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الكتابهذا نشر بإعادة يمح لا اه،  ٤٣٣© محموظة الهلع حقوق 
أيفي خه ونحفنله أو الأشكال من شكل بأي منه جزء أي أو 

ترحمتهأر الكتاب اصترحاع من يمكن إلكتروني أو ميكانيكي نظام 
•الناشر من مبق ■مطي إذن على الحصول دون أحرى لغة أي إلى 

ؤبمسريإصتخ 
؛وااضباسمءسم-شمضممص-ت:  ^بض-سض:خآآي'اآ-مال:خخاس'ه•

بْ-ت:^اا؛مآ-آ'لأما^-سي1مآ،'-سررت-س:
عوص-جمع-سرل:آسلأ''ا'-لأاض: 
Vبمرط-مس'آ1'^-لهطرلأصنى: 

aljaw7j@hotmail.com - www.aljaw7J.com ■ق•



الثالثةالطعة مقدمة 

وعلىمحمد نبينا على واللام والصلاة العالمين رب ه الحمد 
أجمعين.وصحبه اله 

يعد.أما 

بعدفيه نعيد ا، النورانيان االقواعد لكتاب الثالثة الهلثعة نهدم 
بماساقتها عن الهلعة هذه تميزت وتد الحمد، ولثه الثانية العلبعة نفاد 

يلي■
فىنفلر الإعادة بعد المواضع من حملة تمحيح - ١ 

.والمراجع المخ3لوهلات 

الذينالعلم، وطلاب الفضلاء، المشايخ أشكر المناسبة وبهيم 
كثيرآ،منها أفدت التي والاقتراحان، التصحيحات ببعض لي أرسلوا 

الصحيحانأو الاقتراحات تلقي ويرني حيرأ، يجزيهم أن الله أسأل( 
الله.شاء إن وتأمل عناية محل وسكون الهلبعة هدم على 

تيلي كما لكون الخرج مصادر ترتيس، إعادة - ٢ 

اكابن:الاتصال وساتل همر 
yoiTالإضاش الرمز  ٥٦١٢٤١الردى الرمز عنزة - القمم لرد: ا- 
Ahmed@alichiu.cc)mالإلكترونى: البريلب -

-الفاكس:
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هرالذي والتومعل والائتلاف، الاعتوال فيها الأثار رافسابعة يقول: 
صم\دالأمور، أضل 

الأثاريمتابعة يكون المؤلف، عند والتومهل فالاعنيال 
ذك.عن الخالي بالترحيص لا بها والعمل والنصوص، 

أئمةعالي الثناء من تة_ل.م، ما على كتابه المؤلف بني وند 
فيأصولهم وشرح طريهتهم، رجحان وبيان الفقهاء، من الحدث 
أدلتهاذكر مع المنهية المسائل مقرئات، شرح حلال من التفقه، 

مضمونعن موجزة فكرة يعتلي تقدم وما الإجمال وجه على التفصيله 
المحاب١،.

كماوتحريرها، المقاصد، هذْ توصيح في لفإ المؤ أبيع وند 
مصنفاته.كل في شأنه هو 

تمتازوهي ، للكتاب، الثانية الطبعة هده أندم أن رني ؤي
Iيلي كما جديدة بإصافات 

الكتابخ١٠مم عن يتومثع تحديسى أولا. 
الكتاب،.تأليف تاؤخ ثانيا! 
الورانية.للقواعد المضاف بالفصل يتملق ما ثالثا! 

المن.كورةللاحاديحخ وآخر للأحاديث،، فهرما أصفت، رابعا! 
باللفظ.لا بالمض 

وست،إيضاح، إلى تحتاج الي للكلمات فهرما وصعتؤ خامسا! 
؟معناها 

الأولى.الطعة عقاومة من  ١٤ص'ما،وانفلر 



وصححتوالمخطوطات، الكتايط، في النظر أعدت مادسأ! 
الكتاب.صي، في ءاليدة مواصع 

١،:الكاب ام 
يليIكما الكتاب لهذا أسماء ثلاثة عندي تحصل 

غلافعلى مكتوب وهو  ١١كلية تواعد ®هدْ الأول! م الأم
)أ(.المخة 

الفقي.الشح نسخة في النورانيةاا ررالقواعد الثاني! الاسم 

الفقي.للشيخ الثانية المخة في الفقهية،ا ءالقواعد الثاك! الاسم 

لشيخالفقه في ليف انأ غلافها على فكتب رب( النسخة أما 
الكتابأسماء من وليس اعد0 من أو الناسخ كتبه مما وهو الإسلام* 

يخفى.لا كما 

الأسماء!بين والترحح المقارنة 
ك1بة(اقواعد )رهله أولا: 

هذه٠٠كتب! الناسخ لأن تأكين.؛ بكل للكتاب اسما ليس وهدا 
لمؤإلأ يسميه، أن يريد ولا الكتاب، مضمون إلى يثير كلية* قواعد 
اهانْاا.كلمة يكتب 

لهكتايت، أي الشيخ ؛كتب اهتموا الذين من أحد م يلم ثم 
الأّملى.بهيا 

أنالعلم أمحل من الفضلاء من كثير ءلاو_، للكتاب الأولى الفة ظهرت حين  ٢١)
الطعة.هدم مقدمة قي يدلك يتعلق ما نيتت الكتاب امحم أحرر 

الكتاب؛محيا بها المراد فليس الكلياتاا، في قاعدة ءرمنها ت رشيق ابن نول، أما  ٢٢)

٧



الأحرى،كته في ولا الكتاب، هدا في ه نفالشيخ يدكره ولم 
الأّمُى.بهذا 

النووانية(())القواعد ثانيا؛ 

علىالوقوف من أتمكن ولم الفقي، الشيخ الأمم هذا ذكر 
النورانية®،ررالقواءال ت باسم أنه الفقي الشح إليه أثار الذي المخلومحل 

الفتاوى،مجمؤع مقدمة في الأمم بهذا فامم ابن الشيخ ذكره وكذا 
الفقي.الشيخ كتاب من الأمم أحد أنه أحشى لكن 

ولمالأحرى، مصنفاته في الأمم هذا الإسلام شيخ يذكر ولم 
هقفب.مؤلفاته بذكر اعتنوا الذين يدكره 

أنإلى التسمية، هذه صحة في يتوقف الإنسان يجعل كله وهذا 
الشيخانعاليها اعتمد التي المخطوءلات على بالوقوف الأمر يتبين 

الأمم.إثبات، في - قاسم وان لفقي ا- 

الققهية<<))القواعد ثالثا: 

تيلي لما للكتاب، المحح الأمم هو أرى فيما وهذا 
الفقي،الشيخ إليها أثار التي الخطية النسخ إحدى على كتب — أ 

الأممصحة على يدل، لكن عليها، الوقوف من أتمكن ولم 
التالة.القاْل 

قال:كما قواعد يقول، أحيانآ رشيق وابن ®قاعدة®، وليس ®قواعد® هدا كتابنا لأن، 
المرفي ®قاظ؛ ت نال، كما قاعدة يقول، وأحيانا المعاد®، إثبايت، في ®نواءاس 

قاعدة.وليس قواعد الكتاب، مضمون )م تعبيره، في دنيف، رشيهما واثن، والشكر®، 
التنبيه®الغرض ت قوله أو قواعدا، فيه افنازكر ت النورانية® ®القواعد في قوله أما 

كتاب،،اسم ذكر بريد لا أنه ياق، المن جدأ الواصح •ُ،فن • قواعد. على 
عته.الكلام سياق هو الدي للموضع والإيضاح، التقرير ؤإنما 

٨



الأخرى:كشه في الأمم هذا الإسلام شخ ذكر - ب
مبينأالفقهية، المائل بعفى عن فيه تحدث فحلا عقد فمد - ١ 
فقهاءأقوال بعض فى الخطأ بب ومحوالكوفيين، المدنيين مذهب 

ماذلك من ذكرنا وند استقم<اؤه، يطول باب قال:®وهذا نم الكوفة، 
ذلك«أا،.وغير الفقهيهء *القواعد في الكبار، القواعد من افه، ثاء 

شيختحدث التي الواصح تماما يشبه كلام في كان ياق فال
صريح.بشكل الفقهيةار *القواعد وسماه: عنها، هذا كتابنا في الإسلام 

صمانمسألة عن الفتاوى مجمؤع في الإسلام شخ تحدث — ٢ 
بشكلفيها، الخلاف وذكر الأرض، ؤإجارة معا والشجر الأرض 
فال:*وفدتم الموصؤع، نفس عن هذا كتابنا في كلامه مع متوافق 
علبوقد الفقهية(االى، )القواعد في المسألة هذه في اوكلأم بسطت، 
نصلي يفلهر فيما وهو الكتاب، هذا في الموصؤع هذا عن الكلام 

التسمية.فى 

والمقود(المهود )هاعوة في كتبت، *ى. الإسلام: شخ قال - ٣ 
المقودفى والقاعدة الطالقة، القواعد فى الدينية المهود في القاعدة 

ماأن أيما المذر(، ركتايب، وفي الفشهية؛ا، *القواعد في المنيوية، 
عاليهبايع أو عليه، اض ءاس أو المثد، نذره إذا وجّب، 

العهودهذه فان جماعة، عاليه تحالف، أو الإمام، أو الرسول، 
.٠.ثانيا.وجويا له تقتضي والمواثيق 

ذكر.ما بمثل هذا كتابنا في الموضع هذا عن تحدث وقد 

•أ/ا"ا،مآؤالإسلام شخ يتاوى مجموع ١( 
٠٢٨٤•*ا/الإسلام شخ كاوي مجموع ٢( 
Tlo/Toالإسلام شخ ناوي مجموع ٣( 



.مح ه ٢٢٣ ٦٣ '

الفقهية((،^١عد ١١٠ص* للكتاب الصحيح الأصم أن أرى أني مع 
وذلكالأولى؛ يت في هو كما الكتاب اسم على أشت أني إلا 

بهذاعاليه، الإحالات وكثرت العالم أهل بين اشتهر الكتاب لأن 
ِذك بعد - الأمم تغير أن فأرى السامة، الطبعات جمح في الاسم، 

العلم.أهل من القراء يربك 
قدرأى وهذا هو، كما الأول الأمم على الإبقاء رأيت ولذللث، 

يتعلقلا أمر وأنه ميما لا قريب، والأمر النغلر، وجهات فيه تختلف 
ةاني،دليل وجود عدم ذك إلى أصفإ باسمه، بل الكتاب، بمضمون 

الكتاب.اسم على يدل 

Iالكتاب، تألف، تاؤخ 
توحدلم إذا بمكان، المعوبة من كتاب أي تأليفا زمن تحديد 

منالانتهاء تاؤيح كتابه آحر المولفج كتبا أو عليه، تدل واضحة قرائن 

واضحةأدلة تتوفر لا التي الكتب من الفمهيةا ارالقواعد وكتاب 
بطلانعلى الدليل ُ؛يان كتاب بعد كتب أنه إلا تأليفه، زمن على تدل، 

الدليل*،®بيان كتاب على ®القواعد* كتاب في أحال لأنه التحليل*؛ 
الطعةهذه من - صه\"^ في كما 

مقدمةفي الدليل*، ®بيان تأليف، تاؤخ عن بتومع تحينت، ومد 
وماانتهى، ومتى الكتما، بتأليف الشيح بدأ متى وذكرت له، تحقيقي 

تأليف،أن هناك رححت، وند - اممه ثاء إن — مفيد هو مما بذللثط يتعلق 
بحدكان ®القواعد* فتأليف، عليه باء  ٠J،U ٥ منة قبل كان الدليل* ®بيان 
تقدم.لما تأكياJ بكل السنة ^٥ 



وتوثقستة  ٤٩نحو التأليف في استمر - ققبمؤ - الإسلام وشخ 
ه.كثير ابن ذكر كما التأليف عن 

كتابألف  J،UYAستة إلى ء  ٧٠٥ستة من ت السنوات هذه ففي 
ماالأدلة من نجد لا ما هذا منها؟ سنة أي في لكن القواعد، 

•يوصحه 

للقواعدتالمصاف الفصل 
فيفملأ الكتاب إلى أصاف أنه )أ( المخطوط ناسخ ذكر 

جعلهبل النسخة، من ليس الفصل ارهدا Jمول،I حسثا الطمأنينة، 
الموصع،هدا في أجعله أن رأبتا لكني حده، على - - المصنفا 

.يعده٠٠وما قبله ما لمناسثة 

عبارةتفيده كما إشكال، بلا الكتاب من ليس الفصل فهذا 
السائقة.الناسخ 

تسميةعن الحديث، عند ذكرته لما الكتناب، في عليه أبهبت، لكني 
وفيهوانتشر اشتهر الكتاب أن وهو —، النورانية بالقواعد — أي الكتاب 

منفليس والباحثون، الملم، أهل عليه أحال بحيث، الفصل، هذا 
.ذلالث، بعد إسقاطه الناسب، 

الخطية،عندي، التي النسخ كل في موجود الممل وهذا 
منالكتاب انتشار على يدل مما ، حهلية على المقابلة والطوعة 

المولفخكلام من الفصل هذا أن كما الفصل، هدا وفيه طويل وفت 
الناسخ.قال كما بعده، وما فبله لما ومناسبا ه، نف

موصعه،في هو كما القمل، هذا على الإبقاء رأبنا تقدم ولما 

الأولى.الطعة مقدمة من صم\ا انظر 



تختلفند رأى هدا إن • ونلت سبق وكما المدكوره المصلحة لتحقيق 
النفلر.وجهات فيه 

فرأواالذين الفضلاء، الإحوة حميع أشكر أن أحب وختاما 
يجزيهمأن المولى سائلا واقتراحاتهم، الحوظاتهم، ٠Jوأرسلوا الكتاب 

الحسنى.يسهم وأن خيرأ، 
الحسن،محمد بن سليمان الشيخ فضيلة منهم بالذكر وأخص 

والافتراحات،المالحوءلات، مجن حدأ قيمة بمجموعة لى أرسل فقد 
الطبعة.طْ فى مها أفدت 

.. العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر 
كيه

الخليلمحمد ين احمد ٠ د 

.٥.٥١٣٩.٧٩جوال 

Ahined@aIkhalil.coiii



سدناعالي وبارك لم ومالله وصلى العالمض، رب ش الحمد 
•ويعد أجممن، ومحبه اله وعلى محمد 

ابنالإسلام لشيخ الفقهية لالأحتيارات كتاب حققت كنت فقد 
كثرةحينها هالتي ونل البعلي، الحس أبي العلامة تيمية[، 

زمناذلالئ، وبقاء المهلوعة فى الموجود والتصحيف والتحريف قط ال
إليه.الحاجة وشدة الكتاب أهمية ح محلويلأ 

سابقهعن أهمية يقل لا آخر كتاب في للنظر اتجهت هنا ومن 
الإسلامشيخ تاليف التورانيةا ]القواعد وهو ألا عليه، يزد لم إن 

فيوقع مما شيء أيضا فيه سيقع أنه ظننت فقد هءدفج، تيمية ابن 
الاختيارات.

سياتيكثيرة أحهناء المهل؛وعة في وجدت فقد ظني، صدق وقد 
به.اللائق بالثكل ؤإخراجه تحقيقه إلى دفعني ما وهدا عليها، الكلام 

فيالتأصيلي بالجانب يعتني كتاب النورانية القواعد وكتاب 
العالمأهل وتلقاه الإحسان كل مؤلفه فيه أحن وق، الفقهي، التشريع 
كانت،سواء دقيقة تسمية ]القواعال[ ب الكتاب وتمية والحفاوة، بالقبول 

تقعيدمضمونه في الكتاب فإن بحده، ممن أو ةة1فه الشيخ وضع من 
الفقهيةالقواعال يذكر لا هءزفب فهو جدياوة، طريقة على فقهية ائل مل

الطريقةفي نفعا أكثر آخر شيثا يذكر يانما القواعد، كسب، في المحروقة 
يلي:ما ذلك، ومثال للتفقه. العملية 

١٣



رامذهبأن وهو مهما أصلأ ذكر والأثربة الأطعمة ذكر عندما 
مذهببين وسط الجامع العفليم الأصل هذا في الحديث أهل 

مقرئاتبذكره لدلك الاستدلال في أحذ ثم ، والحجانيين١٠العراقيين 
هذافي الوسعل القول معرفة في أصل فهذا والأسربه، الأطعمة باب 

والأشربةالأطعمة - الباب 

بالأدلةعاليها يستدل جامحة أصولأ ؛^ ١٤٤الشيخ يذكر وهكذا 
الفقهية.ائل الممفردات حلال من التفصيلية 

تخفيفهمعرف قد الكوفيين أن وهو ت آخر اروأمجل مثلأت فيقول 
عنيعفو مثلأ ذلك في بإزائهم والشافعي • • النجاسة. عن العفو في 

....قدرها وفي النجاسة نؤع في متوسط ومالك ٠ . . ١ إلا النجاسات 
٠ ٠١١ . الجامحات. فى متوسهل فانه كد.لك وأحمد 

وفقاللي فيه المن>اهب وأقوى النجاسات لقواعد بيان فهذا 
علىالمجرد بالحكم يكتفي لا ئم الصوان، إلى - الشيخ تغلر ب- 

بينالوسعل هو الأصل هدا أن على أدكه يدكر بل الأئمة أقوال أصول 
الأصول.

حبالأئمة أقوال أصول شرح في الشيخ يمضي وهكذا 
والعا_لللوسعل الأقوال تلك أقرب يراه لما مرححا الفقهية الأبواب 

الكتابهذا أن ظن من فيخعلئ الشرعية. النصوص عليه دلت الذي 
تجل.^، ٧٠٧والفقهية، ائل المفي الفقهاء أقوال بيان منه قصد 
الفقهية!ائل الميحفى سرد بعد كثيرأ يقول الشخ 

١٠^٧٥ليس الذي الدقيق الكلام من ائل المهذه في ما اءمع 
القلوبتعرفها الي الشريعة قواعد على النبيه الغرض ؤإنما موصعه، 

٠المحح.حةاا 



معرفةكيفية على تدله قهي العلم، لطالب الطريقة هذه أنفع وما 
عزيزمطالب هدا أن شك ولا الفقهية، للمائل الصحيحة الأصول 

الحق.أهل فيه يتنافس 

إذاالمي الومط القول صفات إلى العلم طالب تجه أنها كما 
أنالحق طالب تهليع فيوالأراء، الأهوال من غيره تقدم فيه تحققت 

مثلإلى تحتاج التي الشرعية العلوم جمع إلى القواس هده من ينطلق 
ذك.

اكحميق:ش ملي ع* 
وذلكمؤلفه، وصمه كما الكتاب هذا إحراج على حرصت 

تلافىفي كثيرأ ساعدت مخطوطات من لدي توفر ما على بمقابلته 
الكتابتصحيح على ساعد ومما المهلبوعق. فى ونمت، التي الأحهلا•ء 

الرحمنعبد العلامة الشيخ نسخة في وتعاليقات تصحيبميات وحول 
واللتانهقفؤ، الحثيمين محمد العلامة شيخنا ونسخة ظه، السعدي 
الخهلية،النسخ بين الترحح في كثيرأ منهما واستقيت عليهما حصلت 

الكتاب.حواشي في ذك أثبت وفد 

اكحقيق:ريقة ط* 
والإشارةالمخعلوطات بين من المنتخب النص طريفة اعتمدت - أ 

يليIما أفول أن أحب المنامبة وبهذه الأحرى. التح إلى 
واحل،أصل اعتماد طريقة إلى - افه ويقهم - إحواننا بعض يعمي 

فيالنسخ من غيره إلى والإشارة عنه يخرج لا المخهلوطات من 
الاصهللاح.في مشاحة ولا الحاشية، 

ألفت،أني ؛يل، العهدة، من برئ فقد اصهللاحه الم-حقق بين فإذا 
المخعلوطات،من أصل اعتماد طريقة وفق تحصل فضية إلى المفلر 



منأصح الأحرى النسخ في ما أن يجد ند المحقق أن وذلك 
إلىليشير المرجوح قيست الأصل هي جعلها التي النسخة 
علىتعيقأ الحاشية في يقول قد يل الحاشية، في الراجح 

الأصلفي وما أو! نطعا. الأصح وهي الراجحة•' النسخة 
الكتاب.متن في شت ذلك مع ثم حطا، 

الكتمحيحققون الذين - اش حففلهم - إحواننا أن ليت، فيا 
حتى^ا لمثل حلا يجدون أصلا، المخطوطات أحد باعتماد 

أنعلى العلماء حرى وقد الكتاب، مؤلف إلى الخطأ سسجا لا 
النسخةفى وحد إذا المحقق أن لو I فمثلا امتثناء، ءاءل.ة لكل 

هد.اويكون الصواب وأثبت يثبته لم نطعا حطأ هو ما الأصل 
واحدأصل اعتماد وهي اتجها التي القاعدة من الاستثناء بمثابة 

فلعلمقبولأ يكن لم فإن المشكلة، لهده حل فهن>ا النسخ، من 
مناسبا.حلا يجدون بهذا العنين 

الاحتلأفاتإلى وأشرت الخطية، النسخ على المطبوعة قابلت - ب 
الحاشية.في 

الرحمنعبد العلامة الشيخ من لكل وتعليمات تصحيحات ألمتا - ح 
الله.رحمهما العثيمين محمد العلامة وشيخنا المدي 

وصدرنهاظه الفني محمد الشيخ تعليقات غالب، أ؛قيت< - د 
باسمه.

ولمالحديث،، رقم وذكر مصائرها إلى بعزوها الأحاديث، -خن'جت - ه 
ذللث،تحقيق لأن وصعقا صحة الأحاديث، دراسة إلى أتطرق 
المحانيمترابط المراءْ سهل الكتاب يكون أن أردت وند يهلول، 
أمكن.ما الحواشي من بالتقليل وذللث، 



تالخطة النسخ وصف *
٨٦/ IWTبرقم وهي العامة الرياض مكتبة عن مصورة مخطوطة - ١ 

صورت.ومنها الوطنية نهد الملك مكتبة في وحدتها 

الثيخأبناء عند عاؤية منها؛ الأولى الممحة في مكتوب 
افه.عبد للشخ سحمان بن سليمان 

إلىالحاشية في أثرت وند ورقات• آخرها من نانصة وهي 
•نهايتها موصع 

بخهلسطرأ ( ٢٤)صمحة كل في صفحة، ( ١٧٤)صمحاتها عدد 
بأأأ.لها ورمزت واضح. 

الأوقافوزارة فى المخهلوطات إدارة عن ممررة مخطوطة - ٢ 
متوسهلسح بخعل مكتوبة الكويسى، في الإسلأمئة والشؤون 
الوضوح,

ناقصةسهلرأ، ( ٢٦)صفحة كل في صفحة ( )٦٨صفحاتها عدد 
الحاشية.في نهايتها موضع إلى أشرت وتد ورتات، آخرها من 

٠ب#ب* لها ورمزت 

جمعهقفب، تيمية بن أحمد الإسلام شيح فتاوى مجمؤع نسخة - ٣ 
علىاعتمي ونل. هئفأ، قاّم بن الرحمن عبد العلامة الشيخ 

واستقرتالمقابلة، خلال من ذللت، ظهر وقد حيدة، خهلية نسخة 
أحزاءبين دما كثيرة، ونفايات تصحيح-ات مقابلتها محن 

؛#ج،.لها ورمزت الفتاوى. 

مقابلةوهي الخاصة، ى عي• الالرحمن عبد العلامة الشيح نسخة — ٤ 
ولمالكتاب، حواشي في الفروق أثبتت وقد خهلية نسخة على 

حصللكن الخطية، النسخة ه هن. على الحصول من أتمكن 
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الشيخمطبوئ على الخطية النسخة هذه ممابالة من المقصود 
٠رودء لها ورمزت المعدي الرحمن عيد 

الخاصةنسخته ففي )ءقفؤ، العثيمين محمد العلامة شيخنا ننة - ٥ 
وتد. حهلية نسخة من مأحوذة واحتلأفات وتكميلأت تصويبات 

ثمالعيي، الرحمن عبد الشخ سخة ننفس من أنها أولا فلننت 
فيليس ْا واحدة كل نفي كثيرأ، عنها تختلف أنها سن 

عنبأشهر وفاته قبل ءةة/إبج محمدأ شيخنا سألت، وتد الأحرى، 
الأنأذكر لا مهلبوعته عليها نابل التي الخقلية النسخة 

طويلة.فترة مند كانت، فالمقابلة شيئا عنها 

الأحرى،في ليس ما الخص المخ هده من نسخة كل وفي 
واحد.شيء على مواضع في يتفقن وند 

الكتاب:اُت، ف* 
المخأحرجها التي وهي واحدة، محلبحة إلا أعلم فيما للكتاب، ليس 

الحلم.لطلاب، مرحعا طويلا زمنا ظلت، وند ؛^، ٤٤الفقي حامد محمد 
الطيعةهده أن إلا واسعة، رحمة ورحمه حير كل محمئها الله فجزي 

فهوفمهل، نسختين على اعتمد محققها أن يسبب، والنقص الأخطاء كثيرة 
منناقصة ت أحدهما نسختين٠* على طبعها اروكان ت مهلبوعتته آخر في يهول، 
لأولادبلمك وكلتاهما ورقة. آخرها من ناقصة ت والثانية كرامة، أولها 

احدأومن شخمسيأ محفب الرحمن عط. الشيخ من المقابلة كانت، إن أدرى ولا )١( 
سهالرحمن عبد المخ لأن العللابج، أحد من أنها والأنرمط بإشرافه. طلبته 

هقفلؤالعثيمين محمل. شيخنا رأى فقد بخهله، موصعين في نخته على تعليقا كتبا 
الته,حيأءارتإباني بينما الرحمن، همد الشيح بخْل عي وثال،؛ التعليقالتا هذه 

تلاميذاحد بخعل أنها يرجح منا لي، ظهر ما حسبا مغاير بخهل والمقابلأيت، 
الشخةةف^.
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بنسليمان بن صالح الشخ تفصل وقد ئه. محمان بن صاليمان الشح 
الزوايا،خبايا من الكريمة الدرة هذه لأ-تمج إياهما بإعارتي سمحمان 

•٠ • • • بها ؤإخواني اش ونفعني "تحرأ الد فجزاه 
إليهاالإمارة مبق الي آ أ ر نحه محي التختين هاتين ؤإحدى 

الحصولمن أتمكن لم والأخرى المخءلوءلات، على الكلام عند 
وموال.يحث بعل عليها 

الشيءأما الهلبعة. هذه من مأخوذة فهي الهلبعات باني أما 
أحاديثهاخرج التي الطبعة أن إلا فقط، الصم، إعادة فهو فيها الجديد 

للأحاديث،الجيد بالتخريج غيرها على تمتاز الحثان عبد ؤ الرووفعبد 
أيضاكانت، ؤإن تخريجه من استفدت، وقد مصادرها، إلى وعزومحا 

مهدمته.في محققها ذكر كما النقي محمل. الشخ لهلبعة صنا إعادة 

ال٠ءلبوءةتفي وقعتؤ التي الأخهناء لبعض أمثلة إليلث، والأن 
سطر:نقص ١- 

الثمرة،امتراء إلى ذللث، مع ®واحتاج صا"يا المهلبوعة في 
. ٠.١١ إلا. الانتفاع من غرضه يتم ولا 

امتراءإلى ذلك، مع ®واحتاج ت ٢ ١ ح ص الهلبعة هذه في والنهى 
امحتأحرإذا يمكنه لا المستأحر لأن الجمع إلى ]فاحتاج الثمرة 

محنغرصه يتم ولا الثمرة[، يشترى غيره يلح أن للسكنى المكان 
؛«...إلا.الانتفاع 

ج[.، ]'>-، من وامتدركته المطبوعة من ممهل القوسين بين فما 
ممة:نقص . ٢ 

يصلوالم أخرى طائفة ®ولتأت، نال؛ ®ثم صآ"هت المهلبوعة في 
. ١٠يفعلونه أنهم فعلم ،  ٠٠معلق، فليصلوا 



أحرىطائفة ا١ولتأت ت مال *ثم ٠ صّآآُ المطبوعة هذه وفي 
*مأمومين[* يفعلونه أنهم فطم معك؛ا فليصلوا يملوا لم 

من)د(.وامتدركتها المطوعة من مضل مأمومين معه ت فقوله 
\لأس:. ٢ 

كلفي يتركون كانوا إنهم أحد يقل *ولم المطوعة في 
اليتمونه® *لا ومعنى يتمونه، لا كانوا ! مالوابل ورفع، حمض 

٠؛أ ٠ ٠ ٠ ونقصه ينقصونه 

وصوابهاينقصونه[، ]لا ت قوله إلا المارة نفس الطعة هده وفي 
المعنى.غتر حهلآ ونيادتها ]لا[، بدون ]يتقصونه[ 

خلالمن يغلهر كثير شيء هذا من الكتاب وفير أمثلة، فهدم 
٠الطعة طْ حواشي في الفلر 

هداتحقيق على أعان من كل أشكر المندمجة هنأْ ختام وفي 
ؤإدارةالوطنية مهد الملك مكتبة ؛الأات وأشكر النفيس، الكتاب 

فيتسهيلات من قدموه لما الكويتية الأوماف، وزارة في المخملوطات 
خرأ.الله فجراهم ؤإرمالها، الخطوطات تصوير 

نافعاعنده مقبولا العمل هذا يكون أن العليم العلي الله أسأل 
عليه.والقادبر ذلك ولي هو إنه الأجرة، الدار في 

صيدناعلى وبارك وسلم الله وصلى انمالين، رب ممه والحمد 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد 

لكمه
اشخيدحس محمد.مت مد.ن 

متينةس القصم 
٠٢٥ب. .ص 
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غةئإمحئسم.ساءإ1هقء
تد'ّثناد!ما 

ارب من الأخيرة الميسة 



:أإا

درأأر ِ الم ار;نإع رنت ردغرط؛ل رب رك ااب>ر؛ 
'أدرس ، r،-؛،- ر'أ-ن را.كت'_J؛ ى!رانت، ككجر؛دبم 

 uC.سوآَ؛؛؛ ١^١؛-^ _، ارضع أرادم ، ار،"كرتثوت س ار
ارسرة،  Ujl، ار-مرا ارنالا، ،  5Uأر.ريق س أومرا؛ ، .ومر. ؛آ"ا'ا 

ضرالضالأسارس.كاانادُا;ات
..!لاش;همّألآمالالنااءر;

>،؛_•ا0ا؛ دف ومح• ؤؤ،أع"أ  P؛ •أ غ " ٠٢X ق ر1ظ4واJjl  . انيم« j أنرال ثلاثة ااد'؛ارن ق ا1أِى نكرة:
دمابنحت م}م, رأن من، رم دن لّكل ابنحب :  Uj،،،Iج لأم.'،'.ة 
تحجلدانه؛؛_ ٠ أر^•؛)، رزسم ائحرد٠ والدن رااغال'، كالمرب م، األإإ'تإأإ 

دمالخاض وذااءدثرل ،كادنشالُ>ك الإخراجءّاتشس ذ  ٢٠١۶١"؟•٦، 
.أثراهما 

:ثلأ-ةاثرال اخراجامل^ء رالأسق 
.ا؛رءبة ٥ ؛١ حال. ثكل بمنى، ١، اءدما; 
.اكانى ءة،مح .  JUمحزى. لا : رازق 

الإلق ثا; ف ي,_ س نإ، الخاب، س الأ لا_ميى. أنه : رادلث 
•ا'؛؛-,ا مل دري  ٠٢٠يع س وثل ، ءند• •دبت 

وبون•• ^٢ ١١إ-ماج غإكيعس •مربما أحد ص المرص *ر رعذ-ا 
إنراعل صه -^^١ . جراز، صه نأل ءن أماه س اعن I مابأ •■رانع ,ذ 

رسااترلالثاس. َلنرل محه، الثمرر لآ,ه . اليع رانث١رر١ • •اد.ةررائ.ن 

ظؤالسعدي الوحمن عبد الشيخ تعليقات من تموذج 
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٢٧١الترل س قدآمج - ه ث-ي ان ّدق  liU؛ ٠٥٠٠ان م ٠ اذ ثا• مؤنإسمه 
شوي

ررآالانطرارمتؤ يذكسرم • دمحري رابج انمدثة -أ،اَ؛االف ،•للف ٠ ، ٠٣؛

ملتكدا.*-ك »ال م ،  ٢٨١سن ض لاآطف دض ُبذللم؛ ' ُّر؛ مقؤ،؛؛ 
.cVنَكداك . عط م. ءف ص اف و-ود انب ١ن ٠دم دئد طاف 

لأ،طناف احلف إذاال: »ابم ، •رجودV ابى ذس دنا• بمرته دين لأ-بيآُغيل 
إل: رالض • عله ادلف السل إل تحرءعندالإا،لآق فإنالثيثة اف؛ ئا• إن "" ؤب 

»لأكون. ثا«» تر زيكن ضد إ زإذا مد، اذ ^٠ إن النمل ءدا ز •ائ 
اذثا. إن الق اق ينمي ان ٠ الخلف إل مد» *ززى دإلا م، •ام٠١ 

,سقالإلتاءات ف الأثا. س مذا :َ؛اثس ايا اناَون 
يرضاللاق : ثوي _ ذهث. ض لا ايرر ذب در . _ 

لأنمكه: *الس . النمل عد تحويللتيثأ اف، ثا» لأملزكيأإن 
يللاقيزا كون غلا < ثا.. ثل أف أكن ز شك ز ذق مد٠ اف ثاء إن 

:عرونود ذا »إن . • ١٠١٠ردعه اف ثاء إن يلزم ايللاق نى؛ ر •ا بملأف 
آنتا\اقإنئا,اف.

راا،للأقراكاق، اوكعار; نه ب كُنالأثاء »اءا ورل١حد 
تخألخرج رّلم ميه اف صل اض آن مدم يغ،!١ من ءكلأم-لابمران 

ثصهU يغرق،؛ن فلا • واحد؛ يمنة ءزرجاراحل؟ الممارة رم الاعتناء 
الأ-صءام»إن النمل. ناملق؛٠ الاعتناءانماينع ولأن • دّلم ءل؛ه ّلاف ال؛بم 
.رءوداّباحا ;-J اف ستة ل لانمق : وموحما دهمتاق الطلاق ص الق 
راعاتحق. ثاءمااف راحانني فإذاانمتدت • يرجودلأاثأا داجة  ١٢۶
المادونحوما.آمال ع؛ارماعن لا رثي اف ثد.^٠١ س الخرادث لثيثة ار 

؛*aiievالعقيمين محمد شيخنا نميحيحات من نموذج 
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ارنمح|ائ

االوهكيل(ل )ونمم حسي' وهو لقني' وبه 

ومحييالأمة، رباني القدوة، العامل العالم الإمام الشيخ غال 
بنأحمد العباس! أبو الدين تقي الإسلام، نيخ العلامة السنة، 

افقدس الحراني. - تيمية( )ابن - لام العبد بن الحليم عبد 
صريحه:ونزر روحه، 

عبدهعلى وبارك وسلم اش )وصلى العالمين، رب لله الحمد 
آلهوعلى المهتدين، ؤإمام المرسلين، حاتم محمد ورسوله 

أجمعينلأ١،•

فصل

يبتدئواأن إما والاس الصلاة. فأعفلمها العبادات! ]فأما[لى 
رتبهكما ال3لهوراا الصلاة رامفتاح ! لقولهبالهلهور مسائلها 
ماللن،فعله كما الصلاة، بهّا تجب التي ؛المواقيت ؤإما أكثرهم، 

وغيرْ•

لأط[.)آ(فى)ح(:)أ(. ش لت )١( 
نيدبن اض وعبد عباس، وابن معيد، وأبي وجابر، علي، حدبنا من روى )٣( 

ابنبضعفه وجرم مديد، صعقه وبعضها صعق، من جميعا تخلوا لا ؛أم_انيد 
صححهبينما الحسر اكلخيص وانظر: ناكلأة، المقرئ كتابه يى حبان 

.٣٢٢أ/ ١ فح - ٍيرنه بمجمؤع الفتح في الحافنل 
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مي- والحرام الحلال من فوء_انت والمجائ الثلهارة فأما 
والأشربة.الأطعمة في والحرام للحلال تابعان - ونحوه اللباس 

بينوسهل الجامع! العظيم الأصل مذا في الحديث أهل ومذهب 
-وغيره مالكا - المدينة أهل فإن والحجانيين. العراميين مذهب 

عنالنموصن بذلك صحت كما كر، مكل الأسرية من يحرمون 
الغالببل كن.لك، الأطعمة في ولبموا ا. متحددةل وجوه من . الني 

منكانت ؤإن مه1القآ. ، ]الهليور[ل فيبيحون التحريم، عدم ! فيهاعليهم 
تحريمهاوفي باع. المن ناب ذي كل ]ويكرهون[لم المخالب، ذات 
أومحرمة هي هل عنه! الحشرات في وكذلك روايتان. مالك عن 

مكروهةأنها عنه! وروى والحمير. البغال وكذلك روايتان. مكروهة؟ 
تحريمدون بالسنة، محرمة أنها ؛ عتء وروى باع. الكراهة من أشد 

السباع.كراهة دون لكن يكرهها، أيضا والخيل الحمير، 

ولسائرالمدينة لأهل مخالفون الأشربة باب في الكوفة وأهل 
منالقليل يحرمون ولا العنب،، من إلا عندهم الخمر ليت، الماس، 

الممرنبين. من يكون أن أو العنب،، من حمرآ يكون أن إلا المكر، 
بذهمبلم إذا العنب، عمير معلبوخ من يكون أو النيء، الزييك، أو 

الخيلحثموا حتى الحريم، غاية في الأطعمة في وهم نلناه. 
.ونحوهاوالضباع الضب، يكرْ ، حميمة[أ أبا ]إن وفيل؛ والصمات، 

البخاريعند عاسة بحديث، منها نكتفي المحاية من ءالد عن المعنى هوا روى )١( 
ماجهوابن (، ٣٦٨٢)داود وأبي ٢(، • ٠ )١ بمِذم م الومس(، ٢٤٢)برقم 

\،؟.U/Aوالماتي (، ١٨٦٣)والترمذي (، ٣٣٨٦)
»ويكرْ،.)!(: ني )٣( رالط؛ر•. )أ(: في )٢( 

»إنه«.)إ(فى)أ(;

٣



وسائرالمدينة أهل بقول الأثربة في الحديث أهل فأحذ 
وأصحابه. الّبي عن المتممة للسنة موافقة الأمصار، لأهلال١، 

أحمدالإمام وصنف السنة. متابعة في عليهم وزادوا التحريم، في 
وكتابامنه، أكبر صنم، ، لأحدأ[ل علمته ما الأثربة، في كبيرا كتابا 

لحلإنه حتى السنة، هده العراق في أظهر من أول وهو منه. أصغر 
إلالا، ت فنالوا النس؛ال؟ يحرم محن فيها هل فقال! بغداد، بعضهم 

إنهحتى السنة، بعامة فيه وأحال الأئمة. من غيره دون حنبل بن أحمد 
للسنةرمتابعة شدة، فيه يظهر لم ؤإن ثلاث، بحد والنبيل. العصير حرم 

والحكمةغالبا. الشالة ظهور مثلنة الثلاث لأن ذلك، في المأثورة 
كرهإنه حتى الحكمة، مقام المفلتة فأقيمت، نخفى. مما هنات 

عنه،الروايتين احتلافح على تحريم، أو تنزيه كراهة إما الخليعلين، 
محرم،أو مباح، هو هل الأوعية؛ في الأنتباذ في قوله احتلما وحتى 

قليلة.النسخ وأحاديث، حدا، كثيرة النهي أحاديث، لأن مكروه؟ أو 
الأحبارهال،ْ بمثل المستفيضة الأحبار تللث، تنخ هل احتهادْ؛ فاحتلف، 

•نيتا؟ منها الخاركا يخرج ولم آحاد، أحار كونها عن تخرج لا المح، 
النبي.عن السنن لصحة الكوفة، أهل بقول الأطعمة في وأخذوا 

وتحريمالطيرر؛،، من مخلما ذي وكل السباعأم، من نابه ذي كل بتحريم 

)أ(.فى لت )١( 

٢٠)٤ لم م)٢(  ماجهوابن ، A٣٣٣/والمسالي (، ٣٧١٣)داود وأبو (، ٠
(٣٣٩٩.)

والترمدي(، ٣٨٠٢)داود وأبو (، ١٩٣٢)لم وم(، ٥٥٣٠)البخاري أخرجه )٣( 
(.٣٢٣٢)وابن ، ٠٢٠ U/ اني والن(، ١٤٧٧)

ماجهوابن .؟، U/1والنسائي (، ٣٨٠٣)داود وأبو (، ١٩٣٤)مسالم أخرجه )٤( 
(٣٢٣٤.)
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البابهدا في تمنك من على أنكر . المي لأن ، الحمر لحوم 
أحدكمألمن ررلأ نال: حيث القرآن، في التحريم ض وحوي بعدم 

عنهنهيت أو به أمرت مما أمرى من الأمر يأتيه أييكته على متكئا 
استحاللناْ،حلال من فيه وحدنا فما القرآن، هذا وبينكم بيننا إ فيقول 

معه.ومثله الكتاب أونت ؤإني ألا حرمناه، حرام من فيه وحدنا وما 
تعالىاالأ،أٌآ،.اض حرم كما اممه. رسول حرم ما ؤإن 

وجه•همر من الني. عن محفومحل المعنى وهذا 

!/والمائي ( ٩١٦١)ماجه وابن (، ١٤٠٧)لم وم(، ٤٢١٦)الخاوي أخرجه )١( 
(.١٥٤٢)ومالك ا/بملأ، وأحمد ، ١٢٥

فحدثكرب، معدي بن المقدام وحدين، رامع أبي حدبث، بين المؤلف جمع )٢( 
فيوحونا ما أدري، لا ت فيقول عته، نهيت، أو يه أمرت، ءامجما ت تتمته رافع أبي 

وأبوحن، ين، حد ،ئدا وتال; ( ٢٦٦٢)"اكرمحذي أحرجه اتبعناْ،. اند كتاب 
(.١١٠)ماجه وابن (، ٤٦٠٥)داود 

علىمتكيء وهو عني الحديثإ يلغه رجل عس هل رألأ ■ فأوله المقدام حديث، أما 
/٤ وأحمد (، ١٢وابزماجه)(، ٢٦٦٤الترطي)أحرجه . .٠ بيننا. ت فتقول أؤيكته 

وماصحيحان، والحديثان ، ٧٦٨والمتهقى (، ٦٤٩)الكير فى واممرانى ،  ١٣٢
•وجه* غير س الض. عن محفونل المض •وعن-ا المؤلم،: نول أجود 

م\/ماالمندري مختصر مع السنن معالم في الخطابي نال الفقي: محمن. قال )٣( 
أن! أحدهمامحنيين! يحتمل معه،ا ومثله الكتاب رأوتيتؤ قوله! ، ٤٤٣٦حديث، 
الفلاهرمن أعهلى مثلما المتلو غير الباطن الوحي من أوتي أنه معناه: يكون 

البيان،من وأوتي يتلى وحيا الكتاب أوتي أنه معناه: يكون أن ؤيحتمل الميو. 
مافينميع عليه؛ يريد وأن ؤيخص، ؤبمم الكتاب، في  ١٠يين أن له أذن أي: 

بهالعمل ولزوم الحكم وجوب في ذللثذ فيكون ذكر، الكتاب في له ليس 
اه.القرآن من المتلو كالظاهر 

الأوللمحنى ١٠الخألا؛ي: كلام على معلقا نظفي الحثيمين محمد شيخنا وقال 
ماجميع بلغ . الرسول، فإن يلغه، لم باض وحي . الحم، عني■ وليس باؤلل 
.شيثا٠ منه يكتم ولم إليه الله أوحى 
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تحريم،نيادة هوا ]إيما الله رسول حرمه ما أن وعلموا 
المةإلا يحرم لم اش أن على دث إنما الهمان لأن للقرآن، نسخا ليس 

للأمبقاء هو ؤإنما تحليلا، ليس التحريم وعدم الخرير، ولحم والدم 
مكيةهي المي الأنعام، سورة في اض ذكره ند وهدا كان• ما على 

آحرمن أنها والشافعي ماللث، أصحابج فلته كما ليس العلماء، باتفاق 
فيها؛اض قال وند المتاحرة. هى المائدة سورة ؤإنما نزولأ، القرآن 

فيالمدكور التحريم عدم أن فحلم ٤[، لالماثدْ: ألْلشت،يم لكم جل أؤ 
راماه رسول فتحريم عفو. هو ؤإنما تحليلا، ليس الأنعام سورة 
للقرآن.نسخا ليس للعفو 

بلحثموْ، ما حميع على الكوفيين الحديث، أهل يوافق لم لكن 
وبأنهمحمرأى يوم بتحللها . الهم، عن المن لصحة الخيل، أحلوا 
المسثإوأحالوا ،، ل لحمه وأكلوا فرسا . اش رسول عهد على ذبحوا 
علىاكل وبأنه ،، أحرمه،١ل ررلأ هال! بأنه ه النم، عن( الثنن لصحة 
فيهحاءتر مما ذللق، وغير ، أكلهر من على ينكر ولم ينفلر، وهو مائدته 

الرحمة.

.)أ( قى لمت )١( 
انيوالن(، ٣٨٠٨)داود وأبو (، ١٩٤١)لم وم(، ٤٢١٩)البخاري أحرجه )٢( 

.٣٦١م/وأحمد ، ٢٠ب/ا

ماجهوابن ، ٢٢٧/٧والمائي (، ١٩٤٢)لم وم(، ٥٥١٠)الممحاري أحرجه )٣( 
(٣١٩٠.)

انيوالم(، ١٧٩٠)والترمذي (، ١٩٤٣)لم وم(، ٥٥٣٦)البخاري أحرجه )٤( 
/Uجه وابن  ١٩٧u(٣٢٤٢.)

والماني(، ٣٧٩٣)داود وأبو (، ١٩٤٥)لم وم(، ٢٥٧٥)المخاري أخرجه )٠( 
١٩٨/٧.
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علىزادوا كما الأطعمة. من الكوفة أهل حرمه عما فنممحوا 
الأثريةتحريم على الدالة النصوص لأن الأتربة، في المدينة أهل 

الأطعمة.تحريم على الدالة النصوصي من أكثر المكره 

مااستحلال فى والتابعين الصحابة من الف سالمدينة ولأهل 
والمفاسدالمكر، استحلال في الكوفة أهل ملف من أكثر أحلوه، 
ّميتولهذا الأطعمة. حبائث مفاسسد من أعغلم المكر مجن الناشئة 
وأمروغيره، ظنتع عمان بن عثمان سماها كما الخبائن،® اأم الخمر 

العلماء،عليه وأحمع وحلماوه، هو وفعله شاربها، بجلد . الض 
العلمأهل من أحد فيها ، ليحد[ر لم فإنه الأطعمة من المحرمالت، دون 

الخمرشاربه بقتل .ؤ أمر قل، بل البصري، الحسن عن بلغنا ما إلا 
ونهىمنسوخ. أنه على الجمهور كان ؤإن ، الرابعة أو الثالثة في 

ظروفهابشق وأمر الخمرص تخليل عن - عنه صح فيما - النبي. 
I أحماعن الرواية احتلمت، ند كان ؤإن ،. دنانهال وكسر   J هال.اهل

منسوخ؟أو باق، 

منفيها لما الخّايثح حرم إنما وتعالى سبحانه اض كان ولما 

)ح(.من والميت، المطوعة في )١( 
(،٢٥٧٢ماجه)وابن \//*اا*ا، ائي المائرجه هريرة، أبي >lJ^، من حاء )٢( 

حديث،من وحاء ، ٣٧١أ/ والحاكم (، ٤٤٤٧حان)وابن ، ٢٢٩١; وأحد 
(٢٥٧٣ماجه)وابن ( ١٤٤٤ى)والرمل. ( ٤٤٨٢داود)أبو أحرجه معاؤية، 

المهحورسالة ، ٢٣٧/٦المن نهازيس، ١^١^٠؛،ت هذا في وانظر . ٩٥؛/وأحمي. 
الخمر(.مدمي قتل في الفصل شاكر)كلمة .. ١٠٠۶١

٣;وأحمد (، ٣٦٧٥داود)وأبو (، ١٢٩٤)والمرمذي (، ١٩٨٣لم)مأحرجه )٣( 
١١١٩

.٢٦٦والدارقطي؛/(، ٤٧١٢اتتمير)في والطراتي (، ١٢٩٣الترمذي)أخرجه )٤( 

٣٤



الدينعلى ظهر - غيرها أو الأحلاق، أو العقول في إما اد! الم
مابقدر القمي من الأشربة أو الأطعمة من المحرمات بعض استحلوا 

العقوبة.لأستحقوا التاؤيل ولولا المفسدة، من فيها 

متابحةفي زادوا الحديث عالماء من وغيره أحمد الإمام إن ثم 
صرريزيل مما ورسوله به اش أمر بما أمروا بأن غيرهم على السنة 
والسنةبالكتاب، حلال فإنها الإبل لممحوم مثل! المباحان، ؛حمى 

بقوله!الثي إليه أشار ما الشيْلازية القوة من فيها ولكن والإجماع، 
داود!أبو رواه فيما ه مال وفد ،، حن،ال من حلقت، حن ررإنها 

بالماء،المار تطفأ ؤإنما المار، مجن الشيهلان ؤإن الثيء؛لان، من *الغضخ 
منالعارض الأمر مجن يالومحو فأمر فليتوضأ* أحدكم غضب، فإذا 

النيبه أمر بما تزول ، j،J_4؛،_؛a؛قوة يورث لحمها فأكل السيْلان. 
حديمثإمن وجه غير من عنه ذلك، صح كما لحمها، من الوضوء من 

وذيالحضيرأى، بن وأميي ءازب،ل؛،، بن والراء سمرلأم، بن جابر 

المرىالمن فإن صحح، ؤإسادْ \ا\0 والعليالي ، ٥٥ه/أحمد أحرجه )١( 
انفلر:اسه. صالح محه نقاله أحمد، الإمام ذلك، ذكر ه، مغفل ابن من سمع 

حبانابن غي بالسماع الحسن وصرح ، ٤٠ص حاتم أبي لابن المراسل 
(٥٦٥٦.)

،A/Uالكيير اكايخ في والمخاري ، YYl؛/وأحمد (، ٤٧٨٤)داود أبو أخرجه )٢( 
صعق،.ؤإسادْ ، ١٦٧/١٧والطراتي ، ٥١٨ا/المجروحمن في حبان وابن 

حبانوابن (، )١٣حزيمة وابن (، ٤٩٥)ماجه وابن ( ٣٦٠)لم مأخرجه )٣( 
(١١٢٥.)

،٢٨٨؛/وأحمد (، ٤٩٤)ماجه وابن ( )١٨والترميى (، ١٨٤)داود أبو أخرجه )٤( 
صحيح.ويو ١(  ١٢٨)حبان وابن (، ٢٣)خزيمه وابن 

نبهأخعلآ صعين، ؤإساد، ، ٣٥٢ jiوأحمد (، ٤٩٦)ماجه ابن أخرجه )٥( 
(.)١٨رنم الحال.و.ثط في الترملوي بينه كما أرءلاة بن الحجاج 
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منتوصزوا ولا الإبل، لحوم من ®توصووا مرة؛ ممال وغرهم آ  ١٠١
الإبل®،معاطن في تصلوا ولا الخم، مرابض في وصلوا الخم، لحوم 
غيرمن لأكلها المدمنين يصيب ما عنه انينع لحومها من توصأ فمن 

.الني إليها أشار التي القلب ومسوه الحقد مجن - كالأعراب - وضوء 
فيالقلوب وة وقالغلغلة ءإن I الصحيحين ني عنه المخئج بقوله 

الزنم«لى.أهل في الكينة ؤإن الإبل، أصحاب الفدادين 
علىالمحرمة؟ اللحوم سائر من يتوضأ هل أحمدت عن واحتلما 

أولىالمحثم أن أو بها، مختص الحكم أن على بناء روايتين، 
مضرة.نؤع فيه الذي المباح من منه بالتوضؤ 

علىأحمد وافقوا وغيره الشافعي أصحاب من المصنفين وسائر 
مماالوضوء بترك منسوخ هذا أن اعتقد من أن وعلموا الأصل. هذا 

أنليتبين اللحمين، بين الحديث، في لإق لأنه أبعد، فقد النار مئت 
الجامع.لا سهما الفارقة هي العلة 

ننئامنه يتوضأ أنه من ت الحديث اقتضاه بما قالوا وكذلك 
لحمفي قال ولهذا النسخ، بعد كان الحديث هذا ولأن ومهلبوحا، 

منبالترك إلا يثبت، لم النسخ ولأن تتوضأ*، فلا مشت، ®ؤإن ت الخم 
الأمرينآحر ®كان جابر؛ قول معنى وهذا له• عموم فلا غنم، لحم 

أحدأحطأ فقد محعيف، وم  ٦٧؛/نياداته ش أحمد الإمام ابن الد مد أحرجه )١( 
أبوالحافظ حطأ؛ وبين الغرة ذي تد م من فجعله الضبي عبيدة وهو رواته 
.ا/١٧لاووص؛رى الزجاجة ومصباح ، ٢٥ا/حاتم أبي لاين العلل انظر؛ • حاتم 

(٢٠٤٢)ومالك ، ٤١٧/٢وأحمد (، ٥٢ومسالم)(، ٣٣•)١ البخاري أخرجه )٢( 
بألماظأصحابه من عدد عنه رواه هريرة أبي حديثا محن ( ٦٣٤)٠ يعلى وأبو 

أصحها.لأنها هريرة أيي عن الأعرج لطريق والتخريج مغاربة، 
 )٣(JU  ولدلل؛،.لعالها ٤؛^: العشمين محمد شيخا
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أكلرآه ثم يتوضأ، رآْ فإنه ، الناراا مست الوصوء ترق منه، 
ذلك.في عامة صيغة . المي عن يقل ولم يتوصأ، ولم غنم لحم 
لدلكشموله يثبت لم الذي بالعام، للخاص نح فيه لكان نقلها ولو 

والشافعيةالمالكية أكنر به يقول لا أصل وهو عينا. الخاص 
والحنبلية.

أنهايثبت لم النار مثست مما الوصوء أحاديث، أن مع هذا 
مذهبفي الوجمس أحد ولكن متأحرة، إنها قيل؛ قد بل وحة، مت 

الالأحر؛ والوجه بواجب. ليس متحبا، منها الوصوء أن أحمد؛ 
٠

منها،والتطهر الجسمانية الخبائث، بتجنب، الستة جاءُتؤ فلما 
ه؛قال حتى منها، والتْلهر الروحانية الخثائحإ بتجنب، جاءت، كذللث، 

الشيهيانفإن الماء، من ؛منخريه تنشق فليالليل من أحدكم قام ُإذا 
فلاالايل نوم من أحدكم قام ررإذا ونال؛ ،. حنثومه٠١ على يبين، 

أينيدرى لا أحدكم فإن ثلاثا، يغسلها حتى الإناء في يده يغمس 
فعلمّ حيثومه على الثيهنان ؛مبيت، بالغل الأمر فعلل يدْااأ باتتج 

يكونأن يستبعد فلا القناهرة، التجامة غير من للهلهارة مي—، ذللئ، أن 
الليل.نوم من القائم يد لغل يبإ الهو 

جنررإنها ونال; الإبل أعهنان في الصلاة عن نهى وكذلك، 
مجدكلها ارالأرض قال؛ أنه ه عنه ئبت؛ كما ،  ٠٠جن من ■حلقت 

الشحبتحقيق أحمد الإمام ني وم\إ\'\إ اني والن(، ١٩٢داود)أبو أحرجه )١( 
ا/أأا.الصر التالخص انثلر: ( ٤٣)خزبمت وابن ا/؟اا، شاكر أحمد 

واكسائي(، ٢٣٨)لم وم(، ٣٢٩٥)الخاوي أخرجه )٢( 
(.٢٧٨)ومسلم (، ١٦٢)الخارى أحرجه )٣( 
صهمّس؛تخريجه )٤( 

٣٧



يتب«صمام ال؛رأن عنه! روى وند ، أحماماا والالمقبرة إلا 
فيهناموا الذي المكان عن ارتحل لما أنه عنه! وثبت ، الثيهلان،ا 

الشيطان((فيه حفرنا مكان ررإنه قال! الفجر صلاة عن 

امبالأجيعلل كما الخبط، بالأرواح الأماكن . فعلل 
الظاهرومذهبه الحديث. فقهاء من وغيره أحمد يقول وبهذا الخبيثة. 

حرمت- والحمامات كالمعامحلن - للشيامحلين مأوى كان ما أن عنه؛ 

م/وأص (، ٧٤٥)ماجه وابن (، ٣١٧)والترمذي (، ٣٩٢)داود أبو أحرجه )١( 
واختلفأبيه عن يحيى بن عمرو الحديث هدا روى (، ١٦٩٩)حبان وابن ، ٨٣

3<:عو4 

t٨٣/ أحمد عند الخيري صعيد أبي ذكر بدون مرسلا عنه الثوري سفيان نرواْ 
موصولأعنه نياد بن الواحد وعبد عرية بن وعمارة سلمة بن حماد رواه بينما 
بنمحمد من كل ورواء ،  ٢٧؛/المحلى في حزم وابن ،  ٤٣٤لإ/ المهقي عند 

الترمذيذكرء كما مرملا٠ وتارة موصولا تارة محمد بن الخزيز وعبد إسحاق 
Aالناسيأن إلا ا/بملإ، الأم في الشافعي محي مّلأ مة ابن ورواء ،  ١٣٢
والأحرمتقعفر، أحدهما مومحعين في كتابي، في، الحديث هذا 'وحدت ،؛ ١١٠
.٠•ايك، عن سعيد مح، أص 

وابننياد وابن، سلمة بن، حماد شل؛ هم للثوري الحالف أن سؤ، مما وتلخمى 
علىالحديث، ينهم فروي منة وابن المزين وعبد إسحاق ابن، أما غنية. 

الوصل.رواية على كلهم المة جعل حين العاصرين بعض يصإ ولم الوجهين، 
أشرتالأين الثلاثة إلا موصولا رزوء ٣،  ٦٤٣٤!اليهقي يذكر لم ولهدا 
إلهم•

رجحولذلك الثلاثة، هؤلاء ُر، أحففل لأنه المرسلة الثوري رواية والراجح 
تبينللثوري المخالفين تراجم تآمل، ومن، والدارهطي،• الترمذي الحاففل المرسلة 

افه.رجمهما والدارممي الترمذي إليه ذما  ١٠صحة له 
صحيف،.ؤإسنادء ، a٢٤٥/الكسر في الهلبراتي رواء )٢( 
.٢١٨/٢واليهقي والنمائي (، ٦٨٠)ملم أحرجه )٣( 

٣٨



عنغيه ناموا الذي كالمكان — فيه الشيهلان عرصن ومحا فيه* الصلاة 
الصلاة.فيه كرهت . الصلاة 

هدهيمموا لم ، إما ت ذلك عن تنهرا لم الدين والفقهاء 
الخلةيعرفوا ولم سمعوها أو عندهم، به تثبت سماعا النصوصن 
.فتأولوه لقيامحن ا عن ذلك فامحتعدوا 

حلافالصحاية جمهور أو الراشدين الخلفاء عن نقل من وأمجا 
غلطفقد الإبل• لخوم ْن يتوصوون يكونوا لم وأنهم الخساتل، هدم 

ممايتوصوون يكونوا لم *أنهم عنهم قل لما ذلك توهم يإنما • علهم 
ساهو ليس النار مز U أكل أن المراد: ؤإنما اJارال٢،، منت 

منالوصوء من المبي. به أمر والذي الوصوء. لوجوب عندهم 
منيتوصأ لا فلأن كان يقال: كما النار، مس سببه ليس الإبل لحوم 
مدي.منه نمج إذا منه يتوصأ كان ؤإن الذكر، مس 

ملمصحيح في . النحم، عن صح ند أنه ت هدا تمام ومن 
غيرهما:حديثا من وحاء ه. هريرة وأبي ذر أبى حديثا من وغيره 

.الحم، وقرف ا' والخمارال والمرأة الأسود الكلم، الصلاة ايفي أنه 
وصحشيطازا، ،الأموي بأن والأبيفى: والأحمر الأسود الكلما بين 
صلاتي،ليقطع البارحة علي تملمتا الشيطان ،إن قال: أنه عنه 

ض«.ءاما )أ(: في )١( 
بمليوأم سة أبي وابن وأحمد (، ٤٨٩)ماجه ابن أخرجه )٢( 

صمح.وإسادْ  ١٥٦ا/هها، واJهقي (، ١٩٦٣)
(،٢٣٨)والترمذي {، ٧٠٦)داود وأبو (، ٠١٠)لم مأخرجه ذرت أبي حدبثح )٣( 

(.٨٠٦حزبمة)وابن ، ١٤٩ه/وأحمد (، ٩٥٢ماجه)وابن ، ٢٦٣;والنمائي 
وأحمد(، ٩٥٠ماجه)وابن (، ٥١١لم)مأحرجه عريرة؛ أبي حديث، 

ب■أي عن -ض، >س 

٣٩



-المجد سواري من مارئة إلى أربطه أن فأردت فأحذته، 
أيفأفهدا صلاته. عاليه قفر أن أراد الشيطان أن مأحبر الحديثءأ 

فييذلك أحمد أحد فالدلك الصلاة، يقفر الشيطان مرور أن يقتضي 
هداعارض لأنه والحمار، المرأة في قوله واحتلف . الأسود الكلب، 

،،ر قبالته في وهي بملي . النبي كان لما عائشة حديث الحدين، 
الصف،،بعض يدي بين أتانه على اجتاز لما ها هماص ابن وحدينا 
الجمئرأن المتوجه! أن مع ، بمنى بأصحابه يصلي س والنبي 
فيالرحل في بينهما م3، كما واللابحا، المار بين يفرق وأنه يقطع، 
يكنولم الصالي امندبره إذا الميالة في لبثه دون مروره، كراهة 

الاسثا.دون الصلأةر٤، ثواب ينقص مروره وأن متحدثا، 

إذاالجني الشيهلان فى أحمد أصحاب من المتقدمون واحتلم، 
بتعاليليقهلعها أنه والأوجه! الصلاة؟ يقطعر هل بمروره! علم 

التيالأحكام لأن صلاتي®، اريقهلمر قوله! وبظاهر .، اممه رسوله 
فيالدواب وشياطين الجن من الخيثة الأرواح في المنة بها جاءت 

الدليلفي قوية ذللئخ، ونحو وممرهم أمكنتهم في والصلاة الهلهارة 
أثرأعلمها مدرك ولكن الحدين،، فقهاء بها أحذ ولدللث، وقياما. نصا 
وظاهرهاالشريعة باطن في هو قياما؛ ومدركه الحديث،. لأهل هو 

فمهل.ظاهرها فى الفقه دون 

اكافعةالصحيحة المن هده استعمل من الأئمة في يكن لم ولو 

(.٥٤١)ومسلم (، ٤٦١)البخاري احرحه )١( 
(.٥١٢)الر وم(، ١٠٨٢)الخاوي احرجه )٢( 
(.٠٠٤)لم وم(، )٦٧البخاري أحرجه )٣( 
»المالي،.»ي)ب(:)؛(



أثرألا بمتاله ليس بما والأحد ذلك مثل ترك الأمة ض وصمآ لكان 
•رأيا ولا 

منراالوضوء ت حديث ييع ممن يعجب ظه أحمد كان ولقد 
له،المعارض وعدم فيها، شلث، لا التي صحته مع الإبل" لحوم 

أسانيدهاوأن فيه، الأحاديث، تعارض ْع الذكر، مس من ويتوضأ 
عنهاأعرفي ولذلك، الإبل، لحوم من الوضوء كأحاديث، لست، 

يرجحعنه المشهور على أحمد كان ؤإن • لم ومالبخاري الشيخان؛ 
لحوممن الوصوء أن ضضه: لكن الذكر، ص من الوصوء أحادبمثإ 

الذكر.مس من الوضوء من الحجة في أقوى الإبل 

المخالهلةتأثير فان منه، القياس في أظهر أنه يبتن ما ذكريث، وقد 
وليسالأكل، محرم نجس كل كان ولهذا ة• الملامتأثير من أعفلم 

نجما.الأكل محرم كل 

ؤيتوصأالإبل لحوم من يتوصأ لا ممن أيضا يعجّب، أحمد وكان 
والأثرأىوالأثر، القياس عن أبعد أنه مع الصلاة، في الضحلاج من 
يخالفه.ما الصحابة عن صح وقد الناس• أكثر صعقه قد مرمل فيه 

؛تفعيف،إلا يعارضوها لم للصلاة القني أحاديث، حالفوا والذين 
أوأصحابه، ذكر كما الحديث، يحرفا لم من تضعيف، وهو بعضهم، 

يقهلعررلأ قال! أنه ه النبي عن ضعيفة ؛روايااتؤ عارضوها بأن 
كانوند الصحابة، عن ذللا، في روي بما أو ،، شيء،اأ الصلاة 

•صه'آ تخريجه مبق ، ١١
التحفيقفي الجوزي وابن ، ١٤٦أ/واليهض ، ١٦١ا/الدارقفي أحرجه )٢( 

x\\l\الخامة والطل ا/هآا، 
حدبث،من  ٢٧٨أ/والبيهقي ، ٣٦٨/١والد.ارنطني (، ٧١٩)داود أبو أحرجه )٢١( 





بهاصلى ولو مالك. أصحاب احتالف كما ذلك، في محوله يختلف، 
كقولالروايتين، أصح محي الإعادة عليه تجب لم ناميا أو جاهلا 
الصلاةأثناء محي تعليه حلع لما . الني حديث عليه دل كما ماللئ،، 
الفجرصلى ولما يتقبل ولم غيهما، الذي الأذى لأجل 
والرواية،، المحلالأ يعد ولم الها، بغأمر نجاسة ثوبه في فوحد 

والشافعي.حنيفة أبي كقول الإعادة، تجس، ت الأحرى 
منمزيل بكل تزال حنيفة؛ أبي فمذهب إزالتها، في آحر وأصل 

ماحتى بالماء، إلا إزالتها يرى لا والشافعي والجامداُت،، المانحات، 
بالماء.الغل إلا فيه يجزى لا ت والذيل والحذاء الخف، أمقل يصبجج 
الأرض.نجاسة وحى 

به.فال السنة به حاءت، ما فكل متوسط. فيه أحمل. ومن.م، 
كماونحوه، النحل من ونحوم بالتراب مسحها ت عنه الصحيح في يجوز 

يةبالنبيلين الفإن بيلين. المن مسحها يجوز كما المنة. به حاءتإ 
تكررفي الثياب سائر إلى ية بالنس، الخنكأمفل الأعضاء سائر إلى 

الجاسةءر5لءنها.

كماالخف،؟ كأسفل هو هل الل>يلت أسفل في أصحابه واحتلف، 
عنإزالتها والقياس: ذللثج. في للأثر واستوائها السنةص به جاءت، 

فيه.التوسط يجكإ آ والريحل بالشس الأرض 

والبيهقي(، ٧٨٦حزيمة)وابن (، ١١٩٤)يعلى وأبو (، ٦٥٠داود)أبو أحرجه )١( 
Y/T.؛•

٠.٤ ٤ Y/ قي ٠Jوا(، ٣٨٨)داود أبو أخرجه )٢( 
،٢٩٠واحمد!/(، ٥٣١)اجه وابن (، ١٤٣)والترمذي (، ٣٨٣أبوداود)أخرجه )٣( 

(.٦٩٢٥)مر وأبو وماللأ، 
كنمن.تدر بالأصل بياض )٤( 

٤٣



اليهود،دين هو ت وندرأ أ حنالنجاصات، في التثديد فإن 
نولفكل الومهل. هو الإسلام ودين النصارى، دين هو والتساهل 

الإسلام.دين إلى أقرب يكون الباب هذا من شيء فيه يكون 
المائعكاحتلاط بالحرام، الحلال احتلاط وهو آحرت وأصل 

به.حفاء لا ما الشدة من فه الكوفيين فقول بالنجس الطاهر 

إذاالنجاسة وأن المانعات. ائر بالماء إلحاق ت قولهم وسن 
فيحرم، تالخيثا[ باستعمال إلا استعماله يمكن لم ماع في ونمت، 

هليلة.فيه الألكن اّء غير اّئع أن ]مع الجميع، 
-المشهور في - فإنهم المدينة. أهل من وغيرْ ماللث، وبإزائهم 

غيره،ولا المستعمل من يمنعون ولا بالتغير، إلا الماء ينجون لا 
المائعات.من غيره وبين سه فرقهم مع الماء، طهورية في مبالغة 

بينبالفرق التوسهل عنه الشهور لكن كمن.هبهم. قول ولأحمد 
ّالشافعي كقول وكثيره قليله 

الأو ؛الماء يلحق هل الخاء، غير المائعات في قوله واحتلف 
كخلالخاء وغير الماء بين يفرق أو والشافعي؟ ماك كقول به، يلحق 

روايات.ثلاث على العنب،؟ 

أنمع به، حفاء لا ما ونغلرأ أئرأ التوسعل من الأقوال هوْ وفي 
الدليل.في راجح ماللئط لقول الموافق أحمد قول 

فيهارطوبة لا التي الميتة أجراء في للناس أن وهو آحر• وأصل 
ثلاثةنجس؟ أو طاهر هو هل ت مذاهب _ والريش والفلفر الشعر ك_ 

أقوال:

•تتجمس" ص ان '•ع رب(• في  ٢٢)»الخثأ(. ت ح( و) ال<طوءة في  ٢١]

٤٤



بناءأحمد، عن ورواية الشافعي كقول . مطالقا نجاستها أحدهات 
الميتة.من جزء أنها على 

مذهبفى وقول حنيفة أبى كقول مطالقا، طهارتها ت والثاني 
تكونإنما وهى الرمحلوبات هو للنجاسة الموجب أن على بناء أحمل، 

الفما سائلة. له نفس لا ما يعلهاره حكم ولهدا الدم، فيه يجري فيما 
.ائلة مله نفس لا ما بمنزلة الأجزاء من فيه رمحلوية 

باللحمله إلحاقا كالعفلم، حس، فيه كان ما نجاسة والئالث،! 
لهإلحاقا كالنعر، النماء إلا فيه يكن لم ما نجاسة وعدم اليابس، 
باليات.

والغل.الوصوء هي التي الأحداث طهارة وهو آحر! وأصل 
يوجد، لأر ما السنن من فيها آ امتعملوال ث الحديث، فقهاء مدهب، فان 

والحوائل.اللباس من وغيرهما الخفض على المسح ؤيكفي نمرهم، 
منفيه وذكر الخفين. على المح كتاب أحمد الإمام صنفا فقد 

والجوربينالخفين على المح في وأصحابه . المي عن النموص 
زؤجملمة أم كانت، كما اء، التحمر على بل العمامة، وعلى 

وأنسموسى أبو كان كما القلانس، وعلى تفعله، وغيرها . السي 
علىالحديث، أهل علم فضل علم العالم تأمله إذا ما - يفعلانه 
عنهتوقف، ؤإتما ظاهرأ، اقتضاء ذللث، يقتضي القياس أن مع غيرهم، 

عنوجبنوا الأثر، س بلغهم يما قالوا لأنهم الفقهاء: من توقف من 
ورعا•القياس 

كاحاديث،ه^، النبي عن جاء فيما أحمد قول يختلف، ولم 
احتلفاؤإنما المح. في والتوقيت، والجوربين، العمائم على المسح 

يوجاوأ.لا U •ض )ب(: في )٢( »افمل«. و)ب(: )أ( في )١( 

٤٥



الدنيات.ولكلقلأنس النساء، كحمر الصحابة، عن حاء فما قوله 

الشريعةأصرل( تثبه الي الرخصة من الباب هذا في أن ومعلوم 
اكاذةءنالني..الأثار وتوافق 

كونمثل - تأؤيلأ الأحبار هذه في تأول، من كل أن واعلم 
لم- ذللث، ونحو المجزتماء هو الرأس بعض ُع العمامة على المسح 

علماأقادته مجموعها على وشح فمن ؤإلأ الأحبار، مجمؤع على يقف 
.ذلك بخلافح يميتا 

بنعمار حدث فيه! حديث، أصح فان ت التيمم في آخر وأصل 
وليسوللكفيزرآ،، للوحه واحدة صرية يجريء بأنه المصرح لغهعه يامر 

أحمدالحديث، فقهاء به أخذ وقد ه. جنس يعارصه حديث، الباب في 
المر؛قين،،3\ر صربتان يجب هال؛ من تول من أصح وهذا وغيره• 

الكوعين.إلى صريتان أو الجديد، في والنافعي حشمة أبي كقول 
الأستحاصةائل مفإن والأستحاصة. الحيفى في آخر• وأصل 

منةمنن: ثلاُث، المبي. عن الباب وفي الملهارة• أبواب شكل أص 
أنهافي ومنة عادتها، إلى ترجع أنها ؛ المعتادة في 

:تمييز ولا عادة لها لست، التي، المتحيرة في وستة يالتمييز، تعمل 

اومأ.)ا(فى)ا(:
\اوص (، ٣٢٢وأبوداود)(، ٣٦٨)لم وم(، ٣٣٨)١^^، أخرجه )٢( 

,٢٦٣/٤وأحمد (، ٥٦٩)وابن.اجه ، ١٦٠
ماجهوابن ، ١٨٢ا/ائي والم(، )٩^١٢داود وأبو (، ٣٣٤)لم مأحرجه )٣( 

(٦٢٦.)

والترمذي(، ٢٨٢)داود وأبو (، ٣٣٣)لم وم(، ٢٢٨)البخاري أخرجه )٤( 
(.٦٢١)ماجه وابن والمائي (، ١٢٥)

(.٦٢٢)ماجه وابن (، ١٢٨)والترمذي (، ٢٨٧)داود أبو أخرجه )٥( 



بينتجمع وأن مبيآ، أو متأ I اء الثعادات غالب تتحثض بأنها 
شاءت.إن الصلاتين 

فحديثالثالثة! وأما الصحيح. ففي الأولتان! السنتان فأما 
فدوكيلك الترمذي. وصححه السنن. أهل رواه جحش بتت حمتة 
معاْ.بعض -هيورا، بشن مهلة ني وغيرْ داود أبو روى 

والمميزةالمعتادة في الثلاث الممتن هذْ أحمد استعمل وند 
أصحني العادة ندم والتمييز العادة اجتمعت فإن والمتحنرة. 

الأحادث.أكثر في حاء كما الرواتن، 
ولاالتمييز يعتبر ولا كانت، إن الحادة فيعتبر حنيفة أبو فأما 

الأكثر،حيضة حثضها مبتدأه كانت إن عادة تكن لم إن بل الغالب، 
الأقل.حيضة ؤإلأ 

يكننلم فإن الأقلم،، ولا العادة يعتبر ولا التمييز يعتبر وماللث، 
إلاأبدأ تملي بل يحمها، فلا الأغلمب، ولا العادة يعتر لم ، تمييزال 

بثلاثةوتستظهر عادتها أو الحيض أكثر تحيض فهل الأول. الشهر في 
روايتن•على أيام؟ 

قدماحتمع فإن الأغلب. دون والعادة التمييز يستعمل والشافعي 
الإيجابفي الاحتيامحل من واستعمل أبدأ. صلمتؤ عدم ؤإن التمييز، 
وعملا.علما عظيمة مثقة فيه ما والإباحة والتحريم 

الفقهية!الحالات هده في . المح، عن جاءت اش الثلاث فالمن 
الفقهاء.من ءلاJفة منها كل في ووافقهم الحديث،، فقهاء استعملها 

.Tor\/والمبمي \\i ٩/٦واحمد (، ٢٩٠داود)أبو اخدجه )١( 
•و)ب( )أ( في دص المهلوعة، في لت )٢( 

٤٧



فصل

اّتدمالواقد الحديث ففقهاء بالمواقيت، الصلاة ابتدووا إذا وأما 
أوثانفي النبي. عن الواردة النموص حميع الباب هذا في 

الأخيار.وأوقات الجواز، 

الشمس،محللؤع إلى الصادق الفجر طلؤع بين ما الفجرت فوقت 
فيءسوى مثله، شيء كل ظل مصير إلى الزوال من الفلهرت ووقت 

مذهبمحناهر على الشمس، اصفرار إلى العصر: ووقت الزوال، 
إلىالعشاء: ووقت الشفق، مغيب إلى المغرب: ووقت، أحمد، 
أحمد.مدهب، خناهر على الليل، متتصف 

فيلم مرواه الذي الحديث، في ه اض رسول قول بعينه هذا 
أبيحدين، من أيضا وروي ،، عمرولبن افه مد عن صحيحه 
المراقتم نول س حدت ه اض ص يلمس ه م.مةُ" 
هالني فعل من وجه غير من معناه صح وكذللثا • منه أصح الخمس 

فيمفرقا وجاء ه وبر؛دةر؛، موّىلم، أبي حدينا من المدينة، في 
.ذلك،غالس، امتُمالوا إنما الفقهاء وغالب، أحادين،، عدة 

حتىوقتها يدحل لا العصر أنا ت عنهم المشهور العراق، فأهل 
ليس-ت وغيره ماللث، - الحجاز وأهل مثليه• سء كل ظل بصير 

واحد.ونت، إلا عندهم للمغرب 

.٢٦٠ا/وايائي (، ٣٩٦وأبوداود)(، ٦١٢)لم مأحرجه )١( 
.٣٧٥ا/والمهقي ، ٢٦٢/١والدارممي ، ٢٣٢وأحميا/أحرجهالتر.ذى)اها(، )٢( 
.٢٦٠ا/ والمائي (، ٣٩٥وأبوداود)(، ٦١٤)سالم أحرجه )٣( 
(٦٦٧)ماجه وابن والنسائي (، ١٥٢)والترمن.ى (، ٦١٣)لم مأحرجه )٤( 

.١٣٧١;واJهفى ، ٣٤٩/٥وأحمد 

٤٨





قيوحتى القولين، أحد على العشاء، في حتى مهللقأ التقديم تعا ي
.الني أمر فيه الصحح ذر أيي وحديث، مجتمعين، كانوا إذا الحر 
مجتممن•ولكنوا بالإبراد، لهم 

فصل

فقهاءاستعمل فقد الإملأم! شحار هو الذي الأذان، وأما 
أذانفامتحن .، الله رسول منن حمح فيه - كأحمد - الحديث، 

لممصحيح في ثستإ وقد ؤإقامته. محذوره أبي وأذان ؤإقامته، بلال 
صحيحوفي مزجعا،ارآ. الأذان محذوره أبا ررعلم . الهي أن • وغيره 

أنأمر بلألأ ارأن الصحيحين! في وثستإ ، مشفوئ الإقامة ث لم م
ير-؛عااأيكن لم ررأنه ت السنن وفي ،، الإقامهءر ؤيوتر الأذان يشفع 

.الهي بحضرة يفعل كان الذي لأنه بلال، أذان أحمل فرجح 
أبيأذان واستحسن مات. أن إلى وبعده محذوره أبي أذان قبل دائما، 

صفاتحميع في له مستمر أصل وهدا يكرهه. ولم محذوره 
منالهي. عن لهت ما كل تحن يوأفعالها، أقوالها العيادات: 

نويتهأو للبعض، واختياره ، عماله ْع منه، لشيء كراهة غير 
احتارقد كان ؤإن ثابتة. قراءة بكل القراءة جوز كما الجمع، بين 

(.١٥٨والترمذي)(، ٤٠١وأبوداود)(، ٦١٦وملم)(، ٥١٠٥البخاري)أحرجه )١( 
Y/اني والم(، ١٩٢)والترمذي (، ٠٠٢)داود وأبو (، ٣٧٩)مسالم أحرجه )٢( 

(.٧٠٩)ماجه وابن ، ٠٠٤
ملم.في أجل.0 لم )٣( 
(١٩٣)والترمذي (، ٥٠٨)داود وأبو (، ٣٧٨لم)وم)٣(، ايخاري أخرجه )٤( 

(.٢٧٩٢)بمر وأبو 
.٤٢؛/وأحمد (، ٧٠٦)ماجه وابن (، ١٨٩)والترمذي (، ٤٩٩)داود أبو أحرجه )٠( 
)د(.من والمثبت، ،  ٠٠^.امع ت ج( و) و)"-،( المعلومة في )٦( 



عنالثابتة الشهوات وأنواع والإقامة، الأذان أنواع مثل القراءة، بعض 
ءجاسلوابن ،، موسىل وأبي ،، عودأ مابن كتشهد س، السي 

تمتعددة لأسباب عود، مابن تشهد ت إليه وأحبها وغيرهم• 
.وأشهرها أصحها كونه ت منها 

منه.حرف في يختلف لم الألفاظ، محفوظ كونه ت ومنها 

كانالذي هو أنه فيقتفي ألفاظه، يوانق غالبها كون • ومنها
غالبا.به يأمر ه الني 

احتارؤإن المأثورة، والامتعاذة الاستفتاح أنواع وكيلك 
بعضها.

بعدوصحبما ومحل الصلاة، في اليادين رفع مواضع وكل.لك 
.التمح يحد المرؤع التحميل• وصفات . ر؛ع ل١ 

ّيحضها احتار ؤإن ه^، النكا عر الصلاة صفات • ومنها

منه السي فعله ما كل يجوز الخوف، صلاة أنواع • ومنها 
كراهة.غير 

استحبؤإن مأثور، كل يجوز العيل،ين، تكبيرات أنواع • ومنها
لعضه.

والترميى(، ٩٦٨)داود وأبر (، ٤٠٢)لم وم(، ٨٣١)البخاري أخرجه )١( 
(.٨٩٩ماجه)وابن ، ٢٣٩٨والنماتي (، ٢٨٩)

ماجهوابن ، ٩٦٨الي والم(، داود)٢^١٩وأبو (، ٤٠٤لم)مأخرجه )٢( 
٠١٤١٨والمهقي ^١(، ٢٢٤)مر وأبو (، ٨٤٧)

٢;اني والم(، ٢٩٠والمرمذي)(، ٩٧٤داود)وأبو (، ٤٠٣مسالم)أخرجه )٣( 
.٢٣٧٧;والمهقى ، ٢٤٢



التربيع- المتهور على - يجوز الجنائز، على التكير ومنها؛ 
التربح"احتار ؤإن والتستح، والتخمبس 
منقمتهم بعضه، ؤيكرهون ذلك بعض فيختارون الفقهاء بقية وأما 

كالشافعي.تركه يكره من ومنهم حنيفة• كأبي الأذان، في الترجع يكره 
حتىإفرادها، يكره من ومنهم كالشافعي. الإقامة، شفع يكره من ومنهم 

بلادبمص في يقتتلون فصاروا جاهلية، نؤع إلى بأتباعهم الأمر صار 
بهأمر قد حن، الجميع أن مع . جاهلية حمئة ذلك على المشرق 

بشفعها،محذوره أبا وأمر الإقامة، بإفراد بلألأ أمر اممه رمول، 
..الني به أمر عما أحل ينهى أن الضلالة حق الضلالة ؤإنما 

فصل

البملة.مسألة شعائرها فمن الملأْت صفة قاما 

القرآن،من آية كونها في ؤإثباتا! نفيا فيها اضطربوا الناس فإن 
كلامهابحص في يظهر مصنفات، الهلرفين من وصفت • قراءتهاوني 
لهذءالتعصب وأما يسير. فيها الخطب أن مع وفللم، جهل نؤع 

عنه.نهينا الذي والاختلاف الفرقة شعائر فمن ونحوها المسائل 
فهذهؤإلأ الأمة. بين المفرقة الشعائر ترجيح هو لذلك الداعي إذ 

الشيطانإليه يالءو ما لولا ،، جدأل الخلاف ائل مأحف س ائل الم
القرفة.شعار إظهار من 

منليست - كماللث، - طائفة فقالت القرآن: من آية كونها فأما 
المصحفأودعت الصحابة أن والتزموا النمل. سورة في إلا القران، 

الترك.سيل على اف كلام من ليس ما 

جدآ•.رجدأ )ا(ت ش )١( 

٥٢



اعمملوربما عنه. رواية هدا أحمد أصحاب من طائفة وحكى 
مدهبه.أنه بعمهم 

يقلمالمصحف قي كتبوها ما ت الشافعي متهم طائفة، ويالت، 
وهيإلا - القرآن من ليس عما للمححف، تجريدهم مع - المصحف 

أحرى.أدلة مع السورة، من 

أبىأصحاب ومحققى - كأحمد - الحديثإ فقهاء أكثر ونوط 
للعلمالقرآن، من أنها تقتضي المصحف، في كتابتها ! فقالواحنيفة، 
منأنها ذللث، يقتضي لا لكن بقرآن، ليس ما فيه يكسوا لم بأنهم 

كتبهاكما محورة كل أول في أنزلت، مفردة، آية تكون بل السورة، 
فصليعرف، لا رركان عباس! ابن قال كما مفصولأ. سهلرأ الصحابة 

،•الرحيمءأ الرحمن الله م بيتزل حتى السورة 
فيكتبت، محورة كل أول في اض كتاب من آية هي هؤلاء! فعند 

غيرفي أحمد عن المنصوص هو وهدا السورة. من وليستا أولها، 
بنالله عيد قول وهو ذللتا. بخلافا صريح نقل عنه يوحد ولم • موصع 

.وأعدلهاالأهوال أومحهل وهو • وعثره المبارك 

سرألا تقروها لا طائفة الصلاة! في تلاوتها في الأمر وكدللثا 
ابنكأصحاب حهرأ، تقرؤها وطائفة! والأوزاعي• كماللثج جهرأ، ولا 

الحديثفقهاء جماهير المتوسهلة! الثالثة والعنائفة والشافعي. جريج 
الصحابة،جماهير عن نقل كما سرأ، يقرؤونها الرأي، أهل فقهاء ْع 
فيستحبالباب. هذا في الءأحا؛ة عن روى ما يستعمل أحمد أن ْع 

وني،  ٤٢"ا/نن الفي داليهقي ، ٨١؟ا/ داتجراني (، ٧٨٨)داود أبو أحرجه ، ١١
.o\r\/\سمذ4■ 

٥٣



بالمدينةصلى من أن على نص إنه حتى راجحة، لمصلحة بها الجهر 
منعلى سكرون كانوا لأنهم أصحابه: بعض هال، • بها[ )؛جهر 

بتركالقلوب هدم اليم، إلى يقصد أن للرحل ؤيتحب بها. يجهر 
مصالحةمن أعغلم الدين فى التأليف، مصلحة لأن تحيات، المهذه 
فيرأى لما اJيتل٢،، بناء تغيير س المي ترك كما هذا، مثل فعل 

إتمامعثمان على عود مابن أنكر وكما القلوب، اليف من إبقائه 
شرارم.®الخلاف وتال: متما. حلفه مجلي ثم السفر، نى الصلاة 

كانواالمدينة أهل أن أجمد فمقصود حنا وجها كان ؤإن وهذا 
هماسابن جهر كما سنة• قراءتها أن لمين بها فجهر يقرؤونها لا 

وكما،، سنهءأأنها ®لتعلموا وتال: الجنازة. على الكتاب أم بقراءة 
بالأيةيجهر النبي. كان وكما ، مرة غير بالامتفتاح عمر جهر 

عنهروى من أكثر عن نقل ولهذا والعصرأ٦ا• الفلهر صلاة في أحيانا 
أنهملإظهار جهروا فكأنهم المخافتة، الصحابة من بها الجهر 

أيضا.بالامتعاذة بعضهم جهر كما يقرؤونها، 

فإنوجهها، عر اسمر استعمال شء كل ض والاعتدال 

كانواالوينة أمل أن أحمد 'نمقمود يعد• بما ويوله يهاُ، يجهر 'لا ردا• في )١( 
ماوهو أثبته ما صحة على يدل سة•، نراءتها أن لمين بها بجهر يقرؤونها لا 

وانملوعت.)أ( ؛ي 
(.١٣٣٣)وسالم (، ١٥٨٣)المخاري أخرجه )٢( 
.iYl/Yالمعرفة وفي  ١٤٣/٣والمهقي ( ١٩٦٠)داود أبو أخرجه )٣( 
والمائي(، ١٠٢٧)والترمذي (، ٣١٩٨)داود وأبو (، ١٣٣٥)الخاري أخرجه )٤( 

Ui/i ، ٣٨/٤والمهقي.
عمر.من سع لم عبدة لأن طمي وهو عمر، أن عبلة عن ( ٣٩٩)لم مأخرجه )ه( 
ومسلم.^١(، ٥٩)البخاري أخرجه )٦( 





لعارضذلك ، ]ءااى[ل يطيلها قد أته كما ،، ده<ار أمه رجي من أعلم 
الاراف.رض بطولي المنرب كاهمأ.فى 
الثانية.عض صلاة كل من الأولى الرس إطالة وتب 

بنسعد رواه كما الأحرين• ش ؤيحدف الأولين في يمد أن ؤيستحب 
.هذاعلى الحديث فقهاء وعامة المي.^٤،. عن وقاص أبي 

الركؤعمن الأءتا.ال يطيل أن يستحب لا من الفقهاء ومن 
لأجلتابعا يشرع أته على بناء حفيفا؛ ركنا يراه من ومنهم والجود، 

مقصود.أنه لا الفصل، 

الأولض•الركعتض محن يوى من ومنهم 
والسجودالركؤع بيح تفي الإمام يزيد ألا تحب يمن ومنهم 

.قالوهاأحر أقوال إلى بيحامحت،، تj\^^، على 

فصلأْ،

ؤإتمامهاالملأة إقام من ورسوله به النه أمر ما بيان في 
فيها.والهلمأتينة 

JU  اق؛هنءاكأ ألثلأ كتابه: ص مونحع غير في تعالى اه

(.٩٩١)أجه وابن ، Y٩٥/ والنماتي ^١(، )٩٨داود وأبو (، ٧٠٧)البخاري أحرجه )١( 
و)ح(.و)ب، )أ( من والمثبت، ذلك،(، )عن المطوعة: ني )٢( 
٠١١١^Y/ وازني (، ٨١٢)داود وأبو (، ٧٦٤)البخاري أحرجه )٠١( 
Y٠١٧٤/ والماثي (، ٨٠٣)وأبوداود (، ٤٥٣)ومنم (، ٧٥٠)البخاري أحرجه )٤( 
يلالمسخة، هذه من لمس الفصل هدا الأصل بهامش الفقي: م«ح.هد الشخ قال )٥( 

هذاغي اجعله أن رأبتا لكن حدة، على تعالى افه رحمه المصنف جعله 
.صى'ُآمآا ينتهي ت تلت انتهى' بعده• وما قبله مجا لمناست الموصع 

٥٦



٣١واروم:  ٥٦والور:  ٧٨والحج: ، ٨٧ؤيونى: ، ٧٧واس؛ ، ١١٠، ٨٣، ٤٣]القرة: 

[.٣١والزل: ، ١٣واJجادلأن: 

.-محوك ألشر ئثث ^١ . نزعا غي( ألإتذ ؤ\0 ت تعالى رثال 
تعالى:وهال لااسارجا، @i اممت إلا @ ^١ 
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؛(twiدم ثاق؛ة © ثومحن دم ؛ i$j© ميوث آم 

مأؤيءكثع؛د  ١٠٣^أبممم ككتا ما أز أمحهم هك إلا © حمحْلوبم 
•امحتهمنر >آكبم © آلمادوة ثم د'لش ئآء آقى س ئ. 

]١^^[.©ه بحاذلؤن صأوهم عك هز ، ؛٢٥كمن. ؤبمهدهم 
©هتضخة عل إلا لكية  ١٣٧الثز؛٢١٠٦٧ ؤوآنشس؛وأ تعالى؛ وقال 

ألثموتي،ؤأئعؤأ ألماؤء لثامإ طف بميم' ين !، ٥٥^■تعالى: ونال لاوقرْا، 
محمواأْلعآمتتم ؤ؛دا تعالى: ال ون]مريم[، ©ه عثا منذ 

وقال٣•١[، لالساء: لإؤذئ\ه كتجا ألمينجى و َ؛اثت، ألثأوزء إن ألماوأ 
©هينبجث ؤم محمحبموأ ألدساى يمهف■؛' آلمثلن>ي، عق ؤ.محغطوأ تعالى: 

الايايتؤ.هذ0 في الدلالة بيان وسيأتي ، لالتر٠[ 
أصحابوأحرج الصحيحين في لم ومالبخاري أحرج وقال 

وأصحاب- ماحه وابن ائى، والنوالترماتءي، داود، أبو - السنن 
أبىعن الإسلام أصول من ذللت،، وغير أحمد كمني انيدت الم

حاءثم رحل، فيحل المجد، لحل س اش رسول *أن هه: ُريرْ 
ارجعوقال: لام، العليه اش. رسول فزد س، النبي على لم ف

سلمنم صلى، كان كما فملي الرجل فرجع تصل،' لم فإنك فمل، 
فملارجع قال: نم لام، الوءلياJث،  ٠٥ارسول فقال عليه، 
والذيالرحل: فقال مرايت،. نلامث، ذللث، فعل حض تصل، لم فإنلئ، 

lli*الصلاةإلى قمت، إذا ت قال فعلمني، هذا، غير أحن ما بالحق ، ؛

٥٧



راكعآ،تطمئن حتى ار؛ع ثم القرآن، من معك تنثر ما اقرأ ثم فكبر، 
احلسثم احدآ، متطمئن حتى امجد نم نائما، تعتدل( حتى ارفع نم 

كالها*لصلاتك في ذلك، افعل نم جالسا، تطمئن حتى 
نمالوضوء، فأمحغ الصلاة إلى قمت، *إذا للبخاري! رواية وفي 

تهلمثنحتى اركع نم القرآن، من معلث، تيسر بما واقرأ فكر القبلة استقبل 
ماحدأ،تطمئن حتى امجد ثم قائما، تعتدل، حتى رأملثج ارفع ثم راكعا، 

ثمماحدأ، تْلمثن حتى امجد ثم جالسا، وتهلمثن تستوي حتى ارفع ثم 
كلهالأى.صلأتلث، في ذللث، افعل ثم قائما، تستوي حتى ارفع 

حتىارفع نم راكعا، نفثن حتى اركع *نم له؛ رواية وفي 
تمت،فقد هدا فعلت، *ؤإدا رواية• وفى مثله. وباقيه ، قائما٠ تستوي 

.صلاتلث،،١ من انتقصته فإنما هدا من انتقصت، وما صلاتلث،، 

فذكر- جد الملحل رجلا ررأن • نههتع رافع بل( رفاعة وعن 
منلأحد صلاة تتم لا إنه س! النبي فقال( _ث فيه وثال( الحديمث، 

عزالله ؤيحمد يكبر ثم مواصحه، الوضوء فيضع يتوضأ، حتى الناس 
ثمأكبر، اممه يقوون ثم القرآن، من ثاء بما ؤيقرأ عليه، ؤيثتي وجل، 

حتىرأمه يرفع ثم ،، أكبرل اممه يقول(! ثم راكعا، يطمئن حتى يركع 

Y/والنسائي (، ٣٠٣)واكر.طلى (، ٣٩٧)لم وم(، ٧٥٧)المنحادتم، أخرجه )١( 
وأبويعلى، ٤٣٧/٢واحمد (، ١٠٦٠)ماجه وابن (، ٨٥٦)داود وأبو ، ١٢٤

(.٦٢٨)والسهقي (، ٦٦٦٧)برقم المتاري أحرجها )٢( 
(.١٨٩٠)حان وابن (، ١٠٦٠)ماجه وابن (، ٦٢٥١)البخاري أحرجها )٣( 
.Y٣٧٢/واليهقي (، ٨٥٦)داود أبو أحرجها )٤( 
ومحوحمادْا، لن اه *سمع داولت أبي لمقل ظه.' العثممين محمد شختا ئال( )٥( 

اهّالاحادبنؤ لفة الوافق 

٥٨





منتقيا حض ذلك نمثل نمت إذا ثم تشهد، ئم ١ليسري فخدك 
نماض، أمرك كما فتوصا iJLi*  Iأحرىرواية وفي ،، صلأتكءأ 

عزاف فاحمد ؤإلأ به، فاقرأ قرآن معك كان فإن كبر. نم قأتإ، تنهد 
منانتقصت شيئا منه انتقمت ُوإن فيه• ونال وهلمله*. وكبره وجل 

صلأتك«لى.

الصلاة.يعيد بأن صلاته في المسيء ذلك أمر . فالنبي 
إلىنام إذا وأمره الوجوب، مقتضاه كان أطلق إذا ورموله الله وأمر 

علىالمطلق وأمره جود. والبالركؤع أمره كما بالطمأنينة، الصلاة 
الإيجاب.

الأولعمله يكون أن فنفى تمل®، لم *فإنك له: قال وأيضا 
إذافأما واجباته. من شيء انتفى إذا إلا منفيآ يكون لا والعمل صلاه، 

منشيء لانتفاء نفيه يصح لا فإنه وجل عز الله أوجبه كما فعل 
■بواجبه لت، ١لتي حبالت، الم 

*لاكقوله؛ للكمال، نفي هذا إن الناس؛ بعض يقوله ما وأما 
هولنفينعم له؛ فيقال ، المجدا في إلا المجد لجار صلاة 

الستحباُت،؟كمال لفى أو الواجبات كمال لفى لكن الكمال، 

فيذلك، مثل يوجد لا فباطل، اكاني؛ وأما فحق. الأول؛ فأما 

Y/والمهقي والحاكم ، ؛،/٩٣والطبراني (، ٨٦٠)داود أبو أخرجها )١( 
١٣٣.

حزبمةوابن اشآ/«؛آ، وال(، ٣٠١٢)والترمذي (، ٨٦١)داود أبو أحرجها )٢( 
.٢٣٨٠;والمهقي والحاكم (، ٥٤٥)

وصعقه، م٧٥واJيهقي ، ٢٤٦/١والحاكم ، ٤٢٠ا/الوارفلي أحرجه )٣( 
بيناشتهر ؤإن ثابت إسناد له ،اليس ت ونال التالخهس ني حجر ابن الحافظ 

٠٥٤، ص٣٥في الحديث هدا على الإسلام شخ كلام وانغلر اه* الناس® 





فهذاالمجداارا،ت خى إلا المجد لجار صلاة ررلأ قوله• وأما 
الحقب وذكر المص عن يحفظ لا إنه ميل: ند اللفظ 

عنمأثور فهو حال: وبكل ثمان، كلهم بإسناد رواه أنه ت الأشبيلي 
سمعءمن ت نال أنه النص. عن المنن في ظيرْ ولكن ق، علي 

ءله صلاة فلا عذر غير من يجب لم ثم النداء 
والملأ؛أالمنادى ال٠ؤذن إجابة أن يقتضي هذا أن يس-، ولا 

مكتومأم ابن أن الصحيح! في ثت كما الواجبات، من جماءة1 في 
يلائضي.لا قائد ولي الدار، شاسع رجل إني الد، رسول رريا قال! 
قال:النداء؟ تسمع هل قال: بيتي؟ في أصلي أن رحمة لي تجد فهل 
رحمة(ار؛،.لك أجد ما فال! نعم، 

ماعلى ؤيثاب عليه، يعاقب فهل الواجب همذا ترك إذا لكن 
لمكأنه إعادتها عليه باطالة، الصلاة إن يقال: أم الصلاة، من فعاله 

يفعلها؟.

العلماء.بين نزاع فيه هذا 
وماصلأتالئ،، تمت فقد هذا فعلت ارإذا قوله هذا وعلى 

صلاتك((,من انتقصت فإنما هدا من انتقصت 

ذكرهالذي التمام هذا هو نمي الذي الكمال أن بين فقد 

ص•!.تخريجه سق )١( 
واللبراني(، ٢٠٦٤)حبان وابن (، ٧٩٣)ماجه وابن (، ٠٥١)داود أبو )٢( 

.٥٧م/والمهقي ا/.آأ، والدارممي اا/أإأ، 
للملأة.لعله الثمين محمد تسخنا نال )٣( 

حزبمةوابن ، ٤٢٣م/وأحمد (، ٧٩٢)ماجه وابن (، ٥٥٢)داود أبو أحرجه )٤( 
(٦٥٣)مسلم وأحرجه مكتوم، أم ابن حديث، مجن  ٢٤٧/١والحاكم (، ١٤٨٠)

الألفاظ.فى باحتلأن، مريرة أبى عن 

٦٢



مابعض صلاته من انتقص قد ذلك لبعض التارك فإن ه. النثي 
فقدهذا فعل الفإذا الأحر: الحديث في فوله وكذلك فيها. الله أوجبه 

.٠ ته صلا تمت 

تحبام المتروك كان ولو الصلاة. يعيد بأن أمره أنه : هل.اؤيويد 
أمركما بالإعادة، الميء هذا مثل يؤمر ولهذا • بالإعادة يأمرْ لم 

وجودهاإن يقال: فهل ناقصة وقحلها يحد لم لو لكن هذا، . الحم، 
فعله،ما على يثاب إنه يقال: أو تركها؟ على يعاقب بحيث كعدمها، 
منفعله يما الواجبات من تركه ما يجبر بحيث تركه، ما على ؤيعاقب 

ماجهوابن داود أبو روى لما أؤلهر، والثاني: نزاع• فيه هذا التطؤع؟ 
-نياد ابن أو - نياد من رجل ررحاف مالث الصبي حكيم بن أس عن 

يافقال: له بت فانتبي فنقال: )هه هريرة أبا فلقي المدينة، فأتى 
يونس:قال - افه يرحمك بلى قلت: قال: حديثا؟ أحدثك ألا فتى، 

يومبه الناس يحاسب ما أول إن قال: - الحما. م، ذكره فأحبه 
لملائكته،وجل عز رينا يقول قال: الصلاة. أعمالهم: من القيامة 

تامةكانت فإن نقصها؟ أم أتمها عبدي، صلاة في انفلروا أعلم: وهو 
لعبديهل انفلروا، قال: شيثآ منها انتقص كان ؤإن تامة، له كتبت 

توحدثم تطوعه، من أنموها قال: تطؤع له كان فإن تطّوع؟ من 
ذلكم((راا.على الأعمال 

»إنادل4 رسول قال قال: ه هريرة أش عن لمقل وفي 
ملعصتفإن مجلاته، عمله من القيامة يوم الحبي به يحاب ما أول 
منانتقص فإن وحمّر. حاب فقد دت فؤإن وأنجح، أفلح فقد 

مابه فكمل تهلؤع؟ من لعبدي هل انغلروا، الرب: قال ميئا فريضته 

.٢٩٠وأحميا/ , yTTواكائي\/واين.احه)هآإا(، أخرحهأُوداود)أآ'اا(، )١( 

٦٣



رواههذاا،لا،. على أعماله سائر يكون ثم الغريمة، من انتقص 
حسن.حدث و؛إالت الترمذي 

عنه الداري تجم عن ماجه وابن داود أبو أبقا وروى 
الأعمال■>خال ثم ذلك،، مثل الزكاة »تم محال: المض بهذا المي. 

