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In the Name of Allah, Most Merciful, Most 
Compassionate 

 The Summary of the Research  
Praise be to Allah and peace and blessing of Allah be on Prophet 

Mohammed, the seal of prophets 
This study investigates chapters from Al-Hajj chapter to Al-Jihad chapter 
from the book of Abi Al-Hassan Al-Lakhmi entiltled Al Tabserah. The 
dissertation starts with an introductory chapter which includes the reasons for 
this study, problems encountered, previous studies and the methodology 

adopted to carry out this research.  
The current work is divided into two main sections. The first section 
examines the author and his life while the second one was allocated to editing 
and verification of the book. In the first section the intellectual and academic 
life of the author in terms of his birth, name, lineage, upbringing, his era, the 
influence of the political and scholastic situation on the author was examined. 
In addition, his character and personality, creed, legal views, academic status, 
scholastic criticism leveled against  him, teachers, pupils, works and his death 

were investigated.   
The next chapter of the first section was allocated to the study of the book 
Al Tabserah with regard to the verification of the book to its author, the 
relation between the book and al-Modoinah, Al- Lakhmi approach in his work, 
advantages and disadvantages of the sources of the Al Tabserah, the 

terminology used in the book and description of the manuscripts. 
  Further, the second section covers the editing and verification of the 

chapters from Al-hajj chapter to Al-Jihad chapter. This chapter ended with the 
results and recommendation section and gleaned from the study. An index was 

also provided. 
Finally, this study showed the intellectual competence of the author and his 
keenness to follow the proof. It also showed that the author`s willingness to 
avoid blindness following of the legal school of figh and legal rigidity and to 
employ ijtihad to reach sound judgments. Besides, his excellent classification 

of the book, smooth use of language and the neat presentation of the material. 
I ask Allah to show his mercy and forgiveness for the author and ask Allah to 

accept this work. 
 

Professor      Researcher 
 

Dr. Faraj Zahran Al-dimerdash      Tawfeeq bin Saeed Al-Sayegh  
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  :وبعد .. نيب بعده         احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال
فإين أتوجه بالشكر أقصاه وأوفاه ، وباحلمد أخلصه وأكمله ملوالي الذي حباين 

لّ منة حىت كان ما كان ، وهو على ذلك ال يزال سبحانه منعماً كلّ نعمةٍ ومن علي بك
  ..متفضالً 

  وكفيتين كل األمـور بأسرهاأوليتين نعماً أبوح بشكرهــــا     
  فألشكرنك ما حييت وإن أمت    فلتشكرنك أعظمي يف قربها

  .د الرضا فاللهم لك احلمد حىت ترضى وإذا رضيت وبع
  :ف وقد قال ـــمث أتوجه بالشكر ألحق الناس بالشكر بعد شكر املوىل سبحانه ، كي

[ Q R    S T  Zجزاؤكما ينقضي الشكر ، وعند اهللا  ، فشكراً لكما والداي  ال  :
[ ª « ¬         ®   ̄Z .   

د ،   ويل العهـ   لصاحب السمو امللكي األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود         شكراً  
الذي مشلين باستثنائه الكرمي للقبول يف برنامج الدراسات العليا استجابة لشفاعة شيخي 

 وصب عليه سـحائب الرمحـة والرضـوان ، ذلـك            ~اإلمام حممد الصاحل العثيمني     
  . م الذي نفعين اهللا بعلمه ورعايته حياً وبشفاعته وجاهه ميتاً لالع

  . العون والتضحية شكراً زوجي أم أنس على البذل والسهر و
وكـلّ بـاذلٍ    ، بانـافع   عدنان   ،السيامي  عدنان  ، وي  االصحممد  : شكراً إلخواين   

  .ومعني 
 فال تسعفين العبارات يف تدبيج  الدكتور فرج زهران الدمرداش   أما شيخي وأستاذي    

آيات الشكر جزاء ما قدم من نصحٍ وتوجيهٍ وعونٍ وصربٍ وعنايةٍ ومتابعةٍ وحـني عرفـت                 
ه ما عرفت ، تبني يل أا شنشنته وعادته مع طالب العلـم ورواد البحـث فللـه           من شأن 

  .دره 
والشكر موصول لألساتذة الفضالء والزمالء النبالء ، ولكل من بذل ونصح وأعان            

  .ودعا 
  .شكراً جلامعة أم القرى ولكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، شكراً للجميع 

 وحده فكم له علي من نعمةٍ قلّ لـه عنـدها شـكري ،         والشكر يف البدء واخلتام هللا    
   ..واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات.        ..وقصر تعبريي 
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F  
  

