ْط ًا إخ والثانِي جائز، الول حنيفة: الشرط َأبَو درْهم. فقال فبنصف غد

َأي فاسد َلُه)  َف ْير ( إج َل إمَل إإْن َسّمىَ (ما ل ْوَم) لصحة َع َي َأْجُر شرطه ال إه (و إل ْث إإْن إم
إمَل ًا) لفساد َع َد َ شرطه َغ َفل َوُز ( َتَجا َأبَو عليه. وقال الُمَسّمىَ) لتراضيهما َي

َلُه جائزان، ومحمد: الشرطان يوسف إمل إإن اليوم عمل في َسّمىَ ما َف فيه، َع
إمل في له َسّمىَ وما إمله إإْن الغد َع َفر: الشرطان الغد. وقال في َع إن، ُز َدا إس َفا
ْثل َأْجُر وله إم َله إإْن اليوم عمل في ال إم إمله إإْن الغد َعَمل وفي اليوم، في َع في َع

َأحمد، والشافعّي، مالك، قول وهو الغد، إرْي، و ْو ّث َأبَي وال ْورْ، و إإسحاق، َث وهو و
القياس.

إفُر (ولِ ٍد ُيَسا ْب َع إمْن إبَ ٍر)  ْأَج َت إة مولِهَ ُمْس ْدَم إخ إلل ) ّ َأي إإلِ إه)  إط في السفر إبََشْر
ًا َأو العقد، فل مشقة زيادةا علىَ تشتمل السفر خدمة لن بَعدهَ، فيما رْض

ْدمة، إإطلق يشتملها إخ َذا ال َه إل إعل و ًا السفر ُج ْذرْ من بَد فل الجارْةا فسخ في ُع
إإسكان اشتراطه، ّداد ك َقّصارْ الح الدارْ. في وال

إمنه فهلك بَه سافر ولو ًا، صَارْ لنِه لمولِهَ َض َب إصَ ّدهَ ولو غا ًا مولِهَ إإلىَ رَْ إلَم لِ َسا
ًا عندنِا، له َأْجر َأحمد، والشافعي لمالك إخلف َلْجر َلن و لِ عندنِا والّضَمان ا

ُثم ْدَمة يجتمعان.  إخ ّناس ينام َأْن إإلىَ الّسَحر إمن ال ً العشاء بَعد ال ُعْرفا َعَمل بَال
فيهما.

إلجارْةا) َفْسخ (في فصٌل ا
إلجارْةا ْفَسُخ) ا ُت ْيٍب) حدثِ ( َع إبَ َأَخّل ظهر َأو ( ْفع، ( ّن إر إبَال َبَ َد إة) وَمَرض َك ّبَ ّدا العبد ال

إلجارْةا بَاب في عليه المعقود َلن للخدمة، ًا توجد وهي المنافع، هو ا ًا، شيئ فشيئ
إجد فما ًا يكون العيب من ُو إجُب التية، المنافع إإلىَ بَالنسبة القبض قبل حادث ْو ُي ف

القبض.  قبل الَمبيع في حدثِ إإذا كما الخيارْ،



ْو َل َف إجر ( ْأ َع) المست َف َت إب، انِ ْي إع إزيَل َأو (بَالَم ْيُب ُأ َع َقَط ال َلنِه َس ُهَ)  َيارُْ بَالِنِتفاع إخ
إضي ُع فيلزمه بَالعيب، رَْ َأما في كما البدل جمي إخلّ، يكن لم إإذا المبيع.  كما بَه ُم

َنىَ يخل لِ الدارْ من حائط سقط لو ْك ْأجر يكن لم بَالّس َفْسُخ، للمست منه ويفهم ال
ّوت العيب َأّن َف ْفس الُم َن إلجارْةا بَه تنفسخ المنفعة إل َلىَ، بَاب من ا ْو كخراب َأ

ْفتي كان وبَه الدارْ، إسي، الئمة شمس ُي إلسلم وشيخ الّسَرْخ زادهَ. خواهر ا
َلصَحاب: تنفسخ بَعض وقال ّدارْ إإجارْةا ا مالك قول وهو الخراب، بَمجرد ال

َأحمد، والشافعي قبل فات ـ المخصوصَة المنافع وهو ـ عليه المعقود لن و
ْوت) المبيع فصارْ القبض َف َك إت القبض، قبل ( ْأَجر، العبد وكمو َلول المست وا
ُدها، ُيتصورْ وجه علىَ فاتت المنافع َلن َأصَح، َأشبه عو (العبد) قبل إإبَاق ف