ذلك((رى,حب على 

اشرسول قال ت نال ظلغ الدري عود مأبي فعن وأيضا 
جودلأم،والالركؤع في ظهرْ يقيم حتى الرجل صلاة تجزيء ®لا 

صحح.حن حديث الترمذي; ومال الأربعة. السنن أهل رواْ 

منالرجل يعتدل حتى الصلاة تجزيء لا أنه في صريح فهدا 
فيالاعتدال إيجاب على يدل فهاوا جود. المن ؤينتصب الركؤع 
والجود.الركؤع 

تناسبهافهي —• الطمأنينة مسألة هي تكن لم ؤإن — المسألة وهذه 
•وتلازمها 

فإذاالاعتدال. وجوب في صريح نص الحديث هذا أن وذلك،; 
أوجس،.فيهما فالطمأنينة والجود، الركؤع لإتمام الاعتدال وجس، 

عندأي ، جود٠١ والالركؤع في ءلهر٥ ر'يقيم ت نوله أن وذللث،; 
جود،والالركؤع تمام من تكون الفلهر إقامة فإن . منهمارأسه رفعه 

.٢٣٢ا/والنمائي (، ٤١٣)اكرّذي أحرجه )١( 
\إوالحاكم ، ١ T/1' وأحمد (، ١٤٢٦ماجه)وابن (، ٨٦٦داود)أبو أحرجه )٢( 

٢٦٢.

ماجهوابن ، ١٨٣آ/اني والم( ٢٦٥)والترمذي (، ٨٥٥)داود أبو أحرجه )٣( 
(.١٨٩٢)حبان وابن (، ٤٥٤)واسى ، ١١٩/٤وأحمد (، ٨٧٠)



ويكونمعتدل، يعود أن إلى ينحني حين من اركؤع لكن ركع إذا لأنه 
مميل.يعود حين إلى القعود أو القيام من الحرور حين من المجود 

مال!ملهيا وتمامهما. والمجود الركؤع طرفا هما والرفع: فالخفض 
■والسجود٠ الركؤع في صليه وشم 

إتمامكوجوب الاعتدالن من هذا وجوب ]أن ذلك! ؤيبين 
يكبر®ثم المتقدم: الحديث في كقوله وهذا ،٠ جودآر والالركؤع 
فيستوييكبر ثم وتسترخي، مفاصله تطمئن حتى وجهه فيمكن فيجد، 

منالرغ في الصلب إهامة أن فأخبر صلبه®، ؤيقيم مقعدته على ماعدأ 
الخفض.ل حا في لا جود ال 

ووجوبالاعتدالين هذين وجوب فيهما بين المتقدمان والحديثان 
تطمئن*حتى والمعود: جود والالركؤع في قال لكن الطمأنينة، 

الرسرفي وقال جالآ*٠ تهلمئن وحتى محاجدأ، تطمئن وحتى راكعا، 
المائملأن قائما®، تستوي وحتى قائما، تعتدل *حتى الركؤع: من 

للهلماننه.لزم مودلل ؤيتوى، تعتدل 

الالجالس وكذلك منتحبين. ا فليوالماحي الراكع وأما 
إلىإما انحناء فيه يكون قل. فإنه والامتواء. الاعتدال بتمام يوصف 

التيأعضاءه لأن أمامه، إلى ؤإما التورك، عد سئما ولا الشقين أ-حال 
ماجهابن روى قد أنه مع ٠ ومعتدلة مستوية غير منحنية عليها يجلى 

قائما®تهلمثن *حتى الركؤع: من الرغ في فال . أنه 
علىقدمنا حتى *حرجنا قال: الحنفي ثيبان بن علي وعن 

الرجلا عينه بموحر فلمح حلفه، وصلينا فبايعناه هؤ، الله رسول 

والجودا.الركؤع إتمام لوحوب الاعتدالين هذين وجوب ُان • رب^ في  ٢١)
وتقدم,انمحح في وأماله ، Y٣٧٢/ وانمهقي ١(، )•٦• ئح4 ابن أحرجه )٢( 

٦٥



.المي قضى فلما - والمجود الركؤع في صلمه يعني - صلاته شم 
فيصلبه يقيم لا لمن صلاه لا لمين، الممعشر يا ،; Jliالصلاة 
للأمامرواية وفي ماجه. وابن أحمد الإمام رواه والمجوداءرا،، الركؤع 
صلبهيقيم لا رجل إلى اممه ينظر ررلأ ت قال الله رسول أن أحمدت 

وسجودْااأركوعه بين 
كماالركؤع، في الامحدال هي الصلب; إقامة أن يبين وهذا 

ذللث،روا فوغيرهم أصحابنا من العلماء من ءلائفة كان ؤإن بيناه. 
علىلا وحده، ذللث، على الحديث، بهذا واحتجوا الطمأنينة. بنفس 

عليهما.يدل فإنه ذكرناه: ما وعلى الاعتدالين. 

قالقال: .٥ قتادة أبي عن المد في أحمد الإمام وروى 
يا: قالواصلاته٠ من يمرق الذي مرقة الناس ®أسوأ : افهرسول 
ولاركوعها يتم لا قال: صلاته؟ من رق يكيف الأه، رسول 

وهذا٠ والمجودا؛ الركؤع في صلبه يقيم ®لا قال: أو سجودها،ا، 
ؤإنماواحل.، اللفغلين س المقصود المعنى أن ء!اهره: اللفغل في التردد 

ذللث،.في كما اللفغل في شلثر 

اطه.رسول ®نهى قال: ه شبل بن الرحمن عد فعن وأيضا: 
فيالمكان الرحل يؤهلن وأن المبع، وافتراش الغراب، نقرة عن 

ماجه.وابن ائي والنداود أبو أحرجه البعيراب،، يومحلن كما الممجد، 

حبانوابن (، ٥٩٣)حزيمة وابن ^ ٦٢ا .i وأحمد (، ٨٧١)ماجه ابن أحرجه )١( 
والمهقيم/ْ'اؤ(، ١٨٩١)

أ/هآآه.أحمد أحرجه )٢( 
٣٠٧٣;الكمر في والطراني (، ٦٦٣حزيمة)وابن ، ٠١٠١ 0ا أحمد أخرجه )٠١( 
٣;وأحمد (، ١٤٢٩ماجه)وابن ، Y٢١٤/والمائي (، ٨٦٢داود)أبو أحرجه )٤( 

يدي)أ/هاه(.وابن (، ٢٢٧٧حان)وابن (، ٦٦٢حزيمة)وابن ، ٤٢٨

٦٦





الصلاةفان الأمثال. أحن من . المي صربه الذي والمثل 
الالجسد كان فإذا الجد. فوت الغل.اء أن كما القلوب، فوت 

البل الصلاة، في بالممر يقتات لا فالقالب، الأكل، من بالمر يتغذى 
القلوب.تقست تامة صلاة من بد 

خهئعالخهلاب بن عمر أن I العامة مجن محلواتمإ يرؤيه مجا وأما 
منالحهلاب نقر لو ت فقال ذلك، عن فنهاه صلاته في ينقر رجلا ®رأى 
ولمله، أمجل لا فهذا ءمر«، عنه فكتا ازر، يدخل لم مرة هذه 

فيولا الصحيح في لا بلغني، فيما العلم أهل مجن أحد يذكرْ 
ذلكمن أكثر نقروا قد الخافقين فإن عليه، محلاهر والكذ١ب الضعيف،، 

المار.من الأسفل الدرك في وهم 
®صلىقال: الشامي الأشعري اممه عبد أبي فعن وأيضا: 

فقامرحل، فيحل منهم. ءلاتمة في حلس ثم بأصحابه، افه. رسول 
فقال:إليه. ينفلر ه الله ورسول سجوده، في ؤينقر يركع فجعل بملي، 

ينقركما صلاته ينقر محمد، ملة غير على مات مات لو هل«ا؟ ترون 
مجودهفي وينقر ركوعه يتم ولا يصلي الذي مثل إنما التمة٠ الغراب 

فأسبغواشيئا، عنه تغنيان لا تمرتين، أو تمرة إلا بأكل لا كالجائع 
•والجود" الركؤع وأتموا النار، من للأعقاب ؤيل الوضوء. 

بهياحدثك، من الأشعري: اممه عبد لأبي فقلت، صالح: أبو قال 
العاص،بن وعمرو الولياد، بن حالي الأجناد: أمراء قال: الحديث،؟ 
سمعت،يقولوزت هؤلاءكل سمتان. أبي ؤيريدبن حننة بن وثرحيل 

وروىبكماله. صحيحه في حزيمة ين بكر أبو رواه اض رسول 
،١ربعضه ماجه ابن 

(،٦٦٥حزيمة)وابن (، ٧١٨٤)يملى وأبو مختمرأ، ( ٤٥٥ماجه)ابن أحرجه 
.y/٩٨واليهقي ، ١١٥أ/والْلراني 
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بننبد عن وائل أبي تء-ن اليخاري صحيح فمي وأبمحا: 
ولاركوعه يتم لا رحلا رأى هع اليمان بن حديقة ررأن ،! وهبال 

ولوصليغ، ما حديقة! له وقال لعام، صلاته قضى ملما سجودْ، 
أبيولففل . .« محمدأ عليها افه فهر التي الفطرة غير على مت مت 

سنةغير على ث مت، لو نال! به وأح- صليت، ®ما وائل! 
سدلأ.

الاعتدال،ترك أو الطمأنينة، ترك إنما صلاته يتم لم الذي وهذا 
نقرإذ ذللث،، بعض ترك ثد يكون أن بد لا فإنه ،. ]كليهما[١ ترك أو 

إل5،الرمع من وامحوط الق، بحد جدتين البين والقمل الغراب 
إنهيقال! قد بما الإتيان مع منه ينمص أن ]لا الجود، 

ركؤعله يقال قد بما يأتي كان الرحل وهذا سجود. أو ركؤع 
عنهفنفى صليتإ٠ ءما حذيفة له قال هذا ويع يتمه. لم لكنه ومجود، 
عليهااممه فطر التي الفطرة غير على مث، مت، ررلو قال! ثم الصلاة، 
الدين! هنابه المراد وكلاهما السنة؛١، غير على و® محمدأ 

هذايوحب، لا هن>ا فإن المستحبا^،. فعل به المراد ليس والشريعة، 
من. البي فحله ما كل على يموُت، أحد يكاد فلا والتهديد. الذم 

الدينهو! كلامهم في والسنة® ®الفعلرة، لفغل! ولأن المستحبااتخ. 
يراد®السنة* لفظ أن على امجعللحوا الماس بعض كان ؤإن والشريعة. 

صحيحفي كما وما[ بن وزبد وائل أبي ]عن وصوابه الأصول ني ص! )١( 
المخرجة.المطوعة يي إله ته (، ٧٩١)( ٣٨٩)البخاري 

،٣٩٦، ٣٨٤/0وأحمد ،، JA/Y-وص (، ٧٩١)( ٣٨٩)المخاري أخرجه )٢( 
.١١٨، ٣٨٦/٢والمهقي 

ظه!العشمين محمد شيخا وصححها ]كلأهما[، والخءلوطا>ت، الهلوعة في )٣( 
]كليهما[.

»ولأبمكن«.و)ب،(: )أ( في )٤( 









ند) والمومت ّا"ا[. ]الماء: موهمتاه كتنثا ألثؤ.ينإأى يمد َكاةق ألتطؤوه 
المقدرهو والمروفست وت. له  ١٠٠؛وفثروْ يالمفروض لف الفثره 

متقاربة،ألفاظ والفرض: والحديد والقدير اكوقت نإن المحدد. 
فيوذلك، موقوتة، مفروضة محددة مقدرة الملأة أن يوجب وذلك 
تكونأن أولى فأفعالها محدود، زمانها أن وكمؤا وأفعالهاؤ زمانها 

وجعلحمسا، جعله بأن عل.دها: تقدير يتناول وهو موقوتة. محا.ودة 
وبعضهاثلاثا، وبعضها فر، الفي واثنتين الحضر في أربعا بعضها 

الحذرعند يجوز ولهذا أيضا. عملها وتقدير والمفر الحضر فى اثنتين 
أيضايجوز كما الزمان، في والتأخير التهديم من لؤع التضمن الجمع 
وذللث،ّ الشريحة به جاءت ما بحب صفتها، ومن عددها من القمر 

فليسولهذا الذر. غير عنله مقدر هو كما الالر، عند مقاو.ر أيضا 
الليلصلاة أو الليل، إلى المهار صلاة يوحر ألت، الصلاتين بين للجامع 

الليل:وصلأتي١١٢ والممر، الفلهر المهار: وصلأتيل١، الهار، إلى 
ءا-دهامن ينقمون الذين الأعذار أصحاب وكذلك، والخثاء. الغرب 

محدودةالأفعال تكون أن بد ولا محارود، موقوت وهو وصفتها، 
حدعن حرج لو بحيث يالأنتصاب■،، محدود فالقيام والانتهاء، الابتداء 

بحدأتى ند يكن لم باختيارْ: الرا^ي المنحني حد إلى النتمحسب، 
القيام.

ذكرمن أفضل — القراءة هو الذي - القيام ذكر أتت، المعلوم: ومن 
عملمن أفضل والجود الركؤع عمل نفس ولكن جود، والالركؤع 
منيوجه لله إلا ترعنا في يصح ولم بنفسه. عبادة كان ولهذا القيام، 

الوضع.هذا عير في المذكورة الأدلة مجن ذلك، وعير الوجوه، 
محدودةمقدرة الأفعال هذه أن الملوم: فمن كذللث، كان ؤإذا 

صلأتا٠ الحاشيه في وكتب علاعة قءلفو العثيمن محمد شيخنا عندهما وصع )١( 
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غايةوهو ٠ الأرمحى إلى يصل أن عليه ٠ اجد فات• منها التمكن بقدر 
أحدانحنائه حين من وهو لعذر، إلا ذللث، دون غاية له ليس التمكن، 

ابتداءيكون أن فيسغي تعود• من أو نيام من سجل• سواء الجود، في 
يكونلا قعود، أو نيام من جد يبحث بدلك، مفدرأ جود ال

بحبمحدودأ مقدرآ كونه يمنع ذلك فإن . انحناء من مجوده 
وبينوالسجود الركؤع في الاعتدال وجبا ذللثج وجب ومتى الإمكان• 
•الجدتن 

والمجود.الركؤع إتمام ذلائإ ففي I وأيضا 
لهايكون أن وحب منيرة كانتؤ إذا الصلاة فأفعال وأيضا 

قدرلفعله يكن لم الغراب نقر نقر من فإن العلمأنيتة. هو وذلك تدر، 
ولهذاوحوله. أصل على نيادة فيه ومقداره الشيء قدر فإن أصلا. 

حركة،لأدنى يكون لا القدر فإن فدر، له ليس ت الدائم للشيء يقال 
امتداد.ذات لحركة بل 

تجعلأن ت والإقامة بإنامتهّا، أمرنا وجل عز الله فإن وأيضا• 
أفعالتكون أن بد فلا المعتدل، المستقيم هو ت القائم والشيء قائمة، 

واستقرارها،أبعاصها بثبوت يكون إنما وذلك معتدلة. تقرة مالصلاة 
ولاجود، اليقم لم الغراب نمر نقر من فإن الهلمأنينة. يتضمن وهذا 

الرانحر.وكذلك يستقر، ولم شتا لم إذا مجوده يتم 

بنأنس عن قتادة، عن الصحيحين في حاء ما ذللثؤ: سين 
ويةتفإن صفوفكم، ®مووا افه رسول قال قال• هأ ماللث، 

بنالعزيز عبد حديث من وأحرجاه ،، أ الصلاة(( تمام من الصف 

ماجهوابن (، ٦٦٨)داود وأبو (، ٤٣٣)لم وم(، ٧٢٣)المخاري أحرجه )١( 
(.٢٩٩٧بملي)وأبو ، ٣١٧٧;وأحمد (، ٩٩٣)
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ررأتموا.ت اممه رسول نال ت نال )جهله مالك بن أنى عن صهيب 
ءأقيموات لمظ وفي ظه-ري*، حلف من أراكم فإني المفوف 

غال:أنى، عن حميد حديث من البخاري وروى ،، الصفوف٠ل
صفوفكمأقيموا فقال؛ اض رسول علينا فأقبل الصلاة، ارأهيمت، 

منكبهيلصق أحدنا وكان ظهري. وراء من أراكم فإني وتراصوا، 
ببدنها؛وبدنه صاحبه، ؛منكبا 

لوبحسنا ؤإنامتها، تمامها من وتعديله الصفا تقويم كان فإذا 
عندهن.ا رأس يكون حتى بالكلية والاعتدال الاستواء عن حرجوا 

يؤمرونولكانوا ممهلمين، يكونوا لم ا هن. من الأسفل التصق، 
فأمرْ، وحد0 الصفح حالفح صلى الذي من أولى بدللقا وهم ؛الإعادة، 

البحيثج وتعديلها، أفعالها بتقويم فكيفح الصلاة، يحيد أن الّك، 
والجود.الركؤع في صله يمم 

فيأحرجاه ما - المسألة في مستقل دليل وهو - ذللث، على ويدل 
قال•■المي. عن ه أض عن قتادة عن نمة عن الممحين 

ترواية وفي - بعدي من لأراكم إني فوافه جود، والالركؤع ®أقيموا 
عنللبخاري رواية وفي ومجدتملأ٣،، ركعتم إذا - ظهري بعد من 

الركؤع®أتموا ت يقول . التي سمع أنه .٥ أنى عن قتادة عن همام 
ركعتمما إذا ظهري بحد محن لأراكم إني بيده نفي فوالذي والمجود، 

وابنالدستواني هشام حديث، من لم مورواء • مجدتم® ما ؤإذا 

(.٤٣٤وملم)(، ٧١٨)البخاري احرحه )١( 
(.٣٧٢٠مر)وأبو ، ٣١٨٢;وأحمد (، ٧١٩)الخاري أحرجه )٢( 
أنس،ص تتادة عن شعبة حديث من ( ٤٢٥لم)وم(، ٧٤٢البخاري)أحرجه )٣( 

وأحمد
(.٦٦٤٤)البخاري أحرجه )؛(
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يكونأن ؤإما أفعالها، في الدوام ؤيمتضي أفعالها، فيعم [ ١٣٥تالساءت 
وماالركؤع تبل ما يعم فهذا للقعود، المخالف القيام ت به المراد 
كقنويت،، C'Lp'J^المتضمن القنوت وهو الهلول، ؤيقتفي بحده، 

عليه.المداومة يستحب من عند الفجر وقنوت النوازلط، 

الأفعالسائر في العلمأنينة وجومط ثبت هذا وجوب، نبت ؤإذا 
الأولمح،•بطربج، 

الصحيحينفي الذي أرقم بن زيد حديث الأول: الوجه ويقوي 
فنزلت،الصلاة، في جنبه إلى الرجل يكلم أحدنا اركان قال؛ عنه 

،،الكلأما،لعن ونهينا كون، بالفأمرنا قال: تننتسيم، هم تيبموأ حمؤ 
عنكون الأن ومعلوم الصلاة. في يتكلمون كانوا أنهم أحبر حيث 

بالقنوتالأمر ذللئ، فانتمى الصلاة جمح في واجب الأدميين حطاب 
مخامحلبةعن الكون على بالقنوت الأمر ودل ،، لالصلأة[ل جمح في 

تاركالحياد بمخاطة فالمشتنل الهناعق، دوام هو القنوت لأن الناس، 
علىمداوما يكون فلا وطاعته، اممه عبادة هى التي بالصلاة للاشتعال 

يرد:كان أن بعد يرد، ولم عليه نلم لما الني. نال ولهذا طاعته، 
عنالملي يشغل U الصلاة في أن فاجر لثغلاه، الصلاة في »إن 

جازولهذا الطاعة. دوام وهو فتها، القنوت هو وهذا الناس، مخاطبة 
القراءةمن فيها مشرؤع هو لما الناسي تنبيه العلماء جمهور عند 

فيها.القنوت ينافي ولا عنها، يشغله لا ذللث، لأن والشبح، 

٠)البخاري أحرجه )١(  والترماوي(، ٩٤٩داود)وأبو (، ٥٣٩لم)وم(، ٠١٢ 
Y/والمهقي (، ٢٢٤٥)مان، وابن ، ٣٦٨؛/وأجمد  i\A/Tوألماني (، ٤٠٥)

١٢٤٨

»اكالوا-ت،«.)آ(فى)أ(:
(.٩٢٣)داود وأبو (، ٥٣٨)وسلم (، ١١٩٩)الخاري أخرجه )٣( 
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هاديكثؤإ ^١ أؤ؛0 ثاثشا يهمين إنا ؤ ت نال بحانه فإنه وأيضا 
أزهذأحبر ]اد|جاوة[، دسسكمعذ| لا ؤيم ؤنهم بحمد ؤمقمأ •حنئنسبميإ 

ربه.بحمد وميح بالأبان ذكر إذا سجد من إلا مومنآ يكون لا 
ولذلكبالأبان، تدكير هي الصلاة في القرآن ثراءة أن ومعلوم 

وأوجبمجدأ، حرورهم أوجب وند ذللتا. مع جود الوجب 
السجود،في التمسح وجوب يقتضي وذلك ربهم، بحمد تبحهم 

منالعلماء، من حناتفة قال ولهذا الهلمأنينة. وجوب يقتضي وهذا 
التبيحمقدار الواجمة الطمأنينة مقدار إن وغيرهم! أحمد أصحاب 
لسسيحة[وهو عندهم الواجب، 

فيمايقال إنما وهدا والوقؤع، قومحل الهر الحرور أن والثاني! 
ولهذاالأرمحى، على مكون منه يوجد لا فيما لا كن ؤييئست، 

هوالأصل؛ في والوجوب [، ٣٦زانحج; جرماه ؤجمت، ^لإدا الاه؛ قال 
والاستقرار.الثويتج 

أمؤِبئكأ I نزلت، لما  ١١فال؛ ظنه 'ءامر بن عقبة فعن • وأيضا 
فياجعلوها هؤ•' اللة رمول قال ]آل—واف<-ة[، ألتظي-يّ ره 

قال؛تالأءا-ىا، .ه ، ٣١ته أنم ؤ*-ج نزك؛ ولما ركوعكم، 
ماجه.وابن داود، أبو رواه ، مجودكم® في اجعلوها 

جود،والالركؤع في التبحين هذين بجعل س المي فأمر 
لهذاتبعا وسجود ركؤع وجوب يقتضي وذللثا الوجوب. على وأمره 

الهلمأنينة.هو وذللئ، التسبيح، 

أءةذمن والمشت اتسحة'. ت كلمة ورب( )أ( ني يوحد اعنرهم' كلمة بعد )١( 
الفصل.لهنّا مفردة 

يعلىوأبر ، ١٥٥إ/وأحمل. (، ٨٨١)^ماحه وابن (، ٨٦٩)داود أبو أحرجه )٢( 
٦٠)حزبمة وابن (، ١٧٣٨) (.١٨٩٨)حان وابن (، ٠
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وهذابواجب ليس التسبيح يقول! ند من الممهاء من إن ثم 
وجوبعلى يدل ظاهرهما فإن والسة• الكتاب ظاهر يخالف القول 
يمنعلم ت القول وجوب عدم على دليل دل فإذا جميعا، والقول الفعل 

الفعل.وجوب 

تعالى؛بقوله لذلك تيل فئبيح؛ التبوجوب يقول من وأما 
أمروهذا [. ٣٩]ق: ه ألمنيب ومل الثنس لمبع تل ر؛ق محتد 

اطةعبد بن جرير عن الصحيحين في نبت كما كلها، بالملأة 
ليلةالقمر إلى نغلر إذ . البي عند جلوما *كنا نال؛ هه التجلي 

فىتضارون لا القمر، هدا ترون كما ربكم مسرون إنكم فقال• البدر 
وقبلالثمي طلؤع قبل صلاة على لغيرا لا أن امسهلعتم فإن رؤيته، 

وثلأمحس لممحع ئد لو بمنز ؤو'ّءخ قرأ• ثم • فافيلواء-روبها 
الهمه(\ا/

ذلكدل فقد بيحا تالملأة سمى ند وجل عز اض كان ؤإذا 
تتعالى قوله في قياما سماها لما أنه كما التسبيح، وجوب على 

لماوكذلك الهيام. وجوب على دل لالمزّل[، شلا إلا أبل 
علىدل [، ٧٨]الإمراء: ه ألنم ؤوئن،0 تعالى؛ قوله في قرآنا سماها 
علىدل مواصع في ومجودأ ركوعا سماها ولما فيها، القرآن وجوب 
.فيهاوالجود الركؤع وجوب 

الأفعالهذه أن على دليل الأفعال بهذْ ميتها نأن ؛ وذلانا
مننتكون الأفعال، هذه وجدُت، الملام وجدت فإذا لها. لازمحة 

له.اللازمة بأيحاصه الإنسان يسمون أنهم كما اللازمة. الأبعاصى 

والترمذي(، ٤٧٢٩داود)وأبو (، ٦٣٢ومسلم)(، ٥٥٤الخاوي)أخرجه :١( 
(.١٧٧اجه)وابن (، ٢٥٥١)
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وجوبعلى يدل فإنه الطمأسنة. نفس هو فذلك أفعالها دوام وحب 
منذكر مما أقل المجزيء كان ولو وغيرهما، والجود الركؤع إدامة 

الدواميجب ولم دواما، ذلك يكن لم - الغراب نمر وهو - الخفض 
الصلاة.أفعال أصل وهما والسجود الركؤع على 

المتضمنعليها، الدوام يجب الصلاة تجب كما أنه فعالم 
أفعالها.في والكية للطمأنية 

ؤإييامحلؤؤ الصز ت تعالى اض قال فمد I وأيضا 
؛[.]ljy.4 أكبم( ء إلا لي؛ 

آثتلأجثنثا تعالىI كقوله الخاشعين، غير ذم يقتضى وهدا 
'كاثليإن عبميو عل يقلب مغن ألئثورا يسع من لطم إي قإآ 'محت آؤ 

(jpؤَلإئ تعالى: وقوله [، ١٤٣هدتمر أل;وا عز لي َلكيرأ 
•[ ١٣ت ]الثوري إق-وه ئتمهم ما آلئرك؛ن 

اض،يحبه ما عليه كثر من على وحل عز اض كاب دل فقد 
خهلالأو والذم ذلك،، منه مخومحل الدين، فى بدللثح مذموم ]فانه[ 

الخاشعينغير كان ؤإذا محرم، فعل أو واحب،، لترك إلا يكون لا 
،.ا١^^٤^ وجوب على ذللث، دل مذمومين، 

لكي؛ءؤيإقبما تعالى: قوله في المذكور الخشؤع أن المعلوم فمن 
كانلو فإنه الصلاة. في الخشؤع يتضمن أن بد لا عل إلا 

الصلاةإن قيل: لو إذ المعنى، د لفالصلاة حارج الخشؤع المراد 
أنهايقتضي كان فيها، يخشع ولم حارجها حشع من على إلا لكثيرة 

)ب،(.من والمشث، ووأنه®، ت المطبوعة قى )١( 
•واحج،،ا اروإنه )ب(؛ وفي ، ٠٤٣^١١٠كلمة يعد لكلمة يقدم فراغ )أ( في )٢( 
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وقد. فيهاحشع من على وتأكبر فيها، يخشع لم من على تكر لا 
الصلاة.في واجب الخشؤع أن شن . الأية مدلول انتفى 

لؤحت تعالى قوله أيضا فيها الخثؤع وجوب على ؤيدل 
آمم، ئم وقِ . غثمن ءنلاغم ي هم ه اوا ألثوءمح، 

حظؤإلمحيم نم دأوذ © محمحن للمحق نم مح؟ؤة @ ممحن< 
م© غت عث لإ؟1م أبمننم قكت نا آو أشم عق لا إ© 
كمنوعهدهم َلأظها نز ه © أيادرث نم هق محلش ثئ أقن 
امحرك<© ألريبجن ئم ؤبجش © بحاؤْلون صوغم ء *ز ه © 

]اوؤ.تون[.©ه حنلدرة يا ثتر آكزدوس يرمن 
الجنة،فردوس يرثون الذين هم هؤلاء أن وتعالى سبحانه أحبر 

هذهوجوب على هذا دل وقد غيرهم. يرثها لا أنه يقتضي وذلك 
تورثالفردوس جنة لكانت مستحب هو ما فيها كان لو إذ الخصال، 

لمولهذا المستحبات. دون الواجبات، بفعل تنال الجنة لأن بدونها، 
فيالخثؤع كان ؤإذا وا-بمب،. هو ما إلا الخمال هل.ه في يذكر 

٠جميعا والتواصع المكينة يتضمن فالخشؤع جبا، وا الصلأة 
صلاتهفى يعبن، رجلا رأى حيث ت )جهئع عمر حديث، ومنه 

كنت،لأي جوارحهااأ١،، لخشعن، ا هن. ئلب حشع ررلو ت فمال 
أرلئ،ا؛دآ كثنه أيؤبم_( رى أض ت تعالى وقال . وحضمت، 

تهتز،الخشؤع بحد أنها فأحبر [، ٣٩ت لغه.لت، ؤربتاه ^؛^ ٥١ألماء عنيا 
الارتفاع.والربوث وتربو، حركة، والاهتزاز 

.المبي كان ولهل>ا وانخفاض. مكون فيه الخشؤع أن فعلم 
أسكت،،وللئ، آمنت،، ويك، ، ركعت، للث، رراللهم I ركوعه حال في يقول 

اأحرجهالجب ابن هل.اعن •إنمايعرف ت العواش قال عمر. عن يعدالحث، أجده لم ( ١ ) 
؛٣١٩/٥،واظربساكدير٢٨٥/٢،وامح٨٦/٢جت

٨٢





أبيوعن الصلاة. في المر وغص والخوف القلب في الخئؤع قال: 
كشميزه،صبملأتيم رض القرآن،؛: ررمجاز كتابه في المثنى بن معمر عبيدة 

يلتفتون؛؛ولا أبصارهم تهلمح لا أي 
ابنحديث من والمنوح الناسخ كتاب في أحمد الإمام روى وقد 

فيأيضا المنير وابن التمر، فى راهويه بن إسحاق ورواْ سيرين، 
سيرين'ابن عن حالي حدثني الثوري، حديث من رواه له، الذي النفير 

ببصرْفرمى بالخثؤع، فأمر الماء إلى بصره يرغ الٌثي.ؤ رركان فال؛ 
ابنعن غيره وحدثني سفيان: قال محجودْ. محل أي ،، مسجده؛١١ نحو 

ينتر ١^ . أقح ذك: في نزك< الآية: هذه »أن سيرين 
معمر:قال . صلاته؛؛في المرء سكون هو قال: ، غثمنصبملاغم 

حشؤعومنه القلم،؛؛ في ارالخشؤع قتادة: وقال ارحاتفون؛؛، الحز: وقال 
تعالى:كقوله الجهات،، في تقليبه ]عند[ وسكونه وخفضه البصر 
آلأ؛تتاذ،ين ةزإاث0 أشمهن ئثعا ه تمطر سو إل ألثغ ننغ يوم عو 
.همر بجم ندا أل؛محدا ثمل آلثلع إل مهيثث . ئشر ^١٠ َؤرم 

بجبمتلأ.ثب ^، جمأم محملبمأ أمحداث ثن ،ئتمن ؤء تعالى؛ وقوله لالسر؛ا، 
]الم«ارج[.)^(؛٠ ةو)0 -ميمحأ أكمح، ألؤم ده، ذئم آبمترز شعه 

،)]حاشعأ[١٠الأولىآر٤،، الأية ]في الأحرى القراءة وفي 
حيث،المريحة، بالحركة أجادهم وصف، الأيتين هاين وفي أبصارهم( 

وصم،فإنه الصلاة، آية بخلاف أبصارهم، إلا يالختؤع يصف، لم 

مكيون•.يلتفتون؛ رولأ وب ا/٢٨ )١( 
آ/الحاكم وأحرحه المرسل ورجح ومرسلا موصولا ؟، av/yالبيهقي أحرجه )٢( 

المزق،.لنقل عن ؛ختك، ولففلهموصولأ،  ٣٩٣
)>(.ش وص انملبوص ش ليست، )٤( خد. ؛ )ج( في )٣( 
 )o( من والثبت، ااحث.عا• ت المطوعة في )ه(ّ
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صبملاخمي( هم ءؤأل؛ن نعاليI بقوله المملبن حملة بالخثؤع 
•أمحلأه هل إلا لكهأ ؤن1لمإ تعالى• ونوله رواه، غؤمن 

مثْليعون ١٥ألثجود إق ويعوق ساي عن ؤبج_زقكثئ_< تعالى؛ ونال 
.،4•-^٢>؛ دم آشمحي إل يعوذ 'كامأ د،ت ذل رسإم أبمترم عه ش. 

١٣[.

\يئواترؤو>ثعت تعالى• كقوله الأصوات، خشؤع ذلك؛ ومن 
ؤوؤتأتعالى؛ ونال ومكونها. انخفاصها وهو [، ١٠٨]طه: ,ؤرينن(ه 
هنبثم. *هيب ص *-رز أل يل يءوزث أنداب رأوأ لثا ألمسن 
،٤٤ت ]الشورى بله ُلنف ين أليل ين •>نثعاان علتها يمضهمن 

اثإتل . ؛بجبه . شعة ,yU هد"حم* ت"الى• ونال ْأأ، 
القيامة.يوم يكون وهذا ]الوأشية[ و^ه ءابت •،ؤغ ين نتق نمحة 
الأحر؛القسم في قال كما ؤيب، بلا القولين من الصواب هو وهذا 

]\دو\بآوه ^ ء ل © رابة بمت؛ا © هءته .ويذ هد-مث 
متييثتئيآ ذقؤ عاقلا وجموب إن،ص لعأ هوو؛تنا تعالى؛ ونال 

كؤنن؟نل إثهم رأؤثآ \ؤ\ بتدذنتث بنه كقهم ر© 
،[.i_Sfi]©ه ء~ءيإن لنا قامإ آلرًًُفومح د1ةتاء الثلوذ 

كونللمتضمن وهو واجبا، الصلاة في الخشؤع كان ؤإذا 
لممن وكذللث، سجوده. في يخثع لم الغراب نقر نقر فمن والخشؤع، 

الكونلأن يكن، لم ينخفض أن نل ؤيتقر الرمع ٌن رأسه يربع 
لمبكن لم وس يكن[لا،، ]لم يطمئن لم فمن بعينها• الطمأنينة هو 

عاصياآثما كان يخنع لم ومن سجوده، في ولا ركوعه ش يخشع 
بيناه.الذي وهو 

و)د(.و)ح( )ب( ش وص المطوعة، ني لت  ٢١'
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هذر أبي عن الأحوص، أبي عن ائي والنداود أبو وروى 
ليوهو العبد على مقبلا اطه يزال لا  ١٠اطه رمحول نال ت نال 

فلالمصاجة وأما عنهءل انصرف التفت فإذا يلتفت، لم ما صلاته 
راثوبقال! الحنفليثة بن محهل عن داود أبو روى كما به، بأس 

وهويصلي، . اطه رمحول فجعل - الصبح صلاة يعني - بالصلاة 
الشعب،إلى فارمحأ أرسل ؛اوكان داود؛ أبو قال ، الثعب،® إلى ؛لتئست، 

•بمحرسءااللتل من 

بنتنينب من الربح بن الماص أبي بنت أمامة كحمله وهدا 
بهممجلي لما الخبر من ونزول لمائثة، الباب وفتحه اطه، رسول 

أرادلما وحنقه الشيهلان اكه ؤإمالكسوف، صلاة في واحره يعلمهم، 
برئوأمره الصلاة، في والقرب الحية بقتل وأمره صلاته، .طي أن 

فيؤإثارته بالتصفيق، الماء وأمره ومقاتلته، المصلي يدي بين المار 
لخيركانت، ولو لحاجة، تفعل التي الأفعال من ذللت، وغير الصلاة، 

الصلاة.في عته النهي للخثؤع الخافي العبث، من كانتا حاجة 

بنجابر عن الطائي تمم رواْ ما ت أيضا ذلك على وبدل 
-أيديهم رافحوا والناس اطه رسول علينا لحل ١٠نال• ظلته محمرة 

مافقال! - الصلاة في قال وأراه - معاؤية بن زهير وهو - الراوي نال 
فياسكنوا ثمس، حيل أذناب كأنها أيديكم رافعي أراكم لي 

عنأيضا ورووا ائي، والمداود وأبو لم مرواْ ، الصلاة* 
صليناإذا *كنا قال! ظبه محمرة بن جابر عن القبهلية بن اطه عبيلء 

.Y٢٨٢/والمهقي \ا\س والحاكم ، A/Y"والماتي (، ٩٠٩)داود أبو أخرجه )١( 
.Y-tA/Yواليهقي  ٦٨٦! والطراني (، ٩١٦)داود ابو أخرجه )٢( 
والمائي'Y/٤.(، ١٠• داود)•وأبو •Y؛(، )•سالم امحرجه )٣( 
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عنومن يمينه عن من بيده أشار أحدنا، فسلم ه،  ٠٥١رسول حلف 
حيلأذناب كأنها بيده، ء يومي أحدكم بال ما صلى فلما يساره، 
-هكذا يقول! أن - أحدكم يكفي ألا أو - أحدكم يكفي إنحا نص؟ 
ثماله«لا،،عن ومن يمينه عن من أحيه على لم ي- بإصعه وأشار 

يدميضع أن أحدهم، أو أحدكم، يكفي رر]أما[لى ت قال رواية وفي 
شماله(العن ومن يمينه، عن من أحيه على يسلم ثم فخده، على 

قلناملمتا إذا وكنا .، الله رمول مع صلينا  ٠١ت لم مولفظ 
شأنكمما فقال: اض. رسول إلينا فنظر عليكم، الملام : بأيدينا

فليلتمت،أحدكم ملم إذا شمس؟ حيل أذناب كأنها بأيديكم، تثيرون 
•، ٤١٠١بيدهيوميء ولا صاحه إلى 

يقتضيوهذا الصلاة، في كون بالس الله رسول أمر فقد 
يهلمئنلم فمن بالهلمأنينة، إلا يكون لا والكون . كلهافيها كون ال

منبه تعالى الله أمر لما موافق فيها كون بالوأمرْ منها، يكن لم 
الحديث.أهل هم ت هذا باتاع الناس وأحق فيها، الخثؤع 

مكهإلى رفعها عن النهي هو الأيدي ري ص لمه أن ظن ومن 
فإنغالهل. فقد ذلك على وحمله منه، الرفع وحين الركؤع حين 

التحليلملام الصلاة في سلموا إذا كانوا بأنهم مفنرأ حاء الحديثر 
•الشال عن ومن المين، عن من عليهم الملم إلى بأيديهم أشاروا 

حيلأذناب كأنها أيديكم رافعي أراكم لمحب 'رما ت قوله ذلك ومحن 

٤. Irوالمائي (، ٩٩٨)داود وأبو (، ٤٣١)لم مأحرجه )١( 
(,٩٩٩)داود أبي ثي U موافق واليت، »إتما«، و)ب(: )أ( في )٢( 
.( ٩٩٩داود)أبو أحرجه )٣( 
(.٤٣١رقم)الحديثح لم مفي الثانية الرواية هي )٤( 
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في. الّبي أمر كما سريعة، لا معتدلة بحركة يكون فيها السكون 
أتيتم)راذا فقال: فيها؟ بالحركة فكيف إليها، حركة وهي إليها، المشي 

أدركتمفما السكينة، وعليكم وائتوها عون، تتأتوها فلا الصلاة 
فاقضوا((.فاتكم وما فصلوا، 

قال:هئع هريرة أبي فعن المسألة. في مستقل دليل أيضا وهذا 
عونتتأتوها فلا الصلاة أقيمت ررإذا يقول: اطة رسول سمعت، 
فاتكموما فصلوا، أدركتم فما السكينة، وعليكم ون نموائتوها 

أبوقال ماجه. وابن داود وأبو لم ومالبخاري رواه ، فاقضوا،١ 
محي،بن ؤإبراهيم ذس؛،، أبي وابن - الترمذي قال وكل.للئا - داود 

فأتموا(٠،فاتكم اروما الزهري: عن حمزة أبي بن وشعيب ومعمر، 
أبيعن عمر بن محمد قال ارفاقضوا((. الزهري: عن عيسة ابن وقال 
أمح،عن الأعرج عن ربيعة أمحا بن وجعفر له، هريرة أمحا عن ّدة 
أبووروى اافأتموااا• المي.رم: عن عود موابن ررفأتمواا<، هريرة 
المكيةوعليكم الصلاة ررامحوا فال: المي. عن هريرة أبي عن داود 

قالوكذا داود: أبو قال ٠ سبقكم(( ما واقضوا أدركتم، ما فصلوا 
عنرابع أبو قال وكذلك ررولقض*'، إ ه هريرة أبي عن مرين ابن 
عته.اختلف ، ١١واقضواررفأتموا، عنه: روي هئه ذر وأبو هريرة، أبي 

(،٧٧٥ماجه)وابن (، ٥٧٢)داود وأبو ( ٦٠٢لم)وم(، ٦٣٦)البخاري أحرجه )١( 
.٢٢٩٧; والمهقي (، ٢١٤٦جان)وابن ائىأ/ةاا، والن(، ٣٢٨)واكرطى 

كماالزبيدي والصواب; )جهيع، من قلم سق أو اخ النمن  ١١٠٢هل.ا )٢( 
المطبوعة.مخرج إليه ونبه (، ٥٧٢)داود أبي نن ٌفي 

»كلهم«.مد )ب( في )٣( 
؟/والمهقي (، ١٥٠٥)خزبمة وابن ، ٣٨٢آ/وأحمد (، ٥٧٣)داود أبو أخرجه )٤( 
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الحسنقال ]الفرقان[. ر.ه صقما ثالهمأ -»اءثهم ؤإدا -، ٧٠أؤخإوأ 
كانفإذا هؤلاء. هم الرحمن عباد أن فأخبر ووقارا؛، كينة ررب وغيره؛ 
جنسمن هي التي العادية الأفعال في والوقار بالسكينة مأمورأ 

حنسمن فيها هو يما كيف ئم العبادية؟ الأفعال فكيف الحركة، 
فيالسكينة تقتضي الأدلة هذه فإن والسجود؟ كالركؤع الذكون، 
الأفعالنفس وأما والأذحهلاءل. والمهوض والخفض كالرفع الانتقال، 

والقيامه، نفجود واله، نفكالركؤع بالانتقال، المقصود هي التي 
فيهايكن لم فمن - سكون نمها من هي وهذه - هما أنفوالقعود 

كمنبه، يألتا ولم القعود إلى أهوى من بمنزلة هو ؤإنما بها، يألتإ لم 
يهلعمه.ولم فيه على وضعه أو منه، يأكل ولم الهلحام، إلى يده مد 

الكتابفي والسجود الركؤع أوجب تعالى افه فإن ت وأيضا 
ءامؤإهج ؤكأبما ت تعالى لقوله بالإجماع واجب وهو والسنة، 
تايءن يكشئ< تعالىI وقوله [، ٧٧]الحج: ؤأسجدإه ايتقعإ 

دقزن-؛(;i زثذ ذأ وثني صم حث @ ثثJئون فأد ص ه وي 
. qAj؛ي ثم ؤءثا ت تعالى وقوله ]؛_»([، .4 ّمحن % أشمحي إن 

ؤأةاتعالى: وقوله ]الانشقاق[؟، ققثثيؤ الوان ه وئ ثإذا 
المحثم تبجم بحتي وسمأ ظةزث|ثإ :٠١ دءفنحأ إدا ١^?؛، ثانة 

[،١٩]العلق؛ رأدمي._،ه ؤوأسأءت تعالى؛ وقوله ، جد٠[ ]الدمسيإقا 
١^،ف، وش ؛^، ٥١ؤ، ش هتثث_لإ أسمت أئ ر تعالى؛ وقوله 

جثثثذ يضن ءيال ص علو تآلص 
[.١٨]الحج: ه أتراب ءكه حى 

عليهحق فد الناس من لله يمسجد لا الذي أن على فدل 
.4'ديلأ قلا وثتنه لم آتجد أكل ؤو؛ين ه: ولوقذاب• عال

.اهالش؛دإن تن وكن ه ءثمد الى! تعه وقول]الإن~ان[، 
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،]المرسلات[ يؤمل لا أرتجيأ لقد نز ٠^^١ ت تعالى وثوله ]!يحجر[، 
ألثلو،يتيثون أص  ١٣١٠وقأ ييبمولم أس زم ^!٥ ت تعالى وقوله 
^[.]١٧دس.ه دئم أه؟ 

كتابه،في ض جود والالركؤع فرض قد وحل عز اض كأن ؤإذا 
إليهم،يزل، ما للناس المسن هو فالجي. الصلاة، أصل فرض كما 

حرجإذا وفعله عنه، وتعمر عليه، وتلل( وتبينه، الكتاب تمتم وسنه 
وفسره.امتثله ما حكم حكمه كان لمجمل) يرآ تفأو لأمر امتثالا 

وسجودينواحد بركؤع ركعة كل في يأتي كان لما س أنه كما وهذا 
الركؤعمن به اف أمر لما منه امتثالا هذا وكان واجبا. كلاهما كان 
إلىالمر-بمر وكذللئج القرآن، في ذكره أحمل لما يرآ وتفجود، وال

والناسقلة وان الفريضة يملي كان وقد جود. الكيفية في سنته 
والجود،الرمع عن يالاعتدال، إلا ءْل يصل للم ، عهدْ على، يملون 

صلاةنقل س كل ذللث، نقل  ١Jii كلها الصلاة أفعال في وبالهلمأنينة 
إلانهل يصل ولم عهده، على يملون والماس والماقلة. الفريضة 

صلاةكانت، وكللائه وبالعلمأنينة، والجود الركؤع عن بالاعتدال 
هذهفي والهلمأنينة المكون وجوب يقتضى وهذ.ا عهده. على أصحابه 

ركؤع.كل مع مجودان وهو عددها، وجوب يقتضي كما الأفعال، 
كثرةمع يوم، كل صلاة كل في ذلالث، على مداومته فإن وأيضا: 

واجب،غير كان لو إذ ذلائج. وجوب على الأدلة أقوى ص الصلوات، 
لمفلما بقوله. تركه جواز ]ليثين[لا، أو الجواز، ليبين مرة، ولو لتركه 
كانعليه، مداومته مع ذللث، ترك جواز - بفعله ولا بقوله لا - يبين 
•وجوبه على دليلا ذلك 

بنلماللث، قال أنه البخاري صحيح في عنه. لمتح فقد وأيضا: 

]لمن[.؛ صوابهالعل )١( 
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أكبركما،ولومكما وأقيما، فأينا الصلاة حضرت ررإذا ت وصاحبه الحويرث 
يصلي.رأوه كما يصلوا أن فأمرهم ، أصلي٠١ رأيتموني كما وصلوا 

كانكما بالماس يملي أن الإمام على يجب أنه يقتضي وذلك 
الإمامفان مخصص، ولا لدس معارض ولا لهم، يملي . المي 
والمفرد.المأموم على يجب لا ما عليه يجب 

أنهمعد بن مهل عن الصحيحين في المبي. عن بت وقد 
معهالماس وكبر وكبر، المنبر على قام . افه رسول رأيت، ررلقد قال! 

أصلفي مجد حتى القهقرى فزل رجع ثم الضبر، على وهو وراءه، 
فقال!الماس على أقبل نم صلاته، آخر من فئ حتى عاد ثم المنبر، 

ّلأبياالوكملموا يي، لمأتموا ^ا صنعت إنما الماس، أيها يا 
بنعمة ررأتينا قال؛ الراد سالم عن والناش داود أبي سنن وش 

مجلاةعن حدتنا له! فقلما عود، ما أبالأنصاري، عمرو 
وصعركع فلما فكبر، المسجد، في أيدينا بين فقام .، اطه رسول 

مرقمه،بين وجافي ذلك، من أمقل أصابعه وجعل رتمته، على يديه 
حتىفقام حمده، لمن اطه سجع قال! نم منه، ء مي كل استقر حتى 

ثمالأرض، على ]كفيه[لم ووضع وسجد كبر ثم منه، شيء كل استمر 
حشفجلس رأسه رفع ثم منه، شيء كل استقر حتى مرفقيه بين جافى 

مثلركعات أربع مجلي ثم . أيضا ذك ففعل منه، شيء كل استقر 
اهرسول رأينا هكلأا قال! نم مجلاته، فصلى الركعة، هذه 

يصلى«ه،.

(.٦٣١)أخر-بماوخارى )ا(
،.5U/Yوالتاني (، ١٠٨٠)داود وأبو (، ٥٤٤)وسالم (، ٣٧٧)الخاوي أحرجه )٢( 
(٨٦٣٠)داود أيي سنن في لما وهوالموافق )ج( من والمثت ، ®كفه١١المطوعة؛ في )٣( 
.٢٤•والطرانى٧١/ ، ١١٩؛/وأذ ، ١٨٦/٢والمائي(، ٨٦٣أخرجهأبوداود))٤( 
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مطمئين.إلا يملون لا كانوا فإنهم >ه، المحابة إجماع وهذا 
مهمواحد بمكر ولا ونهاْ، عليه أنكر يطمئن لا من بعمهم رأى  ١٥٧
والطمأنينةالكون وجوب على منهم إجماع وهذا • لذلك المنكر على 

يتركونهلكانوا واجب غير ذلك كان ولو وفعلا. قولأ الصلاة، في 
بواجب.ليس ما يتركون كانوا كما أحيانا 

إذاإلا يكون لا العرب لغة في جود والالركوع فإن وأيضا: 
مجردفأما الأرض. على وجهه وصع وحين انحنائه حين مكن 

سماهومن . مجرداولا ركوعا، ذلك يمي فلا عنه: والرفع الخفض 
علىاللغة من بدليل مطال؟، فهو اللغة، على غلط ففد وسجودأ ركوعا 

وحتىللأمر، ممتثلا فاعله يكون حتى وماجدأ، راكعا يسمى هن.ا أن 
يتناولهما بفحل فيه الامتثال يحمل به المهلالس، الأمر هذا إن يقال؛ 

اللغةفي يسمى هذا مجرد أن يحلم حتى يمح لا هذا فإن الأصم. 
ذلكفقائل عليه. دليل ولا إليه، سبيل لا مما وهذا ومجودأ. ركوعا 

هلالشك؛ حمل ؤإذا الحرب، لغة وفي اش كتاب في علم بغير نائل 
الوجوبلأن يالاماق. ممتثلا يكن لم اجد؟ يليس أو ماجل، هل،ا 

زكاةأو صلاة وجوب يتيقن كمن بمعلوم• ليس الواجب وفعل معلوم، 
فعلها.في ؤيثك عليه، 

يقول؛الذي المنانع مادة يحم فإنه معرفته، ينبغي أصل وهل،ا 
حجة.ولا علم بلا قال فإنه اللغة، في وراكعا اجدا همي يهن،ا إن 

براءةنعلم ما يقول• لمن الحجة وكانتؤ انق.هني، باثمليل طولب ؤإذا 
المعرونن•والرمع بالسجود إلا ذمته 

لغةفي والسجود٠ •رالركؤع لمظ استعمال وجد لو يقال؛ ثم 
حدهالمعمر لكان طمأنينة بلا للأرض الوجه ملاقاة بمجرد العرب 



وهوبالرغام، أنمه لصق الذي وهو — أنفه الراغم ولكان محماحدأ، 
السجوديحصل ت يقول الذي ١لمئائ عند سئما لا ساحدأ - التراب 

بالأنفالأرض نفر فيكون طمأنينة. غير من الجبهة دون الأنف بوصع 
لغتهممن ليس أنه كما القوم، لغة من ليس هذا أن ومعلوم مجودأ، 

يقاللكان ىزلالث، ذللث، كان ولو سجودأ، ونحوها الغراب نقرة تسمية 
يعضهأو الأرض، على شيئا لمص الأرض، على وجهه يضع للذي 

ساحدأ.I ذلك ونحو يقله أو 

وذمالصلاة، على والإدامة فغله المحا أوجب افه فإن ت وأيضا 
ألمؤهيقأقع ٠^٥- المؤمنين محورة أول في فقال عنيا. والسهو إنحاعتها 
.مبموى م م، ذم ، yjl؛. ء؛لأخم ف، دم  ٧١.

عقإلا © حظرأ لمحهم هم ه © محمحن للمحق م هص 
ؤلق،تآء آقئ م © همكث عثد لأم' ؤثم ؛؛^، ٤٠نا آز أيقض 

jS ،^ أيادوف هم ©US  وألق © كمن وعيزيم ِلأمحهم م<
واجبة.الخصال هذه أن بيان محبق وفد ©ه، بحافْلؤن ماثنيم عك 

إدا© هاحبما مؤ ألإمنن ^إة قال؛ ائل حممحال محورة في وكذلك 
'ج ٧١@ آئث إب © أفت نقه ^١ © جئا ألشئ ئثه 
©5تردب 4تادل، © ثزم م أممحم و وأمحن © دمحمدث صلاكم ءك 

US  عوابإف © سسورا يمم عدف تن خمر ؛٢٧ © آمحث ة بمدمل
ءاأر أرقهن عق إلا © حهون لمحم >  US© مأمن عث زمم 

©أتاثون ي ه ه ;ة آقئ د © ^ م لأم آقيأ ثآكئ 
ءقم أكن © أزق يجمر خمر واق © رعدة وعتدم لإكي( م دآئ 

لمفمن استثناه. ما إلا كله الإنسان فذم ©ه، بماهؤة صلاغم 
ؤوآدٌمستعالى• قوله في كما مذموما، كان امسثناه بما متصفا يكن 
ألصدثتتوعيإدأ  ٢١٠ ٧٢إلا © حسنج ٧ ألإدس ة إ© 
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بميمين ؤه-ثلم، I تعالى وقال ]ال<مر[، .ه ومحر وزاصوأ إلؤ 
]عريم[..بب ^١ كمن مؤذ ألثموب ؤأئعؤأ آلملزه تثاعيإ حف 

صلاغ؛!عن نتر أقة . قمتغن ^^5 ت ى العتال وف
ن\إذكففآلكت1وب عز I تعالى وقال ، سامون 

.تننتسر.اه ه محمحبموأ أ؟دبمءق 

الصلاة،واجباُت، من شيئا ترك من ذم تقتضى الايات وهذه 
أوالواجب، الونم، يترك أن مثل مصليا، الظاهر محي كان ؤإن 

واياية،الظاهرة الأصال من والأركان الشرانمل تكمل يترك 
ابنعن وذكره — حميد بن عبد ير نفففي السلفا. رها فوبذلكا 
قتادةعن معيد عن روح حدثتا - عبد حديثا من تفسيره في المنذر 

ومواقيتهاوضوئها على .ه: بحافهمن صمحكم ك ءخ 
وركوعها((.

أبيحديث من يره نففي المنذر بن بكر أبو ودوى 
ذكرأكثر اض إن اه: لعبد رائيل قال: اف عبد ت؛ن[لا، الرحمن عبد 

ؤ،ئتر وؤألبم وه آيتلأ ثلاير ء تإ ؤائ؛ن القرآن في الصلاة 
اممه:عيد فقال .ه بحافته صلاغم ■هل م وه، غشمن صلاغم 

إلاالرحمن بد أبا ا ذلك، نرى كنا ما : فقالوامواتيتها، على ذلك 
كفر«.تركها قال: الترك. 

عنالأعمش حدئتا معاؤية أبو حيننا منصور بن سعيد وروى 
@هبحافزة صب ء م ه اض: فول »في روق معن لم م

إلاالرحمن، عبد أبا يا ذللث، نرى كنا ما : فقالوامواقيتها، على قال: 

)أ(.س والثت •ءن«، انملوعن: في 
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مريمأبي بن معيد حديث من وروي . كفرا؛تركها نال؛ الترك. 
أمح،عن وروي مناتها®. بتمع وه ثادوف صلاغم ءن ثم ررؤآث:بم 

.4بماهزة صلاغم ءث م ه: فولفي جريج ابن عن ثور 
صعيف.نول وهذا التطؤع. مائل! مال في والتي المكتوبة، 

فصل

فيكما س، اش رسول صلاة فهي للإمام؛ المثرؤع القدر وأما 
ءاذاقال؛ أنه الحويرث بن مالك، عن نلأية أبي عن البخاري صحيح 
كماصلوا نم أكبركم، وليومكم أحدكم، لكم فليؤذن الصلاة حضرت 

،•أصلي٠١ رأيتموني، 
ءأنسمرة؛ بن جابر عن لم مصحيح ففي القيام! وأما 

وكانتونحوها، آدثبميده مإلر»اتي يهر> الفجر ش يقرأ كان س الض 
،حقيقة الفجر بعد صلاته يجعل أي ، تخفيف،١١ إلى بعل صلاته 

في،يقرأ س اش رسول *كان قال؛ ءنه أيضا لم مصحيح في كما 
من،أطول المح وفي ذللث،، نحو العصر وقب، يغنى، إذا بالليل الظهر 
رركاننال؛ لمى، الأمبرزة أبؤر عن المحيحين، وفم، . ٢٤١١١ذللث، 

تدحضلمصن - الأور تدعونها المح، - الهصر بمل5، س اف رسول 
المدينةأنمك، مح، رحله إلى أحدنا يرجع ثم العمر ويصلي، الشمؤ،، 

•٩ ٤ ص تخريجه سؤر ( ١ ) 
٢٢٥أ/والءلرا؛ي، ، ٢٥٢٦)حزيمة رابن، ، ٩ ٠ ه/ وأحمد (، ٤٥٨)مالم أحرجه )٢( 

.٦٨٩٢والمهقي، (، ١٩٢٩)
صلاتهيعدون ذللئ، ،ع كانواأنهم ت معناه أن الظاعر لعل، الفقي،; محمد مال، )٣( 

حممه.

٢واليراني، ، ١٠١ه/وأحمد ١ آ/أا"ا والمالي، (، ٤٥٩)لم مأحرجه )٤( 
.٣٩٧آ/والم، ، ٢١٨
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وكان- المغرب مي قال ما ونست ت الراوي قال - حية والشص 
قبلهاالنوم يكره وكان العتمة. تدعونها الي العشاء، يوحر أن يستحب 

الرجليعرفا حين الغداة صلاة من ينفتل وكان بمدها، والحدسثا 
سعيدأبي وعن ،.  ١٠٠المائة إلى بالسنين فيها يقرأ وكان ه، جلي

والعصر،الفلهر في . اممه رسول قيام ررحزرنا قال! هه الخيري 
قدرآية، ثلاثين قدر الفلهر: من الأولنين الركعتين في قيامه فحزرنا 

الاحرتتنقدر على العصر من الأولتين في قيامه وحزرنا المجدة. الم 
منالمحشا على العصر من الاحرتين في قيامه وحزرنا الفلهر. من 

وغيرهماالصحيحين وفي ائي. والنداود وأبو لم مرواْ ،، ذلالثااار
شكاكررلقد وقاص! أبي ين حد لعمر قال قال؛ محمرة بن جابر عن 

الأوليضفي فأني أئ أما قال! الصلاة، في حتى شيء كل في الناس 
.،اش رسول صلاة س به اءتديتا ما آلو ولا الأحرسن. في وأحدق، 

عنأيضا ملم صحيح وفي ،. إسحاقاال أبا يا بك الظن ذاك قال! 
إلىاللءامت، فين.ما تقام الفلهر صلاة كانت ررلقد قال! )جهته سعيد أبي 

الركعةفي . اممه ورسول ياتي نم يتوضأ، نم حاجته، فينفي القيع 
قال!وائل أي عن أيضا لم مصحيح وفي يaليلهااار٤،. مما الأولى 
لقداليقفلان! أبا يا ! فقلتاوأ؛الح، فاوحز يوما، ياسر بن عمار راحهلبنا 
افهرسول محمعت إني فقال! ت، تنفكنت، فلو وأوجزت، أ؛الغحا 

١!والمائي (، ١٦٨)واكرْدتم،(، ٦٤٧وملم)(، ٥٤٧)اليخاري أخرجه )١( 
(.٣٩٨داود)وأبو (، ٦٧٤)وابن ، ٢٦٢

.١٧٤/٢والمالي (، ٨٠٤)داود وأبو (، ٤٥٢)مسالم أخرجه )٢( 
.A١٧٤ والأُي وأ؛وداود)م،م(، (، ٤٥٣لم)وم(، ٧٧٠الخاري)أحرجه )٣( 
حجازوابن ( ٨٢٥ماجه)وابن ، ١٦٤آ/الي والن(، ٤٥٤)لم مأخرجه )٤( 

.٦٦٨والمهقى (، ١٨٥٤)
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فأؤليلوافمهه، من مئنة خطبته وقمر الرحل صلاة طول إن ت يقول 
.محرأ«لا، البيان من إن الخطبة، وأقصروا الصلاة 

أصلياركنت قال! }جهبع محمرة بن جابر عن لم مصحيح وفي 
وسهلا.أي نمالأ((لى، صلاته فكاك الصلوات، . الشي ْع 

إذالأئمة، به أمر الذي التخفيف من هو لأمته محنه الل«ي وفعله 
وذلكالسنة. إلى مقداره في فالمرجع الإضافية، الأمور من التخفيف 

ْعيملي معاذ ءكان ت قال جابر عن المحيحين في حرجاه كما 
-بقومه فيصش يرجع ثم مرْت وقال - فينفنا يرجع ثم . ابي 

.،السي مع معاذ فصلى العشاء، مرة^ وقال - .أم المي فاخبر 
فملي،القوم من رجل فاعتزل البقرة، فقرأ - قومه يوم جاء ثم 

 Iقالت نافقت،، فقيلi معاذأإن فمالت . النبي فأتى نافمت،. ما
أصحابنحن إنما الله، رسول يا فينمنا يرجع ثم معك، يملي 
فمال!البقرة، محورة فقرأ يومنا، جاء ؤإنه بأيدينا، ونعمل نواصح 

أثنؤء الزبير: أبو قال ؛كدا«، اقرأ يكدا، اقرأ معاذ؟ ا أك أفتان 
صلبخاري دواية وفي ؛ص ائا>نص وه لاء أو 

معاذأفوافق الليل، جح وقد بناصحين، رجل ررأقبل قال؛ )ههم جابر 
ربكامحم بح بصليت، فلولا أخرم؛ في فقال نحوه، وذكر يصلي 

وابن(، ١٦١)٨ يعلى أبي ند رم(، ١١٠٦)داود وأبو (، ٨٦٩لم)مأحرجه )١( 
(.٢٧٩١)حبان 

0ا\>\إوأي. rا\^ف والماتي (، ٥٠٧)والترمذي (، ٨٦٦لم)مأخرجه )٢( 
(.٢٨٠٢)جان وابن 

•كلمة بقدر . يعد زاغ • رأ( قي، )٣( 
والترمذي(، ٦٠٠)داود وأبو (، ٤٦٥)لم وم(، ٧١١)البخاري أخرجه )٤( 

(.١٨٢٧يعلى)وأبو وأحمد ،  ٢١٧٢;والنمائي (، ٥٨٣)



وراءكبمر فإنه يغشى• إذا والليل وصحاها، والشمس الأعلى، 
،•الحاجة،ال وذو والكبير الضعيف 

إلىرجل ®جاء ئالات ه عود مأض عن الصبصن ور 
فلأن،أجل من الصبح صلاة عن لأتأحر إني ت فقال . اش رسول 

مماأشد قط موعظة نى غضب اف رسول رأست، فما بنا، يطيل مما 
الناميأم فأيكم منفرين، منكم إن ، الناسى أيها قال• ٠ يومئز غض•ب 

رواية•وفى ا، الحاجةا٠ل وذا والضعيف الكبير وراءْ فإن فليوجز، 
فيهمفإن ت رواية ور ،، والكبير١١١٣الضعيف فيهم ®فإن 

،.الحاجة١١١ وذا والضعيف المريض 

أنه. البك، عن قتادة أش حد-دث، من الخاري صحيح ور 
بكاءفأسمع فيها، أطول أن ي ئروأنا الصلاة إر لأقوم »إني قال: 

أمه،،على أشق أن كراهية فأتجوز، الصي، 
الصحيحينفي أحرجا ففد ت القيام مع الأركان بقية مقدار وأما 

®ماه ماللثؤ بن أنس عن نمر أبى بن اف ب• بن شريك عن 
،.المثي.١١١ من صلاة أنم ولا صلاة ، أحفنهل إمام وراء صلست، 

)ه'ب(.البخاري أحرجها )١( 
حزيمةوابن (، ٩٨٤ماجه)وابن (، ٤٦٦لم)وم(، ٧٠٤)البخاري أحرجه )٢( 

(.٢١٣٧)حبان وابن (، ١٦٠٥)

(.٤٦٧لم)وم(، ٧٠٢)الخاري أ-محرجه )٣( 
.ااال٠ريصاابدل ءالمقيمء وب ( ٤٦٧ومسالم)(، ٩٠)البخاري أحرجه )٤( 
ماجهوابن ، ٩٥؟/اني والن(، ٧٨٩داود)وأبو (، ٧٠٧)البخاري أحرجه )٥( 

ه/ه.م؛وأحمد (، ٩٩١)

،r٢٣٣/وأحمد (، ٩٨٥ئج4)وابن (، ٤٦٩لم)وم(، ٧٠٨)البخاري أخرجه )٦( 
(.٢٧٨٧)بمر وأبو 



مخفف،الصبي بكاء ليمع كان ®ؤإن ت عنه شريك عن رواية وفي 
أهنفتتن أن مخافة 

بنأنس عن صهيب بن العزيز يد حدبث من فيهما وأحرجا 
وفيويكمالهااال٢،، الصلاة يوجز النبي. راكان ت قال خه4< مالك 

ؤيتمءالصلاة اريوجز I لففل 

Mالمي عن ه، أنس عن قتادةال٤، ]أبي عن أيضا وأخرجا 
بكاءفأمحمع أطيلها، أن أؤيد وأنا الصلاة في لأدخل ررإني قال؛ 

،،بكائها،لمن أمه وحل شدة من أعلم مما صلاتي من فأتجوز الصبي 
هاممه رسول رركان هال! خهئع أنس عن ثابت حديث من لم مرواه 

الخفيفة،بالسورة فيقرأ الصلاة، في وهو أمه، مع الصبي بكاء يسمع 
القصيرة،اأبالسورة أو 

أجدحلف صليت، ررما قال؛ .4 أنس عن أيضا لم موروى 
متقاربة،صلاته وكانت، ه. اممه رمول من أتم ولا صلاة أوجز 

صلاةفي مد عمر كان فلما • متقاربة بكر أبي وصلاة 
منكان الله. رسول ررأن •' ظبه أنس عن قتادة وعن • المح® 

(.٤٧٠)وملم (، ٧٠٨)البخاري أحرجها )١( 
(.٧٠٦)البخاري أحرجه )٢( 
ؤءممْ الأولى الرواية وص (، ٤٦٩ملم)أحرجه )٣( 
المحققة.مخرج إليه ونبه نتادة[، ]عن صوابه حطأ، وهو الأصول في كدا )٤( 

(.٤٧٠)مسالم اننلر: 
(.٤٧٠)وملم (، ٧٠٩)الخاري أخرجه )٥( 
الأولى.الرواية ( ٤٧٠)سلم أحرجها )٦( 
شرحفي والبغوي (، ٣٣٦٠)بملي وأبو ، uw/rوأحمد (، ٤٧٣سلم)أحرجه )٧( 

(.٦٢٩المة)



تمام((لا،رآ،.يي صلاة الناس أخف 
صلاةأتم ولا أخف نط إمام وراء صلت ررما )ههبع؛ أنس فقول 

الأئمةوأتم صلاة، الأئمة أخف كان س أنه ت يريد اض* رمحول من 
اروكاثالأخر؛ اللفظ فى كما ونتامجها، صلاته لاعتدال وهذا صلاة. 
لتخفيفمتقاربة® صلاته ®وكانت الأخر؛ اللقفل وفي معتدلة®، محلاته 
أرادولو ، وسجودها ركوعها لامحنالة صلاة أتم وتكون وقعودها، هيامها 

لناقضأتم وهو أخف هو - كالقيام - الواحد الفعل نفس يكون أن 
قراءةوهو الصبي، بكى إذا يفعله كان الذي التخفيف يثن ولهدا ذك. 
ؤإنماالصبح، صلاة في مد الختناب بن عمر أن وبين قصيرة• محورة 

ومحورةيونس سورة الفجر في يقرأ كان ه عمر فإن القراءة، في مد 
•يومحف ومحورة هود 

بنأنس عن سننه في داود أبو رواْ ما ذللئ،؛ سن والذي 
.اممه رسول س صلاة أوجز رجل خلف، صيت ®ما قال؛ هه ماك 

حتىقام حمد0 لمن اش سمع (! Jliإذا . اه رسول وكان تمام، ني 
وك^ن• ودسح^د يكبر لم اوهم، ئد نقولء 
عننني بن حماد عن انمصمن في أحرجا كما ،، ١^٠١٣مد ت مول 
هافه رسول كان كما بكم أصلي أن آلو لا ُرإتي فال؛ أنس عن ثابت، 

تصنعونه،أراكم لا شيئا يصغ أنس ®فكان نابتح؛ قال بنا®، يصلي 
قدالقائل؛ يقول حتى قاتما انتصب، الركؤع من رأسه رم إذا كان 

ظبعأنس قال تال؛ ثا؛تا عن شعبة حدين، من وللثخاري ١ ني® 

حاشية)ب(ني الكانبح إله وأثار صفحت ندر الأصل في بياض فىهامش)أ(ت )١( 
.Y٩٤/داكاني (، ٢٣٧)واكر.ن.ى (، ٤٦٩)سالم أخرجه )٢( 
MSم وأحمد (، ٨٥٣)داود وأبو (، ٤٧٣)سالم أخرجه )٣( 
(.٣٣٦٣)مر وأبر (، ٤٧٢)وسالم (، ٨٢١)المخاري أخرجه )٤( 

"٣





الجدتين،ومحن ومجودْ المي. ركؤع ررلكن ت شمة عن ا ]مطر[ل 
وهواوواء،<لآ،، من قريبا - والقعود القيام حلا ما - الركؤع من رأسه رفع 

عنليلى أبي ابن عن حميد أش بن هلال حديث من والسنن المحيح في 
قيامهفوجدت محمد. مع الصلاة ®رممت عازب بن البراء 

جدتين،البين ته فجالفجدته، ركوعه، يعد فاعتداله فركوعه، 
الواء٠من قريبا والانصراف،! التسليم بين ما فجلسته فجدته، 

سعيدأبي عن والنسائي داود وأبو لم مرواْ ما لهذا ؤيثهد 
منرأسه يرفع حين ينول ®كان .! الله رمول أن هه الخيري 
مواتالملء الحمد للث، ربنا اللهم حمده، لمن الأله ٌمع الركؤع' 

أحقوالمجد، الخاء أهل بعد، شيء من شتت ما وملء الأرض وملء 
لمامعطي ولا أءءليتv، لما مانع لا عبد ، ٧١وكلنا المد، قال ما 

الجدلأالجد ذا يضر ولا منعت، 
حيروهو الحديث،، في هو هكذا الخبد® قال ما ®أحق وقوله! 

مجنوالصوفية الفقهاء من الصنفين بعض ذكره مجا وأما . محذوف مبتدأ 
الملمأهل بين نزاع بلا ، تحريففهو البد"، نال ما ®حق قوله! 

فانفاسد. أيضا ومعناه الأثر، في أصل له ليس والمنة، بالحديثا 

البخاريوانفلرت المطبوعة. مخرج إليه نبه ،•، Jjj•ت وصوابه الأصول، في مكذا )١( 
(٧٩٢.)

أ/أتى والم(، ٢٧٩)والمرطي (، ٨٥٢)داود وأبو (، ٧٩٢)البخاري أخرجه )٢( 
حلاما قول: عندهم لمس البخاري عدا من أن إلا ، ٢٨٠؛/ وأحمد ،  ١٩٧

والقعود.الهيام 
والمأتى(، ٨٥٤)داود وأبو عد0، الأولى الرواية وعي (، ٤٧١)لم مأخرجه )٣( 

١١٢٣أ/والمهقى ، ٢٩٤؛/وأحمد م/أأ، 
\.u/rوالماتي (، ٨٤٧داود)وأبو (، ٤٧٧ملم)أخرجه )٤( 





رارينابقول؛ التحميد من أكثر ذكرأ ذلك في استحبوا ولا والجود، 
كشأطولا ذلك طال إذا مال: المشة سض, ان حتٍ, الحمد((، لك 

الملامأن السنة به مفت، الذي إن ت وغيره ذللث، سب، I قيل 
أمجيركان هو الجهادI فوالي الحرب، وولاة الأمراء بالمسلمين بماليها 
أثناءإلى ذللث، يعد وما الراشدين وحلفائه ه البي عهد على الصلاة 

الخمسالملوايت، بالناس بملي الذي هو والخليفة العباس. بتي دولة 
بماالنبي.ؤ أحبر وند ذللث،، غير المسالمون ه يعرفلا والجمعة، 

أمراءبعدي من ®سيكون ت نال حتى الأمراء، تغير من بعده سيكون 
صلاتكمواجعلوا لوقتها، الصلاة فصلوا وفتها، عن الصلاة يوحرون 

ضعحتى وتتها عن ينحرها من هؤلاء من فكان ،، لا( نافلة معهم 
الأي التكثير، يتم لا كان بعضهم أن كما فيها، المثرؤع الوقت، 
يتملا من ومنهم وغيرْ، الركؤع انتقالأت في بالتكبر يجهر 

ويهرمالصغير، ذللث، في فيربو الماس في يشيع هذا وكان الاعتدالين. 
ذللث،.إلا المة يقلن لا الماس خاصة س كثيرأ إن حتى ا3كير، فيه 

فيالبخاري رواه كما ذللثط، ء_رفإ السنة أحيوا أمراء حاء فإذا 
فكبربمكة، شيخ حلما *صالستؤ قال! عكرمة عن فتائه عن صحيحه 

ثكلتلثإت فقال لأحمق، إنه ت عباس لأبن فقالت، تكبيرة، وعشرين اثنتين 
القاّمأبي منة أملثذ، 

المقامعند رحلا ارأيتح قال؛ عكرمة عن بثر أبي رواية وفي 
عجاماابن فأحبرت وصع، bذا نام ^١ ورفع، حمض كل في يكر 

ما-؛وابن ١(،  ١٣المقرئ)الأدب في والبخاري (، ٦٤٨لم)مأحرجه )١( 
.١٦١واحمد؛،/(، ١٢٥٦)

.٦٨/٢واJهقي (، ٧٨٨)الخاري أحرجه )٢( 

٧■



لك((لا،؟.أم لا . ، ٥١رسول صلاة تلك ليس أو فقال؛ 
الأئمة( jlSo؛اصير، يجهر كان الإمام ذلك أن به؛ يعني وهدا 

إمامايكن لم عباس وابن ذلك، يفعلون لا عكرمة حلفهم يملي الذين 
وأماماس، ابن أحبرْ حتى عكرمة ذلك فأنكر منه، ذلك يعرف حتى 
الأئمةعامة أن كما وهدا • أحد على أمره يستبه يكن فلم التكبير نفس 

فيفلنونحوه، الزذن ذلك يفعل بل باككبير، يجهرون لا المتأحرين 
هذهأن العلم أهل بين حلاف ولا السنة. هي هذه أن الناس أكثر 

عنبالتواتر عندهم ثبتا ما على متفقون هم بل المنة، هي متا لي
دائما.؛التك؛ير يجهرون لا المأمومين س وغيره المؤذن أن .؛ المح، 
احتيجإذا لكن .، المح، حلف ؛ذللث، يجهر يكن لم بلالا أن كما 
احتجواقد فهذا المكان؛ بعد أو الإمام، صومت، لضعف، ، ذللث، إلى 

حلماالتكثير الناس يسمع كان >ه< الصديق بكر أبا بأن لجوازه 
لغيرالمأموم جهر في الفقهاء تنانع حتى ،، ل مرصه في ه النبي 

لا؟.أم صلاته يبقلل هل حاجة، 
بنمجهلرق عن والمن الصحيحين في أحرجاه ما ذللثا ومثل 

بنوعمران أنا هلالما أبي بن علي حلم، راصليت، قال؛ الئحير بن الله تمد 
الركعتينس نهض ؤإذا كير، رأسه رفع ئذا كثر، سجد إذا فكان حمين، 

هداذكرني قد فقال؛ بيدي حمين بن عمران أحذ الصلاة قضى فلما كبر. 
لماولهذا محمد.؛ارم، صلاة ينا صلى لقد قال؛ أو .، محمل. بصلاة 

.غيرهما سمعه كما ومهلرف، عمران سمعه بالتكبير جهر 

(.٠٧٧حزبمة)وابن (، ٧٨٧)المخاري أحرجه )١( 
(.٧١٢)المخاري أفرجه )٢( 
٢;والمالي (، ٨٣٥داود)وأبو (، ٣٩٣وسالم)(، ٧٨٤المخاري)أخرجه )٣( 

١٢٠٤

 ٨■



ه؛هريرة أبي عن أيضا والمن افبحين في ما هدا ومثل 
ثميقوم، حض يآلمر ؛ وغيرهاالمكتوة من صلاة كل في كثر لكن ارأنه 

منيقوم حض يمجر ثم رأسه، يرفع حين  rfiثم يجد، حين يكر 
الصلاة،من يفرغ حتى ركعة كل في ذلك يفعل الشتين من الجلوس 

بصلاةشبها لأقربكم إني بيده، نفي والدي ت ينصرف حين ينول ثم 
الدنيا"فارق حى لصلاته هده لكنت إن ، افهرسول 

فإنالمدينة. على أميرآ لكن لما خهلثه هريرة أبو يفعله لكن وهذا 
فيورالمدينة، إمارة في الحكم بن مروان وبين بينه يعاقب لكن معاؤية 

هريرةأبو وكان يستخلف، مروان وكان تارة. هدا ؤيولى تارة ^ا 
وغيرهمروان صلاة من الله رسول بصلاة أشبه هو بما بهم يصلي 

المدينة.أمراء من 

مثلالنوافل، من لكن ما يعني! ، وغيرها٠٠ المكتوبة ارفي ت وقوله 
بنبكر أبي عن الزهري حدسثا من الخاري أحرجه كما رمضان، قيام 
فييكبر لكن خهئع هريرة أبا ررأن ملمة؛ وأبي الحرث بن الرحمن عبد 
يقوم،حين فيكر وغيره، رمضان في وغيرها المكتوبة من صلاة كل 

للئ،ربتا يقول؛ ثم حميم، لن الله سمع يقول! ثم يري، حين ؤيكبر 
.نحوه وذكر ،، الحمدلأ 

حتىذللث، يعرفوا فلم غيره، يفعله ما اعتالوا قد الناس وكان 
سلمة:أبي عن كثير أبي بن يحيى حدبنا س لم مرواه كما سألوه، 

يافقلت،I ووصع، رغ لكما الصلاة في يكبر لكن ظه هريرة أبا ءأن 
.اممه.٠١٣٢رسول لصلاة إنها قال: التكبير؟ هذا ما هريرة، أبا 

.nv/Tرالمهقي (، ٨٣٦داود)وأبو (، ^٢٩٣( ٨٠٣)الخاوي أحرجه )١( 
(.٣٩٢)طم أحرجه )٣( الماس. الحديث )٢( 

١٠٩



إتماميسممونه كانوا ولهذا بالتكسر. الإمام حهر معناه كله وهن.ا 
ورغ•حمض كل قي وفعله الصوت، برغ إتمامه من فيه لما التكبير 

منالتهوصو عند التكسر باب في يكر البخاري أن ٠ يلد يبين 
منالبخاري روى ثم نهضته، في ذتحر الزبير ابن وكان قال؛ الركعتين 

أبولنا راصلى قال؛ الحارث بن معيد عن سليمان بن فلتح ث حل■ 
مجد،وحين المجود، من رأّه رفع حين بالتكبير فجهر محعيل■، 
رأيتهكذا وقال: الركعتين من ام قوحين رفع، وحين 

أناررصليت قال! مهلرف يحديث، البخاري أردفه ثم ، .٠ الله رسول 
سجدإذا فكان خهئه، محيالب أبي بن علي حلف حمين بن وعمران 

أحذسلم فلما كبر، الركعتين من نهض ئذا كبر، رفع ئذا كبر، 
أو.، محمد صلاة هن،ا بنا صلى لقد فقال؛ بيدي حصين بن عمران 

محمدصلاة هذا ذكرني لقد قال؛ 

أصلوأما بالتكبير. الجهر في هو إنما الكلام أن يبين ذهن>ا 
هليجهل مما أيضا هذا ولبى أحد• على يخفى مما يكن فلم التكير 

يصحلا كما الأئمة، عن نفيه لهم يصح فلا يفعله؟ لا أم الإمام يفعله 
جود،والالركؤع في التسبيح ونفي المخافتة، صلاة في القراءة نفي 

بعضاستدل ولهذا ذلك. ونحو الأحرتين الركعتين في القراءة ونفي 
ينمعيد عن روي بما يه، يجهر ولا التكبير ينم لا كان من 
الوكان . الله رسول ْع صلى ارأنه ت أبيه عن أبزى بن الرحمن مل، 

حكىوقل. الكبير. التاريخ في والبخاري داود أبو رواه ، التكبير® يتم 

. Y١٨/ واليهقي (، ٥٨٠)حزيعة وابن ،  ١٨ّاا/ وأحمد (، ٨٢)٥ الخاوي أحرجه ، )١ 
.١ ٠ »_A تخريجه محبق )٢( 

Y/الكمر التاييح في والبخاري ، ٩٦ل/والطيالمي (، ٨٣٧)داود أبو أخرجه )٣( 
.٣•



كانإن وهدا باطل. عندنا هذا نال! أنه الطيالي داودآ ]أبو 
المجد.موحر في . المي حلف صلى أبزى ابن فلعن محفوظا 

يتملم أنه فاعتمد تكبيره، سميع فلم صعيما، صوته .ؤ البي وكان 
كانحالفها فلو ذلك، بخلاف محه الخواترة فالأحادسث، ؤإلأ التكبير، 

Jعتةالونالخأحرين الفقهاء من كثيرأ فإن هدا وْع إليه، يلتفت لا شاذأ 
وأبامحنالب أبي بن علي وأن سرأ، ولو فعله نفس هو التكبير إتمام أن 

فيالتكبير فعل نفس الناس أفادوا إنما الأئمة من وغيرهما هريرة 
أنيعرفون كانوا ما الخلمن،  oUأن : هذاولازم الأنتقالأت. 

رفعها.ولا خفضها في ليكبرال٢، الصلاة 

ت

ته.

كانتكيف، يعرف من بين نزلع ولا نيب، بلا غلط وهذا 
إثباته.ولا ذللئ، نفي يصح لم رأ م التكبير المراد كان ولو الأحوال، 

بالكليةالتكبير ترك يمي ولا إمامه، من ذللث، يعرف، لا المأموم فإن 
وليسالأنتهالأت،، دون الافتتاح عند يكبرون كانوا الأئمة لأن تركا، 

كانوخفضه الإمام رفع أن تبين المرؤية الأحادسث، بل السنة، كن.للئ، 
بنلأحمل يلت، منصورر بن إسحاق قال وق. التكبير. جميعها في 

منجود الإلى انحتل إذا قال! التكبير؟ من نقصوا الذي ما حنبل؛ 

ركعة.كل س اكانية الجدة يجد أن أراد ؤإذا الركؤع، 
بلالتكبير، يتمون يكونوا لم الأئمة أن أحمد الإمام بين فقد 

وافه- كذللثؤ وهو القعود ومن القيام من الخفض في التكبير نقصوا 
الالمأموم أن لوللث، فظنوا يشاهد؛الأبصار، الخفص لأن -، أعلم 

داود-أمح، م، حكمح، يند المارة: صواب ولعل داود•، أمح، حكمح، 'وند رأ(ت قمح، )١( 
•)د( من والتمحح يكبر•، •لا و)ح(: و)أ( المعلومة في )٢( 
'كلمتين.يق'ل.ر نريغ رب، وقمح، علته، ث.هلبه فراغ منصور ابن بعد رأل قمح، )٣، 



سجوده،ؤيرى ركوعه يرى لأنه الإمام، تكبيره يسمع أن إلى يحتاج 
الإمام،يرى لا المأموم فإن جود، والالركؤع من الرفع بخلاف، 

بتكبيره.رفعه يعلم أن فيحتاج 

صلىأنه ت أبرى ابن حديث من أحمد، فاله محا صحة على ؤيدل، 
رواهيكدا حفص. إذا يكبر لا وكان التكبير، يتم فلم الني. حلف 

بنسعيد عن عمران بن الحسن عن شعبة عن الهليالسي داود أبو 
١^١،•عن أبرتما بن الرحمن همد 

هؤلأءأن - غيره ظن كما - اير عبد بن عمر أبو ظن ومد 
علىحجة ذللثج وحمل والرفع، الخفض في يكترون كانوا ما السلف، 

قدإنه حتى واجب،، ترك على الأمة يقثون لا لأنهم بواجب، ليسر أنه 
وأماالفرض، في وحده صلى إذا يك؛ر كان ررأنه عمرت ابن عن روتما 

صحما إلا عمر ابن عن أحمد يحكي لا عمرت أبو هال، فلا®، التهلؤع 
اش.شاء إن عنده 

يكبركان رأته عمر: ابن عن نافع عن ماللثج رواية وأما ت هال، 
كانكدللث، أنه على ظاهرها فيدل( ورفع*، حفض كلما الصلاة في 

إمام.وغير إماما يفعل 

يخالمجلا أحمد ذكره والدي فيه، ربكا لا ماللث، روى ما قلتان 
كلامهفان أحمد. كلام من فهم فيما البر عبد ابن غلعل ولكن ذللث،، 

فيالتكبير يكن لم الأكبر، العيد أيام الصلاة دبر التكبير في كان إنما 
أنإلي أ-صجا فةّال،! والنقل، الفرض بين أحمد فرف، ولهذا الصلاة، 

فييمرقون ضرْ ولا أحمد يكن ولم النقل• دون الفرم( في بمر 

٠١١•ص تخريجه سبق )١( 



الصلاةتكبير أن ت مذهبه ظاهر بل والفل، الفرض بين الصلاة تكبير 
فيسة هو هيل: ؤإن الفرض. في واجب أنه كما الفل، في واجب 

لهقولأ فلس يينهما اكفريق فأما الفل. في محنة هو قيل! الفرصرإ، 
لغترْ•ولا 

كانإذا الصلاة دبر تكيره في عمر ابن عن ذكره الذي وأما 
وثلمشهورة. العلماء بين نرلع مسألة وهي عنه، مشهور فهو منفردأ! 

كانهئه هريرة أبا ررإن ملمة! أبي حديث ذكر لما الثر، عبد ابن قال 
إنيواه قال! انصرف فلما ورقع حفض كلما فيكبر لهم، يصلي 

لمالاس إن البرت عبل- ابن فقال ،، .؛ال اش برسول صلاة لأمبهكم 
مؤهلتهفي ذئب أبي ابن رواه ما عليه ؤيدل ذللث،، يفعلون كلهم يكونوا 

كانررئلاث فال! أنه }جهته هريرة أبي عن ممعان بن عيد معن 
رفعالصلاة إلى قام إذا كان الاس: وتركهن يفعلمهن، . اه رسول 

وكانقفله، من اش أل يهنيهة القراءة قبل ، يقفوكان مدا، يديه 
الأئمةمن طاقة تركها اكلاثة هذه قلت،! ،، وحفضا(أ رغ كلما يكبر 

تحبيلا ومن الكبير، يوجّب، ولا اليدين، يرع لا ممّن والفقهاء 
الانتقال.بتكبير الأئمة من يجهر لا ومن والاستعادة، الامتفتاح 

إيذانهو إنما الكبير إن الحلم! أهل من قوم قال وفد قال! 
منأما الجماعق. في إلا بستة وليس للصلاة، وشحار الإمام بحركامتج 

هذاماللث، ذكر ولهذا يكبر. لا أن عليه يأس فلا وحده صلى 
راكانقال! ين حبن علي عن شهاب ابن ث، وحديث،، الحدي
تللث،تزل فلم ورفع، حفض كلما الصلاة في يكبر . اف رسول 

\إم.وزللا، وازني (، ٣٩٢وملم)(، ٧٨٥)الخاري أحرجه )١( 
.U٨٠/ التمهيد في البر عد ابن أحرجه )٢( 

١٣





فعالهإلى الإمام يمل لم إن تركه، يدعى أن يجوز فلا سرأ؛ التكبير 
فييتركون كانوا إنهم أحد يقل ولم الأئمة، من أحد يقله لم فهذا 
،يتمونه،، ررلأ ومعنى! يتموته، لا كانوا ! قالوابل ورغ، حفض كل 

منتقدم كما الخفض حال في فعله عدم ونقمه! ،، ]ينقصونه[أ 
فيذللث، بترك له نقمي أو به، المويت، رم بترك نقص وهو كلامه. 

المواصع.بعض 

رلصاس0فال! )جهبه ماللث، بن أنس عن البر عبد ابن روى وقد 
يكركان فكلهم ه، وعثمان وعمر بكر وأبي ه اش رمول حلف 

عمر!عن روي لما معارض وهدا فال! حفض،ا، ؤإذا رأمحه رفع إذا 
الزهريعن العزيز عد بن معد عن وروي ١^^٠• يتم لا كان ُأنه 

وهذا- التكبير تتم أن منعك، اما العزيز! عبد بن لعمر قلت، نال! 
أنوأبى الأول، صلاة نللثه فقال! ؟ - يتمه العزيز[ ]عبد عامللث، 

•مز،ااشل 

الجهرهؤلاء وعلى العزيز همد بن عمر على حفي قلتا! 
ذكرهما وقبله زماننا، أهل من محلوائف، على ذللت، حفي كما بالتكبير، 

منءأول قال! إبراهيم عن منصور عن جرير أخرنا ثب، أبي ابن 
.زياد،االتكير نقص 

ذللث،يكون أن فيمكن عمر، زمن في أمجيرأ كان زياد قلت،! 

لمءإذ ت ولعلها اصعلراب،، السارة وقي بالأصلين• ىذ*ا المقي• مححمد الثخ ؛ال،  ٢١١
سله«.من المع إلى الأمر بمل 

)ه(,من والتصحيح ٠، يقصونه الأ المهليوعةت في )٢( 
ينلعمر الكوفة على والثا لكن الذي فهو الحميد® ارعيد وصوابه النسخ في هكذا )٣( 

المطوعة.مخرج أخاله  ٠١ ٠٨/٦التهذيب تهذيب في كما العزيز عيد 



عنوروي غيره. تركه حين ذلك من ئد زياد ويكون صحيحا، 
صلاةعلي ذكرنا ررلقد ت قال الأشعري مرمى أبى عن يزيد بن الأسود 

وكانعمدأ، تركناها ؤإما نسيناها، إما ! اضرسول *ع نصليها كنا 
مجد١١وكلما وصع وكلما رغ كلما يكبر 

أمراءعاليه ما شاهدوا الذين ، بالعراقل الأمراء أن ومعلوم 
منرأوا ه اض رسول عن ذلك خلاف يبلغهم ولم أئمة، وهم البلد، 

ذلكأن فظنوا ذلك، غير يعرفون لا والدين العلم أهل من شاهدوهم 
وفعلها.الصلاة وقت في نقصان بذلك وحمل السنة، أصل من هو 

يفعلونالأئمة كان كما تهديمها، من أفضل الصلاة تأخير أن فاعتقدوا 
عماالناقمة الأمور من ذللث، وغير التكبير إتمام عدم وكدللث، ذللث،. 

بعمىفي يتأول حول مابن كان حتى .ُ، اض رسول عليه كان 
تعالىاض قال الذين الخالق، من أنهم ت عهده على كانوا الذين الأمراء 

كمدنمؤف الثموت ؤأئعإ ^^١ ١١لتاعإ طن، بمجمأ َن ؤؤثث-ا • هم يف
فيهايربو فتنة تكم لبإذا بكم ، لاكيفيقول* فكان ، ]مريم[ ه عشا 

السنة؟تركتؤ قيل: شيء فيها ترك إذا ، ]الكبير[ فيها ؤيهرم الصغير 
علماوكم،ذهب، إذا ذللاط فقال: الرحمن؟ عبد أبا يا ذلك متى فقيل: 
.الدين١١لغير ويقمه الأحرة، بعمل الدنيا والتمسح، فتهازكم، وقلت، 
أخوفالدجال غير مجن ارأنا أيضا: يقول حول مبن الله عبد وكان 

امرأةأو رحل فأيما كبراتكم، من تكون أمور الدجال: من عليكم 

\اy\^شية أيي وابن (، ٩١٧)ماج،ابن أحرج، )١( 
منللمنة اتبايآ أتل كانوا بالعراق الأمراء أن *ومعلوم ; هكال.االعبارة )ب،( ني )٢( 

.٠،٠ . شاهل.واالذ.ين بالعراق الذين الفقهاء من كثير نمار النبوية، المدينة أئمة 
المخ.حميع ني توحد لا نيادة ومي 

ورج(.ورب( را( من والصحيح *التمجير،، المطبوعة: ني )٣( 



الأول«.فالسمن الأول، فالثمت الزمان ذلك أدرك 

المدينةإمارة تولى لما العزيز عبد بن ممر أن • الباب هذا ومن 
إذالنبوية الحجرة بني الذي هو هذا وعمر - عمه ابن الوليد حلافة في 

داودأبو رواه ما فقال >غهإبم، ماللث، بن أس خلفه صلى - ذاك 
بعدأحد وراء صلت ءما ظض! مالك بن أنس عن ائي والن

بنعمر يعي - القي هذا من .ؤ الله برمول صلاة أشبه .ؤ الله رسول 
سجودهوفي تسبيحات، عثر ركوعه في لافحزرنا ت فال المزيز®، عبد 

أكثركانوا أمراءها أن مع المدينة، في كان وهذا بيحات® تعشر 
اسنكانت، الأمصار فإن الأمصار، بقية أمراء من السنة على محافظة 

نحوأو افه رسول بسنة اس نكانت، إنما والمدينة الملوك، برأي 
هذاأن اعتقد ومن السنة. بعض أيضا غيروا ند كانوا ولكن هذا، 

ظيعمالك، بن أس فان غلهل، فقد العزيز عبد بن عمر حلافة في كان 
نتين.بذللث، قبل مات بل العزيز، عبد بن عمر حلافة يدرك لم 

واكرمذيداود أبي سنن في الذي المشهور الحدين، يوافق وهذا 
قال:ه عود مبن الله عبد عن الله عبد بن عون عن ماجه وابن 

ربيسبحان ت مرات ثلان، فليقل أحدكم ركع لارذا افه رسول قال 
-ثلاثا الأعلى ربي سبحان فليقل: مجد ؤإذا - أدناه وذلك، - العفليم 
بناطه عبد يدرك لم عون، مرمل هذا داود: أبو نال أدناْ«لأا وذلك، 

إسنادهليس الترمذي: ونال • تاري*ءه في البخاري قال وكذللث، مسحود، 
علماعمن هو عون عود، مابن يدرك لم اطه عبد بن عون بمتصل' 

؟/واJيءقي ، ١٦٢مواحمد ، ٢٢٤آ/والنسائي (، ٨٨٨)داود أبو أخرجه )١( 
(.٢١٤٠المختارة)يي والقباء ، ١١٠

نيوالشافعي (، ٨٩٠ماجه)وابن (، ٢٦١)والترمذي (، ٨٨٦داود)أبو أخرجه )٢( 
(.٦٢١)والبغوي ، riT\/والدارممي ا/آه، الأم 

١١٧



منتلقاه إنما وقيل: اه، همد بيت أهل من وهو المشهوص، الكوفة 
لماالشبيحات فى الحديث بهيا الفقهاء نمك فلهيا بيته• أهل علماء 

أوالكمال أدنى إنها الثلاث؛ فى يقولون صاروا حش الشواهد، من له 
.هدامن أكثر أعلاه أن على يدل وذللث، الركؤع. أدنى 

علىيقتصر أن للأمام المنة إن الفقهاء: من يقول من قفول 
جنسمن هو وغيرهم، )خأ وأحمد الشافعي أصل من تبيحات ثلاث 

أنأو الركؤع، بعد الاعتدال يعليل لا أن المنة من يقول: من قول 
هاواقالوا الذين فإن • ذللث، نحو أو الوقت، آخر إلى الصلاة يوحر 
الأحاديثبل أصلا، المنة من إليه يرجحون أصل معهم ليس 

jlJوالمساوالمتن الصحاح في الثابتة الئمب.، عن تفيمة الم
كماذللث،، من أكثر صلاته أغلم، في بح يكان أنه. تين وغيرها، 

المي.أن ممحوا لما قالوه هدا ووكن عليه، الأحاديث، دلالة تقدم 
مافليهلول ه لتفصلى ؤإذا فليخفف،، الناس أحدكم أم ررإذا قال: 

الذيالتهلويل علموا ولا ]التطويل[رى، مقدار يعرفوا ولم ،، شاءءءأ
برأيهمهدا فجعلوا ،، معاذ؟ااأيا أنت، ررأفتان لمعاذ: قال لما همه نهى 

-ومتحبها واجبها - الملأة مقدار أن العلوم وص للختحسا، فدرأ 
اهوهيكله لم الذي العلم من هذا فان الستة. غير إلى فيه يرجع لا 

كلفي يالخلمين يصلي كان المي. إذ العباد، آراء إلى ورسوله 
بالاقتداءأمرنا الJين الراش_د.ون حلفاؤه وكذلك، صلوات حمس يوم 

فيهيوصع أن ينبغي ولا ج^، اه رسول سه عما البحث، فيجب، بهم، 
عنمسنة به تمض لم فيما الرأي اجتهاد يكون ؤإنما • بالرأي حكم 

(،٢٣٦)والترض (، ٧٩٤)داود وأبو ( ٤٦٧)لم وم(، ٧٠٣)الخاري أخرجه )١( 
(.٨٤٣)والنوى (، ١٧٦٠)حبان وابن ، ٩٤آ/والمائي 

١١٠٢ص تخريجه سق )٣( اااكءف؛ف،اا ت و)ب،( )أ( في )٢( 

!٨



بالرأيفيرد محة به مضت شيء إلى يعمي أن يجوز لا .، اه رمول 
والقياس.