احلمد هللا الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كلّ شئ خلقه مث هدى ، والصالة   
 اهللا به قلوبا والسالم على من بعثه ربه هاديا وبشريا ، وداعيا إىل اهللا وسراجا منرياً، فتح      

ذكره الـذاكرون    غلفاً ، وأعيناً عميا وآذانا صما ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحابته ما             
  :وبعد .. وغفل عن ذكره الغافلون 

الفقه يف الدين منة اهللا ملن اصطفاهم باخلريية ، به يعبـد اهللا علـى بـصرية ، مييـز         
  .اهلدى من الضالل الفقيه مبا آتاه اهللا من العلم احلالل من احلرام ، و
، إلحرازه فراجت سوقه وقامت مذاهبهوملا كان ذه املرتلة وزيادة ضت اهلمم   

، )١(املذهب املالكي : من أجلّ مذاهبه اليت يدين ا اليوم أزيد من مئة مليون مسلم             و
  ) .هـ١٧٩:(املتوىف سنة  ~لعامل املدينة مالك بن أنس األصبحي 

ري أن اتفق يل أثناء الدراسة أن ألتقي وآخـذ علـى فقهـاء    ومن ألطاف اهللا بالعبد الفق   
: واألستاذ الدكتورفرج زهران الدمرداش ، : من مذهب مالك ، منهم شيخي وأستاذي 

 أبـو األجفـان باملـشاركة يف حتقيـق        ، وقد أشار علـي    ~ حممد اهلادي أبو األجفان     
، فوقعت إشارته ) هـ ٤٧٨ (ي املتوىف سنة اللخمالتبصرة لإلمام علي بن حممد الربعي    

، وانضاف إىل هذه اإلشارة الغالية من رجل ذي باعٍ طويل يف التحقيـق ، رافـق     موقعها
املخطوط املالكي زمناً ليس بالقليل رغبة جاحمة الستكشاف التبصرة ، ودراسة مؤلفها 

  :ألسباب أمجلها فيما يلي 
  
  
  
 

  ـــــــــــــــــ
 ) .٩: (ريخ املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي حماضرات يف تا: انظر )  ١(
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وتظهـر  ،  سباب اختيار هذا املوضـوع يف أمهيتـه ومثرتـه وقيمتـه العلميـة               تظهر أ 
  : يف نقاط أبرزها أمهيته 
ونقل سِفرٍ إخراج كتاب من كتب الفقه ،     بعث التراث و  يف  الرغبة يف املسامهة    ) ١

الوصـول إليهـا مـن املـشقة     بـات   من خزائن حفظ املخطوطات الـيت       من أسفار العلم  
  . والنشر والتداول مبكان  إىل عامل الطباعة

 مـن خـالل العمـل يف         وممارسـةً  رغبةً يف التعرف على الفقه املـالكي دراسـةً        ) ٢
 .حتقيق كتاب من أهم كتبه ومرجع من أهم مراجعه 

ــن خــالل     ) ٣ ــضح م ــك يت ــة ، وذل ــة العلمي ــن الناحي ــصرة م ــاب التب ــة كت أمهي
 : النقاط التالية 

 .حابة والتابعني  غناه باألدلة من الكتاب والسنة وأقوال الص-أ
  .)١(ة، واملدونة عمدة املذهب املالكي  التبصرة تعليق وشرح على املدون أنَّ-ب

 اخلـالف يف املـذهب املـالكي، مـع ظهـور             وتقرير  العناية بتحرير املسائل   -جـ  
  .يف الترجيح واالختيار  ~شخصية اللخمي

وسـحنون وابـن    ابـن القاسـم     :  أنه ينقل أقوال فقهاء املالكيـة احملققـني مثـل            -د
  . املاجشون ، وغريهم

 التبــصرة حفظــت نقــوالً عــن كتــب مفقــودة يف املــذهب كاموعــة   أنَّ-هـــ 
  .والواضحة واملوازية واملبسوط، وغريها 

  . )٢(ملعتمد ترجيحام يف خمتصر خليل صاحب التبصرة أحد األئمة اأنَّ) ٤
هاء املالكية، ونقلوا عنه، قيمة الكتاب عند املالكية ، كيف وقد اعتمده كبار فق) ٥

كشرح التلقني، وعقد اجلواهر، والذخرية، والتوضيح، وخمتـصر خليـل وشـروحه ،        
 .وشروح الرسالة 

  ـــــــــــــــــ
ديسمرب ١٥-١٣مدونة اإلمام سحنون ، حماضرة مقدمة مللتقى اإلمام سحنون ، املنعقدة بالقريوان : انظر )  ١(