َأنِه عن هشام، رَْوى القبض. وقد َأجر لو محمد:  ًا است إجر فبناهَ فانِهدم بَيت الُمؤ
َأرْاد إجر و ْأ ذلك. وكذا من يمنعه َأْن له فليس المدةا، بَقية في يسكنه َأن المست
إجر ليس ْأ الخراب. بَمجرد تنفسخ لِ َأنِها في صَريح وهذا منه، يمتنع َأْن للمست
َأما ْأَجرةا انِهدمت إإذا و إإنِه المست ْفسخ َأن له يجوز ف إلجارْةا َي إإْن منها ويخرج ا و
إجر كان ًا، الُمؤ إإن غائب ّدم. فكما الفسخ قبل بَناها ف َق َت

إلجارْةا (و) تفسخ إرْ ا َيا إخ إبَ إط، ( ًا و) خيارْ الّشْر إة) خلف فيهما. (و) للشافعي (الّرؤُي
إلجارْةا تفسخ َأي (ا َو)  ُه إرْ: و ْذ ُع ْذرْ بَال ُع ْوُم ال ُلُز ٍرْ ( ّق َلْم َضَر ْقد، ُيستح َع إن بَال كُسكو

إع إجر) شخصَّ إضْرٍس َوَج ُتؤ إه اس إع ْل َق إل ُلُحوق ( إجر و ْيٍن) للمؤ ْقَضىَ) ذلك (لِ َد ُي
ْين ّد إإلِ ال َثَمن ( إر دكان َأو دارْ آَجَر) من ما إبَ َف إر (وَس إج ْأ ٍد) استأجرهَ ُمْست ْب َع

ْدَمة إخ َأي (لل ًا)  َق َل ْط َأو بَمكان مقيدةا غير ُم َلن في ( إمْصر)  ّق، السفر خدمة ال َأَش

ً المطلقة الخدمة تنتظمها فل ّيدةا عن فضل إجر منع وفي بَالمصر، المق ْأ المست
بَالعقد.  يستحق لم ضررٌْ السفر من

إإفلس إر (و إج َتأ إجَر دكاٍن ُمْس ّت َي إه إل ْي إإفلس إف ّياٍط) يشتري و)  ويخيطها الثياب (َخ
ًا (استأَجَر ليبيعها إخيَط) له عبد َي َتَرَك إل َلجل الخياط ذلك َف َلُه)  َعَم إإفلسه. (

ّد، َداء) بَالَم َبَ َأي ظهورْ َأي (و إة) سافر (مكتري رْ َبَ ّدا إمْن عليها ال َأي ( إهَ)  إر َف بَدل َس
ُتْم قوله في كما بَدل «فمن» بَمعنىَ سفرهَ، ْي إض َأرَْ إةا تعالىَ: { َيا بَالحيو ْنِ ّد إمَن ال

إرةا}ٍ، إخ إإنِما إبَبداء، متعلقة ال ًا هذا كان و إجر َلن عذرْ يسافر كان رْبَما المستأ
إب َأو وقته، فذهب للحج َل َط إخلفا فافتقر للتجارْةا َأو فحضر، غريمه إل إبَ َداء ( َبَ

إإنِه سفرهَ، المكارْي) من ٍرْ ليس ف (و) َأجيرهَ، مع الدواّب يبعث َأْن لمكان بَعذ
إك بَخلفا َتْر َطة ( َيا إر إخ إج ٍد ُمْستأ ْب ْعَمَل) ذلك إليخيط َع َي إجر إل إفا) (في المستأ الّصْر

َتْرك»، متعلقة الثانِية واللم النقود، صََْرفا في َأي إبَ إإنِما « ًا هذا يكن لم و عذرْ
نِاحية. في الغلم يخيط َأْن لمكان

إجر (و) بَخلفا إع) الُمؤ ْي َبَ إإنِه (َما ( ُهَ) ف ٍرْ ليس آَجَر المستأجر استيفاء إلْمكان بَعذ
في البائع ملك علىَ والعين يستوفيها، كما المشتري ملك علىَ والعين المنافع،

ّقه. وقيل: يفسخه منافاته لعدم الرواية ظاهر إلجارْةا، لح إإنِما كا الخيارْ و
إإْن إري:  إإْن البيع، فسخ شاء للمشت إلجارْةا انِقضاء إإلىَ صَبر شاء و َأخذ ا المبيع، و

إإن إجر َأجاز و ّقه لسقوط المدةا، من بَقي فيما إإجارْته تبطل البيع المستأ في َح
ًا إإجازته إضْمن إلجارْةا، إإجازته بَخلفا له، ليس عقد لوقوعه له وقع العقد َلن ا
َأما علىَ ْلكه. و شاء، إإْن عقدهَ فسخ المستأجر مدةا في آَجرهَ ما آَجر لو إم

َأجاز) واستحق َأو دونِه، المنفعة لِستحقاقه َلجر، ( كعقد صَارْ عقدهَ َلن ا
ُفضولي ًا لصيرورْته ال المستأجر.  مدةا في المنفعة عن َأجنبي