قيحد له ليس إصافي، ني أمر التخفيف أن هذا يبين ومما 
ؤيستخفهزلأم يستحقه ما هولأم يستهليل قد إذ العرف، في ولا اللغة 

الناسعادات باختلاف يختلف أمر فهو هؤلاء، يستهليله ما هولأم 
شرعية(لا،,ليت، الي العبادات س كل في ولا العبادات، )ومقادير 

التخفيف،مقدار في يرمع أن لم المعلى الواحبا أن فعلم 
أمرهينافى لا ، ؛التخفيف. أمره أن يتين وبهذا السنة، إلى والتْلويل 
محلول®إن فال! لما الصحح في الذي عمار حديث، في أيضا بالتهلويل 

وأقصرواالصلاة فأمحليالوا فقهه، من مئنة حهلبته وقصر الرحل صلاة 
هناالإءلالة فإن بينهما. منافاة ولا ، ؛التخفيفأمرهم وهناك ، الخهلبةاا 

الأئمةبعض فعل ما إلى بالنسبة هناك والتخفيف، الخعلبة، إلى بالنسبة 
صلىررفاذا قال! ولهذا الأحرة، العشاء في البقرة قراءة من زمانه في 

،.أ ناء،، ما فليهلول لشمه أحدكم 

إلىيوكل لا المادات ومقادير ت المحواب لعل ت هقفي العشمين محمد شيخنا نال، )١( 
محرفة.العبارة حامد محمد الثيح وفال اه. شرعية ليت اش العادات 

به،المأمور والسف الإيجاز الملأة: كتاب في القيم ابن الإمام وقال 
وأهلبلد وأهل طائفة عادة إلى فيه يرحع أن يمكن لا عنه، المهي والتطويل 
الذينالأئمة اجتهاد إلى ولا ورمحاهم، المأمومين شهوة إلى ولا مذما، 
الأراءفيه تمعلرب بل سمحبط لا ذللث، فإن ذلك، في ورأيهم بالناس يملون 

لشهوةتبعا مقدارها ؤيمحير الصلاة، وصع د ؤيفاصعلرامح، أمقلم والإرادات 
كانما إلى والتحاكم ذلك في المرجع بل شريعة، به تأتي لا هذا ومثل الناس• 
حقوقهاوعلمهم اش، عند من بها وجاءهم للأمة، الصلاة ثؤع محن يفعله 

اه.وأركانها. وهيتاتها وحدودها 
١.١ تخريجهسق )٣( . ٠ص٠١تخريجه يق )٢( 



خفيفة،الصلاة يه تكون حد صلاته لطول ليس المنفرد أن فبين 
وذاوالكبير السقيم حلفه فإن المأموين، مراعاة لأجل الإمام بخلاف 

للمأمومينعرض إذا الإطالة عن بتخفيفها المنة مضت ولهدا الحاجة. 
أنأريد وأنا الصلاة لأدخل ررإني قال كما عارض، بعضهم أو 

٠أمه،ا وحد من أعالم لما ا ذأخف.ن_الصبي، بكاء فأسمع أطيلها 
عود[لى.م]ابن حديث، من تقدم فيما ه الني علل و؛دللث، 

قاوتو. المي أن ه هريرة أبي عن انمبمن في وكذلك 
وذاوالكبير الضعيف، فيهم فإن فليخفف،، بالناس أحدكم صلى *إذا 

فيهمررفإن ت رواية وفي ٠ ناءا؛ ما فليطول لنمه صلى ؤإذا الحاجة، 
الحاجةلأوذا الكبير والمخ القيم 

كماغالبا، يفعل كان عما أحيانا يقصرها س الني كان ولهذا 
أسمعاركأني فال! ه حنلث< بن عمرو عن صبحه في لم مروى 

لواي. بمير أنم م الغداة: صلاة في يقرأ ه النجي صوت 
بعضفي الفجر صلاة في قرأ أنه وروي [• ١٦، ١٥■' آتلإد،ه 
الصحيحفي ثبتؤ حتى أحيانا، يطولها وكان . الزلزلة ؤرة بأسفاره 

وهوسمعته الحاريث، بنت، الفضل أم *أن ها: عباس ابن عن 

•ص١٠١ تخريجه سق [ ١١
المطبوعة.مخرج إليه نبه عود(، ملأ؛ي صوابه حطأ وهو الأصول غي هكذا )٢( 

•( ٧٠٤)الخاري صحتح دانفلرت 
.ص٣٩تخريجه مبق )٣( 

(٨١٧ماجه)وابن ( ٨١٧)داود وأبو ، ١٥٧/٢والمالي (، ٤٥٦لم)ماحرجه )٤( 
(.١٤٦١٠)يعر وأبو 

ؤالفر ذكر نه وليس ، Y١٠٩٠/ واليهئي (، ٨١٦)داود أبو أ-محرجه )٥( 



هلْبقراءتك أذكرم كد بمي، يا فقالت:  40وك 4^^، يقرأ 
المغرب١١في بها يقرأ . اه رسول سمعت ما لأحر إنها المورم، 

قال:أته أبيه عن مطعم بن حبير بن محمد عن الصحيحين وفي 
البخاريوفي ،، المغرب١١١ في بالطور يقرأ اممه. رسول ارسمعت 
لكارما ثابت: بن نيد لي قال قال: الحكم بن مروان عن والمن 

فييقرأ اش. رمول رأيت وقد المفصل، بقصار الغرب في تقرأ 
قال:الطولمين؟ طولي ما قلت: قال الطولمض؟ بطولي الغرب 

،.الأءرافاا١٣
يقرأكان أنه فيها ثبت وقد الأحاديث. أصح من الأحاديث فهده 

معبالمرملأت، وتارة يالطور، وتارة بالأعراف، تارة المغرب في 
منأقمر تكون أن سنتها الغرب في القراءة أن على الفقهاء اتماق 

وغيرها؟الفجر في القراءة تكون فكيف الفجر. في القراءة 
المخعيإبراهمم عن منصور عن ، روتما ما اناب هذا دمن 

[jutj]القيام يطيل عود مبن اممه عبد بن عبيدة أبو كان قال: 
العيبحزم: بن محمد أبو قال ، ذلكيعيبون فكانوا الركؤع، 

فيه.حجة لا من على وعزل ه، اممه رسول عمل عاب من على 
لفعلوموافقته الصحيح في الذي عبيدة أبي فعل تقدم قد قلت: 

(٣٠٨)والترض (، ٨١داود)٠ وأبو (، ٤٦٢)لم وم(، ٧٦٣)المتاري أ-مجه )١( 
(.٧٠٧١)مر وأبو (، ٨٣١) U-0وابن ،  ١٦٨؟/ائي والت

٦!اني والن-(، ٨١داود)١ وأبو (، ٤٦٣)لم وم(، ٧٦٠)المخاري أخرجه )٢( 
.٦!rwوالمهقي (، ٧٣٩٣)يملى وأبو (، ٨٣٢) U-0وابن ،  ١٦٩

والطماني،  ١٧٠أ/ ائي والنوأ؛وداود)آاخ(، (، ٧٦٤الخارى)أ-م-0 )٣( 

٢!المحلى في محا يوافق )ب( في ومحا )بقدر( المخ باني ربا"وفي المشت'من لْا 
سض.الأب وهو  ٣٧





الأمرأن تبين ففد ونحوم. الاه عبد عن العلم أحدوا وهم ذلك، 
كيلك.ليس 

العالميزراآ.رب ه والحمد الأصل قي وحد ما آحر 

فصل

أهلمن تبعه ومن مالك عند فالمختار الصلاة من اللام وأما 
المشتملةونقالها، فرصها الملام، حمؤح في واحدة سليمة الما.ونةت 

تالكوفة أهل وعند واحد، ركن على أو الفعلية، الأركان على 
الشافعي.ووافقهم ذلك، جمح في سليمتان 

المشتملةالكاملة الصلاة أن ت أحمد عن المشهور في والمختار 
بركنالصلاة وأما سليمتان. ، منهال لم يومجود وركؤع قيام على 

فيهافالمختار الشكر! ومجود التلاوة، وسجود الجنازة، كصلأة واحد، 
الأركانمن فالخروج . ، UJJbالأثار أكثر حاءيت، كما واحدة، سليمة 

بالتسليمالمفرد! الفعلي الركن ومن الم.تعل.د، بالتسليم المتعددة الفعليه 
حزءكل أعهلى محلولها فما معتدلة، كانت، . النبي صلاة فإن المفرد 

أجزائها.عامة على التخفيف ألحل حققها وما الهلول(، مجن حفله منها 

فصل

الكتابعليه دل ما الحديث، أهل فاتبع الجماعة! صلاة فأما 
بالعذر،ومقوطها الحذر، عدم ْع وجوبها من الصحابة وأقوال والسنة 

أقروهمالقوم *يوم ت فال حيث . النبي به ندم بما الأئمة وتقديم 
فيكانوا فإن بالسنة، فأعلمهم مواء القراءة في كانوا فإن اش، لكتاب 

.٥٦ص انظر الملحق الفصل سهي، هنا )١( 
«مها«.)أ(: في )٢( 

١٢٣



بالمنةوالعلم بالكتاب العلم بين ، فمرقر ،، فأقدمهم سواء الممة 
إذابعض على الأئمة بحص ترجيح يكون ؤإنما الحديث. عليه دل كما 

.السنة على وفعلها المثرؤع الوجه على الصلاة بإفام المعرفة في استووا 
فإذاحلفه. المملأة نمص عن المأموم به يخرج الن.ى الإمام دين وفي 

بالسنة،الأعلم ثم الأقرأ، قدم وحلمهما منهما الصلاة كمال في استويا 
إليهبمحتاج وما ، إمامهم^ صفة على مقدم ها نففي الصلاة ففضل ؤإلأ 
وغيره.ذللث، من يستحب ما على مقدم فيها والوين العلم، من 

Iآحرون يقول وند مؤكدة، ستة هي I العلماء بعض يمول وند 
••حلاف الأئمة تقديم في ولهم الكفاية، على فرض هي 

سننهامن س النبي به أمر كما فيها الصفوف بإمامه ؤيأمر 
الأولومد وتقاربها، ورصها، الصفوف، تقويم وهي• الخص 
صلاةمن س المي عنه نهى عما ينهى حتى الإمام، وتوميهل فالأول، 
في. المبي بها أمره كما ؛الإعادة ويأمرْ الصف، حلف المنفرد 
كما؛الإعادة. المم، حلف المنفرد فيهما أمر عنه ثابتين حديثين 

وصوتهفي الميء أمر وكما ،، ؛الإءادةل صلاته في الميء أمر 
بالإعادة.- الماء ه يملم فدمه من ظفر موضع فيه ترك لذي ا- 

،A٧٦ والمالي (، ٢٣٥)والترذي (، ٥٨٢داود)وأبو (، ٦٧٣ملم)أحرجه )١( 
٠٢٨٠\إ والدارنطي (، ١٥٠٧)حزبمة وابن (، ٩٨٠ماجه)وابن 

•إعامها•.»ي)ا(و)ج(؛ )٣( 'ذفرذ،ا• فى)أ(و)ج-(ت )٢( 
(،٢٣٠)والترمذي (، ٦٨٢)داود أبو أحرجه معي• بن وابمة حديث الأول )٤( 

وابن، ٢٣!/وأحمي. ١(، ٠  ٠٣)ماجه ابن أحرجه ثيبان بن علي حديث والثاني 
(.٢٢٠١)حبان وابن (، ١٥٦٩)حزبمة 

ص٨٥١تخريجه م مل. )ه( 
بعدداود أبر وذمْ ، ٢١ا/وأحمل. (، ٦٦٦)ماجه وابن (، ٢٤٣)لم مأحرجه )٦( 

(.١٧٣)الحديث 



فيوالاصطفاف الطهارة، اشتراط على دلت، المواصح فهده 
بأركانها.والإتيان الملأة، 

وماللئ،حنيفة كأبي الصف، ، حلفالمنفرد حديث، حالفوا والذين 
والتاقعي. عندْ شنإ لم أو الحديث،، يبلغه لم من منهم • والثامص 

صالت،أنس حدة مليكة وبكون وحده، يملي الإمام بكون معارضا رآْ 
لالصف دون ركع لما بكرة أبي وبحديثؤ ، حلفهم 

نصيتينفي تعارصت، إذا الأحاديث، في فاصله أحمدت وأما 
ولاوجهه، على حديث كل يستعمل أنه متماثلتين: غير متشابهتين 

كايتؤإذا ، المرأة:[لهذه مثل ]في فيقول بالاحر. أحدهما يضربؤ 
إلاتصل لم الرحال: مع كانت، إذا وأما بينهن، صلت، اء الممع 

فانفرادهاالرحال، مصافة عن منهية لأنها وحدها، كانتإ ؤإن حلفهم 
صالت،اء يالنصلتج إذا أنها كما ممافتهم، من بها أولى الرجال عن 

سنةكانتخ ؤإن بينهم، العراة إمام يملي كما لها، أستر لأنه بينهن، 
ق.الصفيدي بين يتقدم أن أم إذا الكاسي الرجل 

الم الفل سنته فإن المأموم، يثبه لا الإمام إن ونقول: 
والمرأةالإمام انفراد يدل نعم • ، الاصعلفافالموتمين وسنة المافة، 

لهيحمل لم إذا ما وهو لحاجة، المأموم الرجل انفراد جواز على 
ولأنوغيره، أحمد نول قياس فهدا منفردأ. إلا فيه يملي مكان 

والخرمذى(، ٦١٢)داود وأبو (، ٦٦٠لم)وم(، ٣٨٠)الخاري أحرجه )١( 
والماشآ/هلأ.(، ٢٣٤)

١.والمائي(، ٦٨٣وأبوداود)(، ٧٨٣)المغاري أ-محرجه )٢( 
يرد،.>لولأ و)ح(:)أ( في )٣( 
ت)بهذه( وينمي .[ . المرأة. شذ0 مثل ]في هكذا الكلام نظم يكون أن ويحتمل )٤( 

السامة.الأحاديثه أي 

!٢٥



بعضإلا الاصطفاف فليس بالأعدار، قط نوغيرها الصلاة واجبات 
وفيفيها، غيره يسقط كما الجماعق، صلاة في بالعجز فقط واجباتها 

الخوفصلاة في الجماعة تحصيل كان ولهذا الصلاة. سن 
ومفارقةالكثير، والعمل القبلة، امتدبار مع - ونحوهما والمرض 

ولهذاوحدانا. يملوا أن من أولى - القيام المريض ترك ومع الإمام، 
إمامهعلى الموتم تقديم يجوز أنه إلى ت أحمد أصحاب بعض ذما 

حاجة.لغير يجوز لا كان ؤإن ونحوه، الزحام كحال الحاجة، عند 
وعندعنده سقط ولهدا الخوف، صلاة صفات بعض في روى ومد 

البقعةوجرإ الإمام عدل من للجماعة يعتبر ما المسنة أئمة من غيره 
الجمعةصلوات فعل - أوجبوا بل - فجوزوا للحاجة، ذللث، ونحو 

وفىالفاجرين، الأئمة حلفا ذللث، ونحو لثا والمنار>والخوف والعيدين 
والجماعق،الجمعة ترك إلى ذللث، ترك أفضى إذا المغصوبة، الأمكنة 

I)جهته جابر حديمثح فى جاء كما ذللث،، ونحو الأمة في فتنة إلى أو 
،،٢١محوطهااأو سبقه يخاف لء1ان بيقهره أن إلا مؤمنا فاجر يؤمن ُُلأ 

سقطكما بالحذر، فيسقط واجبا، الإمام عدل يكون أن ذللث، غاية لأن 
بالحذر.الخوف جماعة في الواجبات من كثير 

الصلاةواجبات نفس أن وهو — الأصل ا لهن. اهتدى ومن 
هدىفقد ونحوها، الجماعات في الواجبات وكذلل؛، - بالحذر تسقط 

الشريعةواجبات بعض إهمال بين التوسط من السنة به جاءت لما 
ذلكفي الإسراف وبين - بعضهم به يبتلى قد كما - رأسا 

أوكدهي التي الواجمات من غيره ترك إلى يفضي، حتمح، الواجم،، 
قدكما عاليه، مقدورأ لأوكد ا ذللث، كان ؤإن عنه، العجز عنلب منه 

ادني«سا.ت و)ه( و)ب( )١( في )١( 
•٦٩٠! واليهقي (، ١٨٥٦)يعلى وأبو ١(، * ماجه)١٨ابن أ-مجه )٢( 

!٢٦



عنهالمعجوز دون ذلك من عليه المقدور فعل فإل آحرول. به يبتلى 
الأمرين.بين الومعل هو 

أصلهي التي والعزم الهجرة مسائل نبي الأصل هذا وعلى 
القدرة[سع ما ]إلا يفعل لا بحيث الإمامة مسألة 

أصحابهمن وطائفة عنه المنصوصى فى أحمد كال ولهدا 
صلاةفي كما للحاجة، يالمتنفل المفترض اقتداء بجواز يقولون 
بنعمرو حديث قي كما ، قاريء غير المفترض كان لو وكما الخوف، 

إحدىعلى حاجة، لغير يجوزه لا كان ؤإن ذلك،. وتحو ومعاذ محلمة 
أصحابهمن كان ؤإن كلام، فلا مطلقا جوزه إذا فأما عنه. الروايتين 

بحال.يجوزه لا من 

هومهللقا والخغ ثلاثة. مذ|هه وغير مدهيه في الأقوال نمارن، 
قولهو مهللقا الجواز أن كما وماللئ،، حنيفة أبي عن المشهور 
الشافعي.

ثلاثفعنه لام. القبل إمامه المأموم مفارقة هذا ويشبه 
فيالأولى الهلادفة تفعل كما للحاجة، ذلك، جواز أوّمعلها روايامحت،، 

الأحرةالعشاء صلاة محاذ عليه طول الد.ي فعل وكما الخوف. صلاة 
أبيكقول معللقا، الخغ اكانية; والرواية الصلاة؟ طول عليه شق لما 

جوزولهدا الشافعي. كقول مهللقا الجواز ت الثالثة والرواية حنيفة. 
أنمثل لحاجة، الرجال توم المرأة أن — عنه المشهور في — أ-حمنه 
الني.أذل كما التراؤيح، بهم فتصلي قارئن، غير وهم قارئة تكون 

والعذر.ت )ه( ني )١( 
)ه(من والتصحيح القاJرةا، تع اولأ ت المطوعة في )٢( 
و)ح(.)أ( من والثت، اولكزا، المهلبوعن: ني )٣( 

!٢٧



ؤإنحلمهم ونتأحر ، مؤذنا لها وجعل دارها أهل نذ؟ أن ورقة لأم 
المأمومتقدم يجوز لمن حجة وهو للحاجة، بها مأمومين كانوا 

امرأةنومي ارلأ ت قوله من . عنه روى ما مع هذا لحاجة. 
العلماء.عامة قول بالرجال المرأة إمامة من المغ وأن ،، رجلارال 

قولهمن . الني عن استفاض ما أحمد استعمل الأصل ولهدا 
عللوأنه ، أجمعون٠١ جلومحا فصلوا جالسا صلى ررإذا الأمام! في 

المأمومينعن قهل فلبعض. بعضهم الأعاجم قيام يثبه بأنه ذلك 
من. النص إليها أثار التي المفسدة من القيام في لما القيام، 
أئمةعمل وكدللث، له. الهيام في ؛الأعاجم والتشبه الإمام مخالفة 

بنكأميد قعود حلفهم والناس قحودأ فصلوا اعتلوا لما بعده الصحابة 
١الحصهر 

نقصإلى حاجة لا إذ الراتب، الإمام لغير هال.ا كره ولكن 
الراتبالإمام مرض إذا أيضا كرهه ولهدا به. الائتمام في الصلاة 

هداير ولم الإمامة، عن انصرافه حيسز يتعين لأنه مزمنا، مرضا 
قيام،وهم قاعدآ الصلاة أثناء في صلى مرصه في . بكونه متموحا 

أمرما فعلوا الصحابة ولأن فحله، ما وبين به أمر ما بين المنافاة لعدم 
الصلاةأول من المحود بين فيفرق • لفعله شهودهم مع موته بعد به 

تحريمالفحل في ليس إذ جميعا الأمران يجوز إذ أثنائها، في والقعود 
الذيالدقيق الكلام من ائل المهازه في ما مع بحال، به للمأمور 

مواليهقي ،  ٢٧٩ا/والدارقطتى ، ٤ ٠ ٥ وأحمد(، ٥٩١)داود أبو أخرجه )١( 
•١٣.

٠١٢محبي الن.ى جابر حدينا يعص عو )٢( 
ماجهوابن (، ٦٠٣)داود وأبو (، ٤١٥)لم وم(، ٦٨٩)البخاري أحرجه )٣( 

(.٢١٠٧)حان وابن وأحمد ، ١٤١ا/والمائي (، ٨٤٦)
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التيالشريعة مواعد على التنسه الغرصى ؤإنما مومحعه. هذا ليس 
ماأكث ؤ»أموا I تعالى محوله عليها دل التي الصحيحة القلوب تعرفها 

مامنه فائتوا بأمر أمرتكم ارإذا وقوله !ا، ١٦]التغابن; أتعنهأه 
ومنهلأرجحيما، فدم الواجبين جمع تعذر إذا وأنه . امتعلعتم،؛ 

العلماءماحذ من صوايعل على والتنبيه الشرعي، ]يالحجز[ الأحر 
عنهم[رم.الله زرصي 

فصل

الإماميصلأة المأموم صلاة ]ارتأاط[أا، قي 
أمحوالتثلاثة على فيه الناس 

ه.لنميملي امريء كل وأن بينهما، ارتبامحل لا أنه I أحدها 
عاليالغالب هو وهذا بالجماعت. الثواب تكثير في الأنتمام وفاوا-ة 

والرجلبالأمي، القاريء اقتداء بمنحه عورض قد لكن الشافعي، أصل 
والمحدث.كالكافر له صلاة لا بمن الموتم صلاة وإبْلال بالمرأْ، 

ّموصعه هوا ليس كلام المسائل هذه وفي 

فلكمأحنوا *إن I الأئمة في . النبي نول فيه• الحجة ومن 
و'ءلءهمُُفلكم أساءوا ؤإن ولهم، 

ماجهوابن ، ١ ١ ٠ ؛،/ الي والم(، ١٣٣٧)لم وم(، ٧٢٨٨)المخاري أحرجه )١( 
(.٩٨)والموي أ/خهآ، وأحمد )١(، 

)ب(.من والمشت ايالوجه،، المهلوعةت ش )٢( 
٠)ب( محي وهي المهليوعة قي لمت، )٣( 
د.محن والمشت، ارانعقادء، المطوعة؛ قي )٤( 
حبانوابن (، ٥٨٤٣)بعالى وأبو  iVoo/yواحمد (، ٦٩٤)المخاري أخرجه )٥( 

(٢٢١٩.)

!٢٩



فكلمطالقأ. عليها وقنع الإمام بصلاة متعمدة أنها ت الثاني والقول 
لقولهالمأموم، صلاة إلى يسري الإمام صلاة ض حمل حلل 

يعيدلحدثه النامي يالمحدث ذالمؤتم هدا وعلى . محامن® ررالإمام 
اختارهاأحمد، عن ورواية حنيفة أبي ميما وهدا إمامه. يعيد كما 
يأتملا أن الحسن بن كمحمد هولأء بعض اختار حتى الخطاب، أبو 

عنه.طهارته لنقحى بالمتمم المتوصيء 

النقصيسرى إنما لكن الإمام، بصلاة منعقدة أنها ت الثالث، والقول 
يسريفلا العذر مع فأما منهما، الحذر عدم مع المأموم صلاة إلى 

الإمامة،في محذور فهو طهارته يعتقد الإمام كان فإذا النقص. 
وغيرهما.وأحمد مالك، فول وهذا الائتمام. في معذور والمأموم 

أومهلوهو المسألة، هذه في الصحابة عن يوثر ما يتنزل وعليه 
معحكمه أن الناقص! الإمام صفة نفس في ذكرنا كما الأقوال. 

ه.نفكحكم صلاته فحكم الحاجة. عدم مع حكمه يخالفا الحاجة 

المأموميعتقده ما ترك قد بامام المزتم اقتداء يتبني أيضا هذا وعلى 
منيتوضأ لا كأن يسوغ، تأؤيلأ متأولأ الإمام كان إذا الصلاة، فرائص من 

فانذللث،. ونحو الذكر ص من ولا السيلين، غير من النجاّات خروج 
ثيالحل. العلم عدم مع صحتها كاعتماده مجلاته صحة هنا الإمام اعتقاد 
٠أيضا نافع أصل وهذا الإعادة، عليه تجب، هناك فإنه وأولى. 

صحيحهفي البخاري أخرجه ما القول! ^ا صحة على ويدل 
فانلكم، ®يملون قال! .ؤ اممه رسول أن >جهبم هريرة أبي عن 

أنفي نص فهذا وعليهمارأى، فلكم أخهلآوا ؤإن ولهم، فلكم أصابوا 

.١٤٣٠; والتهقي وأحمد (، ٢٠٧والترمدى)(، ٥١٧داود)أبو احرجه )١( 
١ّ صرآ٢ تخريجه سن( )٢( 
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صلىفمن المأمومين. على لا عليه خطئه درك كان أخطأ إذا الإمام 
!وقلنانجاسة عليه كانت أو حنبأ، أو محل.ثا وكان - لطهارنه معتقدأ 

فيمخهليء الإمام فهدا - الحدث من يعيد كما للجامه، الإعادة عليه 
فلهمالمأمومون وأما ٠ صلاته فيعيد عليه خطؤْ فيكون الاعتقاد، هذا 
ه.اض رمول( به صرح كما شيء، خْلئه من عليهم وليس الصلاة هذ.ْ 

مجلاتهم.إجزاء في نص وهدا 

عندفيه أخطأ بتأؤيل الصلاة فرائض بعض الإمام ترك لو وكيلك، 
قراءةيترك أو ؤيملي، يحتجم أو ؤبملي، ذكره يمس أن مثل المأموم، 
،ذللث، ونحو المأموم عند عنها يحفى لا نجاسة وعليه يصلي أو المملة، 

هدهفتكون مميبا. يكن لم إن مختلثا يكون أن أحواله! أسوأ الإمام فهدا 
وأبوأحمد روى وكيلك، . شيء إمامه خطأ من عليه وليس للمأموم الصلاة 

أمُرمن يقول• .ؤ الله رسول سمعت، قال؛ خهئه عامر بن عقبة عن داود 
شيئاذلك، من انتقص ومن ولهم، فله الصلاة وأتم الوقت فأصاب الناس 
فهداالصلاة®، اروأتم داود أبو يذكر لم لكن ءاليهم«را،، ولا فعليه 

أخطأااوإن قوله! ومفهوم الخنأ. أنه الأول الحدين.، يفسره الانتقاص 
علىاللين ولأتفاق ، ، ^١٧يكن لم تعمد إذا أنه • عليهم® ولا فحليه 

خلفه.الصلاة يشغي لا عليها المتفق الأركان يترك س أن 

صل

يرىلا من منهم ١ ووسهل طرفان فيه فالماس القنوت،! وأما 
بعدْ•إلا يرام لا من ومنهم الركؤع، قل إلا القنوت 

يعلىوأبو ، ١٤٥؛/وأحمل.(، ٩٨٣)ماجه وابن (، ٥٨٠)داود أبو أخرجه )١( 

\/'\\.والحاكم (، ١٥١٣)خزبمة وابن (، ١٧٦١)
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كلأفجوزون وغيره! كأحمد الحديث، أهل ممهاء وأما 
بعدالقنوت اختاروا ؤإن بهما. الصحيحة السنة لمجيء الأمرين، 
العبد!لقول مناسب الدعاء سماع فإن وأقيس. أكثر لأنه الركؤع، 

كمادعائه، قبل اش على الثناء يشمع فإنه حمل.،((، لمن اه ررممع 
دعاء.وآخرها ثناء، أولها ذللثج! على الكتاب، فاتحة بنستا 

بيوأقوال، ثلاثة على المجر في شرعه في فالناس وأيضا 
هوقال! من منهم المجر، في قنت، . السي أن على اتفانهم 
ومنالصحيحة، الأحاديثإ به جاءت كما ترك، ثم قنتا فإنه منسوخ، 

ألمافليبلغه فلم الكفار! أولئلث، على الدعاء هو المتروك فال! 
الأحولعاصم عن الصحيحين في فإن يتأملها. فلم بلغته أو الحا.سثإ، 

الركهمعقبل كان هل القنوت! عن )جهبع ماللثه بن أنس سألت، ١١قال! 
أنلثإأخبرني فلأنا فإن قال! الركوعّ قبل فق.ال! الركؤع، بعد أو 

]بعد[اض رسول قنت، إنما كذب، قال! الركؤع. بعد قلت،! 
إلىرجلا، سعين زهاء القراء، لهم يقال قوما يعث، كان أرام الركؤع، 

سفقنت عهد، الله رمحول وين ينهم وكان أوكلث،. دون مشركين قوم 
والحاكمأحمد رواه الذي الحديث، وكل.لل؛، .  ٠١عليهم يدعو شهرأ 

نيلما موافق والمئبتط )نبل( ففيها )ج( في إلا المخ جميع في هكذا )١( 
.١٩٣ه/رجب، لأبن اياري نتح وانظر افصمن 

أنؤيحتمل صريحا، فلأن -سمية ئى أقف لم ، ٢٣٣٥;اكح ني الحافثل نال )٢( 
هناالشخ سيدكرها التي وهي — المتقدمة روايته بدليل سيرين ين محمد يكون 

الدمعُومل ت يكون أن يحتمل يسيرا" ارمح ُبعد فوله ممهوم فإن - أسْلر بعد 
أخطأ،أي ®كدبء قوله ومعنى أصلا. نبله قنوت لا يكون أن ؤيحتمل كثيرأ؛*، 

كانإن أي '،—،®، ®؛lJت بقوله أراد يكون أن ؤيحنمل الحجاز. أهل لغة وهو 
الفقي.محمد اه. الركؤع. نبل دائما القنوت أن حكي 

•؟.U/Yوالمهقى ١(، ٠ ٠ )٢ الخاري أخرجه )٣( 
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زالررما نال: أنه ه مالك بن أنس عن أنس بن الربيع عن 
ما®أنه رأ: مفلفظه جاء ا، الاJنيااال فارق حتى يقنت اش. رسول 

راليفتملارصُ•
حاءكيلك الدعاء، لا القيام طول يالقنوُت،: هنا والمراد 

ممسرا

نلتقالا يرين بن محمد عن الصحيحين في جاء ما ؤسنه 
قال:الصبح؟ صلاة في اض. رمول ®هنت، ).٥: مالك بن لأنس 
بعدوكان لسسرأال كان فنونه أن فأحبر ، يسيرأء الركؤع بعد نعم، 

فيمملويل كل سمي الطاعة إدامة هو ®القنوتء لفظ كان فلما الركؤع. 
ءائأءئست، هو ؤأس تعالى؛ قال كما قنوتا، سجود: أو ركؤع أو قيام 
عنه عمر ابن ثل ملما ولهذا ٩؛[• : ]١^٠٢٠ودهماه ماحيا ١^، 

ومنهم. ، قوللوهدا ،، رأينا®١ ولا ممعنا ®ما قال: الراتب؟ القنوت 
قنت.أنه الّثي عن ثبت قد حيث راتبة، سنة القنوت بل قال: من 

قولوهذا ،، الدنيا®أ فارق حتى يقنت، زال ما ®أنه عنه: وروي 
الشافعي.

عنصح لما الصلوات، جمٍع في استحبه من هؤلاء من ئم 
والعشاءالمغرب في وجه غير من ذللث، وجاء فيهن. قنت أنه س الني 

والسهقيوالدارممي ما/'اا، الرزاق وعبد ، ١٦٢مأحمد أخرجه )١( 

داودوأبو ١(،  ١٨٤)ماجه وابن (، )^١^١٦لم وم(، ١٠٠١)الخاري أخرجه )٢( 
.١١٦موأحمد (، ١١٨١٠ماجه)وابن (، ١٤٤٤)

)ج(.من والشت، امرأ•، ت المطبوعة في )٠١( 
.X٢١٦٠/والمهقي '^ ٦٣ب أبي وابن مب.ا، الرزاق صد أخرجه )٤( 
)ب(.في كلمتض وبقادر )أ( في كلمة يقل.ر فراغ يوجد نولاُ ®وهذا بعد )٥( 
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معروف.بدعاع راتبا قنوتا قت أنه أحد يرو لم لكن والفلهر، الاحرة 
بنللحن . الض علمه الذي الوتر بفنون فيه يدعو أن فاسحبوا 

آحرْ«لا،,إلى - هديت فيمن اهدني رراللهم وهوت علي، 

وغيره.كأحمد وغيرهم، الحديث فقهاء من آخرون وتومهل 
فيالعين من به نزلت اض شوازل ك ه ال؛ي أن بت قد : فقالوا

استسقىكما مستنصرا، قنت فإنه ذلالث،، ونحو هم حبأو أصحابه قتل 
إلالحاجة. عند كاسترناقه الحاجة عنا فامتنصاره الحاأب، حين 

تنأطعمهر ؤأككتت\ تعالى: قال كما الناس، أمر قوام والرزق، بالنمر 
رروهله: المي نال وكما .ه حيف تذ وءامثهم مج 

واستغفارهم٠١^٢،،وصلاتهم ؛دعائهم، يضعفائكم: إلا وترزقون تتمرون 
وكماتنصرونأم<،، وبهم ترزقون اربهم الأبدال: صفة في قال وكما 
سبحانهبيدْ أنهما وبين الماللئ،، محورة في النوعين هذين اه ذكر 

.<riA/Yوص (، ١١٧٨ماجه)وابن (، ٤٦٤)والترض (، ١٤٢٥داود)أبو )١( 
(.٩٤٥)حبان وابن (، ١٠٩٥حزبمة)وابن ، ١٩٩)/أحمد وأترجه 

حسانوابن ه/حوا، أحمد وأحرجه (، ٢٥٩٤)داود وأبو ، ٤٥آ/ائي الن)٢( 
والحاكم(، ٤٧٦٧)

زواينمن هو الفقي؛ محمد الشيخ وقال، . ٦٥يا/الكبير في الهلبراني أحرجه )٠١( 
وقرعبيد. بن شريح رواية من ١  ١٢ا/ ن،- المفي أحمد الإمام ابن اممه عبل. 
الإسلامشيح وهال( الصحابة، من أحدأ يدرك لم أنه اكهذ.ي-تا في حجر ابن حقق 

؛ثابت،.ليس محنقهخ حاريثح إنه القرنان! في تيمية ابن 
يضيرألثاس أثي يتح تعالى• قوله نفير عند كير ابن الحاففل ذكر وفد 

ثمعردؤيه ا؛ز( رواية ص آخر حديث مع الحديث هذ-ا - القرة محورة محن ينبمياه 
قىوهدا اه. يثبت لا منهما واحد كل ؤإمناد صعيفان. الحديثان وهذان ت محال 

بنمحمد الشخ ابن اش عبد بن سليمان الشيخ بحط المكتوية الخطية النسخة 
.الوهاب عبد 
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i?،أوي يئن نن بممق لؤ جئ ئد أوى ثدا ؤأس نوله: ني وتعالى 
s4ثمإ بل بميم أثش إن ١^ ندا أس عذر. ي، إلا أصة 

]؛_[.دمور©ه ئر 

السب،ذلك، لزوال تركه أنه. رأ مفجاء القنوت ترك ثم 
قنت،لمين المجيوش حبر عليه أبطأ إذا ظبع عمر كان وكدللئ، 
وغيرهم.الخوارج من حارب من حارب لما ثنت هه علي وكذلك 

ينافيأن بد لا الناسخ فإن نسخا، الترك وليس : قالوا
يكنلم لزوالها، تركه نم لحاجة أمرأ س الرسول فعل ؤإذا المنسوخ. 

الفعلجواز على يدل ذلك لكان مهللقا، تركا ترى لو بل نخا، ذللث، 
اصعن النهي على لا والترك، 

هذامثل فإن • راتبا قنوتا يفت يكن لم أنه نطعا ونعلم * قالوا 
الصحابةمن أحال ينقل لم فإنه نقله، على والدواعي الهمم تتوفر مما 
ولاقوم، على أو لقوم إلا ونحوها الفجر في قنوته في دعا أنه قهل 

دائمات، قنأنه ولا الركؤع، بعال دائما ننمت، أنه قعل منهم أحد نقل 
علمفإذا ١ الراتب، القنوت الصحابة من واحد غير وأنكر قبله• يدعو 
حيرعلى *حي أن يحلم كما يكن، لم ذللثخ أن نطعا علم : هذا

لعارضالصحابة بعض فعله ؤإنما الراتبإ، الأذان من يكن لم الحمل® 
الصلاة.على للناس تحضيضا 

غيرمثرؤع القنوت أن وهو الأنوال، أومعل الفول فهذا 
رانية.سنة لا النازلة، للحاجة مثرؤع لكنه منسوخ، 

تقاو،مالاjى كالأصل والمستحبات، الواجبات في آحر أصل وهذا 
الراتبةوالمستحبات الواجبات من واحد كل فإن بالعذر. يقعل فيما 

ممهلكما متحبا، ولا واجبا لا يبقى لا بحبن، العارض ؛العن.ر يمهل 

١٣٥



وكذليتحاتء والمالواجبات من كير والخوف والمرصن فر يال
ولاواجبا يكون لا ما العارصة للأسباب يستحب أو يجب قد أيضا 

ءء

.راتبا مستحبا 

ومحواءوعارضة، راتبة إلى تنقم ومحموؤلها ثبوتها في فالعبادات 
تغلطؤإنما سقوطه. أو الاستحباب أو الوجوب ثوت يذلك فى 

يتغيرلا الراتب تجعل أو راتبا، العارض تجعل حيث من الأذهان 
انحلتاوالعارصة الراتبة المشروعات بين لالفرق اهتدى ومن . بحال 

كيرأ.انحلالا المشكلات هذه عته 

فصل

الأمامحالف، القراءة وأما 
الإمام،حالف القراءة يكره من منهم ووسط. ؤلريان فيها فالناس 

السرصلاة ذلكا في محواء التحريم، إلى بعمهم بها يبلغ حتى 
كأصحاباتبعهم، ومن الكوفة أهل على الغالب هو وهذا والجهر. 

قراءةيوجبا حتى الإمام، حلفج القراءة  JSjjمن ومنهم حنيفة. أبي 
الشافعيقولي من الجل.يد هو وهذا يقرأ. الإمام ٌح ؤإن الفاتحة 

حالوفي ر، الصلاة في بالقراءة يأمر من ومنهم معه. طائفة وقول 
وأماالإمام. يسمع لا الذي ولاJحياJ الجهرية صلاته في الإمام سكتات 
إقامةإمامه، لقراءة بالإنصات فيأمرونه الإمام قراءة يسمع الا.ي القرسب، 

وغيرهموأحمد كماللثج الجمهور قول وهذا التلاوة. مقام للأستماع 
الصحابة،أكثر عمل يدل وعاليه الأنار. وفقهاء الأمصار فقهاء من 

الأحادي|ث،.أكثر عليه وتممق 

هيهل المأموم، صلاة في باحتلافهم شبيه الاختلاف وهذا 
تقدمكما ه لتفيمالي منهما واحد كل أم الإمام، صلاة على مبنية 

١٣٦



مطلقا،عليها ومنية فيها داحلة أنها حنيفة: أبى فأصل عليه؟ التنبيه 
علىالإعادة وجبت حيث المأموم على الإعادة يوجب إنه حتى 

الإمام.

المقامه، يقوم لا لنفسه، يصلي رجل كل أن ت الشافعي وأصل 
عليهوأوجب ميع، بالتالمأموم أمر ولهذا سنة. ولا فرص في 

متثتاة،مواصع في إلا الإمام صلاة بنقص صلاته يبطل ولم القراءة، 
كانإذا القراءة وتحمل هو، السجود المأموم عن الإمام كتحمل 
١ذللث، ونحو الأمي خلفا القاريء صلاة ؤإبطال مسبوقا، المأموم 

دونوجه من عليها مبنية عثل،هما فانها وأحميت ماللث، وأما 
والمشاركةالجهر، حال في للْراءة الاستماع من ذكرناهI كما وجه، 

حمده٠١،لمن الله ررمحمع عندهما المأموم يقول ولا المخافتة حال في 
الصحيحة.النصوص عليه دلتا كما الإمام، لتسمع جوابا يحمد بل 

فيتقدم كما يعدران، لا ما دون فيه، يعدران فيما عليها مبنية وهي 
الإمامة.

فصل

العارضةالأحوال قى الصلوات، وف 
الصلاةومثل فر، والوالمرض الخوف في المكتوية كالصلاة 

أوونحوم، الكسوف في ^، ١١٤٠^كملوات أسبابه، عند الجلاء لدفع 
علىالصلاة ومثل الاستسقاء، كملاة النعماء، لاستجلاب الصلاة 

الثابتالحديث، لعامة متبعون وغيرهI كأحمد الحديئا ففتهاء الجنازة، 
الخوفصلاة في فيجوزون الباب، هل.ا في وأصحابه . الحم، عن 

فيالصلاة قصر ؤيختارون النبي. عن المحفوفلة الأنواع جميع 
إلارباعية قْل السفر في يصل لم فإنه المي.، لسنة اتباعا المفر 

١٣٧







الكثيرةالإبل في أن المتضمن ومتابعيه، )جهنه الصديق بكتاب الإبل 
الأمرينآخر لأنه حفة، ين خمكل وفي لمون، بنتا أربعين كل في 
بعدالفريضة استئناف فيه الذي الكتاب بخلاف .، اه رمول من 

علىحزم بن عمرو استعمال لأن هذا، على متقدم فإنه وعشرين، مائة 
ولمكتبه . فإنه الصديق! كتاب وأما بمدة. موته قبل كان نجران 
بكر*أبو أخرجه حف العمال، إلى يخرجه 

فإنالعراق. وأهل الحجاز أهل بين المعنرات في وتوسطوا 
الأرضأخرجتا ما كل في العشر يوجرن حنيفة كأبي العراق، أهل 

حقالحشر أن على بناء منه، والكثير القليل في ونحوم القصب، إلا 
وأهلوالخراج. الحشر بين يجمحون لا ولهذا كالخراج، الأرض 

أوسق،ة بخمالمقدر النصاب في إلا ر الحيوجبون لا الحجاز 
التمرفى إلا الثمار من يوجبون ولا ومحمد، يوسف أبو عليه ووافقهم 

غيره.ولا عل في يوجمون ولا الأقوات. في الزرؤع وفي والزيبا، 
الحجاز.أهل هبا مل. على والشافعي 

قولالنصاب في فيوافقون الحدين،! فقهاء من وغيرْ أحمد وأما 
أومحقحمسة دون فيما ليس بأنه س النبي عن المن لصحة الحجاز أهل 

عملمن الترك في لما الخضراوات في الزكاة يوجمون ولا ،، ر صدقة 
التيوالثمار الحبوب في يوجمها لكن عنه، والأثر وحلفائه المي 

.١٨ه/والنسائي (، ١٥٦٧)داود وأبو (، ١٤٥٤)البخارى أحرحا<)١( 
معانيضح في والطحاوى ، ١٢٨ص ( ١٠٦)المراسيل في داود أبو أحرجه )٢( 

.٣٤المحر في حزم دائن أ/ْيم، الاثار 
ماجهوابن (، ٩٢٦)والترمذي (، ٩٧٩)لم، وم( ١٤٠٥)البخاري أحرجه )٣( 

(.١٠٢٨٢)حان وابن ، ٣٦/٥والمائي (، ١٧٩٣)
والمهقى، ٩٧أ/والدارممي (، ٦٣٨)التردي أخرجه )٤( 



فيللبقاء جعلا والبندق كالمستق نبسا أو تمرأ تكن لم ؤإن تدحر، 
الخضراواتبين فيفرق والجرين• الماشية في الحول بمنزلة المعثرات 

إحدىعلى كالقْلن الموزونات، بالموسق يلحق وند المدخرات. وبين 
ه.الصحابة عن الأثار س ذللئ، في ٧ الروايتين، 

ؤإنهو، جمعها التي الاثاورا، من فيه لما العسل فكب ؤيوجها 
اضأنزله ما حنس بين وتسوية صعيفة، طريق من إلا تبلغه لم غيره كان 
الأرض.من أخرجه وما الماء من 

والخراجالزؤع، حق العشر لأن والخراج، العشر بين ؤيجمعون 
منه.قريب أو أحمل فول هو قولهما حنيفة أبي وصاما . الأرض حق 

تأقوال تلاثة ففيه والد، الصاع مقدار وأما 
قولوهدا ربعه. والخل وثلثا، أرطال خمسة الصاع أن I أحدها 

فيهيومفف أبي مع ماللث، وقصة والمياه. الأطعمة في الحجاز أهل 
أكثرهم؟أو أحمد أصحاب، من وكثير الشافعي قول وهو مشهورة، 

فيالعراق أهل قول وهو ربعه• والمد أرطال، ثمانية أنه I والثاني 
الجمع.

وصاعوثالثا، أرطال ة خمالهلعام صاع أن ت الثالث، والقول 
نماعالأثر. منهما واحد بكل جاء كما أرطال. ثمانية العلهاره 
.والوضوء الغل صاع ثلثا هو الفملر! وصدقة والكفاران الزكوات 

الأخباربين جمع ممن وغيرهم أحمد أصحاب، من طائفة قول وهن.ا 
ذلك،.في الواردة الأخبار تأمل لن الايج هدا فكب المأثورة 

الرمذى:وقال (، ١٥٨١)والنوى ف y٦^إوالمهقي (، ٦٢٩)الترض أخرجه )١( 
شيء.كير اياب هذا ش اض. ءن بمح دلا 



فإنهغيرها، من إيجابها في أومع حنيفة أبا أن أصولها ومن 
كلفي ؤيوجبها الاثار على المشتملة السائمة الخيل في يوجب 
منوالقمة الذهب أنواع جمع في ؤيوحبها الأرض، من خارج 

فيهفيوجب وغيرْ، المعدن الركاز ؤيجعل وغيره. المباح الحلي 
علىإلا والعشر الفعلر صدفة سوى ما يوجب لا لكنه الخمس، 

مكروههو هل أصحابه! واختلف لاسقاطها، الاحتيال ؤيجوز مكلف، 
والشافعي!مالك وأما يومف. أبو يكرهه ولم محمد، فكرهه لا؟ أم 

الكثيرةالآىر من ذلك في U التكليف لها يشترْل لا أنه عر فاتفقا 
الصحابة.عن 

فيولا المباح، الحلي في ولا الخيل، في يوجبها ولم 
وأوجبهالإسقاطها، الاحتيال مالك، وحرم ذكره. تقدم ما إلا الخارج، 

.٢٢يحرمه[^]ولم إسقاطها في الحيلة الشافعي وكره الحيلة. مع 
تقومكما ومالك، حنيفة أبي بين الوجوب في نهو أحمل.! وأما 

٠المكلف، وغير المكلفط مال في يوجها وهو الهشراُت،، في 

أصحابه!عند المنصور كان ؤإن السماح، الحلي في نوله واختلفا 
لقوطها،الاحتيال يحرم ماللث، كقول الاحتيال في ونوله يجبا، لا أنه 

الدلائل.من وغيرها نون سورة عليه دلتا كما الحيلة، مع ؤيوجها 

وجوبهاعلى متفقون - سد من إلا - الأمة وسائر الأربعة والأئمة 
كانوسواء افرأ، مأو مقيما التاجر كان سواء التجارة، عرض في 

النمخةفي وان تشملها الأنار أن المراد لمل هفبت المثيمين محمل. شيخنا ُال )١( 
علىرالنتملة للخل بالأصل. كل.ا الفقي! حامد محمل. وهال( اه. تحريفا 
زائدة.الآن1ر« 

ؤ)ب( فى وهي المطبوعة في ليصتخ )٢( 

٤٢



وقتإلى ؤيدحرها رخصها وقت التجارة يشتري الذي وهو - متربصا 
كانتسواء الحوانسى، في الذين كالتجار مديرأ أو - السعر ارتفاع 

أوفاكهة، أو فوت من طعاما أو لبيس، أو حديد، من بزا التجارة 
رفيقمن حيوانا أو وحوم، كالفخار آنية كانت، أو ، ذللث، غير أو أدم 
ذلاائ،،غير أو معلوفة، غنما أو حميرأ، أو بغالا، أو حيلا، أو 

الحيواناتأن كما الباطنة، الأمصار أهل أموال، أغيسر هى فالتجارات 
الفلاهرة.الأموال أغلب هي الماشية 

فصل

الملك.من الزكاة في يد ولا 
أقوال:ثلاثة كالدين اليد في ليس ما زكاة في فلهم اليد، في واختلفوا 

تحتتكن لم b^< عين، وكل دين كل مح، تجيإ أنها أحدهات 
أور معوعلى الجحود، والدين والضال، كالمصوب صاحبها يد 

علىكالئين قبضه، يمكن مما الإخراج تعجيل يجب، وأنه مماطل، 
.أقواهماوهو الشافعي قولي أحد وهذا . الموسر 

فصل

أقوال:ثلاثة الزكاة في القيم إخراج في وللناس 
حنيفة.أبو قاله كما حال، بكل يجزيء أنه أحدها: 

سقط.هنا المرصع هان.ا على تعاليقا - ققخل عدى الالرحمن عبد الشيخ تال، 
التيوالأعيان كالدين باليد ليس فيما تجب لا والثاني سهه: ما أو هكذا لعله 

موسرعلى كالدين منها عليه المقدور في تجب والثالث، صاحبها، ييل• ت، لي
المفلسعلى كالدين عليه يقدر لا ما دون صاحبها قدرة نحتا التي والعين 

ونحوها.والمجحودة الضالة والعين والم٠اءلل 

٤٣



الشافعي.قاله كما بحال، يجزيء لا ت والثاثي 
شاةعليه يجب من مثل الحاجة، عند إلا يجزيء لا والئالث،:أنه 

اليس•قل ورطه ب محع من لمثل عنده، وليست الإل في 
إحراجمن منع فإنه صريحا. أحمد عن المنصوص هو وهاوا 

عنهنقل من أصحابه من لكن للحاجة. مواصع في وجوزه القيم، 
لأنهالمتع واختاروا روايتين، القيمة إخراج في عنه فجعلوا جوازه، 

ذكرناكما الأقوال، أعدل القول وهلءا الشافعي. كقول عنه، المشهور 
أدلةكسائر وقياسا نما للعين الموجبة الأدلة فإن الصلاة، في مثله 

]ما[أحيانا يحارصها قد العين وجوب مصالحة أن ومعلوم الوجوب. 
المنتفيةالمشمة من العين وفى الراجحة، المصالحة من القيمة فى 

.شرعأ 

فصل

فالصيامالثاك: الأصل وأما 
تأقوال ثلاثة على نيته ت؛ييت، في احتلموا وقد 

كانفرصا صوم كل يجريء إنه - حنيفة أبو منهم - ءلاتفة فقالت، 
وحديثا، عاشوراء حديث، عليه دل كما الزوال، قبل بنثة نفلا أو 

إذأ*إض فقال: ء1حاما يجد فلم عانثة على دخل لما البي. 
^٠٢٠٧.

الصوميجزيء لا قالت،ت _ ماللئ، منهم - أخرى طائفة وبإزائها 

•)ب( في وص المعلبوعت في لست، )١( 
(.١١٣٥)وملم (، ١٩٢٤)الخاري أحرجه )٢( 
داودوأبو \\, riiوالمسائي )٣٣^١(، واكرمذي (، ١١٠٤لم)مأحرجه )٣( 

(٢٤٥٥.)



وابنحفصة حديث ظاهر على نفلا أو كان فرصا الليل، من مبيتا إلا 
منالصيام يبيت لم لمن صيام ررلأ ' وموقوفا مرفوعا يروى الذي عمر 

سرى.

كماالنية، بتبييت إلا يجزيء لا فالمرص الثالث! القول وأما 
فيهيجميا الزمان جميع لأن عمر، وابن حنمة حدينا عاليه دل 

منبنية فيجزيء النقل وأما الماصي• على ، تنعطفلا والنية الصوم، 
المكتوبةالصلاة أن كما صائم،،. إذأ ارإني إ قوله عليه ئد كما النهار 
الما - الأرض على والاستقرار كالقيام - الأركان من فيها يجس، 
فانالتطؤع• طرق في عباده على اممس من توسيعا التهلؤع، في يجس، 
يوموصومهم ، الممروصاُت، أنواع من أوسع دائما التء؛لوءارؤت، أنواع 

لملأنهم النهار، من عليهم وجب فإنما • واجا كان إن عاشوراء 
كانذللث، أن حرين المتأ الخلافيين بعض رواه وما ذللئ،. قبل يعلموا 

له.أصل لا فباطل رمضان: في 

واحتلم،وأحمد. الثافحى قول وهو الأقوال! أوسهل وهدا 
كماصحته، والأفلهر الزوال؟ بحد بنية التهلؤع يجزيء هل قولهما: 

الصحابة.عن نقل 

أوكامل، يوم ئوانمؤ هو هل الثواُس،: في أصحابهما واحتلم، 
النية.حين من الثواب، أن أحمل،: عن والمنصوص نواه؟ حين من 

أحملمن.هت، في أقوال ثلاثة وفيه التعيين، في احتلفوا وكذللث، 
وغيرْت

،١٩٦إ/والمائي (، ٢٠٢)الكبير العلل في وأيضأ (، ٧٣٠)الترمدي أحرجه 
.٢٨٧أ/وأحمد (، ٢٤٥٤داود)وأبو 



ولامطلقة نية تجزيء ملأ رمضان. نية من بد لا أنه I أحدها 
الروايتين،إحدى في وأحمد الشافعي قول وهذا رمضان، لغير معينة 

.أصحابه من كثير اختارها 

حنيفةأبى كملهّ_، ، لغيره ومعينه مطلقة بنية يجريء نه أ •
.أحمل عن محكية ورواية 

القضاءأو التطؤع نية دون المطالقة، بالنية يجزيء أنه ت والثالث 
أصحابه.من طائفة اختارها أحمل.، عن رواية وهو النذر. أو 

فصل

مهللعدون حال إذا ما وهو الغيم. يوم صوم في واختلفوا 
ثعبان.من الثلاثين ليلة قتر أو غيم الهلال 

الروايةوهل.ه احتياطا. رمقان من بنية صومه يجب قوم• فقال 
أكثرعن وحكوها أصحابه، خري متأ أكثر اختارها التي هي أحمد عن 

الغالبأن على وبناء الحديثا، من تأولوه ما على بناء متقدميهم، 
الغالب،،هو كما الهلال طلؤع الأظهر فيكون النقص، هو شحبان على 

الظن•يغالب فيجب 

عنرواية وهاذه رمضان. من صومه يجوز لا ت طائفة ومالمتا 
مولوهو ١ والحلواني عقيل كابن أصحابه من طائفة اختارها أحمد، 

وبناءالأحاديث،، من حاء بما امتاسلألأ والشافعي، وماللث، حنيفة أبي 
.؛الشل؛، يثبت، لا الوحوب، أن على 

ؤيجوزرمضان، من صومه يجوز أنه وهو ثالثا قول وهناك 
وقتاعرفإ لو أنه ومعلوم الفجر• وفتا من صومه والأفضل ، ذهلرْ 



ؤإنوالأكل، الإمساك له حاز محللوعه[ فيه ]يجوز الذي المجر 
شك]لو لكن الإمساك، لامتحاب مض لا فإنه الفجر وقت الث،لأ، أم

اك[لم.الإمعله وجب النهار طلؤع ني 
ك|نوأنه الفول، هذا على تدل إنما أحمد نصوصي وأكثر 

عننمله بما ذللئ، في أحد ؤإنما يوجبه، أنه لا ؤيفعله صومه يستحب 
وغيرهم،القطان نياد بن والفضل الله عبد ابنه ائل مفي الصحابة 

أنهمعنهم! والمنقول ونحوم. عمر بن الله عبد عن نقله بما أخذ 
الاسغالب، وكان الصوم، يوجبون لا الغيم، حال في يصومون كانوا 

اكرك.عليهم يتكروا ولم يصومون، لا 

الأصللأن ت عنه نهى بل الصحو، في الصوم يستحب لم ؤإنما 
.الني نهى وقد بيوم• لرمضان تقديم فصومه الهلال، عدم والظاهر 

عن

علىثلثا؟ يوم الغيم يوم مي يهل عنه! الرواية واحتلمتا 
ذلك.في أصحابه احتلم، وكذلك روايتين. 

صومهعن ينهى ثعبان من يقين أو ثلثإ فيوم • عنده الصحو يوم وأما 
فإنغيره، على مها القول هذا على أدل الشريعة وأصول نوقفح. بلا 

مجلاه،أو كفارة أو زكاة، وجوب فى شالث، لو كما - وجوبه فى المشكوك 
احتياطا.فعاله يستحب، بل تركه، يسثمصح ولا فعله يجب لا - ذلك غير أو 

و)ج(.ر)ب( )١(، عن والمثت طااوءهأ، ايجوز انمطبومةت في )١( 
كلمسن.يقدر ااامسك® كالمة يعد زاغ درب،• رأ، في )٢، 
)ه(.في وهى اسومة في لت )٣( 
ماجهوابن (، ٦٨٥)والترمذي ١(،  ٠٨٢)ومسالم (، ١٩١٤)البخاري أحرجه )٤( 

)أه0"ا(اجان واين  iirrro)دآود وأبو أإأ0\, واكساتي (، ١٦٥٠)
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الشك.بمجرد توجب ولم الاحتياط، الشريعة أصول تحرم فلم 
النهارطلؤع في ثك ولو النهار. كأول الشهر أول فإن ت وأيفبما 

ولأنالصوم، بقصد اك الامعاليه يحرم ولم اك، الامعليه يجب لم 
الثلث،،يوم صوم عن ينهى بل بالثلث،، كالإغمام الشهر أول الإغمام 

الفرض.في الزيادة من يخاف، لما 

صوافي الصحابة عن المأثور غالس، يجتمع القول؛ هذا وعلى 
ومعاؤيةوعلي كعمر - منهم صاموا الاين الجماعايت، فإن الباب،. 

يصرحوالم أفطروا الذين وغالب بالوجوب، يصرحوا لم - وغيرهم 
وجوبه،يعتقد لن كرهه إنما منهم الصوم كرْ من ولعل بالتحريم. 

يالماءالاستنجاء منهم كره من كرم كما بواجب* ليس ما إيجاب حشية 
فيصام من منهم طائفة أمر وكما وجوبه، يعتقد أن عليه حيفإ لن 

فتاكونفر، الفى الفهلر كراهة من ، )به(أ ظنوه لما يقضي أن المفر 
فإنبالصوم. الاحتياط نفس إلى لا الفاعل، حال إلى عائدة اوكراهة 
الشريعة.أصول عن بعد فيه كلاهما إيجابه أو الصوم تحريم 

بوجوبغالتها يصحمح إنما نوملتا إذا الباب في الأثورْ والأحاديث، 
أماالإكمال. قبل الفعل على بعضها دل كما العدة، إكمال بعد الصوم 

١نفلر ففيهما للصوم لإكمال ا قبل الإيجابظ 
أحمد.نصوصي غالم، عليه يدل الذي هو المتومهل القول فهذ.ا 

من)أولى لكان الفطر واستحباب، الأمرين بجواز قيل ولو 
)وابنالصديق عن يوثر )والخي(لآ، الإيجاب، أو بالتحريم القول(أآ، 

)لاولكن الفجر، طلؤع في اكلث، مع يأكلون كانوا أنهم ، رها(ل عمر 
الشمس(أى.غروب في ثلثظ إذا الأكل يجوز 

)ه(.ني وهو الطوية في لمن )٢( البءم«. و)ب(: )أ( في )١( 
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فصل

في. اض رسول عن الثابتة بالسنن فيه فأحذوا ت الحج وأما 
وأحكامه.صفته 

منالحديث علماء من الخاصة عند المتواتر بالنقل ثبت وقد 
الوداعحجة حج لما .ؤ أنه ت وغيرهما الصحيحين في كثيرة وجوه 
بعمرةيهذ أن شاء لأمن فقال! الحليفةاا ذي من والمسلمون هو لاأحرم 

بعمرةتهت أن شاء ومن فليفعل، بحجة يل' أن شاء ومن فليفعل، 
أمروالمروة الصفا وبين بالبيت وطافوا قدموا فلما ، فليفعل® وحجة 
ؤيجعلموهاإحرامهم من يحلوا أن معه حجوا الدين الملمين جمع 
محله.الهدي يبلغ حتى يحل لا فإنه الهدي، اق حممن إلا عمرة، 

بهأمرتكم ما ٠اذذلروا ت ونال فغضب، ذللث، في بعضهم فراجعه 
إحرامه.من يحل فلم الهل.ي، اق حمقل، . هو وكان ، فافعلوه® 

ماأمري من استقبالم، لألو قال; للإحلال بعضهم كراهة رأى ولما 
الهديمعي أن ولولا عمرة، ولجعلتها الهدي سمتإ لما امحتدبرت 

أحلفلا هدئي، وقثاُّتا رأسي لثدت ءإني ت أيضا وقال لأحللتا®ل٣، 
الهوي،ساقوا الل.ين الفر إلا جميعهم لمون المفحل أنحرءر؛،، حتى 
فلماالله. عبيد بن وطلحة طالبإ أبي بن وعلي ه اه رسول ت منهم 
بهمفات بض إلمح، ذاهون وهم بالمج المحلون أحرم الترؤية يوم كان 

(.١٢١١لم)وم(، ١٥٦٢)البخاري أحرحه )١( 
؛/واحمد (، ١٨٩)والاJلة اليوم عمل ني والنمائي (، ٢٩٨٢ماجه)ابن أخرجه )٢( 

(.١٦٧٢)يعلى وأبو ، ٢٨٦
 )Y"( (.١٢١٦)لم وم(، ١٦٥١)الخارى أخرجه
ائيوالم(، ١٨٠٦)داود وأبو (، ١٢٢٩)لم وم(، ١٥٦٦)الخاوي أخرجه )٤( 

(.٧٠٥٠)بملي وأبو ، ٢٨٢•٦; وأحمد )أإ«مأ(، u^، وابن ه/آ'آا، 
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والعثاءوالمغرب والعصر الظهر فيها بهم وصلى بمنى الليلق تلك 
عنخارجة ونمرة صب، طريق على ثمرة إلى بهم سار ثم والفجر، 

لهقنصت عرفة، من ولا الحرم من ليستا وغربيها يمانيها من عرفة 
الأسواقوبها بعدم، الراشدون حلفاؤْ ينزل كان وهناك بنمرة، القية 

ومنهو ركب الثمي زالت، فلما ذلك. ونحو والأكل الحاجة وقفاء 
بنيفد حيث عرنة ببطن المصلى إلى لمون والم وسار معه ركبا 

بينبرزخ هو ؤإنما عرفة، من ولا الحرم من هو وليس المجد، 
فخطبميل، نحو الموقف وبين بينه هناك، والحرام الحلال المشعرين 

بهمفصلى نزل نم الجمعة. يوم وكان راحلته، على الحج حطة بهم 
إلىمعه لمون والم سار نم مجموعتين، مقصورتين والعصر الفلهر 

علىارإلالءا واسمه الرحمة، بجبل المعروف الجل عند بحرفة الموقف، 
والمسلمونهو يزل فلم عرفة. العامة تسميه الذي وهو هلال، وزن 

مزدلفة،إلى بهم فل.ني الثمس، غربت أن إلى والدعاء الدكر فى 
نزلواحث الرحال حهل قبل الشفق مغيبا بعد والعشاء الهغرب فمحلي 

أولفي الفجر بالمسلمين فصلى الفجر، طلع حتى بها وبات ؛مزدلفة، 
جبلوهو ارقزح« عند وقفا نم يوم، كل على زيادة بها مغلسا وقتها 

هيكلها مزدلفة كانت ؤإن الحرام، المشعر مي يالذي مزدلفة 
أنإلى بالمسلمين واقفا يزل فلم القرآن، في المن.كور الحرام المشعر 

العقبة،جمرة برمي فامتفتحها منى، قدم حتى بهم دفع نم حدأ، أمحقر 
منبينة وستين ثلاثا نحر ثم ،، رأسهأ فحلق بمنى منزله إلى رجع ثم 

أقاصينم دال.نة، مائة وكان الباقي، فنحر عليا وأمر محاقه، الذي الهدي 
منبيته أهل صحفة عجل قد وكان الإفاضة، طوافا فهناف مكة، إلى 

قبلنحر أنه والمشهور النسخة، ني عكذا ت هءزفي العثيمين محمد شيخنا نال )١( 
الأفضل.وهو الحلق 





ؤإنكله. ذلك في ينته وغيره كأحمد الحديث! فقهاء فأحد 
فيهعاليه تخفى بتأؤيل ذلك بعد يخالف قد من غيرهم ومن منهم كان 

•سة ملا 

النثيأمر كما يحجوا أن للمسلمين استحبوا أنهم ذلك فمن 
يحلوابأن أصحابه أمر أنه على الروايات جمح اتفقت ولما أصحابه. 

فيالمكين بين جمع لمن التة امتحبوا متعة ؤيجعلوها إحرامهم من 
وعلمواه. المي به أمر كما الحج، أشهر ش وأحرم واحدة مقرة 

فإنه— حائز إنه •' قالوا ؤإن - الحل من عقبه واعتمر الحج أفرد من أن 
منفول على عائشة، إلا . اممه رسول عهد على أحد يفعله لم 

وأماالكوفيون. يقوله كما بالحج، وأحرمتا العمره رفضت، إنها ت يقول 
فعلغيرها ولا عائشة فلا ثارنة: صارت، إنها الفقهاء: أكثر تول على 

ذلك.

الالمكين بين وثرن الهدى ق يلم من أن علموا وكيلك 
أحديفعله لم فانه حائز. إنه — وغيره كأحمد — أكثرهم قال ؤإن يفعله. 

قارنة.كانت، إنها قال: من قول على عائثة، إلا المي. عهد على 

أنوغيره: كأحمد وعلماء، فقهاء الحديث، أئمة يختلفا ولم 
منبه حل تمتعا متمتعا كان ولا للج، مقرئا يكن لم نفسه النما.ؤ 
فقدإحرامه من وحل تمتع إنه أحمل.: أصحاب، من قال ومن إحرامه• 

ّغالّهل فقد حجته في يعتمر لم إنه قال: من وكذللئ، ّ غلتل 

يفعلهكما حجته، بعد اعتمر أنه الفقهاء بحص من توهم من وأما 
ولمأحد، يروم لم فهذ>ا المكين: بين جمعوا إذا للإفراد المختارون 

أنه.بينهم ، حلافلا فإنه بحجته.١ العالمين محن أصلا أحد يقله 
الولهذا عائثة. إلا الحج بعد اعتمر أصحابه من أحد ولا هو لا 
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فياعتمر من لكل اسم الحج إلى بالعمرة التمغ فإن I الصحابة ألفاظ 
تحللأو واحد بإحرام بينهما جمع سواء عامه، من وحج الحج أشهر 

عاليهوحب وليلك الهران، فيه يدخل العام التمح فهدا إحرامه. من 
ئختعالى! قوله عموم في له إدخالا الفقهاء عامة عند الها.ي 

»التمتع«اسم كان ؤإن [ ١٩٦]\ّ■: ه أثوي من أنتن تا لج إل إص 
قالفمن عمرته. قضاء بعد بالحج أحرم نم اعتمر بمن يختص ند 

ولكنإحرامه، من حل أنه يرد لم الحج® إلى بالعمرة ارتمتع منهم: 
لكنالحج، أشهر في معتمرأ المكين بين حجته في جمع أنه أرادت 

أحرمأو وبالجبلين، بالميتؤ الطواف، فبل بالحمرة أحرم هل سين: لم 
بلاقارن فهو الطوافين، قبل أحرم قد كان فإن ذللث<؟ بحد بالحج 

وهووبالجبلين، بالبيت العلواف بعد بالحج أهل إنما كان ؤإن تردد• 
الإهلالنل اعتمر لأنه متمتعا، يمي فهل.ا إحرامه: من حز يكن لم 

العمرة.من إحلاله قبل بالحج أحرم لأنه قارنا، مى ؤيبالحج، 
ؤيميهاقارنا®، بعضبم ؤيميه ®متمتعا®، أصحابنا بعضن يميه ولهد.ا 

فأماالخاص، الممتع في وهذا الأصوب. وهو بالاسمين، بعضهم 
تردد.بلا فيث٠اله العام: الممغ 

بالحجأحرم أنه محن أحمد به ٠^؛^ ما فالموابج • هذا دُع 
يحرمحين من كان ولو وحجا®، عمرة ®لبيلثج لقوله: الطواف قبل 

لأن[ ١٩٦]الشرة: لج؟® ؤ أم ممثت ؤثث١م سبحانه: قوله مع بالعمرة 
المي..ناله كما الحج، في دخلت، العمرة 

الالمسوق فالهدى حجه من حزءأ تالمتمنغ[ل عمرة كانّت، ؤإذا 
منهمثثصؤأ وكأ تعالى: قال كما الممث، يمضي حتى ينحر 

و)ح()ب( من رالمبت، ت المعلومة في 



فإنهالمسوق، الهدى إلى إشارة وذللث، [، ٢٩تالحج؛ ول—توذوإ 
عنديكون إنما نحرم لأن ، نحره وجب محله دون عطبا لو ولهدا ندر• 

ؤإنماله، تع لأنه محله، صاحبه لير إذا محله سير ؤإنما محله، بلوغه 
يجبلأنه مهللقا، يحل لا ذللشا قبل إذ النحر، يوم محله صاحبه بمي 
مهللقا.حلا حل فانه مفردة عمرة اعتمر من بخلافج يحج، أن عليه 

الترؤيةيوم يمنى المقام من س افه رسول سنة تضمنته ما وأما 
بينالتي - بعرنة المقام ثم عرفة، يوم قل التي الليلة بها والمبيت، 

والخعلثة،عرفة إلى منها والل.هاب الزوال إلى - وعرفة الحرام المشعر 
بينعليه كالمجمع فهذا عرنة; ببهلن العلريق أثناء في والصلأتين 

يعرفهلا الناس وأكثر يميزه، لا المصنفين من كثير كان ؤإن الفقهاء، 
المحدثة.العادارنت، لغلبة 

بينبعرفة جميعهم لمين يالمجمع أنه ه■ الله رٌّّول ومن 
كثيرحلق معه وكان والعشاء. المغربا بين وبمزدلفة والعصر، الفلهر 
يأمرولم ١ حولها وما مكة أهل من القصر صافة دون منزله ممن 

يعتزلأن ولا وقتها، في صلاة كل بتفريق الحرام المسجد حاصري 
فيفيصلوهيا ينفردوا وأن الحصر، معه يصلوا فلم ونحوهم المكيون 

لمنبالاصطرار يعلم مما هذا فإن لمين. المسائر دون الوقت، أثناء 
أصحابمن وطائفة مالك قول وهو يكن• لم أنه الأحاديثؤ تتبع 

أحمد.كلام يدل وعليه وأحمد، الشافعي 

فطردواهذا، عن وأحمد الشافعي أصحاب من قوم غفل ؤإنما 
والجمعرفر. اللأجل جمع إنما أنه واعتقدوا الجمع، في قيامهم 

ليوامكة وحاصروا فرسخا، عشر ستة سافر لمن إلا يكون لا للسفر 
البعد.بهذا عرنة عن 
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هذاقبل لجمع السفر لأحل جمعه كان لو فإنه بحق، ليس وهذا 
سئمالا فيها، يجمع ولم التشريق أيام بمنى أقام ومد وبعده، اليوم 

كانؤإنما واحدة، مرة إلا نازل، وهو السفر في جمع أنه عنه ينقل ولم 
لأحلالوقوف، لنحو جمع يإنما السير، به جد إذا السفر في يجمع 

إنهأحمدت نال كما . غيرهاولا بملأة الوقوف بين يفمل لا أن 
الصلوات.تفريق هن المانع الشغل من ذك لأجل الجمع يجوز 

أبعدفهو أحمد، أصحاب من السفر الجمع ^ا في اشترمحل ومن 
كثيرةلأمور الجمع يجوز أحمد فإن الشافعي. أصحاب من أصوله عن 
•أحمد لقول يرأ تف— وغيره يعلى أبو القاصي مال حتى السفر، غير 

حمانمىمن ليس فالجمع - الجماعن ترك يبيح ما لكل يجمع إنه 
للمسافر.إلا يشؤع لا فإنه القصر، بخلاف وهذا المفر. 

الصلاةقصر إن وأحمد! كالشافعي الفقهاء، أكثر مال ولهذا 
لهيباح الذي للمسافر إلا يجوز لا التشريق؛ وأيام ومتى ومزدلفة بحرفة 

للمقر،إلا يكن لم القصر أن واعتقادا للقياس، حلردأ عندهم، القصر 
مكةأمير يقيمه لا المومم أن وغيره؛ أحمد أمر حتى الجمع بخلاف 

الصلاة.قصر لأحل 

ومحتائفةمالك، منهم - وغيرهم المدينة أهل من محلوائف، وذهبا 
-الخمس عباداته في الخطاب كابي وأحمد، الشافعي أصحاب من 
،٠المكر لأجل هناك القصر وأن وغيرهم، المكيون يقمر أنه إلى 

صلىمجن أمر . النبي أن يثبمتا لم أنه ت هؤلاء مع والحجة 
أمرهمكما الصلاة، يتموا أن المكيين من ومنى ومزدلفة بحرفة حلفه 

الشك•.مفر »لأحل و)ب(: )أ( في )١( 
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علىالأنبياء مقابر من ونحوها حجرته وقياس العيدين. في المروانية 
قياستشبه التي الأنيسة س ذلك ونحو والتقبيل الاستلام في اش بيت 

[.YUO؛: ٠٨١١]آزبواه مثن أتيع ؤادما ؛ قالواإنهم عنهم افّ حكي الذين 
فقهاءمع وغيرهما وأحمد كالشافعي - الحديث فقهاء وأحد 

فإنه، الله رسول بتنلبية لف والالصحابة حمهور عليه ما — الكوفة 

العقبة^حمرة رمى حتى يلي يزل لم أنه عنه لت قد 
ال٠اJينةوأهل والتابعين الصحابة من لف المن ءلائفة وذهبت 

لأنهّابعرفة، المؤنق إلى بالوصول تنقهي التلبية أن إلى - ماللث، ك- 
التيهي اض رسول وسنة المقصد. إلى بالوصول فتنقفر إحابة، 

اتباعها.يجب 

إلىوصل ند كان ؤإن - عرفة إلى الواصل فإن المعنى؛ وأما 
فإذامزدلفة. وهو آحر، موقف إلى بحده دعى ئد فإنه - الموقف هذا 

الرميفي رع ث فإذا الجمرة. إلى دعي فمد ؛مزدلفة، الوقوف قضى 
الحالقلأن محرما، إليه يدعى مكان يبق ولم دعازه، انقضى فقد 

بعديكون الإفاضة ومحلواف الحرم، من أحب حيث يفعله والذبح 
الأول.التحلل 

إلىبالعمرة يلبي إنه الني عن ثبت، بما أيضا قالوا ولهذا 
-المدينة أهل من اتبعه ومن عمر ابن كان ؤإن ، المحجر يستلم أن 

ْ/والمائي (، ٩١٨)والترمذي (، ١٢٨١)ومالم (، ١٥٤١)"الخارى أخرجه )١( 
والسهقي(، ٦٧١٦)بملي وأبو  ir)r\/وأحمد (، ١٨١٥)داود وأبو ، ٢٦٨

TU/o.(

وأعلهواوسهقىه/ه-ا، (، ٩١٩)والترمذي (، ١٨١٧أبوداود)أخرجه )٢( 
الد.رحمهما داود أبو العلة هذه إلى وأشار بالوثف، 
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إلهوصل و\0 فإنه ، ١^^١٢إلى يصل أن إلى يلبى : قالوا- كمالك 
الست.إلى مدعو فإنه 

حاللا سيره، حال يلبى إنما أنه المعنى؛ هذا من يستفاد نعم 
أهلفيه اختلف مما وهذا بها. المبيت وحال ومزدلفة بعرفة الوقوف 

الحديث.

إلىمزدلفة ومن مزدلفة، إلى عرفة من السير حال التلبية فأما 
عليه.الصحيحة الأحاديث، جمع من فاتفق منى؛ 

الحلالصاده الذي الصيد لحم المحرم أكل في الناس واختلف 
أقوال:ثلاثة على وذكاه 

قولهس فهموه لما اتباعا حرام، هو لف،؛ المن طائفة فمالت 
نبت،ول٠ا [. ٩٦ندة: LJ]؛دمتتِ ما ألر صنق تؤآغ' جإلإ تعالى؛ 

لل؛هأ^•أهدي لما الصيد لحم رد أنه من س الشي عن 
عملامهللقا، مسّاح هو بل حنيفة: أبو منهم آخرون، ونال 

للنبي.لحمه وأهدى الوحشي، الحمار صاد لما قتاله أبي بحديثإ 
الصحيحة.الأحاديث، في حاء كما ا، يصده لم بأنه وأخثره 

للمحرممباح هو بل ؛ الحديث، فقهاء فيها التي الثالثة تفة اوقالت، 
كماالأحاديث،، بين توفيقا أحله، س ذبحه ولا ، المحرم له يمده لم إذا 

حرم،وأنتم حلال لكم البر صيد ®لحم قال؛ أنه س المبي عن جابر روى 

\(.)م00البخاري أحرجه )١( 
(.١١٩٤وسلم)(، ١٨٢٥)الخارى أخرجه )٢( 
(.١١٩٦وسالم)( ١٨٢١)البخاري أخرجه )٣( 
المحل.لعله ت ةةفا< الميمين محمي. شيخنا قال )٤( 



فيحديث أحن هدا الشافعي: قال لكمءارآ،. يصادرا، أو تصيدوه لم ما 
وغيرهم.والشافعي وأحمد مالك مذؤب وهدا وأقيس. الباب هدا 

منلغيره يباح فهل بعينه، لمحرم صيل. إذا احتلموا ؤإنما 
تعالى.هقفأ أحمل. مذهب في وحهان هما قولين على المحرمين؟ 

فصل

وغيرهاوالتكاحية المالية المعاملات من العقود وأما 
أيسرفيها ذلك ]فإن المنفعة، عفليمة حامعة قواءّد فيها فندكر 

العبادات[ر"ا،.في منه 
أقوال:ثلاثة على فيها فالفقهاء الحقود. صمةر٤، ذلك: فمن 

يالميغإلا تمح لا أنها الحقود: في الأصل أحاوث:أن 
والمبول.الإيجاب باسم الفقهاء بعمى يخصها قد التي والعبارات 

وغير، والعتقروالوقف والمكاح والهبة والإجارة البيع ذلكر في سواء 
يكونأحمد، ماومب، في قول وهو الشافعي، قول فناهر وهدا ذللث،. 

تارةؤيكون والوقف، كالبّح ائل، المبعص في منصوصة رواية تارة 
والإجارة.كالهبة مخرجة، رواية 

فيلما الموافق ومو ت تك . مط.لمواب ١ ت هقفي العشمين محمن. شيخنا تال )١( 
التخريج.مصادر 

حبانوابن (، ١٨٥١)داود وأبو ، ١٨٧ه/والمالي (، ٨٤٦)الترمذي أخرجه )٢( 
لهنعرف لا 'والمطل-، الترمذي: وتال جابر عن المطل-، حديثط من )ابه"آ(، 

ضعيف.فالحديث حابرا، من سماعا 

العبادات[.في كالقول فيها القول ]فإن : هكذاالعبارة )ج( في )٣( 
صيغة.لعله ققفي: العثيمين محمد شيخنا فال )٤( 
واحدة.رواية ارالعتتق*: كلمة: يعد )أ( في )٥( 



فيكما عنها، العجز عند العبارة مقام الإثارة قيمون ^^٠۶ ثم 
وقدالحاجة• عند العبارة مقام أيضا الكتابة ويقيمون الأخرس. 

•إليها الحاجة ْت إذا جوازها على النصوصي دلت مواصع يستثنون 
المعلقنعاله يصبغ ثم ينحر فانه محله دون ءطسا إذا الهدي في كما 
ونحوالهدية وكيلك مالكه. أحده ومن للناس، علامة بدمه عنقه فى 

هوالعقود في الأصل لأن اJلففل. هو عندهم الأصل لكن ذنم،، 
/]fcعن قمنره أن تعالى؛ قوله في المذكور التراضي، 

شثا4بمن محُ كن لم طن ؤ؛ن تعالى: وقوله [، ٢٩]اس: يمه 
النيبالألفافل إلا تسل لا الض في التي والعاني ٤[. 

تحتمل؛ ونحوهاة ١١٠المعامن الأفعال إذ القلب، فى ما لإبانة جعلت 
المعاملاتفى فهي الأقوال، جنس من العقود ولأن كثيرة. وجوها 
العبادات.في والدطء كالذكر 

بالأفعال،عقده كثر ، ]فيما[أ بالأفعال، تصح الثاني؛أنها والقول 
وأذنجدأ م بني من مثل في وكالوقف، ،، ]الحقرات[ل كالثيحات 

مهلهرةبني أو فيها، للدفن أرصا سبل أو فيه، الصلاة في للناس 
أوال غإلى ثوبه يفر كمن الإجارة! أنواع وكبحص للناس، ومثلها 
ذللتا.ونحو وكالهيئة، ملاح، صفينة ركب أو بالأجر، يعمل خياط 

أمورأكثر دت لف عليها الدالة بالأخمال تنعقد لم لو الحقود هذه فإن 
زالواما هذا يومنا ؤإلى . النبمي لدن من الناس ولأن الماس، 

علىاكال بالفعل بل لمقل، بلا الأشياء هده مثل في يتعاقدون 
المقصود.

ه—امن. في قول وهو حنيفة. أبي أصول على الغالب هو وهذا 

.ءجّفب الشمين محمد شيخنا وصححه )ج( س وال٠شتv افما،، )أ(ت في )١( 
٠يوحد أرالمحقراتء ت يدل )ح( في )٢( 
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لخليلهالأموال في المعاطاة بخلاف الشانعي، مذهب قي ووجه أحمد 
العرف.به يجر ولم إليه، حاجة لا فإنه 

منمقصودها، على دل ما بكل تنعقد العقود أن الثالث،! والقول 
اصطلاحاختلف فإن إجارة. أو بيعا الناس عده ما وبكل فعل أو قول 

يفهمونهبما نوم كل عند العقد انعقد والأفعال الألفافل في الناس 
ولاشمع في لا ستمر، حد لذلك ولس والأفعال. الميغ من بينهم 

فإنلغاتهم، تتنؤع كما الناس، اصطلاح بتنؤع تتنؤع بل لغة، في 
لغةفي التي الألنافل هي لست، العرب لغة في والإجارة اليع ألفاظ 

ألفاظتختلف، فد بل الحبشة، أو البربر أو الترك أو الروم أو الفرس 
الواحدة.اللغة 

فيالاصطلاحات، من معين نؤع التزام الناس على يجبا ولا 
كانإذا غيرهم به يتعاقد ما بغير التعاقد عليهم بمحرم ولا المحاملأُت،. 

بعضيستح.يا ند كان ؤإن مقصودهم. على دالا به تعاقدوا ما 
.أحمد مذهس، وظاهر ^، ١٠أصول على الغالب، هو وهن.ا الصمالتخ. 

وجلقاو كان ؤإن مطلقا. المعاطاة بح مذهبه ظاهر في يمجح ولهذا 
بدراهمهذا خن. يقول! بأن الأحر، من والفعل أحدهما من اللففل 

يوجدلم أو يقبضه، ما فيعهليه بدراهم، حبزأ أعطني يمول. أو فيأحن.ْ، 
أوالحلواء، أو البقل جرزة ؤيقبقس الثمن يضع بأن أحدهما، محن لففل 
؛او.له.ليوصع له المتاع يضع أو الناس، غالبؤ به يتعامل كما ذللثج، غير 
عادةعن التجار يحكيه كما أخذ.ه، به يرضى الذي البل.ل وضح فإذا 

الهبةفي وكذ.للثا بع. فهو بيعا الناسمي عدم ما فكل ٠ هرق المأهل بعضن 
.الهدية[ مثل هبة لفهو هبة الناس ءدْ ما كل 

)ب(.ش ومي انملومة في ليت، 
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مثلوأصحابه، والقاصي حامد كابن هؤلاء فقال الكاح! وأما 
الإنكاحيالفظ إلا سعفي لا إنه المتأخرين: وuمة الخطاب أبي 

لأنبالكناية، ينعقد لا أنه عالي بناء الشافعي قاله كما والتزؤيج. 
علىوالشهادة الكاح، صهحة في ثرمحل والشهادة نية. إلى تفتقر الكناية 

أوالعملية أو الهبة بلفغل النكاح انعقاد من ومنعوا ممكنة. غير النية 
،.؛^LJiiألفاظ من غيرهما 

الإنه - والمتأخرين والقاصي حامد كابن - هؤلاء أكثر ونال 
انعقدتعلمها على يقدر لم ومن يحنها، لمن العربية بلفظ إلا ينعقد 

بناءوجهان، ففيه تعلمها على قدر ؤإن لسان، بكل الخاص بمحناها 
التبل.ثوب فيه وأن اللفغلين. ين ؛هن. مختص أنه على 

٠لأصوله مخالف، فهو - أحمد عن منصوصا ليس أنه مع - وهذا 
نقلواؤإنما ذللئ،، في نصا عنه نقلوا ولا ذللث،، على أحمد ينص ولم 
بنكاح.فليس لرحل ها نفوهبت إذا لالحرث[لآ،ت أبي، رواية في موله 
[.٠٠]الأحزاب: ألثكأه دثؤآ ين لاك ؤ-خالثثه نال: تعالى اممه فإن 
المكاحوهو الشي.•< خصائص من كان ما مغ على نص هو إنما وهدا 

بقولهينعقد النكاح أن على عنه المشهور في أحمد نص قد بل مهر، بغير 
عتقكررجعلتؤ وبقوله: ٍدائكاا، وحعالنن، ررأءتقتلث، لأمته، 
حواباته.من موصع غير في ذللث، ذكر ءتتقاثإأا صداقلثج أو ، ، مجداقل

قياسهفملرد حامد: بن اض عبد أبو قاما أصحابه، فاختلف 
لأن، نكحتها١١أو ®تزوجتها، يقول: أن من ذللئح مع  ٠١؛لا وقال: 
الصيغتين.بهاتين إلا بالعربية نط ينعقد لا النكاح 

و)ب()أ( من والمست، المعلومة: في )١( 
®الحاريثه،.فى)ب(و)ح(: )٢( 
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منتثناة مالصورة هذه وغيره! يعلى أبو القاصي وأما 
صورمن ذلك وأن حامد، ابن عليه وافقوا الذي القياس 

الامتحان.

الإنكاحلمقل بغير ينعقد أنه المذهءات في قولأ عقيل ابن وذكر 
وأصوله.أحمل. بنصوصي أشبه وهذا . بهذاأحمل. نمى والتزؤيج 

مالكأصحاب فإن • بمذهبه شبيه ذللثا في مالك ومذهب 
فولين.على والتزؤيج؟ الإنكاح لمقل بغير ينعقد هل : احتلموا

البضعهبة من المي. به احتمى ما منع هو إنما عنه والمنصومحي 
فلاإنكاحها يريل، وهو ابنته وهب ؤإن القاسم; ابن فال مهر. بغير 

مالكأصحاب يعفى ذكره وما جائز عندي فهو * مالك عن أحمغله 
فإنأصولهما، عن بعيد اللففلين بهذين إلا ينعقد لا أنه من وأحمد 
•مقدمتين ^، مني، الحكم 

المة.إلى مفتقرة الكناية وأن كناية، ذللث، سوى ما إحداهما:أن 
صريحةتج٠دلها الكنايايت، في الحال دلالة أن المشهور: وطهبه.ما 

والفوفحالطلاق في الكنايات، جعلا ولهذا النية، لءلهار مقام وتقوم 
كالمر؛ح.الحال دلالة مع ونحوهما 

اجتماعمن ت معروفة النكاح في الأحوال دلالات، أن ومعلوم 
:ذلك،بحل. قال ^ذا له. اجتمعوا بما والتحدُث، لذلك، الماس 

بهالمراد أن بالاصطرار الحاصرون عالم درهم® بألفه ، ]ملكتها[ل
إملالكعضوه سموا حش الاس عرفه في اللفقل هذا شاع وثل الإنكاح• 
الأيالواهبة لخايسه النجي. نول الماس روى ولهذا وملاكأ. 

جاتز®.غير ت ولعله بالأصلين ااكاJا المهي; محمد الثخ نال )١( 
لك،[ا]ملكتها العبارة: صواب ولعل لك[ ]ملكتكها الملوع ني )٢( 
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منمعك بما تارة! رووه حديد من حاتما يجد ملم التمس 
أنهعنه يثبت لم . المبي كان ؤإن ررمالكئكها^آ،، وتارة القرآن(ارا،، 

أحدهما،مال أو حميعا، قالهما أنه إما بل ررملكتكها؛؛ على امتصر 
رووامواء، الموصع هدا مثل في عندهم اللمفلان كان لما لكن 

.هكذاوتارة هكذا تارة الحديث 

أصولعن البعد غاية في هذا مثل في العربي اللففل تعيين ثم 
مجنيمح النكاح إذ الشرعية، الأدلة أصول وعن ونصوصه أحمد 

والصدمة.كالعتق هو فإنما مرية كان ؤإن وهو والمسلم، الكافر 
وكذللث،عجمي. ولا عربي لا لمقل له يتمن لا العتل، أن ومعلوم 
العجمينم بالإجماع، عربي لمغل لها بعين، لا والهة والوقف الصدفة 

كمااللففل ذلك، من المقصود يفهم لا ند الحال في العربية تعلم إذا 
.اعتادهاالخي الينة من يفهمه 

ساتريكرم كما حاجة لغير العربية بغير الحقود تكره فيل! لو نعم 
عنروى فد كما متوجها لكان حاجة؛ لغير العربية بغير الخطاب، أنواع 

بغيرالمخاطبة اعتياد كراهة على يدل ما والشافعي وأحمد ماللاج 
الموصعل'أ،.هذا غير ش المسألة هذه ذكرنا وقد حاجة. لغير العربية 

كالقاصىأحمد وأصحاب، والشافعي ماللث، أصحاب، ذكر وقد 
إلىالكفار نكاح في يرجع أنه والمتأحرين: عميل وابن يعلى أبى 

أسلمواإذا عليه إقرارهم جاز بينهم نكاحا اءتفل>وه فما عادتهم. 
كانواؤإن مانع، على مشتملا حينئذ يكن لم إذا إلينا، وتحاكموا 

.٣٣•0/ وأجمد (، ٥١٤٩)البخاري أحرجه )١( 
(.١٤٢٥لم)وم(، ٥٠٣)•المغاري أ-مجه )٢( 
نينالت،: اه. المتمم. المّراط انضاء يي الفقي! يذ غال، )٣( 

١٦٧



قهرلو : قالواحتى عليه، الإقرار يجز لم بنكاح لس أنه يعتقدون 
فلا.ؤإلأ عليه، نتكاحآ واعممداه طاوعته أو فوطنها، حربية حربي 

الالعقد مقمود على يدل الفعل أو القول كون أن ومعلوم 
فيأمر الله بأن لم الماحتقس ؤإنما الكافر، دون لم المبه يختمحى 
تسننجعنغير ؤءتمتي( تعالى: قال كما السماح. عن يميز بان النكاح 

JL]؟ءد.اتيه *قفذكا ولا  ^UJl ;ولأسحجئو غير وقال: ٥[، ؛
مبالغة، ذللئ، ونحو والشهود بالولي ذأْر ؛ ]التاء ئلاإايم -أمثاود'ان> 

شؤعحتى بالغايا، الشبه عن للنساء وصيانة السفاح، عن تمييزه في 
الأثر:فى حاء ولهذا لشهرته. الموجبة والوليمة بالدف الضرب فيه 

فيهوأمر شسهااالا،. تزوج الي هي اتغئ فان : نمهاتزوج لا ٠االمرأة 
ثلاثهي أقوال، ثلاثة فإنه جميعا، بهما أو بالإعلأن، أو بالإشهاد، 

بهبأن علله الإشهاد على اقتصر ومن ١ أحمد مذهب في رواياُتح 
عنلؤالنسب يحففل وبأنه فاح، ال عن له المميز الإعلان يحمل 

التجاحل.

والأثاروالة الكتاب في الشائع اعتبرها التي الأمور فهده 
ؤنفلر ولا أثر فيه فليس مخصوص لففل التزام فأما بينة، حكمتها 

مابكل تصح الحقود أن من ذكرناها التي الجامحة القاعدة وهن.ْ 
أصولعليها تدل التي هي فعل، أو قول من مقصودها على دل 

وتعالىيحانه ممالله أن وذللئ، القلوب. تعرفها التي وهي، الشريعة، 
ال:وق٣[، تاس: تل م تنات نا ال: ق

[،٢٧٥]اوّنرة: ١^^ االيجُ ال: وق[، ٣٢ل\نسمو: آوث 
٤[،: ٠٧١]مآكاه ه؛ءءا  ٠٠١٥ثثا ته ّمح،م عذ< م ه ؤ؛ن ال: وق

U/دالتهم، ، ٢٢٧/٣والدارقطي، (، ١٨٨٢ماجه)ابن أ-محرجه )١( 

١٦٨



وقال[، ٢٩ا»: لالموعق عن قمذزه أن رزإلأ ت ونال 
أرمىت ال وق٦[، طلأق: لالقميئن4 ثامهن وؤ لت ؤ؛ن 
ْكاِتثئ:ظم' س آْكبجث محق \ً ق خ ٣  ١:١٩^١ 

أدىتتص ثبممح، آس ْضاقه ؟كف أن ئ أث ه أتَنؤ 
آلحقعثو _؛،( شنثا؛ن'كآن منه نص وي رثه أق وئن ألص عشه 

ؤأنييدوأأئن؟ هميته جايلذ عو يمل أن متطيع لا أو ءناعيدا أؤ اا>دها 
ينمبمذن يثن دأم،أكثادا لثمت ليلي ووك لم ؛0 يثابمفم ثن ثإ-تدني 
ثا ١٩ألمحوآءُ تأت ;؛• ألاثئ انديثا قدْقث إندؤثأ نجل أن اليدآء 

عندأمثعJ ثبملدء إق »ءكم؛رإ أو تغهإ ئكنإو، آن مهثوآ ول" دعوأ 
ثديودهأC»؛^؟ تجنرء أن إلا ميابجأ أب وأية" 1لأإتئأ وأموم آس 

;لا.ء_  ١٩ي ص ألا بمإ هوؤ ون :يم 
نمممأة ح\ يذأ قثوة و كثوأ نإ0 يأ لا ;ئ 

؛)بماكبمدوأوم سعر عل وإن'كثر ه علسم. _؛ لآ؛ففي وأي أثآ 
منبماأس نيى ٢^ يا ت وقال [، ٢٨٣، ٢٨٢]المرة: ه معيصنن معتز 

آسسهل ؤ، أنلالهم ينفقوف ١^٤، ُاؤمل ونال• [، ٢٤٥]الشرة؛ حسناه 
أتيواألاه ؤيمأءق ت ونال [، ٢٦١ت ]الشر؛ منابله سج أتجعت، حتف كشل 

أسوأمبمؤإ وهثيقأ< ألممدتين ءؤإ)ا وقال؛ [، ٦^١٢: ٠٠٢٠٠١١]ألكتاJقته وينفر 
رمزهال: وق[، ١٨ح__د؛_او: ]اللهزه بمنعم< ثث1قا م»قا 

ونال:١[، ]الطلاقر: ونال: [، ٩٢]الماء: 

الاياتمن ذللث، مر إلى [، ٢٣١]المئرة: ءو نتيرئن آذ ءي 
عنفيها والمنهي إباحة، ؤإما أمرأ، إما المقود: هذْ غيها المشرؤع 

وجوم:من فيها الدلالة فإن كالربا، يعضها 

افوإلا قوله: في البيع في يالتراضي اكتفى أنه أحدها: 
فيالتبرع غي النفس و؛هلس_، تسؤمه، عن قمئره قُث 
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الأيةفتلك ^٤١^. محظ ^٠ ٤٥ثثا تنه سر عن لم طن ؤ؛ن I قوله 
يشترطولم التبرعات، جنس ني لأية ا وهذه المعاوصات، جنس في 

القس،طيب وعلى التواصي، على يدل، معينا فعلا ولا معينا، لففلآ 
أنهموأفعالهم أنوالهم في الناس عادات س بالاصعلرار نعلم ونحن 

والأفعال.الأهوال س متعددة بهلرق القس وطيب، التراضي يعلمون 

فيضرورى به والعلم النمس، وطيّبا التراضي وحد قد ت فنقول 
تعلقوجد ؤإذا بعضها، في ظاهر وهو العقود، من يعتاد ما غالبا 

نمرهفي الثدي يحمله ئد الماس وبحقي القرآن. بدلالة يهما الحكم 
وطسكاالمراضي من الماص يعلمه ما يجحد أن على معين لقول 

يقعقد الفروريات جحد فان هدا، مثل بجحي عبرة فلا • الممس 
بالفطرةفالعبرة والمذاهب. الأحثّار في وتلقين مواطأة عن كثيرأ 

المتواترةالأحبار إن ! قلناولهذا • يغيرها ما يعارضها لم التي ليمة ال
الليمة الالفهلر لأن الكاوب، على تواطؤ لا حيث، العلم بها يحصل 

علىجماعات يتمق فقد والأتماق، التواطؤ ْع فأما الكذب، على تتفق 
الكذب.

رسولهوسنة اض كتاب في جاءت الأسماء هده أن I الثاني الوجه 
يعلمما فمنه حد. من له بد فلا اّم وكل شرعية، أحكام بها معلقا 
ماومنه والأرض، ماء والوالبحر والبر والممر كالممس باللغة، حده 
والصياموالزكاة وكالصلأة والمنافق، والكافر كالزمن ، ٤٠٣٧١؛يحلم 

إن،فته فالمرجع الملع في ولا اللغة في حد له يكن لم وما والحج، 
فلاطعاما ابتاع من ٠٠قوله في الذكور كالقثص الماس، عرف 

يقبضه١١حتى يبيعه 

=، YA،5/Uنسائي وال(، ١٥٢٦)م لوم(، ٢١٣٣)المخاري أحرجه 
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يحكمكيف عنه منهي أنه ]العبادات[ر من يشت لم وما ]عبادة؟! 
الحديثأهل فقهاء من وغيره أحمد كان ولهذا محظور؟ أنه[ على 

ماإلا منها يثميع فلا التوقيف، العبادات في الأصل إن ت يمولون 
>اذوبؤ\ثنحقوا له-ر ^١٢ تعالى! قوله معنى في لحلنا ؤإلأ الاه، شرعه 

[.٢١ل\س: أقأه ه بأذن م نا تن لثم 
ؤإلأحرمه، ما إلا منها ي٠حذلر فلا العفو، فيها الأصل والعادات 

نجعنقريزق يرن\ ثكر أس أيري ة أرءيتر وش ت فوله معنى في يحلنا 
منشرعوا الل.ين المشركين اممه ذم ولهدا [. ٠٩ت ]يونس نحقلاه ماما ينه 

منالأنعام سورة في يحرمه لم ما وحثموا الله به يأذن لم ما الدين 
ئمبمئارالآةثنوِ أل»مرث مهمى درأ مما ؤ ووجثاوأ الى؛ تعه قول

ثلألئ،ةآدهلم حقاي يثا قثئبغ وسا إزنم؛ن ة سدا هثارأ 
ماستآء ئيقفيهم أك ئهوسبمل، A محكاتك ؤما أس إل مبمد 

أزثفدهغمثل آلثقؤس يى لءقث؛ر رركث وكده بمًقمح. 
قلأثا آممه كنآء وثن دينهم عثين )هدوذ-لم ثيهآرئم 

ثلنبجآب ج ثكزث آتث ثدءء ن6ؤ\ © ص ثثا نلإ ِش
أمآسن ي وأثث ؤلهؤدها مت وأتتث ينجهم شكاء ش [لا 

فذكر]الأنعام[، .ه بمخمقيض حقانوأ يما سننيهر ءقؤ أيناء عثها 
التحريمات.ومن العبادات من ابتيعوه ما 

.الن-حم، عن ه حمار بن عياض عن لم مصحيح وذي، 
الشياطين،فاحتالتهم حنفاء عبادي حلمت إني تعالى! اطه ررقال قال! 

أنزللم ما بي يشركوا أن وأمريهم لهم، أحللتا ما عليهم وحرمتا 

المياق.بدلال،; ]العادات[ والصواب )ح( ني هكذا )١( 

ّ)ح( فى وص المعلوعق فى ليت )٢( 
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ّالطانا«را،.به 

فنقول!كذلك لكن ؤإذا نافعة، عفليمة قاعدة وهده 

الماسيحتاج الش العادات من هي وغيرها والإجارة والهة البيع 
جاءتقد الشريعة فان - واللباس والشرب لكلأكل - معاشهم في إليها 

اد،ففيه ما منها فحرمت نة، الحبالاداب العادات هذه في 
فيهما وامتحبت ينبغي، لا ما وكرهت منه، بد لا ما وأوجست، 

,وصفاتها ومقاديرها الحادات هذه أنولع في راجحة مصلحة 
ماشاءوا، كيف، تاجرون ؤييتبايعون فالناس ! كللائ، لكن ؤإذا 

تحرملم ما شاءوا، ، كيفويشربون يأكلون كما الشرمة. نحرم لم 
لموما مكروها، يكون أو ، تحم، يقد ذللئؤ بعض لكن ؤإن الشريعة. 

الأصلي.الإؤللاق على فيه فيبقون حدأ، ذللثؤ في الشريحة تحد 
والصحابة. النبي عن ورد ما تتبع فمن والإجماعث السنة وأما 
نحرورةعلم والتبرعات! والمواجرات المبايعات أنولع من والتابعين 

كثيرةذللث، في والأثار الهلرفين. من الصيغة يلتزمون يكونوا لم ألهم 
فيفا3كلأم ؤإلأ القواعد، على التنبيه الغرض إذ موضعها. هذا ليس 

.هذاغير موضع له ائل المأعيان 
بنوالمون والم ، مس-جّدْ بني اض رسول أن ذللئ،! فمن 

هل.اوقمت، يقول! أن أحال.أ يأمر ولم موته، وبعد عهدْ على اجد الم
لنهبني ®من • الّبي، نال بل اللففل، هذا يشبه ما ولا المجد، 

بنائه.بنفس الحكم فعلق ، الجنة٠ في بيتا له افه بني دأ جم 

واممبراني•٢(،  ٠٨٨)الرزاق وبو وأحمد (، ٢٨٦٥)لم مأحرجه )١( 
تماا/خهمااالكبير في 

ماجهوابن (، ٣١٨)والترمذي (، ٥٣٣)لم وم(، ٤٥٠)البخاري أحرجه )٢( 
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نيبه المأمور فعل بمنزلة بالعقود، وفاء ونحوه التمابض ثم 
الشرعيات.