 ) .٤١(حبوث ودراسات يف بعض مصنفات الفقه املالكي حلمزة أبو فارس : م نقالً عن ١٩٩١
 ) .٧(خمتصر خليل : انظر )  ٢(
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، كـصنيع ابـن      ~اعتماد احملققني من املذاهب األخرى على قول اللخمـي        ) ٦
 .، وغريه )٣(ألفهام ، وجِالء ا)٢( ، والطرق احلكمية)١(القيم  يف زاد املعاد

ة ورود الثناء على الكتـاب مـن متقـدمي املالكيـة ومتـأخريهم علـى هـذا            لكثر) ٧
 .الكتاب العظيم 

 هلذه اإلضافة املهمة واملؤثرة ، والـيت انتظرهـا طلبـة            حلاجة املكتبة املالكية  ) ٨
 .العلم واملشتغلني بالفقه املالكي كثرياً 

 .ممارسة التحقيق وخوض غماره رغبةً يف ) ٩
  .. التبصرة حمل الدراسة والتحقيق كون  اخترت أن تهلذه األسباب ولغريها

  
  .العون والتوفيق أستمد ومن اهللا 

  
  

  ـــــــــــــــــ
 ) .٥/٧٥٣(، ) ٥/٧١٦: (انظر   )١(
 ) .٢٨٥(، ) ٢٥٦: (انظر )  ٢(
 ) .٢١٠: (انظر )  ٣(
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لتفرقها يف اخلزائن العامة واخلاصـة يف       صعوبة احلصول على نسخ املخطوط       -١
  بوجـود نـسخة كاملـة للتبـصرة        اآلن إىل   ملشرق واملغرب ، بل ال يكـاد جيـزم أحـد          ا

  . )١(ل املتخصصني وأهل الفن ؤاحبسب البحث والتتبع واالستقراء وس
 بعض النسخ مما أدى إىل جهـد بـالغ يف قـراءة    اخلط ورداءته يفقراءة  صعوبة   -٢

   . العبارات أحيانا كثرية 
سبعاً ومخسني لوحة من نـسخة بـرلني         طول الرسالة ، حيث بلغ عدد األلواح         -٣

يف كل لوحة ، واليت تعادل اللوحة الواحدة فيهـا  ) ٣٢( ـذات اخلط الدقيق واألسطر ال    
   . ألواح من نسخة القرويني )١٠-٨( :من 

   . ف وتوضيح ي كثرة املصطلحات اليت حتتاج إىل تعر-٤
 كثرة النقول اليت حتتاج إىل توثيق وإحالة ، بل ال يكاد خيلو لـوح مـن ألـواح                   -٥

من اإلحاالت املخطوط من كم .  
ل عن الكتب املفقودة واملخطوطات اليت يعز الوصول إليها ، ومـن   كثرة النقو  -٦

ملذهب املـالكي والـيت     ول على الكتب املطبوعة املعنية بأحباث ا      العسري أحياناً احلص  
كتب الـدكتور عمـر اجليـدي ، حممـد الروكـي ،أو كتـب               : التصل إىل املشرق مثل     

   .)٢( ومل يعد طباعتها ككتاب نور البصرطبعت قدمياً
 أثـرت أثـراً بالغـاً يفّ ويف كـثريٍ مـن             –غـري اعتياديـة      -خاصـة    عقبات حياتية    -٧

 على وجه اإلمجال والتعريض ، ومـن        ، ليس من األليق ذكرها هنا إالّ      جمريات حيايت   
  .اهللا اللطف والتعويض 

 سـنته  يالـيت أعـان اهللا عليهـا وذللـها ويـسرها وهـ            إىل غري ذلك من الـصعوبات       
   .وله الشكرفله احلمد ...سبحانه 

  ـــــــــــــــــ
  ~وقد حصل يل لقاء بكل من الدكتور الناجي ملني والدكتور حممد الروكي إضافة إىل الدكتور أبو األجفان )  ١(

 .واتفقت كلمة اجلميع على أن الكتاب ال توجد له نسخة كاملة إىل اآلن 

  .عة حجرية قدمية ، ومل يتم إعادة طبعته إالّ مؤخراً وحىت هذه غري متوفرةطبع طب)  ٢(
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: وفقهه كان منها  ~ دراسات وأحباث حول اللخميبرزت مؤخراً 

ــي      "*  ــام اللخم ــصرة اإلم ــالل تب ــن خ ــوع م ــام البي ـــ٤٧٨(أحك ــة –) ه  دراس
 ." -وحتقيق

ــب  ــداد الطال ــن إع ــاين : م ــد الكت ــد اي ــرافعب ــويب . د:  ، وإش . حلــسن الي
 - هـــ ١٤٢٣/١٤٢٤: ها بــاملغرب عــام  أطروحــة لنيــل الــدكتوراه ، مت مناقــشت   