أحكامبه وتتعلق كالعمل. وفامل، صحيح إلى م ينقوالقبص 
عرفإلى الشص في المر"أع لكن فإذا ,اثبض١ ثنعالق كما شرعية، 
جميعفي الناس جميع فيه يستوي حد غير من وعاداتهم الناس 

أحدت قلت، عبارته حررت ؤإن العهود، فكذلك والأوقات، الأحوال 
الأحر.لكلنؤع الناس عادة إلى فيه الرجؤع فكان التصرفات. نوعي 

أوالتمليلث، أو الإباحة فى العرفي الإذن أن ت بهن.ا يلتحق ومما 
الوكالةمن واحد فكل اللخفلي. كالإذن الوكالة بطريق التم.رف 
المستحقبرصى والعلم وفعل، قول من عليها يدل بما ينعقد والإباحة 

•للرصى إءلهارْ مقام يقوم 

بيعةعفان بن عثمان عن . النص مبايعة يخؤج هذا وعلى 
طلحةأبي منزل إلى الخناوق أهل ؤإدحاله غائبا، وكان ،، الرصوازل 

ولما. ؛ذللث، راضيان أنهما لعالمه ، استئذانهما بدون جابر ومنزل 
استأذنحتى يدحله فلم رحل، اتبعهم ستة! سائس اللحام . دعاه 

أصحابهأن ت البصري الحسن عن يوثر ما وكذلك الداءيل٤،. اللحام 
فدقوم أحلاق ذكرتمونى ث قال طعامه وأكلوا منزله دحالوا لما 

يدخلمن الإخوان إن حعنرت أبي قول معنى وكذللث، . مضوا

يالض..لعله هقفب؛ العشمين محمد شيخنا تال )١( 
واحمد(، ٣٧٠٦)والترمذي (، ٢٧٢٦)داود وأبو (، ٣٦٩٩)البخاري أحرجه )٢( 

)ه«؟آ(.حبان وابن 

وسالم.( ٣٥٧٨)الخاري أحرجه )٣( 
واحمد(، ١٠٩٩)والمرمذي (، ٢٠٣٦)لم وم(، ٥٤٣٤)البخاري أحرجه )٤( 

«آه(.؛/•أا،واينحان)«
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.ثاء ما منه فياحد صاحبه جيب في يدم أحدهم 
ليكان ما ®آما شعرت كثة استوهبه لمن ه قوله ذلك ومن 

المؤلمةإعطاؤه وكيلك لك«را،، وهبته ففد المطالب: عبد ولبني 
الأحماس.أربعة من أعطاهم إنه يقول: من عند قلوبهم 

بنوعروة ^١^٢، بن حكيم بح أحمد الإمام حئج هذا وعلى 
وباعشاتين فاشترى بدينار، شاة شراء في الض. وكله لما ، الجعدأ 

بدينار.إحداهما 

وتارةبالمعاوصة، تارة خاص: امتشدان بغير التصرف فإن 
حاصر.أو عام، عرفي إذن إما مأحده: بالانتفاع، وتارة ؛1لتبرع، 

فمل

وحرامهاحلالها المعائدل،، ئي الثانية القاعدة 
بينناأموالنا أكل كتابه في حرم اف أن ذلك: في والأصل 

بالباطل،الناس أموال يأكلون الدين، والرهبان الأحبار وذم بالباطل؟ 
الناسأموال وأكلهم عنه، نهوا وقد الربا أحدهم على اليهود وذم 

والتبرعات،المعاوصات فير بالباطل يذكل ما كل يعم وهدا ؛الباطل،. 
والاستحقاق.المستحؤر رصا بغير يؤحد وما 

كتابهفير اف ذكرهما نوعان، المعاوصة فير بالباطلي المال وأكل 

Y/؛A\.واحمد ، ٢٦٣!/والمائير (، ٢٦٩٤)داود أبو أخرجه )١( 
مس،وعو ، ١١٢٨والمهقي (، ١٢٥٧)والترمذي (، ٣٣٨٦)داود أبو أخرجه )٢( 

حزام•بن حكيم من عنيتم، سمع لم ثابت أبي بن حيب اكرمذى: قال 
(.٣٣٨٤)داود وأبو (، ١٢٥٨)والرمذى (، ٣٦٤٢)البخاري أخرجه )٣( 
العقود.)ج(: مر )٤( 
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فيالصدقة صد هو الذي الربا تحريم فيكر والمسمر. الربا، هما! 
اليهودوذم • والمدئر والروم، عمران، ال ومحور البقرة، محورة آحر 
المائدة.محورة في الميسر تحريم وذكر النماء، محورة في عليه 

.فنهى كتابه. في اممه جمعه ما محصل س اممه رمحول إن ثم 
والغرين،• هريرة أبي عن وغيره لم مرواه كما الغرر بيع عن 
وذللتا!القمار. هو الن.ى الميسر من بيعه فإن الماقبة، الجهول هو 
باعهإذا صاحبه فإن ثري، إذا البعير أو الفرس أو أبق، إذا العبد أن 

لهحصل فإن بكثير. لمنه بدون المشتري فيشتريه مخامحيرة، يبيعه فإنحا 
قاليحصل لم ؤإن قليل، بثمن مالي وأحذرتط قمرتني، البائع! قال 

ممسيةإلى فيفضي عوضي، بلا مني الثمن وأحل'ت، قمرتني المشتري! 
المالأكل من فيه ما مع والبغضاء، العداوة إيقاع هي التي اليسر 

وعداوةمحللم الغرر بيع فمي الفللم. من نؤع هو الذي بالباطل، 
٠ء وبغضا 

حبلبيع من . السي عنه نهك، ما الغ-راآ، نؤع تومن 
قبلالثمر وبيع المئزر؛،، بيع ومن والمضامين، والخلاقيح الحبلةر٣، 

نؤعمن كله ذللث، ونحو ة والنابن. ة الملاملبح ' صلاحه بدو 
الغرر.

داودوأبو (، ٢١٩٤)ماجه وابن ، YnY/Uوالمسائي (، ١٥١١٠)مسالم أحرجه )١( 
(.٤٩٥١)حان وابن (، ١٢١٠٠)والترض (، ١٠١٠٧٦)

)ج(.في وهي وءة JaJافي لم، )٢( 
(.١٥١٤وسلم)(، ٢١٤٣)البخاري أحرجه )٣( 
(.١٥٣٦)لم مأحرجه )٤( 
(.١٥٣٤)لم وم(، ٢١٩٤)البخاري أحرجه )٥( 
(.١٥١١)وملم (، ٢١٤٦)البخاري أحرجه )٦( 

١٧٧



تعالى;قال ولهدا أشد، القرآن في فتحريمه الربان وأما 
Pه . محجثن 'محثر إن اززأ ثى بو ما ودروأ أثث أققوأ ءانثأ أزهى 

.النبي وذكرْ ^ ٢٧٩، ٢٧٨]القرة: اش نى سمم، ^^١ سلوأ 
•ءةهممأ١، هريرْ أبى عن الصمحين في حرجاْ كما ائر، الكبفي 

،بفللمهم لهم احلث، ^-;L^، هادوا الذين على حرم أنه اش وذكر 
بالباطل.الناس أموال، وأكلهم الربا وأحدهم اش، سبيل عن وصدهم 

أمروكلاهما الصدقات،، يربى كما الربا، يمحق أنه سبحانه وأحبر 
الناس.ءناس مجرب، 

الفالمومر ؤإلأ المحتاج، به يتعامل إنما أصله الربا أن ت وذللث، 
الألف،.؛، JIJlJحاجة له يكن لم إذا جلة مؤ وماتتين بألف حالة ألغا يأحذ 
؛،Jlljفتقع إليه، محتاج هو مى أحل إلى وزيادة بمثله المال( يأخذ ؤإنما 

]مفتقر[ر؟،،غير فيه المفللوم فإن الميسر ؛خلاف، للمحتاج، ظلما الزيادة 
وحدإذا الفللم عن صوره بعض تخلو وقد العمل. إلى محتاج هو ولا 
محققظلم فيه والربا ظناها، التي، الصفة على المثح تقبل المفي 

أوحّ_احتى الأغنياء ينع لم اش فإن الصل>قة. صل- كان ولهذا للمحتاج 
تتملا وال.نيا الدين في والفقير الغني، مصلحة فإن الفقراء، إعهتاء عليهم 

دينهفمنحه دين رحل على له من بمنزلة فهو معه، أربى فإذا بذلك. إلا 
أنولعأشد من فهل.ا ديته، إلى محتاج والغريم أحرى، زيادة وظلمه 

وهووموكله لأحذ، ا وهو آكله، النبي. لعن ت ولعظمه الفللم، 
عليه.لإعانتهم ،، وكاتبه^ وشاهديه للزيادة، المعهلي المحتاج 

اليوالم(، ٢٨٧٤)داود وأبو (، ١٤٤)ومطلم (، ٢٧٦٦)المخارى أخرجه )١( 
٢٠٧/٦ّ

)ح(.س والمشت، امعيزا، المaJوءةت يي )٢( 
(.١٥٩٧)منم أحرجه )٠١( 
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إلىلإففائهأ اد المفيها يخفى مما أشياء حرم . المي إن ثم 
ربامثل كيرها، إلى تدعو لأنه الخمر تليل حرم كما المحقق، ال الف

بدرهميندرهما يبيع لا العامل إذ تخفى، قد فيه الحكمة فان الفضل 
والدرهمينصحيحا، الدرهم كون ت مثل الصفات، ختلاف، لا إلا 

ذلك،ونحو نافق نقد من أو مموغا، الدرهم كون أو مكسورون، 
فلموغيرهما، ومعاؤية عباس ابن عالي تحريمه حكمة حفيت وليلك 

الصابن كعبادة - الأكابر الصحابة أحبرهم حتى بأسا، به يروا 
الفضل.لربا ه الميي بتحريم - وغيرهما ، سعيدأ وأبي 

وبيعالحبالة، كحبل المعدوم، إما ت أنواع ثلاثة فإنه الغرر وأما 
المجهولؤإما الأبق، كالعيد ليمه تعن المعجور ؤإما السنين، 
أوعبدأ، بعتك كقوله فدره، أو ه جنالمجهول المحين أو المطلق، 

عبيدي.بحتك أو سي، في ما ؛ملث، 

صفنهأو نوعه المجهول وقدره، ه حنالمعلوم المحثن فأما 
ونحوأملكه الذي العبد أو كمي، في الذي الثوب، ؛عتلث، ت قوله ك- 

العاتبة.الأعيان بيع مسألة ، ]وتلم،[أ مشهور. حلاف، فقيه -ت ذلل؛، 
كقولحال، بيحه يمح لا I إحداهن روايات، ثلايث، فيه أحمد وعن 

وللمرييوصفظ، لم ؤإن يصح انية• والالجديد. في نحي آ ال
له.حيار لا أحمد! عن روي وقد حنيفة. أبي كقول رآه، إذا الخيار 

المحفة،بدون يمح ولا بالصفة، يمح أنه - المشهور وهي - والثالثة 
.مالك،نول وهو الذمة، في الذي كالمطلق 

(.١٥٨٧)منم أحرحه )١( 
(.١٥٨٤)لم وم٢(،  ١٧٦)أثتر-بماوخارى )٢( 
)ب(من والمبت، إلى•، اؤيلممت )ج(: وني اروتيج• اسوية: في )٣( 

١٧٩



إليهتدعو فيما رخص فليلك الربا، من أقل الغرر ية ومن
بيعمثل غررأ كونه نحرر من ررأ ض أشد تحريمه فإن منه، الحاجة 
بيعومثل والأساس. الحيطان دواخل يعلم لم ؤإن جملة العقار 

اللبن،أو الحمل مقدار يعلم لم ؤإن المرصع، أو الحامل الحيوان 
الأكثرين،عند اللبن وكدللث، . مقرئاالحمل بيع عن نهى فد كان يإن 

كماالإلقاء تحق م يمح، فإنه صلاحها بدو بمد الثمرة بيع وكدللث، 
ؤإنوأحمد، والشافعي كمالك الجمهور إليه وذم، السنة، عليه دلت، 

بعد.تخلق لم بها الصلاح يكمل الي الأجزاء كانت 
المبتاعيشترط أن أبرت،: قد نخلا باع إذا البي. وجوز 

وجهعلى لكن صلاحها، بدو قبل ثمرة اشترى قد فيكون . ثمرتها 

للأصل•١^٢، 
منيجوز لا ما وتبعا ضمنا اليسير الغرر من يجوز أنه ذفلهر 

'عيره 

فلمبالخرصزأم• بيعها في رخص العرايا إلى الناس احتاج ولما 
الذيالقليل في بالخرصى اواة الممؤخ بل المتيقنة، المفانحلة يجوز 
دونما أو ،، أومزأ ة حمالمماب، قدر وهو الحاجة، إليه تدعو 

المشهوركان ؤإن وأحمد، للشافعي القولين اختلاف على المصاب، 
المماب,دون ما أحمل. عن 

غيره٠أصول من أجود البيؤج في ماللئح فأصول ذللث، تبين إذا 

(,١٥٤٣لم)وم(، ٢٢٠٤)الخارى أخرجه )١( 
التع.لعاله هقخبت الثمين محمد شيخنا عال )٢( 
(,١٥٣٩لم)وم(، ١٢١٨٨)المغاري أخرجه )٣( 
(.١٥٤١)وسالم (، ٢١٩٠)اليخارى أخرجه )٤( 
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الناسأفقه هو يقال كان الذي المسيب بن سعيد عن ذلك أخد ^ته 
ؤإبراهيمالمناسك، في الناس أفقه عطاء يقال; كان كما البيؤع، في 

كلأحمد وافق ولهذا كله. لذلك أجمع والحسن الصلاة، في أفقههم 
•أجوبته في ذلك استقرأ لن فيه قفل ما أغلب في التابعين من واحد 
ؤيثددانالربا يحرمان فإنهما الأغلب، في له موافقا أحمد كان ولهذا 

ؤيمنعانممدنه، وعفلم تحريمه شدة من تقدم لما التشديد، حق فيه 
لمؤإن إليه الفضية الذريعة يمنعا حتى ؤلريق، بكل عليه الاحتيال 

يختلف[لا ]ما الذرائع سد في ب؛ااغأ مالك؛ لكن ؤإن حيلة، تكن 
منععلى عنه حلافا بلا يوافقه لكنه يقوله، لا أو فيه، أحمد قول 

.كلهاالحيل 

ليسما العوصين أحد إلى موا يض أن إما ت نوعان الحيل وجماع 
بمقصود.لمن ءقا.ها العقد إلى يضموا أو بمقصود، 

هيجنربويا يبيع أن •' وضابهلها  ٠٠عجوة رامي ألة مفالأول 
بيعغرضهما يكون أن مثل ه، جنمن ليس ما أحدهما مع أو ومعهما 

آخر،عوضا القليلة الفضة إلى فيضم ذلك، ونحو متفاضلأ بفضة فضة 
دينار•بالفي منديل في دينار ألف محع حتى 

مسألةحرمت، متفاضلأ ه يجنالربوي ؛؛ع المقصود كان فمتى 
مثليسوغ ؤإنما وغيرهما، وأحمل. مالك عند خلاف بلا عجوة(( رامي 
يحرمونالكوفيين ماء قل. كان ؤإن الكوفيين، من الحيل جوز من هل.ا 
٠هازا 

عجوة؛مدأ ودرهم عجوة كمد ممصودأ كلأهما كان إن وأما 

اايالغ«.)ح(: في )١( 
•واللاحق السائق السياق عليه يدل يختك، ®ما انمار0ت صواب لعل )٢( 
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نولوالمتع: أحمد. عن روايتان ففيه درهمين، أو مدين أر ودرهم، 
اجتهاد.مسألة وهي حنيفة. أبي نول والجواز• والشافعي. مالك 

الرئوي،الجنس غير العلرفين أحد من المفصود كان إن وأما 
عنالروايتين فأشهر ت لن أو بصوف ولن، صوف ذات شاة كيع 
الجواز.أحمد 

غيرعفوا المحرم العمل. إلى يضما أن الحيل: من الثاني والنؤع 
الخرزيبتاع ثم بخرزْ، الل.هب يبيعه أن على يتواًلآ أن مثل مقصود، 

أحدهمايبع أن على ثالثا يواطئا أو الن.هب، ذللن، من بأكثر منه 
لصاحبه،المرابي يبيعه ثم المرابي لمحامله الخثتاع يبيحه ثم عرصا، 

أوإحارة أو بع غي محاباة بالقرض يقرن أو الثلثة، الحيلة وهي 
عثرةاوي نالحة مؤيبيحه ألفا يقرصه أن مثل ذلك، ونحو مساناة 

.ذلك(ونحو بخمسين ثلاثين اوي ندارأ يكريه أو بماتين، 
مناه حرم التي دم المقبه تزول لا الحيل من ونحوم فهدا 

أنهعمرو بن الله همد حديث من الني. عن لمتا وفد • الربا أجلها 
لمما ربح ولا بيع' قمح، شرطان ولا وبيع، ملف يحل ®لا نال: 

حسنين، حد الترمذي: قال ،، عنا-ك* ليس ما بيع ولا يخمن، 
الربااستحلوا إنما فإنهم اليهود، حيل حنس من وهو صحيح. 

ذلك.على اف لعنهم وقد ، المشكنل• ؤيمونه يالحيل، 

قالنال: ه هريرة أبي عن حن بإسناد بملة ابن روى وقد 
اضمحارم فتستحلوا اليهود، ارتكهبؤ ما ترتكبوا ®لا س: اض رسول 

ماجهوابن ، U٢٨٨/ ائي والن(، ٣٥٠٤)داود وأبو (، ١٢٣٤)الترمذي أحرجه )١، 
(.١٧٤٨)وأحمد (، ٢١٨٨)

المشكل.)ح(: في )٢( 
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اليهود،اض رالعن فال: أنه عث، الصحيحين وفي الحيلءرا،. بأدنى 
السننوفي ، ثمنهاار وأكلوا فياعوها فجملوها الشحوم عاليهم حرت 

أنبأمن لا وهو - فرسن بين قرّآ ألحل ررمن فال: أنه ه عنه 
-سق أن أمن وقد - فرمين بين فرمآ ألحل من قمارأ، فليس - سق 
بنعمرو حديث من السنن أهل رواه فيما ونال.ؤ • نمار® فهو 

لهيحل ولا يتفرقا، لم ما بالخيار ارالبتعان جده: عن أبيه عن شعيب 
.يستقيال،® أن حشية يفارقه أن 

والاعتباروالإجماع والسنة ا3كتاب من الحيل تحريم ودلائل 
،ذللئ، في كتبناه فيما دليلا نلائين من نحوأ منها ذكرنا كثيرة، 
،حيبر تمر وحدين، أيوب،، كيمين يجوزها، من يه يحتج ما وذكرنا 

ذلالئ،.جواب، وذكرنا السلف، ومعا 

أجل،إلى سلعة ييعه أن وهو العينة، مسالة ذللثإ: ذراغ ومن 
لأنهاالبيعين، يبهلل التواؤلؤ مع فهدا . ذلك،من بأقل منه يبتاعها ثم 

قال:عمر ابن عن جيدين نادين بإ-داود وأبو أحمد روى وقد حيلة• 
وتركتمالبقر، أذناب، واتبحتم بالعينة، تبايعتم ررإذا افه رسول قال 

حتىعنكم يرفعه لا ذلأ علكم افه أرمل افه: سبيل في الجهاد 
سدآالثاني، الب؛ع يبطلان فإنهما يتواطآ لم ؤإن ، دينكم® تراجعوا 

صعقوبينته هناك عليه الكلام وأ٠لالتا بتحقيقي ص٣٥ الدليل بيان، في ذكره )١( 
معناْ.وصحت إسناده 

.Ty-\/Tوأحمد والأربعة، (، ١٥٨١لم)وم(، ٢٢٣٦)الخارى أ-محرح، )٢( 
وأٌض)أأخه(.آ/ه«ْ، وأجمد ^ح،أ؛وداود)؟يهأ(،واينثحه)أيخآ(، 

.١٨٣وأجمد٢; ، ٢٥١واكا؛ىِا/(، ٣٤٥٦أبوداود)أحرجه )٤( 
اكحاليل«.بمللأن على الوليل اا؛؛اذ1 كتاب ش )٥( 
(.١٥٩٣وملم)(، ٢٢٠١)البخاري أحرجه )٦( 
وأجمد)أ/خأ(.(، ٣٤٦٢داود)أبو أحرجه )٧( 
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روايتانففيه تواطؤ! غير ْن العينة مسألة عكس كانت ولو للذرdعة، 
ْعوأما منجلا• بأكثر منه يتتاع ثم حالا، ييعه أن وهو أحمد، عن 

عليه.محتال فربا التواطؤ 

أحلإلى المسلمة وابتاع اكراهم المشتري مفصود كان ولو 
أحمدعن كراهته وفي التورق. مي ينهذا ثمنها، ؤيأخذ لميعها 

أظن،فيما ومالك، العزيز عبد بن عمر نول والكراهة روايتان• 
القنية،أو الانتفاع غرصه أو التجارة، غرصه الدى المثتري بخلاف 

بالاتفاق.أجل إلى شراوْ يجوز فهدا 

الرياأنواع من مانعون الحديث، وممهاء المد.ينة أهل ت الجملة ففي 
هوذللث، في وقولهم وأصولها. الشريعة لمقصود مراعين محكما منعا 

والسنة.الكتاب محاني عليه وتدل الصحابة، عن مثله يوثر الن«ى 

أماوالشافعي، حنيفة أبو قولأ فيه الناس فأشد الغرر! وأما 
منغيره يدحله لا ما الأنواع من الاسم هدا في يدحل فإنه الشافعي! 
كالبانلأءبصوان، ليس الذي قشره في والنمر الحمسج مثل الفقهاء، 
القولفإن سبله، في وكالحب الأحفر، قشره في واللوز والجون 
موتهمرض في اشترى ند أنه مع يجوز، لا ذللث، أن عنده! الجديل. 

كأبيأصحابه، من طائفة واختاره فولأ، له ذللث، فخرج ٠ أخفر باقلأء 
بيععن ررنهى . المحم، أن له ذكر أنه عنه وروى الاصعلخرى• سعيد 

فىكان ؤإن اشتداده، بعد بيعه جواز على فدل ، يشتد؛ا حتى المحس، 
منقريبا كلامآ أو العام، من أخرحته هاjا صح إن فقال! سنبله. 

بالمح.القول عن ر-أع أنه ذكر وكيلك، . هدا

(,٢٢١٧)ماجه وابن (، ١٢٢٨)والترمذي (، ٣٣٧١)داود أبو أحرجه )١( 
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المدينة،وأهل مالك فول هو ذلك جواز ت المندر ابن نال 
وأصمحابالحدسث، وأصمحاب البصرة وأهل ، الحس[ر زين اه وعبيد 
فرمععمر، ابن حديثا بلغه ثم يجوز، لا مرة! الشافعي وقال الرأي. 

ُه.القول عن يعدل أحدأ أعلم ولا المنذر! ان فال • يه وقال عنه 
حتىالقديم، هو الجواز وأن قولين، له أصحابه بعمى وذكر 

الغاسبابح أن متأولأ صفة، وغير بصفة الغائبة الأعيان مع من مغ 
من- لم الكدين - الذمة في فيما اشترط حتى وصف،، ؤإن غرر 

علىر يتعأو يتعذر ولهوا غيره. يشترطه لم ما وصبملها الصفات 
بيععلى وقاس القول. هذا بمثل والدين العين في المعاملة الناس 
أجرةفي فاشترط والمعاوصات، التبرعات من العقود، جمع الغرر 

أهلوجزية الهدنة، أهل وصالح والكتابة، الخالع وفدية الأجير 
جناذلك، في يجوز ولم ودينا، عينا البيع في اشترطه ما الأمة! 
الالعقود هن.ْ كانت، ؤإن الئر، في مثله يجوز ما إلا وصفة وقدرأ 
أحر.شروط لها يثترط أو أعواصها، ال بقتهلل 

المثرين،في ونحوم الباملأء بحر يجوز فإنه حنيفة! أبو وأما 
المهرجهالة تكون أن ؤيجوز وكسوته، بعلعامه الأجير إجارة ؤيجوز 
الخيار،مع صفة، بلا الغائبة الأعيان بحر ؤيجوز المثل. مهر كجهالة 

مجنونحوهما والمزارعة اقاة الميحرم لكنه العقود. ا وقفيرى لأنه 
كثيرأأيضا ويحرم ذلك،، بحض بح يجوز والشافعي معللقا. المعاملات 

مطلقيخالف، مما ذلك، وغير والمكاح والإجارة الح في الشروط من 
العقد.

.الحسٍناااأ>ن رب( *ي )١( 
,رااله.ثاهودااكلمة! الأجير بعد ورب،( )١( في )٢( 
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والشرلكتالوكالات من ؤيجوز ذلك، بعض يجوز حنيفة وأبو 
بالمجهولوالوكالة المفاوصة ثركة جوز حتى الشافعي، يجوزه لا ما 

المطالق.

شيتآأعلم فما بامحللة المفاوصة شركة تكن لم إن الشافعي: وقال 
محللا.با 

الشافعيأصول لكن وخصوص، عموم ال-اب هذا في مينهما 
ذلك.في حنيفة أبي أصول من أكثر المحرمة 

طْيع فيجوز . هذافي المذاهب أحن فمدهبه مالك: وأما 
نييحتمل بحيث غرره، يقل أو الحاجة، إليه تدعو ما وجمح الأشياء 
الأرض،في المغيثات وبيع جملة، المقاثي بيع يجوز حتى العقود، 
ذلك.ونحو والمجل كالجزر 

ؤيجرزالأشياء، هذ0 يجوز فإنه ذلك، في منه قريب وأحمل. 
منءب.الآ أو مهللقا، ءي.الآ المهر يكون أن - عنه المنصوص لى ع- 

منكان ؤإن المثل. مهر عالي جهالة يزيد لا مما ذلك ونحو عييده 
منومنهم الخطاب. كأبي المعللق، دون المبهم يجوز من أصحابه 

يجوزما إلا ونحوهما الخلع وفدية المهر في يجوز فلا الشافعي يوافق 
في- عنه المنصوص على - ويجوز العزيز• عل• بكر كأبي لميع، اش 

فييجز لم ؤإن الوصية في يجوز ما حتى ذلك، من أكثر الخلع ءا-ية 
لكنموضعه، هن.ا ليس طهبه، في احتلاف مع مالك، كقول الهر، 

ونحوهكالجزر الأرض، في الغيب بع يجوز لا أنه عنه: المنصوص 
يشتريه؟كيف يراه، ليي شيء الغرر هذا وقال: قلع، إذا إلا 

ونحوهوالباذنجان والخيار القثاء بح يجوز لا أنه عنه: والمنصوص 
مادون ظهر ما إلا والمباطخ القّاثي من يباع ولا لفعلة، لقعلة إلا 
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لأنوالشافعي، حنيفة أبي كقول حرة، جرة إلا الرطة ناع ولا بطن، 
.صلاحهابدو قبل النمرة بح وهو غرر، ذلك 

كالجزرمغثب، كل ني ذلك، أطلقوا فأكثرهم أصحابه احتلف ثم 
حنيقة[روأبي ]الشافعي كقول ذللئ،، أسبه وما والبصل والفجل 

وأصوله،فروعه يقصد مما كان إذا ت محمد أبو الشيخ وقال 
فروعه،المفصود كان أو والمجل، والكراُشؤ أحفر، المبح كالبصل 

الشجربه فأنظاهر منه المقصود لأن بيعه، جواز فالأولى 
معظمكان ؤإن تبعا• اليع في يغلهر لم ما حل ويد ، لوالحيءلان[ 

للأغيبج،الحكم لأن الأرض، في بيعه يجز لم أصوله منه المقصود 
فيمضل ؤإنما الشرط، اعتبار الأصل لأن أيضا، يجز لم اؤيا تؤإن 

التاح.الأقل 
تلأحمد قلت، ت قال داود أبا فإن وجهين، يحتمل أحمد وكلام 

هذامنه. فلع ما إلا بيعه يجوز لا ت فال الأرض؟ في الجزر بيع 
الرؤية•بعدم فعلل يشريه؟ كيف يراه، ليس شيء الغرر، 

المبحبعض رؤية •' يقال وقد يع، لم كله يره لم إن • يقال فقد 
العبد.وجه كرؤية ايافي، على دك إذا تكفي 

العادةهو كما بأصولها ؛يُتإ إذا المقاثي في احتلفوا وكذللأ، 
أصولبيع لأن ذللث،، يجوز المتأحريزت من قوم فقال • غالبا 

يبدلم الثمر وعلميها الشجرة باع ؤإذا الشجر، كبيع الخضراوامحت،، 
والشافعي.حنيفة أبى مدهوس، هدا أن وذكر • هن*ا فكدللئ، جاز صلاحه 

كح.لعله ققخدت الشم؛ن . م،حمالشيخنا نال )١( 
)ح(س والشن م1لالث، كقول اسرعان: في )٢( 
)ح(.ني وم المعلومة ني لت )٣( 
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كلامهمعنى وهو بحال، يجوز لا المتندمون وقال 
جاريةالعادة وليست الناص، يعتاده عما نهى إنما وهو ومنموصه. 

قامواالذي والأصل عروقه. دون يياع أن والخيار والقثاء الطخ في 
بنؤإبرامم الأثرم، رواية في عنه المنصوص فإن عنده، ممنؤع عليه 

كانإن أنه ت صلاحه يبد لم يمر عليه الذي الشجر في الحرث 
الثمرة،مقصوده كان إن وأما جاز، الأعفلم مقموده هو الأصل 
وفيهاأرصا اشترى إذا وكذللث، يجز. لم I حيلة معها الأصل فاشترى 

هيالأرض كانت فإن صلاحه، يبد لم مثمر شجر أو زيع 
هوالمقصود كان ؤإن تبعا• معها والريع الثمر لحول جاز القصودت 

قولههذا كان ؤإذا يجز• لم ؛ لدللث، الأرض فاشترى والريع، الثمر 
إنماI والمياكلخ المشاثي من المقصود أن فمعلوم الشجر، ثمرة في 
يالنمبةيسيرة قيمة إلا لها ليس التي الأصول دون الخضراوات، هو 
الخضر.إلى 

وجهين:فيها وغيره عقيل ابن -محترج وقد 
فيعنه الروايتين إحدى على بناء المغيبات، بيع أحد.هماتجواز 

قولنا:على يكون إنما الخغ فإن ءلاهر، أنه ثلث، ولا • يرْ لم ما بح 
الغائب.ص فهدا الغاب بح صححنا فإذا يره، لم ما بح يصح لا 

بلبلها إلحاقا مجالك، كمذهب، مهللقا، بيعها يجوز ■أنه والثاني 
لوجهين:وغيره أحمل• أمحول قياس هو القول وهلءا الجوز. 

المدفوناتهذه ورق برؤية يستدلون الخبرة أهل أن أحلءهما: 
وجهه.برؤية العثل• يحلمون مما أجود ذللئ، ؤيعلمون حقيقتها على 

يقرونوهم به، الخرم أهل من الصالخن إلى شيء كل في والمرجع 

٠الحارث،.و)ح(: )ب( فى )١( 
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علىلمون الماتفق مما غيرها يعرف كما الأشياء هذه يعرفون بأنهم 
وأوكد•بيعه جواز 

يبعلم إذا فإنه بيعه• إلى الناس حاجة تمس مما هذا أن الثاني• 
عليهميتعذ>ر قد فإنه عفليم، صرر أصحابه على حصل يقلع، حتى 

فيفبقاوه بالقلع، فسد حملة قالعوه ؤإن فيه. والاصتنابة ا١٠^ مباثرة 
الأخضر.قشره ش ونحوهما واللوز الجوز كبقاء الأرض 

ْنفيها ما ْع العرايا يجوزون الحديث فقهاء من وغيرْ وأحمد 
الثمر.أكل إلى \و\خ أو الرف، أكل إلى المشترى لحاجة الزابة 
ّاش ثاء إن ذللئ، وسقرر بكثير، أؤكد هتا الباغ فحاجة 

بحجواز •' الحديثا فقهاء س وغيره أحمد أصول قياس وكذللث، 
بداإذا معدوم، بح على ذللئ، اشتمل ؤإن وظاهرها، بامحلمها المقاثي 

أنشجرة أو نخلة بعض صلاح بدا إذا بالاتفاق يجوز كما صلاحها، 
يعد.ي۵ااح لم ما فيها كان ؤإن ثمرها، جمع يباع 

الإنه ! قالواأن القياس س هدا حروج عن به امحتدروا ما وغاية 
بالعقدالبسرة أفرد لو لأنه واحدة، نخالة ص ، أ لذلك الثع إفراد يمكن 

وهذا. يومهافي تصفر البسرة لأن واحد، يوم في بغيرها احتلف، 
المقثاة.فى موجود بحينه 

تبحاالمعدوم يع عن وأحمد الشافعي أصحاب، بعض اعتذر وقد 
للموجود.بتاح ليس العقد يعل الثمرة في الزيادة من يحدث، ما بأن 

ملكه.فى موجود لأنه للمشتري، ذللث، يكون ؤإنما 

يجس،لأنه العذر، هذا اد فيعلمون الهلادفتين من والجمهور 

»كللك«.)ب(: في )١( 
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العمد،بمطلق الشجر على إبقاءها ويستحق الثمرة، مقي البائع على 
توحدبه ما الباع على وجب لما بالعقد الزيادة يستحق لم ولو 
العقد،أوجبه الذي المبع توفية البع بحكم البائع على الواجب فإن 

الملك.موجبات من كان ما لا 

فيالملاح بدا إذا أحمد عن احتلمت، الرواية نإن وأيمان 
صلحما إلا ساع لا أم جميعها، بح يجوز هل الحدائق من حديقة 

ووض•'على منها؟ 

اختياروهى صلاحه، بدا ما إلا يباع لا أنه ت عنه أشهرهما 
ثافلأ.وابن بكر كأبي أصحابه، قدماء 

للجميع.صلاحآ البعض في الصلاح بدو يكون I الثانية والرواية 
،١تبعهمار ومن والقاصي حامد كابن أصحابه، أكثر اختيار وهي 

بستانفي كان إذا ت قال أنه الرواية هذه في عنه المنصوص ثم 
فمنهماليلؤخ. عليه الأغالبا كان إذا بيع بالغ' غير وبعضه بالغ، بحفه 

حكيموأبي أحيرأ، كالماصي والكثير، القليل صلاح بين مرق من 
غيب،إذا بما الحكم نمر ممن وغيرهم البركات وأبي المهرواني، 

الخطاب،كأبي، والكثير، القليل الملاح بين سوى من ومنهم الملاح، 
فقالمالك، وزاد . والالي.ث، والشامعي ماللت، مول وهو وجماعات، 

أحمل..عن رواية ذلك، وحكوا الأقرحة. من حاورْ لما صلاحا يكون 

-الرطب، من ني كالين - النؤع صلاح يكون هل هؤلاء؛ واختلف، 
وأحمد.الشافعي مذهب، في وجهين على الرطبإ؟ أنواع لسائر صلاحا 

محمد.وأبي عقيل وابن القاصي قول وهو المح، أحدهما؛ 

«.U>jboارس )ب(: ؛ي )٢( ٠يوجد٠• ت )ج( ش )١، 



الخطاب.أبي قول وم الجواز، ت والثاني 

-واللوز كالتفاح - الجنس صلاح فمال! هؤلاء على الليث وزاد 
الثمار.أجناس لصاتر صلاحا يكون 

فإنذلك. إلى تدعو الحاجة أن ذللث،! ص شينا جوز من ومأحذ 
واختلافالمشاركة، موء إلى يمضى بعض دون ذللث، بعض بيع 

سوىومن واليساتين، حد الوا الصتان بين فرق من علة وهده • الأيدي 
بثرؤعيحمل وذلك العاهة. من الأمن المقصود ت فال فإنه بينهما، 

الصلاح.في الثمر 

سدوررحتى نبي القول أن ذلك؛ منح من ومأخذ 
١الجمح صلاح بدو يقتضي ، صلاحهاء 

مجنالسمتان بيع جوز من أن المذاهب! هدْ من والغرض 
بيعجواز نوله! فقياس بعضه، في الصلاح لبدو الواحد الجنس 

أجزاءس كالمعدوم فيها هنا والمعدوم . بعضهاصلاح يدا إذا المهثاه 
اليعفي الأشجار تفريق إذ أكثر، ذللث، إلى تدعو الحاجة فإن الثمرة، 

عناللمهلة وتمييز والخيارات، والقثاءاُت، البهليخات تفريق من أيسر 
ذلكفي الناس اجتهاد فإن يتضع!-، لا أمر فإنه يثق، لم لو اللقطة 

متفاوت.

هدهفي مالك موافقة تمتمي أحماو أصول أن ! هل.امن والغرض 
قدأو الجوابان، بعمى في عنه بروى ند كما ائل، الم

والأئمةوالتابعين الصحابة س العالم أن وكما أصوله، على أصحابه 
يكونفكدلك وقتين، فى قولان الواحدة المسألة في له يكون ما كثيرأ 

٠١٧٧صتخريجه سق )١( 



بعضفي فيجيب وقتين• في قولان المائل من الواحد النوع في له 
فيآحر بجواب الأفراد بعض في جيب يووقت، في بجواب أفرادها 

يكنلم فإن قولان، فيها له كان مستوية الأفراد كاك ؤإذا آخر• وقت 
لكنؤإن حلاف، بلا واحد فيها افقوله المجتهد إليه يدهب فرق بينهما 

الت الخطاب، أبو منهم طائفة لتا مما ، المجتهد[ إليه يدهب ند مما 
لمإذا الجواب، يخرج - يعلى أبي كالقاضي - الجمهور وقال يخرج• 

منهؤلاء ومن أصوله. اقتضته كما الفرق، إلى يذهب ممن هو يكن 
أميفرق ممن هو هل يعلم لم ؤإن مستويين، رآهما إذا الجواب يخرج 

كانفإن لهما، تحضرأ م وبعض الأفراد بعض بين فرق ؤإن لا• 
الفرق<__، لكن ؤإن له. قولأ الفرق كان • شرعيا مأحذأ الفرق سبب 

أعلمبه الخبرة أهل يكون قد مما ذللث، ونحو حيا أو عاديا ماحدأ 
بينهمايفرق لا الحقيقة في فهذا ، ذللث، يباشروا لم الن"ين الفقهاء من 

ورثةالعلماء فإن العالم، يعلمه لم الدنيا أمر من أمر هو ؤإنما شرعا، 
منلكن ما فأما دنياكم، بأمر أعلم أرأنتم .• البي قال وقد الأنبياء، 

•٢^^٢، دينكم أمر 
مييالعلم من نوعها أو المسالة عين في الاحتلأف، وهذا 

لكنفإذا والإساُت،. بالنفي مقالتين اختلاف التناقص لأن أيضا، تناقضا 
تمثاله في أو فيه آحر وقت، في وقال حرام، هذا إن قال! قد وقتا في 
تناقضفقد - بحرام ليي أنه يستلزم ما قال أو بحرام، ليس إنه 

مهيبا،مجتهد كل يقول! من عند كليهما في مميج، وهو قولاه، 
اعممده.ما غير المجتهد على حكم البامحلن في ض ليس وأنه 

و)ح(.)ب( في وص المْلبوعق في ليتا )١( 
وأبوبعليا"/'آأا، وأحمد (، ٢٤٧١)ماجه وابن (، ٢٣٦٣)لم مأخرجه )٢( 
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عالمهالباطن، في حكما ض إن ت يقولون الدين الجمهور وأما 
ساقضها،التي المقالة في يعلمه ولم المقاكين إحدى في ]العالم[لا، 

فصيممن عاليه يثاب ما مع له، مغفور احتهادْ مع به علمه وعدم 
منالاحتهادات( تعارض يعضهم يثبه ولهدا طلبه. في واجتهاده للحق 

كلُأن بينهما الفرق مع الأنبياء، شراع في والمنؤخ يالنامخ العلماء 
وظاهرأ،باطنا اض حكم يخطاب ثان وح والمنالتامخ من واحد 

المتناقضين.الحالم قولي أحد بخلاف 
الهلريقوملوكه بتقواه، عالمه سمر يقوله، فيما الله يتقي ءيْن هدا 

الراشد.

مناقضاتهم،في من.مومون فهم والخصرمات،: الأهواء أهل وأما 
قصده.يجب لما قصد حمن ولا علم، بغير يتكلمون لأنهم 

نوعان;الإنسان قول( فلازم هدا وعلى 

فإنيلتزمه، أن عليه يجب مما ؛هذا الجن،• نوله لازم ت أحدهما 
يمتنعرلا أنه حاله هن علم إذا إليه يضاف أن ويجوز حق، الحق( لازم 

منالأئمة مذهب، إلى الناس يضيفه مما وكثير • ءلهورْ بعد التزامه من 
اuب.هدا 

إذالتزامه، يجب، لا فهذا بحق. ليس الذي نوله لازم • دالثاني، 
غيرعالم كل س واقع التناقص أن بينت وقد تناقض. قد أنه فيه ما أكثر 

إليه،يضاف فقد له ظهوره بعد يلتزمه أنه حاله س عرق إن ثم الميين، 
قدلآكونه يلتزمه، لم اده فله ظهر لو قوت( إليه يضاف أن يجوز فلا ؤإلأ 
يلزمه.ولا القول، ذللئ، بفساد يشعر لم وهو يلزمه، ما نال، 

)ح(.في ومحي المطبوعة في لمست، )١( 

٩٣!



هوهل المذهب: لازم في الماس اختلاف في الممصمل وهذا 
منكان فما أحدهما. إطلاق من أجود هو بمذهب؟ لمس أو مذهب 
فليسيرمحاه لا وما قوله، فهو له وضوحه بعد القائل يرمحا٠ اللوازم 

ْعالتزامه يجب الذي اللازم بين الفرق وهو • متناقضا كان ؤإن قوله، 
عرففإذا للزومه. اللزوم ترك يجب، الأي اللازم و[لا؛ اللزوم !؛مع 
متوجهوهنأا . منهاوالواغ المقالأاأت، محن الواجب، بين الفرق عرف هذا 
.لزومهابعدم هو يصرح لم اض اللوازم في 

بحال،اللازم إليه يماق أن يجز لم اللزوم هو نفى إذا فأما 
ملتزمالكونه قاله، المي. أن اعتقدنا ما عالم كل إلى لأصيف ؤإلأ 

له:لازما كان ؤإن الرمول، عن نفاه ما إليه ، يقفلم فلما لرمالته، 
منيلزم ولا نفاه• الأي واللازم ينفه لم الأي اللازم بين الفرق ظهر 

عنيكون قد لأنه يلزمه، ما للزوم نفيه الحكم على نص كونه 
وقمحن•ش اجتهادين 

الاختلافوجود مع - الأهواء وأهل العلم أهل بين الفرق وببإ 
القصدحسن من به أمر ما فعل قد العالم أن - •' منهما كل قول فكب 

لمؤإن دليله، عنده قام ما باعتماد الفلاهر في مأمور وهو والاجتهاد، 
بتصديقالح،اكم يومجر كما بيميني، لمس اعتمادا لكن مهنابقا، يكن 

وكماكذبا، أو أحهلآ قد الباطن في كانا ؤإن العدل، ذوى الشاهدين 
مافيعتهال. الفلاهر. أو؛اتبلع المحايهل، الحيل المخبر بتصديق المفي يؤمر 

المعللوبفالاعتماد مaلايقا. الاعتقاد ذللت، يكن لم ؤإن ذلك،، عليه دل 
غيريكون نل. كان ؤإن الحبال، يه يؤمر مما الظن على يغلب الأي هو 

قهل.مهلا؛ق غير باعتماد الباطن فكب مأمولين يكونوا لم ؤإن مءلا؛ق، 
معقمحيتين، أو قضية فك؟ متناقضين اعتمادين العالم اعتمد فإذا 

]لزوم[.المهلومة في )١( 

٩٤!



لمبما عير والحكمة! الكتاب من باتاعه أمر لما واتباعه للحق قصده 
^4،فإنهم الأهواء، أصحاب بخلاف عنا، المرفؤع الخهلأ وهو يعلمه 
يقولونهبما ويجزمون ؛؛، ٢٣ه ألأمس ئتوى وما أقلى إلا يممن 
فيعممدونبجزمه• العلم عدم مع الشص، يقبل لا حزما والهوى بالغلن 

يزمروالم ما ؤيقمدون ظاهرأ. ولا باطأ لا باعتماده، يؤمروا لم ما 
منعنهم يصدر ملم • به يؤمروا لم اجتهادأ ؤيجتهدون بممده، 
ظالمين،فكانوا يعلموه، لم مجا مغفرة يقتضي ما والقصد الاجتهاد 

•؛القالين شبيها جاهلين، أو عليهم، ؛المغضوب شبيها 

الحق،سوى غرض له ليس المحض الخلمي الاجتهاد فالمجتهد 
المحقيعلم من فهو المحض! الهوى متبع وأما طريقه. سللث، ومد 

عنه.ؤيعاند 

هوى،له يكون أن وهو - الناس غالب، وهم - آخر م قوثم 
ولهذاوالشبهة. الشهوة فتجتمع شبهة، إليه قصد •^، ٧١الأمر في وله 

البصريحب اه ررإن مال! أنه س المبى عن مرمل حديث، في جاء 
حلولعند الكامل الحفل ؤيحمب، الشبهات،، ورود عند النافذ 

((^١،.الشهوات، 

الهوىوصاحبإ مأجور، أو له مغفور المحمى فالمجتهد 
علىالمركب الاجتهاد المجتهد وأما للعذاب، مستوجب المحفس 

مابحسب درجات على ذلك في وهم مسيء. فهو ت وهوى ثبهة 
*حمه لما ا الحسنان ولإ^سسب ملب، 

•يدلي مبتلون — تصوف أو فقه إلى لهنشبن ١ من — الماخرين وأكر 

متروك،إمناده وفي ( ١١٠٨١،  ٠٨٠)القضاعي أحرجه ؛١( 

١٩٥



أحمد،وأصول( مالك،، أصول عليه دلت، الذي القول وهدا 
معاملات،ءالس، يدل وعليه الأنوال. أصح هو • غيرهما أصول وبعض 

توسعمن( وكل • به إلا معاشهم في الناس أمر تمم يدلا لف، ال
]ماإجازة إلى يضعلر ألت( بد لا فإنه I غررأ يعتمده ما تحريم في 

المسألة،هذْ في يقالدْ الذي مذهبه عن بخرج أن فإما حرمه[لا،. 
أحدأرأينا فما أحبارهم، وبلغتنا الماس رأينا وند يحتال. أن ؤإما 

نعلمونحن ذلك،. يمكنه ولا ائل، المهذ0 تحريم في مذهبه الزم 
المحالفمن يذكرونها. التي يالحتلة تزول لا التحريم دة مفأن نطعا 

بحيلةإلا يبيحه لا ثم إليه، محتاحون نحن أمرأ علينا ^ ١٠٧١يحرم أن 
١اللع.—، جنس من هي ؤإنما فيها، فانية لا 

أحل.فوجال.ته الحيل، في الماس أوقع ما أغلب تأملتا ولمد 
دفعيستطيعوا فلم أمورهم، في بتضييق عليها جوزوا ذنوب إما • شثمت( 

جرىكما بلاء، إلا الحيل تزدهم فلم بالحيل، إلا الضيق هذا 
هادُوأأق;؛تت\ ين جلإ تعالى! قال وكما اليهود، من بت، اللأصحاب، 

عملي.ب، ينالأنس، وهل.ا [، ١٦٠لالساءت لهمه ا.والت، طنيسق، علغم حزمنا 
هذافاصهلرهم الماؤع، تحريم س اعتمدوه لما التشديل. في مبالغة ؤإما 

فمنؤإلأ الاجتهاد، حطأ س وهذا بالحيل. الاستحلال إلى الاعتقاد 
يحوجهلا اف فإن عليه، أوجب،ا ما وأدى له، أحل ما وأحن. الله اتقى 
سالأين في علينا يجعل لم سبحانه فإنه أبدأ. المبتا.ءة الحيل إلى 

هوالأول؛ فالمّتا المحة. بالحنيفية . نجينا بحث، ؤإنما حرج، 
وصمؤهمّا والجهل والظلم العلم. عدم هو الماني؛ بجا والالفللم، 

فللؤماكاى إيتز ؤو؛دإها قوله؛ في الل.كور للإنسان 
 :،--^llS[٧٢.]

الد®.حرمه ،اما )ح(؛ ش !١( 
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منالمحرمات علينا حرم إنما اش أن هدا وأصل 
كالميرالتصرفات من أو الخنزير، ولحم والميتة كالدم الأعنان، 

منذلك في لما وغيره، الغرر من بنوع فيهما يدخل وما والربا 
آلسعلثنيؤل—١ بحانه؛ ّبقوله ورسوله عليها الله نبه التي المفاسد 

رصأس دؤ ص ^٣' رأتيسي ثم ؤ أتنو» سمحإ بجيع أن 
.[ eJCUl]نُمون أنم ئنل ألنللع 

كانمواء والبغضاء، العداوة يوير الميسر أن ت سبحانه فأحبر 
حقبلا المال وأحد قالية بلا المغالية فإن باللعب، أو بالمال ميسرأ 

ينزيد المحابة من المدينة فقيه روى وكدللث، • ذلك النفوس في يو؛غ 
الثمار،يتيايعون اف رسول عيد على الناس رركان فال؛ ظنه ثابت 

الثمرأصاب، إنه المبتاع قال تقاصيهم وحضر الناس ، ]حذ[ل فإذا 
فقال• بها يحتجون عاهات ؛ ^١٣أصابه مراض، أصابه اليمان، 

فلالا، فأما ذلك، في الخصومة عنده كثرت لما - اقه. رسول 
لكثرةبها، سير لهم ورة كالممر، الصلاح يبدو حتى تبايعوا 

بجعيكن لم نيدأ ®أن نيد؛ بن خارجة وذكر واختلافهم*• خصومتهم 
رواهالأصفر،، من الأحمر فيتبين الثريا تعللع حتى أرضه نهار 

أحمدوروى ®خمومتهم*لى• قوله•" إر داود وأبو تعلقا، المخاري 
الثمارنتباح ونحن المدينة الله. رمول ررندم ت فال عنه ني المفي 

هدا؟ما ت فقال حصومة الله. رسول مع فصلاحها، يبدو أن قبل 
والقثام،اليمان أصابنا يقولون! الثمار ابتاعوا هؤلاء إن له! فقيل 
صلأحها،أ'ا،.يبدو حتى تبايعوها فلا .! الله رمول فقال 

البخاري.من والمثبت، رجيا، وفي)ه(! ، رأجد• وفي)أ(; ، •أحدب،• ت الملومة في )١( 
(.٣٣٧٢)داود وأبو (، ٢١٩٣)البخاري أحرجه )٢( 
.١ ٩ • ه/ أحمد أحرجه )٣( 

!٩٧



منإليه أفقت ما ذلك: عن المي. نهي صجب أن أحبر فمد 
يبدوحتى الثمار مع عن نهيه ثبت وند الغرر. بيؤع وهكذا الخصام. 
وجابرعباس وابن عمر ابن حديث من الصحيحين، في صلاحها 

تعليله،أنس حديث وفي هريرة، أبي حدين، من لم موفي وأنس. 
حتىالثمار بح عن نهى س اف رسول ارأن أنس: عن الصحيحين ففي 

فقالتممث، أو ئحمث حتى نال: تزهى؟ وما قيل: يزهى، 
مادأحدكم يأحذ يم ١^٠^؛، اه منع إذا أرأيت اممه رمول 

يزهو،حتمح، الثمر بح عن نهى ه المي ءرأن رواية؛ وفي أحيه®ل١آ• 
افمتع إن أرأيت، وتصفر، تحمر قال: زهرها؟ ما لأنس: فقيا 

جعلالدمشقي: عود مأبو قال أ-حيلث،اا؟ مال تستحل بم الثمرة، 
حديث،من الثمرة* اممه مع إن ارأرأي.تا أنس: قول والدراوردي ماللث، 
•غلط أنه ؤيرون فيه، أدرجاه س، الني 

-أنس كلام من أو المي.، كلام من كان سواء اسل. فهذا 
عقدفي أحذْ حيحإ بالّاطل، للمال أكلا ذلك في أن بيان فيه 

مضمون.عوض بلا معاوصة 

والبغضاءالعداوة مظنة كونه هي الغرر بيع ممدة كانت، ؤإذا 
عارضتهاإذا الممدة هذه أن فمعلوم بالباطل، الأموال وأكل 

هاموالبالخبل السياق أن كما عليها، قدمت، الراجحة المملحة 
غيرْيجز لم ؤإن بالعوض، جاز مرعية مملحة فيه كان لما والإبل، 
منفعة،فيه يكن لم إذا الرجل يه يلهو الذي اللهو أن وكما بحوض، 

لهورركل الّك، ذكرْ ما وْو - منفعة فيه كان ؤإن باطل، فهو 

^a/yومالك، (، ١٥٥٥ومسلم)(، ٢١٩٨)البخاري أحرجه )١( 
(.١٥)( ١٥٥٥وسلم)(، ٢٢)٨•البخاري أحرجه )٢( 

١٩٨



وملاعبتهفرسه، وتأديبه بقوسه، رميه إلا باطل، فهو الرجل به يلهو 
حقا.اللهو هذا صار - ، الحقءل من فإنهن امرأته، 

أشدالمعاملات، ^٥ بتحريم الناس على الضرر أن ومعلوم 
لأنبالباطل، مال أكل أو تباغض، من فيها يتخوف ند مما عليهم 
الشديدةوالحاجة ماسة، إليها والحاجة تقالم، كما يسير فيها الغرر 

الممدةأن على ممنية جميعها والشريعة الغرر. يسير بها يندفع 
إذافكيما المحرم، أبيح راجحة حاجة عارصها إذا للتحريم المقتضية 

الثمربقاء إلى داعية الحاجة كانت، لما ولهذا منتفية؟ المفساوة كانت، 
ذللث،،الشؤع أباح الصلاح، كمال إلى الشجر على البيع بعد 

ولهذاتعالى. الله ساء إن قاعدته سنقرر كما العلماء جمهور ]وهاله[ 
السعبحل، تلمت، إذا أنها الحديث،! وفقهاء المل.ينة أهل مذهب، كان 

عنصحيحه في لم مرواه كما الباغ، صمان من هلكت، بجائحة 
ثمرأأحيلث، من بعن، ررلو ه؛ اض رسول قال قال! اممه عبد بن جابر 

أحيلث،مال تأحذ بم سيثا، منه تأحذ أن لك، يحل فلا جائحة، فأصابته 
بوصع. الله رسول *أمر عنه! لم لمرواية وفي ، حق؟® بغير 

بلغهؤإنما - الحديث، هال.ا يبلغه لم لها )ههبه والشافعي • الجوانح® 
الكوفيين!بقول ذللن، فى أحذ — فيه اصءلرُ،تإ عيينة بن فيان ل حدينا 

لأنالقبض، بعد تلف، قد مبيع لأنه المشترى، صمان من تكون إنها 
أمشى،الكوفيين أصل على وهذا قيض• وبينه المشترى بين النخلية 

.١٤٤؛/وأحمد (، ٢٨١١)ماجه وابن ^ ١٦٣١)/اكرمذى آحرحم )١( 
قاله[.]كما لعله ةق،بجت العيمين محمد سخنا ء1ل )ج(. من والمثبت، ]ناله[ النسخ في )٢( 
ماجهوابن ، UYn/؛والمسالي (، ٣٤٧)•داود وأبو (، ١٥٥٤مسلم)أخرجه )٣( 

(٢٢١٩.)

(.١٧)( ١٥٥٤لم)مأحرجها )٤( 

١٩٩



العقدموجب ؤإنما الشجر، على إيقاءه يملك لم المشتري لأن 
أصلهسنازكر لقياس طرد وهو حال• بكل الناجز القبض ت عندهم 

أعالملا أني ومع ذلك،. على تقوم لا آدم بني مصلحة أن مع وصعقه، 
القبضمن التمكن قبل التالف، المبيع بأن صريحة سنة . النمب عن 

.هذاالجوانح حديث، إلا ؛تالفه الحقل ؤينفح الباع، مال من يكون 
نبهما وهو يوافقه ]الصحيح[ الاعتبار لكان منة فيه يكن لم ولو 

فإنحق؟؛؛، بغير أحيه مال أحدكم يأحد اربم بقوله! . النما عليه 
عندلا ونصجها، كمالها عند حدائها من يتمكن إنما للثمرة المشتري 

.يئايميئا المنفحة استيفاء من يتمكن إنما تأحر المأن كما العقد، 
قبلالمؤجرة العين كتلف، الجذاذ ]من التمكن قبل الثمرة فتلف، 

المؤجرصمان من يتلقط الإجارة وفي المنفعة، استيفاء من ، التمكن[ر 
البيع.في ، ^،J]Uبالاتفاق، 

١لمتريوأن المنفعة، ؛، _liلم المتاجر بان ينهما يفرق حشفة وابو 
أصله.وسنذكر الشافعي، به يقول لا الفرق وهذ>ا . الإبقاء يمللث، لم 

وفيصلاحها، يبدو حتى بيعها عن نهى قد . اليي كان فلما 
الثمرتتثايعوا ررلأ اض رسول قال ت قال عمر ابن عن لم لملففل 

ررنهىعنه! لم لملففل وفي ، الافهءا عنه وتذم، صلاحه يبدو حتى 
نهىالعاهة، ؤيأمن يبيض حتى المبل وعن تزهى، حتى النخل بيع عن 

قال!ه هريرة أبي عن داود أبي سنن وفي ، واامشترياا البائع 
ءارضاالْ،•كل من يحرز حتمح، النخل ينع عن . اش رسول ارنهمح، 

.و)ح( )ب( من والمثيت ٠رالهsريحء، ت المطوعة في )١( 
)ح(.في ومر المهلبومة قي ليس القوسين بين ما )٢( 
؛٥٠)( ١٥٣٥سلم)أحرج،، )٤( (. ٥١)( ١٥٣٤لم)مأحرجه )٣( 
.٣٨٧آ/وأحمد (، ٣٣٦٩)داود أبو أحرجه )٥( 



صلاحهبدو بعد فإنه معدومآ، لكن كونه ليست الملة أن فمعلوم 
المقصودولمس العقد• وقت موجودة تكن لم أجراء يريد العاهة وأمنه 
مابمسها فد إذ إليه، مسل لا هذا فإن المادرة، العاهات من الأمن 
.هبمثنون ولا مثبمت ونلآم،ا ^١^١ الذين الجنة أهل عن اش ذكره 

آلاميس إدآ ؤ-ءلآ قوله: في يونس مرره في ذكره وما تاسم[، 
نؤو و ي قج أي 

ودالمقم ؤإنما تبمؤنس[، ألاثمى لجج أم ئ حميدا يجعلمها 
قبلالزيع تصيب إنما وهذه وجودها، يتكرر التي ]الأفة[ ذهاتحح 
نادرةذلك يعد العاهة إذ الثمر، في النضح ظهور وقبل الحب، اشتياد 

لهيكن لم ا لالغاية[أ هذه بعد بيعه مغ لو ولأنه ناله، ما إلى ية بالن
بعدالشجر على الثمر وبيع • الصلاح كمال حين إلى بيعه يجوز ونت، 
علىئهلحه ؤإيجاب واحدة، جمالة يكمل لا لأنه متعذر صلاحه كمال 
الغرر.صرر على مرب، صرر فيه مالكه 

إليهيحتاج الذي البح جواز مملحة قدم اممه رسول أن فتبين 
بهاالي؛عث، الحكمة أصول تقتضيه كما اليسير، الغرر ية من'ٌلى 

أمته.وعلمها 

ماإلى ناظر غير ه، نففي انعقد الذي المياس طرد ومن 
وصاقالدين، أمر من كثيرا د أفالراجح: المانع من علته يعارض 

ّودينه عقله عليه 

اممه.رسول *أن رافع: أبي عن لم مصحيح ففي وأيضا: 
أبافأمر الصدقة، إل من إل عليه فقدمتا بجرأ، رجل من استسلفا 

»الُاعة«.فى)ح(:)١( 

)ج(من والمثت •العامة•، المعلوعت؛ في )٢( 



فيهاأجد لم فقال: رافع، أبو إليه فرجع كره، الرحل يقضي أن رافع 
الماسخيار فان إياه، أعطه ه؛ الض فقال رباهما، حيارأ جملا إلا 

قضاء((لا،.أحنهم 

المكيلسوى فيما الامتلأف جواز على دليل هذا ففي 
والحديث،الحجاز فقهاء عليه كما ونحوم، الحيوان من والموزون 

لردموجب القرض لأن ذللئ،، يجوز لا الكوفيين من قال لمن حلافا 
المكيلموى ما أن على وبناء بمنلي، لبى والحيوان المثل، 

مال.عن عوصا الدمة فى ست، لا والموزون 

هوكما الذمة، في تقريبا الحيوان مثل يثبت أنه على دليل وفيه 
أنهأحمل. مذهب، في ووجه للكوفيين، حلافا مذاهبهم، من المشهور 

بالقيمة.يثبت، 

هوت عاليه المعقود معرفة في المعتبر أن على دليل وهذا 
الالحيوان، ذلك، مثل حيوان وحول عن الإنسان فيعجز ؤإلأ التقريبا، 

الغصب،فى مضمون وأنه بمثلى، ليس الحيوان بأن القائلين عنلء سئما 
بالقيمة.والإتلأف 

الحمادإلى الديون تأجيل في الفقهاء احتلم، فقن. وأيضا 
مالك،،كقول يجوز ! إحل.اهماأحمد، عن روايتان وفيه والجدال، 

عليه.يدل الصحح في الذي جابر وحديسثإ 

إنعوؤ •؛ثج تعالى: فوله في الكتاب، دل فقد وأيضا: 

١٦٠لم)مأحرجه )١(  U/والماتي (، ٣٣٤٦داود)وأبو (، ١٣٣٣)والمرض (، ٠
.٣٩٠ص!/، ٦٥

سوى«؛ما Bاتراض و)ب(: )أ( ني )٢( 
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فيوالسنة [، ٢٣٦]اوشرْ: مهأه لهن مميبمؤإ أز ئسؤبمى )م تآ اقك للخم 
النكاحعقد جواز على • العلماء ؤإحماع ، واثق ت برؤع حديث 

بإجماعهم،بها لحل إذا المثل مهر وتستحق الصداق. فرض بدون 
برؤعلحديث المتبعين الكوفة وأهل الحديث، فقهاء عند مامت، ؤإذا 
متقاربالمثل مهر أن ومعلوم الشافعي. قولي أحد وهو واشق، بنت 

بدونه،النكاح حاز ما الهر في معتبرأ التحديد كان فلو محدود، لا 
هالّمح، ررأن ■ ءةه؛< الخيري سعيد أبي عن المد في أحمل رواء كما 
والمجساللمس بيع وعن أحره، له يبص حتى الأجير استئجار عن نهى 

وأنالهر، فرض فبل النكاح بجواز الشريعة فمضت، ،. الحجر،ال ؤإلقاء 
•محنهما الفرق على فدل، الأحر، محيض مع إلا تجوز لا الإجارة 

غير- البضع منافع وهو - النكاح في عليه العقود أن ث وسببه 
لأنالأحر، عوصه فكدلك، الحرف، إلى فيها المرجع بل محدودة، 

التابعالثمر فأنبه تابعة. نحلة هو ؤإنما المقصود، هو ليس الهر 
علىهوازن وفد قل،م لما وليلك، صلاحه. ياإ.و قبل المع في للشجر 

•لهم قال المح،، فاحتاروا اّل وبين المحي ين وحيرهم .، الخم، 
على. افه برسول تشفع نإنا . فقولواالناس، فخاطب قائم ررإني 

الناس،فخطب وفام ّ اطه رسول على ياللين متئفر وناللين، 
ومنذللث،، طبسا ثاء فمن نبيهم، هؤلاء على وددت قد إني فقال: 

افهيفيء ما أول من نلائص عشر رأس كل عن نعهليه فإنا اء ث

وأحمد(، ٢١ ١٥داود)وأبو (، ١٨٩١ماحه)وابن (، ١١٤٠)الترمذي أحرحه )١( 
(.٤٠٩٩)حان وابن "ا/'حأ، 

U/ائي الموأحرجه (، ١٨١)المراسل في داود وأبو ، ٦٨/٣احمد أخرجه )٢( 
حاتمأمح، علل كما الموثوق زرمة أبو وصحح معيد، أبي على موقوفا ، ٣١

٢٠٣



فيمطلقة بإبل الكتابة كعوض الإعتاق، عن معاوصة فهذا علنا«أ 
ابنعن المخاري روى وقد محدود. غير ]متفاوت[لآ، أجل إلى الذمة، 

نصرهم،إلى هم ألجأ حتى قاتلهم الشى. ارأن خيبر حدث في عمر 
منهايجلوا أن على نمالحوم والمخل، والزيخ الأرض على وغلمهم 

والحلقةوالبيضاء الصفراء ه الله ولرسول( ركابهم، حميتا ما ولهم 
ولايكموا، لا أن عليهم واشترط منها. ؤيخرحون السلاح، وهى 

علىمصالحة فهذا ،، ءهد،ال ولا لهم ذمة فلا فعلوا فإن شيئا، يغيبوا 
.اف رسول ااصالح قالات عباس ابن وعن معلوم. غير متميز مال 
رجب،في والبقية صفر، في المصفح حلمة! ألفي على يجران أهل 

وثلاثينفرسا، وثلاثين درعا، ثلاثين وعائية لمين، المإلى يولونها 
بها،يغزون الملاح أصنافح من صنفط كل من وثلاثين بعيرأ، 

أوكيد باليمن كان إن عليهم، يردوها حتى لها صامتون لمون والم 
داود.أبو رواه ، غارة® 

موصوفةغير الجنس، معلومة مطالقة ثيابا على مصالحة فهذا 
غيرمطلقة السلاح من وأنواع وإ؛ل حيل عارية وكذللئظ اللم. ؛صفايتح 
يكون.لا وقد يكون قل. شرط، عند موصوفة 

كالمداق- بمال ليس عما الموصى أن الممرصى بهذه فظهر 
والصلحوالجزية القصاص عن والصلح الخلع، في والفدية واوكتابة 

والأجرة.الممن يعلم كما يعلم، أن بواجب لس -• الحربؤ أهل ْع 

.٩٦٤; والمهقي ، وأحمد(، ٢٦٩٣داود)وأبو (، ٢٣٠٧الخاري)أحرجه )١( 
)ح(.من والمثبت، ، ءرممماربْ الطيوعةت في )٢( 
ولمداود أبا إلا الأشران، تحفة قي المزي ذكر ولم (، ٣٠٠٦داود)أبو أحرجه )٣( 

.٠٧٣٣/١ الجاح الخد ،  ١٣٣آ/الأشراف تحفة انظر: اليخارى. إلى سزْ 
(.٣٠٤١)داود أبو أحرجه )٤( 



الأنها إما الأموال لأن غرر، على عقد كل الغرر بيع على ماس ولا 
ليسوما منها، الأعفلم المقصود هي ليست، أو العقود، هذه في تجس، 

محيالمذكورة الممدة إلى يفض لم غرر قيه وقع إذا المقصود هو 
والحرجانمسر من محيه ذللث، محي التحديد إيجاب، يكون بل السع، 
.تحديده ترك صرر على يزيد ما شرعآ المممى 

فصل

بيعمسائل ومن القاعدة، هذه فرؤع من إليه الحاجة تمس ومما 
بلادمن كثير في البلوى به عمت قد ما صلاحه، بدو قبل النمر 

مشتملةتكون الأرض أن وذللث، دمشق. سئما لا أكثرها، أو الإسلام 
علىذللث، مع اشتملت وربما للزيع، تصلح وأرض راس، على 

يسكنهاأو ؤيزدرعها، يقيها لمن يواجرها أن صاحبها فيريد مساكن، 
فيهالفقهاء اختلف، مما _ وغراس أرض فيها كان إذا - فهذا . ذلك، ْع 

أقوال:^ثة على 

والشافعي،الكوفيين قول وهو بحال، يجوز لا ذللئ، أن أحدها: 
أصحابه.أكثر عند أحمد مذم، من المشهور وهو 

الثلثينالبياض وكان قليلا الشجر كان إذا يجوز الثاني: والقول 
شجراتأو قليلة، نخلات فيها دارا اذكري إذا وكذللث، أكثر، أو 

قالكالقولين. أحمل. وعن ،، ما١٧قول وهدأا ذللث،٠ ونحو عنب 
قال:نخلات؟ فيها الأرض يستأجر الرجل لأحمد: قيل الكرماني: 

أرادأخلنه: يعجبه، لم وكأنه يثمر، لم شجرأ استأجر يكون أن أحاف، 
٠هذا من أكثر أحمد عن أفهم لم الشجر، 

إذاه جنغير من معه ه بجنربويا باع إذا فيما عنه تقدم ومل 
لبنأو ، صوفذات كثاة الجنسس، غير هو الأكبر المفمود كان 
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فإنهمالك، كقول الجواز، على أصوله وأكثر روايتان• لن أو بصوف 
كانؤإن حاز، العبد؛ مقصودْ وكان مال، وله عبدأ ابتاع إذا يقول؛ 
أوأرخا ابتاع إذا يقول؛ ولأنه الثمن، جنس من أو مجهولا، المال 
الأرضمقصودْ كان إذا يجوز يدرك، لم زيع أو ثمر، مها شجرأ 

والشجر,

الأرضا اساع١١فإن الإجارة، في ألتنا منظير المع في وهن>ا 
فيالعاهة تأمن لم التي الثمرة ويحول الخل واشتراء اشترائها، بمنزلة 

تبعا.الإجارة في والعنب الخلان، ثمر يحول بمنزلة للأصل تبعا البيع 
عننهه من . المك، عن ب ما ت المنع في الفريقين وحجة 

فيأحرجا كما صلاحه. يبدو حتى الثمر وبيع ، المتن بيع 
حتىالثمار بيع عن نهى . الله رسول *أن عمرت ابن عن المحجين 

هاطه عبد بن جابر عن وفيهما واوبتاع«أم. البائع نهى صلاحها يدو 
تثقح؟وما ؛يل؛ سمح، حتى الثمرة تباع أن . المك، ررنهى نال؛ 
أنلملم؛ رواية وش ،• ل  ١١منهاؤيزكل ،، تمفارل أو تحمار فال؛ 
جابر•عن المحدمحثا المثنى بن معيل• كلام من التفسير هدا 

المحانلةعن المبي. انهي قال؛ جابر عن الصحيحين وفي 
بيع*وعن لهما؛ رواية وفي، ،• والمحابرةا١أ والمعاومة والمزابنة 

عطاءعن أنيسة أبى بن نيد عن أيضا وفيهما ®المعاومةاا، بدل نين* ال

استئجار.لعاله ت هققل العمن محم،و شيخنا يال، )١( 
تخريجهسق )٣( تخريجه سق )٢( 
)ح(.من والمثبت، روتمفارا، ت ال0ووءة في )٤( 
(.)٤٨( ١٥٣٦وسلم)(، ١٢١٩٦)الخاوي ا-؛محه )٥( 
U/وازني (، ١٣١٣)واكرمذي (، ١٥٣٦)لم وم( ٢٣٨١)المخاري اخرحه )٦( 

الألفاظ.م انحلاف مع  ٢٩٦
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والمخابرة،والمزابتة الحاهلة عن نهى . اض رسول ررأن حابرت عن 
ي}كل(أو بمفر أو يحمر أن والإشقاْ: ينقه، حتى النخل يشتري وأن 
معلوم،الطعام من بكيل الحقل يباع أن والمحاقلة؛ سيء، منه 

الثلث،I والمخابرة التمر. من اق بأومالنخل يباع أن ت والمزابنة 
هذايذكر جابرأ أّمعت I لعطاء قلت ت ليد قال . ذلك،وأشباه والرع، 

سألتقال: الثغري أبي عن وفيهما نعم«لا،. قال: المي.؟ عن 
النخلبيع عن س اض رسولط ررنهى فقال: النخل بيع عن هماس ابن 

رجلفقال يوزن؟ ما فقلت: يوزن. وحتى يوكل، أو منه، يأكل حتى 
قالقال: ته هريرة أبي عن لم موفي ]يحرزآآ،. حتى عنده: 
سناعوالا ، صلاحها[ يبدو حتى الثمار تبايعوا ررولأ اممه رسول 

؛اكمر«ل؛،.الثمر 

سنينالنخل لمر بح أن على الملم أهل أجمع المذر: ابن وقال 
أنقبل الثمر باعه فقد والشجر الأرض أكراه فإذا : قالوايجوز. لا 

من]ثم ه، الني عنه نهى الذي هو وهذا سنتين، أو سنة وباعه يخلق، 
قال:قليلا كان إذا جوزه ومن والقياسآأ العموم طرد مطالقا منه مغ 

يوبر،لم لمر وعليها النخل ايتاع لو كما العقود، في يحتمل اليسير الغرر 
؛العقد.إقرائه يجز لم ؤإن يجوز، فإنه صلاحه، يبد ولم الر أو 

فقهاءمن وغيرهما وأحمد الشافعي أصل على حدأ متتوحه وهذا 

التنمل.هذا بدون ( ٢٣٨١)الخاري في وأصله ( ١٥٣٦لم)مأحرجه )١( 
البخاري.في لما الموافق وهر )ج( من والمشت ، ايحزرء ت المطبوعة في )٢( 

ولكل)يحزر(، وعنده ( ١٥٣٧)ومسلم (، ٢٢٤٦)البخاري أحرجه والحديث 
.٥٠٤؛/الفتح في حجر ابن بينه صحيح وجه ٌنهما 

(.٥٨)( ١٥٣٨)سلم أخرجه )٤( )ح(. في وهي المطوعة في لمت )٣( 
القياس[.لعموم طردأ مطالقا منه مع ]نم ت المطوعة في )٥( 

٢٠٧



اسياعيجوز لا لأنه حنيفة، أبي أصل على يتوجه لا ولكن الحديث، 
اللقد!وموجب صلاحه. بدو مبل ابتياعه ؤيجوز البقاء، يثرؤل الثمر 

لأنإبقاءْ، استحق فإنما الأصل مع ابتاعه فإذا الحال. في القطع 
الأصل.هذا على اش ثاء إن و«سكلم ملكه، الأصل 

شجرفيها التي الأرض إجارة من المنع أن ؛ليدن أبو وذكر 
•إجماع ت كثير 

شجر،فيها التي الأرض استئجار يجوز أنه I الثالث، والقول 
مالؤإليه عقيل، ابن قول وهذا ٠ مهللقا الإجارة في الشجر ويحول 
كانؤإن لف، المن لإجماع كا القول وهذا الكرماني، حرب، 

متصورين سعيد روى فقد حلاقه. المتبوعين الأئمة عن المشهور 
عبادبن عباد حدثنا -قال؛ مسائله فى الكرماني حرب، عنه رواه و- 

ستةوعليه توفي حقير بن . أميل.ررأن أبيه! عن عروة بن هشام عن 
وفيهاسنين، أرصه فمثلهم غرماءه، عمر فالءا ،، تدين[ل درهم آلاف، 

والشجر«.الخل 

وادالأرض على الخراج صريؤ الخطاب، بن عمر فإن وأيضا! 
الأرض،أ> أيدي في واكج، الخل فيها اض الأرض فأقر وغيرها، 
خراجاوالبيضاء السواد الأرض :ووب من جربمبإ كل على وجعل 
وعلىدراهم، عشرة ت العشي، جريب على جعل أنه والمشهور! مقدرأ. 
وعلىهم، درا ستة الرطبة! جريي، وعلى دراهم، نمانية النخل! جريئا 
طعام.من وقفيزأ درهما الزيع: جريب 

المخارحةهذه أن وأحمد! والشافعي ماللث، عند والمشهور 

)ب،(فى وهى المطبوعة في ليت )١( 

٢٠٨



الخراجوأن المصلحة، لعموم يوقته لم ؤإنما المؤاجرة. مجرى تجرى 
وهوشجر، فيها الش الرداء الأرض إجارة بمنه فهدا الأرض. أجرة 
أبوتعجب ولهدا وبعدم. زمانه في والمسالمون عمر عليه أجمع مما 

تخالف،آ ]العاماوة[ل س أن فرأى هذا، من الأموال كتاب في عبيد 
الفقهاء.طاه1ء_إ من علمه ما 

إليهاوالحاجة جائزة، الأرض إجارة أن عميل: ابن وحجة 
وماالثجر، بإجارة إلا شجر فيها كان إذا إجارتها يمكن ولا داعية، 

الشجر،قي بيتثيع لا المستأجر لأن جائز، فهو به إلا الجائز يتم لا 
عليها.لأيماني وقد 

تجوزلا أنه عندهما القياس كان والشافعي مالكا أن كما وهل.ا 
فيالزارعة جوزا بياض فيها شجر على العامل ساقي فإذا الزارعة. 

كماالثالث،، دون كان إذا ماللث، فيجوزه للمساقاة تبعا البياض، ذلالثإ 
كانإذا يجوزه الشافعي وكاJلائ، للأرض، تبعا الشجر بيع في قال 

والخلكثيرأ كان ؤإن بسقيه، إلا الخل سقي يمكن لا قر% البياض 
وجهان.لأصحابه ففيه قليلا 

الجزءفي بينهما ومحوي واحد، عقد في بينهما جمع إذا هذا 
وجهانففيه الجزءين بين فاصل إن يأما والريع، كالثالثإ المشرومحل، 
ففيهاقاة الموندم عقدين في بينهما فرق إن وكذللت، . لأصحابه. 

واحد.آ.وجها الزارعة تصح لم الزارعة ندم إن فأما وجهان، 
اقاة،للمتبعا عندهما تجوز لا الش الزارعة جرز ففد 

الأرصى.لإجارة تبعا الشجر إجارة يجوز 

و)ب()ح( من والمشت ، >االمنا^،،، المْووءةت في 
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بلاالثامعي أصحاب وجهي أحد قياس هو عميل ابن وفول 
نأوجوازم، على محتال بين هم هذا من المانعين ولأن شل،، 

الكوفيينفان ومتضرر. صارآرأ، ]أو حرام أنه يظن لما مرتكب[ 
الشجر،ثمر ؤيبيحه فقتل الأرض يؤجر بأن تارة الجوازت على احتالوا 

أومهللقا، إياها سيعه صلاحها، بدو قبل الثمرة مع في يقولون كما 
منقولةالحيلة وهذه . إبقاءهاؤيبيحه ،، الأحرةأ بجمح القطع بنرحل 

بجميعالأرض يكريه بان وتارة . وغيرهماوالثوري حنيفة أبي عن 
منحزء على ائيه يأن مثل ؛المحاباة، الشجر على اقيه ؤيالأجرة 

.لال٠الائ، الثمرة من جرء ألف 

يوسفكأبي المساماة، يجوز من يجوزها إنما الحيلة وهذه 
بحال،يجوزها فلا حنيفة أبو فأما القد.يم. في والشافعي ومحمد 
فقدوالينس،. الخل في الجديد في يجوزها إنما الشافعي وكذللث، 

منفعةمقابلة في الأجرة مى نأن إلى المعاملة هذه في اصظروا 
.مساقاتهافي ؛المحاباة ؤإما الشجر، ؛[عراء إما له ؤيتبؤع الأرض، 

إبطالفى ًتقإ من بعض ذكر المحاملة هذه إلى الحاجة ولفرءل 
الحيلمن يجوز فيما الحيلة هذه أحمد الإمام أصحاب من الحيل 

واكراحمد عن والمنصومن — لمسهاقاة ١ فى الممحاباة حيلة عني ا— 
وغيره.ماللث، كمانهِا بعينها، الحيلة هذه إبْلال ت أصحابه 

بنالله عبد روى لما قطعا، الصحيح هو الحيل هذه من والمنع 
بيع،في شرطان ولا وبيع، ملف، يحل ارلأ قال! . السي أن عمرو 

و)ح()ب( من والمثثت، ارومرتكم_،،ا، الaلوءةت ثي )١( 
.و)ج( )ب( من والثبت، ٠روصابراا، الطيوعن; في )٢( 

القيمة.لعله >ه1لؤؤ.' العثيمين محمد شيخا نال )٣( 



الأئمةرواه ،، ل  ١١عندك ليس ما بيع ولا يقمن، لم ما ربح ولا 
ونالماجه، وابن والترمذي ائي والنداود وأبو أحمد ت الخمسة 
ملم،بين يجمع أن عن . قنهى صحيح. حسن حديث، ت الترمذي 

مثاله.أو وبيع سلفإ بين جمع فهو ؤإجارة سلف بين جمع فإذا وبيع، 
والعاريةالهة مثل؛ والإجارة، المع إلى بمجمعه ضع وكل 

مثلهي ! ذلالث، وغير والمبايعة والمزارعة اقاة المفي والمحاباة 
القرض.

لأنوتبرع، معاوصة بين يجمع لا أن الحل.يث، معنى فجماع 
حزءآفيصير مطلقا، تبرعا لا المعاوصة، لأجل كان إنما الضع ذللث، 
أمربنبين جمعا بعوض لمس أنه على اتفقا فإذا العوض• من 

اوينمحلعة وباعه درهم ألف رحلا أقرنمر من فإن متنافيين، 
للسلعة،الزاني بالثمن إلا ]يالإفراض[ص يرض لم بألف حمجائة 

التيالألف لأحل إلا الزائد الثمن ذلك، سدل يرض لم والمشتري 
بلمحضا، قرصا أقرض هذا ولا بألمإ، بيعا باع هدا فلا ٠ اتترصها 
، ١١عجوة ارمد مسألة فهي بألفين واللعة الألف أءهلاه أنه ت الحقيقة 

ؤإلأتردد، بلا حرم ألن،! من بأكثر ألم، أحذ المممود كان فإذا 
التيالأرض من وهكذا المعروف. الخلاف على حرج 

ألفإمن بجزء ثمرها من رصي أو الشجر، وأعراْ بألف مائة اوي ن
التيالألف، لأحل بالثمرة تمع إنما أنه بالاصملرارت فعلوم ّ جزء 

حلهي فالثمرة الثمرة. لأجل الألف، بذل إنما المتاجر وأن أحنءها، 

.تخريجهمدم )١( 
.٢٢ص« يأتي مما بينهما الفرق الإسلام شخ سيض  ٢٢١
.)ج( س والمثبت ريالأنتراض•، )٣( 
اائرى«.)ح(: في )٤( 



اللعبمن صربا إلا الحيلة فليت بعضه أو علميه المعقود المقصود 
ظاهر.عليه المعقود فالمقصود ؤإلأ ]والإفساد[لا،، 

هذهاد فلهم ظهر وقد يحتالون أو يحتالون، لا والدين 
ؤيعتقدواللحاجة، ذللث، يفعلوا أن إما أمريزت بين ]هم[ الحيلة، 

ذلكيتركوا أن ؤإما الناس• أكثر عليه رأينا كما للمحرم، فاعلون أنهم 
الضررس عليهم فيدحل المعاملة هذه في الداخلة الثمار تناول( ويتركوا 

واحدذلك يلتزم أن أمكن ؤإن اممه• إلا يعلمه لا ما ]والأصطرار[لم 
الالذي الأموال بفساد إلا ذمح، التزام المسلمين بمم، فما اثنان، أو 

هوؤجعلر ت فيها الله قال شريعة عن فضلا قمل، ريعة ث يه تاتي 
اؤنرلطم أس ُؤيغد تعالى• وفال ؛!، ٧٨]الحج؛ ه حج بى آلنن ؤ، 

صنأن آثم ؤ؛ويئ تعالى؛ وقال [، ١٨٠لالقرْ: ألتسره مكم يبييد دلا 
،،رينءال ميبعثتم ارإيما الصحيحين! وفير [• ٢٨اء؛ تالثكإه؛ 

مافكل ،، سعة،،أ ديننا في أن اليهود ١اليعلم ، تعسرواا ولا واريسروا 
شرعا.منتفإ وهو حؤج، فتحريمه به إلا المعاش يتم لا 

الأمةيمكن لا مما هذا مثل تحريم أن ت هذا من والغرض 
بحرام،ليس أنه فعلم يطاق،، لا الذتم، الفساد س فيه لما قمل، التزامه 

)ج(.في وهم، المهلوعآ فير لت )١( 
)ب(.فير وهمر المهلوعق فير ليت )٢( 
)ح(.من والمئسى الوالإصرار،ا، المْلوءةت فير )٣( 
Y/وأحمد (، ١٤٧)والترمذي (، ٣٨٠)داود وأبو (، ٢٢٠)المخاري أخرجه )٤( 

،٢٤٢.  UlS'الأشراف نحفة انغلر: لم. مفي ليس والحاليث، ، ٢٣٩
.٥١٥ا/٦ الجامع ني والم

(.١٧٣٤)لم وم(، )٩٦المخاري أخرجه )٥( 
٠١١٦\إأحمد أخرجه )٦( 
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إسرائيلبني على كانت التي والأمار الأغلال من أشد هو بل 
فيالشريعة استمرأ ومن • محمد ( jUعلى عنا الاه ووصعها 
عيرأنبمعلر ^؛٣؛، ت تعالى قوله على مبنية وحدها وممادرها مواردها 

1،آنثلز يجئ •' ه وقول[، ١٧٣تال_مرة: عثته إم ثلأ عاد لا و٣ 
مافكل ٣[. ]المائدة: يحسره عغور آثذ لإئم خئبي غير محتمخ 

تركهي معصية: مسه يكن ولم معاشهم، في إليه الناس احتاج 
المضطرمض في لأنهم عليهم، يحرم لم محرم، فعل أو واجميإ، 

معصيةمفر افر كالممعصية، سببه كان ؤإن عاد، ولا باغ ليس الذي 
الديون،لزمته حنني المحاصي في للمال والمنفق الميتة، إلى فيه اضعلر 

ؤيمضىالمنة له فتباح ضرورته. يزيل ما له ؤيباح بالتوبة، يؤمر فإنه 
وحالهالمحتال، لنفسه الفلالم فهو يتب لم ؤإن ■ الزكاة من دينه عنه 

ثئبماس؛بما جمثادثم كأيهلّ واد فيهم• افه قال، الذين كحال 
@هثثتون ؛^١ توثم ْىقإش تبيث ب بميزث لا جء 

هثم ل؟ك ْءيي عمحم حبما كادوأ أرثبكح ين ؤئْلار وقوله: لالأء-راف[ 
عليها.الله ماء إن ننبه ربما عظيمة ناعية وهدم [. ١٦*]الماء: 

هوعميل: ابن اختاره الذي لف العن المأتور القول وهذا 
اممهشاء إن الصحيح وهو الشافعي. أصول وبحقي أحمد أصول قياس 

شرعاالتحريم نفي على الدالة الأدلة بعد متحددة لوجوه تعالى، 
أصحاببه استدل عما الجواب بعد تتم إنما هذه دلالة فإن وعقلا. 

الأول.القول 

بنيي أمقصة في عمر فعل من ذكرناه ما الأول: الوجه 
كانالذي بالمال فيها الأي والشجر الأرضى يبل فإنه الحصير، 

والشجرالنخل أن على ذلك يحمل ولا مسألتنا، عين وهذا للغرماء. 
عليهاالغالب كان المدينة أهل حيمحنان أن العلوم من فإنه قليلا، كان 
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فُيدومياسيرهم. الأنصار مادات من كان الحصير بن وأميي الشجر، 
بدلا القصة هذه ثم البيضاء. الأرض حائهله على الغالب يكون أن 
ماوكذلك إجماعا. فيكون أنكرها أحدأ أن يبلغنا ولم تشتهر، أن 

عومحىأنه على يدل، خراجا نميته فإن السواد، على الخراج من صربه 
اليومالناس مي يكما والشجر، الأرض منفعة من به ينتفعون عما 

شيءشجرة كل على كان إذا خراجا، يغرسها لمن الأرض كراء 
[.٧٢حيره يممف تملح خهأ يقلهم ت قوله ومنه معلوم، 

فمنماله، س لسيده يخرجها ضريبة عن عبارة فإنه العبد، حراج ومنه 
ثابتلأنه هال،ا، مثل جواز يحتمي أن عليه وجبا أجرة أنه اعتقد 
فمعلومه ينفمستقل عوض أو ثمن أنه اعتقد ومن الصحابة. بإجماع 

الحاجةلأجل - له نثلير ولا - الصحابة جوزه ؤإنما • غيره يشيه لا أنه 
شجرفيها أرض كل في موجودة ذللث، إلى والحاجة إليه، الداعية 

سواء؟المفتتحة كالأرصى 

يمكنكان وقد قيل! المزارعق، أو اقاة الميمكن قيل؛ إن فانه 
فيإما العباسية، الدولة أثناء في قحل كما والمزارعة، المساقاة عمر 

إلىالخراج من السواد أرض نقلوا فإنهم يعده، ؤإما الخصور خلافة 
١والمزارعة المساقاة هى الش المقاسمة، 

بمتنعةوالسرع الأرض بإزاء الكراء جعل يمكنهم إنه قيل؛ ؤإن 
فالقدرذللث،، عمر يمكن كان قد قيل! فيها، المحاباة أو الشجر 

Iءلاهر ينهما المترلث 

فيهاأرصون لهم زالت، ما المسالمين أن قهلحا نعلم فإنا وأيضا! 
أنونعلم الأمصار. أهل أموال على ءاو_، هذا بل ،، ]تكرى[ل شجر 

)ح(.في وهي المطيوئ محي ليستا )١( 
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ونعلمغالبهم، ولا هم بأنفأرصهم يعمرون كلهم يكونوا لم لف ال
إلىتفتقر لأنها وقت، كل في تتيسر لا قد والمزارعة ائاة المأن 

الأرضأحد من كل ولا بالساقاة، يرض أحد كل وما أمين، عامل 
السوداءالأرصى يكرون كانوا ند يكونوا أن بد فلا بالمشاركة. يرصى 

يكنلم ]باردال أمر دالتسرع الاحتيال أن ومعلوم الشجر. ذات 
يفعلونكانوا أنهم إلا يبق فلم يفعلونه، والتابعين الصحابة من السلف 

منلمين المغالس، يفعله وكما الحصير، بن أسيد بمال عمر فعل كما 
الوم•م الأزمنة تلك 

أنهمولا الإجارة، حرموا أنهم لف العن ينقل لم فإذا 
قهلعاعلم - المعاملة هالء لفعل المقتضى قيام مع ١ - التبرع بحيلة أمروا 

والتابعين،الصحابة من نكير غير من يفعلونها كانوا لمين المأن 
.منهم إجماعا كان فعلها فيكون 

لمالمزارعة أو البيضاء الأرض كراء في اختلفوا الدين ولعل 
منفحةلأن المساقاة، في ولا رداء، الالأرض كراء في يختلفوا 

الشجر.منفحة إلى بة ؛النءلاتل فيها ليس الأرض 

يرنفعن أحمد مثل الكرماني! حرب نال ففد ت قيل فإن 
فيهاالقرية يتقبل أن هو ت قال ،  ٠٠رباررالمثالات عمر• ابن حديث 
بيضاء؟أرض وهي نخل، فيها بكن لم فإن والعلوج• المخل 

قال;علوحا؟ فيها فإن قيلI تأحر. م الأن هو إنما بأس، لا نالت 
معاذبن ، ١^ عبيد حالثنا حرب؛ قال المكروهة. الصالة هو فهدا 

انادرا.ت )ح( ني )١( 

)٧٣(.الأموال م همطد أبو أخرجه )٢( 
اش«._ااءبارم(فى)ح(;
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راالقبالاتت يقول عمر ابن محمع جبلة عن معيد حدثنا أبي حدثنا 
الواحد،الجني في يكون إنما تأجيله يجوز مما الربا قيل؛ ربا؛ر، 
ْعربا، إنه نحوهما؛ أو الثمن أو الأجرة في قتل فإذا الفضل، لأجل 
رباإما الربا لأن متماصلا، ه بجنمعاوصة فلأنه تاجيله، جواز 

الفضل،ربا ؤإما تأجيله، يجوز[ فيما يكون ]لا وذللث، اء، الت
هوالذي التاء ربا انتفى فإذا الواحد. الجنس في إلا يكون لا وذلك 

الواحد.الجنس في الزيادة هو الذي الفضل، ربا إلا يبق لم التآحير 
يقبلأن مثل؛ الأرض، معل بجنس التقبل كان إذا يكون وهذا 

مثلوهذا المزابنة. مثل فيكون ، ل؛نمر[ نخل فيها التي الأرض 
تمثل الأمة. في مضمونا كان إذا منها الخارج بجني الأرض اكتراء 

أحمد،عن روايتان ففيه معلومة. بحنطة حنطة فيها ليريع يكتريها أن 
ابنكرهها التي القبالةلٌا، مثل وهزا ماللث،. كقول ربا، أنه ت إحداهما 

حنطةابتاع فكأنه ]معلومة، بحنطة للحنملة الأرض صمن لأنه عمر، 
الربا.فيظهر أفل، أو أكثر تكون بحنطة[ل" 

الأرضيضمن أن هو ربا؛ أنها عمر ابن ذكر التي فالقبالأت 
أنمثل مغلها، جنس من معين بقدر والفلاحون النخل فيها التي 

لهتغل يعملون، فلاحون وفيها وأرض، نجر فيها فرية لرجل يكون 
فيضمنهانصيبهم، أو الفلاحين أجرة بحد والتمر الحنطة من تغل ما 

مظهرفهذا ، ذللث، ونحو والتمر الحنطة من معلوم بمقدار منه رجل 
بابحمن فليس والأنانير بالاراهم الأرض صمان فأما . ؛الرباميته ن

و)ب()أ( من والمثيته المطبوعة، وكذلك يجوزُ فا إلا يكون ألا رج(• ؛ي )١، 
)ح(.من والمثبت ءبثمرء، الخهليوعةت محي )٢( 
الكفالة.. وابء القاف شح - القثالة أصل الفقي: سل قال )٣( 
•رج، قي وهي المطبوعة في ليت ر؛( 



الغرر.باب من عدم فهو حرمه ومن بل، بالربا 

الإحارةلأن بيضاء، أرصا كات إذا ذلك يكرم لم أحمد إن ثم 
إحدىعلى الخارج حض من الأحرة تا كانؤإن حائزة، عنده 

فيكونوماله، ؛منفعته الأرض في يعمل المستأجر لأن الروايتين، 
يعالجونالدين وهم العلوج، فيها كان إذا ما بخلافا يكسه، المغل 

العلوجل بماله، ولا بمنفحته لا شيئا فيها يحمل لا فإنه العمل، 
مبادلةفي الربح ءلل-ا فهو بدلها، ويأخذ القبالة ينئي وهو يعملونها• 

حاءما هدا ونفلير الريا. هو وهدا تجارة، ولا صناعة غير من اّل 
والفنادق،والهناحون الحمام اكتراء وهو ربا، أنه عمر[ ابن ت عن 

فيه،يمهلغ ولا فيه يتجر فلا يه، المستأجر ينتفع مما ذلك ونحو 
.ربا هو قيل فقد فقعل، ليكريه يكتريه ؤإنما 

أذاالأرض لأجل ولا الخل، لأجل ربا تكن لم أنها والحاصل 
الصورةوهذه العلوج. لأجل ربا كانتا ؤإنما المغل، جنس بغير كانتا 

له،مراباة لأحر فتميلها * بها يقومون الحلوج فإن إليها، حاجة لا 
العلوج.فيها كان إذا بيضاء كانت، ؤإن أحمد، كرهها ولهذا 

لأهله النبي بمعاملة المألة على الكرماني حرب امتدل وقد 
أنعلى وزيع، ثمر من منها يخرج ما بشهلر ت أرصها على ، ■صرل

يبعضمنهم للأرض إكراء المعنى في هذا أن وذللث، • أموالهم من يحمروها 
الأرضإكراء عليه فيقاس ثمره. يتصفا الشجر إكراء ْع منها، يخرج ما 

إعهناءلكان بيعه، بمنزلة كان لو الثمر إععلاء لأن مضمون، بشيء والشجر 
تأصلان لها المسألة وهذه يجوز. لا وذلك، بيعه، بمنزلة بعضه 

)ح(.في وهي المطيرعة في ليست )١( 
!٥٥١)ومسلم (، ٢٣٢٨)الخاوي أخرجه )٢( 
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دعتمساكن أو أرض الشجر بين كان متى أنه ت الأول الأصل 
ذلكفي كان ؤإن الحاجة. لأجل مجوز جميعا، كرائهما إلى الحاجة 

تعطيلفإن يتيم، مال أو وقفا، البستان كان إن ميما لا يسير، غرر 
العادة،في يقع لا وحده المسام أو الأرض ؤإكراء يجوز، لا منفعته 

كثيربنقص اكتراه اكتراه ؤإن ذلك. على إجارته في أحد يدخل ولا 
إباحتهثبت ما فكل مباح• فهو به إلا المباح يتم لا وما قيمته، عن 

ولاص تحريمها في يكن لم إذا لوازمه، إباحة وجب، إجماع أو بنص 
اجتنابيتم لا وما لوازمه تحريم يفتفي دليل نام ؤإن • إجماع 
الوليلأن.يتعارض فهنا حرام. فهو باجتنباه إلا المحرم 

الفقهاءواتفاق بالسنة الأرض كراء إباحة ثبت قد مسألتنا وفي 
ولافيه، مختلف، تحريمه فان الشجر، كراء لحول بخلافح المتبوعين، 

•فيه نصل 

يكنلم الشجر وبقي وحدها الأرض أكريت فمتى ت وأيضا 
وسوءالأيال.ى اختلاف، إلى فيفضي الثمر، على مأمونا المكترى 

هداعلى يخرج واحد، نؤع في الصلاح بدا إذا كما المشاركة. 
وكان- جنس في الصلاح بدا إذا ت معد بن الليث، نول مثل القول، 

تفريقآ ر[ل فلو؛ه الأجناس؟ جميع بيع جاز - صرر متفرقا بيعه في 
يشترىمن يجد لم ذللث، بعد الثمر يسع أن أراد إذا ولأنه الصفقة، 

إذاولأنه كثير. بنقص إلا لغيرْ والماكن الأرض كانت، إذا الثمرة 
جملةمن والسني — الشجر سقي عليه مرمحل فإن الأرض(، أكرى 

فإذاقي، العليه يشرحل لم ؤإن عوضا. المعومحى صار - عليه المعقود 
ؤإن٠ اقاة بمإلا تصح لا الإجارة صارت - عليها ماقاْ إن - سقاها 

»كسر«.)ح(: في )١( 
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تكونان سن لأمر ١ فدور ، تاحر الممنفعة تعهلل لزم اقه يلم 
بتمويتأو بمناهاة، إلا الإجارة تصح لا أو المنفية، بعض الأجرة 

ففيبعضها، أو الثمرة جمح للمكري حصل إن ثم المستأجر. منفعة 
مواضعفي لالقيمة نقص - لغيره اكن والمالأرض أن مع - يبعها 
*كمرة 

جازصرر تفريقها في كان إذا الصفقة أن إلى الأمر فيرجع 
حكملأن منهما، كل إفراد يجز لم ؤإن المعاوصة، في بينهما الجمع 
الفقهاءوأكثر أحمد عند وجب ولهذا التفريق• حكم يخالف الجمع 

يؤاجرأو شريكه مع يبح أن • مة القتعدرمحت، إذا الشريكين أحد على 
لهشركا أعتق ُمن قال• . الني لأن منفعة، المشترك كان إن معه، 

فأععلىعدل،، قيمة عليه هوم العباو نمن يبلغ مال، له وكان عبد، في 
ءتق«أا،،ما عليه عتق فقد ؤإلأ الحيي، عليه وعتق حصصهم، ثركاءه 
و١إءaلاءكله، العبد بتقويم . الحم، فأمر الصحيحن• في أحرجاْ 
حصتهدون مفردة حصته قيمة أن ومعلوم القيمة. من حصته الشريلئا 

ذللئ،امتعحق ؤإذا الصف. نصف، في حقه أن فعلم الجمع، قيمة من 
ماؤ بالإتلأفيستحق ؤإنما أولى. الإتلاف أنواع ائر فبالإعتاق 

ؤإنحاالقيمة، نصفا يالمعاوصة يستحق أنه فعلم • بالمحاوصة تحق ي
فيها،صرر لا حبنا العين مة ثفيجب الجمح. يع عند ذللئ، يمكن 

القيمة.قمت، نحرر فيها كان فإن 

مجناكفريق في لما نصيبه بع الثريلث، على أوجبنا ك كنا فإذا 
فيكان إذا - جميعا الأمرين بيع يجوز فلأن شريكه، قيمة نقص 

ماجهوابن (، ١٣٤٦رالترماJي)(، ١٥٠١)لم وم(، ٢٥٢٢)البخاري أحرجه !١( 
٠٢آ/وأحمد (، ١٠٩٤٠)داود وأبو (، ٢٥٢٨)
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محيالذي اللبن مع الشاة و؛ع حاز ولذلك . أولى - صرر تفريقهما 
الوحدْ اللبن بح كان ؤإن بالحالب، تفريقهما أمكن ؤإن صرعها، 

يجوز

مقصودة،منفعة الشجر مع كان متى فيجوز الأصل! هذا وعالي 
الثمرهو المقصود كان إن وأما للسكن. بناء أو للزيع أرخى كمنفعة 

ؤإنماالمقصود، من حزءأ لست، المكن أو الأرض ومنفعة ممهل، 
يجئلم ءجوة« رامي ائل ممحي يفعل محي كما الحيلة، لمجرد دخلتا 

الأصل.هذا 

مجرىيجري للامتثمار الشجر إكراء يقال! أن الثاني؛ الأصل 
الفوائدأن وذلك،: لالرصاع. الفكر وامتئجار للازدراع، الأرض إكراء 
كايت،ؤإن المنافع، مجرى تجري أصولها بقاء مع ا[أه ]ستخاإفالي 

والماءوالصوف، والبهائم الادميا١.؛؛،، ولبن الشجر ثمر وهي أعيانا، 
بقاءمع .له ض؛ا.ا حلق محاحن. شيء ط، من حلق كالما فإنه العاوب، 
والمعاملةوالعارية الوقف، في جرت، ولهذا سواء. كالمنافع الأصل، 

معبه ينتفع فيما إلا يكون لا الوقف، فإن المنفعة. مجرى النماء من بجزء 
فتكذلائ،لمنفعتها، الرباع أو البيضاء الأرض ومم، حاز فإذا أصله. بقاء 
الأبارووقفإ وصوفها، لدرها الماشية ووقف، لثمرتها، الحيهلان ، ومحق

إ.يوقففلا ونحوم كالطعام، بالأنتفاع يذهب، ما بخلاف لمائها، والعيون 

أفقرهيقال؛ إففارأ، الظهر إباحة مون قيالعاردة باب وأما 
ذللثإوغير عرية، نمره؛ أبيح وما منيحة. لبنه؛ أبيح وما ،. الفلهرر

)ج(.من والمثست، اتطحق،، المطوعة: *ي )١( 

ركوب،من مأحوذ ليركبه. إياْ أعارم إذا البعير؛ أفقر مال،: الفقي؛ محمل. نال، )٢( 
خرزاته.وهو الفلهر فقار 
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•مثله يرد يم المة-ترصري به يتتي الذي بالمرصن دلك وشبهوا عارية، 
الشجرفاكتراء ،٠، ووق^ منيحة أو لن، ررمنيحة الني قول ومنه 
وليس٠ لبنها لأجل الظثر استئجار بمنزلة يمرها ؤيأخد عليها يعمل لأن 
سبحانهIنوله فى الظئر إجارة إلا منصوصة إجارة القرآن فى 

٦[.محئسه ثارين نؤ وقنث 
منفعةعلى إلا تكون لا الإجارة أن المقهاء بعض اعتقد ولما 

وصعهو عليه المحقود نال؛ الغلئر إجارة جواز ورأى عينا، ليت 
وهذاالبئر. كنمع وتبعا، صمنا لحل واللبن حجرها، في الطفل 
هوبالعقد المقصود أن بالاصطرار نعلم فإنا والحز، للعقل مكابرة 

حجرهاإلى الطفل وصم تؤه، أقعن بقوله• فه ا ذكره كما اللض 
أنمن ذكرته! ما العلة ؤإنما ، ذللث، إلى وسيلة هو فإنما فعل إن 

منوليس المنفعة، مجرى تجرى أصلها بقاء مع ، ستخلفالتي، الفائدة 
ثمنا،مه يلم أجرأ، إلا العوض م يلم افه فإن الخاص، البيع 
حينئذعليه المعاوصة يمي لا فإنه اللبن، حلب لو ما بخلاف وهذا 

منالمنفعة يتوفي كما أصلها، من المائدة يتوف لم لأنه بيعا، إلا 
.أصلها

حالان؛أصلها عن فصلها يمكن التي المنية للفواثد كان فلما 

الورق!ومنيحة , بالمخ.!لينتفع تعار الشاة اللض! منيحة الفقي! محمد قال را( 
مال؛. التجئ أن مسعود ابن عن المسند غي أحمل أحمّج لمد القرض• 
أنرالمنيحة، قال: أعالم, ورسوله اش : نالواأذفل؟ا الصدقة أي راتدرون 

وأصلالقرءا, أولبن الشاة أولبن الدابة، أوظهر الدرهم أحاْ أحدكم يمنح 
اه.عمر. وابن هريرة أبي حديث من لم ومداود وأبي الخاري عند الحديث 

فيوالبخاري ، yAofiوأحمد (، ١٩٥٧)الترمذي أحرجه والحديث نلت،! 
(.٥٠٩٦)حبان وابن (، ٨٩٠)المفرد الأدب، 
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المنفعة،وامتيماء اتصالها حال وهي المحضة، المناغ فيه يشبه حال 
'كشفنوقضها انقمالها حال وهى الم1حضة، الأعيان فيه يشبه وحال 

حتىعليها ؤيعمل يسقيها الذي هو الشجر صاحب، كان فإذا الأعيان. 
يشقالذي هو كان لو كما محضة، ثمرة يبيع فإنما الثمرة، تملح 

محضا،زرعا يبيع فإنما الزؤع، يملح حتى ؤيقيها ؤيبذرها الأرض 
علىباعها لو كما ؤيحمد، يجد الذي هو المشتري كان ؤإن 

هالشي جمع دلهدا ويحول، ينقل الذي هو المشتري وكان الأرض، 
حتى؛بددالثمر بيع وعن يشتد، حنكا الحب بيع عن النهي في بينهما 

المالككان إذا وأما والريع. للثمرة محص بيع هذا فإن صلاحه، 
عنهامحييفع ؤيلفمحها قيها يحتى ]المكتري[ إلى الشجرة يدفع 

قيها.ؤيويجذرها يشقها من إلى الأرض دفعه بمنزلة فهو الأذى، 
الأرضكراء أن فكما والمزارعة، المساقاة في بينهما سوى ولهذا 

نسبةبل لثمرها، ببيع ليس الشجرة كراء فكذللث، لزرعها، ببيع ليس 
هذاالمزارعة. إلى اقاة المبة كنالأرض كراء إلى الشجر كراء 

معلوم.بعوض كراء وهذا النماء، من بجزء معاملة 

وفىلأصلها الونف، فى المناسر ساو>.تح قد الفوايو هذه كانت، فإذا 
بعدعليها المعاوصة وفي نمائها، مجن بجزء المشاركة وفي بها، التبرعات 
ولووتحصيلها. استفادتها على المحاوصة فى اويها نفكل.للثا صلاحها، 

بلابخرج فإنه الثمر بخلاف بالعمل بخرج إنما الزيع بأن بينهما فرق 
وليسوالمزارعق. ائاة المبدليل التأثير ءل>يم الفرق هذا كان عمل، 

وععالإنبات،، في تأثير له كما الإثمار، في تأثيرأ للعمل فإن بصحيح، 

وجنيه,شجره من تطعه ت الثمر حداد ١^^٠! محمد قال )١( 
)ح(.من والمشت ءالمكرى٠، المطوعة! في )٢( 
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لملو ما الشجر من فإن ينقص، ومحي الثمر يعدم محي عليها العمل عدم 
إلىدمعه يجز لم أصلا تأثير عليه للعمل يكن لم ولو يثمر، لم يق 

بدومل إجارته الصورة هذْ مثل في يجز ولم ثمره، من بجزء عامل 
أكرىكمن ؤيكون للشجر. إجارة لا للثمرة، محض بيع فإنه صلاحه، 

•وحودْ نل أصلا أ-حل، عمل بلا الله ينبته ما منها يأحد لمن أرصه 

ومدنليلأ، يثمر محي لأنه غرر، هنا بالعقد المقصود نيل• فإن 
•كبرآ يثمر 

أيضاغرر بالعقد المقصود محان الأرض، إكراء في مثله ت يقال 
كثيرأ.ينبت ومحي محليلأ سبت قو فانه التقدير، هدا على 

نفسلا الازدراع من التمكن هناك عاليه المعقود فيل: ؤإن 
الا؛ت.الزيع 

النمرنفى لا الامتثمار، من التمكن ! هناعليه المعقود ميل• 
ؤإنماوالنمر، الزؤع هو إنما فيهما المقصود أن ومعلوم الخارج. 

؛اكتراءالمقصود أن كما ذلك،. تحصيل من بالتمكن العوض يجس، 
ذللث،.تحصيل من بالتمكن العوض وجب ؤإن السكنى، هو إنما الدار 

التيالأعيان نفس هو إنما للزؤع! الأرض اكتراء في فالمقصود 
نفسهناك المقصود فإن البناء، أو كنى للكاكترائه،ا ليس تحصد، 
فيها.الأعيان بجعل الانتفاع 

وصرحا.إلا عنه البحث، يزيده لا التأمل، عند بين وهذا 
زهوها،قبل الخمرة بيع من س النبي عنه نهى الذي أن به فغلهر 

يحصللمن إكراوها الله شاء إن هو ليس اشتد.اده، مبل الحمب، وبيع 
معنى.ولا لفظا نهيه في ياحل هذا ولا وسقيه، بعمله وزرعها يمرنها 

عليهاوالحمل سقيها تمام عليه لثمرتها البائع أن I ذللث، يوصح 
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سقيهتمام الزيع ياع على كما الجذاذ، ]من المشترى يتمكن حتى 
التوفية،تمام من هذا فان الحصاد. من المشترى[ يتمكن حتى 

لمنلها المكري وأما والوزن■ كالكيل البائع، على التوفية 
نست،حتى يخدمها لمن الأرض كمكرى فهو تشمر، حتى يخدمها 

الذيالعمل من التمكين عليه ؤإنما أمحلا، عمل الكري على ليس 
والزيع•الثمر به بمحصل 

يعلمهالمن البهائم إكراء يجوز أن ت هذا ؤلرد ت يقال ولكن 
لتها.ؤيحتلب ؤيميها 

منإلى الماشية ندفع أن الروايتين إحدى على جوزنا إذا قيل؛ 
عليهايعمل من إلى دفعها حاز لها وندرها من بجزء ويميها يعلفها 
مضمون.بشيء لها ونلدرها 

إجارةجاز كما لمنها لاحتلأب إجارتها حاز فهلا ث قيل ؤإن 
الفكر؟

الغلئرلأن آ ر للغنم صاحبها بعمل ترصع أن الفلئر إحارة قيل• 
أنفنخليره الخفعة توفى التي هي كانت، فإذا الهلفل، ترصع التي هي 

تفالقياس وحينئد الإرضاع. منفعة يوفي الذي هو المؤجر يكون 
هدايكن لم ليرصعها رجل غنم فامتأجر غنم لرجل كان ولو جوازم• 

الذيهو أو اللبن، يحلب الذي هو المستأجر كان إن وأما ممتنعا. 
للعينتوقيا مولا لمنفعة، متوقيا لمس للبن، متر فهذا يستوفيه، 

نهىالن،ي وهو كاقتهلافها، واحتلابه الثمرة، باثتراء شبيه وهو بحمل. 

)ح(.؛ي وهي المطوعة في لمتا )١( 

 )٢(JU  ا الفقي: سدJنقصا.الكلام في ولمل الأصل، كا
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استأجرهالو ما بخلاف صرع«، في لبن يباع »لأ بقوله: الني. عنه 
والشجر.الأرض اكتراء ملير فهدا لبنها، ويحف، عليها يقوم لأن 

فصل

يخدمهالأن وحدها الشجرة أو والشجر، الأرض أكرى إذا هذا 
الأرضوأكرا٥ فمهل الثمرة باعه فإن معلوم. بعوض الثمرة ويأ->او 

شل،ابن من الذض الأرل الأمل إلا بصء لا ُها )لكي: 
مالأغلب كان إذا اJروايتين، إحدى ني وأحمد ماللث، م، وبعضه 

الجمعفي فيجوز ■ بينهما الجمع إلى داعية الحاجة أن وهو السكنى، 
كلكان إذا وهدا التظاير. من تقدم كما التفريق، في يجوز لا ما 

٠دمق حوايهل فى نجرى كما له، مممودا والمرة كنى المن واحاأ 
غيرمن ثمره وأحد فيه للسكنى الصيفية ال٠اJة فى يكترى البستان فإن 

المضمن.المكري على العمل بل أصلا، الثمرة على عمل 

مواءبحال، يهلماع لم الثمر كان ؤإن فيجوز لأصل: ا ذلك وعلى 
القسمفي ذللئ، مثل يجوز كمؤا متفرقة، أجناصا أو واحل.أ ا جنكان 

الحقيقةفي وهو المنفعة، وبين بينه الجمع لأجل جاز إنما فإنه الأول،• 
إجارة،هو يقال: فد فإنه الأول، القسم بخلاف ؤإجارة، بح بين جمع 

بخلافيمرا، يصير وبعمله المفمن على هنا الثمر توفية مرنة لأن 
ميهيولهذا المستأجر، بحمل مثمرأ يصير إنما فإنه الأول م الق

باسمفهي محفة. إجارة ولا محقا بيعا هو ليس إذ صمانا، الماس: 
مييكما الفمان، وهو وغيرها، المعاوصالت، في العام الالتزام 

وكدللث،صمانه. وعلى البحر في متاعك، ألق فوله: في ذللث، مثل الفقهاء 
إذاوهدا إجارة. مي يذللأ.ه لكن أيضا، ضمانا الأول م القمي ي

أيضا.بح وفيه اكتراء، أو إجارة بعضه فلأن اكتراء أو إجارة سمي 
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لأجلجاءت ؤإنما أصلا، مقصودة ليت المنفعة كات إن فأما 
فييقيم أن ويريد ، يلحا أو عنبا يشترى أن مثل الثمرة حداد 

إنماالمنفعة لأن صلاحه، بدو قبل يجوز لا فهذا ت الحديقة 
إلىيحتاج ولا لها تابعا الثمر يكون فلا الثمر، لأجل هنا فحيت 
المنفعةفإن فله، الذي القسم بخلاف الثمر، بيع جاز إذا إلا إجارتها 

اشتراءإلى ذلك مع واحتاج استئجارها، إلى احتاج مقصودة كانت، إذا 
استأجرإذا يمكنه لا المستأجر لأن الجمع إلى ]فاحتاج الثمرة، 
منغرصه يتم ولا . الثمرة[ يشتري غيره يلع للمكنى المكان 
كنىبالالانتفاع مقصوده فإن يأكلها، ثمرة له يكون بأن إلا الانتفاع 

المردكان إذا ولهذا فيه. الذي الثمر من والأكل المكان ذلك في 
نخلاتالدار في يكون أن مثل قليل، والشجر المكنى، هو الأعظم 

أكثروقياس مالك،، مذهس، هنا فالجوار ذلك،، ونحو عنب غريس أو 
فيالجارة السكنى مع المقصود كان ؤإن وغيره. أحمد نصوص 

الميفي منه أوجه هنا فالغ السكنى، منفعة من أكثر وهو الثمر، 
المكنىالمقصود كان ؤإن ٠ وأحمل. ماللث، بينهما فرن، كما قبلها، 

كانؤإن البتر. من والشرب المكنى نمد لو بما شبيه فهو والأكل* 
ودونقبلها، المي من أظ-هر فيه الجواز فهنا أكثرت المأكول لمن 

عنالمأثور عقيل ابن قول على وأما يفرق،• من قول على الأولى 
معاشترط فإن الجمع• لأجل قررناْ كما جائز، فالجمح إ لفح ال

رجلمن أرصا استأجر لو كما فهو مقثاة الضمن له يحرُث، أن نللثإ 
عملامنه واستأجر أرصه استأجر فقد المؤجر، يحرثها أن على للزيع 

أنعلى حمارأ أو حملا منه اّتكرى لو كما جائز، وهلأا الأمة. فى 

»أرنخلأ«.و)ب(: )أ( في )١( 
و)ح()ب( ثي وص المعلومة لمستا؛ي )٢( 
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علىئجارْ عض إجارة وهدم متاعه. عليه ليستأجر الود يحمل 
العمل،يعمل الذي هو يكون أن عليه يشترط أن إلا الذمة، في عمل 

٠عينين امتاجر قد فيكون 

فيثمرة ابتياع المقصود ؤإنما مقصودة، الكي تكن لم ولو 
وهويجوز، الليث عند فهذا ت البائع على قي والأحناس، ذي بستان 
لأنوقررناْ، وغيرهم أصحاسا عند ذكرناه الذي الثالث، القول قياس 

الثمرةبيع بين الجمع إلى كالحاجة ين الجنبين الجمع إلى الحاجة 
بدوعند حنس كل بع يمكن لا فد فانه أشد، كان وربما والمنفعة، 
إنمابعضها وفي ذللق،، يحصل لا الأوءا|ت، من كثير في فإنه صلاحه، 
ثمذللث،، على المشتري يواطيء من رأيت، وقد كثير. بضرر يحمل 

البارئةالحيل من وهانا الثمن. بعض عليها يقط ثمرة صلحت، كلما 
ذوووالمؤمنون العلماء يرال وما تقدم. كما حالها، تخفى لا التي 

تنافيالشريحة أصول أن ْع هدا، مثل تحريم ينكرون السليمة الفعلر 
التيمئة، والقيا اللففلية يتؤ العموما من سمعوه ما لكن تحريمه، 

ينالن.العلماء قول من آ سمعوه ما مع هدا لمثل ل ممولها اعتقدوا 
ماقياس وهو أوجب. ما أوجب الذي هو ' العموم في هذا يدرحون 

تفريقلأن صلاحها، بدو بعد جميعها المقثا٥ يع جواز من قررناْ 
الواحد،البستان فى الأجناس تفريق كتمر متعذر، أو متحسر بحفها 

لذلائ،متع من جوزها ا ولهن. أؤكد. المقئاة في المشقة كانت، ؤإن 
كمالك،.الأجناس في[لأ، 

بيععن . النحم، نهى عموم في، داحلة الصورة هذْ قيل: فإن 

و)ب(و)ح( )أ( ني وهو اJطوءة في لس القوسن ين ما )١( 
 )٢(cJ  في وهي انملومة في.)ب(
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ليعملوالشجر الأرض أكراه إذا ما بخلاف صلاحه، يبدو حتى الثمر 
لمنإجارة لأنه العموم، في بداحل ليس - ئررتم كما - فإنه عليه، 
فيلالّءي،، محا مدجل للئمرة، شيع هدا وأما لمعين، بتع لا يعمل، 

النهي؟تخالفون 

منوالإجم1ع يالستة يجوز عما كالجواب هذا عن الجواب ن قلتا
زرعهاْع الأرض وابمياع صلاحه، يبد لم الذي ثمره مع الشجر ابتتاع 
بعضأن مع المقاثي، ابتياع من نصرناه وما حبه، يشتد لم الذي 

Iطريقين ذلك وجواب يخلق. لم حضرها 

لأنالصورة، هذ0 بلفغله يشمل لم الهي، إن يقال• أن أحدهما؛ 
وماالمحاطين عند المعهود البح إلى انصرف الثمر بيع عن . نهيه 
فانالمخاطبون. يحرفه ما إلى تتصرف التعريف لأم لأن مثله، كان 
كماإليه، الكلام انصرف معهود نؤع أو معهود شخص هناللث، كان 

دئءمحيلهمأ ءرلأ تعالى! قوله في المعين الرسول( إلى اللمقل انصرف 
قوله؛وفي [، ٦٣]النور: بمثأ4 هفم َكدة؛ يثًظم أمحل 

الثمربيع عن نهيه المخموص؛ النؤع و\ذى أصلا4، محبمؤث 
هتاباكر الراد أن السالمين بين خلاف لا فانه ]؛اكر[لا،ب 

نوعياولا شخصيا المعهود يكن لم ؤإن وغيره، العنب دون الرطب، 
الخوكورفالبيع إليهالّآ،، المفاف ]وتعريف ، ]انمموم[أ إلى انصرف 

والثالثالثاني القرن كدحول يحل يعهدونه، الن.ي الثمر بيع هو للثمر 
أصحابه.الرمول، به حاطت، فيما 

الرحلبول عن . النبي ررنهي في أحمد ذكرْ ما ؛ هذاونفلير 

•رح( ني وهي المعلومة ش لت )٢( رب(- في وهي المهلومة في لت )١( 
)ح(.فى لت )٣( 
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كانما على فحمله ، منه® يغتسل ثم يجري لا الذي الدائم الماء في 
مكةبين التي والحياض كالأييار الدائمة، المياه من عهده على معهودأ 

أحدثتالتي نزحها يمكن لا التي الكبار المصاغ فأما والمدينة. 
العموموعدم المعنوى الفارق لوحود العموم في يدحاله فلم بعده، 

اللففلي.

عنالمحيحين في أن ٠ لتنا أ مفي العموم عدم على يا1ل 
حتىالثمار بيع عن نهى افه. رسول، ارأن ه: ماللث، بن أنس 

بحعن ُرنهك، لفظ؛ وفي وتصفرا، تحمر تزهى؟ ما نل؛ رهى، 
حتىالخل ثمر بيع عن *نهى مسلم: ولفظ . يزهو١١حتى الشمر 
هولأنه مقيدأ. جاء كما النخل، ثمر هو ت ذللث، أن ومعلوم ، يزهو® 
نضجهايكون ما المار فمن ؤإلأ يحفر، أو فيحمر يزهو الذي 

الذيالأييض والإحاص الأبيض والعنب، والتفاح كاكومحت، بالبياض، 
الفرسك،مي يالذي الأبيفى والخؤخ الخؤخ، دمشق أهل ميه ي

٠ونحوه كالين لون تغير بلا باللين أو الدراق، الدمشقيون ميه ؤي
بيععن . النحم، ررنهى مال: جابر عن الصحيحين في جاء ولذلك 
ؤيوكلتصفار أو تحمار قالت تنقح؟ وما قيل. تنقح، حتى الثمرة 
أبيعن مسالم صحيح في وكذلالث، الرطب،. هي الثمرة وهذه ، منها® 

يبدوحتى المار تبتاعوا ®لا اف.I رمحول قال( نال؛ ظتع هريرة 
بلاالرطب، هو اكاني والمر ،، بالمر® المر تبتاعوا ولا صلاحها، 

فالنال؛ ملم صحيح وفي واحد. اللفظ لأن الأول، فكذللث، ;__،، 

(.١٢٨١٢)لم وم(، ٦٢ ١٠٩)المتاري أخرجه )١( 
٩٨١تخريجه سق )٢١(  ص1"آا.تخريجه سق )٠١( ١.  ٠٢٥
اقهومحبالتمرا؛، ار١اثمر (؛ ٥٨)( ١٥٣٨)لم مفي الذي تخريجه سق )٤( 

مسالم.في كما ص٩٩١ المزلفح 
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عنهوتذهب صلاحه، يبدو حتى الثمر تجاعوا ررلأ اض رمول 
الأحاديثغهلْ ، ٢١صفرته((^أو حمرته صلاحه: اربدو وقال: الآذة،ا، 

]اكم[لأ،.لفظ فيها التي 

عليه:المتفق عباس ابن كحديث النخل، في فمريح غيرها وأما 
منه«أم،يوكل أو منه، يأكل حتى النخل بيع عن ه اش رسول ارنهمح، 
بيععن نهى افه. رسول ُأن عمر• ابن عن لم لمرواية وفي 

الماعنهمح، العاهة• ؤيأمن بجخى حتى تل الوعن يزهو، حتى المخل 
جوزند لأنه. بالاتفاق، ثمره بالنخل والمراد . والمشتري® 

لثمرته.المشترى اشتراط ْع الموبر النخل اشتراء 

فيلمرة كل في لفغليا عموما عامة لمت، النصوص فهذه 
وعامةالخاطبون، عهده ما لكل لنظأ عامة هي ؤإنما الأرض، 

ليستحريمه عدم ذكرنا وما معناه. في كان ما لكل معنى 
الحرمة،دليل يتناوله فلم معناه، في ولا تحريمه على بمتموص 

مايتم وبه المحريم، عدم على دليل وحده وهذ"ا الحل• ءر محقى 
الشرعيةالأدلة من للتحريم المافية الأدلة أن من أولا عافه نبهنا 

وقدالغير، الناقل نفي بشرط لكن ذللئ،، على تدل، والامتصحابية 
انتفاءه.بينا 

لكناللفظي، العموم سلمنا ؤإن نقول،: أن الثاني: الطريق 
تخصاكي الأدلة من ذكرناه بما مخصوصة هي بل مراده هي لمتإ 

فيوالإجماع بالمنة مخصوص المموم هذا فإن العموم، هذا مثل 

(.٥١)( ١٥٣٤منم)أحرجه )١( 
و)ب(.)ج( من والمثبت، ارالتمر•، المطرعة: يي )٢( 
•٢.ص• تخريجه سق )٤(  ٠٢تخريجه )٣( 
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]لمتخلا ابتاع ررمن النبي غال حيث لتجره، التابع الثمر 
حديثمن أحرحاه ،، المبتاعاءل يشترمحل أن إلا للباغ، فثمرتها يوبرء 

حينئذأنها ومعلوم التأيير. بعد اشتوطها إذا للمبتاع فجعلها عمر. ابن 
يالصالخصوص والعموم مفردة. بيعها يجوز ولا صلاحها، يبل لم 
الفقهاءجمهور عند محناْ في صورة منه يخص أن يجوز الإجماع أو 

القوى،وبالقياس بالإجماع تخصيصه أيضا ؤيجوز الْلواثقا، ائر ممحن 
كانلو هدا مثل يخص ما المعاني ومن لف الآثار من ذكرنا وند 

فيالصلاح فبدو واللوز• كالجوز لون، تغير بلا بالاشتداد أو عاما، 
بحدياليبي وتارة اليس، بعد بالرءلوبة يكون تارة متنؤع، الثمار 

يتغير.لا وتارة بياض، أو صفرة أو بحمرة لونه بتغير وتارة الرطوبة، 
هذاأن علم يصفر• أو يحمر حتى الثمر بيع عن نهى ند كان ؤإذا 

الحمرةفيه تأتي ما يثمل ؤإنما الثمار، أصناف جميع يشمل لم اللقفل 
النخل.أنه ت مقيدأ جاء وقد والصفرة، 

هذهفي النفحة عظيم فإنه المسألة، هذه في ذكرناه مجا بر فتل■ 
عمومفي وانظر نفلائرها، وفي اللوى، بها عمتا التي ]القضية[ 

بهتستدل ما وأحسن حقه. نمليه حتى ومعنى، لففلآ ورسوله اض كلام 
ذلكصجل فإن ؛مقاصده، أعلم كانوا الن>ين الصحابة آثار معناه: على 

فيالذكورة الثابتة الأصول على وجريها الشريعة أصول توافق يوجب 
أينينجل اكًم ئي دييثم إنتثوي ؤص،م نمالى؛ ه ؛ول

آي،;آهل س تم ٣ ي همن ^ الكب 
[.١٥٧علهذه 

أبرت[.]محل ت صوابه حطأ وهو الخطية النسخ في هكذا )١( 
(.١٥٤٣وملم)(، ٢٢٠٤)البخاري أحرجه )٢( 
)ح(.عن والمثبت ،؛الهمة• ت المعلبومة في )٣( 
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أحرىرواية في ممرأ حاء الذي المعاومة عن . نهيه وأما 
الحيلة،حتل بيع عن نهيه مثل - أعلم واش - فهو ت المن بيع بأنه 
وأماالشجرة. رب يستثمرها الي الثمرة المشترى يبتلع أن نهى إنما 

السعفي هدا يدخل فلا يستثمرها! حتى والشجرة الأرصن اكتراء 
الإجارة.ْن نؤع هو ؤإنما المهللق، 

»نهىأنه: من الصحيح في جابر حديث من تقدم ما : هداونظير 
عنررنهى وأنه: المخابرة،،لم، عن ررنهى وأنه: الأرض«لى، كراء عن 

بذلك،:المراد فإن الأرضاا، نكروا ررلأ فال،: وأنه ، المزارعة،< 
المخابرةوهي ممرآ، حاء كما يعتادونه، كانوا الذي الكراء 

الكراءمن يعتادونه كانوا عما فنهاهم يعنادونها، كان التي والمزارعة 
ؤإلىتصلح، أن قبل الثمرة بح إلى حاصله ير-ح الذي المعاومة، أو 

•ممتن جزء فيها المشروط- المرارعة 

حنسفي الغرر عن نهي هذا راجحة. مفسدة فيه عما نهي وهذا 
فيهيدخل الأي العام الكراء حض في الغرر عن نهي وذاك المع، 

وهذهالمثايعة هذه أن منهما كل في بين وقد والمزارعة، اقاة الم
فىاف ذكره مجا وهو والثنان، الخصومة إلى تمضى كانت، المكاراة 

آلداوآبيكم برك أن آلثنلتن يردسد ؤإئ4ا بقوله• المسسر تحريم حكمة 
[.٩١]المائدة؛ رأتيس«ه لقن ف، رآلٍعضاء 

فصل

عتهالمنهي الغرر في العلماء من قوم أيحلها التي القواعد ومن 
ذللث،.ونحو والزارعة كالماقاة والشاركاُت، الإحاراُته من أنواع 

.ص٧٧١تخريجه سق )١( 
تخريجهسق )٣( 

صه*اآ.سأتي )٢( 
 )٤(JLm .صي'اآآ
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بناءباطل، حرام والمزارعت الماقاة أن إلى الفقهاء من نوم مذهب 
يكونأن بد لا والإجارة بعوض، عمل لأنها الإجارة، من نؤع أنها على 

أنسعيد أبى عن أحمد روى ولما كالثمن. لأنها معلوما، فيها الأجر 
النجسوعن أجرم، له يثن حتى الأجير استئجار عن ررنهى النص. 

والمزارعةالمساناة في العوض وأن ،، الحجرلأ ؤإلماء واللمس، 
يخرجوقد كثيرأ، يخرج وقد قليلا، والثمر الزؤع يخرج قد لأنه مجهول، 

عملاستيفاء كان الثمرة اض مغ فان يخرج، لا وقد ناقمة، صفاُت، على 
.هذا بتحريم قولأ الناس أشد وهو حنيفة، أيي قول وهذا باطلا. الحامل 

حنيفة،أبو قاله ما عندهما فالقياس والشافعي، ماللئج وأما 
الحاجة.إليه يعو ما منه جوزا لكن الغرر، في لذلك إدخالا 

كراءلأن مهللقا، المساقاة ت القديم في والشافعي ماللث، فجوز 
يتحدرقد والماللث، صلاحه، بدو قبل للثمر بيع لأنه يجوز، لا الثجر 

فإنهالمزارعت بخلاف ١ المساقاة إلى فيضعلر وحل.مته، نجرم محقي عليه 
عليهالمزارعة عن ذللث، فيغنيه المسمى، بالأجر الأرض كراء يمكنه 

كانفإذا تبعا• المساقاة في يدخل ما المزارعة من جوزا لكن تبعا، 
للمساقاة.تبعا عليه المزارعة جازلتح قليل بياض الشجر بين 

فإنالعقد، ؛م3لالق للعامل البياض ذللث، زيع أن مالل؛،ت ومذهب 
ّالثلن، يتجاوز لم إذا وهذا جاز. بيتهما شرطاه 

سقييمكن لم إذا يقول: لكن للعامل، يجعله لا والشافعي 
كانإذا البياض في ■ولأصحابه عليه. المزارعة جازت، بسفه إلا الشجر 

•وجهان الشجر من أكثر كمحرأ 

٢٠٣٠تخريجه سق  ٢١١ ٠٢٠ •
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صمقتينقي بينهما فرق فإن واحدة، صفقة في حممهما إذا وهذا 
فوجهان؛

بثل.يقرئ فلا تبعا، حاز إنما لأنه بحال، يجوز لا أحدهمات 

وأماحينئذ، إليه يحتاج لأنه زاؤع، ثم سافي إذا يجوز والثاني؛ 
المشروطالجزء كان إذا وهذا واحدأ. وجها يجز لم المزارعة ندم إذا 

وجهان.فميه بينهما، فاصل فان والرع، كالثلث واحدأ، فيهما 
وبعضوالحز، طاوس متهم: - لف المن توم عن ورئي 

دراهمكانت ؤإن مؤاة، المبالأجرة إجارتها من المغ الخلف 
دنانير.أو 

الأرض؟اكتراء يملح هل مثل؛ أنه الأوزاعي عن حرب وروى 
؛الاJينارباكترائها يرون لا العلم أهل من فجماعة فيه، احتلم، ت فقال 

معنىفي ذللث، لأن وذللث،! منهم. آحرون ذللث، وكره بأسا، والل.رهم 
منله يحمل ما على بناء الأجرة بلتزم المستأجر لأن الغرر، بح 

.لامتثمارهاالشجرة اكتراء بمنزلة فيكون الزؤع يتبن، لا وند الزيع، 
منالغرر عن أ؛عل. المزارعة ولأن يزايع، طاووس كان وقد 

يغرماأو جميعا، يغنما أن إما المزارعة في المتعاملين لأن المؤاجرة، 
وذللث،١ هذا أرض ومنفعة وبقره، هذا بدن منفعة فتذم_إ جميعا، 

ؤيبقىمضمون، ثيء على أحدهما يحمل أن من العدل إلى أقرب 
علىالقّل.رة لا الزيع، هو ت بالعقد المقمود إذ الخهلر. تحت، الأحر 
.وسقيهاوبذرها الأرض حريثإ 

عنالأتار من بلغهم ما - القياس هذا مع - الفريقين وعذر 
بنراجع كحديث الأرض، كراء وعن المخابرة عن لهه من . المي 

علىمزارعه كان عمر ابن ررأن ث نافع فعن جابر، وحديث حديح، 
إمارةمن وصدرأ وعثمان، وعمر بكر أبي إمارة وفي .، الني عهد 
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كراءعن نهى المبي. أن حديج بن رافع عن حدث ثم معاؤية، 
نهىنسأله؟ معه، فذمت، j؛^، إلى عمر ان فذهب ١^١^٤، 

نكرىكا أنا عالمت، فد عمر: ان فقال ١^١^٤. كراء عن . النم، 
فىأحرجا٥ السن«لا،، من وشيء الأربعاء على بما ا مزارعن

آحرفى بلنه ®حتى ت مسلم ولفظ ، البخاري لفظ وهذا الصحيحين، 
الني،عن بنهي مها يحدث حديج ن رافع أن معاويةت حلافة 
كراءعن ينهى اطه. رمول كان ت فمال فسأله معه، وأنا عليه فيحل 

زعمفال! بعد عتها سثل إذا فكان بعد، عمر ان فتركها المرالع، 
بنسالم وعن عنهالأم• نهى . اش رسول أن حديج بن رافع 
بالغهحتى أرصه، يكري كان عمر ن اطه عبد ®أن عمر• ن اف همد 

فلمهالأرض، كراء همن ينهى، كان الأنصاري حديج بن رافع أن 
كراءفي س اممه رسول عن تحدث ماذا حديج، ان يا فمالت اممه عبد 

شهدافد وكانا — عمي سمعت اطهت لحبي حدج ن راغ قال الأرضر؟ 
الأرض.كراء عن نهى . اطه رسول أن ت الدار أهل يحدثان - يدرأ 
الأرضأن . اطه رسول عهد في أعلم ت، كنلقد ت اطه عبد نال 

ذلكفي أحدث . اطه رسول يكون أن اممه عبد حشي، نم تكرى، 
البخاريوروى مسلم. رواْ الأرض«ل؛،، كراء نزك يعلمه، لم شيثا 
بنظهير عمه عن حديج بن رافع عن آحرْ في الذي اض عجي نول 

رافقا،بنا كان أمر عن . اطه رسول نهانا ®لقد ظهير! نال رافع، 
دعانيقال! - حؤر فهو ه اطه رسول قال ما - ذاك؟ وما فقلتا؛ 

ياجرها نوا فقلت،: يمحاقلكم؟ تمحتيون ما فمال؛ اممه. رسول 

الصغير.الهر وهو *ربح" جمع الأربعاء. )١( 
)٩.( ١٥٤٧طم)أخرجه )٣( (. ٢٣٤٣)الخاري أخرجه )٢( 
(.١١٢)( ١٥٤٧)لم مأخرجه )٤( 
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نال:الشعير. أو التمر من الأومق ، وعلى[ل]١^ على اض رمول 
قلت؛راني: نال . كوهاأمأو أزرعوها أو ازرعوها تمعالوا، فلا 

قالقال: هريرة أبي وعن ،. الصحيحيزأفي أحرجاْ وءلاعةاا، سمعا 
فإنأخاه، ليمنحها أو فليزرعها أرض له كانت، ررمن ه: اه رسول 

*كانواقال: الله عبد بن جابر وعن أحرجاْ• أرصهءرم، فاليمسلث، أبى 
أرضله كانت من الله رسول فقال الريع، أو ؛الثالث( يزرعونها 
-أخرجاه أرصه،، فلسمسلث، يفعل لم فإن أخاه، ليمنحها أو فليزرعها 

افه.رسول زمان في *كنا لم: مولفظ . لفظ وهدا 
فياممه. رسول فقام بالماذياناُتح، الريع أو الأرض؛الثلث، نأخد 
فليتحهايزرعها لم فإن فليزرعها، أرض له كانتا من فقال: ذللث، 

*ولاالصحح: في رواية وفي فليمكها،،، أخاه يمنحها لم فإن أخاه، 
الأرضااأكراء عن رانهى انمحح: في رواية وفي يكريها"• 

.الحم، ®^5، ؛ال؛ جابر عن انمحيحين في أيضا ست وقد 
؟،٢٠رواية وفك، ، والمحابرألأ والمعاومة والمزابنة المحاقالة عن 

*أنجابر: عن عطاء عن أنيسة أبي ابن نيل عن الصحيحين 
يشتريوأن والمخابرة، والمزابنة المحاقلة عن نهى اممه. رسول 
شيء،منه يوكل أو يصفر أو يحمر أن والإنقاه: يشقه: حتى الخل 

ئيولفظه و)ب،(. ر)ج( )أ( من والمثبت( عش[، أو الميوئ: مي )١( 
•]الربع[ الكشميهي رواية وفي ]اربيع[ البخاري 

(.١١٤)( ١٥٤٨وسلم) dyrr){،المنحارى أحرجه )٢( 
(.١٠٢)( ١٥٤٤)لم وم(، ٢٣٤١تحلقأ)البخاري أحرجه )٣( 
(.)٩٨( ١٥٣٦أيضا)ملم اللفظ مدا وأحرج (، ٢٣٤٠)البخاري أحرجه )٤( 
(.٩٩والثالثة)(، ٩٢والثانية)( ٩٦)\لأوو الرواية (، ١٥٣٦)ملم أخرحه )٥( 
تخريجهسق )٦( 

٢٣٦



يباعأن والمزابنة؛ معلوم، الطعام من بكيل الحمل يباع أن ت والمحانله 
قال. ذلك وأشباه والرع الثالث، والمخابرة التمر، من بأومحاق النخل 
عنهدا يازكر حابرأ أسسممت، رباح أبي بن لعطاء نلتإ زيد! 

ل ١١نعم ت فمال .؟ اش رمول 
المؤاجرةعن ينهى مجن بها نيل يند الأحاديث، فهذه 
نال:ولأنه . يعمهاوالكراء كرامها، عن نهى لأنه والمزارعة، 

يرخصفلم ، ١١فليمسكهايقحل لم فإن أخاه، ليمنحها أو ررفليزرعها، 
محها،المعاوصة في يرخص ولم لغيره، يمنحها أو يزرعها أن في إلا 
يمزارعق.ولا بمراحرة لا 

هوالكراء يقول: - المؤاجرة دون - المزارعة في يرخص ومن 
المزارعةبخلافج يمعلونها كانوا التي الغامدة المزارعة أو الإجارة، 

أهلبها بعامل المي. كان والتي أدلتها، متأتي، التي، الصحيحة 
بعده.من الصحابة وسائر الراشدون الخلفاء بها وعمل خيبر، 

حدثهلما الأرض كراء ترك اليتم، عمر ابن أن ذللثؤ: يؤيد 
الني.ولأن به• يمتي، من رواية حمر أهل حدبث، يروي كان رابع، 

منذللث، وحمح والمعاومةل والمخابرة والمزابنة المحاملة عن نهى 
تقدم.كما الزارعت، من الغرر في أفلهر واJؤا■جرة الغرر. أنواع 

فيلم مرواه بما يستدل المزارعة دون المؤاحرة يجوز ومن 
عننهى اض. رسول ®أن المحاك: بن ثابت، عن صحيحه 
فيصريح فهذا ّ ، ٣١١١١٠؛بأس لا وفال: ؛المؤاحرْ وأمر المزارعة، 

بنرافع عن، سيأتي، ولأنه والأمر؛المؤاحر٥• المزارعة، عن النهي، 

٢٠٧١تخريجه ممح،  ٢١١ .٢٠صزاُتخريجه مق )٢( • ٠٢٠
(.١١٩)( ١٥٤٩)سالم )ماخر-بم 
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.الك، ينههم لم ®أنه . الخي عن الحديث روى الذي - حدج 
منيفعلونه كانوا عما نهاهم ؤإنما مضمون، معلوم بنيء كراتها عن 

الزارءة«لا،.

بنكأحمد - كلها لطرقه الجامعون الحديث فقهاء جمح وذم، 
راهويه،بن ؤإمحاق والمتآحرين، المقدمين من كلهم وأصحابه حبل 
حيثمةوابكا الهاشمي، داود بن ومليمان ثب، أبي بن بكر وأبي 
بنومحمد الثوري، كميان الكوفيين، فقهاء وأكثر حرب، بن زهير 
حنيفة،أ؛ي، صاحبي ومحمد يوسف وأبي لملي، أبي بن الرحمن همد 

منالحديث، فقهاء وجماهير داود، وأبي الصحيح، صاحبإ والبخاري 
وأهلوغيرهم، والخطابي حزيمة وابن المنذر كابن المتأحرين، 

والؤاجرةالزارعة جواز إلى - حنيفة أبي أصحامح، وأكثر الفلاهر، 
وماوأصحابه حلفائه ومنة س اش رسول لمنة اتباعا ذللث،، ونحو 

التيالأحاديث، معاني وبينوا الملمين. جمهور وعمل لفإ العليه 
البابج.هذا في اختلافها يقلن 

بميممن وحلفاؤْ هو حيبر لأهل . النص معاملة ت ذللت، فمن 
أهلاش. رّول رعامجل تال: عمر ابن فعن عمر. أجلاهم أن إلى 

أيضاوأحرجا أحرحاْ• ، أو نمر من منها يخرج ما بشطر حير 
يعملوهاأن على حيبر أهل أععلى اش. رمول *أن هممر: ابن عن 

ولفظ، الخاري لمغل هذا منها*. حرج ما معلر ولهم ؤيزرعوها 
فيهايقرهم أن الله. رسول يهود مألمف خيبر افتتحتإ ااّ لم: م

فقالوالريع، الثمر من منها حرج ما نصفا على يحملوا أن على 

.ض-خربمبمص٧١٢)٢( (، ١١٦)( ١٥٤٧)أحرجه.سالم )١( 
(.٢٢٨٥)المتاري أحرجه )٣( 
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علىالثمر وكان شننا. ما ذلك على فيها أقركم .I اش رسول 
وفي• الخمسءا . الله رسول فيأخذ خيبر، نصف من المهمان 

يهودإلى يقع ررأنه اه رسول عن عمر بن اه عد عن لم مرواية 
وللرسول.أموالهم من يعتملوها أن على وأرضها خيبر نخل خيبر 
خيبرأعطى . اض رسول ررأن ،ت ءباسل ابن وعن ثمرها٠^٢،. ثئلر 
ماجه.وابن أحمد الإمام رواه وأرضهاا،أ؛،، نخالها الصف: على أهلها 
الله.رسول عهد على الأرض أكرى جبل بن معاذ ارأن طاوست وعن 
يومكإلى به يعمل فهو والربع، الثلث على وعثمان وعمر بكر وأبي 

أصحابعن وأخذ باليمن، كان وطاوس ماجه. ابن رواه ،، هذاا،ل 
،وعتمان١١اروعمر وقوله: المخضرمين. أعيان من باليمن الذين معاذ 
كلألةالممل فحذف وعثمان، عمر عهد على كذللث، نفعل كنا أي. 

فياليمن من حرج معاذأ أن يعلمون كانوا المخاطبين لأن عليه، الحال 
خلافته.في بها ومات عمر، خلافة في الشام وقدم الصديق، خلافة 

تيعنى - جعفر أبي عن لم مبن نس وقال صحيحه: في الثخارى قال 
قال:والريعا،، اكJثا على يزرعون إلا هجره دار بالديتة راما - الباقر 

بنوعمر عود، مبن الله وعبد ماللث،، بن ومعيل. علي، اروزايع 
علي،وآل عمر، وآل بكر، أبي وآل وعروة، والقاسم، الخزيز، عبد 

عندْمن بالبذر عمر جاء إن أنه على الناس عمر وعامل سيرين• وابن 
ذكرهاالتي الأنار وهاوه ،. كذاا،ل فلهم بالمدر جاءوا ؤإن الشهلر، فاله 

الأثار.في المصممين س واحل غير رواها قد البخاري 

مام)ا0ه\()0(.أحرجه )٢( )ا0ها()؛(. لم مأحرجه )١( 
هماس•ابن عن الكوفة قاصي الرحمن همد بن محمد وعن )ب( في )٣( 
٠٢٥٠ا/ وأحمي. (، ٢٤٦٨ماجه)ابن أحرجه )٤( 
>ْ(.( ١٥٥١ّطم)أحرجه )٦( (. ٢٤٦٢زجه)'ابن أحرجه )٥( 
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الراشدونوالخلفاء يزارعون كانوا المهاجرين جميع كان فإذا 
كنلم مكر، ذللث، يكر أن غير من والتابعين، الصحابة وأكابر 
سمالا . هدافهو إجماع الدنيا في كان إن بل هذا، من أعظم إجماع 
وبعده. اممه رسول عهد على زارعوا جميعهم الرصوان بيعة وأهل 

تيماء.إلى اليهود عمر أجلا أن إلى 

.مردودة بتاؤيلأت ذلك امحاة والمالمزارعة أبهلل من تأول ومحي 
ذلك،فجعلوا والملمين. س للّحم، عبيدأ اليهود كان ث قال أن مثل 
وسيده.العبد بين المخارجة مثل 

يسترقهمولم صالحهم المبى. أن المواتر: بالنقل ومعلوم 
منالملمين من أحدأ مئن ولا سعهم ولم عمر، أحلاهم حتى 

منهم.أحد استرمحاق 

ْعتجوز أن يلزم فلا الكفار. مع معاملة هذ.ه محال؛ أن ومثل 
وقدإسلام، دار صارُت، محي كانت، خيبر فإن مردود، وهدا الملمين. 

وأهلالملمين بين الإسلام دار في يحرم أنه على لمون المأجمع 
ذكرنامحي إنا ثم الفاسدة. المحاملأت، من لمين المبين يحرم ما العهد 

عاملجبل بن محاذ وأن والأنصار، المهاجرين بين عامل الني. أن 
كانواالصحابة وأن ذللث،، على إسلامهم بعد اليمن أهل عهده على 

عمومايتإمع ذلاث، جواز يقتضي الصحيح والقياس بن.للث،. يعاملون 
وذلك،الاستصحاب، ومع لالحرج، النافئة أو المبيحة، نة والالكتاب 

وجوه-من 

المؤاجرةمثل ليسستج مشاركة، المعاملة هذه أن أحدهات 
الحينمنفحة أصلين منفحة من يحصل الحادث، النماء فإن المهللقة. 

وثجرْ،كأرضه لهذا، التي العين ومنفعة وبقرْ، كبدنه لهذا، التي 
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ماليحمل وكما وحيلهم، الغانمين أبدان يمنفعة المغانم تحمل كما 
فإنلإحارة ا بخلاف ونمرهم، ئوتهم من لمين المان أبد بمنفعة الميء 

حياطة،أو لبناء امتاحر فن • المنفعة أو العمل، هو فيها المقمود 
فمدالعمل ذلك، وقام فإذا حماد، أو بذرها أو الأرض شق أو 

ولذلك،. أحر0 الأجير واستحق بالعمد، مفمودْ المستأجر استوفى 
يشترطكما ممسوطا، العمل يكون أن ت اللازمة الإجارة في يشترط 

هووحديده؛ بقره وبدن العامل بدن منفعة وهنا المبح. في ذللث، مثل 
استيفاءمتهما واحل مقصود ليس . ومجرم المالك، أرصي منفعة مثل 

اجتماعمن يتولد ما جميعا؛ مقمودهما ؤإنما الأحر، منفعة 
عرذهبا نماء يحمل لم ؤإن فيه، استركا نماء حصل فإن P المنفعتين 

المشتركنكسائر المغرم، وفي المغنم في فيشتركان منفعته، منهما كل 
التصرفات،محن جنس وهذا لهم. التي الأصول نماء من يحدث فيما 

منفيه وما المحضة، الإجارة وحكمه ومقصوده حقيقته في يخالف 
المعاوصة.شوب من الشركة في ما جض من المعاوصة ثوب 

محاومانج،ان؛ جنالأرض في العدلية التصرفات، فإن 
شركةوالمشاركات،؛ والإجارة، كالبيع فالمعاوصاتا؛ ومشاركاتإ. 

مالفي اسبن اشتراك ذلك، في ؤيدحل العقد. وشركة الأملاك، 
اجدالمكمنافع المباحان،، في الناس واشتراك المال، تا بي

مجنيوجد أو الموات،، من يحيا وما والهلرقاتخ، المباحة والأسواق 
لهمالموصى واشتراك الميراُثؤ، في الورثة واشتراك المباحان،، 

شركةوالصناع الخجار واشتراك والوقف،، الوصية في عليهم والموقوف 
كماالظالم، منشأ هما ان الجنوهذان ذلك،. ونحو أبدان أو عنان 

عقبمئير ثني أء نف كمل الملام؛ عليه داود عن تعالى نال 
[.٢٤]ض: ئم4 ثا وفت ألثنيئ وععؤأ ءانؤأ < ٧٢إي بممى 



والهبةوالعارية ك-القرض المخلية، هي الأحرى والتصرفائ، 
أومعاوصة هى المعادلة على المبنية التصرفات كانت ؤإذا والوصية• 
حضمن ونحوهما والمزارعة المساثاة أن I قعلعا فمعلوم مشاركة، 

بيعهحرم إنما والغرر المحضة، المعاوصة حني من ليسا اركة، الم
مالأحدهما يأكل لا وهنا بالباؤلل. مال أكل لأنه المعاوصة، في 

منفعة، يأحذ[ل ]لم الأرض رب فإن الزيع ينت لم إن لأنه الأحر، 
بلمقموده، هي ولا بالعقد ملكها ولا تولها يلم هو إذ الأحر 
لمالأرض ورب ُاوا، أرض منفعة ذهبت، كما بدنه، منفحة ذهست، 
؛خلاف،شيئا، يأحد لم والأحر أحده قل. يكون حتى شيء له يحمل 

والأحرشيئا، يآط المتعاوصين أحد فإن الغرر، ؤإحارة الغرر بيهمع 
وهذا. وحصومتهماأحدهما ندم إلى فيفضي الخملر، تحت، يبقى 

المحضةالمعادلة على مبناها التي المشاركات هن.ْ فى ، منتفالمعنى 

غرر•غير مح، دلا غرر، مح، لا ألثتة، فم فيها له، المح، 
هدهجواز أن وعلم الأصول، هده مأحد له تبين هدا تأمل ومن 

منمحدور كل عن وأبعل. العقول، فى وأعرفإ الشريعة، بأصول أشبه 
والإجاراتالبيؤع من كثير جواز ومن بل الأرض، إجارة جواز 

ؤإنمااد. فبلا للخالق محضة مصالحة هي حبشا عليها، المجمع 
لهموهما بحد الفقهاء إحواننا من حرمها من على فيها اللبس و؛عأى 

لمامجهول عمل على إجارة هذا اعتقلءوا أنهم جهة من الأيارت من 
أجيرأ،يكون بعمله لينتفع عمل من كل وليس بعوض• عمل من فيها 

محركةفى ريكين ل١ وعمل المترك، المال في ريكين الكعمل 

و)ب()ح( من والمشت ، المطبو■ءةت ني )١( 

أونع.لعالها •' ئه العثٍمين مح٠اJ شيخنا هال، )٢( 

٢٤٢



ولايعد لا مما ذلك ونحو المغانم في الغانمسن وكاثتراك الأبدان، 
يتولدلا الأحر له يضمنه بمال يعمل أحدهما كان لو نعم، يحصى، 

إجارة.هدا كان عمله! من 

تنموعين فإنها المقاربة. حنس من هذه أن الثاني■. الوجه 
والدنانير،كالدراهم نمائها، ببعض عليها العمل فجاز عليها، بالحمل 

عنفيها حاء لما اتساعا كلهم، الفقهاء جوزها والمقاربة 
ولقدالنثي عن سنة بعينها فيها يحفغل لا أنه مع ه، الصحابة 

لأنهاوالمزارعة، افاة المعلى المضاربة يقيس أن يرى أحمد كان 
حالف،.من فيها ، حالفؤإن عليه، يقاس أصلا فتجعل بالنص، تجتا 

جوازعنده نستا من ^ن صحيح، الأحر على منهما كل وقياس 
.اؤيهمالتالأحر حكم فيه يتعمل أن أمكنه أحدهما 

الأصلبل الأصل، صن من لس المضاربة في الربح ت قيل فان 
الثمربخلافا العمل، بنفي حصل م المقفالمال بدله. ؤيجيء يدهما 

الأصل.نفس من فانه والريع 

فإناشرعي؟ تأثير له وليس الصورة، في فرق الفرق هدا قيل: 
بدنمنفعة بمجمؤع حصل إنما نقاد المالمال أن بالاصتلرار نعلم 

مالهرأس مثل المال ربا إلى يرد ولهذا المال. رأس ومنفعة العامل 
الدراهم.نفلير هي التي ه بنميبقى العامل أن كما الربح، ؤيقتمان 

منفحةإلى إصافته من باولى هذا بدن عمل إلى الربح إضافة ولست، 
.ط؛مال 

عقدبغير حملتا إنما عمر، عن تروونها التي فالمضاربة ولهذا 
المالبيتا مال من عمر لايني الأشعري موسى أبو أقرصي لما 

ذللتارأى لأنه الريح، جميع عمر فهلل—، . أبيهماإلى فتحملأْ 

٢٤٣



والمالالمسلمين من غيرهما يفرض ولم أقرصهما حيث كالغصب، 
الأخرإذن بدون المشترك المال في اتجر إذا الشركاء وأحد مشرك، 

ارالضماناممه: عبد ابنه له وقال الثريلث،، مسب، في كالغاصب فهو 
يجعلهبأن الصحابة بعفر عليه فأشار لناه، الريح فيكون علينا، كان 

٠مضارة 

الفقهاءبين موجودة المسألة هذه مثل في الثلاثة الأقوال وهذه 
اتجرمن ربح يكون هل - وغيره أحمد مدم، في أقوال ثلاثة هي و- 

ثلاثةعلى لهما؟ أو للعامل، أو المال لرب إذنه بغير غيره بمال 
يهقضى كما بينهما، مشتركا يكون أن : وأقسهانها وأحأقوال، 

لأصلين.ا عن متولد النماء لأن عمر، 

مافيه راعوا عليه، اعتمدوا قد الذي المقاربة أصل كان ؤإذا 
ولهذاعينها. مجرى يجري الدراهم مثل فأحذ الشركة. من نكرذاْ 
ورق.منيحة يةّالت منيحة، القرض بعده والمسلمون الّبي. سمكا 

عينرد مثل الدراهم مثل رد يجعلون دراهملثا، أعرني ت الناس ؤيقول 
لأنهاقراصا، المقاربة وسموا وردها، بها انتفع والمقترض العارية، 

الترءات،.في القرض نفلير المقابلات في 

اقتضاؤهلكان موثرأ المرق من ذكروه ما كان لو ت أيضا ؤيقال 
إذاالنماء لأن الخكس، من أولى الضاربة دون المزارهمة لتجويز 
ذهابمع حصوله من بالصحة أولى كان الأصلين بقاء مع حمل 

والريحت يقال فقد البدن، دون الأرض نماء الزيع قيل• ؤإن . أحدهما
الزيعبل باطل، هن"ا وكل بالعكس. أو الدراهم دون الخامل، نماء 

ومنفعةوالهواء، واّء التراب على المشتملة الأرض بمنفعة يحصل 
والحديد.والبقر الخامل بدن 



يالمقاربةأنها ريب فلا فرقا المقاربة وبين بينها أن ٌّّلم لو ثم 
ؤيشترمحلالعمل، هو فيها المقصود المؤاجرة لأن ؛المؤاجرة. منها أشبه 

ليسوهنا معينة. عين أو الذمة فى مضمونة والأجرة معلوما، يكون أن 
عينالست، والأجرة العمل، معرفة يشترمحل ولا النماء، إلا المقصود 

متىولهذا النماء. من يحصل ما بعض هي ؤإنما الذمة، في شيئا ولا 
شرمحللإذا المقاربة اله نقكما العقد، فمعد معين شيء فيها عين 

الغاية.في بثن وهذا الذمة. في معلومة أجرة أو معينا، ربحا لأحدهما 
بينهاالذي والفرق جدأ، ؛المؤاجرة منها أشيه بالمضاربة كانت، فإذا 

مؤثرةغير فروق المؤاجرة وبين بينهما والذي ضعيف المضاربة وبين 
فالحاقهاالأصلين، باحد إلحافها من بد لا وكان والعمل، في 
إمحلناب.إلى فيه يحتاج أن من أجلى وهذا أولى. أثب به هي بما 

وحموص.عموم فيه الإجارة لنقل I نقول، أن ت الثالث، الوجه 
مراتيح!ثلامحث، على فإنها 

ذللث،في فيدخل بحوض. نفعا بذل، من لكل يمال، أن أحدهات 
محد0هيمس ه آستتتنم ت تعالي( فوله ش كما المهر، 
الأحروكان مجهولا، أو معلوما هتا العمل كان وسواء [. ٢٤ت ]الماء 
لازم.غير أو لازما مجهولا أو معلوما 

غيرالمفع يكون أن وهو جحالة، هي التي الإجارة I الثانية المرتبة 
أنمثل لازم، غير جائزآ عقدآ فيكون لمضمونا[لا،، العوض م؛ معلوم، 

.، قريبا[ل أو بعيدآ ]كان من يرده ففد • كذا فله عدي علي، رد من، • يقول 
علىيستأجره أو عينا يستأجر أن وهي، الخاصة، الإجارة اكالثةت 

معلوماالأجر فيكون ١ معلومة المنفعة تكون بحسثا الن.مة، في عمل 

]مضمون[.وصوابه الخطية التح في ٠^٠١ )١( 
قريب[.أو بعين. ]من ت )ح( *ى )٢( 



أحكامه.عامة في البيع تشبه التي الإجارة وهذه لازمة. والإجارة 
الإجارة((،ررباب ; قالواأو الإجارة، أطلقوا إذا المتأخرون والغمهاء 

المعنى.ا هن. أرادوا 

المشاركاتْن ونحوهن والمضاربة والمزارعة المساقاة فيمال; 
فقدالعام، أو الأعم بالمعنى إجارة هي قال* من يحمل، نماء على 

كاست،ؤإذا أخطأ. فقد الخاص بالمعنى إجارة هي قال؛ ومن • صدق، 
شيثاالعوض كان إن فهنالك، الجعالة، هي التي العام بالمعنى إجارة 

كانإن وأما معلوما، يكون أن بد فلا دين، أو عين من مضمونا 
لوكما فيه. شائعا جزءأ يكون أن جاز العمل من يحصل مما العوض 

فحصولكزا، منه فله كاوا حصن على دلتا من الغزو؛ في الأمير قال 
شركةلا محفة جعالة أنه ْع المال، بحمحمول مشرومحل هناك الجعل 

وأ-ممحا•أولى فالشركة فه، 

قياسعليه دل الذي فيقال؛ أخرى، طريقة هذا في للق، ؤي
غررأ،الحوض يكون لا أن فيها يشترط الخاصة الإجارة أن الأصول 

العالمفيها يشترط لا التي، العامة الإجارة فأما الثمن. على قياما 
فتبقىبها، إلحاقها يجوز فلا تقدم، لما الإجارة هذه تشه فلا بالمنفعة 

المثتح•الأصل عر 
مرادهعن ر ستقيإجارة لكونها المعتقد أن المسألة؛ فتحرير 

الدليلفأين العامة؛ أراد ؤإن يصح، لم الخاصة؛ أراد فإن بالإجارة• 
الالذي المرق، له بين قياسا ذكر فإن معلوم؟ بعوض إلا تحريمها على 

مثليشمل أمر إلمح، يجد ولن الفقيه، عن فمحلا فقنه، غر على يخفى 
الحل.ثبت التحريم أدلة انتفت فإذا مثيلا. الإجارة هذه 

أنوهو العكس. قياس وهو أخرى، طريقة هذا في للثا ؤي

٢٤٦



لحكمالمقتضية العلة لانتفاء الأصل، حكم نقيص ^٤ ١١في شت 
معلومةتكون أن يجب الأجره لكون الموجب المعنى فيئال الأصل. 

الجهولأن لدللث، المقتضى لأن ونحوها، المزارمة باب في منتف 
ماأو بالباطل، المال أكل القتضى الغرر بح معنى في فيكون • غرر 

يكنلم فإذا في منتفية المعاني وهذه الجتس, هذا من يذكر 
تحريم.فلا - منتف، وهو - كدا إلا موجسا للتحريم 

جاءيتذفقد _ت وغيره حديج بن رام حديثا - الأحاديث، وأما 
والصحابةهو فعل عما نهيا يكن لم أنه س• البي لّهمحا مبينة مفسرة 

بنرام فعن عنه• نهى الذي غر منه رحص الذي بل وبعدم، هدْ عش 
الأرضنكري كنا مزدرعا، المدسة أهل أكثر رركنا قال: حديج 

وسالمذللث، يصاب ، ]فمما[رقال الأرض. يد لنمى منها ؛الناحية 
الدم،فأمجا فنهينا، ذللث،؟ لم ؤيالأرض تحاب ، ]فمما[١١الأرض، 
رركنات قال له رواية وفي البخاري• رواه ، يومئذ٠٠ يكن فلم والورق 

القهلعةهده فيقول! أرصه يكري أحدنا وكان حملا. المدينة أهل أكثر 
فنهاهم، ذْ تخرج ولم ذه أحرجتا فربما . لنالوهذه لي، 

ذه،تخرج ولم كن*ا هذه أحرجتا ®فربما ت رواية وفي • .٠٠ البي 
رافععن لم مصحيح وفي ،. ١^^٠٠١ عن ننه ولم ذللنا، عن فنهينا 
أنعلى الأرض نكري كا قال: حقلا. الأمصار أهل أكثر رركنا قال: 

عنفنهانا هذه، تخرج ولم هده أحرجتا فربما هذه. ولهم هده لنا 
نيسبن حنفللة عن أيضا لم موفي ،,  ١٠٠ينهنافلم الورق وأما • ذللثط 

وذكرالبخاري, صحح من والمشت انربما*، ت )ه( وفي "محمار انملوعت؛ في )١( 
,١٣ه/! هاو0 وجه القح في حجر ابن 

(.٢٣٣٢)الخاري اعرجه )٣( (. ٢٣٢٧)البخاري أحرجه )٢( 
(.١١٧)( ١٥٤٧)سلم أحرجه )٥( (. ٢٧٢٢)البخاري أحرجه )٤( 

٢٤٧



والورق؟بالذهب الأرض كراء عن حديج بن رافع ارسألت نال؛ 
.اض رسول عهد على جرون يوا الناس كان إنما به، بأس لا فقال؛ 

هذافيهلك الزيع، س وأشياء الجداول، وأقبال الماديانات على بما 
هذا،إلا كراء لأناس يكن فلم • هذا ؤيهلك هذا، لم ؤيهذا، لم ؤي

,؛،،١١ بأس فلا مضمون معلوم شيء قاما عنه، الماس زجر فلدلاث، 

لمأنه يذكر - الحديث، مدار عليه الذي - حديج بن رام فهذا 
منمعين مكان >زوع إلا كراء س الله رسول عهد على لهم يكن 

نظيرهوحثموا قاطبة، الفقهاء عند يثب بلا حرام المؤع وهذا الحقل• 
فيالغرر وهذا يجز• لم بعينه ثوب ريح اشترط فلو المقاربة. في 

.المعاوصات في الغرر نظير المشاركات 

المعادلهو والمقابلأت المعاوصات هذه في الأصل أن وذللث، 
الفللم،لحلها ربا أو غرر على أحدهما اشتمل فإن الجانبين. من 

عباده.على محرما وجعل،، ه، نفعلى الظلم حرم الن.ي الله فحرمها 
لمالخطر؛ تحت، الأحر بقي الممن مللئ، إذا المتبايعين أحد كان فإذا 

فكذللث،،. صلاحه١ بدو قبل الممر بيع . المبي حرم ولذلائخ يجز• 
الشركة.موج_إ عن حرجا معينا مكانا الشريكين لأحد اشترطا إذا هذا 
لمبالمعثن أحدها انفرد فإذا النماء. في الاشتراك تقتفي الشركة فإن 
رامذكره كما القمار، ومعنى الخهلر ولحله نصيمتخ، فيه للأخر يبق 
أحدهمافيفوز ، ١١هذه تخرج ولم هذه أحرحتؤ فربما  ١٠ت فوله في 

كراءلهم كن لم ا>أنه رافع وأخر القهار. معنى وهذا الأحر، ؤيخبج، 
ْنفيه ما لأجل عنه ن.جر إنما وأنه هذا؛؛، إلا . المحم، ب- على 

١٦)( ١٥٤٧)طم أخرجه )١( 
._U'Yتخريجه سق )٢( 

٢٤٨



الكراءذلك إلى انصرف إنما النهي وأن القمار، ومعنى المخاطرة 
إنوسأشير الدمة. فى مضمونة الأجرة فيه يكون ما إلى لا المعهود، 

صلاحها،يبدو حتى الثمار بيع عن نهيه فى ذللث، مثل إلى اه ثاء 
-أعلم واض - وهدا وقع؟ شيء أي عن الني. بنهي أعلم ورافع 

،رهدرام! حدثه لما فال فإنه عمر بن الله عبد عنه انتهى الذي هو 
فبينالتبن«لا،، من وبثيء الأربعاء على مزارعنا نكري كنا أنا علمت 

لأنهميفعله، عمر ابن وكان معين. مكان بزؤع يكرون كانوا أنهم 
الهمح،•بلغه حتى ه الني عهد على يفعلونه كانوا 

حيبرمعاملة حديث، يروي كان عمر ابن أن ت ذللثإ على يدل 
بيتهوأهل المضاء، الأرض على بالمزارعة ؤيفتي به، ويفتي دال؛ 
بنإمححاق حدنتا قاوت الكرماني حرب فروى رافع• حديث بعد ايضا 

واتلبن كليب سممت، مليمان، بن معتمر حدتنا راهويه، بن إبراهيم 
يدرله وليس وماء، أرض له رحل أتاني ت فقلت، عمر ابن ُُأتيت ت قال 
ببقريفيها وعملتخ بذري، فيها فبازرمحتإ بالمفإ، فآحدتها بقر، ولا 

بنيحيى حدثنا حزم، أحي ابن حدثنا ت وقال حسن"• قال؛ فناصفته؟ 
_رجل وأتاه — الله عبد بن سالم محممعنتإ عبيد، بن سعيد حيلنا سعيد، 
وبقريبجدري أجيء ت مقول الرجل إلى ينطلق، منا ررالرجل سالا 
الفال؛ كدا؟ منه ولي كذا منه فاللث، منه افه أحرج فما أرصلث، وأعمل 

عنالبخاري ففي رافع، أقارب أخر وهكذا نصنعه®. ونحن به، بأس 
عهدعلى الأرض يكرون كانوا أنهم عناي حدنني  ١١نالا رافع 

صاحب،يستثنيه بشيء أو الأربعاء على ينبن، فيما . الله رسول 
بالدينارفكيف، لرافعت ففيل ذلك. عن . النبي فنهانا الأرض، 

صه'ُآ'ا.تخريجه مبق )١( 

٢٤٩



عنهنهى الذي وكان ءارا،. والدرهم بالدينار بأس ليس ت فقال والدرهم؟ 
سفيه لما يجزم، لم والترام بالحلال الفهم ذو فه نغلر لو ما ذلك من 

أرصهعن استغنى إذا أحدنا اركان ت قال ظهير بن أميي وعن المخاطرة• 
وماوالقمارة جداول ثلاث ؤيشترط والصف. والربع ؛الثلث، أعطاها 

مابالحديد فيها يعمل وكان شديدأ، ذاك إذ العيس وكان الربيع• سقى 
إنت فنال حديج بن رافع فأتانا منفعة. منه ويصيب اه، ثاء 

أرصهعن استغنى من ؤيفول: الحقل، عن ينهاكم M اض رسول 
داودأبو وروى ماجه. وابن أحمد رواه ، لثلعُ أو أحاْ فليمنحها 

يكونأن والمزا؛نةت المزابنة، عن رروينهاكم أحمدت زاد ه^، الّك، قول 
بكذاأحدته فيقولI الرجل فيأته المخل، من العظيم المال له الرجل 

أحبروهكذا . البل،ا من مقهل ما والقصارة تمر. من وسقا وكدا 
فيالمزايع أصحاب ®أن سعد! فأخبر وجابر، وقاص أبي بن صعل• 
منواقي العلى يكون بما مزارعهم يكرون كانوا س الله رسول زمان 

اممهرسول فجاءوا بئر. الحول مما بالماء سعد وما المنيع، 
وقال!ذللث،، يكروا أن . اممه رسول فنهاهم ذلك، في فاحتمموا 

صرحفهدا والمائي. داود وأبو أحمد رواه ، ٠ والفضة بالذهب اكروا 
زيعاشتراط عن كان إنما النهي وأن والفضة، ؛الدهب، يالكراء الإذن في 

.اش رسول عهد على نخابر ااكنا ت قال تههبه جام وعن معين. مكان 
لهكانت من .ت افه رسول فقال كدا، ومن القمري من ؛نمس-، 

لم.مرواء ،، فليدعياءأ أو أخاه ليمنحها أو فليزرعيا، أرض 

(.٢٣٤٦)الخارى أخرجه )١( 
.٤٦٤م/وأحمد (، ٢٤٦٠)ماجه وابن (، ٣٣٩٨)داود أبو اثرجه )٢( 
).\/AUوأسد ، U٤١/والمائي (، ٣٣٩١)داود أبو أخرجه )٣( 
يوصهبعد التل ش الحب، من سقى ما بش،■ بوزن الفقي،• محمد ثال، )٤( 
الألفاظ.في سر اختلاف مع ( ٩٦)( ١٥٣٦)لم مأخرجه )٥( 

٢٥



أسمرواقد النهي عنه رووا الدين . النبي أصحاب نهولاع 
قدكان ؤإذا أجلها. من لهى التي والعلة محها، لهى المي بالصورة 

مطلقاالمزايع® كراء عن لهى ®أنه ت الحديث محلوق بعض في جاء 
نكروا»لأ المي لهم فال ؤإذا بينهم. العهود لدكراء فاكعريف 
وهمكلامه، من فهموه كما يعرفونه الزى الكراء أراد فإنما المزارع«، 

ذللث،غير في رخص ®أنه عنه رأ مفجاء وكما ؛مقموده. أعالم 
ونحوها.المزابنة من النهي به قرن ما ذللث، ينبه ، ]ومما[١ الكراء*، 

مثلفي لمعين حطابا كان إذا فانه - مطلقا ه نففي كان ؤإن _ واللففل 
ماكثيرأ فإنه ت ذللثا ونحو حال حكاية عم، أو عن الجواب 

إنت للطبيب المريفى تال لو كما الخاطب. حال بمثل مقيدآ يكون 
؛تللث،مقيد الهي أن يحلم فإنه الدسم. تأكل لا له؛ فقال حرارة، به 

المحال.

حالأو معهود، مسمى له كان إذا الطالق اللفغل أن ت وذللث، 
'•أحدهما قال إذا كالتبايعين نكرة، كان ؤإن إليه• انصرف ت يقتضيه 

إلىإلا يتعرف لا ثم اللفغل، في مطالقة فإلها دراهم، ؛عشرة بعتك 
لفغلبينهم يتعارفون لا الخاطبون كان فإذا الدراهم. من العهود 
ينصرفلم I به خوطبوا ثم يمعلمونه، كانوا الل.ى كذ.للث، إلا ®الكراء® 

كلفغلالعرفي، التخصيص باب من ذللث، وكان يعرفونه. ما إلى إلا 
الفقال: الحافر، ذوات، أو الفرس، أنه بيلهم معروفا كان إذا »الدا؛ة« 

.الحم، ولهي، ذلك، إلى إلا الطلق هدا ينصرف لم بدابة: تأتني، 
عنالصحيحين في ما تقدم وقد وال. وبالبالعرف مقيدأ كان لهم 

فقال:س الله رسول ®دعاني قال: رافع بن ظهير وعن حديح بن رافع 
الأوسقوعلى الربح، على بما نواجرها قلت،: بمحاقلكم؟ تصنعون ما 

)ح(من والمشت المطيوئ؛ في )١( 

٢٥١



أوأزرعوها، أو ازرعوها، تفعلوا، لا ت نال والشعير التمر من 
أسلكوئ«را/

المزارعةوأما يفعلونه، كانوا عما وي النهي، بأن صرح ففد 
منيجوز مما وغيره رافع ذكرها ولا النهي، يتناولها فلم ت المحضة 
المعتاد.او5راء غير آخر جض عندهم - أعلم واض - لأنها الكراء، 

فاندين. ؤإما عين إما معلومة، أجرة فيه وجب لما اسم الكراء فإن 
غيرمن عينا كان إن وكذلك جائز، فهو مضموأ الذمة في دينا كان 

يجز.لم الزيع من عنآ كان إن وأما الزيع، 
الكراءهو فليس الزيخ جميع من شائع بجزّء المزارعة فأما 

للأرضمكتريا العامل جعل ليس إذ محضة، شركة هو ل المهللق، 
الأحر.بالجزء للعامل مكتريا المالك جعل من بأولى الزيخ من بجزء 

بالمعنىكراء هو فإنما أيضا، كراء هذا يمي من الناس من كان ؤإن 
وغيرهرافع به تكلم الذي الخاص ادكراء فأما بيانه. تقدم الن>ي العام 
النؤعوبين الجائر، الكراء نوعي أحد رافع بين السبب ولهذا فلا، 

آحر.جض لأنها للشركة، يتعرض ولم عنه، نهوا الذي الأحر 
أوفلزرعها أرض له كانتؤ ررمن ت س النك، فقول، يقالات أن ؛قمح، 

الزؤعمن واحدآ يفعل لم إذا - أمر فليمكها؛؛، ؤإلأ أخاه، ليمنحها 
ومنالمؤاجرة من المتع ينتفي وذللث، . يمسكهاأن - والمنيحة 

تقدم.كما المزارعة 

أوإيجاب، أمر لا واستحباب، ب نل، أمر دهل،ا الأمر ت فيقال 
الفاسد.الكراء من اعتادوه عما لينزجروا الأ؛تاواء في إيجاب أمر كان 

الأنيةفي قال الأهلية، الحمر لحوم عن نهاهم لما . أنه كما وهذا 

تخريجهسق )١( 

٢٥٢





وكيلكوالفضة، الذهب اكروا ت وقال معض، مرصع بزؤع يكروا أن 
رالأأنه! وأحسر ذلك روى قد حديج ابن رافع فإن الصحابة. فهمته 

ثاتبن كزيد الصحابة نقهاء وكذلك والفضة*، بالدم، بكرامها بأس 
لهلاوس:قلتا قال،: دسار بن عمرو عن الصحيحين ففي عباس• وابن 

أيقال؛ عنها، نهى الني. أن يزعمون فإنهم المخابرة؟ تركت ررلو 
-تماما ابن بمكا - أجرنيا أعلمهم bن وأتمنهم، أعْليهم إمح، عمرو، 

منله حير أخاه أحدكم يمح أن ت قال، ولكن عنه ينه لم الني. أن 
>اأنأيضا: عباس ابن وعن معلوما*أ -تحنج\ عليه يأخذ أن 

بعضهمبرفق أن أمر ولكن المزارعة، يحرم لم ه اه رسول 
صحيح.حن حديثا وقال! والترمذي مجملا لم مرواه ، ببعض* 

إلىدعاهم إنما المبى. أن ماس: ابن عن طاوس أ-نمر فمد 
الني.وأمر وأعْليهم*• أنمنهم *وأنا ت فال الضع، وهو الأفضل 

كالعاريةمستحبا ومنه والغرر، الربا ترك وهو واجب منه الذي بالرفق 
الإحسانباب من أجرة بلا بالأرض التبرع كان لما ولهذا والمرض. 

سله حير أرصه أحاه أحدكم يمنح ءلأن فقال: به، أحق المسلم كان 
فليزرعياأرض له كانتح س ١١وقال: . معلوما* حرجا عليه يأحذ أن 
كانولما الممنوح. هو الأخ فكان ، ليمسكها* أو أحام ليمنحها أو 

اليمنحهم، ولم و. النبي عاملهم الإخوان مجن ليسوا الكتاب، أهل 

والماتي(، ٣٣٨٩)داود وأبو (، ١٥٥٠لم)وم(، ٢٣٣٠)البخاري أخرجه )١( 
٦٣/U ، (.٢٤٦٢ماجه)وابن

فهإنما محذا نه أجد مسلم»الم أما (، ١٣٨٥)الترمذي اللففل بهذا أخرجه )٢( 
ثلالترءني إلى المؤلف، ءزاْ لو لكن واحد، المعنى فى وهما المابق الحدبث، 

أدق.لكان 

٠٢٣٦صتخريجه سق )٤( • قريا يق  ٢٣١

٢٥:



منفعةإلى محتاجأ لكن فمن غنى قفل عن يكون إنما والجؤع سئما 
منفعةإلى محتاجين الملمون لكن كما الخيحة، له يستحب لم أرصه 
أرصهم،إلى الإسلام أول في محتاجين الأنصار كان وكما خيبر، أرض 
الحاجةعند الشريعة توجب وقد الهاجرين. عليها عاملوا حيث 
التيالدائة لأجل الأضاحي لحوم ادخار «ءن المي. نهاهم كما 

الملمونلكن فلما واجب. إءلعامهم لأن الجياع، ليطعموا دمت® 
المعاوصةعن نهاهم عنها أغنياء وأصحابها الأرض منفعة إلى محتاجين 

فإنالادخار. عن نهاهم كما عينا، بالتمع يأمرهم ولم ،الت؛رع، ليجودوا 
ينهىوفد بطالأ، يترك لا إذ بجيله• حاد بماله الانتفاع عن نهي من 

لماالأحوال بعض في المجاح أنواع بعض عن الأئمة، ل المص.، 
المغا3ىأآ،.بعض في نهاهم كما المنهي منفعة من ذللن، في 

هيفهد، المخابرة، عن ه نهيه من جابر رواْ ما وأما 
المخابرةتكن ولم العهد. ا لمعريفواللام عنها• نهى المي المخابرة 

ذللك.إلا عندهم 

نرىلا *كنا قال: عمر ابن عن المحيح في ما ذللث يبين 
عنه،نهى المي. أن رافع فزعم أول، عام لكن حتى بامحا بالخر 
الجبر،عن المهكا روى رالمآ أن عمر ابن فآحر ،• أجله*لمن لتركنا٠ 

-الخاء بكسر - الخبر عبيد! أبو نال رافع• حديث معنى تفاسم وقد 
وأفلوالرع، والثلث ، ؛الصفالمزارمة والمخابرة! المخابرة. بمعنى 
علىيخابر لأنه خبيرآ الأكار سمي لهل>ا يقول• عبيل- أبو وكان وأكثر• 

المؤاكرةبهي والمخابرة! الأرض، 

.U٢٣٥/وازني (، ٢٨١٢)داود وأبو (، ١٩٧١)منم أحرجه )١( 
ثلاثة.أو مملمشن قدر بالأصلين بياض محمد ، J،j؛)٢( 
صْ'آآ•تخريجه ض )٣( 

٢٥٥



أقرهاس افه رمول لأن خيبر، من هذا أصل ت بعضهم قال وقد 
وليسحسر. في عاملهم أي خابرهم، الصف، على أيديهم في 
فيالصحابة فعالها يل قط، عنها ينه لم بخيبر معاملته فإن بشيء، هدا 

وجابر،حديج بن راغ المخابرة حديث روى ؤإنما موته. وبعد حياته 
لأنهمحمي؛ن.لائ، الفلاح، هو والخبيرI يفعلونه. كانوا ما مرا يوفد 

الأرض•يخبر 

والمزارعة،المخابرة بين الفرق إلى الفقهاء من طائفة ذهب وقد 
العامل،من البذر يكون أن على المعاملة هي المخابرة I فقالوا

عننهى والني. ث نالوا المالك،. من البذر يكون أن على والمزارعة 
المزارمة.لا المخابرة 

الصحيحفي ما المي. عن ذكرنا قل فإنا صعيفح، أيضا وهذا 
عن®نهى وكما المخايرة*، عن ®نهى كما المزارمة® عن ®نهى أنه من 

وغيرنهيه لموصع عامة اللغة أصل في الألفاظ وُذ0 الأرض®. كراء 
لففلآالعرفي الخميص لأحل يفعلونه بما احتصت ؤإنما نهيه، مرصع 

ؤإلأالسائل، ومحوال العهد لأم وهي اللفغلية القرينة ولأحل وفحلا، 
علىيدل والاشتقاق المزارعة. هي المخابرة أن اللغة أهل نقل ففد 

ذلك.

فصل

منالبذر يكون أن اشترط من منهم المزارهمة جوزوا والذين 
لمالحامل من البذر كان إن فأما المزارعة. في هن.ه : وقالواالمالك، 

أصحابهمن طائفة احتارها أحمل.، عن الروايتين إحدى وهاوا يجز. 
'•هزلأء وحجة المزارعق. يجوزون حيث والشافعي، مالك وأصحاب 

قيلالتكرماذيث قال أيضأ. أحمد احتج و؛ن.لكا المقاربة، على قياسها 
٢٥٦



الألكرإلى أرصه دفع رحل حنبل: بن محمد بن أحمد اش عبد لأبي 
ربمن البدر كان إذا بدلك، بأس لا نال: والربع؟ الثلث على 

مذهبفيه يذهب الأكار، من والعمل والحديد والبقر الأرض 
المضاربة.

أصلهو المال أن كما الزؤع، أصل هو البذر أن ذلك: ووجه 
أحدهمامن ليكون الأصل، له ممن المذر يكون أن بد فلا الربح• 
الأصل.الأحر ومن العمل، 

البذركون ا ل يءحوز بل ، ذللث، ينترؤل لا عنه: الثانية والرواية 
-نمسا عثرين من أكثر - أصحابه جماهير عنه نقل وقد العامل، من 
أهل. الّحم، عامل كما والربع، بالثلث أرصه يكري أن يجوز أنه 

ح؛أر•

أرصهدير إذا - يعلى أبي كالئامحي - أصحابه من ءلائفة فقالمث، 
وجهعلء, كان فإن للمالك، الزيع من بجزء سذره عليها يعمل لمن 

هذاوجعلوا يجز. لم المزارعة وجه على كان ؤإن جاز، الإجارة 
كثيرةصرائح نصوصه عامة في رأوا لأنهم لصوصه، تمريرأ اكفريمح، 

هوهذا أن ورأوا مها، الخارج من بجزء الأرض كراء جواز في جدأ 
يكونأن ]إلأآ الزارعة في يجوز لا أنه من عندهم، مذهبه فلماهر 
والمقاربةالزارعة باب بين ففرقوا كالمحاربة، المالائ، من البذر 
الإجارة.وباب 

روايةفي فوله معنى - الخيلماب أبو منهم - آحرون ونال 
:•؛ أراد منها؛١، الخارج ببعض الأرض كراء رريجوز الجماعة: 

فيوم و)ح(، و)ب( )أ( ومن المعلومة من •رإلأ® مقعلت )١( 

٢٥٧



هذْفعلى ت وشلوه الخطاب أبو قال الأكار، من والعمل المزارعة 
الخارجببعض للأرض مستأجر فهو الحامل من الذر كان إذا الرواية 
ثرطبما للعامل حر تأ م نهو الأرض! صاحب من كان ؤإن منها، 

ياحازهوما سيره، يتحفه البذر صاحب يأحذه ما هذا فعلى محال• له، 
بالشرط.يأحذه الأجرة من 

هوالخارج ببعض المكاري على نمه أن من هؤلاء ناله وما 
إلاالفقه يحتمل ولا المحيح، هو الأكار! يبذر أن على المزارعة، 

جوازيقتضى المذكورة جرة الموا جواز على نمه يكون وأن هذا، 
الذيالصواب هو مهللقا المعاملة هذه وجواز الأولى• بطريق المزارعة 

عنه،المتواترة أحمد نصوص ظاهر وهو • ونغلرأ أثرأ غيره يتوجه لا 
أصحابه.من طائفة واختيار 

منوقول الأرض، رب يبذر أن اشترط من قول الأول! والقول 
مؤىمن نظير الضعف في هو مزارعة! أو إجارة يكون أن بين محرق 

أصعقا.أو والمزارعة، الخاصة الإجارة بين 

الزؤع،ببعض المؤاجرة جوز إنما أنه فهو أحمد! نمى بيان أما 
كانتإنما لهم ومعاملته حيبر، لأهل . الض معاملة بقصة استدلالا 

مايجوز لا أحماو أن الممتع فمن الإجارة* بلفظ تكن لم مزارعة 
المشهور.باللففل فعله ؤيمغ ، تالإجارْ[ يلففل إلا . الني فحله 

حيبرأهل شارط . الّكا ُأن المحيح■ في نبتا فقد وأيضا 
.الض إليهم يدفع ولم تقدم، كما أموالهم* من يعتملوها أن على 

فيهايبذرون كانوا إنما . الني فعلها التي المعاملة كانت فإذا ينءرأ، 

بقل».الم أالإحارةا: بدل: )ب( ش )١( 

٢٥٨



علتهايقيس نم المزارعة، على أحمد بها يحتج فكيف أموالهم، من 
المزارعةمن به احتج الذي الأصل يمغ ثم الإجارة، بلفظ كانت إذا 

ماغيها ®نفركم ت لليهود ذال، ند . والهي العامل؟ فيها بدر التي 
لازمة،إجارة كانت، يمال،! حتى معلومة مدة يشترط لم ، افه١١ أقركم 

البدركون يشترط إنه - الروايتين إحدى محي - قال،: حيث، أحمد لكن 
ؤإذاالضاربة، على قياما أوجبه لن متابعة قاله فإنما الالك٠، من 

ذلكحينئذ تحضر يلم راجح معارض وب لحجة بقول، العالم أفتى 
استدلالاالزيع ؛ثلث، المؤاجرة بجواز أفتى لما ثم الراجح، العارض 

العامل،من عنده البدر كان خيبر في يكون أن بد فلا خيبر، بمزارعة 
المؤاجرةبين فرق أحمد أن فرصنا فإن الاستدلال،. يصح لم ؤإلأ 

طائفةبينهما فرق كما العامل، ببدر الزارعة وبين الخارج من بجزء 
الأحمد فإن ٠ مرعيا مأخذا لبس الفرق هذا تنل. فمأصحابه، من 

منطائفة يراه كما المبارات، المنوي؛اختلاف، أحكام اختلاف يرى 
بلففلؤيمنعونها الإجارة، بلففل المعاملة هذه يجوزون الذين أصحابه 

البح،بلففل حالا بيعا الذمة في ما بيع يجوزون وكذللثإ الزارعة، 
وأصولهأحمل، ونصوص حالا، سلما يصير لأنه الثلم، بلفغل ؤيمنعونه 

فيالاعتبار فإن المقود. صيغ مسألة في عنه ^^١٥ كما ^ا تأبى 
كماالألفاظ، على يحمل بما لا بالمعاني المولية التصرفا>ت، جمح 

منذلك، وغير والوصايا والنل،ور الأيمان في أجوبته به تشهل- 
أصحابه،من طائفة فرق كما بينهما، فرق قد هو كان ؤإن التصرفالت،، 

الأمرين.من الاتعة كالرواية مرجوحة، عنه رواية التفريق هذا فيكون 

والقياس.والإجماع نة فالت ذللث، جواز على الدليل وأما 
أنعلى خيبر لأهل . الهمح، معاملة من تقدم فما المنة! أما 

(.٢٧٣٠أ-محر-بمالخارك،):ا(
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المهاجرونعامل وكما يذرأ، إليهم يدمع ولم أموالهم، من يعتملوها 
حدثنات الكرماني حرب قال عندهم، من البدر أن على والأنصار 

عنسلمة بن حماد عن إبراهمم بن حسان حيلنا نصر، بن محمد 
الخطاببن عمر ارأن حكم: أبي بن إسماعيل عن سعيد بن يحيى 
]بنيعلى واستعمل خيبر، وأهل فدك وأهل نجران أهل أجلى 
الثالث،ولهم الثلثين لعمر أن على والخل العنب، فأعهلى ،، منية[ل

والبئرالبذر كان إن على - الأرض بياض يحني - المياض وأعللى 
محنهمكان ؤإن الثلث،، وليم اكلثان فلعمر عمر، عند من والحديد 

منية[لا،]بن ؤيعلى ه عمر فهدا الشءلر،الآ/ ولهم الشطر، فلعمر 
كلأبتجويز حلاقته في عمل قد الله.، رسول صاجمكإ عامله 

العامل.من يكون وأن الأرض، رب من المدر يكون أن الأمرين؛ 
عنسفيان حدثنا مؤمل، حدئتا محن، أبو حيننا حرب: وقال 

بنصيع بن عمرو عن الوليد بن صخر عن الأزلي حصيرة بن الحارث 
أحذقلأنا إن فقال: طالبج أبي بن علي إلى رجل رُ"جاء قال: محارب 

الميالأرض هذه ما فقال: علي فدعاه وفعل، فيها فعمل أرمحا 
فماوأزرعها، وأعمرها أنهارها أكرى أحدتها أرض فمال: أحذُت،؟ 

بهذا®.بأس لا فقال: الصف،، وله الصف فالي شيء من الله أثمج 
إمحللاقؤيكفي ذللث،، عن عالي ينهه ولم عنده، من البذر أن فغلاهرْ: 

الجواب،.عالئ ؤإمحللاق بزاله، 

الشركة،من نؤع المعاملة هذه أن قدمنا فقد القياس: وأما 

١١٣٥/٦البيهقي سن قي ما يوافق أنته وما أه٠ ®بن )ب(ت في )١( 
١٤إ/ الاثارا معاني اشرح في والطحاوي مختمرأ، معلقا الخاري أحرحه )٢( 

أبن إ"ماءيل هو إسماعيل أن إلى المطبوعة مخرج ونه . ١٣٥آ/والبيهقي 
و.حكيم ءبن المهلوئ في بينما حكيم، 
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العامةالإجارة من فهي إجارة جعلت ؤإن الخاصة. الإجارة من ليت 
أنفيجوز ت التقديرين وعلى والرمي• والق الجعالة مها تدحل التي 

التيالأصول من ليس المزارعة في البل«ر أن وذلك منهما، البذر يكون 
تتالم،كما يتلف البذر بل المضاربة، في كالثمن ربها، إلى ترجع 

البذركان فلو والعامل. البقرة بدن أو الأرض ترجع ؤإنما المنافع، 
ثممخرجه، إلى مثله يرجع أن الواجب لكان المال، رأس مثل 

الزيع.جمح في يشتركان بل كذلك، الأمر وليس الفضل، يقتسمان 
وهوائها،بمائها الأرض هي الجانبين أحد من فيها الأصول أن فظهر 
تذمي،كما يذم، والبذر[ الحرمثج ]وأكنر والبقر، العامل وبدن 

فيستحيلوالتراب، والهواء الماء من أجزاء تذما وكما المنافع، 
والماءوالتراب الحمب، نفس من الريع يخلق سبحانه واش زرعا. 

الزيعفي، يستحيل ما بل الأبوين، ماء من الحيوان يخلق كما والهواء 
فلايستحيل والصك، الحك،، من يستحيل مما أكثر الأرض أجراء من 

وكماوالهواء، الم،اء أجزاء يحيل كما ؤيحيله اش يفلقه بل يبقى، 
والنبايت،،والمعدن الحيوان، من مخلوناته وسائر المني يحيل 
الحك،أن اعتقدوا الفقهاء، من كثير رأي من ونع ما وقع ]ولما[ 
فيفضوا حتى تع، والباقي الأصل، هو والشجر: الزيخ في والنوى 
قيمته،يلة مع والحك، النوى لرب والشجر الزيح يكون بأن مواصع 

أرصه.أجرة الأرض ولرب 

أرضفي زيع أرمن فال: حيث هذا، بقد قضى إنما ه والنك، 

أصحوهو )ج( من أثبته وما والجقرُ، الحرث اواكتراء ت المطبوص محي الخيارة )١( 
اللاحق.المياق عليه يدل 

)ج(.ش وهى المطبوعة محي ليت ءولااا )٢( 
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أحمدفأخذ ، نففتهءا وله شيء الزؤع من له فليس إذنهم بغير نوم 
أنهيرى يه أخذ من وبعض الحديث. بهد الحديث فقهاء من وغيرْ 
هنففي انعقد لما وهذ.ا الاستحسان، صور من وأته القياسي، خلاف، 

وماللنوى. نح والشجر للبن.ر، تع الزيع أن وهو المتقدم القياس من 
إلقاءفان الفهلرة، عليه تدل الذي الصحيح القياس هو السنة به جاءُت، 
اضمحمى ]ولهذا سواء، الرحم في المني إلقاء بمنزلة الأرض في الحب 
[٢٢٣تاوقرْت لكمه مُث، تعالى! قوله في حرثا النساء تعالى 

هوإنما الحيوان مللئج في والمغئب، حرثا، المزروعة الأرض سمى كما 
دونوالرق الحرية في أمه الأدمي الولد تبع ولهذا ، الأم^ حانك، 

نماالذي الفحل ماللث، دون الأم، لماللث، البهيم حنين ويكون أبيه، 
الأجزاءأصعافح الأم ص امتميها الي الأجزاء لأن وذللثف عنبه. عن 

أنهؤيبق ولا شل، الابتداء حق للأب، ؤإنما الأب. س امتميها التي 
خلقالتي، الأجزاء فإن والنوى، الصب، وكذللئط حميعا، منهما مخلوق 

ذلكيوثر وقد والهواء• والماء التراب من أكثرها والريع الشجر منها 
الأجزاءهذه كانت، لما لكن فيها، بالزيع ، ]فتضحم،[ل الأرض في 

والهواءبالماء الأرض يمد يزال لا سبحانه اض فإن دائما، تستخلم، 
فييوثر ولا بالموجود، ؤإما غيره، من تحجلأ مإما ويالترابح، 

ؤإمابالأستحالة، للخلف إما شيئا، الترابية الأجزاء نقص الأرض 
بخلافالمنافع، ممى في الأرض أجزاء أن يفلهر صار ولهادا للكثرة، 
يعوضولا تخلفة مغير ذاهبة عين فإنه فيها الملقى والموى الحب 

واتجراني(، ٢٤٦٦ماجه)وابن (، ٣٤٠٣)داود وابو (، ١٣٦٦)التر.ذى أخرجه )١( 
(.٤٤٣٧الكسر)ني 

)ح(.ني وص انملومة في لتس القوسن محن ما )٢( 
•)ح( من والمشت، >افضعمحا، اJطوءة: في )٣( 
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فإنفقط، الأصل هو البذر يكون أن يوجب لا القدر هذا لكن • عنها 
أيضا،يذهب وعلف فوت من العمل مدة له بد لا وبقرْ هو العامل 

الالبذر أن على اتفقوا ولذللث، ذلك. مثل إلى يحتاج لا الأرض ورب 
مجرىعندهم جرى ولو القراض، في يرجع كما ربه إلى برجع 

لرجع.الأصول 

أصولث أشياء ثلاثة على اشتملت، المعاملة هازْ أن تبين فقد 
وأجراءفانية، ومنافع والحديد، والبقر العامل وبدن الأرض وهمه باقية 

العاملأجزاء وبعض الأرض أجزاء وبعض البذر وهي أيضا، فانية 
الخيرةفتكون مواء. الفانية كالمنافع الفانية الأجزاء فهذْ وبقرْ. 
لمما شاءا وجه أي على ؤيثتركان الأجزاء، هذه يبذل فيمن إليهما 
وأكلالربا أو الغرر أنواع من المي. محه نهى ما بعض إلى يفض 
تشبهالتي المشاركات أنواع سائر أحمد جوز ولدا بالباطل* المال 

منإلى عيرهما أو سفينته أو دابته يدغ أن مثل والخرارعة، الخمائاة 
•بينهما والأجرة عليها يعمل 

فصل

ذللث،يثبه وما الغرر بح حكمة إلى الإشارة من ذكرناه الن.ي وهذا 
هذهفي تكالم ممن كثيرأ تجل فانلث، الأبواب، ظء في اليسر يجمع 
أومطلقة، أو عامة يحبها ألفاظ من بلغه بما لث، يتمأن إما الأمور 
حيحاأحمد عن ال،ه فرصي الثبهي• أو المعنوي القياس من بقرب 
المجمل،الأصلين! هذين يجتنب، أن الفقه في للمتكلم ارينبغي يقول! 

التأؤيلجهة من الناس بخهليء ما ررأكثر أيضا! وقال والقياسء، 
ألبتة.اتاعه يمكن لا ما إلى يفضي لث، التمهذا ثم والقياس®، 

منوأنواع وغيره، اللم دين الديون، بيع الباب! هذا ومن 
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تجمعكلية ئواعد ذكر الغرض أن ولولا ذلك. وغير والوكالة الصالح 
٠هدا من أنواعا لذكرنا أبوابا 

فصل

منهابحل فيما فيها، والشرومحل العمود في ت الثالثة القاعدة 
•حدآ كثيرة القاعدة هن|ه ومسائل ؤيفد. منها يصح وما ؤيحرم، 

فيالأصل ت يقال أن ت أحدهما قولان، فيها صيله يمكن والذي 
بإحازته.الشؤع ورد ما إلا الحغلر، ذلك: ونحو فيها والشرومحل العقود 

هذا،على نبتي حميمة أبي أصول من وكثير الفلاهر، أهل فول فهذا 
وأحمد.ماللث، أصحاب من محناتفة وأصول الشافعي أصول مجن وكثير 

ولاأثر فيه يرد لم بكونه العقد يهللان أحيانا يعلل قد أحمد فإن 
ه.نفعلى الإنسان وقف، في الروايتين إحاوى في قاله كما قياس، 

تخالفيأنها الشروحل اد فيحاللون قد أصحابه من ءلاJفة وكال.لك 
أهلأما بامحلل. فهو الحقد مقتضى حالف ما ؤيقولون! الحشو، مقتضى 
أوبنص جوازه ثت ما إلا شرءلا ولا ءقا.أ لا يصححوا فلم الفلاهر 

فبله،الذي الحكم تصحبوا وام أبعللوه حوازم يثت لم ؤإذا ,  ٤١٠؛-؟
بمكرهاأقوال إلى منه كثير في حرجوا لكن جاريا. طردأ ذلك، وطردوا 

غترهم•عليهم 

العقودفي يصحح[ ]لا أنه تقتضي فأصوله حنيفة أبو وأما 
المعقودفي الشرط يصحح ؤإنما المعللق. في مقتضاها يخالف، شروطا 

البيعفي يشترط أن أبطل ولهذا فسخه. يمكن مما الحقد كان إذا علميه 
العينبيع مغ ولهذا بحال. المبح تسليم تأحير عنده يجوز ولا حيار، 

و)د()ح( من رالمشت، ااصّححم المهلوعت: في )١( 
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ؤإنمابإزالته. مطالبته يله للباغ ثمر عليها شجرة ابتاع محاذا • المؤجرة 
عندإلا المالك توجب لا عنده الإجارة لأن المؤحرة، الإجارة جوز 

يشترطأن أو به، الانتفاع أو المبح العبد عتق أو المنفعة، وجود 
ولمغيره• سهللها الش الشروط وّائر الشجر على الثمر بقاء المشترى 
الفخ.يقل لا ءندْ النكاح لأن أصلا، شرطا المكاح في يصحح 

بالشروطيبهلل ولا • نحوهما أو إعسار أو بعببح عنده ينفخ لا ولهدا 
وهوللأثر، الأيام الثلاثة حيار حنيفة أبو صح ؤإنما مطلقا. الفاسدة 

استحسان.موصع ءندْ 

فهوالعمد مقتضى حالف شرط كل أن على يوافقه والشافعي 
الخيارشرط يجوز فلا الخاص. للل.ليل مواصع تثني يلكنه باطل، 

تآحيرفيه مما ذلك ونحو المسع منفعة استثناء ولا ، ثلاُث، من أكثر 
—القبفى وهو - موجبها لأن الموحرة، الإجارة مغ حتى المبيع، تسليم 

،التصرفمن المشتري منع فيه ما أيضا يجوز ولا العقد، يلي لا 
استثناءيجوز لكنه والمعنى، نة المن فيه لما الحنق، إلا المطلق 
وكحمذهبه، في الصحيح على المؤجرة العين كبيع بالشمع، المنفعة 
النكاحفي ؤيجوز ّ ذللئ، ونحو البقاء متحقة الثمرة استيفاء مع الشجر 
ولابلدها، أو دارها اشتراطها يجوز ولا بعض، دون الشروط بحص 

.ؤإملامجهاحريتها اشتراط ؤيجوز يتسرى، ولا عليها ثتزوجا ألا أن 
كالجمالمذهبه، من المحيح على المقمودة الصمامحتإ ائر موكذللث، 
وانضماحهار، والإعبالحيمثإ النكاح فسخ برى ممن وهو ونحوم. 

الشنار،ونكاح والطلاق الأجل كاشتراط تنافيه، التي بالشروط 
ونحوه.المهر اد فبخلافه 

)ه(من والبت، ®يتزوج®، المهلبوعآت يي !١( 
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هذهمعاني على الشانعى يوافقون أحمد أصحاب من وطائفة 
منأكثر كالخيار الشافعي، تثتيه يمما أكثر يستثنون لكنهم الأصول، 

أنزوجها على المرأة واشتراط المبح، منفعة الباع وكامتثتاء ثلأُثا، 
Iفيقولون المصالح. من ذلائج ونحو بغيرها، يزاحمها ولا يشلها لا 

مملحةفيه كان إذا إلا باطل، فهو الحقد مقتضى بنامي شرط كل 
لالمتعاقJين.

الحقودفي الشروط من جوز أنه تقتضي أحمد نصوص أن وذللث، 
تثنونؤيالأصل، في يوافقونه فقد الشافعي. جوزه مما أكثر 

الأصل،في حنيفة أبا هو يوافق مد كما استثنى، مما أكثر للمعارض 
■للمعارصي يتنى مما أكر ؤيتى 

فيويتوثحون الظاهر، أهل يخالفون الثلأيث، الفرق وهؤلاء 
ولماالصحابة، وآثار والمعاني بالقياس لقولهم منهم، أكثر الشروط 
وعمدةالظاهر. أهل عن بها ينفردون التي الموصى محاني من يفهمونه 
عنالصحيحين فى حثجاه ما وهو المشهورة. بريرة قمة ت هؤلاء 

تععلى أهلي كاتست، ت فقالت، بريرة ارجاءتني ت فالت، جج عائشة 
أنيأهللثج أص، إن فقالت،: فأعينيني، أوقية، عام كل في أواق، 
فقالتأهلها إلى بريرة فذهبت، فعلت،. لي ولاوك ؤيكون لهم، أعدها 
فقالت،:جالس س اف ورمول عندهم من فجاءُت، عليها، فأبوا لهم، 

فأحبريت،الولاء، لهم يكون أن إلا مأبوا عليهم، ذللن، عرصننخ قد إني 
لمنالولاء فإنما الولاء. لهم واشترطي حن«يها فقال: ه الّكا عائئة 
اضفحمد الناس، في اممه رمؤول قام ثم عائشة، ففحلت، أعتق؟ 
ليت،شروطا يشترطون رجال بال ما بحد، أما نال: نم عليه، وأثنى 

ؤإنباطل، فهو اش كتاب في ليس شرط من كان ما اممه؟! كتاب في 
لمنالولاء ؤإنما أوثق، اض وشرط أحق، الله نقاء شرط. مائة كان 
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ماوليمسترطوا ، فأعتميها ستريها ررا I للبخاري رواية وفي ' ا؛ أعتق 
.٠اأن؛ي فقال ولاءها أهلها واشترحل فأعتقتها فاشترتها , شاءوا
لفظ[لم:]وفي مائة اثترطوا ؤإن امحق، لمن  ٠٧١
عمرتبن اه همد عن الصحيحين وفي وأوثق،١^٤،. أحق اش راثرط 

!أهلها فقال لتعتقها، تشتري أن أرادت المؤمنين أم عائثة ررأن 
الفقال: اض. لرسول ذلك مدكرت ؟ LJولاءها أن عش سا 

أبيعن لم موفي ' أءتقُُ لمن الولاء فإنما ، ذللث، يمنعنلئ، 
أهلهافأبى فتعتقها، حارية تشتري أن عائثة ررأرادت ت مال ظبه هريرة 

الفقال: اض. لرسول ذلك فذكرت الولاء. لهم يكون أن إلا 
أعتق«لآ،.لمن الولاء فإنما ذلك، يمنعك 

حجتان:الحدث هدا من ولهم 
باطل®.فهو افه كتان في ليس شرمحل من كان ررما فوله: : إحداهما

فليسالإجماع: في ولا الحديث، في ولا ، ۵٧١في ليس ثرمحل يكل 
فيفإنه الإجماع، في أو المنة، في كان ما بخلاف اممه، كتاب، في 

والإجماع.المة اتباع عالي دلالته بواسهلة اممه كتاب، 

صحتهعلى دل إذا : قالوا— الجمهور وهم - بالقياس قال ومن 
اممه،بكتايح عليه المدلول بالإجماع أو بالمنة، عاليه المدلول القياس 

افه.كتاب، في فهو 

وابن(، ٣٩٣٠)داود وأبو )٨(، ( ١٥٠٤)لم وم(، ٢١٦٨)البخاري أخرحه )١( 
.٧٨٠ومالك،؟/(، ٢٥٢١)ماجه 

لمسالما.رواية روقي )ب،(; في )٣( (. ٢٥٦٥)البخاري أحرجه )٢( 
)٦(.( ١٥٠٤)لم وم(، ٢٥٦١)ابنحاري أحرجه )٤( 
)٥(.( ١٥٠٤)لم وم(، ٢١٦٩)البخاري أحرجه )٥( 
(.١٥)( ١٥٠٥)ملم أحرجه )٦( 
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موجبتنافي التي الشروط جمع يقيسون أنهم I الثانية والحجة 
لمقتضىمخالفا كونه فيه؛ العلة لأن الولاء، اشتراط على العقد 
تغييرهافيعتبر ، يا^٣٠٠٤مقتضياتها توجب، العقود لأن ت وذلك العقد. 

القاعدة،نكتة وهاوا العبادات. تغيير بمنزلة الثميع، أوجيه لما تغييرا 
تغييرمقتضاها يخالف ما فاشتراط وجه، على مشرومة العقود أن وهى 

-القولين أحي. في - والشافعي ومالك حنيفة أبو كان ولهذا لالم|ثرئ. 
فلا. مقتضاها يخالف، شرطا العبادات في يشترط أن يجوزون لا 

عمر،بن اض لحبي متابعة بالعير، الإحلال يشترط أن للمحرم يجوزون 
منةبكم حارأليهس . ويقول الحج في الامحتراط ينكر كان حيث 

صس تعالى: بقوله الأصل هذا على استدلوا وقد نبيكم؟«لا، 
خإثأزكق أف ندؤد ينمي ه؛ ولوق٣[، دة: ن]i IJUقة٢ه د٣ 

[.٢٢٩]الغرة: ه أكلهن 

ونيادةاممه، لحدود تعد تشؤع لم التي والعقود فالشروط ؛ قالوا
الدين•قي 

جوازهاعلى النصوص دلت، التي الشروط من هؤلاء أيهلله وما 
فيبعضهم قاله كما منسوخ. ذللث، ؛ قالوابالخموص أو بالعموم 

أوعام هن.ا ! قالواأو الحديبية، عام المشركين مع الشي شروط 
اض.كتاب، في ى اذو بالشرط فيخص مهللق، 

أبيوابن حنيفة أبي عن جمكاية في يروى ؛حديث، أيضا واحتجوا 
ذكرْوف. وشرط«لآ،. بيع عن نهى . المي ررأن وثريك؛ لملي 

ه/بما"ا.والنمائي (، ٩٤٢)والترمذي (، ١٨١٠)المخاري أحرجه )١( 
وأحرجنيه. أجده فلم محه وبحثت، المن في انيهقى إلى الهادى صد ابن عزاْ )٢( 

حزموابن ، ١٩١"١^T/برتم الحرين مجمع في كما الأوط ني الطبراني القمة 
ح/ْادالمحر في 
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حمحفي ملكه من الخارج منفعة بعض استثناء أحمد ويجوز ونحوه، 
لهاكان فإذا الإطلاق. عند مقتضاها على زائد فدر واشتراط العقود، 
بالشرطمنه والنقص بالشرط، علميه الزيادة جوز الإطلاق عند مقتضى 

اممه.شاء إن سأذكره يا الثميع، مخالفة يتضمن لم ما 
العبدكخدمة المبيع، منفعة بعض يستثني أن للبائع فيجوز 

استبقاؤهايجوز مما المنفحة تللئ، كانت، إذا ذللئ،، ونحو الدار وسكنى 
واستثنىحمله . الحم، باع لما جابر لحديث اتباعا الغير، مللثط في 

١^٠^إلى ظهره 

حياةأو حياته مدة الخثد خدمة يستثنى أن للمعتق أيفأ ويجوز 
واسترطتسلمة أم أعممته لما سفينة لحديث، اتباعا غيرهما، أو السيد 

.ما. الحم، حلمة عليه 

عتقهاليجعل أمته يعتق أن -ت أقواله عامة على - ليجوز 
وغيره،ماللث، بن أنس فحله وكما ،، أ صفية حديث، في كما صداقها، 

استثناهالكنه البقع، منفحة واستثنى أعتقها كأنه المرأة، ترض لم ؤإن 
الخدمة.منفعة بخلاف، جائز، غير نكاح بلا امتثناوها إذ بالنكاح، 

وغلتهمنفحته يستثني أن شيئا وقفط إذا للواقف أيضا ؤيجوز 
ذلك،فحلوا أنهم الصحابة عن روى كما حياته، مدة لنفسه جميعها 

علىالإنسان ومم، يجوز وهل الشي عن مرمل حدث فيه وروكا 
روايتان.عنه فيه ه؟ نف

٦, T٩٩/وأحمد السنن، وأصحاب، (، ٧١٥)ومسلم (، ٢٣٠٩)البخاري أحرجه )١( 
.٢٢١ه/ وأحمد (، ٢٥٢٦)ماجه وابن (، ٣٩٣٢)داود أبو أحرجه )٢( 
ماجهوابن  iWihوالنسائي (، ١٣٦٥لم)وم(، ٩٤٧)المخاري أخرجه )٣( 

ا.١٩٥٧)
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العينفي المنفعة يعفى اصتثناء — قوله قياس على _ أيضا ؤيجور 
ذلكونحو القصاص، عن والصلح >^، ٠١١وفدية والصداق الموهوبة، 

بتمليكأو كالعتق، باسقاهل كان سواء الملك، إخراج أنواع من 
كالهبة.عوض بغير أو كالح، بعوض 

فيهاللمشترمحل التي الشرومحل عامة النكاح في أيضا أحمد ؤيجوز 
أحقارإن قال: أنه ه المبي عن الصحيحين في لما صحيح دض 

بهذاقال ومن الفروج«را،. به استحللتم ما به: توفوا أن الشروهل 
البحفي منها أوكل النكاح في الشرومحل أن يقتضي إنه قال: الحديث 

دونالبيع في الشرومحل يصحح من لقول مخالف وهذا والإجارة. 
بالإمحللاق،الزؤج يملكه ما المرأة نثني تأن أحمد فيجوز النكاح. 
يملكهما على وتزيد . دارهامن تنتقل ولا معه نافر لا أن فتشترهل 

يتسثى.ولا عليها يتزوج فلا به، مخلية تكون أن فتشترحل بالإطلاق، 

منطائفة عند المصححة عنه المنصوصة الرواية على — ويجوز 
مقصودة،صفة الأحر في الزوجين من واحد كل يثّترمحل أن _ أصحابه 

أشيهمن وهو بفواته■ الفخ ؤيملك ذلك، ونحو والجمال ار كالئ
لوكما بالعيب، فسخه فيجوز وانفاحه، النكاح بقح قولأ الناس 
لوكما وبالتيليس عليها، يتزؤج لا أن عليه شرطت وقد عليها تزؤج 
نرمحللو كما المحح، على بالصفة وبالخلف أمة، ففلهرت حرة ظنها 

بالشرومحلعنده ؤينفح ذكر• ما بخلاف، فغلهر مالأ له أن الزوج 
يبطلوهل * الْللأق واشتراط كالتوقست، لمقصوده المنافئة الفامدة 

:إحداهماروايتان، عنه فيه ذلك؟ ونحو والميتة كالخمر المهر ال بق

وبقية(، ١١٢٧)والترمذي (، ١٤١٨ومسالم)(، ٢٧٢١)الخاري أخرجه )١( 
المن.أصحاب، 
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مسعود.بن الله لمد قال حين الؤهناب، بن عمر حديث إلى يدهب 

لم!بلها ١^^ أراد إذا أنه على موصع غم في نص ففد 
وأكثركاوق1؛اة. الأول بالشن \و\ع إلى ردئ إلا يملك 

ررحائز®قوله تأولوا وربما الشرمحل، لهدا المعلل القول عالي أصحابه من 
واتعأيضا. ااالشرءل،ا مراد0 بأن تصرح نموصه وبقية جائز• العقد أي 
اللهعبد امرأة وزينب عود موابن عمر عن المأثورة القصة ذلك فى 

أويهبه، ولا يبيعه، فلا المبيع اشترامحل وكذلك الصحابة. من ثلاثة 
بنعمر روى كما واحد لمصرف تعيين فيه مما ذلك، ونحو يتنثاها 

يقمهاأن وثرمحل دارأ صهي—ا من اشترى ررأنه عثمان؛ أحبار في نبة 
يعده،ا.من وذييته صهيب على 

حازفكما متتوعق. تصرفات به يستفاد المالك أن ذلك! وجماع 
بحضناستثناء وغيره أحمد وجوز المسع، بحضن استثناء بالإجماع 

التصرفات.يحضن استثناء أيضا جوز منافعه، 

له:قيل العقد، مقتضى ينافي الشرمحل هذا قال؛ فمن هذا وعلى 
أرادفإن معللقا؟ العقد مقتضى أو المهللق، الحقد مقتضى أينافى 
ؤإنماله، يسالم لم الثاني؛ أراد ؤإن كذلك. ثرْل فكل الأول؛ 

أوالكاح، في العللاق كاشتراحل الحقد، مقصود ينافي أن المحذور؛ 
ينافلم بالعقد يقصد ما شرط إذا فأما الحقد. في القمح اشتراط 

والإجماعوالسنة الكتاب بدلالة الصحيح هو القول هذا مقصوده؛ 
المنافي.الد.ليل وعدم الأسته..حاب ع والاعتبار 

أومأ;ا:يأ ك ^٤^١ تعالى؛  ٠٥١ال فشالكتات؛ أما 

المثتري.لعله تهقفب؛ الشمين محمد شيخنا قال )١( 
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هئنتعالى• ومال العهود• هي والعقود ١؛؛، لالمائد،ت ألتهوده 
الوق[، ١٥٢ام: لالأت__مأومأه ه وثهد سك ئ؛ ءكا0 ولو سوؤأ 

ونال[، ٣٤تالإصا»: سنهه '؛لى ألعهد إل ألنهد ت تعالى 
أفعهد ون أمح؛!در بجثرنتي لا مل من أق عتهدإ َ؛كامأ ؤوق؛ت تعالى؛ 

عام،وهذا بالعمود، بالوفاء محسحانه أمر فقد ]الأحزاب[. مسملأ 
عمدهما ذللث، في لحل ومد ويالعهد. اش بحهد بالوفاء أمر وكيلك، 

فدل^، J-iمن أق عنهدؤأ َي>!وإ ت قوله بدليل ه، نفعلى المرء 
يكنلم ؤإن ه، نفعلى المرء عقده ما فيه يدخل اض عهد أن على 

إنماوالبح، كالندر العهد، مبل عليه المعهود ذللث، بنفس أمر مال افُ 
وأؤ»أءدؤأ ممتن ٠^^١ قوله: فى بالصدق قرنه ولهدا به، بالوفاء أمر 

القولفي الحدل لأن [، ١٥٢]الأنعام: آومأه أف ومهد من يا ؤكال 
المتعلقالقول في يكون بالعهد والوفاء والحاضر، بالماضي يتعلق خبر 

ينء١دننا ئعث أق عنهد من  ٢٠٣^^تعالى: قال ^١ ؛الممتقسل، 
يدءشنه، ين ؛ائنهر ^٦ . أثدء١بم من وئ؛ؤم؛ شنه، 
ثئوأ-أمذآ كوم تثيِ إق هلهر ق ماة »أعث؛لم . ئتيبمك وهم ويدنا 

سبحانه؛وقال ]ال_ودة[، .ه ذثنبجاكت\ صقاوأ ريثا نبميوء  ٢٠أق 
المفسرونال ١i[، ا»: ]اورألأد؛ثامه ُع.، أرى أى 

لأنوذلك،؛ وتتحاقدون. تتعاهدون به: تساءلون وغيره الفحاك ك_ 
أوفعل من الحقد أوجبه ما الأحر من يطالب المتعاقدين من واحد كل 

وسائرالأية هده في سبحانه وحمع ذلك،. ونحو نض أو مال أو ترك، 
كالرحم،المخلوقة: آدم، بني بين التي الأسباب أحكام السورة 

ونحواليتيم مال وولأية الصهر، فيها يدخل التي كالحقود والمكوبة: 
آنديشئئضؤأ وؤ" عنهدقن إدا أف مهد ^^١ سبحاته: وقال ذللث،. 

معشىما مأث أق إف كيلا ءثه؛تظم أق جعيثث وهن م>؛ضدثا بمني 
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سيدؤيىأيهقط محوخ يعد من ئشن َةلؤا عِمأ ه
وكليمين، حمع ت والأيمان [. ٩٢، ٩١لال-حلت يتكزه يحلا ؤئء' 

بالممافحةيعقدونه كانوا لأنهم بذلك، محمى I قيل يمين. فإنه عمد 
أمأم أكتكئن نن عنهدثم ^إلأ ت قوله ذلك على يدل بالمن، 
إةتديم \ة عهدم إلت^إ ؤم؛ ندا عوم بمل؛روأ وأم ثظ طنوقم 

ظ،أسث آتنوأ ص أ'محث م ^١ ى ١'^• ث، جنه 
وآثاثوأدابجأ لإن منءت-د ينفل أتهم ؤآسدوا وآنئروخ ثثدوحن جدمحهم -ن

منأنر نإن . قبمر عمد أممت إن ّنجلهم ئموأ أليقوْ رءوأ ألفاوء 
وأاهر ذ؛ه تأء محذ ئز أم م بمع ثئ ئيزث أنتجاثق ألثع؛ن 

تثولدتؤهد أش بمد عهد هثتين ظا >=قيش . بماثموث لأ 
ثإآشثرا م أتنقثوا ث، ١^ أشد يمد نهرك أك إلا 
يلإ'يتموا لا ءق٩طم بملهثوا ثإن يكيذ ألثمحى. بجب أش إن 

وهماالعهد، والل.ْة! القرابة، هو والإذن . ٨[ - ٤ ذمةه ولا إب 
4<./يون ^لأ ت نوله إلى وأيو-،أه يدء ت نوله في المذكوران 

علىافه فدمهم ]التوبة[• .ه ألثنثدون هة ؤأريى ؤث1 ولا إي مومي 
بمزئ أثنهم ص' ؤدإن ت نوله إلى الذمة، ونفض الرحم نطيعة 

.الشى صالحهم لما مكة كفار في نرلت، وهدم [، ١٢]التوبة؛ ع؛هيوميم 
قولهوأما حزاعة، على بكر بني ياعانة العهد نقضوا ثم الحا«يبية عام 

أمكنبذ عنهدر أه إل ورنيمحء أش يذ ه: انبح
مخيرأوكان مطالقة، كانت، فإنها لازمة، لا حائزه، عهود ف؛؛للثإ ]التوبة[، 

منالفقهاء من قال ومن ونحوها، كالوكالة ونقضها، إمضائها بين 
أنهمع — فقوله ٠^٠؛؛<، إلا تملح لا الهدنة إن وغيرهم: أصحابنا 

الأنصح•.؛ )ج( ني )١( 
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فىه اطه رسول سنة وترده القرآن، يرده - أحمد لأصول مخالف 
مؤقتاعهده كان من فأما وقتا. معهم يوقت لم فإنه المعاهدين، أكثر 
لمم أئثثتكثن نن عتهدقم أك وإلأ ت قوله بدليل نقضه له يح فلم 

إةتدغم إل عهدم إلإ^٢ ي ندا عوم بملنؤروأ وثم ثتثا يمحوقم 
بمدعنهدثتد آكتجنح ^إلأ ال: ونت—و؛—ة[، زال.4 آلثمحث محب أثه 

أمحى©يم4ٌ آثت إن ثإ آنتمنوا م آننقثدا ثا آءت أشب 
[o^l ،] موفي©هؤ؛ إقؤتّ أند جماثه وب ثن نحامث ^^؛١ ونال؛
المحذورلأن الخيانة، أمارات ظهور عند النبي أباح فإنما [، JLijSf]؛

ثعئرن©هلا ما يئوأؤث ِللم ؤآوأا تعارت وقال جهتهم، ُن 
الأشعري؛موس أبي عن ملم صحح في أيضا وجاء الأية، ]اكف[ 

الدينأيها يا كبراءة! كانت، موره تلاوته نسخت، الذي القرآن في ارإن 
الونفتأعناقكم، في شهادة فتكتمب، تفعلون لا ما تقولون لم آمنوا 
كمن©هرعهزيم '■مهب ئر تعار؛ وقال ،• المامةا،ل يوم عنها 

منالمستثنين صفة من وهزا والمعارج. المؤمنون مورتي في 
-موعأألشز نتة إد١ © نؤبما غى ألإمش I بقوله المذموم الهلع 

ديثزنصلاغم عل هم ألأين © آممتلن إلا © مرصا آلثير نثه ١ ^© 
مومبمذمن إآهت © ةلسثزوم لاثلل © قزم م يظم ؤا أمحن ؤ© 
مأملؤءمّ مغم عذاب إف ثتؤف معم عداير نن م ءأؤ!را أمحا 

عثلإئم هث C أز أههز عك إلا © حثذلدن لمحم > رأقن 
دء4دملاعقبجم م ثأكن © أتادوف ئر ^٠ ١٠يمح، ئة أثئ محي © مزمتق 

منيستثن لم لأنه ذلك،، وجوب يقتضي وهذا ]المعارج[، ا©ه متمث 
هوما إلا فيها يذكر لم ولهدا • ذللثه بجميع اتصنإ من إلا المذموم 

(.١٠٥٠)سلم أحرجه )١( 
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أويبجنئم ت أولها في ئال ١^٠٢٢٧ مورة في وكيلك واجب، 
لمفمن ؤ>تون[، ]ال■ثذوة.ه يا د؛| آكندوس برمن آمحى .ا 

الحصر،الأية ظاهر لأن الوارثين، من يكن لم الممات لهذه يتصف 
منيكن لم ومن بالحمحر، يشعر والخر المتدأ محن الفصل إدخال فإن 

كانت(ؤإذا عث،، اف، يعفو أن إلا للعموة ىووثمو\ كان الجة وارثي 
العهدبين اض جمع ولما يه، الوفاء هي قرعايته واجبة العهد رعاية 

حديث،>رإذا ت قوله في المنافق صفة ذلك( صد . الني جعل والأمانة 
فج_ر«لا،.خاصم ؤإذا غدر، عاهد ؤإذا أحالم،، وعد ؤإذا كذب، 

وما،، والكذب[أ الخيانة ليس المؤمن يعلح حلمح، كل تع-لء_( ت وعنه 
تعالى!وقال عام• وهذا الأمانة، وأداء الحدين( بصدق يوصون زالوا 
بمدمن أس عهد يممصؤى ٢^ . أئثنمت؛ن إلا ميء بجل، وئ، 

فذمهم[، ٢٧، ٢٦بئرة: ]البجبمده أف يوء أثه آي نآ ومثلثوف مقتهء 
إماالواحمس( لأن بصلته، الله أمر ما وقعلع اش، عهد نمض على 

ؤأق؛نت أيضا وقال باحتيارْ. المرء عقيم الذي بالشرط ؤإما ؛١^٤، 
آنيدء أس آو ثأ بميازن نأكن . آلثق ثمئون ولا أف تهد ,زمن 

رمموند أ.ثثاء صسمأ ثأ|؛اث . آيثاب  ٠٣يبمازن رمم ءبمثرث بجبمل، 
ؤإؤكأثيثه آئثنة رديءؤيكن ؤبمأدته ^١ يدقتم بما وأثمأ ألثلزء ثأثامأ 

رديكمممحأتيم ءاوثم ثن( ثيح وثن .ظء عدي جئ . أليل ثع، عم 

(.٤٦٨٨)داود وأبو (، ٥٨)وملم (، )٤٣البخاري أحرجه )١( 
فطبعنماقء، من حلق على ]ُكاد( ت هكذا وهم، مشوشة المطبوعة في العبارة )٢( 

أحمدأحرجه والحديث( )ح(. من والمثبت( الكذب،[، ولا الخيانة ليس المزمن 
وأبيالأعمش بين انقطاع ءفبه : ٩٢/١الهيثمي ونال أمامة، أبي عن ٢ْ ٢/٥

أفادهوقفه، الدارثطني ورجح وناص، أبي ابن معد حديث، من وروكا أمامة•، 
المندرى.
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آذارعمى ئم ٠^ بمأ ءوؤ ظم .  yCلإ نن ءي ينؤن و\تهكغ 
بجبملل غدا أف أثر ما وقلمك يثيوء بمي بن أؤ عند يمحؤن محأدتن 

Lورمسد[، ]الاذر.ه سؤء و1ثم آلامه ثم أؤإعك أمحرم؟ا ؤ، ؤثمدؤن   iت،(
وه.قوت لا أمحذم بق يننحإ فيق نيئ عندا عتنذوا ؤأوْظا 
نألكنفنأيو أم وي اف :اثن س آ'ي ؤو0؛ ونال: زابرة[، 

الثملؤآنث و\ذتهأ ؛؛١^٣، ألث-رإف> دنى جمهء عق أناق وءال تآلسرن 
^١ثهدهم مألممحبك ألرؤآ وءاف آلثايآ محآنام أؤاي—> وذ وآثقهة 

ؤأمحككصدمآ أقيرأ أبأءار، ي؟؛ن محألممآء لإ(دق ؤ، نألتبمجعا ع؛ثدوأ 
ثآظإن ثن ألكتف م ؤو؛بم تعالى: ونال [، ١٧٧]١^: ألثنمزه ئ؛؛ 

 Lyإي إتلى يودؤء لا يثاب قأمئد إن من يبنهم ل١اد يودءء _؛Li دث
أثمءق دبمدلوث سسل ٢'^؛^، ف، عّل وش  ١٠١٥يأثمم دؤك ،ايمآ عقو 

محبأك ؛ن وأيق مند،ء أدك من بق . بمتوى وخم ألكذب 
يماوأنشى أش نهو أؤ؛؛، ؛^إن ت وقال محمران[، ]Tj أأميدا.ه 

}'غيتيم بنلر دي أك تحكينثم لي أ'لآج-رؤ ق، ثهم نثث لا أدتيض هلا 
الوقءم-ران[. ]Tj وه آيإل عداب ^ ثنْيهم وي محثتو 
أكنو ، وؤ نشو ظئ ^١ أثآلإ كمحة >ذ;لأث ^١;،: 

[.٨٩^: ]١٧يشمحوزه يثتؤ ناي؛تهء تهز 

بناض عبد عن الصحيحض في ما مثل كشرة، هذا في والأحاديث 
حالمأ،منافقأ كان فيه كى من ءأريع ' اطهرسول قال قال: صرو 

)يدعهاحتى النفاق، من حمالة فيه كاث منهن حمالة فيه كانت ومن 
حاصمؤإذا غدر، عاهد ؤإذا أحلف، وعد ؤإذا كذب،، حدث إذا 

:اطهرسول فال ت قال صر بن الأه عبد عن الصحيحين وش . فجرار 

._UUYتخريجه سق )١( 
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أبيعن لم مصحيح وفي •  ١١القيائ يوم لواء غادر لكل ا'ينصب 
،٢٢^١١القيامة يوم انته محي لواء غادر ®لكل ثال: المي. عن ممد 
ولاألا غيرته، بمدر به يعرف القيامة يوم لواء غادر ُلكل رواية• دم، 

بنبريده عن لم مصحيح وفي • ٢٣^١١عامة أبر من غيرة أعظم غادر 
نريةأو جيش على أيرأ أمر إذا اش. رسوله رركان نال،؛ الحصسث، 

^١٥ثم حيرأ؛، لمين الممن معه وفيمن اش، بتقوى خاصته في أوصاه 
ثعلواولا اغزوا باش، كفر من قاتلوا اش، سبيل وفي اش باسم 'راغزوا 

منعدوك لقست، ؤإذا وليدأ. تقتلوا ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا 
أحابوكما فأيتهن حلال،، أو حمال، ثلاث إلى فادعهم المشركين 

نهاهمكما الغدر عن فنهاهم . الحدين،١١ - عنهم وكما منهم، فانل 
عزالغلول.

لماحرب بن سفيان أبي عن تم-اس ابن عن الصحيحين وقمح، 
ونحنيغل>ر، لا ت فقال يغدر؟ 'رهل البي صفة عن هرقل سأله 

أيحلكلمة يمكني ولم فال• • فيها صاع هو ما ندري لا مدة في معه 
يغدر؟هل مألتلثج: جوابه: في هرقل وقال اللكمة. هذه إلا شيئا فيها 

صفةهذا فجعل ،، تغدراللا الرمل وكادلاث، يغدر، لا أنه فدكرا.ت، 
•للمرسلين لازمة 

رءإنقال: . اش رمول أن عامر بن عقبة عن الصحيحين وم، 
علىفل.ل ، الفروج١١ به استحللتم ما به: توفوا أن الشرومحل أحق 

داودوأبو (، ١٥٨١)والترمذي (.؟ ١٧٣٥لم)ومم١(، ١٨٨)الخاوي أ-محه )١( 
(٢٧٥٦.)

(.١٦)( ١٧١)٨•سالم آحرجه )T( (. ١٥)( ١٧١٠٨)لم مأحرجه )٢( 
(.١٧١٠١)لم مأحرجه )؛(
.ص١٧٢تخريجه ض )٦( (. ١٧٧١٠)وملم أحرجهالخاري)٧(، )٥( 
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•غيرها من بالوناء أحق النكاح شروط وأن بالوناء، الشروط استحقاق 
اممه»ىل قال: الني. عن ه هريرة أبي عن البخاري وروى 

غدر،ثم بي أعظى رحل القيامة: يوم حممهم أنا ثلاثة تعالى: 
ولممنه فامتوفى أجيرأ امتأجر ورجل ثمنه، أكل ثم حرأ باع ورجل 

•غدر فقد نقضه ثم شرطا شرط من وكل الغادر، فدم ،. أجرم®أ يعهله 
والشروطبالعهود بالوفاء بالأمر والسنة الكتاب حاء فقد 
الغدرعن والنهي ذلك، ورعاية الأمانة وبأداء والعقود، والمواثيق 

.ذلاائ، يفعل من على والتشديد والخيانة العهود ونقص 

الشؤع:أباحه ما إلا والفساد، الحفلر فيها الأصل كان ، ٢١]ولما
قتلأن كما مطلقا، وغدر نقضها من ؤيذم مطلقا بها يؤمر أن يجر لم 

لمأوجبه، أو الشمع أباحه ما إلا الحفلر فيه الأصل كان لما الض 
كانما بخلافإ المباح، القدر على ؤيحمل النفوس بقتل يؤمر أن يجز 
لدللث،كان ؤإن مطلقا. به يؤمر فإنه والزكاة، كالصلاة واجبا، ه جن

يضربما الصدفة وعن طهارة، بغير الصلاة عن فينهى وموانع شروط 
كانؤإن به، مأمور الحديث، في المدق وكدلالث، ذلك. ونحو النفس 

التعريض.أو الكومحت، ؤيجبا لعارض، أحيانا الصدق يحرم ئد 
الأصلأن علم • به مأمورأ العهد ورعاية الوفاء جنس كان ؤإذا 

أثره،عليه ترتب ما إلا للتمحيح معنى لا إذ والشروط، الحقود صحة 
الشائعكان فإذا به، الوفاء هو العقد: ومقمسود مقصوده. به وحمل 

والإباحة.الصحة فيها الأصل أن على دل العهود، بمقصود أمر قد 

بلال،بن ليمان محدين، من والدارنهلنى داود أبو روى وند 

(.٢٤٤٢ماجه)وابن (، ٢٢٢٧)المغاري أحرجه )١( 
]ولو[.)ب(: في )٢( 
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مايحرم ولا اض حرمه ما يبيح أن له ليس المشترمحل فإن المذهب، 
أنله ليس وكيلك اض. لحكم مبهللأ يكون حينئذ شرمحله فإن اممه، أباحه 

يكنلم ما بالشرمحل يوجب أن له المشترمحل ؤإنما اممه، أوجبه ما قهل ي
حراما،ولا واجبا يكن لم ما وجوب الشرومحل فمقصود بدونه. واجبا 
لالثرع،مناقضا المشترمحل يكون حتى للإيجاب، نفيا ليس الإيجاب وعدم 
فإن• واُبمأ يكن لم ما وجوب يميل. أن بد فلا صحيح شرمحل وكل 

واجا،يكن لم ما الإناض من الأحر على منهما لكل يجب المتامن 
لمما مهما كل على ويحرم مباحا، يكن لم ما منهما لكل أيضا ؤيباح 

اشترطإذا وكيلك والمتاكحين. المتاجرين من كل وكدللث، حراما. يكن 
فإنهمثالها، مجهر على نيادة المرأْ اشترطت أو رهنا، أو المبح، في صفة 

كيلك.يكن لم ما الشرط بهذا ؤيباح ؤيحرم يجب، 

الشروط،فساد الأصل أن اعتقد من أوهم الذي هو المعنى وهذا 
أوساقطا، توجب أو حلألأ، تحرم أو حراما، تبيح أن إما لأنها ت قال 

عندشثّهة وأوردمحتؤ ٠ الشسارع بإذن إلا يجوز لا وذللث، واجبا، تسنهل 
بلكازلك، وليس متناقص، الحليث، هذا أن توهم حتى الناس بعض 

فىوكالوط■ء كالربا يبيحه، لا فالشرط الشرط! بدون حراما كان ما كل 
،iLL؛،،إلا الوطء حرم اممه فإن المحتق، لغير الولاء وكثبوي—٠ الغير، ملك 

يجزلم لإوط-ء لاحر أمته يمر أن رجل أراد فلو يمين، ملك أو نكاح، 
ررنهىفقد الولاء، وكاJلالث، جاتز، فإنه للخدمة إعارتها بخلاف ذلك، له 

كالمسب،الولاء اممه وجعل مته«أا،، وعن الولاء بيع عن ه المبي 
غيرإلى ادعى *من . ونال، للوالي. المسب يثبت كما للمعتق يثبت 
الأجمعين، والناس والملائكة اممه لعنة فعاليه مواليه، غير تولى أو أبيه، 

داودوأبر (، ١٢٣٦)واكرمذي (، ١٥٠٦)لم وم(، ٢٥٣٥)الهخارى أخرجه )١( 
(.٢٧٤٧)ماجه وابن ، ٣.٦/٧اني والن(، ٢٩١٩)
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الجاسنفي عليه كانوا ما اممه وأبطل ءدلأاال١،، ولا صرفا منه افه شل 
الأمر فهذا مولاه• غير إلى المعتق وانتاب غيرْ، ابن الرجل بي من 

كانما وأما حراما، كان ما منه الشرط يبيح فلا شرط، بغير فعله يجوز 
والثمزرآ،المهر في كالزيادة يوحبه، فالشرط الشرط: ؛الون مباحا

أنوله المرأة، يعملي أن له الرحل فإن الامتيفاء. ونأحير والرهن، 
ؤإذاواجبا، صار شرطه فإذا ذلك،، ونحو وبالإjفلار، بالرهن يتبرع 
لماJطاJة لأن بدونه، جلالا كانت التي اJطاJة ^٣، فقد وجب، 

مطلقاالمدين مهنالبة يبح لم الشارع فإن الشرط. عدم مع حلالأ تكن 
ي،نيرْ.لا فالشرط مهللقا وحراما حلالأ كان فما 

فإذامعللقا، يبحه ولم مخصوصة حال في اممه أباحه ما وأما 
اممه،أحله ما حرم فد الشرط يكن لم الحال تللث، عن الشرط حوله 

يكنلم مهللقا؛ يحرمه ولم مخصوصة، جال في افه حرمه ما وكدللئ، 
حكمستممب، الشرط ؛،-ون كان ؤإن اش، حرمه ما أباح فد الشرط 

؛١^٥١١^،والتحريمالإباحة ثبوتا بين فرق لكن والتحريم، الإباحة 
الاستصحاب.بمجرد ثبوته وبين 

مايرفع لا لكن الاستصحاب، موجب، برفع والشرط- فالعق• 
هه؛عمر فال كما ذلل؛،، توافق الصحابة وآثار الشارع. كلام أوجه 

الشروط«.عند الحقوق ]مقاطعال٤، 

داودوابر (، ٢١٢٧)والمر.ذي (، ١٣٧٠)لم وم(، ١٨٧٠)المخاري أخرحه )١( 
(.٢٧٤٧) U-0وابن ( ٢٠٣٤)

والمثمن•.اوالثمن )ح(: وفي روالمثمن•، )ب(■' )أ( في )٢( 
اوحٍتا•.ولماله بالأصالين. كذا الفقي: محمد فال )٣( 
معالقا،البخاري احرحه والأثر )ح(. من والمثبت، ارمقطع•، الطبوعة: في )٤( 

دالمهس
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بابمن والشروط العقود أن ! أحدهاوجوه، فمن الاعتبار وأما 
التحريمعدم فيستصحب التحريم، عدم فيها والأصل العادية. الأفعال 

عدمفيها الأصل الأعيان: أن كما التحريم، على دليل يدل حتى فيها 
فيعام [ ١١٩زالأنمام: ه عوم مز ثا ٣ صد ؤرس ت وقوله التحريم. 
ادالم]لأن فاسدة، تكن لم حراما تكن لم ؤإذا والأفعال، الأعيان 

صحيحة.كاست، فاسدة[ تكن لم ؤإذا التحريم، من ينشا إنما 

العقودحنس تحريم على يدل ما الشيع في، فيس وأيضا 
حدمّثامعنى اه ساء إن وسين بحينه، حله ثبت ما إلا والشروط، 

فشتالتحريم. عدم على دليل التحريم دليل انتفاء وأن عائشة، 
فيكونالتحريم، عدم الشرعي الدليل وانتفاء العقلي ؛الاستصحاب 

تحرم.لم التي كالأعيان عفوأ، ؤإط حلالا إما فعالها 
التحريمعدم الأعيان في الأصل أن على به يستدل ما وغالب 

العمالي،والاستصحاب الصحيحة، ة والأفيالعامة النصوص من 
العقودتحريم عدم 'ٌلى به يستدل فإنه دليله، لانتفاء الحكم وانتفاء 

الاختلافعلى عفوأ أو حلألأ ذلك، صمي سواء فيها، والشروط 
ذممن القرأن في اض ذكره ما فإن وغيرهم، أصحابنا بين المعروف 

ماومنه الأعيان، تحريم سببه ما منه سميع! بغير التحريم على الكفار 
ثيابهلبى المحرم على يحرمون كانوا كما الأفعال. تحريم محببه 

يعيرهأن إلا بالتعري، ؤيأمرونه أحمسيا يكن لم إذا فيها والعلواف 
الأنصاركان وكما سقفا، نحتا الدخول عليه ؤيحرمون ثوبه، أحمى 
ؤيحرمون،، تمجبية[ل كاتتؤ إذا فرحها فى امرأته الرحل إتيان يحرمون 

)ح(.ني وهو اسومة في ليس القوسن محن ما )١( 
مجييةIومعتى )ج■( من والمشتا و)ب(، )أ( في وكدلاث، ارمجنة، 1 الطبوعأ في )٢( 

ظه.العثيمين محمد شيخنا أفاده الخلمج؛ من أي 
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التيالعهود ينمقون قد ذلك مع وكانوا والمروة، يالصفا الطواف 
بالوفاءوغيرها النحل سورة في >اسحانه اممه فأمرهم ثميع. بلا عقدوها 

محرم.على اشتمل ما إلا بها 
لمؤإن محرمة، تآكن لم إذا بها الوفاء يجمبا العهود أن فعلم 

وأمرالجاهالية في عقدوها التي كالحهود خاص، بشرع حلها يثست، 
الأنه وذكرنا تقدم، فيما القاعدة هدْ على نبهنا وقد بها، بالوفاء 
ذماغ لأن اش، حرمه ما إلا يحرم ولا الله شرعه ما إلا يشمع 

لمما وحرموا اممه، به يأذن لم ما الدين من شرعوا الدين المشركين 
فيالناس بين تجري التي والشروط• العقود ■حت»وث\ فإذا الله. يحرمه 

الله.يحرمه لم ما محرمين كنا شرعي، دليل بغير الحادية معاملاتهم 
حرمقد افه فإن اممه. به يأذن لم دين شيع تتضمن الي العقود بخلاف 

ولااممه، بثرع إلا عبادة يثرع فلا به. يأذن لم ما الدين من يشيع أن 
العادات،من هي المماملأت، في والعقود الله، بتحريم إلا عادة يحرم 

سفلبست، آخر، وجه من قربة فيها كان ؤإن والكافر، الملم يفعلها 
والصدقة.كالعتق شؤع إلى فيها يمتقر التي العادات، 

أوالبضع مللث، لأن مشروعا، كان ما تغير الحقود قيل• فإن 
فقدالحال،: تللق، عن أزاله عقدأ فعقد حاله، على ثابتا كان إذا المال، 

تغيرللا فإنه تحرم لم التي الأعيان بخلاق مشروعا، كان ما غير 
•إباحتها قي 

ملكاتكون أن إما الأعيان أن وذللث، بينهما، فرق لا فيقال: 
الغيره ، أوريالسع فانتقالها كانت، فإن تكون. لا أو لشخص 

)ح(من والمثبت، ال؛عتير®، المطبوعةت قي )١( 
)ح(.من والمثبت، 'إلى*، المهلومة: في )٢( 
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بالامتيلأءفمالكها مالكا تكن لم ؤإن العمود. باب من وهو يغيرها، 
العقود.بمنزلة لحكمها، مغير الأفعال من فعل هو I ونحوه 

بمنزلةعاليها الواردة ]فالل.كاة[لآ، محرمة. ، ]الخكاةال قبل فإنها وأيضا 
،1والدكاةل الأحان من الأعيان فى أفحالما أن فكما المال. على الوارد العقن. 

فيالأملاك في أفعالنا فكذلك العين. حكم غير ؤإن الحل، فيه الأصل 
٠له الملك حكم غيرُت، ؤإن الحل. فيها الأصل • ونحوها العقود 

بالبيعالمابت كاسمك افحان المابتة الأحذكام أن ذللث،: وس، 
الأحكام،تاللث، أمياب أحدثنا نحن بالمكاح، الثاست، البضع ومللئ، 

أيبت،كما ا؛تلأاء. يثبته لم منا، محبيه لثيويت، الحكم أيبمت، والنايع 
الخبتيننحن كنا فإذا المثتدأة. المحرمامت، وتحريم الواحباُت، إيجاب 

رفعه.علينا يحرم لم رفعه: علينا النايع يحرم ولم الحكم، لدللث، 
سببلإنباته غيره، على وحرمها له أحلها فالنايع عينا اشترى ممن 

رفععليه الشائع يحرم لم وما بالبيع. الثابت، المللثؤ وهو ذللثإ، 
الشائعيحرمه لم ما أحب،، وجه أي على أثبته ما يرفع أن فله ذللثج، 
التمرف،علميه يحرم لا أن فالأصل مالأت رجلا أعطى كمن عليه. 

تمنهاليمغ لم ما المعهلي أثبته الذي للمالل؛، مزيلا كان ؤإن فيه، 
الأحكامأن وهو مجاحاوها، بها يتبين التي ألة المنكتة وهلءا ماغ. 

يشرعهالم - عمرو على وحرمته لزيد المال هذا حل من - الجزئية 
اث،وتل ؤ قوله: مثل كليا، شرعا شرعها ؤإط جزئيا، شرعا الشائع 

هعطب ودآء ما ذم ؤدأ:ءل وقوله؛ [، ٢٧٥تالجغ-رة: ألنإوأه وحزم أتح 

]اترلكة[.)ا(فىاوطوئو)ب(:
المح.باقي س واس، ]الزكاة[، اسرعان: في )٢( 

]وازك1ةا.)مآ(فياوطوءت:
٠ورج، رب، ش وهمه المطبوعة قي ليت ، ٤ ر 
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وهذا٣[. ]_: ألئءه تن لبجر ،ات تا ؤ*ر4ئأ وقوله: [، ٢٤لاس: 
فإذايوجد. لم أو المعين البح هذا وجد مواء ثابت، الكلي الحكم 

فإذاالعبد، فعل مببه الحين فهذا معينا. ملكا أثبت معين بيع وجد 
الحكممن الد أثبته ما لا بفعاله، هو أتبته ما رفع فإنما العبد رفعه 

لفعلناح هو إنما الجزئي، الحكم[ من اممه أثبته ما إذ ]١^^،، 
ابتداء.أنته الشارع ]لأزارى شذ، سه انمي 

مثلوالفسوخ بالحقول الحقوق رح أن الناس بعض توهم ؤإنحا 
الذيإلا ._L< لا الطالق الحكم فإن كذللتخ. وليس الأحكام، نح 
فيأيحله الحبي لأن ثبت، فإنما العين هن.ا وأما الشارع. وهو أثبته 

لمالشاؤع إذ إحراجه! فكذلك إليه، المهللق في فإدحاله المهللق، 
أوبعه الثوب هذا يقول! أن مثل أيدأ، بحكم الحين في عليه يحكم 

إذاالذي الطلق على ؤإنما تهبه، لا أو هبه أو تبعه، لا 
الممن•عل حكم الممن مه ألحل 

أثبتهالذي الخاص العين الحكم تغيير بين وفرق هذا، فتدبر 
١^١^٤أثبته الذي الخام الحكم تغيير وبين الهللق، في بإدحال الخثد 

ماإلا منها يحرم لا الخقود أن ْلهر ؤإذا الخبد. من ببه ّوجود عند 
مطلقا،بها الوفاء الشاؤع لإيجاب بها الوفاء وجبا فإنما الثارع، حرمه 

عليهااتفقت التي الواجبات س بها الوفاء أن على الدليل، حصه ما إلا 
قالس القلية الواجبات في أيحلها وند جميعهم. والخقلأء بل الملل، 

والوفاءالثارع، بتحريم إلا يحرم لا ابتداء ففعلها الخقلي، بالوجوب 
أيفأ.الخقل ولإيجاب إذآ الشارع لإيجاب وجبا بها 

ان[.]لا )ح(: م )٢( )ج(• في وص الميوعت في لمتا )١( 
.؛احكم، ! و)ح( )ب( في )٣( 
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ماهو وموجبها المتعاقدين، رصي العهود في الأصل فان وأيضا 
افالمريزت كتابه في قال اممه لأن بالتعاقد، هما أنفعلى أو-بماه 

عنلم طمت ؤ؛0 ت وفال [، ٢٩]النساء: ن؛تؤمه رام0 عن نحنره 
بطيبالأكل جواز فعلق ٤[، اء: زالن^٤١^ ؛محقأ ليليه ُدثا ء-ن ّقُ 

معلقحكم وهو له، ٌُّبب أنه على فدل بسرءله، الجزاء تعليق النفس 
لدللث،سبب الوصف ذللث، أن على فدل • مناسب مشتق وصف على 

الصداق،لأكل المبيح هو النفس ْليب كان ؤإذا الحكم. 
القرآن.عليها دل التي المصوصة بالعلة عليه قياما التبرعات، سائر 

يشترطنم نفثإ؟ا<، ض عن غمئوه ئتؤرنث> أف ت قوله وكذلك، 
المبيحهو التراضي أن يقتضي وذللث، التراضي، إلا التجارة في 

طابتؤأو بتجارة، المتعاقدان تراضى فإذا كدللث، كان ؤإذا للتجارة. 
مايتضمّن أن إلا القرآن، بدلالة حاله نبت، بتبؤعت ^^٤ ٠١١نفس 
ذلل؛،.ونحو الخمر في كالتجارة ورسوله، الله حرمه 

ففرقتقييد. وحال إطلاق، حال ت حالان له القد فإن وأيضا 
هذاقيل• فإذا المقود• من الطلق المعنى وبين المهللق الخقد بين 

كلفكدلكؤ المهللق العقد ينافي به أؤيد فإن العقد، مقتضى ينافي شرط 
المطالقالمني مقتضى ينافي أؤيد ؤإن يضره، لا وهذا زائد شرط 

مقصودنافى إذا هذا يمح ؤإنما ذلل؛،، على دليل إلى احتاج والقيد! 
فيهوسرط صوره، جميع في يراد مقصود له كان إذا الحقل. فإن العقد. 

الممصودإنبات بين المناقضين بين جمع فقد المقصود، ذللت، ينافي ما 
هوبل بالاتفاق، باطل الشرط هن>ا ومثل شيء• يحمل فلا ونقيه، 

ؤعندنا للعمد مبطل 

مثلالشارع، مقصود تنافي لكونها تبطل قد الفّاسل.ة والشروط 
ولاالقاJ مقتضى ينافي لا هذا فإن المعتق، لخير الولاء اشتراط 
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للعقد،مقصودأ يكون قد والعتق الملك،، آ مقمودْ[ر ]فإن مقصوده 
مقصودينافى لا الولاء فثبوت كثيرأ. يقمد لعتقه العبد اثتراء فان 

تبقوله . النبي بينه كما وشرطه اه كتاب ينافى ؤإنما العقد، 
لمقصودمنافيا الشرمحل كان فإذا . أويق؛؛ اممه وشرمحل أحق، الله كتاب ١١

ضمخالفا كان ^٤ ١٠٧١لمقصود منافيا كان ؤإذا لغوأ، العقد كان العقد 
ولالغوأ، يكن فلم منهما، واحد على يشتمل لم إذا فأما ورسوله. 

الواحسابل لتحريمه، وجه فلا ورسوله، الله حرمه ما على اشتمل 
إليهحاجتهم لولا إذ إليه، يحتاجون للناس مقصود عمل لأنه حله، 

يثبثاولم إليه، الحاجة مغلنة الفحل على الإقدام فإن فعلوه. لما 
الحرج.يرغ مما والمنة الكتاب في لما فيثاح تحريمه، 

ولاتحل لا ت يقال أن إما تخلو لا والمروُل العقود فإن وأيضا 
إجماعأو نص من حاص، شرعي دليل حلها على يدل لم إن تصح، 

اليقال! أو الأول، القول من ذكرناه كما الجمهور عند قياس أو 
أوعاما. كان ؤإن سمعي، دليل حلها على يدل حتى وتصح تحل 
عام.أو خاص بدليل اكاؤع يحرمها أن إلا تحرم، ولا تصح يقال! 

صحةعلى دلا والستة الكتاب لأن باطل، الأول؛ والقول 
إذابها بالوفاء افه وأم الكفر، حال في وقعت، التي والقبوض الحقود 

الريا؛أية في سبحانه فقال محرم. شيء الإسلام بعد فيها يكن لم 
محيص.4ئئر ان آلنيأ بى ثو ما ودروأ أئه أقمرأ ءامؤأ أرض ^^١ 

برديأمرهم ولم الذمم، في الربا من لهم بقي ما بترك فأمرهم 
—عليه الممل اتفق الذي — الأية مفهوم بل الربا، بعقد قبضوه ما 

)ح(.في وهي المطبوعة في ليست )١( 
.٢( ١  ٦٨الخاري)في لما الموافق وهو أحق«  ٠٥١محاء  ١١بلففل ص٧٦٢ ت،ميجه سق )٢( 
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حجةعام أسقط . النبي فإن ولذلك عنه. منهي غير أنه يوجب 
ونالالمقبوض، برد يأمرهم ولم الذمم، في الذي الريا الوداع 

أدركهم فوأيما هسم، مجا على فهو الجاهلية في نم مسم ررأيما 
التيأنكحهم على الناس وأقر الإسلأم«لا،. م نعلى فهو الإسلام 
عدةفي به عقد هل ]أحدأ[أأ،1 بمتفصل ولم الجاهلية، في عقدوها 

يأمرولم شهود؟ بغير أو بشهود ولي؟ بغير أو ؛ولي، عدة؟ غير أو 
المحرمبب اليكون أن إلا امرأته، بفراق ولا نكاح بتجديد أحدأ 

أملمالذي الثقفي سالمة بن غيلان أمر كما الإسلام، حين موجودأ 
أمروكما ، صايرهزار ؤيفارق أربعا يمك ®أن وة نعثر وتحته 
ويفارقإحداهما يختار ®أن أختان وتحته أسلم الذي الديلمي فيروزأ 

يفارقوا®أن المجوس س أسلم من المحابة أمجر وكما ، الأحريءا 
عقدهاالتي العقود أن على لمون الماتفق ولهدا • المحارم® ذوات 

لمين،المعلى محرمة تكن لم إذا الإسلام يعل يمحتها يحكم الكفار 
عندهمالعقود كانت ولو الشاؤع. بإذن يحقدوها لم الكفار كان ؤإن 

لمما بفساد أو ائها، بقلحكموا بثميع، إلا تمح لا كالعبادات، 
.بشؤع فيه مستمسكين أهله يكن 

إذاأنها على الحجاز وأهل الحديث، فقهاء اتفق ففد نيل• فإن 
،ممت، زواله• بعل• أسلموا ثم الإسلام، في محرم وجه على عقدت 

عقدوْما فليس قبله، ما يجبا الإسلام لأن باستئنافها، يومجروا ولم 

(.١٢٤٨٠ماجه)وابن (، ١٢٩١٤داود)أبو أحرجه )١( 
.و)ج( )ب( ر وص المهلومة ني ليمت )٢١( 
حبانوابن ، ١١آأ/"وأحمد (، ١٩٥١٢ماجه)وابن (، ١١١٢٨)المرمذي أنمج< )٠١( 

.١٩١٢آأ/والحاكم (، ٤١٥٦)
(.١٩٥١ماجه)وابن (، ١٢٢٤١داود)"وأبو (، ١١٢٩)الرمدي أحرجه )٤( 

٢٩



سواء.عندكم وكلاهما i \ذثو؛أ تحريم ْع عقدوه ما دون ثميع بغير 
بصحتهيحكم إنما التحريم مع عقدوه ما بل ، ليس ت قلنا 

يفح،فإنه التقابفى نل أسلموا إذا وأما التقابض، به انحل إذا 
بعده،ولا القبخى قل لا يمسخ، لا فإنه شمع بغير عقدوه ما بخلاف 

لالقبض، النكاح في اشترحلوا وغيرهم أصحابنا من الفقهاء أر ولم 
يوجبالنكاح عقد تنس لأن وبعده، الدخول قز الإسلام بين سووا 

كماونحوها. المصاهرة من القبص به يحمل لم ؤإن ه، بنفأحكاما 
كلكان فلما نكاح. بغير كان ؤإن أحكاما، يوجب الوطء نفس أن 

-بالأحر يفترن لم ؤإن - ه نففي مقمودأ والوطء العقد من واحد 
بعقودهاالمقصود فإن الأموال، بخلاف ذلك، على الشاؤع ]أقرهم[أا، 

فأ؛هلالهامقصودها، يحصل لم التقابض يحصل لم فإذا التقابفى. هو 
المقصود.حصول لعدم الثارع، 

إلاالشارع يبْلله لا المحاملامحت، من الحياد مقصود أن بدلك فتبين 
بتحليل.إلا يصححه لا لأنه التحريم مع 

يكونواولم عقودأ بينهم تعّاقدوا إذا لمين المفإن وأيضا 
-أعلمه فيما - جميعهم الفقهاء فإن تحاليلها، ولا تحريمها لا يعلمون 

حينئذيكن لم العاك كان ؤإن تحريمها، يحتقاووا لم إذا يصححونها 
العقديصح لا أحد يقول ولا بتقليد. ولا باجتهاد لا تحليلها يعلم 

الشارعإذن كان فلو أحاله. الشارع أن العاقد يعتقد الذي إلا 
إذنه،وبوا.تإ بعد إلا عقد يصح لم ت العقود صحة في سرطا الخاصى 

صادفقد كان ؤإن آثم، فإنه اجتهاد، بغير الحاكم حكم لو كما 
الحق.

و)ج(و)ب( من)أ( والميت •رأم*، ت المعلومة في )١( 
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لكنمواء حلها، على يدل شرعي دليل من بد لا قيل: إن وأما 
جوابان؛نمه خاصا، أو عاما 

الأدلة٥^٠١ قد نقول! أن والثاني؛ تقدم. كما المع ؛ أحدهما
استثناهما إلا حملة، والشروط العقود حل على الخامة الشرعية 
القولإلا يبق فالم اممه، شاء إن عليه سنتكلم به عارضوا وما الثارع• 

المقصود.وهو الثالث، 

لكنؤإن باطل، فهو افه كتاب، في ليس شرط ررأيما قوله.؛ وأما 
المصدربه يراد فالشرط ١^١١^١،، اممه وشرط أحق، افه كتاب شرط، مائة 

درهمقولهم؛ ومنه والخلمظ. الوعد أحرى. والمفعول تارة، 
امملم.نفس لا الشروط، - أعالم وافه - هنا يه والمراد الأمير، ضرب 
شرط،مائة شرط قد كان ؤإن أي؛ شرط،ا، مائة كان ررؤإن قال؛ ولهذا 
والال.ليلالمشروط. تعديل. الراد ؤإنما بالشرط، التكلم تعديد الراد وليس 

أحقاطه كتاب أي؛ أوثق"، القّ وشرط أحق، الله راكتاب قوله؛ ذللث، على 
ذللث،حالف، إذا يكون إنما وهذا منه. أوثق اطه وشرط الشرط، هلءا من 

تعالى.اطه حرمه مما المشروط يكون بأن وشرطه، اطه كتاب الشرط 

اطهكتاب يخالف فلم اطه، يحرمه لم مما المشروط لكن إذا وأما 
فيكونأوثق®، اطه وشرط أحق، اه لاكتاب يقال؛ حتى وشرطه، 
بوامهلةكتابه، في ولا اطه حكم في لمس أمرا استرط من المعنى. 

يباحمما المشروط يكون أن بل، لا لأنه باطل، فهو وامهلة؛ ويغير 
يكنلم وّ بالشرط، ؤيججإ اشتراطه يصح حتى الشرط، بدون فحله 

وهو- الشروط هالا لكن أيال|آ المحتق لخير الولاء أن الأه كتاب فى 
إلىفانظر اطه. كتاب في ليس شرطا - المعتق لخير الولاء لمورّتإ 

وانظرصا،ا/آ.لزيجه مبق )١( 

٢٩٢



حازI أباحه قد اش كان فإن حكما. أو ]فعلا[ كان إن المشروط 
شرطفإذا اشتراطه. يجز لم ت يبحه لم الله كان ؤإن ووجب، اشتراطه 
لأناممه، كتاب في المشروط فهذا بزوجته، افر يلا أن الرجل 
شرطففد فر العدم شرط فإذا ٠ بها يسافر لا أن يبيح اش كتاب 

ّاممه كتاب في مباحا مشرومحنا 

الأفعالمن يكن لم إذا المشروط أن الحديث! فمخمون 
نفيه،اممه كتاب تفىال٢، ت أي افه، كتاب فى ليس يقالت أو المباحة، 

ولاأنتم تعرفوا لم بما يحدثونكم أقوام سيكون ١١قال! كما 
كثير.يعرف لا فما ؤإلأ حلاقه، تعرفون بما ت أي ، آباؤكم" 

لمالتي والشروط العمود أن . المي يرد لم ، تإذا[ل ت نقول نم 
ولاإيجاب لا شيء، بها يلزم لا أنه لمعنى؛ باطلة، تكون الشاؤع يبحها 

المحرمةوالشروط الحقود بل والسنة، الكتاب حلاف هذا فإن تحريم، 
وسماهكتابه، نفس في الغلهار عقل حرم فد الثه فإن أحكام، بها يلزم فد 

الكفارة،عاد: من على به أوجب إنه ثم محؤمحعأه، آلمل ين 
تركأو الوط•؛ ترك من التحريم مقصود حقه في جعل يحد؛ لم ومن 

منعه ذلك ثبت كما الار، عن نهى س الني فإن الذر، وكدا العقد. 
أوجبثم ا، بخير"ر يأتي لا ررإنه و٠الا؛ عمر وابن هريرة أبي حديث 

)ح(.من والمشت •أصلا،، المطوعة; ني )١( 
الرحمنعبئ الشيخ نسخة وني • و)ب( )أ( من والمشت *لس؛ي*، المطوءةت في )٢( 

ال٠عنىا.يوجه لما زائدة ليس ُلعل المعلومة؛ على تعليما عل-ى ال
٠١ا/؟• والحاكم ا/م\ه، عدي وابن )٦(، لم مأ-محرجه )٣( 
)ح(.فى ليت )٤( 
داودوأبو (، ١٥٣٨)والمرمذي (، ١٦٤٠)لم وم(، ٦٦٩٣)الخاوي أخرجه )٥( 

(.٢١٢٣)زجه وابن ( ٣٢٨٨)

٢٩٣



ومنفاليطعه، اش يطيع أن نذر ارمن توله في طاعة كان إذا به الوفاء 
يعصه١٠فلا اض يعصى أن نذر 

يكونلا نعم تحريم. أو لإيجاب مسا يكون ند المحرم فالقد 
وعنالربا، عقد وعن الخرر، بيؤع عن نهى لما أنه كما لإباحة، سبا 

نهيلما بفعله النهي تقد يلم ذلك، ونحو الحارم، ذوات، نكاح 
أنهاالعاصي: في والأصل معمية. عث، النهي لأن الاسباحة عنه 

ؤإنورحمته، افه نعمة من والإباحة ورحمته، اف لعمة سبا تكون لا 
ليسقدر ذلك، لكن الدنيا، أبواب ولفتح للإملأء، سببا تكون فد كانت، 

يكونمد والتحريم والإيجاب، اممه، لخقوبة سببا يكون مد بل بشؤع. 
لثئ،ؤلسعي عاٌم حرتا عادوا أق;بم\ تن تعالى: مال، كما عقوبة 

حاءتحكما أيضا، رحمة يكون مد كان ؤإن [، ١٦٠]الماء: ه ثم 
■لم^نافة ا سرمظ 

مدونحوهم الظ_اهر أهل من القاعدة هذه في والمحالمون 
عقدوكل حرام، عقد فهو حاص: إذن فيه يؤذن لم ما كل يجعلون 

تقدم.كما ممنوعة، القيمتين وكلأ كع،ومه، فوجدوه حرام 

أراد. النك، كان إن ثانية، بطريقة الحجة هذه عن يجاب وقد 
فقول،:باطلة. يحرمها لم كان ؤإن ]الأنبم[لى، يبحها لم التي الشروط أن 

عشالدالة الأدلة من والآ٠ار والمنة الكتاب ني ما ذكرئ فد 
وجوبهو الفموي وأن عموما، والشروط ؛المهود الوفاء وجوب 

تكونأن يقتضي بها الوفاء فوجوب المماJير، هذا وعلى بها. الوفاء 

والنسائي(، ٣٢٨٩)داود وأبو (، ١٥٢٦)والترمذي (، ٦٦٩٦)البخاري أحرحه )١( 
(.٢١٢٦) U-0وابن ^؟ا، 

)ب،(.في ومي الطبومة في لمت، )٢( 

٢٩٤



ياطلةتكن لم ؤإذا باطلة، تكن لم بها الوفاء وحب إذا فإنه مباحة، 
مايثمل إنما اض®، كتاب في ارليس فوله! لأن وذلك مباحة. كانت 
اضكتاب دل ما وأما بخصوصه، ولا بعمومه لا اممه كتاب فى ليس 
اممه،ياب في هوا : هولمالأن اه، كتاب في فإنه بعمومه إباحته على 
تعالى!قوله معنى هJا وعلى بالعموم. أو بالخصوص فيه هر ما يحم 

ؤوإءأونوله! [، ٨٩]المحل: ا؛ىؤه تأتنا آلكثجا عثدكو ^^؛١ 
ينألكتف ق سلئا ^تا وقوله! [، ١١١]يوسف: ؛؛ن ألذكا ذندبج، 
علىوأما المران، هو الكتاب جعل من قول على [ ١٠٨]الأنعام؛ سره 

.ههنايجيء فلا • المحفوط اللوح جعله من قول 

إجماع!أو نة بجوازم بينا الذي الشرط أن ذلك! على يدل 
فييكون لا وقد اممه. كتاب في يكون أن فيجب بالاتفاق، صحيح 

واتثاعالسنة باتباع الأمر اه كتاب في لكن بخصوصه، اف4 كتاب 
الجامعجامع لأن الاعتبار، يهدا اش كتاب في فيكون المؤمثين٠ سبيل 

الاعتبار.بهذا دليل الدليل ودلل جامع، 

أوجباممه كتاب كان فإذا الجواب! هذا على يقال أن يبقى 
العموم.في داحل الولاء فشرط عموما، بالشروط الوفاء 

فإنحاص، دليل ينفه لم إذا دالا يكون إنما العموم ]فيقال[!لا، 
بئرعن بنهيه الّحما ذفاْ قد المشروط وهذا العام. ر يفالخاصى 

غيرتولى أو أبيه، غير إلى ادعى *من دقولهت دعن الولاء 
الكتابودل ٠ أجمعين٠ والماس والملأئكة الله لعنة فعليه مواليه، 

رماجمحفم ه وثن من ء أثن جثل ^ما ت تعالى بقوله ذلك على 

.ص٢٨٢تخريجم ض )٢( . ءالجواب،()ب(: يي )١( 
.٢٨١صمتخريجه سق )٠١( 

٦٩٥



هم'وآم آمبمآم جثي نما أنهذؤ نثق ممهثلأ أمحي أيدظأ جند 
ههأأدعيهم . ألكبجل ينزى نثر ألح يمل وألئث إآمتب؛م موق( 

نمرإللإ4أليي ي، ؤلأشم' ءاتآءهم تحلمأ لم أم بمد يث ئر 
تناه.من دون ولده، الذي لأبيه دعاءه علينا فآوجب . ٥[ - ٤ ]الأحزاب؛ 

الدينقي أحاه يدعى بأن بالأب العلم عدم عند أمر ثم البي، وحرم 
،،ومولأنا،ار أحونا ®أنت ث حارثة بن لزيد ه الّثي قال كما ومولاه، 

كانفمن أيديكم، تمت، اه جعلهم حولكم، ®إحوانكم س! وئال( 
مماوليكه يأكل، مما فليطعمه يده نحتا أحوه 

•نوله فى الولاء سبب وبين التب، نظير الولاء سبحانه فجعل 
أنفبين [، ٣٧]الأحزاب: عاقوه نأسق عقه ه أنم ^٥ مل، ^^٠: 
الإنعامهو المس( سسب، أن كما بالإعتاق، الإنعام هو الولاء! سب، 

يحرم^jllj؛، بالإيلاد. المنعم عن الأنممال حرم قد كان فإذا بالإيلاد. 
علىائترهل فمن معناه، في لأنه بالإءتاق المنعم عن الانتقال 

عالياس؛ثرءل كمن فهو لغيره! الولاء ؤيكون يعتق أن المشترى 
لخيره.اك_، كان أولد إذا أنه المستنكح 

Jb  لمنالولاء ■إنما نول: ني ه المي ام الخض مذا
أءس■"'.
بخصوصهالمشروط هذا تحريم على دل قد ض ا كتاب كان ؤإدا 
سبحانهلأنه ، بها بالوخاء الله أمر التي المهود في يدحل لم وعمومه، 

لم. الني أن القلب على يغلب الذي أن ْع ٢، ر حرمه بما يأمر لا 

(.٤٢٥١)اوخ1رى احرح4ر>(

!٩٤٥)واكر.ذى (، ١٦٦١)وسالم (، )٠٣البخاري أحرجه )٢( 
.ص٧٦٢تخريجه سق )٣( 
هاوار.®نهدا حرمه! بعد )ج( في )٤( 

٢٩٦



الله.كتاب تنافي التي الشروؤل ( Jliajlوهو الأول، المعنى إلا يرد 
قدالممروحل فيكون الله. يبحه لم آ سيئا استرحل من ت زوالتقدير 

مااشترهل من أو يحرمه، لم عموما أباح قد الله كتاب لأن حرمه، 
أوس،،لاممه وشرمحل أحق، اممص رركتاب ت قوله بدليل افه، كتاب ينافي 

]أصاون[لوصحتها حملة والشرومحل العقود تحريم لعدم أن يلهر فإذا 
وانتفاءالاستصحاب، مي التي الملية والأدلة العامة، الشرعية الأدلة 

المسائلأنولع في القاعدة هل.ه بموجب القول يجوز فلا المحرم، 
هلالمسالة! أو النؤع ذلك، خصوص في الاجتهاد بحل. إلا وأعيانها 

لا؟أم التحريم، يقتضي ما الشرعية الأدلة من ورد 

فقاوالشرعي! اللليل ونفي الاستصحاب الدرك كان إذا أما 
لأحليجوز لا أنه الإسلام دين من يالاصهلرار وعلم الملمون أجمع 

عناوح،ئ، بحال إلا والقي الأستمجحاب هاوا بموحس، ويفتي يعتقد أن 
الل4أوجبه ما جميع فإن . ذلك، أهل من كان إذا الخامة الأدلة 

يوثقفلا الاستصحاب، لهذا لمغير[ل؛، ورسوله، الله وحرمه ورسوله، 
كانإذا وأما ذاك. أهل من هو لن الشمع أدلة في المفلر بعد إلا به 

الختشرةتخصيصاته كثرمحت، الذي فالحام العامة! الصوص هو المدرك 
هيهل المسألة! نالك، عن البحسث، ؛حل. إلا به، اكملث، يجوز لا أيضا 

ؤإنمافيه، حلاف لا أيضا وهذا المتبقي؟ من أو الستخرج، من 
تخصيصعلم أو تخصيصه، بملم لم الذي الصوم في العلماء اختلف 

البحس؛،قبل ذلك عدا فيما استحمّاله يجوز هل ! ]فيه[ معينة صور 

._UI"Yتخريجه سبق )١( 
ظه.العشمين محمان تسخنا وصححها ءاصلأن،، ت المعلومة في )٢( 
و)ح(.و)ب( )أ( من والمثبت ، ؛رمفر، ت المعلومة في )٣( 
]منه[.)ح(: في )٥( ٠ شيء[ ]واكحديرمناثتراط■ في)ح(: )٤( 

٢٩٧



الشافعيأصحاب ذلك في احتلف، فقل له؟ المعارض المخصص عن 
علىت نصوصه وأكثر روايتين، فيه أحمد عن وذكروا . وغيرهماوأحمد 

البحن،قبل الكتاب محلواهر استعمال ونحوهم زمانه لأهل يجوز لا أنه 
هووهذا وغيرهم. والتابعين الصحابة وأهوال الستة، من يفسرها عما 

يغالبلا الذي الظاهر فإن وغيره، الخaلاب أبو اختاره الذي الصحيح 
غلبفإذا مقتضاه، الظن على يغلب لا يعارصه ما انتماء الظن على 
الالغالبة وهذه مقتضاه. الفلز على غلب معارضه انتماء الظن على 

المعارض،عن البحمث، بعد إلا الممومارّت، أكثر في للمتأجرين تحمل 
الفلاهرهو الاليل فيكون الدليل، من حزءأ المحارض عدم جعل مواء 

ولاالدليل بتخصبس يقول لا من يختاره كما _ القرينة عن المجرد 
للدليل،]المانع[ المعارض جعل أو _ وغيرهم أصحابنا من العلة 

منيقوله كما لدلالته، مانعة القرينة لكن الظاهر، هو الدليل فيكون 
الخلافكان ؤإن وغيرهم، أصحابنا من والعالة الدليل بتخصيص يقول 

اصطلاحأو لفظي، إطلاق أو عقلي، اعسار إلى يعود إنما ذللث، في 
فقهمح،•أو علمي، أمر إلى ليرجع[أآ، لا جدلي، 

واسةوالشروط العقود لتحريم ازفية فالأدلة كذلك كان فإذا 
والشروط،الحقود من ورسوله الله حرمه ما بجمح مخموصة ! لحلها

بالحججالحلم مع إلا ائل المأنواع في القاعدة بهذه ينتفع فلا 
-العامة الأدلة هي التي - الفقه بأصول فهي، النؤع، ذللث، في الخاصة 

العامة.الأحتكام هي التي الفقه، بقواعد مها أشبه 

مسالةفي المعارض انتماء الفقهاء من ظنه على غلبا من نعم 

)ح(من والمشت ^^،؛؛، ٠١١ياب  ١١ال٠طوئت في )١( 
)ح(.من والميت اايرتني®، الخaلبوئت في )٢( 

٢٩٨



حكميةقواعد أنواعها من فندكر الفاعدة، بهده انتنع حادثة أو خلافية 
مطلقة.

ملكهمن عينا أحرج من لكل يجوز أنه من ٠ ذكرنا ما • ذلك فمن 
بعضيستثني أن - والعتق كالوقف تبؤع أو والخير، كالبئر بمعاوصة، 

أنبد فلا - كالسع — ]الغرر[ فيه يملح لا مما كان فان • منافعها 
والترمذيداود وأبو البخاري روى لما • معلوما المستثنى يكون 

.،السمي، من - بعيرْ يعنك، - رائعته قال: جابر عن ادكٍا والن
والوقمح،كالعتق كاللك يكن لم ؤإن ،، أه-لي،" إلك، حملائه واشترطت 

تثنيؤيفلأن، عاش أو سيده، عاش ما الحبي خدمة يستثني أن فله 
الواص.عاش ما الوقم، غلة 

العبديعتق أن المثتري على، شرط إذا الباع أن ذللث،* ومن 
بريرة،لحديث وغيرهما، وأحمد الشافعي مذ.هب ءلاهر في ذللئ، صح 
بخلافه.هول، عنهما كان ؤإن 

بالنيرالعتق يجسا كما المشتري، على واجبا العتؤ، يصير هل، ثم 
منامتناعي عند المخ الباع يمللث، أم امتحر، إذا الحاكم يفعله ؛حيث، 

علىالمبح؟ في المشروطة الصفة بقوا'ت، الفخ يمللث، كما العتق، 
هدايرون أحمد أصحاب من وطائفة الشافعي تم . مدهبهمافي وجهين 
ملكهفي التصرف، من المشتري مع من فيه لما القياس، عن خارحا 

الذيالماللت، مقتضاه فإن العقد، لمقتضى مخالف وذللئ، العتق، بغير 
مطلقا.التصرف محاحه بمللئ، 

التشوف العتق إلى له الشارع لأن السنة، حوزته ؤإنما ت نالوا 

)ح(من رالمشتر ٠القرية٠، ت المطبوعة في )١( 
.٢٧ص•تخريجه سق )٢( 

٢٩٩



إحراجمن فيه ما مع راية، الفيه أوجس( ولذلك( غيره، في يوحد 
UJLo ) )رايةوالالتغليس( على مبناه كال( ؤإذا اختياره، بغير الشريك

غيره.اشترامل يجوز فلا غيره، به يلحق لم الغير مللا، في والفول 

فيهس( تصرفكل ثرؤل جواز تفتمي ونموصه أحمد وأصول 
فيلالقاسم! ابن قال غيره• من منع فيه كان(  o\jصحيح، مقصود 
فإل(له! فقيل فأجازه. يعتقها؟ أن، على الجارية سع الرجل لأحمد؛ 

^اعلى الع يجوز لا يقولون• - حنيفة أبي أصحاب( يعني - هؤلاء 
واشترمحلجابر بعير س الني اشترى ند يجوز؟ لا لم نال؛ الشرط، 

الفلم تعتقها، أن( على بريرة عائشة واشتريت( المدينة، إلى ظهره 
عنهو إنما والنهي واحد، شرط هذا ؤإنما قال! هن.ا؟ يجوز 

يجوز•لا قال؛ أيجوز؟ شرطض شرط فإن له؛ نيل شرطين، 

.النبي ياشتراط جوازه على واستل>ل منه، منع من نانع فقد 
عن،نهكا إنما س النحم، وبأن بريرة، وبحا-يث لجابر، المعير ظهر 

المبح.منفعة بعض استثناء فيه جابر حدين( أن( مع ،، .ج٦ في، شرطين 
مقصودتصرف، فيه العتق واشتراط المهللق، العقد لموجس( نقصن وهو 

المطلق.العقد موجس( لقص مستلزم 

فيأو التصرف، في المقص يكون( أل( بين يفرق، لا أنه فعلم 
الجنسهذا جواز على دليل الشرطين ؛حل.يث، وامتل،لأله المملوك، 

ولاغيرْ، على ناسه لما القياس حلاف، على العتق كان، ولو كله، 
وغيره.يشمله بما عليه استالل 

اضعبد أبا سألم( ! حان،بن الحين بن أحمد فال وكل.للأ< 

٠١٨٢٠٠^تخريجه سبق )٢( صر(ماآ*'آ* تخريجه سبق 

٣٠٠



مدبر،هذا ت نال موتى؟ بعد حر هو ت واشترط مملوكا اشترى عمن 
التدبيرثرؤل في الشافعي ولأصحاب كالعتق. التدبير اشترامحل فجوز 
يمح.لا أنه الراقص صحح . حلاف 

أحمدمأك ت محنالب أبو فقال ري، التاشترامحل جوز وكدللث، 
يحبة، نميتكون بها، رى يتأن بنرمحل حاؤية اشترى رحل عن 

[١٠٧]به. بأس لا ت قال للخدمة؟ تكون ولا بها، يتسرى أن أهلها 
٠جوزْ صحح مقصود فيه ، وللجارية[ر لللباغ التسري كان 

أنهالمشتري على ونحوها الجا باح يشترط أن جوز وكدلل—، 
بيعهاالمشتري أراد إذا يأخذها الباغ وأن الباع، لغير يبيعها لا 

زيشبا.وامرأته عود موابن عمر عن رووه كما الأول، بالثمن 

باحزائهالعند معللق في يدخل الذي المبع أن ذللث،) وحماع 
باعرامن البي قال كما عليه. الزيادة اشتراط يملكان ومنافعه 

فجوز،، المبتاعااأ يشترط أن إلا للبائع فثمرتها أ؛رن، مد نخلأ 
حائزوهو المهللق، العقد موجسا على نيادة امحتراط للمشتري 

.الني ارنهى كما بالاستثناء منه النقص اشتراط ؤيملكان ١ بالإجماع 
امشيوكما علمتح. إذا جوازها عر فدل أن إلا المحا عن 

المدينةلْ،اإلى بعيره ظهر جابر 

الجزءاستثناء جواز على أعلمه فيما لمون المأجمع وقد 

و)د(.و)ج( و)ب،( )أ( من والمشت، افلو•، اشمبوعق.' في )١( 
تخرّجهّق )٣( الجاريه«. »وا'ع )ح(: في )٢( 
حانوابن لأ/ا-ا،آ، والمائي (، ٣٤٠٥)داود وأبو (، ١٢٩٠)الزمذي أخرجه )٤( 

واوهقيه/إ'م.(، ٤٩٧١)
• TU»_'تخريجه سق )٥، 
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المعينالجزء وامتثناء ثلثها، أو ربعها إلا الدار يبيعه أن مثل الشاع، 
نخلاتإلا البستان نمر يبيعه أن مثل صرر. بغير فصاله أمكن إذا 

منهاشيثا إلا رأياها، قد التي الماشية أو العبيد، أو الثياب أو بحينها، 
عيناه.قد 

أوشهرأ، الدار ككني المنفعة، بعفى استثناء في واختالفوا 
بعينه،بلد إلى أو معينة، مدة الدابة ركوب أو شهرآ، العبد استخدام 

ذلكأن على الصحابة وجمهور وأتباعهم ال»شهورين الفقهاء اتفاق ْع 
يملكهاالتي ؛ضعها منفعة فإن مزوجة أمة اشترى إذا كما ،، لني[ر قد 

مزوجة.وكانت بريرة عائشة اشترت كما العمد، في تدخل لم الزوج 
بالعنق،إلا فيها ، التمرفتمللث، فلم العتق، يشرحل اشترتها هي لكن 

ردىممن وهو - ها هماس ابن كان فلذللث، • نكاحها ينافي لا والعتق 
تأؤيلأالصحابة من طاتفة مع طلاقها الأمة بيع أن يرى ِ بريرة حديث 
[،٢٤]_،: وثظأه نص تا ي آوء  Siتعالى: لقوله 

له،فتباح يمينه، مالكتها فقد ورثها أو اتهبها أو ا؛تاعها فإذا I قالوا 
ذلكعلى الفقهاء بحض واحج الزؤج• مللث، بزوال إلا ذلك يكون ولا 

*بريرة بحديث 

وذللث،وحالفه. رواه عباس ابن لأن الحجة هدْ أحمد يرض فلم 
ّمهللقا ملكا بريرة تملك لم عاسة أن من ذكرته لما . أعلم اف و_ 

إذاالمزوجة الأمة أن على المحابة وجمهور قاطبة الفقهاء نم 
مالكهاوكان ذلك، نحو أو إرث أو هبة أو ببيع _ فيها المالك انتقل 

ونحومالمشتري وملكها الزوج، ملك عنها يزل لم ء الملك معصوم 
١البضع منفحة إلا 

)ج(في )١( 
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لمالزوج ملك يزيل أن أراد لو ه نفال-اتع أن ت حجتهم ومن 
ولامنه، أقوى يكون لا البائع دون هو الذي فالمشترى ذلك، يمكه 
المعصوم والزوج الباع، ْلالثإ من أتم للمشتري الثات المالك، يكون 
هداليس حلافا فيها فإن المسية، بخلاف حقه، على الاستيلاء يجوز 

ملكوهما وكازللئ، وأموالهم، دمازهم ناح الحرب أهل لكون موضعه، 
الأبضاع.من 

باعإذا أنه على متفقون الحجاز وأهل الحديث، فقهاء وكذللث، 
إلىالإبقاء مستحق للباع فثمره - الموبر كالنخل - ثمره بدا فد شجرأ 
كمال،إلى الشجر منفعة استثنى فد الباع فيكون صلاحه، كمال، 

يجوزه،عامتهم - والعبد كالدار - المؤجرة العين بح وكدللث، الملاح. 
للمستأجر.الي الخفعة دون المشتري ؤيملكه 

بعثساستثناء يجوزون وغيره كاحمد الحدين([ ]ففقهاء 
معيناأجزائه يعص ]وكاستثناء[ الوفاق، صور في كما العقد منفعة 

الحادةكانت( إذا معينا، أجزاته بعض استثناء يجوزون وكيلك، ومشاعا، 
الرأسمن كوانهلها يعمها، واستثناء الشاة كبع بفماله، جايية 

مننوعا يقتضي الخللق الحقد فإن الإجارة وكذللئ، والاكاؤع. والجلد 
للزؤع،أرصا استأجر لو كما بالزمان، المقدرة الإجارامحت( في الانتفاع 

ونحوبناء أو لخياؤلة، أحير أو صناعة، أو فيه، لتجارة حانوتا أو 
فإنهعنه! نقص أو المطالق؛ العقد موجمت، على زاد لو فإنه ذللث(، 
ماللث(يقتضي المهللق الحقد فإن الكاح، في أعلمه حلاف بغير يجوز 

فينقلها، ثاء ومتى شاء حيتح الحرف يقتضيه الذي المهللق الاستمتاع 

)ب(المخطوط انتهى U إل )٢( . الحالبمث،ااممهاء روكدللخ، )ح(: في )١( 
•الواوأ 'ربيون • رج( *ي )٣( 
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الأسمتاعمن استثنى ما إلا صرر فيه بكن لم إذا شاء حيث إلى 
ملكاؤيمتتضى يقتضيه لا العرف فإن صرر فيه كان ]أو المحرم، 
لوفإنه الجملة، في للأسنمظع ومالكها المثل، ممجِ هو الذي لالخهر[لا، 

المشاهير،والفقهاء السالف، عند الفخ لها ثبت عنينا أو مجبوبا كان 
كانؤإن والإجماع، بالكتاب، يفئ لم إذا فراقه لها ثبت منها آلي ولو 
يكتفيبل الابتداء، ومم الوءلء، عاليه يوجس، لا من الفقهاء مجن 

أحمد،عن ورواية والشافعي حنيفة أبي كمذم، الطبيعي، ؛الباعن، 
دلكما م والفالوؤدء عليه يجب، أنه ت كثيرة وحوم من الصحيح فإن 

الوطءيقدر ]وهل[لى: والاعتار. الصحابة وآثار والسنة الكتاب عاله 
أنيجب،[ نأو بالإيلأء، اعتبارا أشهر، أربعة كل في بمرة الواحب، 

مذهبفي حلاف، فيه بالمعروف؟ عاليها ينفق كما بالمعروف يهلآها 
وعليهأحمد، نصوصي أكثر عليه يدل الذي والصحيح وغيرْ. أحمد 

الأحر،على الزوجين من واحد لكل الحقد يوجبه ما أن لفات الأكثر 
بمقدر،ليس للزوج وكالامتمتاع للمرأة، والبيت، والاستمتاع كالفقة 

تولهمثل في الكتاب عليه دل كما الرف، إلى ذلك، في المرجع بل 
مثلفي والمنة [، ٢٢٨]الشرة: أأك؛إنيه عمحن ^لكا مثن وثن ؤ I تعالى 

تنانعؤإذا ؛المعروف*ل وولدك يكفيك، ما #خذي لهند! نوله. 
الوط■*مقدار الصحابة فرصتا كما باجتهادْ، الحاكم فرص فيه الزوجان 

فهوالمستحق، الوطء أحمد أصحاب من قدر ومن معدودة، بمران للزوج 

رج<•مح، وهم، المعلومة م، ليت )١( 
)د(.من والمثسته الونلا<، الطبومة: في )٢( 
)د(.من والشن، ارؤيجج،•، المعلومة; في )٣( 
A/والماتي (، ٣٥٣٢)داود وابو (، ١٧١٤)ومنم (، ٥٣٦٤)المخاري احرجه )٤( 

(.٢٢٩٣) U-0وابن ، ٢٤٦
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العمد.ويوجبه المرأة تحتاجه كلاهما إذ النفقة، الشافعي كتقدير 
والمنةالآكتاب معاني عن بعيد الفقهاء، عامة عند صعيفا ذللئا وتقدير 

نفيهمن محه ذكرناها الخي للقاعدة طردآ قدرْ إنما والمافعي والاعتبار. 
فجعلالغرر، بح من المع على قياما العقود، جمع في للجهالة 

التنبيهتقدم وند • لدللث، طردأ • مقدرة النكاح بحقد المتحقة النفقة 
الأصل.هال.ا عر 

عنلءوالعنة الجب من الزؤج ملامة •' المهللق العقد يوجب وكل.للث، 
الوطء،مواح من سلامتها I الجمهور عند يوجم، وكن.للئ، الفقهاء، عامة 

منملامتهما وكدللث، والبرص. والجذام الجون من وسلامتها كالرتق، 
ذلك،ونحو منها، أو منه النجاّاتا كخروج كماله، تمنع التي العيوب 

ذلك،.ونحو الجمال دون وغيره، أحمد مذهب، في الوجهين أحد في 
ذللا،.على زاد ما دون أيضا الرحل كفاءة وموجه؛ 

كالمالمقصودة، صفة الأحر في الزوجين أحد شرط لو ثم 
عندالفخ المشترط وماللث، ذللث،، صح ذللئ،: ونحو والبآكارة والجمال 

أصحابوجهي وأصح أحمد، عند الروايتيزل أصح في فواته، 
إلاالقح يمالك، لا الأخرى؛ والرواية ماللئا• مذهب وظاهر الشافعي 

وجهان،الرواية ُذه على النب شرط وفي والدين. الحرية شرط في 
بلالمرأة. في الرجل أو الرحل، في المرأة هو المشترط كان سواء 

أحمؤدأصحاب من الفقهاء باتفاق أوكل الرجل في المرأة اشتراط 
له.أصل لا نللث،ت ، بخلافأحمل أصحاب بعض ذكره وما وغيرهم. 

مثلالعقد، بمطالق المستحقة الصفة ، ]؛عض[ل اشترط لو وكذللث، 

)ج(من والمثبت، رالرواة•، \لووءة.' في )١( 
]نقص[.)ح(; ؛ي )٢( 
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أورتقاء أنها المرأة أو عنين، أو مجبوب أنه الزؤج يشترْل أن 
صحةعلى اتفقوا نقد الفقهاء. باتفاق الشرمحل هدا صح مجنونة، 

فيعليه الزيادة مرمحل في واختلفوا العقد موجب عن الناقص الشرمحل 
يثتلا أنه I حنيفة أبي مذهب فإن لك،. ذكرته كما الموصع، هذا 

علىزاد لو فإنه المهر: وأما النكاح. في ثرط ولا عيب خيار للرجل 
بالاتفاق.حاز عنه نقص أو المثل مهر 

ومالكالحاوو.ث، وفقهاء - منهم كثير أو - اللف أكثر يجوز كذلك 
ينقلهالا أن عليه فتثترط الزوج، مللث، ينقص أن - الروايتض إحدى ي ف- 

]كقصره[بالمهللق تمنكه ما على يزيدها وأن دارها، من أو بلدها من 
منطائفة وعند يتسرى، ولا عليها يتزؤج ]فلا[ ه نف]عليها[ 

هذايصح لا الأخرى: الرواية في وماللث، والشافعي حنيفة وأبي اللفح 
المهر.نهيه فى الر والسافعى حنيفة أبى عند له لكنه مرط، ال 

وغيرهأحمد اصول عليه الذي اليالب هذأا في المستقم والقيامن 
واشتراطالعقد مهللق على الزيادة اشتراط أن الحديأث،: فقهاء من 

أوالحين، في الزيادة كانت، فإذا الثّرع. منه يمغ لم ما جائز القص• 
فىفالزيادة ذكرُت،، ما على ذللث، من والمقمى عليها، المعقود المنفعة 
المشترىعلى شرط فإذا كذللث،. منه والنقصي بالعقي. المستحق المللثج 

يقضيأن أو غيره، أو الباح على العين يقفا أو العبد، يعتق أن 
ونحورحمه به يمل أن أو معين، غير أو لمعين عليه دينا بالعين 

والتهلؤع.المفروخى الضع ومثله مقصود، تصرف اشتراط فهو ذللت،، 

الدىالفضل من العتق في بما وغيره العتق بين التفريق وأما 

]غيوحنب[.ت )ح( وفي )ه(٠ من والمتست، ٠صرفوا٠، ت الههليوعن في )١( 
لا[.]ان )ح(: في )٣( )ج(: في )٢( 
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فإنْنه، أفضل التبرعات أنواع بعض فإن فضعيف. الثاؤع: يشوفه 
ميمونةفإن • أحمد عليه نص كما مته، أفضل المحتاج الرحم ذي صلة 
تركتيهاررلو السي فقال لها جارية أعتقت النص. زوج 

يرثونلا أقارب للمت كان لو ولهدا لك«لا،، حيرأ لكان لأحوالك 
حلافا،هذا في أعلم وما بالعتق• الوصية من أولى لهم الوصية كان 
أحمل•عن فيه فإن لهم، الوصية وحوب في الاختلاف أعالم ؤإنما 

والثانيةIوالخلف،. السلم، من ءلائفة كقول تجّ_إ، إحداهما روايتين 
دولهم،لغيرهم وصى ولو وغيرهم. الثلاثة الفقهاء كقول تجس،، لا 

يعقلىأو له، الموصى دون أقاربه على الوصية تللثا آ ]تصرف[ر فهل 
الورثةبين التركة م تقكما لأقاربه، وثلثاها له للموصى ثالثها 

أكثرعنلء المشهور كان ؤإن ّ أحمد عن روايتين على له؟ والموصى 
منأفضل التبرعات بعخى كان فإن الوصية. بنفوذ القول هو ت أصحابه 

الفضيلة.بمزيد صه باحتما تعليله يصح لم العتق 

كانلو كما أفضل، المشتري على المثرومحل يكون فثد وأيضا 
فاشترؤللأدمي، دين أو نذر، أو كفارة، أو زكاة من ض دين عليه 
وفاءالثاح على المشتري اشترمحل أو المسع، ذللث، من دينه وفاء عليه 

•العتق اشترامحل من أوكن. فهذا ذلك. ونحو الثمن من عليه الذي الدين 

فيذللثط مثل شيع وقل الحرية• لتكميل كانت، فإنما راية الوأما 
،]للشفح[ الماللثج لتكميل شرعت، فإنها الشفعة. حق وهو الأموال، 

جميعفي ذللث، شمع نقول: ونحن الضرار. من الشركة في لما 

وايهقي، ٨٣٣٢ وآص (، ٩٩٩لم)وم(، ٢٥٩٢)الخاوي أحرجه )١( 
■)د( من والمشتح ااتجرىاا، ره(: وفي اتردر )ح(؛ وفي تري، ١١اJطوءةت في )٢( 
٠رح( من والمشت ، اللال٠شترى٠ ت المطبوعة فى )٣( 
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العين،مة ن أمكن فان المقامحمة. من الشريك فيمكن المثاركات 
مننؤع العتق فتكميل ذلك. أحدهلما طلب إذا ثمنها منا نيإلأ 
أحرى.وبالتكميل تارة، يالقسمة تزول الشركة إذ ، ذللئ، 

]فيالتصرف على الشرعية القالرة هو المالك أن ذلك: وأصل 
تصرفعلى القدرة تثبت أن فيمكن الحية، القدرة بمنرلة ، آ الرقبة 

فىالمالك حاء ولهاJا حسا. ذلك، يثبت كما شرعا، تصرف دون 
فيهالتام فالملك أنواعا. تتنؤع القدرة أن كما أنواعا، الشؤع 

فىالتصرف ؤيمالك عنه، ؤيورث والهبة، بالبح الريبة يي التصرف 
الأمةيملك  JLsنم ، ذللئ، وغير والانتفاع والإجارة بالإعارة منافعه 

الاستمتاع،منهن يملك فلا يالرضاع، علميه المحرمات أو المجوسية، 
مثلا،المجومى المجوسية يزوج بأن يالتزؤيج، عليه المعاوضة ؤيمللمثا 

عتلعنه تورث ولا هبتها، ولا بيعها يملك ولا الولد أم يملك، وقد 
وكاولكياتماقهم. واستخدامها وطأها ؤيملمك لمين، المجماهير 

حنيفةكأبي أكثرهم، عند والإجارة بالتزؤيج ذللث، على العاوصة يمللث، 
وأحمد.والشافعي 

من٢ لفيه[ل يملك ولا موونته، عاليه ؤيجب المرهون ويملك 
حلافالعتق وفي هبة. ولا ببيع لا المرتهن حق يزيل ما التصرف 
مشهور•

الصدقةنذر قل الدي والمال والهدى، عممه، الخناوور والعبد 
الفقهاءفيه احتلفا قد القرية، إلى صرفه استحق مما ذللث، ونحو يعينه 

القولينوكلأ لا؟ أم ؛ذللث، عنه ملكه يزول هل وغيرهم؛ أصحابنا من 
كما- عنه مالكه يزل لم قال: فمن المهللق. الللث، قياس عن حارج 

)ح(ني و*ي اسوءت ني لت، )٢( )ج■(• قي وص المعلومة في ليستا 
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الجهةإلى إلا صرغه يملك لا ملك فهو - أصحاسا أكثر يقوله فد 
ترىلم ١ العبد نفلمر وهو الصدقة■ او النسلش، او يالإعتاق، المعيتة 
يشرمحلالمثتراة الفدية أو الصالة، أو الصدقة، أو العتق، يثرمحل 

الأيهو ت يقول فإنه عنه، مالكه زال ت قال ومن الحرم• إلى الإهداء 
الملكزوال قياس خلاف، أيضا وهو • به والصدقة ؤإهداءْ عتقه يملك، 

•الموضع هدا غير قي 

يصيرهل • معين على الوققح في الممهاء اختلاف، وكلللث، 
علىباقيا يكون أو عليه، الموقوف، إلى ينتقل أو لله، ملكا الموقوف، 

وغيره.أحمد ماوه_إ في أقوال ثلاثة على الواقف،؟ مللث، 

منلغيره مخالما نؤع ، الموصوففالمللثإ تفدير! كل وعلى 
يجوزحيث، له، الموهوبج ماللئ، وكدللئ، الهبة. أو البثع في الملكا 

الحطيين،،فقهاء عند لأبنه وهب، إذا كالأب الرحؤع، للواهج، 
علىالمالك، غير مالعل حيثؤ لغيره، مخالف، تؤع وأحمد! كالشافعي 

.عقده وفخ منه انتزاعه 

فخه،المتعافدين لأحد يجوز عقد في الأملأك محمائر ونظيره! 
وأحمدكالشافعي المشتري، إلى انتقل يقول! س عند يشرمحل كالمبح 

فقهاءعند بالثمن المشترى أفلس إذا وكالمبح قوليهما، أحل. في 
صفة،فوامحتإ أو عببإ فيه ظهر الذي وكالمييع الحجاز• وأهل الحديث، 

انتزاعه،العاقد يملكؤ والترع المعاوصة في فهنا لمين. المحميع عند 
ملك،وكذلك، . يجمعهماالملك، وحنس انتزاعه، يمالك، لا الأب، وملك، 
محنىفيه اتبعوا الدين الحديث، فقهاء من وغيره أحمد مذهب، في الابن 

السنة.وصريح الكتائب، 

للابن،مملوك للأب، مباح هو يقولون! لفؤ المن وطوائفإ 
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الابنوملك بالاستسلام،  ciJLL^التي حان كالمبا للأب يكون بحيث 
مطلقا.تصرفا فيه يتصرف وحسثا عليه، ثابت، 

ماوالتقييد الإطلاق من وفيه أنواعا، يتنؤع الملك كان فإذا 
إلىمموصا ذللثط ثبورت، يكون أن يمتتع لم أصفه، لم وما وصفته 

الما إسا٠٠تv من ويمتغر له، مصلحة فيه رأى ما منه يثبت الإنسان، 
راجحفاد فيه ما إلا الإنسان على يحفلر لا والتالع فيه• له مصلحة 

بالملحةمغمورا اده فكان أو اد، ففيه يكن لم فإذا محص• أو 
أبال،أ.يحفنره لم 

فصل

لهالمقارن بمنزلة العقد على التقدم الشرط أن ت الرائعة القاعدة 
المدينةأهل ومذما وغيره، أحمد الحديث، فقهاء مل.هب، ظاهر في 

المرصال.اق في عليه نص المافعي مل،م، في قول، وهو وغيره• ماللئ، 
المتهوركان ؤإن وغيره. التقدم التحليل شرط إلى ونقلوه والعلانية، 

كالوعويكون بل يوثر، لا الختقلءم أن ت حنيفة أبي ومذهب، من>هٍه من 
قل.أحمد، مل،هب، في قول وهو به، الوفاء يستحمسا ءنا،هم، المهللق 
أنت بعضهم كاختيار أصحابه، محن طائفة المواضع بعض في يختاره 

^،،١١١وقت، الزؤج ينويه أن إلا يزير لا العقد قبل الشروط التحليل 
علىالتقالم الثرط أن من - أحمد عن نقلوه بما كثيرة طائفة وقول 

ومنالعقد. فى ميته نيزمر ؤإنما يوثر، لا الصداق في العقد 
الشرطبين يفرقون — يعلى أبى كالقاضي - طائفة أحمت، أصحاب 

كالمواطأة- رافعا كان فإن له. والقين. الحقال، لمقصود الراغر التقدم 
—له مقيدأ كان ؤإن ّ أبطله — تحليلا أو تلجئة القد كون على 

فيالمشهور لكن فيه، يوثر لم - المسمى من أقل الهر كون كاشتراط 
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المدينة!أهل كقول أصحابه، ندماء عليه وما وأصوله أحمد نصوص 
العقدوعقد شيء على اتفقا فإذا المقارن, كالشرهل المتهدم الشرط إن 

كماعليه. اتفقا مما بينهما المعروف إلى مصروف فهو ذلك، بعد 
أنوكما بينهما، المعروف إلى العقود في والدينار الدرهم ينصرف 

المتعاقدان.يتعارفه ما إلى تنصرف ، إنمال الحقود جمح 

فصل

والتدورالأيمان ش ة الخامالقاعدة 

L  i عتبماقرد؛ه، للي أثن تل تآ ءم،ا لن آلي؛ كأي، ؤ اا_الىت تاممه ف
نئن*وظ رأس تحقد نؤ أثث و0 ئد لؤر يم عمق ثأق؛ أشك 

سأسَ ثثوا وه تعالى: ونال لادَدما،  i0آئكأ آلير 
علمنرهنجع تأثد آلناين بمكن وهنيمأ ^١ ٤٧ ١٥ ١٥لاثنؤظير 

محواءدددلبج< جكإلإ' قا اقعب أثن إواء<دة( ^لأ تعالى: ونال [، ٢٢٤]١^: 
أيبمقرئس بميم ثن يؤإوذ إلذ؛لا . •٠؛؛؟ عخد وأثث ٥>؟^ 'ك-جث مما 

ميادسمح أه ئاة ألقانذ عقوأ نإذ . قمر عشّ اثة ؤأ ؟ءو ؛ن صك 
تلنلشي،آ محزموأ ب ءامتوأ أل؛إن ؤيتآ؛ا>ا تعالى: ونال [، ٠٠٢٠]١^.(ه 

أثن lL^١ @ أتشن بجق ي أشَ آث ظ P أثن 
مأثن يا.بمة؛ ي عيذت. هء أثم وه أس وأنئوأ يخ •كلأ 

متكؤثعثنت اتلمام ألأيس عدم ت، وثننج٠ علإ خو 
محيثن ثش رثو مع أد ك-ودهن أو ^٤٠٢ مثوف ما أوسط ثذ 

كذكأتم يخثيأ ظئثث ٩ }٣ ذ;ه ; l3غ مم٢ 
لسة[.ئدمحن.i :ص م أثث نؤ 

من)أ(والميت ءؤإنما،، المطوءأ<ت في 
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حدآنافعة مقدمات تقديم إلى تحتاج لكن عفليمة، قواعد وفيها 
وغيره.الباب هدا فى 

ممقحملة حملتين! على تشتمل اليمين أن ت الأولى المهدمة 
المحلوفحكم في إما ت الأيمان ائل وم. عاليها م مقوحملة بها، 

عليه.المحلوف حكم فى ؤإما به، 

قدمحما لمون المبها يحلف التي فالأيمان ت له المحلوف فأما 
سابع.لها ليس أنواع، ستة حكم: بها يلزم 

علىكفر التزام فيه مما معناها، في وما باض اليمين أحدها: 
ماعلى كدا، فعل إن مراني أو يهودى هو كقوله: ، ]الخبرا تقدير 

الفقهاء.بين الخلاف من فيه 

كقوله:والغضب، اللجاج ندر يسمى الذي بالنير اليمين الثاني: 
ماليأو الحج، فعلي كدا فعلت، إن أو كدا، أفعل لا الحج علي 

ذلك.ونحو كدا فعالت، إن صدقة 

باظلاق.اليمن الثالث: 

يالعتاق.اليمين الراح: 
.كذاأفعل لا الحرام علي ،: كقوله١٢بالحرام، اليمين الخامس: 
.كذافعلت إن أمي كفلهر علي أنت، كقوله: الظهار، السائس: 

حكم.فيه مما لمون المبه يحلف ما مجمؤع فهذا 
أوالشيح، قبر أو بالكعبة، كالخلف - بالمخلوقات الخلف قاما 

)ج(من والميت •الحث•، انمطومةت ني )١( 
االحل«.امموله*: بعد اسومأن ش )٢( 
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فما- المخلومن من أحد ، Jحياةر أو بالسيف، أو المسلطان بنعمة 
وأنعنها، منهي مكروهة اليمين هذه أن حلاقأ العلماء بين أعلم 

أوى>وبط بها المحالف وهل كفارة. ولا حنثا يوجب لا بها المحلمفا 
أنهأص1حهما وغيره. أحمد مدهب في قولان فيه تنزيه؟ كراهة مكروه 
قال!إذا إنه - وغيره يحلى أبي كالمامحي — أص«حابثا فال ولهدا • محرم 
اليمين، فى[ل يفعله ]محا لنمه كذا، فعلت، إن تلزمنى الملمين أيمان 

يمينلأن الحرام، يذكروا ولم والفلهار. والعناق والئللاق والنذر باممه 
عندهمواحدأ موجبها كان فلما وأصحابه. أحمد عند ظهار الحرام 

ؤإنباض، اليمض في المذر يدحلوال٣، ولم الغلهار، في الحرام لحل 
يثورالمسمى - بالمدر الحلف موجس، لأن ؛الن.ر، يمينه يكمر أن جاز 

فعلوبين المكفير بين المخيير هو الحنث،! عند - والغضس، اللجاج 
موجبهمااحتلم، فلما فضل. المكفير هو بالله اليمين وموجس، الخذ.ور. 
يمينين.جعلوهما 

الحلنسهأن وهو — أحجي عن الأحرى بالرواية قالوا إذا نعم 
بالله.اليمين في بالذر اليمين يحلن، - فنمل الكفارة موجبه بالارث 

هذامثل أن في انملماء، من غيرهم واحتلافج اختلافهم وأما 
تعالى.افه ثاء إن اذكره فينعقد؟ لا أو اليمين به ينعقد هل الكلام 

الملمون.بها بمحلفسؤ الي الأيمان حصر هنا غرضي ؤإنما 
يوسف،بن الحجاج أحدأوها مجن أول I فقالوا البيعة، أيمان وأما 

الصحابةبايع كما الخلفاء يبايعون الماس أن I المنة وكانث، ّ الاقفي 
ونحوهما،والمكاح البيع عقد يعقدون كما الميعة يعقدون .، المبي 

)ح(ني وص اسوطن ثي لم، )٢( بجاْ«• »أد )-؟■(: في )١< 
»ولمدحل«.)مأ(فى)ح(:
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علىبايعناك يمولوزت ثم عليها، يبايعون التي السروءل يذكروا أن ؤإما 
الحجاجأحدث فلما العمبة. ليلة . النبي الأنصار بايعت كما ذلك، 

بيعتهمعلى الناس حلف أن حملته س كان ]المق[ من أحدث ما 
المال.وصدقة باممه واليمين والعتاق بالخللاق مروان بن المللئ، لعبد 
ثمالمبتدعة. القديمة البيعة أيمان كانت هي الأربعة الأيمان فهذه 

أيماناوغيرهم والملوك الخلفاء من الأمراء عن تحالفون المأحدث 
ذللث،أحدث ومن عاداتهم. فيها تختلف، وقد ذللث،، من أكثر كثيرة 
الشر.س الأيمان هده على ترسب، ما إثم فعليه 

الممبصيغة تارة بها يحلف الأيمان ]هذه أن الثانية؛ المقدمة 
هاتينعن اليمين تخرج أن[ يتصور لا الجزاء، بصيغة وتارة 

الكزمي المللاق أو كذا، أفعل لا واه كقوله: uلأول الصيغتين. 
أفحللا الحج علي أو كذا، أفعل لا الحرام علي أو كذا، أفحل 

بريءأو نمراني، أو يهودى فأنا كن.ا فحلت، إن كقوله؛ والخاني . كذ.ا
كن.افعلت، إن ]أو محنالق، فامرأتي كذا فحالتا إن أو الإسلام، من 

فحلئكذا فعلت، إن أو أمي[لم، كظهر علي فهي أو حرام، فامرأتي 
بابين،الأيمان انل لمالفقهاء عقد ولهذ.ا صدقة. لي فما أو الحج، 

بصغةالحلف، فيه فيذكرون بالشرومحل، المللاق تحليق بابإ؛ أحدهما 
مالفصيغة فيه لحل ؤإن ذللث،. أشبه وما ومتى ؤإذا، كإن الجزاء، 

اليمينفيه يثترك مما الأيمان جامع بابؤ اكاني؛ والبانم، وتبعا. صمنا 
المم،بصيغة الحلف فيه فيذكرون ذلل؛،• وغير والحتاق والهللاق باه 
ونبحا.صمنا الجزاء صيغة دحلتؤ ؤإن 

)ح(ني وهي انملومة ني لم، )٢( »انمفإ«. )أ(: في )١( 
)ج(ّفي وهي المطوعة في لم، )٣( 
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فيلاتفاقهما الأحر الباب ائل يممختلهلة البابين أحد ومسائل 
الخلابكأبي - الفقهاء من ٍلائفة كان وليلك غالبا. أو كثيرا المض 
بالشروط،الهللاق تعليق باب الهللاق كتاب في ذكروا لما - وغيره 
أبىوالقاصي كالخرقي - أحرى وطائفة الأيمان. جامع يباب أردفوه 
الأيمان،كتاب في الأيمان حامع باب ذكروا إنما - وغيرهما يعلى 

بابعند يذكره من منهم القن.ف،، حد باب هذا ونظير • أمس به لأنه 
كتابإلى يؤجره من ومنهم بالأخر. هما أحل. لاتصال( اللعان، 
أحص.به لأنه الخوود، 

الجزاء.وصيغة المم، صغة . صيغتن لليمين أن تبين ؤإذا 
صيغةفي والمؤخر . الجزاء صيغة في حر مؤ المم صيغة في فالمقدم 
الجزاءصيغة في المنفي والشرط ٠ م القصيغة في مقدم الجزاء 
كدا،أفعل لا لزمني الطلاق قال،: إذا فإنه القسم، صيغة في ، هشت١١

حرمؤ والفعل مثست، مقدم فالعللاق ؤ يفعل لا أن بالهللاق حلفا فقد 
فامرأتيكوا ..ؤتا فحالإن : لقال،[ر الجزاء بصيغة حلف، ]ولو منفي• 
فيأنه كما . ٢٣١منفيا[الطلاق وناخر مشتا الفعل تقدم ]فكان طالي(، 
مجنكثيرة ائل متنحل القاعدة ويهده الفعل• وأخر الحكم قدم القسم 

الأيمان.ائل م

أدوامترفإن الأصل، في فعلية حملة فهكب الجزاء• صيغة فأما 
فتكرنالقسم: صيغة وأما الفعل. إلا الأصل في بها يتمل لا الشرط 

وتكونذللش،، ونحو وافه أو تافه أو باطه، أحلف، كقوله: فعلية، 

)ح(في )١( 

)ج■(في )٢( 
)مفى)ح(

القسم٠صيغت في متقي الجر١ء صيغة في المشت ُاوالشرط 
.فقال، الجزاء بصيغة حلف فلو ١٠

مغيآء.الطلاق ؤيوحر مثيتأ الفعل يقدم ءكان 
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لأفعلن.حرام علي والحل لأفعلن، اش لعمر كقوله! اسمية، 

العبدبين التي الأيمان حصالص من ليس التقسيم هذا ثم 
كونتارة الأدميين، بين كون الي العقود من ذللن، غير بل اض، وبين 

ردمن الجعالة! محي كقوله والجزاء، الشرط هو الذي التعليق بصيغه 
وتارة. كذاغله بق سمن بق! المي وموله كذا، مله الأبق عبدى 
٠وزوجتا ، بحمت، كقوله! حبر صيغة إما ! والتحقيق[ ]الجزم بصيغة 

•واحلعتى بحتي كقوله! طلب صيغة ؤإما 

أن- ونحوها الأيمان اتل مصر يثلهر وبها - الثالثة! المقدمة 
ستةإلى م تنقالمجازاة وصيغة الشرط صيغة نمى الحما التطثهما صيغة 

أوشذ، الشرط وحوي مقصوده يكون أن إما الحالم، لأن أنواع. 
واحدوحول يقصد لا أن ؤإما ٠ وحولهما أو محقهل، الجزاء وحول 
أومحقهل، الجزاء عدم أو فقعل، الشرط عدم مقصوده يكون بل منهما، 

التبررونذر والكتابة الخلع صور من كثير بمنزلة مالأول! ١ عدمهما 
فأنت،ألفا أعهليتني إن لامرأته! محال إذا الرحل فإن . ونحوهاوالجحالة 

أوحر، فائتا ألفا أديت، إن لعبده! نال أو حلعتائ٠، فقن. أو طالق، 
اضثقي إن محال! أو درهم، ألمؤ قللن، الأبق عبدي وددت إن محال! 

فالمعلقبكذا، الصدقة أو كذا عتق فعلي الغاتسؤ مالي سلم أو مريقي 
والمال.النفس وسلامة العبد ورد المال أحذ إلا مقصوده يكون لا مل 

أحذمقصوده إنما الذي كالباغ الحوض، سبيل على الجزاء التزم ؤإنما 
العوض•ميل علمح، البيع ، والتزم الثمن 

)ح(:في )١( 
شيخناصححه ما وهو )ح(، من والمثبت الأداء٠، و)ب(ت و)أ( المطبوعة في )٢( 

٠)آقفؤ العثتمين محمد 
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وكذلكوالإجارة. البٍع في بالمعاوصة شبيه هو الضرب فهذا 
أميضرت إذا ت يقول أن مثل لها، عقوبة الطلاق جعل فد كان إذا 

الخالعفي فإنه . طالق فأنّث الدار من حرجت إن أو طالق، فأنت، 
عنعوضها وهنا الطلاق، تريد لأنها المال عن بالنهلبيق عوضها 

بالعللاق.]معميتها[رى 

أوطالق، فأنت، طهرت إذا لامرأته! يقول أن فمثل الثاني• وأما 
حر،فأنت، الحول رأس جاء إذا أو حر، فأنتا متا إذا لعبده! يقول 

محص.نوقست هو الذي التعليق من ذللث، ونحو صدقة، فمالي أو 
الطلاققصد منهما واحد كل أن في المنجز بمنزلة هو الضرب فهذا 

وبمنزلةالاو،دن، تأجيل بمنزلة المعين، الونت، إلى أحره ؤإنما والعناق، 
لعوضلا التأخير، في له لغرض وقت إلى وقت مجن التطليق يؤحر من 
أصح-اسامن الفقهاء قال ولذا خبر. أو طيب، على لحلق ولا 

الوالله يقول! أن مثل يالحللاق، يحالف لا أنه حلم، إذا وغيرهم! 
طالق،فأنت، أو حر، فعبدي بهللاقلئؤ حالف.تا إن أو بهللاقلئ،، أحلف، 
فيهمما ذللثؤ ونحو لم إن أو دخلت، إن قال! إذا ]فإنه[ 
كقوله!محضا، تعليقا كان ولو حالف. فهو المغ! أو الحض معنى 

الشمس،طلحت، إن طالق أنت، أو طالق، فأنث، الشمس طلعت، إذا 
أصحابوقال . بحالم،ليس الشافعي! أصحاب قال فيه، فاختلفوا 

حالف.هو الجامع! في والقاضي حنيفة أبي 
فمثل— جميعا وجودهما مقصوده يكون أن وهو — الثالث، وأما 

أمي.بلفظ المثال ، ١^١٥وسكرر )ج(، س والثستط ®أمتي®، الملومة ثي )١( 
)ج(.س والمثت ®بعضيتها®، ال3لرءةت في )٢( 
«لخث،«.»ي)ج(:)'آ(
و)ج(.)أ( س رالشت، ®وأنه®، المعلومة؛ في )٤( 
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تفيقول منها، الفدية وامسرحاع طلاقها أحب حتى امرأته آذنه قد الذي 
كلأيريد وهو طالق، فأنت نفقتك من أو صداقك من أبرأتيني إن 

.منهما

وحدإذا لكنه الشرمحل، عدم مقصوده يكون أن وهو الرابع؛ وأما 
يقولأن فمثل يكرهه. ولا يحبه لا أو يحبه، بل الجزاء، يكره لم 

ونحوطالق، فأنت، أمي صريت إن أو طالق،، قانت، زنيت، إن لامرأته! 
الجزاءوحول ؤيقصد الشرط، عدم فيه يقصد الذي التعليق، من ذللن، 
يفارقها،أن ، ليحّ_ا[أ أمه صريح، إذا أو زنتإ إذا بحسثإ وحوله، عند 

فإنهالتوقيت،، معنى وفيه اليمين معنى فيه فهذا له. تملح لا لأنها 
أحذعند إيقاعه فصد كما عنده، العللاق إيقاع ونمد الفعل من منعها 

الهلال.طلؤع عند أو طهرها، عند أو منها، العوض 
]وتعليقه[الجزاء عدم مقمّوده يكون أن وهو - الخامس وأما 

كمنقليل فهذا - الشرط عدم في غرض له وليس يوحد، لئلا بالشرط 
.كذاأعهليتلئه رمية مائة أصبح، إن I يقول 

والجزاء،الشرط عدم مقصوده يكون أن وهو - السائس وأما 
اللجاجنالر مثل فهو — وجودهما ليمتغ بالشرط الجزاء تحلقإ ؤإنما 

أومنع أو حض على والعناق بالهللاق الحلم، ومثل والغضب،، 
أصلحأو فلأن، على تعيق له؛ يقال أن مثل تكذيب،، أو تصديق 

عاليهتصدقت، إن فيقول؛ السنة، هذه في حج أو وفلان؛ فلأن بين 
لمإن يقول. أو أحرار، فعبياوْ أو طالق، فامرأته أو كذا، صيام فعليه 

.و)ج( )أ( من والمشتخ 'يجسمح•، ت انمطبومة ش )١( 
محملوشيخنا صححه ما وهو )ح.(• من والمشت، اوتعلقه'، \إ*طبوءة.' ني )٢( 

العث؛مينظتي.
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أوحر، عبدي أو طالق، امرأتي أو كدا، ندر فعلي وكدا كذا أفعل 
ممنوصدمه ونسيبه كعبده منعه يقصد ممن غيره ، ]فحل[ على يحلما 
كدا،فعلي تفعل، لم إن أو فعلتا، إن ت له فيقول، طاعته، على يحفه 

ذلك،.ونحو أحرار فعبيدي أو طالق، فامرأتي أو 

بالعللاقالحلم، مجن أشبهه وما والغضبا اللجاج نذر فهن.ا 
الخلعمجن أشبهه وما والتقرب، التبرر نذر المعنى في يخالفس، والحتاق، 

أوكذا، من مالي سلم أو النه ملمتي إن • يقولا الذي فإن والكتابة، 
نمدهأحج! أو أصوم أو أتصدق أن( فعلي كذا، الله أعطاني إن 

علىالله يشكر أن وفصد السلامة، أو الغنيمة هو الذي الشرط حصول 
العوضحصول قصده والمكاسب، المخالع وكذللئ، نذره. بما ذللئإ 
ذللا،.عن عوقا والعتاق الطلاق وبذل 

كذاافعل له! قيل إذا فكما ؛ والغضب، اللجاج في النذر وأما 
فهناالصيام. أو الحج فعلي فعلته إن نال! نم فعله، من فامتنع 

فحالهإن ه نفألزم امتناءه لقوة إنه ثم الشرط، يكون لا أن مقموده 
الفعل،من له مانعا فعل إذا له لزومها ليكون عليه الثقيلة الأمور بهذه 

إنماأحرار، فعبيدي أو طالق، فامرأتي فعلته إن فال! إذا وكذللاج 
أهلهفراق من عليه سديد هو ما الفعل بتقدير والتزم الامتناع، مقصوده 
ولاصدقة أو بعتق الله إلى يتقرب أن هن.ا غرض ليس ماله، وذهاب، 

مأحوذأوالغضب، اللجاج نارر هن.ا العلماء سمى ولهذا امرأته. يفارق أن 
هريرة؛ألكب حدينا من الصحيحين في أحرحاه فيما . المي مول من 

ليعء؛لي[أأن من اض عند له آثم أهاله في بيمينه أحدكم يلج لأن أواممه 

)ح(.في وعي المهلوعي *ي لمت، )١( 
الصحيحين.ش محا يوانق المهلبومة يي وما • ُيآتياات و)ج( )أ( ني )٢، 
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.٢١٩عليه(اف فرض ١^؛، الكفارة 
ثدييومعناه اللقفل، فى التبرر نذر صورة النذر هذا فصورة 

البابهذا في سنذكرها التي الشبهة نشات هذا ومن لمعناه. المباينة 
الصحابةفقه يتبين وبهذا العلماء. من ءلاJفة على تعالى اف ثاء إن 

صورها.إلى لا الألفافل معاني إلى نفلروا الذين 

أنعلت فقن. التعليق، م قفي الداحلة الأنواع هذه تيينت إذا 
معنىمعناه ليس وبعضها م، الفبصيغة اليمين محنى معناه ؛عمهسا 
أوفعل على حضا المقصود الشرحل كان قمتي القسم، صبغة اليمين 

هوالعدم مقصود الشرمحل كان ت تكذيبا أو لخبر، تصديقا أو منه، منعا 
اللجاجوجه على بالهللاق والحلف والغضب،، اللجاج كناور وجزاره، 
ّوالغضب، 

حكمهالاله بين ند سبحانه باممه الحالف، أن الأولؤرت القاعدة 
والإجماع.والسنة بالكتاب 

محق٣ فآ إم أس ئزادم >لأ تعالى: فقال الكتاب أما 
فين^٥^■ وقال: لاوغرْ[، .ه ئم عس ثآثث قلوؤم؛ 'هاثث، تا ^١^٤٢ 

فآاقعو آس ؤ/؛" وقال: ٢[، م: ]\كحويأينضلإ؟بم محلي ذؤ أثق 
ينم1نكإ(ن عشنت اظعام ألأثن عمدم تا ؤا.غئصفم نقى آبمؤم 
محسارمحي ت ثن يدإ ممنيع آو كتودهر آو نحلمثوث ت، آوثي 
عأه ص ثممبأ ظئذ ^١ ؤدم مأ ٌث 3،; ثإء 

[.٨٩زايانوة: دتكروزه تدؤ تص، تلإ أس 
أنسمرة بن الرحمن عبد عن الصحيحين فني السنة: وأما 

(.٢١١٤) U-0وابن (، ١٦٥٥وسلم)(، ٦٦٢٥البخاري)أحرجه :١( 
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نإنكالإمارة، أل تلا سمرة، بن الرحمن عبد ااي1 له! محال . الشي 
مسالةغير عن أعطيتهأ ؤإن إليها، وكلث، مسألة عن أعهليتها إن 

هوالذي فاستإ منها حيرأ غيرها فرأيت يمين على حلمتا ؤإذا • عليها 
يم؛نكُعن وكز حير، 

العهدوحكم الإمارة، هو الذي الأمانة حكم س النبي له مبين 
اليمينمن لهم مخرج لا الإسلام أول ني وكانوا اليمين، هو الذي 

يحنث،لا بكر أبو اكان •' عايثة نالت، ولهذا الكفارة، تشيع أن محيل 
عقدباش اليمين لأن وذللث، اليمينا<أى، كفارة اممه أنزل حتى يمين في 

محوله؛لأن وأشد، العقود سائر في يجس، كما به، الوعاء فيجب، ياممه 
نوله!معنى في ذلل؛،، ونحو بالله، وأولي بالله، م وأقبالله ، أحلف
الر؛3لفي يستعمل الذي الإلصاق بحر؛، عدي ولهذا بالله. أعقد 

بالأحرىاليدين إحدى تتعقد كما بالله، عاليه المحلوف فينعقد والعقد، 
ءؤولثيحرقوله؛ فى لآعقد\اا بحانه سالله سئاه ولهذا المعاقدة، فى 

فيهاالحشث، فإن باممه عقدها قد كان فإذا صدم تا ؛ ^٥٥٤٠
سمىولهذا التحلة. من افه فرصه ما لولا وميثاقه، اممه لعهد نمض 
للإثمب فيها u_، الأصل. في الإثم هو والحنث،: حط، حلها 
إثما.يوجب، أن متعته الكفارة ؤإنما الماحية، الكفارة لولا 

فىأيضا الرحمة عقدها؛ بحد اليمين كفارة فى الرحمة ونغلير 
محللانا،الإسلام وأول الجاهلية في الفلهار كان أن بعد الفلهار، كفارة 

وحومحقاعدة عالي حار هذا فإن محللاقا، عندهم كان الإيلأء وكذللثج 

داودوأبو (، ١٥١٢٩)والترض (، ١٦٥١٢)ومسلم (، ٧١٤٧)الخاوي أخرجه )١( 
وىويم'\.(، ٦٢٩٦٢٩)

(.٤٦١٤)الخاوي أخرجه )٢١( 
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تركمن بمفتفاه الوفاء أوجب إذا الإيلأء فإن اليمين، بمقتضى الوناء 
لزوالمستلزم مطلقا تحريما الوطء وتحريم محرما، الوطء صار الوطء 

التحريم،أوح_، إذا الفلهار وكذلك الطلاق، هو الذي المس 
علىمحرمة تكون لا الزوجة فإن الماللث،، لزوال مستلزم فالتحريم 
أممتلتل ءآ ؤ؛ لن آلئ وتعالى؛ |>سحانم قال ولهذا الإطلاق، 

محليء أثق ون ق ي يم عميئ نآثي اقنيك منبماق بش لث 
تحليلاأ-حالاله الشيء حللت، مصدر والتحالة ٢[، ١، ]التحريم: أتعت،لإيم 
بهمي يالممدر وهذا وتكرمة, تكريما يأت ت يمال كما وثحلة، 
اممهفرض فالمعنى المصدر، أريد فإن الكفارة. هو الذي شه المحلل 

ولهذاالحل، أو العقد حلاف هو الذي حلها هو اليمين تحليل لكم 
—العزيز عبد بكر كأبي - وغيرهم أصحابنا من استدل من استدل 

الحنث،بعد تكون لا التحلة لأن الحنث،. فبل التكفير على الأية بهذْ 
الحنث،نبل أحرجتا إذا التحالة تكون ؤإنما اليمين، تنحل ؛الحنث، فإنه 

الحنث،في ما كمرُتؤ لألها كفارة الحنث، بعد هي ؤإنما اليمين. لتنحل 
,افه عهد لنقص الإثم سب من 

اللهرفعه بها الوفاء وجوب من اليمين اقتضته ما أن تبين فإذا 
رفعهما جملة في الوفاء من بدلا جعلها التي يال،كفارة الأمة هذه عن 

عنهمؤوهيأ تعالى؛ بقوله عليها لهه التي ]الآصار[لآ، من عنها 
فإذامباح، ؤإمجا معصية، ؤإما طاعة، إما ثلاثة; فالأفعال 

؛الإجماع.مشروعة الكفارة فهنا ليتركنه، أو مباحا ، تليفحلن[أحلف، 

علىذكره ومد.م أثبته ما والصواب العزيزا، عبد بن بكر ااك1؛ي المطبوءة; ني )١( 
المطوعة,مخرج إليه نته ، ١ ٤ صء الهلبوعة في الصواب 

•و)ج( )أ( من والثبت، االأحبار٠، المعلبوعي: يي )٢( 
)ح(.محن والثبت، المطوعة؛ يى )٣( 
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وهومستحب، ترك أو مكروه فعل عاليه المحلوف كان إذا وكذلك 
يمحأأُنح لآشاًظم ^^٤ آثم •قثأوأ رلأولأ تعالى: قوله في المذكور 

•]القرة[ .٤٠ علمنر سميع ؤآثه الشائن بمنى ودتسيما رئم_أ 
فهتامحرم، فعل أو واحب، ترك عاليه المحلوف كان إن وأما 

العلماء.عامة عتل التكفير يجب بل بالاتفاق، به الوفاء يجوز لا 

ال^ا مثل على الحالف، فكان الكفارة: تشمع أن قبل وأما 
بلالحنمثا، مقتفى عنه ترفع له كفارْ ولا بيمينه، الوقاء له يحل 

لوكما يقذ، لم أو وقى مواء فيها، كفارة لا معمية عاصيا يكون 
كان[لو ]وكما كفارة، تذره في يجعل لم من عند معمية نذر 

واجبة.غير محتامة فعل عليه الممحلوف 

فصل

أنمثل والغض، اللجاج نذر هو الذي بالنذر الحالف قاما 
صيام،فعلي أو صدقة، فمالي أو الحج، فعلي كذا ت، فحالإذا يهول،: 

كذاأفحل لم إن : يقول،أن أو الفحل، عن ه نفيمغ أن بذللثط يريد 
والمدينةمكة أهل من العالم ، لأهل فماوم، ونحوه: الحج فعالي 

الحديث،فقهاء قول، وهو يمين، كفارة يجزيه أنه والكوفة والبصرة 
إحدىهو وهدا وغيرهم، عبيد وأبي، ؤإمحاق وأحمد كالشافعي 

عنه.حرة المتأ الرواية وهو حنيفة، أبي عن الروايتين 
نلءرهبما الوفاء بين مخير هو : قالوافأكثرهم هزلاع، احتلم، نم 

سومنهم أحمد، عن والمشهور الشافعي هول، وهذا يمين، كفارة وبين 

•)ه( من والمشت لكن®، إن ءوكما ت )ح( وش لكن® ُوإن ت المطوعة في )١( 
اسم«.أهل »أممل و)ح(:)أ( في )٢( 
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وهوباش. اليمين في ذلك يلزمه كما عينا، الكفارة عليه يل هاوت 
مالكوقال الشافعي. أصحاب بعض وقول أحمد عن الأحرى الرواية 

الذر.بهالا الوفاء يجب بل ت وءلائ٠ة الأحرى الرواية في حشمة وأبو 

فيهافأفتى بممحر المسألة هده عن سل الشافعي أن ذكروا وقد 
منتول فقال! قولك؟ هدا اف عبد أبا يا المائل! له فقال بالكفارة، 

القاسمبن الرحمن همد أن وذكروا رباح■ أبي بن عطاء مني حير هو 
سحي.بن الليث بقول يمين بكفارة فأفتاه اليمين هن.ْ في ابنه حنث 

يق_رعولهذا به، الوفاء وهو مالك بقول أفتيك عيث إن ونال! 
الوفاءلحمومات[ ]النير على اليمين هذه ائل ممالك أصمحاب 

جائزحكم ولأنه ،، فليهلعه،ال اش يْليع أن ندر ارمز .ت كقوله بالتذر 
هووالأول الأحكام، ائر كثرمحلي ثبوت عند فوجب ؛شرمحل، معلق 

الكتابدلالة من اض ثاء إن سدكره محا مع - عليه والدليل الصحح. 
وعيره.أحمد الإمام اعتمده ما — والمنة 

رجلعن اه عبد أبا سألت اكله! مفي الأترم بكر أبو قال 
عائشة،بحديث واحتج يمين كفارة قال! الكعبة؟ رتاج في ماله قال! 
إلىبالمشي يحالف الرجل عن أل ياض بد أبا وممعتا قال. 
حنث،إذا فمال؟ اليمين، هذه نحو أو اائ،، باّلالصدقة أو اف، ست، 

الله قل يحنث،، لم ما الخنثؤ على أحمله لا أني إلا يمين فاكفارة 
أليسله! قيل نعم، قال! كفر؟ حنث، فإذا اش! عبد لأبي قيل يقحل، 
حديثؤفي يقول! اض عبد أبا وسمعت، قال! نحم، قال! يمين؟ كفارة 
حن،لها مملوك وكل وكدا ؛كذا حلفت، حين الحجماء بنت ليلى 

)ح(من والميت، ٠عمومايته، المطبوعة! في )١( 
.٢٩ ٤٠٣تخريجه مق )٢( 
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أفتياحين هماس وابن عمر ابن بحديث فاحتج يمتن• بكفارة فأشت 
قالفتعتق. I الجارية أما فقال! وأيمان، جاريته بعتق حالف فيمن 

أبيبن اه[ ]عبد حن حدثنا دكين، بن الفضل حدثنا الأثرم؛ 
الكبلرتاج[ل في مالي قال! *من قالت! عانثة عن عطاء عن تجيح 
يمنه*عن فليكفر المساكين، في مالي ركل هدى، فهو مجالي وكل 

قال!سليمان بن معتمر حدثنا الفضل، بن عارم حدثنا وقال! 
مولاتيقالت قال! راير أبو أخبرني اممه عبد بن بكر حدثنا أبي! قال 

وهيهدى، لها مال وكل محرر، لها مملوك *كل العجماء! بتت، ليلى 
وبينبينك تفرق أو امرأتلثا، تهللق لم إن نصرانية، وهي يهودية، 

امرأةذكرُت، إذا وكانت، _ سالمة أم بتت، ثح نينفأتيت، قال! امرأتلتج، 
فقالتخ!إليها، معي فجاءُت، فأتيتها قال! - زينب ذكرُت، فقيهة بالمدينة 

إنهافداك الله جعلني زيني، يا قالتح! ومارومحت،؟ هاروت البيت، في 
وهمح،يهودية وهي، هدي، لها مال وكل محرر، لها مملوك كل قالت: 

فأتيت،وامرأته، الرجل بين حلى ونصرانية؟ يهودية فمالت،! نصرانية 
المؤمنينأم يا فقالت،! فاتتها، إليها لت، فأرمالمؤمنين أم حفصة 
لهامال وكل محرر لها مملوك كل قالت،! إنها فداك، اممه جعلني 
بينض ونصرانية؟ يهودية فقالت: نصرانية. وهي يهودية وهي هدى، 
إليها،معي فجاء عمر، بن الله عبد فاتيح، قال: امرأته. وبين الرجل 

أمنفمال: أبوك، وبابي أنت، بابي فقالت،: لم، فالباب، على فقام 
نين—،،أفتتلث، أنت،؟ شيء أي من أم أنت،؟ حديد من أم أنحؤ، حجارة 

الرحمن،عبد أيا يا قالت،. ٠ ذتياهما تقيلي فلم المؤمنين أم وأفتتلث، 

•مراث«.)ح(: ني )٢( »_«. )ح(: في )١( 
اوبمي«ا/ه1لأأحرجه )٣( 
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لهامال وكل حر، لها مملوك كل قالت! إنها قداءك، اش حعلني 
عنكمري ونصرانية؟ يهودية ث فقال نصرانية. وهي يهودية وص هدي، 

حدثناالأيرم؛ ثال امرأته١٠^١،. وبين الرجل بين وحلي يمينك،، 
أنأوفى أبي بن زرارة عن قتادة عن عمران حدثنا رجاء بن اه عجل 

لبسته.إن هديا عاليها برئها جعلت امرأة ررأن عباس ابن سألت امرأة 
قال:غضب، في قالت: رصي؟ في أم غضب أفي عباس: ابن فقال 

وقال:يمينها،<. عن لتكئر ؛الغضسا، إليه يتقرب لا تعالى اه إن 
المسببن العلاء عن عياثن بن بكر أبو حدئنا الطاع، ابن حدثني 

الرجلعن ررّئل ه هماس ابن عن عكرمة عن نممان بن -ض عن 
علىوأنفقه مالك، عليك أمسك فقال: المساكين؟ في ماله جعل 

أحمدعن الأثرم وروى يمينلثإ®• عن وكفر دينلئا، به واقض عيالكا، 
رحلعن عؤناء رامئل قال: جريج ابن أنبأنا الرزاق عبد حا"ثنا قال: 
حجة؟ألف علي ت فال رجل وعن يمين، قال. ألف؛ل.نة؟ علي قال. 

رجلوعن يمين، ت ثال-اهدي؟ مالي ثالت رجل وعن يمين، 
الرزاقعبد حدئنا أحمد: وقال يمين؛،. قال: المساكين؟ في مالي قال: 

إنت يقول، الرجل في زيد بن وجابر الحس عن قتادة عن معمر حدثنا 
سعر إلا الإحرام راليى قالا: بحجة؟ محرم فأنا وكدا كدا أفعل لم 

أنبأناالرزاق عبد حدثنا أحمد: وقال . ١١يكفرهايمين الحج، نوى 
حربوقال يكفرها. يمين قال: أبيه عن طاوس ابن عن معمر 

عنفرآ ال ل؛ن يوسما حيلنا ، وابن المّتا حيلنا • الكرمايى 

الرجلعن عثاس ابن ررسألت ت قال رباح أبي بن عْناء عن الأوزاعي 
نواه،س على المشي إنما قال: الحرام؟ الله بيّنا إلى بالمشي ا يحلف

.٦٦ا/٠ واليهقي ، a/aحزم وابن ،  T١٢٠/ الدارممي أحرجه )١( 
المفر".أبى ^؛ ١٠)ج(: قي )٢( 
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.دمين،اكفارة فعليه الغضب قى حلف من فأما 
وهذا. لا الكلام بمعنى الكلام في الاعتبار فإن وأيضا 

أوفعل، على المحض ت مقموده ؤإنما فه، قربة مقمودْ ليس الحالف 
فعلعلى الحض يقصد الحالف فان اليمين، محنى وهذا منه. المنع 
أجزأتهت تعالى باش الفعل ذلكر علق إذا ثم منه، المنع أو ثيء 

بملريقمباح تحريم أو عبادة وجوب به علق إذا تجزيه فلأن الكفارة، 
هتالث،ند أنه حنثه موجب، كان حنث ثم باش علمه إذا لأنه الأولى• 

تحريمهأو فعل وجوب به علق ؤإذا • بعهدْ يفا لم حيث باش، إيمانه 
أنومع-لوم . محرم قلل أو واجبا ترك ت حنثه موجبا يكون فإنما 

محنمحصية موجبه مما أعغلم التوحيد في حلل موجمه الذي الحنثا 
الحنث،اقتضى ما لإصلاح الكفارة همع ناد اش كان فإذا المعاصي• 

اقتضىما لإصلاح يشرع فلأن ، وجرم ذللئا ونحو التوتمد في فساده 
.وأحرى أولى عة ١١٥١١في فساده الحنثا 

صيغةموجب، مثل القسم صيغة موجبا إن نقول! فإنا وأيضا 
الماذر:فقول يمين. فهو نذر وكل اليمين، من نؤع والنذر التعليق، 

هذينموجب، لأفعلن، باش أحلف، نولهI بمنزلة أفعلاا أن علي ُُطه 
باش.معلقا الفحل التزام القولين• 

إنت فقوله ،، حلفة٠١١ ررالنذر النيئ قول همدا على والدليل 
لأحجن.قواه كذا فعلت، إن قوله! بمنزلة ش، المج فعلى كذا فعلتا 

أنله يكن ولم فعله، لزمه ؛^١ ليفعلن حلفا إذا أنه ت هذا وؤلرد 
لفعله.نذر ليفعله ]حلفه[لآ، فإن يكمر، 

الكمرفي اممراني أ-محه )١( 
»حالفا.)آ(فى)أ(:
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حلففقد مباحأ أو معصية ليفعلن نذر إذا أنه ; هذامحلول وكذلك 
باهحلف ولو كذا، لأفعلن واش عال! لو ما بمنزلة نعالها، على 

هعلي هال،• لو وكذللث، يمين، كفارة لزمته مباحا أو معصية ليفعلن 
.كذاأفعل أن 

بينيفرق من وغيرهم أصحاتنا من الفقهاء ومن 

فصل

أنفمثل ت والغضب، اللجاج في الحتاق أو بالطلاق اليمين فأما 
الهللاققوله! مثل تكذيبا أو تصديقأ أو منحا، أو حضا بها يقصد 

فعبيديكذا فعالم، إن أو كذا، فحالم، لا أو كذا، لأفعلن _طزمنى 
الفقهاءمن نال، فمن . أحرار فعبيدي أفعله لم إن أو أحرار، 

فيالقيم ابن نال، سحما0ت بن سليمان الشيخ أصل بهامش محملل غال )١( 
أديهودي فانا كدا ذعلت١ إن ت نال، إن أنه على الناس اتفق قل• الموقعين؛ إعلام 

وبهلءاالكفر. من منع اليمين قصد لأن ؛،، ^JLيكفر لا أنه فحنث؛ نصراني 
كذروالللأف( بالعتاق، الحلف، أن على تيمية ابن الإسلام شيخ احتج وغيرْت 

•نمراني أو يهودى فأنا كل«ا نعلت، إن بقوله؛ كالحلف والغضب،، اللجاج 
الحلف،في لهم إجماعا غيره، وحكام العتق. في للمحابة إحماعا وحكأ0 

يعرفولا ٠لال٢إ، أبي بن علي عن صح قد لأنه قال؛ ير. لا أنه على بالللاق 
الإسيلمح،•الحث، همد أحكام نرح في بزيزة ابن ذكره مخالفا، الصحابة في له 

بهلدوا ما حاصة وكان ممكن. بكل عليه الرد في الإسلام شخ حموم فاحتهد 
؛أشياء أربعي 

السلءلان.مرمحوم حلاف انه القوم؛ عمدة وهّو أحدها 
الأربمة.الأتمة قول خلاف أنه الثاني؛ 

أبرأنبيإن كقوله؛ المقصودين. والجزاء الشرمحل على القياس حلاف أنه الثالث؛ 
١ففحلّت، حنالق فأنته 

إليه.يلتفت، فلا القول هل.ا حلاق على استمر قد العمل أن الراح؛ 
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تهنايقول فإنه الوفاء، فيه يجب والغضب اللجاج نذر إن المتئدمين؛ 
اللجاجنذر في قالوا الذين الجمهور وأما . أيضا والعتاق الطلاق يقع 

عنيبلغني لم أنه مع هنا، فاحتالموا الكفارة، تجزيه والغضب! 
عنفيها الكلام بلغنا ؤإنما كلام، بالطلاق المحلف في الصحابة 
فيتعرف تكن لم محدثة يه اليمين لأن بعدهم، ومن التابعين 
كمابالتق الحلف في الكلام الصحابة عن بلغنا ولكن عصرهم. 

افه.شاء إن سنن.كره 

والتاق،بالطلاق اليمين في بحدهم ومن التابعون فاحتلفج 
والعناقالطلاق يع إنه I وقالوا بالذر اليمين وبين بينه فرق من فمنهم 

عوفرواية هذا بالنذر• اليمين بخلاف الكفارة، تجزيه ولا بالحنمثا، 
عنه،المتصوصى الصريح في وأحمد الشافعي قول وهو الحسن، عن 

وغيرهم.صيد وأبي راهويه، بن ؤإسحاق 
عنعوف عن سليمان بن معتمر عن الكرماني حرب فروى 

والمهرة،بالحج حالف ولو عفلمتا، ؤإن - يمين اركل ت قال الحس 
يومملمكه في امرأة طلاق يكن لم ما المساكين، في ماله جعل ؤإن 

وقاليمين،. هي فإنما - I حلم، يوم ملكه في غلام عتق أو حلف، 
يقولالرجل عن حنل بن أحمد سألت الثالنجيت سعيد بن إسماعل 

مقامهذا يقوم لا فقال؛ حر؟ وعبدي طالق فامرأتي كلمتلن، إن لأبنه• 
داولتبن سليمان وقال . والرضاالخضبإ في ذلك ؤيلزمه اليمين، 

تإسماعيل قال حيثمة، أبو قال وبه والعناق. الطلاق في الحنث يلزمه 
بنإسماعيل عن معمر عن الرزاق همد حل"ثتا حنل بن أحمد حدثنا 

القول.هذا صحة على دليلا ثلاثين من نحرأ وأثام حججهم الشيح فنفض 
أجرأالد من راجيا سبيله إلى مضى ثم ورقة، ألف من ترييآ المسالة فى وصنف 

.يختصمون ربهم عند القيامة يوم ومتازعوه وهو عفوأ، أو 
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فيبمالها حلفت امرأة ®أن الحميري؛ ، حاصر[أ ]بن عثمان عن أمية 
وكذا؟كدا تفعل لم إن حرة و-جاؤيتها المساكين، في أو اش سيل 

نولهاوأما فتعتق. أما فقالا! عباس؟ وابن صر ابن فسألت 
الجوزحاني:إبراهيم إسمحاق أبو قال المال®. تزكي فإلها المال؛ في 

]الجزيءكان ولو الأيمان. محل هن.ا في يحلان لا والعتق الطلاق 
كفارة،حنث إذا بها الحالف على لوحب الأيمان في مجنتا[ فيها 
.فيهاكفارة لا أن فيه الاس يختلفا لا مما وهذا 

أكثرفإن ذلك، في العالم من بالغه بما إسحاق أبو أحر نلت،؛ 
أصحامحبالعراق وأهل المدينة أهل من - الزمان ذلك، في الناس منتي 

إلاوالغضب، اللمجاج نذر في يفتون لا كانوا - ومالك حنيفة أبي 
فيهامذهبهم التابعين أكثر كان ؤإن بالكفارة. لا الوفاء، بوجوب 
غريباكان الكفارة، بجواز بممر أفتى لما الئافعي إن حتى الكفارة، 

قولك؟هذا اض عبد أبا يا المامحل؛ له وقال المالكية. أصحابه بين 
أفتىفلما رياح. أمحي بن عطاء قول مني، خر هو من قول فمال؛ 
بنوطيمان عبيد وأبي ؤإمحاق وأحمد كالشافعي - الءل>ي>ثه فقهاء 
بالكفارةبالنذر الحلف في ونحوهم الديني وعلي شيبة أبي وابن داود 

الذيصار - سذكر0 لما والعناق المللاق وبين ذللثه بين فرق س وفرق 
والمتاق،الطلاق في حلافا يعلم لا أولئلث، وقول هؤلاء، قول يعرف، 

الصحابةعن تعالى افه ثاء إن ذللث، في الخلاف، نذكر فيإلأ 
فيالصحابة عن ذكرناه عما أحمد اعتذر وقد بحدهم، وس والتابعين 

بعذرين•العتت، كفارة 

يذ.لك.التئمي سليمان انفراد أحدهما؛ 

مجرة،•فتها االمجرةا ت )ح( في )٢( حازم®• أبي ُاين ب■' في  ٢١١

٣٣,



العتقأن عاس: وابن عمر ابن عن رواه يما معارصته واكانيت 
فييلغه المشاهير الملماء من حدا أ وحدت وما تكفير. غير محن يقع 
فقالأحمد. بلغ ما الصحابة عن المأثور اللم من المسالة هذه 

عليهفيعتق حر، له مملوك كل فالا إذا ال؛هت عبد أبو فال المروري• 
يقولاليس وفال: كفارة. فيهما ليس والمتق الطلاق لأن حنث، إذا 

رافعأبي حديث الجماء بنت ليلى حل،ين، في حر لها مملوك كل 
فأمروهاالتق، وذكرت ، وزينم_، وحفمة عمر ابن سألمؤ راأت-ها 

تقال التق. يدكروا فلم وغيره حميد وأما التئمي. إلا ا، بالكفارة 
ليفارننمولاته حلف قمة - راغ أبي حديث عن اممه عبد أبا سالت 

قلتؤتيمين. بكفارة فامروها وحفصة، عمر ابن سالمتإ وأنها امرأته، 
اممه!عبد أبو قال يمين، كفارة فيه أن إلى أذم، نعم ةالت شيء؟ فيها 

بعتقحلف، فإذا ت قلت، التئمي. إلا ا، مملوك راكل فيه• يقول ليس 
أنهماعباس وابن عمر ابن عن يروى كذا يعتمح،• ت مال، فحنث؟ مملوكه 

عنالرزاق عجي من إلا ممعناْ ما ٠الت ثم تعتر(أ، ٠رالجارية قالا؛ 
]بنعثمان عن إسماعيل عن معمر قال! إسناده؟ فإيش I قلت، معمر. 

بنوأيوب أمتة بن إسماعيل ومال هماس• وابن عمر ابن عن، حاصرء 
والمتقبالهللاق ؤ المحالفبين ، فرقا[ل ]وفل، مكيان! وهما موسى، 

]عنذللت، في بلغه ما واتح كمران، لا ]لأنهما[أم بالدر، والحلف، 
عمرابن عن الكفارة[ر؛، من رواه ما عارض وبه هماس وابن عمر ابن 

بنصالح وقال ،• الزيادةأ بهده الميمي انفراد مع وزينبإ، وحفصة 

حازم••أمح، 'بن مح،  ٢١١
ّالسياق لمواشم الطومة س والمشهتخ ، نرق[ لو»ار ! )أ( وفي ، نرق• •فمد ت )ج( في )٢( 
)ج(.في ومي انملوعت في ، iJ)٤( والشت،سبافياسم. •بأنهما•، في)ح(: )٣( 
٦٥، v٦٤/الموقعين إعلام في القيم ابن الحافغد محاق تل- الفقيت محمد ئال، )٥( 

الطرقهازه بسياق تبين ففد نال،: نم طرق. عا،ة انمجماء بنتا ليلى، لحدبن، 
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.وكذاكذا أصنع لم إن حرة •جاؤيتي نال! ؤإذا أبي• قال أحمد؛ 
فيمالي كل نالت ئذا تعتق• صاسث وابن عمر ابن قال 
-هذا يشبه لا هذا فإن كفارة[ل ]فيه جاريته فيه يدخل لم المساكين 

-يكفران لا والعللاق العتق ء بينهما فرق عمر ابن أن ترى ألا 
إنهالمساكين! في مالي الرجل• قال إذا يقولون• حنيفة أبي وأصحاب 

كذلك،صدقة، فلأن على مالي قال! ؤإذا الماكين. على به يتصدق 
وبينالمحج، فعلي أو صدقة، فمالي كذا فعلت، إن قوله! بين وفرقوا 
القول]موح—،[ هناك بائه حر! فمدي أو محنالق، فامرأته نوله! 

والحج.الصدقة وجود لا والحج، المحدقة وجوب 

اهن، عن ؛ا>لأ الكفارة ت، كانذللن، وجوب الشرمحل اقتضى فإذا 
أولفي كاست، كما الواجبات،. من غيره عن ؛ا،لأ تكون كما الواج—،، 
عنالصوم عن ؛ل،لأ الاؤلعام وبقي الواجب،، الصوم عن بدلا الإسلام 
فإنالميتؤ، ذمة في الواجب، الصوم عن بدلا تكون وكما عنه. العاجز 

•غيوم أداء وبين أدائه بين يخير أن أمكن الل.مة في كان إذا الواجب، 
وجدفإذا وجودهما، الكلام موجب، فإن والهللاق! العتق وأما 

وقوعهما،بعد يرتفعا لم وقعا ؤإذا والهللاق. العتق وجد الشرط 
عليفلله كذا فحلتح إن قال! لو ما ؛خلاف، القح، يقبلان لا لأنهما 

فيخيربالشرط، وجوبه علق ؤإنما العتق، يعلق لم هنا فإنه أعتق. أن 
هيالتي، الكفارة وبين ه نفعلى أوحه الذي الإعتاق هذا فعل بين 
حاجةغير من بموته عتق حر فعبدي مثإ إذا قال! لو ولهانا عنه. بدل 

انمق.بذكر فيه التئمي تمرد رص ليلى، حديثج بها أعل التي العلة نتفاء ا =
)ح(.ني ومي اسوعة في لجت، )١( 
•)ح( من والمشتإ ®وج—،*، المعJوءةت في )٢( 
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نولأإلا الجمهور عند التدبير هدا مسخ له يكن ولم الإعتاق. إلى 
وصىولو المشهور. الخلاف بيعه وفى أحمد. عن ورواية للشافعي، 

الوصايا،كسائر ذلك في الرحؤع له كان فاعتقوه مت، إذا فمال(ت بعتقه 
المدبر[بع - يجر لم ؤإن - هنا بيعه له زوكان 

فيعرفة بن محمد[ ]بن محمد بن إبراهتم الله عبد أبو ذكر 
العهدمن بيته أهل رأي عليه أجمع ما رأى لما المهدي أن تاريخه• 

فامتنعلموسى، البيعة إلى ودعاهم عيسى، حلع على عزم ابنه[ ]إلى 
وتطلقأملاكه من تخرجه أيماتأ عليه أن وزعم الخلع. من عيسى 
وجماعتالزنجي حالو ين لم ومعلاثة ابن الهدي له فأحضر ٠ ذاءْ 

يمينهفى يلزمه عما واعتاصى يمينه، عن يخرجه يما فأفتوه الفقهاء، من 
للمهدي،وبوح ه نفحلمع أن إر به بزل ولم • ذكرْآ كثير ]بمال 

ؤبعده الهادي ولمومى 

يجزئهت اليمين وجه على المعلق العتق في فقال ثور أبو وأما 
ليلىحديث، من تقدم ما لأجل والغض، اللجاج كنذر يمين، كفارة 

وزينبالمؤمنين أم وحمصة عمر بن الاله عند أفتاها التي العجماء بنت 
وبينبينك أفرق لم ر'إن ؛ قولهاقمح، يمين بكفارة . الاله رسول ربيبة 

الفقهاءاعتمده مما هي القصة وطْ . محررا؛ لي مملوك فكل امرأتلث، 
وأبوأحمل- تومحفإ لكن والغض—،، اللجاج ندر مسألة في المنيلون 

ذللث،.أحمد وعارض الفرق، من ذكرته لما فيها العتق عن هميد 

أنمع همته، فتوقف—ؤ أنر، فيه ثور أبا يبلغ فلم الطلاق وأما 

)ح(.من والمثبت المديرأل، كبيع - يجر لم ؤإن - هنا يعه *ولكن الطوعةت في )١( 
في)ج(.وهي المطبوعة في بت )٣( زيادةس)ج،• ^٢، 
)ح(.من والثبت ذكر0،، الJما الطبرعت؛ في )٤( 



للاجماع.مخالفا يكون أن حاف لكن للعتق، مساواته عنده القياس 
كما- وغيره الطلاق في - الجم؛ح ني الخلاف أن ت والصواب 

أفتىمن فتيا دكان معين حلاف نمه المللاق في ينقل لم ولو سنذكره، 
الحلف،على التنبيه باب، من يمين بكفارة بالعتاق الحلف، فى الصحابة مجن 

اليمينمخؤج حرج لما قربة هو الذي العتق نذر كان إذا فإنه بالعللاق. 
تجريءأن إما ت بقربة ليس الذي بالهللاق فالحلف الكفارة، فيه أحزأت 

غيرنذر ت يقول، من قوث على شيء فيه يجب ، لا[ر نأو الكفارة، فيه 
بمنزلةطالقا٠ فأنت، كذا فعلت، ءإن ت نوله ؤيكون فيه. شيء لا المنامة 

وافقهمومن المححابة أولئاثإ عند كان كما أطلقالث،اا أن ت قوله 
أءتقهمأا.أن ررفعلي نوله؛ بمتزلة أحرار® ارفحبيدي قوله؛ 

فيكلام الصحابة من أحد عن سلخي لم الساعة إلى أني على 
يكنلم بالهللاق الحلف، لأن - أعالم واف - وذاك بالطلاق، الحلف، 

ومنالتابعين زمن فكب الناس ابتدعه ؤإنما زمانهم. في، حديثإ قد 
بهيقع أنه القولين،: فأحل. بحدهم. ومن، التابعون فيه فاحتلف، باُالهم، 

عنالرزاق عبد ذكر الوقؤع• يلزمه لا أنه الثانكب• والقول، تقدم، كما 
بالطلاقالحلم، يقول• كان أنه أبيه عن، طاوس ابن، عن جريج ا؛ن، 

أدري.لا قال؛ يميتا؟ يراه أكان قلت،؛ شيئا، ليمؤ، 

للمللاق،موقعا يراه لا كان أنه أبيه عن طاوس ابن أحبر فقد 
قريةلا مجا نذر باب من، لأنه الكفارة، يوجب، يمينا كونه فهم، ، وتوقف

الفناهر،أهل، قول وهذا مشهور. خلاف يمينا هذا مثل، كون وفى فيه. 
معلقطلاق يقع لا أنه علم، بناء لكن، حزم، ؛ن، محّمطلوأبكب كداود 

١محلن( عتق ولا 

)ح(.من، والبت، رولار، المعلبومة: فير 
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الالعمود أن من تقدم ما على بتاء وص — ال٠ؤجل في واحتلفوا 
مضوص جوازم، أو وجوبه على إجماع أو نص دث ما إلا منها يصح 
فيها.يخالفون مقدمات ثلاث على 

العقود.تحريم الأصل كون I لحدا٠ا 

المنصوص.معنى في كان ما إلا ياح لا أنه ت الثانية 
عمومفي يندرج لم والمحلق الموجل العللاق أن الثالثة؛ 

التموصن.

لفهال.اوالغضب، اللجاج كنان.ر هدا كون من المتقدم المأحد وأما 
وفرنوا،، والغضب[ر اللجاج ناور في التكفير جوزوا الذين نول، قياس 

المحلقبين الفرق يوجب الفرق هدا فإن - الغضس، ونذر التبرر نذر بين 
يقصدالذي به المحلوف المعلق وبين الشرمحل، عند ونوعه يقصد الذي 
الوجودص المعلق كون بين المذكور الفرق يمح أن إلا وقوعه، عدم 

عليه.وستتكلم ١ الوجوب أو 

مواصعمن أحمال أصول على يخرج القول هذا أن ذكرنا وقد 
والغض،اللمجاج فور في قال لمن لازم أيضا ص وكذللث، . ذكرناها
أبىعن الروايتين ؤإحدى الشافعي مذب ءلاهم ص كما بكفارة، 

ابنعن الردايتض محإحدى أصحابه، متأخرى أكثر اختارها التي حنيفة، 
بينالتسوية فإن المالكية. حري متأ من كثير اختارها التي القامم، 
أقوىمن هال.ا كان ولهن.ا المتوجه. ص بالعتق والحلف ؛النذر الحلم، 
عاليثاصوْ فإنهم بالنذر، الحالف، في الوفاء بوجوب الماتلين حجج 

عاليه.مجمعا المالكية بعض واعتقدْ والحتاق، بالهللاق الحلف، 

)ح(.ني ومي المطوعة ني لمت، 
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لأفعلن،أحرار عبيدي كقوله: القسم، بصيغة حلف فإذا وأيضا 
وعالئلأفعلن، صدقة مالي قوله؛ بمنزلة فهو لأفعلن، طوالق امب نأو 

الُجلأفعلن•
العللاقفي اعتمد إنما الشافعي أن التسوية؛ يوضح والدي 

منمصري كاب وهو - الويهلي في فقال الخلع. فدية على المعلق 
محللاقأبسبب؛ المعلق الهللاق يسمون الفقهاء أن وذلك -؛ كبه أحوي 

فىالصفة وحدت ررإذا ويقولون؛ صفة. الترهل ذلك ؤيمون بصفة، 
ذلك.ونحو المنة، توحد لم ؤإذا المنونة، زمان 

وجهان؛لها المسمية وهان.ه 

عنمجردأ هللاقا ليس بصّمة، موصوف الطلاق هدا أن أحدهما؛ 
فندهلهرت، إذا أو السنة، أول في طالق أست، قال؛ إذا فانه صفة. 
وكيلكؤ للمغلروف صفة الغلرف فان الخاص. بالزمان الهللاق وصف، 

بحوصه.وصفه فقد طالق، فأست، ألفا أعطتني أن قال؛ إذا 
حروفونحوها الجر حروفإ مون يالكوفة نحاة أن والثاني؛ 

حروفمى ن JLSالتي بالحروف، معلقا هذا كان فلما الصفات. 
؛ألف،.طالق أنت، قال؛ لو كما بصفة، طلاقا محمي المنان 

إنماالنحاة إذ إليه، يعود هدا فإن الأصل، هو الأول والوجه 
فىيصير والمجرور الجار لأن الصفات حروف الجر حروفؤ سموا 

به.تعلق لما صفة المعنى 

الموصوفالهللاق في اعتمدوا إنما وغيرْ الشافعي كان فإذا 
عاليه،بصفة طلاق كل وقاموا القرآن، في المذكور الفدية طلاق على 
منقوله؛ في مل.كور بشرط العلق الذر أن كما هذا صار 
.هأدثثلج؛ئ مل دثثدمن ضه، ين »اسنا تهّل أثم عنهد 
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بينفرقوا وقد يمنة. نذر هو بشرط المعلق النير أن ومعلوم ]التوبة[. 
حرجالذي شرطه عدم المقصود النذر وبين شرطه، المقصود النذر 

لكلخلمر،وصفه المقصود الطلاق بين يفرق ، ]فكازللث،[ل اليمين. مخرج 
عدمهيقصد الذي به، المحلوف والطلاق العوصى، فيه المقصود حيث 
•أثبهه ما والسنة الكتاب في بما يماس إنما فإنه شرطه، وعدم 

عليهاالمحلوف الصّفة وبين المقصودة الصفة بين الفرق ئوتر ومعلوم 
هن.اعلى والدليل ١ مواء النذر في بينهما فرق كما عدمها، يقصد التي 

والامحبار.والأ/ والمنة النحاب القول: 

لقاثن أك آ هئ ي آئ >كوا ممحانه: فقوله الكتاب أما 
وأسمحة دق آثث ون ق روا قْبم عمؤر ثآثث ثتبمات ممتج، 

•ِء ثظمحمآوأ©4 
أتتلإ4،محة دؤ آثث مم ج قال: اممه أن الدلالة: فوجه 

فرضئد الله أن المسلمون بها يحلف، يمين كل في عام نص وهذا 
تقدمبعل. للأمة الخهلاب بصيغة بحانه ذكره وقد ٠ تحالتها لهم 

يحلفونالأمة بان مجحانه عله مع للمي.، الإفراد بصيغة الخهلاب 
مخالفالكان نحلة، لها لمس واحوة يمين فرض فلو شتى. بأيمان 
ولابنص لا واحدة، محورة منه يخص لا عام، وهذا ا؟ كيفللأية. 

اليمينفإن اللفظي. عمومه مع معنويا عموما عام هو بل بإحماع، 
العقدلهزا التحلة فشؤع الفعل. س المكلفط مع ، لتوجسا[رمعقودة 
بالعنقاليمين فى موجود وهذا والتوسعة، التخفيف، س فيه لما متاب، 

»ذ،لدلك«.)ح(: قي )١( 
)ج(من والمشت، ، ء ءفوجب المطبوعة: قي )٢( 
.االهل.ْ)ح(: في )٣( 
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فإنوالغضب. اللمجاج نذر أيمان من غيرهما في منه أكثر والطلاق 
ليمنعنأو رحمه، ليقطعن أو النفس ليقتلن بالطلاق حلف إذا الرجل 

عرصةالطلاق يجعل فإنه - ونحوها أمانة أداء من - عليه الواجب 
عرفةاف يجعل مما أكثر الناس بين يئملح ليتقي، بمر أن لممينه 

ندما والأنيرة الدنيا صرر من عليه كان بيمينه وش إن ئم ليمينه، 
ففيامرأته طالق ؤإن فيه، الدحول، تحريم على لمون المأجمع 

به.حفاء لا ما والدين الدنيا ضرر من أيضا الطلاق 
الزوحيزتحال، استقامة مع الأمة، باتفاق مكروه فإنه الدين! أما 

وبينهماالاتصال، غاية في كانا إذا فكيف تحريم، كراهة أو تنزيه كراهة إما 
عظيمآ،ضررأ الدين أمر في طلاقهما في يجعل ما والعثرة الأولاد من 

أنبين أحدهما حير لو بحيثا الوافر، به يشهد كما الدنيا، صرر وكن.للئ، 
علىووطنه ماله فراق لأختار الطلاق وبين ووطنه مجاله من بخرج 

فيأحمد هال، ولهذا النفس. بقتل ]الوطزارا، فراق اش فرن وفد الطلاق، 
ءاليهافحلم، ؛الحج أحرمت إذا إنها ! لعمياء متابعة الروايتين إحدى 
ءاليهالما التحلل، لها وحاز محصرة صارتر تحج لا أنها بالطلاق زوجها 

منه.القريب أو ؛انموو الإحصار صرر على الزائد الضرر من ذللثج في 
أوأطلقك أن فعلئ كدا فعلت إن قال(! إذا فيما ظاهر وهذا 

لوكما بالاتفاق، والغضب، اللجاج نذر من هذا فإن عبيدي، أعتق 
العتقوجود بين الفرق ؤإنما هميدي، لأعتقن، أو لأطلقنلثج، وافه ت نال، 

افه.شاء إن عليه وستتكلم المفرقون، اعتمده الذي هو ووجوبه• 
لكاآثت لثل ،آ ؤ؛ ين آلس؛ قال،! تعالى اطه فإن وأيضآ! 

اهثرن وثد )ح(. س والمثست، ]الومحلي[، )أ(! وني ااالوطءاا، المطبوص; في ;١( 
ما؛.ظ ين آنيمحأ آب آذثسمح( آئئأدا آي( مب 'كبما أة جوؤ ت بقوله بينهما 

[.٦٦لالساء: تأه هست ثوث 
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ماأنه تقتضى وهي لاكم؛م[، .ه قْبم عمؤئ نأه أمحك مبماث بش 
علةلا وأنه به، رحيم لفاعله غفور والله إلا الله أحل لما تحريم من 

معنىفي استفهام ، ٠رلمااءل \اقوث لأن التحريم. ذلك نوت تقتضي 
واطهلك اممص أحل ما لتحريمك سبب لا والتقديرت والإنكار. النفي 
الأنه عر والطلاق والعتاق دالمن.ر الحالف كان فلو رحيم، غفور 
الحلال،تحريم يقتضي سبب هنا لك.ان له، رحمة لا شيئا يفعل 

الفاعل.هاوا عن والرحمة المغفرة موحب، وانتفاء 

،آغرموأ لا ءامتوأ أؤ؛رن ؛ؤيتأ؛اا • سبحانه قفوله وأيضا 
 ،P ه P ١ © ١^ بجي ي ق إث تنئ ;ي^pz

أثمتواجدلإ ي © نوهوث يو، أثم أره أّت واقمدأ ثدغ •٠؟؛^ أثه 
عثر»إتلعام ئقننةهأ آمحوس عموم لما قلدحفم ولش هعإم' ؤآ اثنؤ 

أمعس رثؤ آوكتودهرآومحريئ ماهلمثوث ثذأوسط حءوأ 
وظتصيأ ^ ^١ ص َئئة ذه  "مئء ثخاء محن 

فيهاوالحجة ئدة[، ١٠١١]دسكرؤن ^^ ٤٠١ءايثتهء أكم أنته ث"ان كذلك 
اقهتل آ ثلثت ءذثدأ ^لأ قال• فإنه وأنوى، الأولى مي كالحجة 

 ،^jبينثم وغيرها، الهللاق من بالأيمان تحريمها يشمل عام وهذا ^؛
ذهخعم ؤآ اممتؤ أثه ثواجدلإ م ت بقوله ذلك من المخرج وجه 

عقدكمأو تعميل.كم فكفارة أي عئرم دثا ؤاءئءط»ا 
وهذاحلم؛ره  ١٥٤كقرة ^٥١,^، نالث نم م، ١۶وهذا الأيمان، 

٠ؤوآ-نمفلتأفوله: كعموم عام، 
عمومفي بالهللاق الحلف، أدحلوا قد أنهم ت عمومه يوضح ومما 
شاءؤإن فعل اء ثفان اممه، شاء إن ^١٧ حلف ®من فوله.ت 

)د(.من والميت ث.يءاا، رلأ ®تول المءل؛وءة! ني )١( 
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اض.والحلم، والنذر والعناق بالطلاق الحلم، فيه نأدحلوا ، ترك١ا 
موافقةبالطلاق ]الحالم،[رى وغيرهما وأحمد ماللث، يدخل لم ؤإنما 
المعقد:الحلم، ؤإنما بحلم،، ليس الطلاق إيقاع لأن هماس، لأبن 

بصيغةؤإما م، المبصيغة إما عليه: ومحلوفا به محلوفا تضمن ما 
الله.ثاء إن محنيكره مما ذلك، معنى في كان ما أو الجزاء، 

فيوافقهم، ومن وأحمد الشافعي أصول، على بينة الدلالة وهده 
بهذهفيه التكفير على احتجوا فإنهم والغضب،، اللجاج نذر مسألة 
عاماأينضمحره وءؤَةقر، أبمم،لإه تعالى: قوله وجعلوا الأية، 

اللجاجلتدر اللففل شمول أن ومعلوم بالنذر• واليمين باق اليمين في 
مواء.ونحوهما والعتق الح^ في والغضب 

الممهومهو هذا فإن فمهل، بالله اليمين بالأية المراد I قيل فإن 
الإصافةأو واللام بالألف التعرف يكون أن ؤيجوز اليمين، مطلق من 

المنإلى منصرفا - وه ألأثزه ^٣ نوله: ي ف- 
إلااللمقل يعم فلا وحينئذ باق. اليمين وهي عندهم، المعهود 
عندهم.معروفا يكن لم ونحوم بالطلاق والحلم، ءنا.هم، المعروف، 

ليت،التي اليمين فيه يدخل لم أنه علمنا فقد عاما، اللفغل كان ولو 
بالطلاقالحالف، فيه يدخل فلا بالمخلوثات،، كاليمين مشروعت، 

حالفاكان ر'من لقوله المشروعة، اليمين من ليس لأنه ونحوه، 
ذلمت\أو ياض فليحلفح 

هناك.وتخريجه ص'اهّآ، برواياته المؤلف سذكر0 )١( 

)ج(:في )٢( 
داودوأبو واكرمذي)؛"ادا(، (، ١٦٤٦لم)وم(، ٢٦٧٩الخاوي)أحرجه )٣( 

)بم0'آأ(.حان وابن ( ٣٢٤٩)

٣٤



كفارةفلا مشروعة غير يمين كل يقول* ممن موال توهذا[ 
حث.ولا لها 

هالنبي استعمال بدليل كله، هذا يثمل اليمين لمظ ت فيقال 
،٢٢حلمة((^ررالنذر كقوله كله، هذا في اليمين اسم والعلماء والصحابة 

فهمتهوكذللثإ يمينالئ،اا، اركفر والعتق بالهدى حلف لمن • الصحابة ومول 
فيلذللث، العلماء ولإدحال ، سنذكرْ كما السي. كلام من الصحابة 

ترك(اص.ثاء ؤإن فعل، ثاء فإن اض، ثاء إن فقال: حلف »من قوله 
(ثتتل •آ محنم قال: بمحانه أنه الأية فى عمومه على ؤيدل 

نفسأن : هلوافاقتفس ، محلادؤ آثة مم ؤق ذال: ثم لف<4؟ 
الأية:نزول وسبب وغيره. عباس ابن به استدل كما يمين، الحلال تحريم 

فتحريمتقدير: كل وعلى القبهلية، مائية تحريمه ؤإما العسل، تحريمه إما 
جمهورأفتى ولهذا باش. يمينا وليس الأية، ظاهر على يمين الحلال 

هاعبأس بن اش وعد عود، مبن اش وعبد وعتمان، كحمر - الصحابة 
ؤإماكالظهار، كبرى كفارة إما مكفرة: يمين الحلال تحريم أن وغيرهم 

٠يميتا ونحوم الظهار يسمون اللف زال وما • باش كاليمين صغرى كفارة 

يرادأن إما أثث ثل مآ ض جن تعالى: قوله فإن وأيضا 
ؤإماونحوها، باض باليمين تحرمه لم ؤإما الحرام، بلففل تحرمه لم به: 
تحريمه]أن[ل؛، ثبت( فقد الثالث،: أو الأول أؤيد فإن مهللقا؟ تحرمه لل 

باض،بالحلق، تحريمه به أريد ؤإن • ]_-»؛[ يمين باش الحلقا بغير 

عييالالرحمن عبد والشيخ العثيمين محمد شيخنا ونسخت المعلبوعت في )١( 
)أ(.من والمثت ته؛ا[ - الد حمهما ر- 

.>_Yorتخريجه انظر )٣( . _UYrتخريجه سق )٢( 
 Cح(.في وهي المطبوعة في لت )؛(
)ح(.من والمثبت ال٠ءلبوءةت في )٥( 

٣٤١



لمياش اليمين أن ومعلوم للحلأل. تحريما ياض الحلق اف محمى فقد 
الفعل،من الحالف امتناع أوجبت لما لكن الشرعية، الحرمة توجب 

توجب،يمتن فكل * شرعيا لا شرطيا تحريما الفعل عليه حرمت ففد 
تقوله عموم في فيدخل الفعل، عليه حرمت، فقد الفعل، من امتناعه 

اذتمح؟>زم؛تآأ:ل
يعمأن يد لا أي»نيممه، محلل لكد آش ممحى ^٥٠- فقولهI وحينئد 

أنيد فلا الفعل. ذلك حكم ها.ا لأن الحلال، حرمت، يمين كل 
آللهمصن بق ت قوله سب هو الحلال تحريم لأن ، صورْ جمح يطابق 

عاما،الجواب كان عاما، كان إذا الجواب وسبب أي*نتآئريم، محلي دؤ 
المقتضيببا القيام مع البعض، دون البعض عن جوايا يكون لئلا 

يب٤^٧ لا ،ع' أدق >ثأةا قوله: في التقرير وهكذا لاتعميم. 
.إدا آيصقم كضء - قوله إل؛، - ثمحره اممه لط، تآ 

عامتهمالعلماء وكذللئ، العموم، فهمت، المحاية فإن ت وأيضا 
.وغيرهايالله اليهين على الأية حملوا 

يهاالمراد لأية ا في المذكورة اليمين أن محلنا ! فنقول وأيضا 
أنفمعلوم حكم. يها يلزم لا يافه اليمين سوى ما وأن يافه، اليمين 

أواطه، وعزة قال؛ لو كما به، كالحلف، سبحانه اطه يصفان الحلف.، 
يهذهالحلف، جواز ستا فد فانه ّ العظيم والقرآن أو اطه، لحمر 

بصفاتهالحلف، ولأن والمحاية، . النبي عن ونحوها المفارّت، 
فىوصفاته يالأه إلا تكون لا الاستعاذة كانت، ؤإن يها. كالامحتحاذة 

ان؛كلمات، وررأعوذ اك،((^٢،، ؛وجهررأعوذ ه: الض قول مثل 

•الرأس' *على فنقول؛ كلمة بعد )ح( في )١( 
(.٤٦٦)داود أبو أحرجه )٢( 

٣٤٢



أمروهدا ذلك. ونحو ،، >امخهلكاال من برصاك وارأعوذ ،، 
العلماء.عند مقرر 

حالفهو ونحوهما والمللاق بالنير فالحالف كذلك! كان ؤإذا 
حلففقد الحج، فعالي كذا !، فعالإن قال! إذا فانه الله، يعفان 
منوهو اش، أحكام من حكم الحج ؤإيجاب، عليه، الحج بإيجاب 
ءلالق،فامرأتي 3الث ؤإذا رقبة• تحرير فعلي فال• لو وكذلك صفاته، 
والتحريمعاليه، تأحريمه هو الذي ملكه بإزالة حلما فقد حر، وعبدي 

ذلكالله جعل وند اف. صفاُت، من الإيجاب أن كما الله، صفات، من 
فجعل[، ٢٣١]\ّ■: ئتهأه آم آاثت شدوا ^ قوله: في آياته من 

بالإيجابحلم، إذا لكنه آياته، من والخلع والهللاق النكاح في جدوده 
عليقوله: فإن ض. النذر يعقل كما ض، اليمين عقد فقد والتحريم 

يقصدلم فهو به حالما كان إذا ولكن ه، عقد والصوم الحج 
ماترك فقد به يف ولم حنث، فإذا يه. الحالف، قصد بل لله، العقد 

عقيمما ترك فقد المحلوف، فعل إذا أنه كما ممه، عقيم 

يعفلمهمما الله بغير أو بالله حالفإ إذا أنه ذللث،: يوضح 

حكيمبنتح حولة ، LjJL■?ومن (، ^٠٩١٢هريرة)أبي حديثإ من لم مأحرجه )١( 
(YU'A.)

ماجهوابن ا/آ«ا، والنمائي (، ٣٤٩٣)والترمذي (، ٤٨٦)لم مأحرجه )٢( 
(٣٨٤١.)

الشيخونال اعالم. واش ، ^١ التأؤيل هذا ني لعل الفقي• محمد الشيخ نال )٣( 
لموحيث، محييي، كلام هو ل كلامه؛ على مشا عدى الالرحمن همد العلامة 
النناعرالفرق هذا وتباعد اعترض المألة ونقه الشيخ كلام المحثي مهم 

فإنهبالاهمراض، يبادر أن بالشيء علما يحط لم لمن ينغي ما وهذا الواضح. 
اهّالذعوم. والتؤع الجهل على يدل 

٣٤٣



لعظمتهلأنه ؤيربهله، عليه المحلوف به ليعمي به حلف فإنما بالحلف، 
فندبه ربطه ما حل فإذا • يحله لم شيئا به ربعل إذا قلبه في 

فالكما وسه سه الذي ج، بالوقطع قله، في عفلمته ]اسةصتا[أا، 
كاسحإذا ولهذا حق. له من لحق ه نفعلى العقد اليمين ت بعضهم 

ُؤلنت سبحانه قال كما للنار، الموحبة الكبائر من كانت، غمومحا اليمين 
ألأينؤ4 ثيتر خقى لأ أزلإض هاد يثا آم نهد تثرين أل_ن 

عدابوله> .زمحكيؤم لي آأمثثؤ ق؛ زيم تكو دك أممه تحًكإنهم دك 
روىفيما الكبائر عد في المي. وذكرها سرازآ، زآل .ه أير 

•الأله رمول نال * قال هريرة أبي عن ني المفي أحمد الإمام 
وبهتاحق، بغير النفس وقتل بافه، الشرك كفارة! لهن ليس احمس 
بغيرمالأ بها يقطع صابرة ؤيمين الزحف، يوم والفرار مؤمن، 

حق«رى.

فمدبه، منعقدأ ليس ما باممه يعمي أن تعمد إذا لأنه ؛ وذلك، 
هوبما الله عن أحبر من بمنزلة ربه، وبين بينه التمح، الصلة نقص 

فإنهالمتقبل على حلفط إذا ما بخلاف الله، من تبرأ أو عنه، منزه 
لهالله أباح لكن لثه، التحطيم وجه على لعقده قاصدأ فحلا بالله عقد 
الواحبات،بعفى ترك له يبيح كما به، عقده الذي الممد هذا حل 

قال:إذا اكلم: أهل أكثر قال ولهذا . وجوبهاعنه يزيل أو لحاجة، 
واللهقوله: بمنزلة يمين، فهي كذا، يفعل لم إن نصراني أو يهودى هو 

فيكونالله، من براءته هو الن.ي بكفره الفعل ءل.م ربهل لأنه لأفعلن، 

)ح(.من والمثيت اارتقفت1، ت المطبوعة قى )١( 

اكبني داليهقي ا/ا،م، الخلل في حاتم أبي وابن ، V٣٦٢/احمد أخرجه )٢( 
(٤٩٢٨.)

)ح(.عن والمشت، ،انقفى•، المط؛وءةل يي )٣( 

٣٤٤



الفعلفربط • باض الحلف حقيقة هو هدا . باممه بإيمانه الفعل ربهل قد 
باش.ريهله من حالأ أدنى - التحريم أو الإيجاب من - اض بأحكام 

باش،بإيمانه لها عقد فهو باش، اليمين عقد إذا أنه ت ذللئ، يوصح 
ومثالهاش ، ]حق[ل هو الذي ؤإكرامه، اش إجلال من قلبه في ما وهر 

مسحفهو وذكره اش بح إذا أنه كما والأرض، الموات في الأعلى 
التسبيححاء وليلك، وعبادته. معرفته من قلبه في ما بقدر له وذاكر له 

]الأءالى؛ا،.٤١٠ ، ٣١ره أنم ت قوله في كما اش، لأمم تارة 
ره،آم قوله! في كما اش، لأمم تارة يكون الذكر أن كما 
قوله:في التسبيح مع اللكر وكال.لك، [، ٢٥]الإنسان: .ه نأبة دلإب 

ودلأ©4أو ويم © ،١ ذَمح أف آمحأ ،ع' آؤ؛ق >توا 
أوبه، ، الحلفأو اسمه، بيح بتربه العبل. عفلم فحيث، تالأحزاب،ا، 
منقالبه، في الذي الأعلى المثل يتوسْل له مسبح فهو به، الامسعاذة 

وحكمؤإكراما. ؤإحلألأ وقمدأ علما ومحبته، وعفلمته وعبادته معرفته 
قالكما ذللا،، من قالبه به كما إلى يعود إنما والكفر الإيمان 

كثنتؤ،؛١ يوايدئر ولهر }٣■ فآ ألالني أممه يؤابملإُ ه ه: انحبحم
يثاهشم ^j^، ت آخر موصع في فال وكما [، ٢٢٥]الفرم: قلوجه 

[.٨٩]اوائاا.ة: ألأيس4 عسيم 

وارتبامحلهبالإيمان انعقاده من القسم لففل في ما الشاؤع اعتبر فلو 
بزوالإيمانه يتغير حنث، إذا أنه موحثه لكان ، الحلفقمسد دون به 

ؤمؤمن((^٢، وهو يزنى حين الزاني يزني ررلأ ه: قوله في كما حقيقته، 
قد]إذ الكبائر، من كانت، فاجرة يمينا ذللا، على حلف، إذا أنه كما 

»جال«.)ح(: في )١( 
(.٥٧)لم وم(، ٢٤٧٥)البخاري أحرجه )٢( 

٣٤٥



اهيكلمه ولا الأجرة، في له حلاق فلا ، قليلا[ ثمنا بها اشترى 
أليم.عذاب وله يزكيه ولا القيامة يوم 

غرصهليس يفعل لا أو ليفعلن بها الحالف أن علم الثاؤع لكن 
اليمينفي الحالف كغرض به والتعلق الله امم بحرمة الاستخفاف 

لغوعن وأممهلها العقدة هذه حل لأنه الكفارة، له فثّرع الغموس. 
حاجةفلا إيمانه، على ، لالجناية[ل من شيئا قله يعقد لم لأنه اليمين، 

الكفارة.إلى 

الذيا-اليمينآ بهذا الفعل انعقاد اليمين• موجب أن ظهر ؤإذا 
لولاهان>ا إيمانه عدم ]مقتفاْا كان الفعل عدم فإذا بالله، إيمانه هو 
وحبكذا فعلت إن ت قوله مقتضى أن كما الكفارة، من افه شميع ما 

منشيع ما لولا الفعل ذلك يجب الحلف، عند أنه كذا، علي 
الكفارة.

الإسلامغير بملة حلفح ررمن ت قال النبي أن ذللئ، يوضح 
اليمينفجعل الصحيحين. في أحرحاه ،، قاوار كما فهو ، تكاذوا[ل 

كالغموسكذا«، فعل إن نصراني أو يهودي اهو قوله؛ في الغموس 
عهدهقطع قد الأمرين كلأ في هو إذ كذاء، فعلته ما ااواطيج قوله: في 

تمال أنه إلا )ج( في اك وكاJلمغموبآ'، مالأ بها اثنرى 'ؤإذا ت )أ( ني )١( 
.اا٠عصرمآا١ 

)ج(.من والست، ارالخيانة،، المطوءةت فى )٢( 

)ح(.من والشتح »الإبما0أ، انملوئ: ني )٣( 
لفغله(.امقتضى )حن(; وني الفغله*، )١(ت في )٤( 
)ج(.في لسّتا )٥( 
داودوأبو )مآإ0ا(، والمرمذي (، ١١٠)لم وم(، ١١٠٦٢)'البخاري أ-؛صحه )٦( 

(iCrroU  والنماشo/U ، (.٢٠٩٨اجه)وابن

٣٤٦



بخلافموجود، بأمر والكمر معدوم بأمر الإيمان علق حيث اش من 
المتقبل.على اليمين 

أوالنير في كانت إذا الغموس اليمين أن المعنى! هذا وطرد 
يقعكما الكفارة، ترفعه ولم يه، المعلق وقع العناق! أو العللاق 
علىالجواب، يحمل وبهذا العلماء. نولي أحد في؛ ؛ذلك، الكمر 
٠المروعة اليمين به المراد قولهم. 

يهدأل لآش٩ظلم عث،صثث أثن ٤ثلوا فموله! وأيفأ 
لفحالفإن [، o_Ji]ا.ه عيثر سميع ؤآثئ ألثابج، بمحث وترن-لمأ 

لكممانحا اف تجعلوا لا ! معناهاأن على كالمجمهّين أو مجمعون، 
يحلفبأن الناس، يين، والإصلاح والتقوى البر من، به حالفتم إذا 

مكروها،ليفعلن أو واجبا، أو تحبا م معروفا، يفعل لا أن الرجل، 
قدنال! هذا، تفعل، لا أو ذللا،، افعل، له! قيل، فإذا نحوه، أو حراما 

ليمينه.عرصة الله فيجعل يالله، حالفمت، 

بالحلف،لهم مانحا ه نفيجعلوا أن عباده نهى قل الله كان فإذا 
عمومفي، ياحلا كان إن - الأيمان بهذه فالحلفط والتقوى، البر من به 

أنأولى، فهو داخلا يكن، لم ؤإن مانحا، يكون لا أن وثب - الحلفح 
عننهى إذا فإنه الأدنى. على بالأم، التشيه باب، من مانعا، كون لا 
أنأولي، نغيرْ ونتقي، نبر أن لأيماننا عرصة بحانه حمهو يكون أن 

عنمنهيون أننا ثبت ؤإذا لأيماننا. عرصة جعله عن منهيين كون 
بين،ونصلح ونتقي، نبر أن لأيماننا عرضة الأشياء س ثيئآ نجعل أن 

مماوالإصلاح والتقوى البر ؛يء لما هو إنما ذللأ، أن فمعلوم الناس، 
ته*ؤيأمر الله يحبه 

»تضا-)ج(: في 

٣٤٧



ولايبر لا أن انماق أو بانملاق أو بالذر، الرحل حلف فإذا 
الأشياءهذه حعل فقد ذللث، وقى إن ت أمرين بين فهو بملح، ولا يتقي 

وقعفيها حنث، ؤإن الماس. بين ؤيملح ويتقي يبر أن ليمينه عرصة 
ومالهأهله حروج يكون فقد المنذور، فعل عليه ووجب الهللاق عليه 
علىأقام فإن عليه. المحلوف الأمر من والقوى البر عن أبعي، عنه 

والتقوى،البر ترك وماله أهله عن حرج ؤإن والتقوى، المر ترك يمينه 
بالكفارة،إلا ذللئ، عن Jخرج فلا ؤيتقي يبر أن ليمينه عرصة فمارُت، 

المة.عليه دلت، الذي هو المعنى وهانا 
فال،،: JL؛هريرة أبي عن همام حديث، من الصحيحين ففي 

اممهعند له آثم أهله في بيمينه أحدكم يلج لأن ٠رواف ! اشرمول 
أيضاالبخاري ورواه اممه افترض المى كفارته يعطى أن من 
ارمناض ولا رّقال، فال! هريرة أبي عن عكرمة حديث، من 

أن. المبي فأخبر ،. إيمارال أعظم فهو ]؛يمين[لى أهاله في امتلج 
واللجاج•المكفير. من إئمأ أعظم الحالم،! أهل في باليمين اللجاج 

فيتمادى إذا لجوج: رحل قيل: ومنه الخصوئ، في المادي هو 
فإنه، والغض، اللجاج نذر ن هذاالعلماء مي تولهذا المخاصمة، 

أن. انمط فين الحنث،، من الامتناع في يلح نم يعقد0، حش يلج 
الأيمان.جميع في عام وطا الكفارة، من إثما أعظم باليمين اللجاج 

حلفت،ءإذا ت سمرة بن الرحمن لعبد قال س النص فإن وأيضا 
عنوكمر خير، هو الذي فائتج منها، خيرآ غيرها فرأيت، يمين على 

٠٣٢صن• تخريجه مبق )١(  ٠' ' س سريب صحما ١ ' م

(.٦٦٢٦)المخاري في كيلك وص >أ(. في وم اسموئ في لم، )٢( 
والمهقي، ٣٠؛/١ والحاكم (، ٢١١٤)ماجه وابن (، ٦٦٢٦)البخاري أحرجه )٣( 

٣٣/١..٣٣•ا/ '

٣٤٨



رافكفرالصحيحين! فى رواية وقى الصحيحين. فى أحرحاه ،، ل ا؛ يمينك 
أبيعن صحيحه في لم موروى حيرلأ هو الذي وائت يمينك عن 

حيرأغيرها فرأى يمين على حلف رامن فال؛ اممه رمول أن هريرة 
ُفلتأترواية• وفي حير"، هو الذي وليمعل يمينه عن فليكفر منها 

فيعمالشرمحل محياق فى نكرة وهذا . يمينها؛ عن وليكفر حير هو الن.ي 
اليمينغير رأى فإذا الحلف، كان ما كائنا يمين على حلف كل 

تركاعليها المحلوف اليمين يكون أن وهو منها، حيرأ 'ُليها المحلوف 
حيرأتركه فيرى لشر فعلا يكون أو تركه، من حيرأ فعله فيرى لخير 

يمينه•عن ؤيكفر حير هو الذي يأتي أن ه الني أمرْ فقل• فعله، من 
تسميةباب من - أعلم واش - هو يمين® ®على هنا! وقوله 

محمىكما يمينا، عليه المحلوف الأمر محمى المصدر، بامحم المفعول 
ذلك.ونحو بيعا والمبع صربا، والهضروب حلقا، المخلوق 

في- الأشعري موسى أبي عن الصحيحين في أحرجا وكذلك 
فمال!- تحملونه يس البي، إلى جاورا لما أصحابه وقصة قصته 
واشُرإذي قال؛ ثم عليه®، أحمالكم ما عندي وما أحملكم، ما ررواش 

أتيتإلا منها حيرأ عيرها فأرى يمين على أحلف، لا - اش شاء ن إ- 
كفرت»إلأ الصحيحين: في رواية وفي وتحلكها«لأ،، حير هو الذي 

حيراالْ،•هو الذ•محا وأتيتا يميني، عن 

والنماش(، ٣٢٧٧داود)أبو (، ١٥٢٩)واكرمدي (، ٦٧٢٢)\وخ\وي أحرحه )١( 
١١/٧.

(.١٦٥٢)وسالم (، ٦٦٢٢)الخاري أحرجه )٢( 
.iUA؟/ومحالك ، ٣٦١/٢وأس (، ١٥٣٠)والترمذي (، ١٦٥٠)سالم أحرجه )٣( 
)٩(.( ١٦٤٩وسالم)(، ٣١٣٣)الخارى أحرجه )٤( 
)٧(.( ١٦٤٩)وسلم (، ٦٦٢٣)الخارى أخرجه )٥( 

٣٤٩



نالت نال حاتم بن عدي عن صبمحه في لم موروى 
حيرأغيرها فرأى اليمين، على أحدكم حلف *إذا اض رسول 
Iأيضا لملم رواية وفي ، حيرأ هو الذي ولتأت فليكفرها، منها، 
وليأتفليكمرها، منها، حيرأ غيرها فرأى يمين، على حلف *من 

حيرارل^.هو الذي 
من- الوجوم هدْ غير من - الشي. عن النة هذه رمحت وقد 

الجشمى.ماللئ، بن وعوف عمر، بن اض عبد حديث 

علىحلف *من أمر أنه التواترة . اش رسول نصوص فهده 
ولمحيرا، هو الذي ؤياتي يمينه يكفر أن منها حيرأ غيرها فرأى يمين 
مومىأبي عن النائي ورواْ ونحوه. النذر أو باق الحلف بين يفرق 
فأرىعليها أحلف يمين الأرض على *ما اش رسول قال قال؛ 

كلتعميم نمد أنه في صريح وهذا ، أتيته١١ إلا منها حيرأ غيرها 
فيبالنذر الحلف لحول منه فهموا أصحابه وكذلك الأرخى، في يمين 
الكلام.هذا 

حالثناالمنهال، بن محمد حل.ونا ت سننه في داود أبو فروى 
عنشعيب بن عمرو عن المعلم[لن بن إحب حدثنا ذئ، بن يزيد 

فألميراث، بينهما كان الأنصار من أحوين *أن ت المسبب بن سعيد 
فيمالي فكل مة القتسألني عدت إن • فقال القمة صاحبه أحدهما 

عنكفر ماللث،، عن غنية الكعبة إن عمر! له فقال الكعبة. رتاج 
ولاعليك يمين لا يقول! . اض رسول سمعت.، أحاك، وكلم يمينلث،، 

(.١٧)( ١٦٥١)سلم أحرجه )١( 
فيفليكفرها لم مفي أحد لم لكن (، ١٦)( ١٥)( ١٦٥١)لم مأحرجه )٢( 

شل.,٠ . . حلف، ءإذا رواية ش هى إنما ، ٠٠حلف. ءس روايات 

اوعالم«.»نم، )ج(; في )٤( U/؟. المائي أخرجه )٣( 

٣٥



ا.تملكءل لا فيما ولا الرحم، تهليعة في ولا الرب، معصية ني نذر 
حالفالذي هدا أمر هع الخلماب بن عمر المؤمنين أمير نهدا 

وأنيمينه، عن يكفر بأن ت والعقم، اللجاج نذر ونذر الشرمحل، بصيغة 
ررلأنال! أنه . الني من سمعه بما واحتج المنذور. ذللئ، يفعل لا 

ولاالرحم، قهليعة في ولا الرب، معصية في نا>ر ولا ^، Lpيمين 
تمالالث،«.لا فيما 

أومعمية على نذر أو بيمين حلم، من أن ! ^امن نفهم 
أفتاهكما الكفارة عليه ؤإنما النذر، ذللئج فى عليه وفاء لا فإنه قطعة، 
عناكفر له! يقل لم يمينا عنده كان النذر هذا أن ولولا عمر• 

مااليمين لأن نذر*، ولا يمين ارلأ .! الني نال ؤإنما يمينلث،*، 
الوكلاهما التقرب، به فصد ما والذر! المنع، أو الحض بها نمد 
والقطعة.المحصية في به يوفى 

ارلأ.! الني قول أن دهم، أحرى، دلالة الحديث هذا وفي 
ماحميع يعم الرحم*، قفة في ولا الرب، معصية في نذر ولا يمين 

مجابوجوب كانت، أو بالنه، اليمين كانت، سواء ند.رآ، أو يمينا مي ي
كانتاأو الهدى، أو الج، أو الصيام، أو الصدقة، من بواجب ليس 

والعتاق.والطلاق كالظهار الحلال، بتحريم 

عليهالمحلوف، فعل عن نهيه يكون أن إما .! المي ومقصود 
يلزمهلا أنه ذللث،! مع مقصوده كون أو فقعل، والقهليعة المعصية من 

والتحريم•الإيجاب، من والذر اليمين مح، ما 
فإنهبه، الخطاب بن عمر لاستدلال الظاهر، هو الثاني! وهذا 

.٠\/TTالمن في والسهقي ، ٠٣٠ أ/ والحاكم (، ٣٢٧٢)داود أبو أخرجه 
.U٣٣١/اب ش وأيضا 

٣٥



بهالخطاب بن عمر امتدلأل يصح لم هذا على يدل الحديث أن لولا 
كوةفي المال إحراج دون الكفارة، من السائل به أجاب ما على 

كله.ذلك يعم . الني لمقل ولأن الآكمة، 
فيوالعتاق والطلاق بالنير الحلف لحول يبين فمما وأيضا؛ 

قالفال: عمر ابن روى ما ورسوله، اممه كلام في والحلف اليمين 
حنثفلا اه ثاء إن فقال: يمين على حلف رامن ه؛ اه رسول 

حديثوقال؛ والترمذي ماجه وابن ائي والنأحمد رواْ عليه؛؛، 
حدثناiالاأ١،: حنبل بن أحمد ]حدينا قال: داود أبي ولففل حسن. 
قال:- الني. به يبلغ - عمر ابن عن نافع عن أيوب عن سفيان 

منأيضا ورواه اسنني®، فقد افه شاء إن فقال: يمين على حلفا رُمن 
اللهرسول قال قال: عمر ابن عن نافع عن ]الوارث[ عبد طريق 

،١حنث«رغير ترك، ثاء ؤإن رجع شاء فإن فامثنى جلفح ررمن 
حلفارمن الله رسول قال قال: نجهبه هريرة أبي وعن 

ماجهوابن والترمالى أحمد رواه ، يحنمثا® لم الثه اء ثإن فقال: 
١^٠^٤،.))فقد وقال: والنسائي ثناْ<ا، )رفله ولفظه: 

فيوبالعتاق ويالمللاق بالنذر الحلف أدحلوا الفقهاء عامة ثم 
أصحابمن كثير بل ؛المشيئة، الاستثناء فيه ينح : وقالواالحديثر هدا 

الخلافؤإنما مذهبه، في فيه حلاف لا بالهللاق الحلف يجعل أحمد 

ااءدالرزاق«.في)ح(:)٢( )ح(• في وص المعلومة في لمت، )١( 
(٣٢٦١)داود أبو (، ١٥٣١)الترمذي التالية: السائر الروايات هذْ في انفلر )٣( 

،١ ٠ Y/ وأحمد ٢(، ١ ٠ )٦ ٢( ١ ٠ )٥ ماجه ابن ،  U١٢/ ائي الم(، ٣٢٦٢)
٠٤٦/١٠واJيهةي

ماجهوابن  i٣^٩/٢وأحمد ، U٣٠/ والنسائي (، ١٥٣٢)المرمذي أخرجه )٤( 
(٢١٠٤.)

٣٥٢



هوأكثرهم عند يدخل لا الذي ؤإنما الجزاء، بصيغة كان إذا فيما 
بهماوالحلمح إيقاعهما بين والمرق والعناق. العللاق إيقاع نفى 

الأمشاء.قاعدة اض شاء إن وسدكر ظاهر. 

حلفررمن قوله فى الأشياء يهدم الحلف، أدحلوا قد كانوا فإذا 
تقوله في يدخل فكل>للث،ا ءاليه،ا، حنث، فلا اممه شاء إن ت فقال يمتن على 
خير،هو الذي فليأت مها، حيرأ غيرها فرأى يمين على حلفط ررمن 

تأمله.لمن واصح وهذا مواء، اللفئلين كلأ فإن يمينها<، عن وليكمر 

حثفلا اض شاء إن فقال: يمين، على حلف، ارمن ه: قوله فإن 
غيرهافرأى يمتن على ، حلفارمز قوله: فى مثله فيه العموم لفغل عليه®، 

لففلكان ؤإذا يمنه،الا،. عن وليكفر حير، هو الذي فليأت منها، حيرأ 
أنوحسإ الكفارة: حكم في لفظه هو الامتثناء حكم في س الله رسول 
التكفيرفيه يضر ما وكل التكفير، فيه يضع الاستثناء فيه بضع ْا م يكون 

موصع.غير في أحمد عليه نمى كما الاستثناء، فيه يّنيا 
فقاليمين، على حلفإ ®من بقوله• نمد الرسول إن نال؛ ومن 

اليمينمن بها، يحلفإ التي الأيمان جمعر عليه® حسنا فلا الله ثاء إن 
يمينعلى حلف، رامن قوله: وأما وبالختاق، وبالعللاق و؛النل«ر بالله 

باللهاليمين أو بالله، اليمين به نمد إنما الخ® منها حيرأ غيرها فرأى 
الني.بقلب اللفغلين أحد موجب حفور فإن • صعيفإ فقوله والذر، 

والحكمواحل، لففل كلاهما إذ الأخر، اللفغل موجس، حضور مثل 
ؤإمابالاستثناء، إما اليمين: ترفعا وهو واحل•، جنس من فيهما 

بالكفر.

.٣٥ص•تخريجه سق )١( 
و)د(,)أ( س والشن »رالج«، انملوئ: في )٢( 

٣٥٣



والعتاقالطلاق يحول في مت انقالأمة أن فاعلم هدا وبعد 
ام!أمثلاثة على الاستثناء حدث في 

لوحتى أنمهما، والعناق الطلاق ذلك في يدحل ! نالوافقوم 
فيذلك، يحل اض، شاء إن حر وأنت، اض، شاء إن طالق أك فال: 
وغيرهما.والشافعي حنيفة أبي فول وهذا الحديث،. عموم 

إيقاعهمالا والعناق، الطلاق ذللاظ في يدخل لا ت نالوا ونوم 
أشهروهذا المم. بصيغة ولا الجزاء بصيغة لا بهما، الحالف، ولا 

أحمد.عن الروايتين ؤإحدى ماللئ، مالم._إ فى القولين 

بلذللث،، في يدخل لا والعتاق الطلاق إيقاع أن الثالث،I والقول 
ومنأحمد، عن الثانية الرواية وهذه والعناق. بالطلاق الحلم، فيه يدخل 

ونفعتهالحديثإ، في دخل النم بصيغة الحالف، كان إن قال! من أصحابه 
روايتان.ففيه الجزاء بصّيغة كان ؤإن واحدة، رواية المشيئة، 

أصحابعن معناْ المأثور الصواب، هو الثالث، القول وهذا 
التابعينوأكثر عباس ابن فإن التابعين. وجمهور . الله رسول 

ولماستثناء، العللاق في يجعلوا لم ِ والحسن المّييا بن حيي كِ 
الأيمؤان.من يجعلوه 

الحلفجعلوا أنهم التابعين؛ وجمهور الصحابة عن ذكرنا فد ثم 
نولمعنى وهذا مكفرة. يمينا ذلك، ونحو والحتاقة والهدي بالصدقة 

منا ليوالعتاق، العللاق في استثناء لا موصع غير في أحمد 
الأيمان.

اسلاقأن وذللث، بهاؤ أنول لا الخلاق في  LjjJ؛أيضا: وقال 
واقعان.حرفان والحتاق 

٣٥:



والطلاقكفارة، فيه يكون فيما الأراسثتاء يكون إنما أيضا! وفال 
ظاهر.قاله الذي وهذا كفران، لا والساق 

هوؤإنما أصلا، يمينا ا ليوالعناق الطلاق إيقاع أن وذلك، 
الواض قال! لو ولهذا الدين، من والإبراء القصاص عن العفو بمنزلة 

أبرأأو امرأته، طلق أو له، عبيدأ أعتق إنه ثم يمين، على أحلف 
أحدآما يحنن،، لا فإنه ث£و°ض، أو مال أو دم من غريمه 
ذللا،.في حالف، 

حلفررمن ه: الني قول في والخناق العللاق إيقاع ألحل فمن 
الما الخام حمل فقد ،، يحنن،ءألم اش، ثاء إن ^١٧ يمين على 

لأسلنيلزمني الهللاق ت قوله الخم هذا من أحرج من أن كما يحتمله، 
اض،شاء إن طالق فامرأتي فعلته إن أو اض، ثاء إن أفعاله لا أو كذا 
بالطلاقيمين هذا فإن فيه. داحل هو ما اّم القول من أحرج ففد 

منليسا ، والخاقءرالعللاق ت بقوله أحمدل تقليد ينبغي ]وهنا والخاق 
وذللا،ونحوهما. والحج بالصدقة كالحلف، بهما الحلف، فإن الأيمان، 

أحلف،لا واف قال! لو ولهدا وشرعا. وعرفا عقلا بالاصتلرار معلوم 
حشن،.طالق! فامرأتي كذ.ا فعلت، إن قال! تم أبدأ، يمين على 

]وكذلك،يمينا، سموه اش رسول أصحاب، أن تقدم وند 
يمينا.يسمونه لمين المعامة وكذلك، ، يميتا[ مموه كلهم الفقهاء 
إنلأفعالن باق أحلم، I قال إذا فإنه فيه، موجود اليمين فمعنى 

تخرجسق )١( 
العبارةIلعل احمل.ا، تقليد اينبغي ونوله هبه•' الخيمين محمد شيخنا نال )٢( 

•أحمدا تعلل ريبي 
)ج(.م وعي اسوءي »ي لم،)٤( )ح(. في رعي المطوعة ني لمتؤ )٣( 

٣٠٥



عليه.المحلوف الفعل إلى الإطلاق عند تعود المشيئة فإن اممه، شاء 
لمفإذا فعله، اممه ش|ء إن الفعل هل.ا على حالف إني والمعنى؛ 

ءودْنوى فلو ؤإلأ له، ملتزما يكون فلا ثاءه، قد يكن لم يفعله 
حالفا!أكون أن افه ثاء إن حالف، أني يقصد بأن الحالفإ، إلى 

كالطلاقالإنشاءات، في الأّتثناء تسى[لا، سوا سى كان 
قوله؛وكذلك ذلك. ينفعه لا الجمهور ماز__، وعلى والخناق، 

الإطلاقعثد المشيتة تعود اش، شاء إن لكوا لأفعلن يلزمني الهللاق 
لميفعله لم فمتى فحله، اطه شاء إن لأفحلنه فالمعنى! الفعل. إلى 

تعنى لو ما بخلاف للمللاق ملتزما يكون فلا شاءه، فد اطه يكن 
أنتاقوله' بمنزلة هن.ا فإن إياه• لزومه الله شاء إن يلزمني الهللاق 

اطه.شاء إن طالق 

والطلاقالكفارة، فيه فيما الاستثناء يكون ٠اإنما أحم.او! ونول، 
أحرجس الني أن تقدم لما بليغ، حن كلام يكفرانء لا والعناق 

بصيغةالجزاء[ ]بمينة واحدأ مخرجا الكفارة وحكم الأسثتاء حكم 
يقعإنما الاستثناء ولأن النبي جمعه ما بين يفرق فلا واحدة، 

!ونحوهماوالعناق الطلاق هي التي الأحكام فإن الفحل، يه علق لما 
بوجودواجبة فإنها أسبابها، وجود بعد اطه مشيئة على تحلق لا 

المشيئةعلى تعلق ؤإنما اطه. شاءها فقل. أسيابها انعقدت فإذا أسيابها، 
.ونحوهاالعباد أفعال من يشاءها لا وفد اض يثاءها فد التي الحوادث 
يحصلقد الش اليمين في الحنث، مجن يحمل لما طرعت إنما والكفارة 

الكفارةفوحوب أحرى. يالخننإ والمحالفة تارة، يالبر الموافقة! فيها 
اليمينكارتفاع والخالفة، الموافقة تحتمل التي اليمين في يالخننا 

رج،■ش وص الطوية في ليت )٢( امغايرأ•. ت )ح( ني ]١( 
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شيءعلى حلف من فكل التعليق. وعدم التعليق تحتمل التي بالمشيئة 
يعلقهلم ؤإن عليه، حنث فلا بالمشيئة علمه إن فإنه يفعله فلم ليفعله 

لمإذا اليمين، يتعانان والذكفير فالأّشاء اممفارة. لزمنه بالمشبة 
الموافقة.فيها يحمل 

أوالزيادة من الساب، هذا في ومع ما يدي صحيح أصل فهذا 
ه.الله رسول كلام أوجبه ما على التْمس 

الوالعتاق ااالهللأق وعيره! أحمد قول ذللت،؛ بعد يقال ثم 
الهللاقإيقاع في وهذا فيهما. استثناء لا ت غيره وفول كقوله يكفران؛،، 
للحلفاتكفير هو ؤإنما لهما، تكفيرأ فليس بهما الحلف، أما والحتاق. 

والهدىوالحج والصدقة والصيام بالملأة حلف إذا أنه كما بهما، 
والصيامالصلاة يكفر لم فإنه والغضب! اللجاج نذر في ذللث، ونحو 

فالصلاةؤإلأ بهما، الحلف، يكفر ؤإنما والحج. والهدي ]والصدقة[ 
عليها،يقدر لمن فيها كفارة لا الحبادامحت، هذه وكذللث، فيها، كفارة لا 

بلاالكفارة عليه فإن أعتق أن فعلئ كذا فعلت، إن ت قال إذا أنه وكما 
ؤوالغضب، اللجاج بندر القائلين من وموافقيه أحمد مدهب، في حلأفط 
به.للحلف، تكفير هو ؤإنما للعتق، تكفيرأ ذللث، وليس 

فيهيمح بهما ، الحلفجعل إذا أنه • هذا أحمد قول فلازم 
ٌستةموجب وهانا الكفارة. فيه تصح بهما الحلفإ كان الاستثناء! 

قدمناه.كما . اممه رسول 

كأحدالاستثناء، فيه يمح بهما الحلفا يجعل لم من وأما 
قولفهو أحمد، عن الروايتين ؤإحدى مجاللئه، مذمجؤ في المولين 

•)ج( في لص المعلومة في لمستا )١( 
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إنوستكلم تسليمه، بتقدير نتكلم إنما المقام هذا غي ونحن 
حدة.على الاستثناء مسألة غى الله شاء 

بالطلاقالحلف إن ت العلماء من غيره أو أحمد نال وإذا 
الأنه القول! ^ا من لزم - فيه استثناء لا لأنه فيه، كفارة لا والعتاق 
فث-ال!أحمد أصحاب من فرق من وأما • بهما الحلم، في استثناء 

الفرقفهذا - الكفارة فيه يصح ولا الاستثناء، بهما الحالم، في يصح 
توله،من فيه معذورون ولكنهم أحمد، عن عاليه منصوصا أعلمه ما 

نص]كما روايتين، على بهما الحلف، تكفير في نص يجدوْ لم حيثا 
روايمحنءعلى بهما الحلف في الاستثناء في 

ينصرونها،التي عنه الروايتين إحدى على لازم القول هذا لكن 
ولوللزومها• يتفطن لا لوازم توله يلزم أن يجوز الأساء؛ سوى ونى 

أوالملزوم، عن يرجع بل يلتزمها، لا أو يلتزمها أن إما ت لكان تفعلن 
لوارم•مر أنها ؤيعتقل• عنه، يرجع لا 

لوازمعالم قول على حرجوا إذا وغيرهم أصحابنا من والفقهاء 
ولابنفي لا اللازم، ذللثخ على نص يكون لا أن فإما وقياسه! قوله 

علىنص يكون أن فإما نفيه على نص ؤإذا نفيه. على نص أو إثبايتإ، 
-اللازم ذلك نفي على نص ئد كان فإن ينمى. لم أو لزومه نفي 

فيينمى أن مثل المسألة، تللئ، في عنه المصوصى حلاف عليه وحرجوا 
فييفضها بعلة مسألة يعلل أو مختلفين، تولين على متشابهتين مسألتين 

فيوعنه الاستثناء، بعدم التكفير ءل،م هنا أحمد علل كما أحر، موصع 
ولابّفي، ]فيهء يتكلم لم ما تخرج على مبك، مهذا - روايتان الاستثناء 

يمي؟لا أو له، مذهبا دللث، يمي هل ءثباٌت،• 

رج،في ومي المعلومة ني لمأ، )٢( )ح(. في ومي المعلومة في لمتؤ 
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وغيرهماوالخرقي فالأيرم . مشهور حلاف فيه ولأصحابنا 
له.مدها يجعلونه لا وغيرهما! وصاحبه والخلال له، هيا من. يجعلونه 

بمنزلةفليس ، نوله[ أولازم نوله قياس أنه والتحقيق! 
بلقوله، بلازم ليس ما بمنزلة أيضا هو ولا عنه، وصى المنم المذهب 

يلتزمه.لا أن أمكن حيث هذا المنزلتين• بين منزلة هو 

ملزما]أو به، آمرأ أو له، مبيحا العللاق شمع اممه فإن وأيضا 
الذر.وكذلك العتق، وكذلكر صاحبه، أوقعه إذا ، له[أ 

علىأشياء وجوب تقتضي والحتاق والهللاق الذر من العقود وهذْ 
إذاالعبد يلزم إنما والتحريم• والوجوب عليه• أشياء تحريم أو العبد، 
قصدبغير الكلام هاناا لسانه على حرى لو فإنه سببه، قصد أو قصاأْ، 

يلزمهلم مكرها الكلمات بهذه تكلم ولو بالاتفاق. شيء يلزمه لم 
لأنالصحابة، وآثار السنة عليه دلت، كما الجمهور، وعند عندنا حكمها 

الكلمقصد ولا حكمها، يقصد لم عنه، المكروه لغ هو إنما ممصوده 
أوالحج فعلي كادا أفعل لم إن قال• إذا الحالف، فكذللث، ابتداء. بها 

ابتداء،يوجبه بما تكلم ولا طلاق، ولا •ج الزام قصده ليس الهللاق، 
قصدأن كما منه، ه نفمنع أو الفعل، ذللئ، على الحض قصده ؤإنما 

الحضفي المبالغة طريق على قال نم عنه، المكروْ دفع المكره! 
امتناعهلشده حرام، علي هنءا أو لازم، لي فهذ.ا كذ"ا فحلتا إن والمنع! 

الحميحا، منعهما فمينوه! به، ذللئ، علق والتحريم، اللزوم ا هن• من 
لمببه،ولا للحكم قاصدأ يكن لم ؤإذا سببه. نويت، ولا هما أحل• نويت، 
الحكم.يلزمه أن يجب لم الحكم! عدم قصده ؤإنما 

٠)ح( قي رمي المعلبوعة في لمت، )١، 
)ح(من والمسن له*، اوطزهأ الطيومة! في )٢( 
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لمالأمة، في محدثة بدعة بالطلاق اليمض فإن وأيضا; 
فىذكروها فد ولكن الصحابة، قدماء عهد على به يحلفإ كان أنه 

اليمينعلى تشمل وهي يوث. بن الحجاج رنها التي الميعة أيمان 
علىالساعة إلى أش، لم ؤإني والعناق. والئللاق المال،، وصدنة باض 

عنهم؛بلغنا الاJي ؤإنما بالهللاق. الحلفح في الصحابة من لأحد كلام 
تقدم.كما بالعتق، الحلم، في الجواب 

عفليمأ،انتشارأ وانتثرُت، الأمة، في ثاعتر نل الد.ءة هذه نم 
ومعفي صار محالة، لا بها يقع الهللاق أن اعتمد! من اعتمد لما ثم 

كانت،التي ؛الأغلال، شبيه هو ما الأمة على الأغلال، من بها العللاق 
والحيلالمفاسد من أنواع ة حمذللث، عن ونشأ إمرائيل، بني على 

.هزوا اه آيالتا اتخدوا حتى الأيمان، في 
منلهم بد لا أمرر ترك على بالهللاق يحلفون أنهم وذللث،؛ 

أوشرعا فعالها يمتغ أمور فعل ]وعلى طحا، ؤإما شرعا إما فعلها، 
نموالغضب،، اللجاج حال، في يدللثؤ يحلفون ما وغالجؤ ، طبعا[ 
منكثير ءل5، يزيد ما والدنيا الدين ذمح، الضرر من مه الأهل، مراق 

تنكححتى ثلاثا المهللقة حرم إنما اض إن قيل! وقد اليهود• أغلال، 
الممدة،من فيه لما الهللاق، إلى الناس ايع يتلثلأ غيره، روحا 

محتاحونوهم الممنوعة، أو اللازمة الأمور على بالهللاق حلفوا فإذا 
قدحتؤفقد الأهل، فراق عدم مع تركها، أو الأمور تللئ، فعل إلى 

وغيرهم-الكومحن عن أحدت الحيل،، من، أنواع أربعة لهم الأفكار 
قصدوهما حلاف، لهم فيتأول، عليه! ، المحلوففي الأولى الحيلة 

هووهذا ؤ وعاداتهم الناس عرفإ في الكلام عليه يدل، ما وحلاف 

)ج(محي ونحوها )ه( في وهي المطيوئ في ليمت )١( 
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المعاياة،ياب ورامو٠ الفقه، في المتكلمين يعفى لومحعه[ الذي 
الدينمن يالأمطرار يعلم مما وأكثره الأيمان. في المحيل باب وسموه 

ولهذاعاليه. الحالف كلام حمل يجوز ولا الدين، في ؤغ يلا أنه 
طْفى و1حتال من على النكير ينددون - وغيره كأحمد - الأئمة كان 

الأيمان.

عله:المحلوف الملام في الاحتيال تعذر إذا الثانية: الحيلة 
ليفعلامرأته بمخالعة يأمروه بأن عليه، المحلوف للفحل احتالوا 

قبلها،التي من ث حل. أ الحيلة وهن.ْ البينونة، زمن في عليه المحلوف 
نشأيتهإنما الحيل عامة فإن الثالثة. اّتة حدود في حدثت وأقلتها 

لأنهمأصلهم على تمشي لا ت الخلع وحيلة اذكوفة، أهل بعض عن 
لأنالعللاق، به عليه ويح العدة في عليه المحلوف فعل إذا يقولون: 
المحتالفيحتاج عندهم، الهللاق يلحقها ]باثنة[ فرقة من المعنية 

المحلوفيفعل نم العدة، تنقضي حتى يتربص أن إلى الحيلة بهذه 
الموة.محلول جهة من عليه صرر فيه وهن.ا ، انقضائها[أ ]بعد عليه 

فوليهأحد معها ركبوا وربما الشافعي، أصحاب بعض بها يفتي فصار 
وليسفخ، الخلع أن من أحمد: عن الروايتين لأشهر الموافق 
وفحلزوجته حلع الحنث أراد كلما ا ]المحالف فيصير بهللاق، 

أوالعللاق، عدد بنقص ينتوه أن فإما تزوجها. ثم عليه، المحلوف 
بعدمه.يفتوه 

الحللبنكاح شبيه هو - الأيمان حلع هو الذكا — وهذا 

اوصضا.)ح(: ني )١( 
)ج(.من والمشت •وان؛ةا، المعلومة: في )٢( 
•)ح( في وم، المعلبوعة في لت )٣( 
ظه.العيمين محمد شيخنا وصححه )ح(، من رالثبتإ العلومة: في )٤( 
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فخوهذا إزالته، نمد ؤإنما يقمدْ لم عقدأ عقد ذللث، فإن سواء. 
صنف،فد بارئة محدثة حيلة وهدم إزالته. نمد ؤإنما يقصدْ لم فخا 

منذلك في اللف عن وذكر إطالها، في حزءأ بطة بن اش عبد أبو 
الموصع.هد.ا غير في بعضه ذكريتج فد ما الاثار 

فياحتالوا I عليه المحلوفه في الاحتيال تعنءر إذا ت الثالثة الحيلة 
المتأحرينمن قوم نمار شروطه. عن بالحنأ فيبهللوه به المحلوف، 

علىاشتمل لعاله النكاح، عقد صفة عن سحثون الشافعي حابإ أص من 
الفاس،والنكاح في الطلاق أن ذللئ، على ليرتبوا فامحدأ، به يكون أمر 

أنروايتيه؛ إحدى في وأجمد نوليه أحل في الشافعي ومذم، يقع، لا 
منكثير على غالب والمسوق ،، ^-١^ يمح لا الفاسق الولي 

الهللأق،يمين لرغ حتتال الا بب بالمسألة، هن.ه سوق فينفق الماس، 
الاحتيالبه مقموده مصنفا المسألة ^٠ فى صنف من رأيت، حتى 
ينفلرونإنما الحيلة ؛هن.ْ يحتالون الدين هؤلاء تجد نم القللاق، لرقع 

إيقاععند تصح لا الماسق ولاية وكون النكاح، عقد صفة في 
فييقع أنه إلى أكثرهم أو العلم أهل مجن كثير ذم، نل الذي الهللاق، 

الملمونأجمع الل.ى والاستمتاع الوطء عند وأما الجملة. في الفاسد 
الوكذللث، ذللئ،. في ينفلرون فلا الفاسد: بالكاح ياح لا أنه عر 

بلالصحيح، الكاح أحكام من وغيره الميرامث، عند ذللئ، في ينفلرون 
اتخاذمن نؤع وهو خاصة، الهللاق ونؤع عند فقلل إليه ينفلرون إنما 

الحلفجأوجبه ؤإنما ال؛ة، آيايتؤ في المكر ومن هزوأ، الله آيالت، 
وقوعه.عدم إلى والضرورة بالطلاق، 

لكنأيضا، به الحلوق، اد إففى ريجية، الالرابعة؛ الحيلة 

إنكاحه.ت لعله ت هقبلؤ الثمين محملو شيخنا تال 
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بعدهوطائمة سريج بن الماس أبا فإن . ثرمحل لفوات لا ماع، لوجود 
فأنتطااقتك أو طلاقي عاليك وقع إذا لامرأته: قال إذا أنه اعتقدوا 

وسرإذا لأنه أبدأ، طلاق عليها ذلك بعد يع لا أنه ثلاثا؛ قبله طالق 
المنجز،وقؤع امتغ المعلق وقعر فإذا المعلق، ونؤع لزم المنجز 

منالإسلام فقهاء عامة وأما يقع• فلا وقوعه عدم إلى وقوعه فيفضي 
يعلمالتي الزلات من رأوه بل ذللث،، فأنكروا الطوائف جميعر 

منبالضرورة عالم قد حسثا الإسلام، دين من ليستا كونها بالاصهلرار 
وأنهنكاح، كل في مشرؤع أمر العللاق أن اش رمول محمد دين 

الهللاق.فيه ؤيمكن إلا نكاح مجن ما 

وقعإذا : فقالواالكلام، هدا صحة اعتقدوا أنهم الغلهل: وسب، 
وقؤعمستلزم فإنه بصحيح، ليس الكلام وهذا المعلق. وقع المنجز 

الشريعة،في ممتغ بثلأث مسبوقة طلقة ووقؤع بثلأث، مسبوقة طلقة 
وقؤعمن يلزم لم باطلا كان ؤإذا باطل، ذللث، على المشتمل والكلام 
صحيحا.التحليق كان إذا يلزم إنما لأنه المعلق، وقؤع المنجز 

التحليقيبطل أم الثلامثؤ، تمام المحلق من يقعر هل : احتلمواتم 
.وغيرهماوأحمد الشافعي مذهب، في قولين على المنجز؟ إلا يقع ولا 

علىللاحتيال المسألة هنا0 مريح ابن استحدث هل أدرى: وما 
منيها واحتال صحته، اعضو لقياس طردأ قالها أم العللاق، رفعر 

صنفهة الخامالمائة بعد التأحرين لبعض مصنفا رأيت لكني يعدم؟ 
الطلاق.وقؤع عدم على الاحتيال بها ومقصوده المسألة، هذه في 

ثلاثآ،قبله طالق فأنت طلاقي عليك وقع إذا بقولهم: محاعوها ولهدا 
هذهتنفحه لم ثلاثا: ]تباله[لا، طالق فأنت، طلفتلث، إذا قال: لو لأنه 

)ح(.ني وهي اسوعة قي لمتا )١( 
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لأنوذلك سواء، الدور فى كلاهما كان ؤإن الحيلة، في الصيغة 
لمطالق; فأنت، أو حر فعبدي طلقتك إذا لامرأته؛ قال( إذا الرحل 
شرمحلعلى يعدها يعلقه أو اليمين، هذه بعد ينجرْ بتطليق إلا يحنث 

.شرؤلهوحد الذي والمعلق المنجز من واحد كل فإن فيوحد، 
بعدالشرمحل ووحد بئرؤل اليمين هذه فبل طلاقها علق فد كان إذا أما 

تهلليقا،به الهللاق ووقؤع الشرمحل وحول مجرد يكن لم • اليمين هذه 
بصمةالهللاق ، تووجودءل المطلق، عن يصدر أن بد لا التطليق لأن 

فهذاطلاقي، عليلث، و؛، إذا قال(! إذا فأما منه. فحلا ليس غيره يفعلها 
تقدمبئرمحل هذا يعد والوافر يشرمحل، هذا بعد والمعلق المنجز يحم 

تعليقه.

إذاحتى طلاقي، عليلث، وقع إذا قوله؛ بصورة المسألة فمحوروا 
علياثهوقع إذا قل: له: قالوا شيئا، يفعل لا بالطلاق الرحل حلف 

مالأن ا افعل له: فيقولون ، ذللث، فيقول ثلاثا، قبله طالق فأنت طلاقي 
طلاق._iv يقع لا فإنه عليه، حلفت، 

أنهيمينا المعلوم الإملأم أهل عامة عند المنكر السرج فهناا 
العالم،في نسه إنما محمدأ بها اش، بعث التي السريعة من ليس 

ذللث،فلولا ؤإلأ بالهللاق، الحلف من إليه الناس من كثيرأ أحوج ما 
عليهالهللاق باب، ند يقصد يكاد لا العاقل لأن أحد. فيه يدخل لم 
.نادراإلا 

فيلا الاحيال، يمكن ولم الطلاق وقع إذا ة: الخامالخيالة 
منعا:ولا إبهنالأ به المحلوف، فى ولا فعلا، ولا قولأ عليه ، الحلوق
ؤإحماعالمسنة يلم، الذي الحلل بنكاح النكاح لإعادة احتالوا 

"ودمخ"•رج،؛ مح،  ٢١١
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وفساده.تحريمه على - الأصول وشواهد القرآن دلالة مع — الصحابة 
كماافه، إلا يعلمه لا ما المساد من المحلل نكاح من تولد قد نم 

التحالمل®،إبطال على الدليل رر]ويان[لا، كتاب في بعضه على نبهنا 
ؤإلأبالطلاق، الحلف هو ^٢٠،! ٠٠١١نكاح إلى الناس يحوج ما وأغلب 

ومننمدْ، إذا إلا الغالب ش ارحل عليه يقدم لا الثلاث فالطلاق 
اصهلرمن على يترتب ما ال والفالندم من عنده عليه يترتب لم قصده 

الحنث.إلى لحاجته وقوعه إلى 

الأيمان،نقفى على الاحتيال هي التي الخمسة المفاسد فهدم 
ؤإعادة؛الخالع الاحتيال ثم ومقصودها، مفهومها عن ؤإحراحها 

بمغالاحتيال تم النكاح، اد فعن بالبحثا الاحتيال نم النكاح، 
المكرس الأمور هذه في - المحلل بنكاح الاحتيال ثم العللاق، ونؤع 

عنالعقلاء ينفر الذي واللم-، الله، ؛ايايث، والاستهزاء والخداع 
الضاريكسبا بعض ش رأيته كما فيه، الكفار طعن ؤيوجب الله، دين 

منزهبريء الإملأم دين أن الفطرة صحح مؤمن لكل ؤسين وغير٠-٠(• 
وأنارهبان، ومخاريق اليهود حيل تثبه التي الخزعبلأتؤ هذه عن 

عليها،الفقهاء إنكار كثرة وأوحب، فيها، الناس أوقع ما أكثر 
الطلاقوقؤع واعتقاد بالهللاق، الناس حلفا هو لها؛ واستخراجهم 

فرؤعمن وغيرهم الكوفيون همع لقد حتى محالة، لا الحنثا عند 
الضعيفةالفرؤع من وكثير الأصل هن.ا على مبناه كثيرأ شيئا الأيمان 

المقدسيمحمد أبو الشيخ كان كما ونحوهم، هؤلاء يفرعها التي 
فإذامغصوبة، حجارة على نة حدارأ بني رجل مثال مثالها يقول؛ 

غيره؛فاستحقها الأماس، يي التي، الحجارة تللئا استحقاق في رنع 

»إءاْة«.)ح(: ني )١( 
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محكمةأصول على تكن لم إن الحنة الغرؤع تلك فإن بنازْ؛ انهدم 
مضة.لها يكن لم ؤإلأ 

مدالمحت محي العللاق لزوم وامحقاد يالطلاق الحلف كان فإذا 
محيالإسلام أمور يعص غيرت مل التي العظيمة المفاسد هده أوجب 

بهأحبر كما الكتاب، بأهل سبه هزلاع مي ومار ذلك، معل من 
ولااض كتاب في ليس به الحلف، ئد الطلاق لزوم أن ْع س، المي 

منهمأحد ولا بل .ؤ، اممه رمول أصحاب به أفتى ولا رسوله، سنة 
العلماءولا ازرا،، باحلهم التابعون عليه اتفق ولا أعلمه، ميما 

منأكثر ماله لمن حجة ولا الشريعة، لأصول مناسب، هو ولا يحدهم 
علماءأئمة لقوم بتقليد معتقد مياس على استندت، مستمرة عادة 

لملكن بهم، يظن ما فوق ~ الحمد وش - وهم الأمة، ئد محمودين 
منفيه حالفهم ومد رسوله، ؤإلى اه إلى بالرد إلا التنانع عند نزمر 
منأعيان عن ذكرنا فد فإنا فوقهم. أو مثلهم بل دونهم، ليس 

وأحنهودينه، وفقهه إمامته على المجمع عمر بن اض كعبد - الصحابة 
أمثلمن وهي س، اف رسول ربيبة ونينجا المؤمنين، أم حفصة 
أولىوالطلاق بالعتق، الحلف في بالكفارة الإفتاء _ت الصحابة فقيهان، 

وفقهاعلما التابعين علماء أفاصل محن وهو طاوس، عن وذكرنا منه• 
له.موقعة بالطلاق اليمين يرى يكن لم أنه ودينا؛ 

لهدهمقتضيا به اليمين في الحنث، محي الطلاق لزوم كان فإذا 
ماأن على دليلا هذا كان الحال! هده الشريعة فى وحاله المفاسد، 

فيعليه نبهتا كما رسوله، ولا اض يشرعه لم الفساد هوا إلى أفضى 

فيليس حطأ وهو ' الدين؛ يوم 'ألى المطبوئ ني يوجل- اناا ا;إحكلمة بعد )١( 
٠)ءقفي العيثمين عحمد شيخنا عليه وصرب النسخ، 
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.ونحوها الخضر وبيع ويستثمرها يزرعها لمن الحدائق صمان 

ليعمنأو رحمه، ليقعلعن حالف، إذا بالطلاق الحالف أن وذلك،! 
أوالفاحشة، ليأتين أو المعصوم، لم المعالوْ ليقتلن أو أباه، 

الإثمكبائر من ذللث، ونحو وزوجه المرء بين ليفرقن أو الخمر، ليشربن 
عليه،المأحاإوءح هذا يفعل أن إما أمور• نلاثة بين فهو والقواحس، 

منكثيرأ أن »ع والأجرة، الدنيا صرر من فيه لما لم ميقوله لا فهدا 
سبباذلك كان بالطلاق، حلف، ئد رأاْ إذا المفتين: من بل الناس 

عيره.ؤإقامة عليه الأمر لتخفيف 

قوماستخرجه كما المذكورة، الحيل تللث، ببعض يحتال، أن ؤإما 
والمكرومخادعته الله ؛آيايت، الاستهزاء من ذللا، ففي المفتين• من 

الله،لحدود والاعتداء والدين، العقل وصحفإ له، والكيد بدينه اليء 
منكان ؤإن به، حفاء لا ما عانه في والإلحاد لمحارمه والانتهاك 

فيالفلعل من لحل فقد ذللاج، بعض تجيز يقل• من الفقهاء إحواننا 
ظاهرائه فما - ف المتقى المجتهد لماحبه مغفورأ كان ؤإن - ذللئ، 
الدين.حقيقة تأمل لمن 

امرأتهيطالق بل عليه، ، المحلونيقحل ولا يحتال، لا أن ؤإما 
منذلك ففي الهللاق. ونؤع اعتقل- إذا الله يخشى من يفعله كما 

رسوله.ولا اطه يه يأذن لا ما والل-نيا الل-ين في الفساد 

حالاستقامة مع عنه منهي الطلاق فإن الدين• اد فأما 
المختالعايت،ارإن النبي قال حتى العلماء، باتفاق الزوجين 

زوجهاسألت، امرأة ارأيما وقال! ، المنافقّادتإاال هن وال٠نتزءامتإ 

.٣١٦٣والمهقي آآ/؛لأ، واحمد ، ١٦٨/٦الماتي أخرجه )١( 
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الجتة®رائحة عليها فحرام بأس غير س الطلاق 
عنروايتان وفيه مآكروه؟ أو محرم هو هل ت العلماء اختلفا وقد 

بالطلاقحلف عمن متل لما أحمد حواب نوا امتحومحي أحمد، 
اممهأباح فد يطأها، ولا يطلمها محقاوت حائض؟ وهي امرأته ليطأن 

الحائض.وطء وحرم الطلاق 

الطلاقإن ت قوله على إما أصلين• على يتوجه الاستحسان وهلءا 
فإذاؤإلأ الوطء، تحريم دون تحريمه يكون أن[ توإما بحرام، ليس 
حرام.إلى إلا حرام من يخرج لم حراما كلاهما كان 

الطلاقلزوم فإن يوصف. أن من مابين •' الدنيا محرر وأما 
بهتأت لم ما الضرر من يوحم، الأوقات من كثير في به المحلوف، 

زوجهاصحبة في تكون الصالحة المرأة فان قهل، هدا مثل في الشريعة 
النيفيها قال التي متاعه وهي كثيرة، نين ّالصالح الرجل 
أعجبتك،إليها نظرت إن المؤمنة، المرأة متاعها وحير متاع، ®الدنيا 

ومالك((رص،نفسها فى حفظتك عنها غستا ؤإن أطاءتلث،، أمرتها ؤإن 
المالررأي المهاجرون: سأله لما قوله في س الني بها أمر التي وهي 
صالحةوامرأة ماكر، وقلب، ذاكر، لسان أقفله: فقال: فنتخل.ْ؟ حير 

أبيبن سالم حديث، من الترمذي رواه ، إيمانه« على أحدكم تعين 

وأحمد(، ٢٠٥٥ماجه)وابن (، ١١٨٧)والترميى (، ٢٢٢٦داود)أبو أحرجه )١( 

ظؤؤ.الثمين مجحمان شيخنا وصححه ، و)د( )ج( من والمثت •ؤإنما*، : اامaلوءة في )٢( 
ماجهوابن ، ٦٩آ/اني والن(، ١٤٦٧)لم م٠ المزمنة ارالمرأة إلى أوله أحيج )٣( 

آخرأما ااالمؤمنة«، بدل ااالمالحة« وعندهم ،  ١٦٨؟/وأحمد (، ١٨٥٥)
•مآ.٤ \إ وامميالس ، ٢٥١؟/ وأحمد ، ٦٨/٦ائي النءأخرحه الحديث 

.٢٧٨/٥وأحمد (، ١٨٥٦)ماجه وابن (، ٢٠٠٩٤)الترمذي أحرجه )٤( 
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بهالله امتن ما والرحمة المودة من بينهما ويكون ثوبان. عن الجعل 
لئتكؤإأنييجا أمسكلم نن ام حإى أف ءايننوء ^٧٢، بقوله• تابه كض 

أشدالفراق ألم فيكون [، ٢١]الروم؛ ويح-عهه ثؤدء يهمكم محبمل إثها 
فراقمن وأقد المال، ذهاب، من وأشد أحيانا، الموت من عليهما 

منوعلاقة حب منهما واحد كل بقلب كان إن خصوصا الأوؤنان، 
نمحالهم، د ؤيفبالمراق يضيعون أؤلفال بينهما كان أو صاحبه، 

نعمةزالت، لما الثر ووتؤع أقاربهما، بين الفهليعة إلى ذللئ، يفضي 
[.٥٤]الفرقان: يظه مثا ؤئ>مإم ت قوله في بها افه امتن التي المصاهرة 

جعلؤو، ت تعالى قوله عموم في الداحل الحرج من هذا أن ومعلوم 
وكيدI بقوله المنفي العسر ومن ٨^١[، ]الحج؛ ه حج ين ألذن 1، 

[.١٨٥]القرة: د*ْىإ يميد ولا آقنر يمحئم اثه 
منان ؤإحبر فعل بالهللاق عليه المحلوف، كان فلو ت وأيضا 

الله،ثيل مفي وجهاد رحم، وصلة علم، وتعليم وعناقه، صدقة 
اللهيحبها التي الصالحة الأعمال من ذللث، ونحو الماس، بين ؤإصلاح 

ذللث،،يفعل لا الطلاق في العغليم الضرر من عليه لما فإنه ؤيرصاها، 
أعفلمالعللاق من الماثئ الفساد يكون قي. لأنه شرعا، به يؤمر ولا بل 

التيهي ية المنوهدم الأعمال، هذه من الحاصل الصلاح من 
[،٢٢٤]البقرة: ؛١^١^!^ ^،^٤ أق ■،ثزأ ؤولأ بقوله: اممه أزالها 
اممهعند آثم أهله في بيمينه أحدكم يلج ®لأن بقوله• . المبي وأزالها 

اللها<لا،.فرض التي الكفارة يأتي أن من 

الملأيثه،المضرات هده أحد في نفه أوقع الن>ى فهو قيل• فإن 
يحلفج.أن له ينبض كان فما 

.٣٢ص• تخريجه يق )١( 
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مخرجله يكن لم الإنسان فعله إذا ذنب شريعتنا في ليس قيل• 
حمالهكما إصرأ علينا يحمل لم اش فإن عظيم، يمرر إلا بالتوبة منه 

حالفهفي ا3كبائر من كبيرة أتى قد هذا أن فهب قبلنا. من الذين على 
أنشريمتا أصول يناسب فاكيف الكبيرة، تللث، من تاب ثم بالهللاق، 

الذيبخلاف وهذا مخرجا؟ منه يجد لا عليه، الذو_، ذللث، أثر يبقى 
مريدوهو إلا ذللث، يفعل لا فإنه عليه، بالحلف لا المللاق، ينشئ 

وقدذللث،. ونحو عاليها غميه أو للمرأة، لكراهته إما للهللاقت 
بامحيارْ،بالطلاق يتكلم إنما كان فإذا نلأى، الطلاق افه جعل 

هذامثل في الضرر وقؤع كان صممرقات،. مرات، ثلاث، ذللث، ]ووالى[لا، 
أنكان ؤإنما الهللاق، يكن لم مقمودْ فإن الأول، بخلاف نادرأ، 
تضطرهأو الشؤع، يأمره قد ثم يفعله. لا أو عليه، المحلوف يفعل 

لسببه.ولا له، اختياره بغير الطلاق فيلزمه تركه، أو فعله إلى الحاجة 

الأيمان!باب فى . محمدأ به اممه يمث، الذي فإن وأيضا! 
فيكانوا فإنهم التحريم. أو بالإيجاب تثقيلها لا بالكفارة، تخفيفها 

الإسلامأول في ذللث، على واستمروا هللاقا، الفلهار يرون الجاهلية 
،.ا٠رأتهأ من ه الصامت، بن أوس ظاهر محي 

منبيتهما ليس فإنه والغضب،، اللجاج ينذر فالاعتبار وأيضا! 
بإلغاءوالقياس تأثيره. عدم اه ثاء إن ومحنيين ذكرناه، ما إلا الفرق 

المعتبرين.العلماء باتفاق الاعتبار س يكون ما أصح الفارق 

أعتقأن فحلي شربت، أو أكلت، إن قال! إذا الرحل أن وذلل؛،ت 

ذلك®.ءوله )ج(! في )١( 
والبيهقي، ٤ أ/٦ وأحمد (، ١٨٨)ماجه وابن ، ١  ٦٦٨! ائي النأحرجه )٢( 

 /U٠٣٨٢
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محرمفأنا أو الحج، فعلي أو امرأتي، أطلق أن فعلي أو عبدي، 
يمينكمارة تجزئه فإنه _ت صدفة نعلي أو صدقة، فمالي أو بالحج، 

الصحابة،ؤإحماع والسنة الكتاب، بدلالة فدمناْ كما الجمهور عند 
أوالطلاق، فعلئ هذا شربت أو هذا أكلت، إن ت فال، إذا فكذللث، 
قال:ؤإن أحرار. فعبيدي أو لألق، فامرأتي أو لازم، لي فالطلاق 

فهوكدا، أنمل لا يلزمني الطلاق أو كذا، أنحل لا الطلاق علئ 
أفللا لازم لي الحج أو كذا، أفل لا الحج ^٢؛، نول؛ بمنزل 

ولاانمربخ، عن مأثورتين ليستا محا.ثتان يمينان وكلاهما . كذا
المعانىهذه من صاغوا حرون تأ المؤإنما الصحابة. عند محروقتين 

كانالتي كالأيمان بالأحرى، الجمالتين إحدى وربطوا أيمانا، 
البها، تحلفا الحرب وكانتا بها، يحلمون الصحابة من لمون الم

يقتضيمحدقة: فمالي كدا فعلت، إن قوله: أن إلا وهذا، هذا بين فرق 
وحوليمتفس قلق: فامرأتي وقوله: الفعل، عند الصدقة وجوب 

يحدُثجلم ؤإن الشرمحل، بنفس الطلاق وفهمع يقتضي فالكلام الطلاق. 
صدقة.أحلاثا حتى الميتة ومع فتفي ولا طلاقا، هذا بعد 

وجهين:مجن المفرقون الفقهاء اعتمده الذي الفرق هذا وجواب 

عليها،المقيس الأصول بعض في الفارق الوصف، متع أحدهما: 
عليها.الفروع صور بعض وفي 

التأثير.عدم بيان والثاني: 

فأناأو صدقة، نمالئ كذا فحلت إن قال: إذا فإنه الأول: أما 
والإحرامالصدقة وجود بالمنة فالمعالق هدي: فبحيري أو محرم، 

المقسة.لعلها ققفب؛ الخي؛مض محمد شيخنا نال 
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وامرأتيحر، فعبدي قوله؛ قي المعلق أن كما وجوبها، لا والهدي، 
منالفقهاء اختلف، ولهدا . وجوبهمالا والعتق، الطلاق وجود طالق؛ 

هللاه، صدئة وهدا هدي، هدا ! ثال(إذا فيما وغيرهم، أصحابنا 
فهوملكه، عن يخرج ءالا: فمن يخرج؟ لا أو ملكه عن يخرج 

الصدئةأن الباب،؛ في ما أكنن ملكه. عن وميم زوجه كخروج 
له.تأثير لا وهدا والعبد، الزوجة يخلافج الناس، يتملكها والهدي 
لأفعلنيلزمني الطلاق أو كدا، لأفعلن الهللاق علي تال،ث لو وكدللثط 

هنابه المحلوف، جعل فهو • كدا لأفعلن الحج علمحا * كقوله فهو كذا، 
أطلق.أن فعلي كدا فحلت، إن قال،؛ كأنه وجوده لا الطلاق وجوب، 

وجوب،صيغة به المحالوف، يكون بالهللاق الحلقي، صور فبعفى 
١وجود صيغة به المحلوف يكون بالنير الحلف صور بعض أن كما 

وجودهنا بالفعل المعلق أن هب فتقول،؛ الثاني؛ الجواب وأما 
والصياموالحج الصدقة وجوب هناك والمعلق والعناق، الطلاق 

الوجودوداك ، الوجوب هدا Jبورتؤ الرط موجهب، أليمي والإهداء، 
الشرط؟وجود عند 

كفارةيجزيه بل الوجوب، ذللث، يثبت، لا الشرط عند كان فإذا 
كفارةيجزيه بل الوجود، ا هن. ت، يثبلا الشرط عند فكن.للثا يمين، 
فإنكدا، فعل إن كافر أو نصراني أو يهودي هو قال؛ لو كما يمين، 

يوجدلم الشرط وجد إذا ثم الثرط، عند الكفر وجود هنا المعلق 

ابلوسان4ت وتأحير تقديم الكلام في بوجد 'الوجوب' كلمت• بعد رجا ني  ٢١'
يمينكفارة يجزيه بل الوجوب هذا يثبت لا الشرط عند كذلك يمين كفارة يجزئه 

عندالوجوب ذلك يثبت لا الشرط عند كان فإن الشرط، وجوب عند 

٠؛١ , , ٠ يهودي هو قال لو كما بل الوجود هذا يثبت لا الشرط 
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قالولو • شيء يلزمه لا أو يمين كفارة يلزمه بل بالاتفاق، الكفر 
قولهبمنزلة الكفر، للزمه كافر! أو نصراني أو يهودي هو ابتداء! 
يومصوم وءلي، هدي، البينة وهدم طالق، وامرأتي حر عبدي ابتداء! 

الهلالأهل إذا كقوله! وجوده يقصد يثرمحل الكفر علق ولو الخميس. 
لكنبكفره، يحكم أن الواجس( لكان الإسلام. دين من يرئث، فقد 

عقيدته.فاد على دليل توقيته لأن الكفر، ]يتأحر[ل^ لا 

فقهل.الكفارة عليه إنما بالنير! الحلف، في قيل فان 

كمايالهللاق، الحلف، في وكدللئإ بالعتق، الحلم، في مثله قيل! 
\>/\و.أطلق لوقال،!سلتيأن 

شيء،يلزمه لا امرأتي® أؤللق أل، ُفعلي قال! إذا إنه قال،! ومن 
كونهفي طاوس توقفإ ولهذا شيء. يلزمه لا الهللاق! في قوله فقياس 
يميتا.

محنيخير هنا فكذللث، والذكفير، به الوفاء بين يخير إنه قيل! ؤإن 
منهاحتيارأ كان امرأته وطيء فإن التكفير. وبين والعتق الهللاق 

تطليقها،وبين التكفير بين مخيرأ كون الظهار في أنه كما للذكفير، 
حتىالوهوء له يجوز لا الفلهار في لكن الكفارة. لزمته وطئها فإن 

فقوله!هنا وأما عليه. حرمها وزور القول( من منكر الغلهار لأن يكفر، 
قال،!أو أطلقها. أن فعلي قوله! بمنزلة فهو طالق، فهي فعلت إن 

كفارةفحليه يهللقها لم ؤإن عليه، شيء فلا طلقها فإن لأطلقنها، وافه 
يمثن،•

يهللفهالم إذا الفور على الكفارة تجس( فهل يقال،! أن يبقى 

ُلآاجزُ•• رج( في )٢( )أ(■ المخهلوط ينتهي هنا )١( 
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تجبلا أو يطلقها، ولم الساعة لأطلقنها واش قالت لو كما حينئذ، 
على، Jjbما منه وحد إذا إلا تجب لا أو إمساكها، على عزم إذا إلا 

لعس_،اكها ؤإمفراقها سن يخير كالذي فعل، أو قول من بها الرصا 
الهللاق؟يفوت حتى يحال تجب لا أو عبد، تحت وكالمعممة ونحوم، 

ونحوهدى أو صدقة مالي فثلث، ت قال لو كما ذللث،، في الحكم قيل 
ذللث،؟

يوحدلم ما التراحي، على محنهما مخير أنه ذللئا؛ في والأنس 
الخيار.أنواع كسائر بأحدهما، الرصي على يدل ما منه 

فصل

شيئين;أحد عندنا المشهور على والغضب، اللجاج نذر موجسا 
فياللففل موجب، أن ريسا ولا المعلق. فعل ؤإما التكفير، إما 

أوألف، صا.قة أو ركعتين، مجلاه فعلي كذا فعلت، إن قوله؛ مثل 
ينمخير فهو الفعل• عند الوجوب هو شهرت صوم أو الحج، فعلي 
الوجوبليلتزم[را، لم فإذا اوكفارة. وجوب وبين الوجوب هذا 

منهماكل الوجوبين، أحد له فاللازم الكفارة. وجوب ثبت، المحلق، 
المخير.الواجب، في كما الأحر، ءا.م بتقدير تابت، 

تطليقأو السال، هذا عتق فعلئ كذا فعلت، إذا قال: إذا وكذللث، 
استحقاقيوجب، ذللث، فإن أهدي، أو أتصدق أن علي أو المرأة، هذه 

للهاJي.والLلنة للتصدق، والمال للإعتاق، العيد 

هدي،البينة وهاله صوقة، المال هذا فقال؛ ذللث، ئجر أنه ولو 
يستحقأو بذللث،، ملكه عن يخرج فهل البد، هذا عتق وعلي 

)ح(من والمثبت، ، ايّتلزم، ت المعلومة ني )١( 
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وتف.هدا قوله؛ يثبه وهو حلاف، فيه الإحراج؟ 

إسقاطفهو طالق، المرأة وهذه حر، العبد هذا هال،؛ إذا وأما 
قذفي.من أو فلأن، دم ومن كذا، من فلأن ذمة برئتا ت فوله بمنزلة 

الئاالماJحق إسقاط باب من والعرض والمال الدم حق إسقاط فإن 
اليمين.وملك البضع يملك 

فامرأتيأو العتق، فعلي أو الطلاق، فعلي فعلتج إن فال• فإذا 
يكونفإنه الأمرين! أحاو موحثه إن ونلنا! أحرار، فعبيل.ى أو طالق، 
فهذانال! لو كما الكفارة، وجوب وبين ذللئج، ونؤع بين مخيرأ 
هدى.البينة هده أو سةة، المال 

أوأحرار، فعبيدي الشمس طلحت إذا نال! لو ما ذللث، ونغلير 
ذلككان أحدهما احتار إذا فإنه - إليه التخيير وقان! - طوالق ائي ن

التكفير.وحوب أو الوقؤع، من الأمرين أحد احسارْ بمنزلة 
أوأربع، من أكثر وتحنه أسالم إذا أيضا! ذلك[ ]ومنال 

أحدالفرقة فيها تكون التي المواضع فهده ! إحداهمافاختار أختان، 
طلاق،إنشاء إلى يحتاج لا الفرقة، نؤع أو معين، فرقة إما اللازمين• 

النفيائرفي كما تعيينه، يوجب بما إلا العللاق يتعين لا لكن 
المن.كورة.

حينمن أو الاختيار، حين من يقع فهل الطلاق: اختار إذا ثم 
ذلك.نظير على يخرج الحنث؟ 

اممفيراخترت والغضب! اللجاج نل،ر مسائل حنس في قال فلو 
بالفعل؟إلا يتعين لا أو بالقول، يتعين فهل المنذور! فعل اخترت أو 

)حعن والمثت أسلم'، إذا وايفأ ذلك •روأمثال التكفير! بعد الثومة في 
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محنالتخمحر ؛ي كما بالقول، تعين الوجوبين، بين التخير كان إن 
والعتق.الطلاق وبين النساء، 

حمالين كالتخثير بالفعل، إلا يتعين لم الفعلين ين كان ؤإن 
اتكفارْ.

كدافعلت إن ت فوله في كما والحكم، الفعل بين كان ؤإن 
بيتيأو صدقة، مالي أو هدر، دمي أو طالق، امرأتي أو حر، فمدي 
بحانهوافه بالفعل. إلا الفعل يتعين ولم بالقول، الحكم تعين هدى؛ 

أعلم.وتعالى 
آلهوعلى محمد سيدنا على اطه وصلى اطه، تيئر ما آخر 

•وملم وصحبه 

^2؛^
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ا؛دحاديثفهرس 

الممحأالحدث

الكيتةوعليكم الصلاة ائتوا 
حجةفي عمرة ت نل ت وقال ربي س آت أتاني 
لأراكمإني يدم نفي فوالدي والجود الركؤع أتموا 
ظهريحلف عن أراكم فإني الصفوف أتموا 
مفرقوم فإنا صلاتكم أنموا 

ركوعكمفي اجعلوها 
سجودكمفي اجعلوها 
أيديكمتحت اض وجملهم حولكم إحوانكم 

تسعونتأتوها فلا الصلاة أتيتم إذا 
تعونتأتوها فلا الصلاة أقيمت إذا 
امتهلعتمما منه فأتوا بأمر أمرتكم إذا 
أحدكم(صلى إذا )انفلر فليخفف الناس أحدكم أم إذا 
اوصاهمرة أو جس على أمرا أمر إذا 
هف فكبر صلاتك في نمت أنت إذا 
القرأذناب واتبعتم بالعينة تيايعتم إذا 
المجدإلى عامدأ حرج ثم وصوءه فأحسن أحدكم توضأ إذا 
أحلفوعد ؤإذا كذب حدث إذا 
وأقيمافأذنا الصلاة حضرت إذا 
أحدكملكم فليؤذن الصلاة حضرت إذا 
منهاحيرأ عترها فرأى اليمين على أحدكم حلف إذا 
متهاحيرآ غيرها فرأيت يمين على حلفت إذا 
مراتنلاث فليقل أحدكم ركع إذا 

٩٠

١٥٣

٧٦، ٧٥

٧٥

١٥٧

٧٨

٧٨

٢٩٦

٩٠

٩٠

١٢٩

١١٩، ١١٨

٢٧٩

١٢٤، ٥٩

١٨٣

٩١

٢٧٧

٩٤

٩٨

٣٥٠

٣٤٨

١١٧

٣٧٩



الصفحت

يدميومئ ولا صاحه إلى غاليلممت أحدكم سلم إذا 
فليخففالناس أحدكم صلى إذا 
أجمعونحلوصآ فصالوا جالسا صلى إذا 
صلاتكتمت فقد عدا فعلت إذا 

الماءمن بمنحرمحه فلتتس اللل من أحدكم تام إذا 
الإناءفي يدم يغص فلا الليل نوم من أحدكم تام إذا 
الشالةاستقبل !م الوصوء فامخ الصلاة إلى قمت إذا 
القرآنمن معك نير ما اقرأ ثم فكبر الصلاة إلى قمت إذا 
القرآن1م اقرأ نم فكر القبلة إلى نوجهت قمت إذا 

مؤذنالها وجعل دارها أهل توم أن ورقآ لأم أذن 
أحيهمال أحدكم يأحد بم الثمرة اض مغ إذا أرأت 
أحيكمال تستحل بم الثمرة اه منع إن أرأيت 

حالصامتافقا كان فه كن س أرح 
تصللم فإنك فصل ارجع 

والحمامالمقبرة إلا مجد كلها الأرض 
الصلاةفي كنوا ما 

صلاتهمن يسرق الذي سرتة الناس أسوأ 
شاوواما وليشترًلوا عنقيها فا أشتريها 
والسجودالرمع في اعتدلوا 

عاشما النيئ حدمة عليه واشترطت سلمة أم أعتقته 
قضاءأحنهم الناس خيار فإن إياه أعطه 
سخهلكس برصاك أعوذ 
التاماتالاله يكلمان أعوذ 
بوجهكأعوذ 
اشميل وفي اه بم اغزوا 
يكدااقرأ بكيا، اقرأ معاذ؟ ا أتت أفتان 
المجأفرد 

شاكروقلب، ذاكر لسان أفضله 
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اكمحةالحديث

بناصحتنرجل أنل 
شئاما ذلك على مها أنركم 
تطوقيلا أن غتر الحاج يقضى ما انضي 
بعدىمن لأراكم إني فواض والجود الركؤع أنتموا 
ظهريحلف من أراكم فإني انمفوف أنموا 
ظهريدراء من أراكم نإني وتراصوا صفوفكم أنموا 
ءانتنمن وءافى هديت نمن اهدني اللهم 
ينهماما وملء الأرض وملء موات الملء الحمد لك ربنا اللهم 
والخطاياالذنوب من طهرني اللهم 
آمنتوبك ركعت لك اللهم 

فخد،على يده يضع أن أحدهم أو أحدكم يكفي أما 
ضامنالإمام 

الجوانحبوضع أمر 
محارهنؤيفارق أريعا يمك أن سلمة بن غيلان أمر 
الأحرىؤيفارق إحداهما يختار أن الديلمي نروزأ أمر 
ماآلو ولا الأحرمحن في وأحذف الأولين في فأمد أنا أما 

.الد رسول صلاة محن به انتدبت 
اشكتاب فى لت شروطا يشترطون رحال بال ما بعد، أما 
لكوهته نقد المْلد_، عيد ولمي لي كان ما أما 
لكم(يملون )اننلر أمحاءوا ؤإن ولهم غلكم أحنوا إن 
التكسرالناس يسمع كان ؤء يق انمد بكر أبا أن 
الشروطأحق أن 
أطاعتكأمرتها ؤإن أءجيتلئا إليها نفلرت إن 
غيهاتأكلوا فلا غيرها وجدتم إن 

ومولأناأحونا أنت، 
دنياكمبأمر أملم أنتم 

نافعلوهبه أمرتكم  ١٠اننلروا 
القرآنمن معالثج بما أنكحتكها 
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الصفحةالخاوث

ستروننكم 
لهتوفرا أن الشروط حق أن 
درهمآلاف سة وعليه توفي حضير بن سيد أذ 
الشيطانبيت لحمام ان 
صلاتيليقهير ا1بارحة على تفلت لشيطان ان 
الإبلأصحاب الفدادين في القلوب وسوة لغلظة ان 
أمسهايه حدثت عما لأْض تجاوز لله ان 
حماعةفي الصلوات هاو0 ؤإن الهدى سنن لييكم شيع ش ان 
قيامهلكم وسنتت رمصان صيام عليكم قرصن ض ا ن 
الصلاةوشطر الصوم المسافر عن وصع ض ان 
الشبهاتورود عند النافد الصر يحب لله ان 
المنافقاتهن والمنتزعات لمحتلمات ان 
عملهمن القيامة يوم العبد يحاسب مجا ول أن 
القيامةيوم يه الناس يحاسب ما ول أن 
الإقامةؤيوتر الأذان يشف، أن أمر لالا بن 
فقههمن ميتة حهليته وقصر الرجل صلاة ول طن 
لشغلاالصلاة ى فن 
كُلبراءُْكاك سورة تلاوته سختا الذي القرآن ي فن 

القمرهدا ترون كما ربكم سترون نكم 
ميسرينبعثتم تما 
أعتقلمن الولاء نما 
هكذايقول أن أحدكم يكفي نما 

التكبيريتم لا وكان . اممه رسول مع صلى نه 
الشيهيانفيه حصرنا مكان ته 
بخيريأتي لا نه 

صمن حلقت حن نها 
.اف رمحول لصلاة نها 
صائمإذأ إني 
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امحاحتالخاوث

00

,٢٦٧

يقولواالناس فخاطب ياتم إني 
اطلهاان ١;؛^ ؤإتي الصلاة في لأدخل إني 
فيهاأٍلول أن أؤيد وأنا الصلاة إلى لأثوم إني 
هدئيوقلدت رأس لبدت إني 
منهاخ؛رأ خموط فأرى بمتن عر أحلف لا اه ثاء إن والد إني 
بنابملي . ائد يصول كان كما بكم أصلي أن آلو لا إني 

واكسروهافيها ما أهريقوا 
لليأم لا . الم رسول صلاة تلك ليس أو 

بأسغير س الطلاق زوجها سألت امرأة أيما 
با»للفهو اش محاب في ليس شرط أيما 
منما عر فهو الجاهلية في فم فم أيما 
تنمرونؤيهم ترزقون بهم 

يتفرقالم ما بالخيار البتعان 

اشْلانفرني بين الشمس كان إذا حش يمهل التافقض صلاة تك 
الحجإلى بانمرة تمع 

القاسم.ثكاكلث،أناك،نتأ؛ي 
إلىيلتنت وهو يصلي . الد رسول فجعل المح صلاة يعس بالصلاة ثوب 

الناسوتركهن يفعلهن كان 

لأتأحرإني فمال . الد رسول إلى رجل جاء 
والعصرالتلهر في . الد رسول نيام حزرنا 
بالمعروفوولJك يكفياك ما خدي 
أءسلن الولاء فإنما الولاء، لهم واثترمحلي خذيها 
باشالشرك كفارة: لهن ليس خص 

المؤمنةالمرأة متاهها وخر متاع الدنيا 
قضىإذا سمحا اشترى إذا سمحا عبدأ الد رحم 

فركوعهقيامه فوجئت محمد »ع الصلاة رمقت 
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اسطالحديث 

١٢١المغرب ر الطور مرأ . افه رسول سمعت 
٧٤الصلاة تمام من الصف تسوية فإن صفوفكم سووا 

٢٩١٠آ،اؤكم ولا انتم تحرفوا لم بما يحدثونكم أقوام سيكون 
١٠٧وفتها عن الصلاة يوحرون أمراء يعدى من سكون 

٢٦١^وأوثق أحق اه شرط- 
٢٠٤حلة ألفي على نجران أعل صالح 
٧٢صدفته فانلوا عليكم بها الد تصدق محدقة 

٢٨١حراما أحل صلحا إلا المسلمين ين حائز الصالح 
٢^١ركعتان الجمعة وصلاة ركعتان، الفر صلاة 
١٦٠لكم يصاد أو تصيدوه لم ما حرم وأنتم حلال لكم البر صيد 
٠٥ الأذان محدورة أبا عالم 

٠٧ المهديين الراشدين الحلفاء وّثة بثي عليكم 
٣٠الشيطان محن الغفب 

٠٢ ٤ نمرهم إلى ألجأهم حتى حمر( )أعل قاتلهم 
١٧٢الشياطين' فاحتالتهم حتفاء، عبادى حالقت، 'إني تمالى- اظه فال 
٢٨٠القيامة٠ يوم حممهم  ٧١،ثلاثة تعارت اطه قال 

٢١٥ربا الميالات 

١٣٣الركوع)القنوت( نل 
١٢٠،الزلزلة• ؤرة بأصنارء بعض في الفجر صلاة في قرأ 

٢٦١^أوثق الد وشرط- أحق اطه قضاء 
١٢٠الغداة صلاة في يمرأ . الص صوت أسع كأني، 
١٠٦النار ت، م ١٠٠الوضوء ترك منه الأمرين آخر كان 
١٣٢ الثمين كفارة الله انزل حتى يمين في يحنث، لا بكر أبو كان 
٧٧س k فتنك: الصلاة ش حمه إلى الرحل يكالم أحدا كان 
٠١ ٦ الحمد للث، ربنا اللهم  '•قال الُكوع من رأمه رفع إذا كان 
١٠٢الصبي بكاء يهع اطه. رمول كان 
٠١ ْ الجدتين وبين ومجودْ الني. ركوع كان 
١ ٠٢تمام في صلاة الناس أحف من كان 

١٠٨٤



الصمحت

الشمستدحض لحض الأولى تدعونها التي الهجير بملي لكن 
ذلكنحو العمر وش هاه بمش إدا ^ j^-iالفلهر ش يقرأ لكن 
ونحوهاألثبمد رألر»ا؛ا الفجر ش يقرأ لكن 
حمدهلمن الد سمع الركؤع! من رأمه يريع حين يقول لكن 
صلاتهتاللث، تزل فلم وريع حفص كلما الصلاة ؛ي يكبر كان 
ؤيكملهاالصلاة يوجز كان 

٢^؛^^آلقبمي أس وض يترل حش السورة ضل بمرق لا لكن 
وركوعهقيامه . الثه رسول صلاة كانت 
٠٢٦٧أوثق اه وشرط أحق افه كاب 

إلاباطل فهو ارجل به يلهو لهو كل 
نمدأصلأت4 لكانت الصلوات . الض *ع أصلي كن 

عنهنهى . الني أن رافع فزعم أول عام لكن حش بأسا بالشر نرى لا كئا 
مناه عند آثم أهله في بيمينه أحدكم يلج لأن 

وحجاعمرة لبيك 
سنهأنها لتعلموا 

ناعومحالجملوعا الشحوم عليهم حرمت اليهود الله لعن 
صه الني لعن 
.اظه رسول سمر نصليها كن1 صلاة على ذكرنا لقد 
.محمد صلاة بتا محلى لقد 

حاجهفيقضى القيع إلى الذاهب فيذهب تقام الظهر صلاة لكنت لقد 
القيامهيوم إسته عند لواء غادر لكل 
بهيعرف القيامة يوم لواء غادر لكل 

أمروذكن الزارعة يحرم لم 
العبجمرة رءى حتى يلي يزل لم 
استدبرتما امحري من استقبلت لو 
حاتحةفأصابته ثمرآ أحيك من بمت لو 
لكحير لكان لأحوالك ترمميها لو 
جوارحهلخنعت هزا قالب حثعر لو 
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اكمحتالخدث

صدقةارمق حمسة دون فيما ليس 
سعةديتنا في أن اليهود ليعلم 

أبمارمملتغثلس أو ذلك عن لمتهن 
الماءإلى أبصارهم يثخصرن رجال لمهين 

شصحيل أذناب كأنها سده يومئ أحدكم بال ما 
صلاتهمفي أبصارهم يرفعون أقوام بال ما 
بمحاتلكم؟تصنعون ما 
الدنياغارق حتى يقتن زال ما 
الفطرةغير على ث ث ولو صليت، ما 
.اض رسول من أتم ولا صلاة أوجز أحد حلف، صلمش  ١٠
الدبرسول صلاة أسه . الله رسول بعد أحد وراء صاليت، ما 
ؤالمي من صلاة أتم ولا صلاة أحف، قط إمام وراء صلمت، ما 
منهاحيرا غيريا فأرى عليها احلف يمين الأرض على  ١٠
ةالد رسول رأيت، وقد المفصل بقصار الخانرب فى تقرأ لك ما 
شمسحيل أذناب كأنها أيديكم رافعي أراكم ر  ١٠

نفهاتزمحج لا المرأة 
الهلهورالصلاة مفتاح 

القرآنمن معالث، يما ملكتكها 
يمضهحتى ينعه فلا طعاما ابتاع من 
للبائع،ثمرتها يزتر لم نخلا ابتتاع من 
سم،أن يوُن لا دعو فرسن محن فرما الحل من 
ُوابمر تور أد امحه مر إل ادعى من 
إشماأعفلم فهو أهله قي استلج من 
العبدشمن يلغ مال له وكان عبد قي له شركا أعش من 
الصلاةوأتم الوقت، فأصاب الأس أم من 
للبانعدمرنها أبرُت، قد نخلا باع من 
الجتةقي بيتا له الله بتي جدأ م )له بتي محن 
قالكما فهو كاذبا الإسلام غير بملة حلف، محن 
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اكضء4 الخويث،

٣٥٣، ٣٥٠، ٣٤٩ مهاحيرأ غيرها نرأى يمين محلى حلف من 
٣٤١، ٣٣٩ عليهحشن، فلا الد ثاء إن نقا)،: يمين على حالم، من 

٣٥٢ رمعشاء فإن فاستثتى حلف من 
٣٥٨، ٣٥٢ يحنثلم اش شاء إن ت فقال حلف من 
٢٦٢، ٢٦١ إذنهمبض ثوم أرما و زرع ص

٦٢ يجالم ثم النداء سمع من 
١٤٩ بحجةيهل أن ثاء وس سعل بعمرة يهل أن ثاء من 
٣٢٥ محيينهو *الي وكل الكمة رتاج في مالي نال؛ من 
٣٤٠ فلممترأو اش غاو،حالف، حالفا كان من 

٢٥٤، ٢٥•، ٢٣٦ أوفليزريها أرمحن ك كانت س
٣٢٤، ٢٩٣ ناليطعهاش بملح أن نذر من 

٢٨١ الحقوافق محا شروؤلهم على الناس 
٣٤١، ٣٢٧ حلئةالدر 

٢٥٩ اهأفركم ما فيها 
٢٥٥ دنتالتي الياقة لأحل الأضاحي لحوم الحار عن ض

٢٣٣، ٢٠٣ أجرمله محن حك، الأجير امتثجار عن نهمح، 
٢٢٨ الدائم ٠٧١في الرحل بول عن نهمح، 
٣٠١ -ملمأن إلا الثيا ص نهى 

٢٣٧، ٢٣٦، ٢٠٦ والمزابةالمحانلة عن نهمح، 
٢٣٦، ٢٣٢، ٢٠٦ المخابرةعن نهمح، 

٢٣٧، ٢٣٢ المزارعةعن نهمح، 
٢٤٨، ١٩٧، ١٩١، ١٧٧ صلاحهايبدو حض الثمار بيع عن نهى 

١٩٨ يزمحوحتمح، الثمار بح عن نهمح، 
٢٢٩، ٢٠٦ تثقححتمح، الثمرة بح عن نهير 
٢٢٩، ٢٠٦ الميلتمرة يع عن نهى 

١٨٤ يشتدحتمح، الحب بع عن نهمح، 
١٧٧ الملةحل( بح عن نهمحا 

٢٣٢، ٢٠٦، ١٧٧ ال—نينبع عن نهمحا 

٣٨٧



الصنمةالحدث

الغرر__؛؛؛( 
والمنايذةالملامة بح عن لهى 
محضحش المنل دعن تنهما حكا الخل، بجع عن نهمحا 
أد.>م(ت يأكل حك، الخل، بح عن نهم، 
عارضكل، من بمترز حك، الخل، بح عن نهم، 
همتهرعن الولاء بع عن نهكا 
وشرطبع عن نهم، 
الخمرتخلل، عن نهم، 
الأرضكراء عن نهم، 
المزارعكراء عن نهم، 
السعداذرام، الغراب نقرة عن نهم، 

بالكير()يجهر . اش رمول، رأيت مكيا 
يملي. اش رسول رأيتا مكيا 

النداء؟سمع هل 
المدصلاة من الشيطان ه يختلاختلاس مو 

.افه رسول ملأة شجها لأقربكم إني، بيده شي والذي 
اللهعند له آثم أهله ؛ي بيمينه أحدكم يلج لأن والله 
بضعفاتكمإلا وترزنون تصرون وهل 

الضا()يعش أحرمه لا 
أيكتهعلى متكثا أحدكم ألفين لا 
له^نة لا لن إبمان لا 
صلاحهايبدو حش الثمار ستاعوا لا 
باكراكر باعوا لا 

صلاحهيبدو حتى اكر باعوا لا 

والجودالرمع فم، ظهرْ تقم حك، الرج)، صلاة تجزئ لا 
اليهودارتكسر ما ترتك؛وا لا 
شرطومها سكحها لا 
الكتانفاتحه الأ صلاة لا 
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اكضء4الحديث 

١٦ بوضء إلا صلاة لا 
٠٦ المجد ؛ي إلا الخجل لجار صلاة لا 
١٤٠اللتل س الصيام يبت لم لن صيام لا 
١٢٦باإ3لان يقهره أن إلا عومنا فاجر يزمن لا 
١٢ • ،  ١٨٢يع ني شرطان ولا ملف ولا بح يحل لا 
^١٨صلاته في وعو المد على جلأ اش يزال لا 
٣٤٥خمس وص  ijjiحن الزاني لا 
١٤ شيء الصلاة لا 
٣٥٠ولا الرب معصيه في نذر ولا عليك يمين لا 
٦٦ومجوده ركوعه محن صله يمم لا رجل إل افه يظر لا 
٩٤صلاتي ولتعلموا يي لتأتموا مذا صنعت إنما الناص أيها يا 
١١٢٢ الإمارة سأل لا صمرة بن الرحمن مد يا 
٦٦والسجود الركؤع ش صليه يقيم لا لمن صلاة لا الملمين معشر يا 

١٢٣ ٥١لكتاب أقروهم القوم يوم 
٢٠٣الناص على كلأ يجلس ثم ماله بمج أحدكم يذهب 
٢١٢تعسروا ولا يسروا 
٣٩والحمار والمرأة الأموي الكلب الصلاة: يقطع 

٩^١٢القيامة يوم لواء غادر لكل ينصب 
٣٢٥وحلى يمينك عن كقري ونصرانية، يهودية 

٣٨٩





اللضثلدون باليعض المذكورة الآ>اديث فهرس 

الصفحالخديث

مكرم تم؛م 
ثلاثيعد النييذ تحريم 
الساعمن ن1ب ذي كل تحريم 
مخلبذي كل تحرثم 
الخمرلحوم تحريم 
الخللحوم تحليل 

راكلهالفرس ذح 
الرابعةأو الثالئة ،ي الخمر شارب تتل 
-الخمر أي - دنانها وكر فلرونها بشق . امرْ 

سرة(بن رجابر الإبل لحم س الوصوء 
عانبابن رال؛راء الإبل لحم س الوصوء 
حضر(بن راميي الإبل لحم من الوضوء 
الئرة(رذي الإبل لحم من الدصوء 

نكنى وءاسة صلاته. 
الصفيدي بين أتانه على اجتاز لما هماس ابن حديث 

الضحكس الوضوء 
الصلاةش النعلين حلع 

نجاسةثوبه ؛ى يوجد ه الفجر صلى لما 
الخفأمقل 
-المحمم ني - والكفين للوجه واحدة ضربة 
ستحاضةالم المعتادة فى السنة 
١لمستحاصةالمميزة في الستة 
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الصشحةالحديث 

٦٤ المستحاصة لمتحيرة ا ؛ى سنة لا 
٤٧الاصتحاصة قي سهل بن سهلة حديث 
٤٨الصلاة مواقيت فى عمرو ين اش عبد حديث 
٤٨الصلاة موامحست قى هريرة أيى حديث 
٤٨مس أبى حدث 
٥٠الإيراد حديث 

٥٠يرجع يكن لم بلالا أن 
١٥ مسعرد ابن لسي* 
١٥ صس أبي تشهد 
٥١عباس ابن تشهد 

٥٤الثت بناء تغثتر . الض ترك 
٥٤يالأسممتاح عمر جهر 
٠٤يالأية أحانا الني. جهر 

٥٥منهما والاعتدال والسجود الركؤع بين التسوية 
٥٦الطونين بطولي الشي تراءة 

٥٦الأحرمحن في ييحذف الأيلين في يمل أنه 
٧١الخوف صلاة صمة 

٤٨ مسجده نحو بصرْ فرمى 
١٢٤وصوته ش المم_إء أمر كما 

١٢٥حلفهم صالت أنس حدة مليكة بكون 
١٢٥الصف دون ركع لما بكرة أبي 

١٣٨المير حديه حين بالتي. الاتداء 
١٣٨الكسوف صلاة في . الني عن الثابة الأنواع جمح يجوزون 
١٣٩الاستسقاء لملأة المحراء إلى الخروج يجوزون 

١٤٠الصديق بكتاب الإبل اوتاص ؛ي أحدوا 
٤١ ٠ الخضروات في الزكاة يوجبون لا 

١٤١العسل في الزكاة إيجاب 
١٤٤عاشوراء حديث 

١^١٤ محوم ان رمغ تقديم ص نهى 

٣٩٢



الصفحأالخاوث

العبجمرة رس حش بمي يزل لم 
الحجريظم أن إلى بانمرة لجي 
الحرميمل ان إلى يى 

إليهأهدي لما الصيد لحم رد 
الرضوانييعة عفان بن عثمان عن . الهي مائعة 
*pAioأبي منزل إلى الخندق أعل إدخاله 

النيوئله وا الجعل بن وعروة حزام بن حكتم بح 
الكبائرس الريا 

الفضللرثا الهي. تحريم 
نخلأباع إذا الهي.و جوز 
بالحرصالهع 
أوسحمسة النصاب قدر 

حييرتمر حديث 

واشقبن بردع حديث 
حمرلأمل الهي ساملة 

الأرضمعاذ كراء 
الناسعمر عامل 

والورقبالذهب الكراء عن ينهى لم 
المخابرةعن ينهى لم إنه 

جابرجمل محع في الاستتار 
صداقهاعتقها صفية الأستار 

هرقل•ع سفيان رقصة 
الصامتبن أوص ءلاهُ 

١٥٩

١٠٩

١٦٠

١٦•

١٧٥

١٧٥

١٧٦

١٧٨

١٧٩

١٨•

١٨•

١٨•

١٨١"

٢٠٣

٢١٠٨، ٢١٧

وما؟

٢٦•، ٢١٠٩

٢٥•، ٢٤٩، ٢٤٧

٢٥٤

٢٩٩، ٢٧•، ٢٦٧

٢٩٩، ٢٧•، ٢٦٧

٢٧٩

•١٠٧

٣٩٣





إيضاحإل تحتاج التي الكلمات فهرس 

القمحالطرالصفحأ اس

الدنياتالقلانس 

الثعركإن 

الإئتة

١٧٦

١٨٧

١٨الأثرخ؛ن

وهي/ميعلتاتية قلئأو يلنوة جمع ت القلانس 
القضاةكاك كار قلانس والدنيات/ للوم تتخذ 

Ty\/\القناع كثاف ]نظر: ئدبما. تلمها 
بهاوالمراد الياء وتشديد الكاف بفم ال[كتانت 
عونانثلرت الشعر. غزل من ئمحثمحثة يطعة 

١١٠١انمبودإ/
نتوهو الهناء وسكون الراء بفتح الر٠ليةت 
نبتجز كلما سنض الأرض قي يقيم معروف 
انظرتالمصة. الشام في وسس الهصن، وسس 

عنيتاسمى ما وهو قلت: صزم؟ المطلع 
باليرٌيم•

هيت المدونة غي مال القاف بفتح قراح جمع 
المزاؤعهي ت لام العبد ابن وقال الفدادين 

مواهبانغلرت نجر. ولا بناء ليسميها المي 
TTAfo ،٣١

٣٩٥





المسنالموصؤع 

با. الثالة اسة معة 
«aJ2 * ٥الثانية الفة

١٣انممق طدط 
١٥التحقيق طريقة - التحقيق ش عملي 

١٧الخطة النسخ وصنا 

١٩. ......................ازمةالفة فى الواقة ،< Li^-siiصض' أّتلة 
٢٦. ٢١المخ3لوءلات صور 
٢٧الورانة القواعد كاب، بداية 
٢٩.. .............. ... ... ........الصلاة انم1دااتح أما ت فمل 

١...............................١نوعان والنجامة الطهارة  .١ ٣٠. ..١
٣٠الوّط ص دالأشربة الأطعمة فى الحديثا أهل مذب 
٣٠... ا...........ا..ا......ّوالأدية الأشمة ش المدسة أمحل مدمج 
٣٠والأشربة الأطعمة في الكوفة أعل مدم، 

٣١... ..................المدينة أعل بقول الأشربة في الحديث أعل أحذ 
٣١اهونة أهل بقول الأطعمة في الحديث، أعل أحد 
سخاليس تحريم نيادة هو إنما الد. رسول حرمه ما أن يرون الحديث أْل 

٣٣للقرآن 
٣٣.. .......تحريمها عر الكوفة أعل يوافقوا ولم الخل أحلوا الحديث، أعل 
٣٣الضب، أحلوا ١^^، أهل 

٣٤. ٠١..................الأطعمة ح..ائثا مفامحد من أعفلم المكر مفاسد 
٣٥الإل لحوم من الوضوء 

٣٩٧



المنحةالوضهمع 

٣٦المحرمة اللحوم محار من يتوضأ هل 
٣٦يطيحا نبآ الإبل لحم س الدصوء 

٣٧منها والمملهر الروحانية الحانث تجب 

٣٧النوم س للقانم اليد وغل الامتشاق 
٣٧الإبل اصنان ؤي الصلاة عن الهي 

٣٨. . أحمد الإمام عند محرمة والحمامات كالمعاطن الشياطين مأوى ني الصلاة 
٣٩... .............الأماكن هده في الصلاة عن سهوا لم الدين الفقهاء عير 
٤٠والحمار واJر١ة الأموي باللكلب الصلاة نطع 

٤٢المجامة عن العفو في آخر أصل 
٠الجاصة عن العفو في تحقيقهم معروف الكوفيون   ٤٢.......... ......... ١

٤٣،  ٤٢... ..........أحمد وكاللاك فدرئ وفي التجامة نوع في متومط 
٤٣الجامة إزالة في آخر أصل 

٤٣مزيل بكل تزال حنغة أبي مذهب 
٤٣باياء إلا تزال لا الشافعي مذهب 
٠— دلالثv تفصيل — مجتومهل أحمل. مذهب   ٤٤، ٤٣... . ١٠١١.. ....... ........٠

٤٤بالحرام الحلال احتلاط آخر أصل 
١١.... الكوفيون فيه تشد.د يالجس الطاهر الماغ اختلاط  ٠١  ٤٤.... .١ . .١ .. ٠

٤٤بالخير إلا اس. يتجس لا مالك وبإزائهم 
٤٤........... .. .......وكثيره فليله بين بالفرق اكوّهل أحمل. عن المشهور 

٤٥،  ٤٤ؤ .. ؤ٠ أقوال تلاثة فيها للاس فيها رطوبة لا الش البة أجزاء آخر وأصل 
يوحدلا ما السنن من والغل الوضوء في الحاويث أهل استعمل آخر أصل 

ْ؛اْلمتي 
٤٦والاصتحاضة الحيض في آخر أصل 

٤٨الموانت في محل: 
٤٨.. ......١١...الواردة الصوصن حمح الباب هن.ا في .يث، الحاوأهل امتعمل 

٤٩...... ..........والمعلر واقرض الفر في الصلاتين بين الجمع فمل: 
٤٩اضعلرار ووقت، اختيار وقت، ت ونتان الوقت، 

٣٩٨



الممحتالوضهمع 

•٥.......... السنن جميع نيه الحديث فقهاء استعمل فقد الأذان وأما ت فمل 
٠٥٠ . . ّ . . ١ ١ الواحدة العادة صفات من حاء ما كل ستعمل لأحمد مستمر أصل 
٥١•0، والأسفتاح والتشهدات الأذان أنواع 
٥٢... ....................السملة ثعاترعا فمن الصلاة صفة فأما ت فمل 

٥٠.  ٥٢السّملة في الخلاف 
٥٥فيه الخديث فقهاء ومدهب الصلاة مقاوار 
٠٥٦ ٠ . .٠ .. ١ ٠ ٠ ... ٠. .. ...٠. فيها والطمأنية ؤإتمامها الصلاة إقامة في فصرت 
١ورواياته مجلاته ء المي حديث   ٦٠—  ٥٧. ...... ........ ٠١..... .......٠

٦٠. ......................الوحوب مقتتفّاه كان أطلق إذا ورسوله اممه أمر 
٦٠. . ............ ..الطمأنينة وحوب على محلاته المسيء ث حاو دلالة أوجه 

٠.٦١ واحياته بحص لأنفاء هو فإنما والسنة الكتاب في الأعمال نني من جاء ما 
٠٠٠٠٠..........ب..ؤ.......جماعة في للصلاة المؤذن إجابة حكم  ٠  ٦٢. ٠

٦٣الْلمأنينة وجوب على ا"؛مى أدلة 
٦٦الصلب إقامة محنى 
٦^٧٦الصلاة في البهائم مشابهة عن النهي 
٦٧الغراب نقرة الصلاة نقر حكم 

٦٨الهلمأنينة وجوب أدلة من 
٦٩الصحابة كلام في والسنة الفهلرة، معي 

•٧الطمأنينة وجوب أدلة من 
٧١المر في الصلاة قمر 
٧١الخوف في الصلاة محفة قصر 

٧٢الخلمأنينة وجوب أدلة من 
٧٣والجود والركؤع القيام بين المناصلة 

٧٤الهلمأنينة وجوب أدلة محن 
٧٩، ٧٨الصلاة في التح وجوب 

٨٠محلاته على الدائم محنى 
٨٦-  ٨١الخثؤع وجوب أدلة 

٨٦. ٠٠١.... ......١ .... ١ . ٠٠٠..... ... ....السماء إلى البصر رفع حكم 

٣٩٩



اكفحأالمرصهمع 

٨٦حاجت لغير الالتفات حكم 
٨٧لحاجة الألممات حكم 

٨٨الصلاة ش بالكون اش رمول أمر 
٠ارخ وعنق الرمع عند الأيدي رغ   ٨٩ ٠٠...٠
٩٠. ...........ا..ا ....ب.... ......والطمأنينة الكون وجوب أدلة من 

١.... ........ ...الطمأنينة من فيه يد لا وأته السجود كيفية نيين الثة  ٩٣. . ٠
٩٤. . ١ .٠ . ٠ . . بهم بملي الني. كان كما بالماس بملي أن الإمام على يجب 

٩٥العرب لغة في والركؤع الجود حد 
٩٦الصلاة على والإدامة المحافظة وجوب أدلة ص

٩٨للإمام المشرؤع القلر وأما ت فصل 
٩٨الصلوات في السور س الإمام يقرأ ما 

١٠٠لأمته . الرمول صه الذي المخفيف معي 
١٠١القتام ُع الأركان يقية مقل>ار 
١٠٥- ١٠٢إتمامها ْع . محلاته لمخفيف بيان نيادة 

١٠٦وجل عز افه على المناء على مبنية الصلاة 
١٠٧، ١٠٦٠١........... اش رسول بصلاة العراق فقهاء بعض علم عدم صيب 

١١٦- ١٠٨الصلاة حال بالمكبير الجهر 
٠١..... ... ............. ....الصلاة تسييحات مقدار  ١١٧..... .. ..... ٠

١٢٣-  ١١٩المنة إلى فيه ير-؛ع والتخفيف التهلول 
١٢٣الصلاة س الملام وأما ت فصل 

١٢٣الجماعة محلاة فأما فمزت 
١٢٣العير عدم •ع الجماعة صلاة وجوب 

١٢٤، ١٢٣غيرْ على يقدم الذي الإمام صفة 
١٢٤الخمس وسننها الصفوف بإقامة الأمر 

١٢٥، ١٢٤الصفإ حلف المنفرد 
١٢٥تعارمحتا إذا الأحادبثا في أحمد أمحل 

١٢٦؛١لأءاJار تضل وغيرعا الصلاة واجبات 
١٢٧؛المتنقل المفترض اقتداء 



الممحأالوضيع 

١٢٧. ........الحاجة عنلء للرجل المرأة ؤإمامة السلام نل إمامه المأموم مفارقة 
١٢٨الجالس الإمام حلف الملأة 

١٢٩الإمام يملأ؛ المأموم صلاة ارناط في ت محل 
١٢•"، ١٢٩اوسألة _، ض الفقهاء أنوال يان 

١٢٠١وومحط ٍلرفان فيه فالناس القنوت أما ت نحل 
١٣٢، ١٢٠١.. .............الحاو_ث فقهاء س حائز الركوع وبعد نل اكوت 

١٣٣،  ١٣٢. .٠ ....٠ ٠ ؤ ..... ...ّؤ. الفجر صلاة في اكوت في الفقهاء أقوال 
١٣٤الوازل قوت 

١٣٥........ا.......ا .ا..... ........ .......كوت ا في لومط ١ لقول ا
١٣٦الإمام حلف القراءة راما ت نمل 
١٣٦.. ........ .....٠٠او.ألة هال.0 في الأحاديث أكثر عليه ثقق الن.ي القول 

١٣٧،  ١٣٦الإمام صلاة على منة المأموم صلاة هل 
١٣٧العارضة الأحوال في الصلوات وأما محل؛ 
١٣٧...... ........٠٠الثابتة الخوف صلاة أنواع جمح يجوزون الحديث فقهاء 

١٣٨والمانر المازل للمافر الملأض ين المبمع 
١١٣٨ . . ّ ؤ . . . ّ . . . ٠ ٠ . الثابتة الكسوف صلاة أنواع جمح يجوزون الحديث فقهاء 
١٣٩الاسقاء صلاة 

١٣٩الخانة صلاة 

١٣٩الزكاة الثاني: الأصل نحل: 
١٤٠، ١٣٩اكالمة زكاة 

٠٠.............المعشرات زكاة  ١ ١.....ا.ب....ا.٠ ١٤٠.......... ١٠٠

١٤٠الخضراوات وزكاة النصاب 
١٤١، ١٤٠والثمار الخون زكاة 
١٤١العسل زكاة 

١٤١والخراج الثر محن الجمع 
١٤١والمال الماع مقد.ار 

١٤٢مر من الزكاة إيجاب م، أومع حمحمة أبو 
١٤٢التكلف، للزكاة يشترط هل 



اسءةالموصؤع 

١٤٢الزكاة إمقاط ني الخل 
١٤٢التجارة عروض زكاة 

١٤١*الدين وزكاة الزكاة في ١^، محل: 
١٤١"اش٠ةلأزكاة إحراج ش محل: 
١٤٤ئك؛ام الثالث: الأصل راما ضل: 
١٤٥، ١٤٤للميام النية نست في الفقهاء حلافا 

١٤٦، ١٤٥الصوم تسن ش الخلاف 
١٤٦الغم يوم صرم ش واحتلفوا نحل: 

١٤٨، ١٤١^شك يوم الغيم يوم يس هل 
١٥١-١٤٩حجته مياق - الحج وأما نجل: 

١٥٢. ....................نارنا كان . الرمول، أن ويان التمتع اسماب 
١٥٢. ............٠٠٠........................حجته يعد يعتمر.ؤ لم 

١*١٥ . الم، حجة ؛ي الفقهاء بعص ءلْل سبإ 
١٥٥-١٥١*قارنآ س كونه إنات، 

١٥٥وعزدلفة عرفة ش الجمع 
١٥٦دمك، رمزدلمة عرفة مح، الصلاة نحر 

١^١٥ .. ........با.ّ....ب.........بمنى العيد يصلوا لم وحلماؤ، الشي.و 
١٥٨، ١٥٧الحرام المجد تب 

١٥٨بدعت السعي بعد ركعتين صلاة 
١٥٩افه. رسول، تبن 
١٦٠الصيد لخم المحرم أكل 

١١٦١...... ......وغيرعا والنكاحية الماليان المحاملأيت، عن العقود وأعا مل: 
١٦٦*- ١٦١.ا ا....ا...ؤ.ؤبالأغعال، تنعقد وعل العقود صيغ ؛ي الفقهاء حلاف، 

١٦٦*بيع فهو بيعا الناس عده ما كل 
١٦٤ا٠لاة ٠٠بالالخير يغ هل 
١٦٥والتزؤج الإنكاح لفنل بغير الكاح يتعقد هل 
١٦٥العربية بغير النكاح يتعقد هل 

١٦٧الكفار نكاح 



اكمحتالوءوٍع 

١٦٨ْقمودعا على دل *ا بكل مخ العمود 
١٦٩الجامعة \ذق\ءد0 هده صحت على الدالة الايات 

٠^١١الايات سه عن الدلالة وجوه 
١٧٢الجواز العادات نى الأصل 

١٧٤وموض عقود حشان: التمرنات 
١٧٤والأسماء القبض العقود من المقصود 

١٧٥كالخقد وفامد صحح إلى م ينقالقبض 
١٧٥اسلي ال٠رفىكالإذن الإذن 
١٧٦و"مامءا حلالها المعاند فى ت محل 
١٧٧، ١٧٦.... ..................والمجر اربا نوعان: بالباثلل المال أكل 

١٧٧وتحرمه الغرر بح عن الهي، 
١٧٧الغرر بح أنواع س

١٧٨أشد القرآن فى اربا تحريم 
١٧٩.... المحقق اي النإلى لإنحاتها الناي مها يخفى مما اشباء حرم ه النبي 
١٧٩ثلاثة الغرر أنواع 

١٨٠الغرر س الحاجة إليه تدعو قبعا الترحبص 
١٨٠ونعآ صمنا المتر الغرر جواز 

١٨٠غيره أصول من أجود المؤع هم، مالك أصول 
١٨١- اربا فى - نوعان الحيل جماع 

١٨١عجوة* امد ألة: م
١٨٢الحيل س الثانمح، التؤع 

١٨٣والإجماع والمنة الكتاب، من الحيل تحريم دلائل 
١٨٣انمنة مالة: 

١٨٤. ٠ ١ .٠ ١ .. .٠ محكما منعآ اربا أنواع س مانمون الحديث، ونقهاء المدينة أيل 
١٨٤. ......................والشانعي حنيفة أبو الغرر نى نولأ الناس أشد 

١٨٥، ١٨٤.... .........با...با.- فيه الخلاف — قشره نى والثمر الحب، بيع 
١٨٦.......... .المافعي يجوز0 لا ما والثركات اركالأت مجن يجوز حنيفة أبو 

١٨٦ذلاك، »ى الدام، أحن ماللث، 

"٣



الصفحتالوضهمع 

١٨٦* . ذلك في منه تريب وأحمد غرره يقل أر الحاجة إليه تدعو ما جميع يجوز مالك 
١٨١^،  ١٨٦الأرض في المغيب بح حكم 
١٨٨،  ١٨١^يأصولها بيعت إذا الخقاثي بح حكم 
١٨٩يعضها صلاح يدا إذا النحلة لمر بع حكم 
١٩٠واحدة حديقة ني الصلاح بدا إذا الحداتق بيع حكم 

٠٠٠٠الوحلب أنواع لسائر صلاحا الرطب من النؤع صلاح يكون هل  ٠٠٠٠ ١٩٠ ٠٠٠
١٩١..... ٠٠. ٠٠. ٠٠٠ ٠٠..... ٠٠ ٠٠.... ....منه مع ومن ذلك جوز مجن مأحد 
١٩٢، ١٩١واحدة مسالة ني وقتتن ني نولان له يكون ند وغيرهم الصحابة من العالم 

١٩٣نوعان الإشان ثول لازم 
١٩٤الأعداء يأهل العلم أهل محن الأرق 
١٩٥........ ........ثسهة إليه س الأوي الأمر في وله هوى له الناس غالب 

١٩٦........ . الغرر من يحرم  ١٠مقدار ني المذاهب أصح وأحمد مالك »ذظب 
١ ٩٦شيتين أحد الحيل ني الناس او؛ع ما أغلب 

١٩١/..... مفاسد من فيها ّ التصرفات أو الأعيان من المحرمات علينا افه حرم 
١ ٩٨والغضاء الخداوة مظنة كونه الغرر بع مجمدة 

١٩٨......... ....٠٠...عليها ندمحت راجحة مصلحة الخفسدة هده عارض إذا 
١٩٩الغرر يسير بها يندنع الشديدة الحاجة 
فهوبجائحة اليع بعد تلفت إذا الثمرة أن الحديث وفقهاء المدينة أهل من*هب 
٠.الياغ صمان من  ١٩٩.... ..... ..........٠....• .•....•.......٠

٠٢٠٢ .....................والخوزون الكيل سوى فيما لامشلأف ا جواز 
٢٠٢الدمة في تقريا الحيوان مثل يثبت 

٢٠٢التقريب عليه العقود معرفة فى المعتر 
٢٠٢والحداد الحصاد bجيلانميونإر 

٢٠٣.... ......المثل؛الاسحول مهر ولها الصداق قرصن يدون النكاح ءقد< جواز 
٢٠٣. ...............الصلاح بدو تل الع في للشجر التاح باكر ذلك شه 

٢٠٤... محدود عير متفاوت أجل إلى الذمة في مطلقة بإبل الإعتاق عن المعاوصة 
كمايعلم أن يجب لا - > ٠ والحي والكناية كالصداق - بمال ليس عما الخوض 

٢٠٤والأجرة الثمن يعلم 



الممحأالهمموٍع 

٢٠٥غرر على عقد م الغرر يع ءر ماس لا 
نملحوأرض غراس على مشتملة كانت إذا الأرض إجارة حكم في ت فمل 

٢٠٨. ٢٠٥.. .............................والأدلأ والثاني الأول القول 
الأئمةعن المشهور كان ؤإن السالف من كالإحماع وهو الثالث النول 

٠٠١...حلاض المتبوعين  ٢٠٨. ٠
٢٠٨الثالث القول أدلا 

أوحرام يقلنه لما مرتكب أو جوازم على محتال بين عم عذا من المانعون 
٢١٠متفرر صابر 

٢١٠..... .............تحريمها المبمحح أن وبيان المعاملة هنبْ لجواز حيله 
٢١١، ٢١٠و؛ح« ّك، يحل »لأ قوله مض 

٢١٢مفاسد من بالمخ القول على يترب ما 
٢١٣• • علمهم بمحرم لم معصية سه يكن للم معاشهم في الته الماس احتاج ُا م

٢١١"ذللت، على الدالة والوجوه بالجواز القول تصحيح 
٢١٣الأول الوجه 
٢١٥ر؛اا •القبالأت، عمر ابن ح.سثح مض 

٢١٧المسألة هال.0 جواز على الكرماني حرب دليل 
٢١٩...... ...المعاوضة في بيتهما الجمع جاز صرر مريقها في كان إذا الصفقة 

٢١٩...... ....- والإجارة المح عند - مة القسن.ر'ت، إذا الشريكان يعمل كيف 
٢٢٠به ينتفع فيما إلا يكون لا الوقف 

٢٢١... ..... ..عيا ت، ليمسة على إلا تكون لا الإجارة أن الفقهاء بعض نلن 
٢٢٢، ٢٢١... ............حالان أصلها عن فصلها يمكن الش العينية للفواند 

٢٢٣ودفعها بالجواز القول على إيرادات 
٢٢٤.. ....٠٠.. .....لبنها ؤيحتليا ؤيقيها يعلفها لن الهائم إكراء يجوز هل 

٢٢٥.. ...........٠٠١....للسكنى الأرض وأكراْ فقعد الثمرة ؛اعه إذا ت فمل 
٢٢٦..... الثمرة جداد لأجل جاءت ؤإنما أصلا مقصودة لبت، المنفعة كانت، إذا 
٢٢٧. أجناس ذي بستان في نمرة ابتياع المقصود إنما مقصودة السكنى تكن لم إذا 



المنحةالموموٍع 

صلاحهبدو نل الثمر بيع عن النهي صوم ؛ي الصورة هدْ لحول عن الجواب 
٢٢٨بملريض 

٢٢٨الأول ال>,س 
٢٣٠الثاني الطريق 
٢٣١• *•••..الصحابة آثار ورموله الله كلام صوم معتى على به يستدل ما أحن 
٢٣٢ايعاومة عن الهي تمر 
٢٣٢والمخابرة الأرض كراء عن الهي نفير 
الإجاراتمن أنواع عنه المنهي الغرر غي الغمهاء من قوم ألحل ت فصل 

٢٣٢والمزارع؛ كالماقاة والمثاركات 
٢٣٣ودليله والمزارع؛ للماناة الفقهاء بعض حريم 

٢٣٤، ٢٣٣والمزارص ازفاة نى الفقهاء داعب 

٢٣٤بالتحريم للقول الأنار من أدلة 
٢٣٧المزاحرة دون المزارعة ش يرحص من حجة 
٢٣٧المزارعة دون المؤاجرة ني يرحص محن حجة 

٢٣٨. ............الجواز على وأدلتهم المائل هذه في الحديث فقهاء مذمب 
وجوهمن وذللث، الصوصي عمومات مع دلك حواز يقتفي الصحيح القياس 

٢٤٠.T ......ّ.ؤّ.ّالأول_.١^٢٠
١....ومشاركايث، معاومحايت، ازت حنالأرض المدلية؛ي الصرفاين،  ٢٤١. .....١
٢٤٢. ...ؤ....ؤ.....ب. ..والوصيةوالهبة والخارية الفصليةكالقرض الممرفاث، 

ة؛
٢٤٧... .الصحح معناها وبيان المانعون بها اسادل الي الأحايين، على الجواب 
أوغرر على أحدهما اشتمل فإن الجانبين محن العائل العاومحاُت، في الأصل 
٢٤٨الفللم لحلها ربا 

٢٤٨..... يجز لم الخلر تحت، الأحر بقي الثمن مللث، إذا المتبايعين أحد كان إذا 
٢٤٨صلاحه فيل؛ل.و الثمر بيع تحريم عالة 
٢٤٩الزارعة جواز أدلة من 



اكضلالرضهمع 

٢٥١....... .........المعهود للكراء يضرف المزارمة كراء عن الطلق النهي 
٢٥١... ..١٠.إليه انصرف يقتضيه حال أو معهود عي مله كان إذا الطلق اللفظ 

٢٥٢النهي يتناولها لم المحضة المزارمة 
٢٥٢جائز الزيع جمح س شائع بجزء الزارعة 
٢٥٢. ..........فليمسكها ؤإلأ أخاه ليمنحها أو فليزرمها حدث; عن الجواب 
٢٥٥المخايرة عن نهيه. عند الجواب 

٢٥٦ضعيف والمزارعة المخابرة ين التفريق 
٢٥٦..... المالك من البذر يكون أن الخزارعة جوزوا الذين بعض اشتراط ت فمل 
٢٥٦القول ^ا أصحاب حجة 

٢٥٧ذلك اشتراط عوم أحمد عن الثانية الرواية 
٢٥٧..ؤ ....ؤذلك ني واختلافهم الرواية لهذْ أحمد الإمام أصحاب بعض تمر 

٢٥٨ومتبعوه الخأل1ب أبي لتفسير المؤلف تصحح 
أنبين التفريق أيضا وتضعيف الأرض رب بمذر أن باشتراط القول تضعيف 

٢٥٨مزارعة أو إجارة يكون 
٠...والقياس والإحماع السنة من ذلك جواز على الدليل   ١. ٠١. ...٠ ٢٥٩..... ١

الزؤعمن ل فليس إذنهم بغير قوم ارض غي ذرع رمن بحديث؛ أحمد أحد 
٢٦٢نفقته، وله شيء 

٢٦٢. ...........الأم لمالك المهيم وجنين والرق، المترية في لأمه تع الأدس 
٢٦١•. .٠ .٠ ..٠ .. والمزارعة المافاة تشبه الش المشاركات أنواع مار أحمد جوز 
القياسس بقرب أو مطلقة أو عامة يحسبها بألفاظ يتمك من خطآ ت فمل 

٢٦٢■الشهي أو المعنوي 
٢٦١•....... ......والقياس التأؤيل جهة من الناس يخش ما أكثر أحمدت فال 
٢٦٦•وغيره اللم دين الديون بح 

ؤيصحليحرم يحل فيما فيها والشروط المقود في الثالثة: القاعدة فصل: 
٢٦٤د ليف

٢٦٤........... . ......الحنلر والشروط المقود في الأصل أن الأول: القول 
٢٦٤........ ١. ٠  ٠١. ٠ الشروط بعض تفصيلأت في القول عذا أصحاب اختلاف 

٢٦٥....... ..............المشهورة ة بريرقصة الأول القول أصحاب عمدة 

•٧



اكشمةالوصهمع 

٢٦٧الحديث بهيا الأسشهاد أوجه 
ذلكت قالوا حوازعا على النصوص دلت التي الشروؤد من هؤلاء ابطاله ما 

٢٦٨منسوخ 
٢٦٨لشرط-' يع ءن 'نهى ت يحدث المع على احتجوا 

٢٦٩له أصل لا الحديث أن بيان 
٢٦٩. .............والصحة الجواز والشروْل المقود يي الأصل الثاني: القول 
٢٧٣-٢٦٩........ .....واشتراطها اسثناءئ أحمد يجوز الي المائل بعض 

٢٧٣القل عقتفس ينافى الشرط إن نال: من جواب 
٢٧٣دالإجماع دالث الكتاب من الثاني القول صحة أدلة 

٢٧٠.. ر. ّ .. ١ . .٠ ٠ مونتة ء؛ر الهدنة تصح وعل لازمة لا حاتزة التوبة مورم عهود 
٢٨٠، ٢٧٨بالشروط الوفاء على الدالة الأحاديث 

المقودصحة على المهد ورعاية بالوياء الأمرة يالموص الاستشهاد وجه 
٢٨٠والشروط 

٢٨٢والعرجت، الشوت حيث من المسلمينء بين جاتز ارالصلح حاويث: حول الكلام 
تحرمأو حراما سيح أن إما لأنها الشروط اد فالأصل أن اءتفل٠ ص حهلآ 

٢٨٢حلالا 

٢٨٢.. ١ ........٠ .ؤ.- أمثلة - يتيحه لا فالشرط الشرط بدون حراما كان ما كل 
٢٨٣..ب....ؤا.ب... ١٠٠...- امثالة - بوجيه فالشرط الشرط بدون سباحا كان  ١٠
٢٨٣.. ..........مخصوصة حال فى حرمه أو مخصوصة حال فى افه أباحه ما 

٢٨٣. .......اا.......ا............وصحتها الشروط حول الصحابة آثار 
٢٨٤لجوه من الشروط صحة على الاعتبار دلالة 

٢٨٥... ..ّ.لأ........؟هّمشروعا كان ما تغير المقود أن قولهم على الجواب 
٢٨٨... .أنمهما على أوحماْ ما هو وموجبها المتعاقدين رصي المقود في الأصل 

٢٨٨تقيد وحال إطلاق حال حالان ل الخقد 
٢٨٩، ٢٨٨القادة الشروط 

شرعيدليل حلها على بال لم إن تصح لا والشروط المقود بأن القول يعللان 
٢٨٩حاص 

٢٩٠....... .................الإمحلأم بعد الكفار عقدعا الي المقود حكم 

٤٠٨



الصفحأالوصؤع 

تحايلهاولا تحريمها لا يعلمون يكونوا ولم عقودأ بينهم تعاقدوا إذا المسالمون 
٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠. ٠٠. .٠٠٠..•.. ٠٠٠.*صححولها الفقهاء ؛إن   ٢٩١.. .٠.٠٠٠
٢٩٢ ٠٠. اش. كتاب قى ليس شرط ءأيما يحديثا اّنعين استدلال على الجواب 

٢٩٤، ٢٩٣. .................تحريم أو لإيجاب صبيا يكون ند المحرم القد 
٢٩٤ثانية بطريقة المابق الحديث عن الجواب 

٠٠.. ...٠.اليحث بعد إلا الاستصحاب بموجب يفتي أن لأحد يجوز لا  ٢٩١^ ٠٠٠
٢٩٩منافعها بعض ستش أن تمع أو بمعاوصة مالكه من عيتا أحرج من لكل يجور 
٢٩٩العيد يعتق أن المشتري على شرط إذا اياع 

٣٠٠.. ..صحح مقصود فيه تصرف كل شرط جواز تقتضي ونصوصه أحمل أصول 
٠٣٠١ ال-ايع لعير محيعها لا أنه المشتري على ١لجارية بايع اشتراط التسري، اشتراط 

٣٠١.. .٠٠.. ........ ٠٠٠.....الطالق العمد مجوحب عر نيادة اشتراط جواز 
٠...الخفعة يعص أو المعين الجزء أو الشاتع الجزء استثناء حكم  ٣٠٢.. .٠٠. ٠٠

٠.. ..............ه. .................لمره بدا ند شجر بيع  ٠.٣٠٣  ٠٠٠
٣٠٣ ٠٠..  ٠٠. . ٠٠٠**.. .....العقد منفعة يعفى استثناء يجوزون ت الحديث فقهاء 

٣٠٤والقسم الوطء الزؤج على يجب 
٠والاستمتاع. كالفقة الأحر عر الزوجين من واحد لكل المقد يوجبه ما 

٣٠٤العرف إر قيه يرجع 
٣٠٤.. ..................باجتهاده الحاكم فرصه ذلك ر الزوجان تنانع إذا 

٣٠٥. ...٠٠٠......اإوطء مجواع من والزوجة الزؤج سلامة يوجب الخْللق المقل 
٣٠٥مقصودة صفة الأحر ر الزوجين أحد اشتراط صحة 

واشتراطالعقد مهللق عر الزيادة اشتراط أن الباب هدا ر المستمم القياس 
١٣٠٦^٠٤ منه يمغ لم ما جائز القص 

٣٠٦وعيره العتق بين التفريق صحة عدم 
٣٠٨. .....- ذلك شواهد - شرعا تصرف دون تصرف عر القدرة تثبت أن يمكن 

٣٠٨. ............٠٠.....الملف من طوائف عند للأب مباح الابن يملكه مجا 
رله المقارن يمتزلة العقد عش المقدم الشرط أن الرابعة؛ القاعدة فصل؛ 

٣١٠.  ٠٠.  ٠٠٠٠.... ..... .  ٠٠.الحديث فقهاء مذهب ظاهر 
٣١١والدور الأيمان ش الخامة: القاعدة فصل: 

٤٠٩



الصفحتالوضع 

٣١٢الباب هدا في جدأ ناقة مقدمات 
حكمني ؤإما به المحلوف حكم ني إمحا الإيمان ائل مت الأولى المنيمة 

٣١٢عله المحلوف 

لهاليس أنواع ستة حكم بها يلزم ند مما الملمون بها يحلف التي الأيمان 
٣١٢ماح 

٣١٣، ٣١٢بالمخلوقات الحلف حكم 
٣١٣المة أبمان 

٣١٤الجزاء صيغان وتارة المم بصيغة تارة بها يحالف الش الأيمان ت الثانية المقدمة 
٣١٠الجزاء صيغة 

التعليقصيغة أن ونحوها. الأيمان ائل ممر يفلهر وبها ت الثالثة الهدمة 
٣١٦أنولع ستة إلى تنقم 

٣١٦الأول الوع 
٣١٧الثاني الوع 
٣١٧الثاك الوع 
٣١٨والمادس والخامس الراح النؤع 

٣١٩والعقب اللجاج ناJر 
ثةوالبالكتان حكمه اممه بين ند سبحانه باض الحالف أن الأولى- القاعدة 

٣٢١.. ....الكفارة تثرع أن نل اليمين من لهم ُخرج لا الإسلام أول في كانوا 
٣٢٢

الكفارةتثّرع ومتى مباح يإما معصية ؤإما ٍناعت إما عليها المحلوف الأفعال 
٣٢٣، ٣٢٢. ؤ...ؤ.ؤب؛ؤ.ب...............ؤ..ؤ...........٠٠٠فيها 

٣٢٣.. ............والغضب اللجاج نذر هو الذي بالذر الحالف فأما فصل: 
٣٢٣يمين كفارة يجزيه أنه العلم أهل أكثر مذهب، 

٣٢٤، ٣٢٣ؤ . .....ؤ.٠ ...٠ اليمين كفارة وبين نذرْ يما الوفاء بين مختر هو هل 
٣٢٤الذر بهذا الوفاء وجوب خيفة وأبى مالم، مذهب 

٣٢٤وأيكه الأول القول تصحح 
٣٢٧يلففله لا الكلام يممى الاعتبار 





اكسن\ذوضوإآ 

فيوالحلف اليمين في والعناق والطلاق بالذر الحالف يحول على الأدلة من 
٣٥٢— الامستناء حدث س ورسوله الله كلام 

٣٥٤أمام ثلاثة على الامتثناء حل.يث في والعناق الهللاق دخول في انقت الأمة 
٣٥٤الصواب عو الثالث القول 

أي- يمينا عونه بالمين العوعامة الفقهاء وكاولك . الله رسول أصعحاب 
٣٥٥وانماق- بالطلاق الحالف 

والعللاقكفارة فيه فيما الامتنتاء يكون ارإنما أحمدت الإمام لقول المؤلف شرح 
٣٥٦يكفران، لا والعاق 

٣٠٨. . ١ ٠ ..٠ .٠ . ...٠ ... للزومها يتنملن لا لوازم نوله يلزم أن يجوز الأساء غر 
٣٥٨يمي لا أو له من.ما يمي هل إثيات ولا بض الإمام ب يتكلم لم ما تخربج 
٣٥٩به بالحلف العللاق ومع مدم على النظري الدلثل 

٠٣٦ ... والحيل المفاسد مجن أنواع ة حمبه بالحلف الخللاق بونؤع القول عن نشأ 
٣٦•الأولى الحيلة 
٣٦١الثانية الحيلة 
٣٦٢الثالثة الحيلة 
٣٦٢- ريجية ال- الرابعة الحيلة 
٣٦٤الخامة الحيلة 

عنالخقلأء ينفر محا افه بايات والاستهزاء والخداع الكر من الحيل هدم في 
٣٦٥فيه الكفار طعن ؤيوحب افه دين 

مافإن الفاسد لهذه مقتضيا به اليمين في الحنث عند الطلأ*ق لزوم كان إذا 
١...اطه يشرعه لم لفاسد ١ هذه إلى أفضى  ١....  ٠٠١ ١٠١  ٣٦٦...... ١ ... ٠

الدينفاد من ذلك ففي امرأته وطلق عليه المحلوف يفعل ولم يحتال لم إذا 
٣٦٧— ذلك بيان - اش يه يأذن لم محا والدنيا 

٣٦٩المضرات هذه في ه نفأوقع الذي هو فيل إن 
٣٧•القول هذا عر الجواب 

٣٧•..؟.. والعناق بالهللاق اليمين وين والغضب اللجاج نال.ر بين فرق لا أنه بيان 
٣٧٤، ٣٧٣يطلقها لم إذا الكفارة وجوب وك 
٣٧٤.ّب ...ب.ؤ... ..........شيئين احد والغضب اللجاج نذر موجب ت فمل 



الممحتالوصهمع 

٣٧٧الفهارس 
٣٧٩الأحادث فهرس 

٣٩١^رساسثاسمرةضمنس 
٣٩٠إيضاح إر -حاج الم الكلمات فهرس 
٣٩٧الموصومات فهرس 

١٣