ــة  ٢٠٠٢ ــب التالي ــوع الكت ــام البي ــضم أحك ــالعيوب ،  : م ، وت ــدليس ب ــصرف ،الت ال
، البيــوع الفاسـدة، بيــع  اآلجـال الـسلم األول، الــسلم الثـاين، الــسلم الثالـث، بيــع    

  .اخليار، بيع الغرر، الوكاالت
  

ــصرةّ "*  ــوان التبـ ــي  " ديـ ــسن اللخمـ ــام أيب احلـ ـــ٤٧٨( لإلمـ ، ) م١٠٨٥/هـ
مــن كتـاب تـضمني الـصناع إىل آخـر كتــاب     (، قـسم املعـامالت ،    دراسـة وحتقيـق  

، آســـية مـــستقيم:  أطروحـــة لنيـــل الـــدكتوراة مـــن إعـــداد الباحثـــة ،)"القـــراض
ــة   . د: وإشــراف ــسنة اجلامعي ــاملغرب يف ال ــشتها ب ــو الفــضل ، متــت مناق حممــد أب
  .م ٢٠٠٢/٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣/١٤٢٤

 : لكتب التاليةوقد اقتصر هذا العمل على ا
تـــضمني الـــصناع، املـــساقاة، اجلـــوائح، الـــصلح، الرواحـــل والـــدواب ، 

  .اجلعل واإلجارة، كراء الدور واألرضني، ، الشركة ، مث القراض
 
ــي  "*  ــسن اللخم ــصرة أليب احل ـــ٤٧٨(التب ــصية ،  ) ه ــوال الشخ ــسم األح ، ق

ــاب الرضــاع ( ــاب النكــاح األول إىل آخــر كت روحــة أط" - دراســة وحتقيــق–) مــن كت
عبـد احلـق   .د:  ، وإشـراف    مسـرية الـشقوري   : لنيل الـدكتوراه، مـن إعـداد الطالبـة          

ــسين  ــدوب احلـ ــن اـ ــة   . بـ ــسنة اجلامعيـ ــرب يف الـ ــشة يف املغـ ــت مناقـ              ومتـ
ـــ ١٤٢٣/١٤٢٤(  ــتملت علــــى ) م ٢٠٠٢/٢٠٠٣ - هــ ــاح األول، : واشــ النكــ

  .النكاح الثاين ، النكاح الثالث،مث الرضاع
  

ــا *  ــي      وفيم ــه اللخم ــة فق ــى دراس ــصرت عل ــيت اقت ــال ال ــق باألعم  ~يتعل
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ــدم ــا األســتاذ    ــيت تق ــاك األطروحــة ال ــه، هن ــصلح: ومنهجــه في ــل حممــد م  لني
اإلمـام اللخمـي وجهـوده يف تأسـيس املدرسـة النقديـة عنـد                :درجة دكتوراه بعنـوان     

 ، وقــد طبــع هــذا العمــل وصــدر مــؤخرا ضــمن إصــدارات دار  املالكيــة بــاملغرب
  ".ديب" ث والدراسات اإلسالمية وإحياء التراث بـ البحو

 
ــاب       *  ــن أول كت ــة ، م ــه الفقهي ــي واختيارات ــي اللخم ــسن عل ــو احل ــام أب اإلم

 مجعــا ودراســة ومقارنــة ، رســالة مقدمــة لنيــل يــة كتــاب اجلنــائز ، االطهــارة إىل
: ، مقدمــة مــن الطالــب   يف املدينــة املنــورةاإلســالمية باجلامعــةدرجــة الــدكتوراه 

 .محد محاد احلماد : حممد ووري بري ، وإشراف األستاذ الدكتور 
  
اختيــارات اإلمــام اللخمــي الفقهيــة مــن بدايــة كتــاب الزكــاة إىل ايــة أبــواب * 

ــة  ــة مقارن ــه، دراس ــداد. الفق ــالو حممــد : إع ــراهيم ج ــراف. إب ــن . د. أ: إش محــد ب
 .هـ١٤٢٤نورة رسالة دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية باملدينة امل. محاد احلماد

  
مــن أول .   اللخمــيأليب احلــسن، علــي بــن حممــد الربعــي    . التبــصرة* 

عمــر بــن شــريف بــن : دراســة وحتقيــق. الكتــاب حــىت ايــة كتــاب الــصالة األول
رسـالة دكتـوراه مـن جامعـة     . الـشافعي عبـد الـرمحن    . د. أ: إشـراف . موسى الـسلمي  
 .هـ١٤٢٣أم القرى مبكة 

  
دراســة . مــن بدايــة كتــاب الــصالة الثــاين إىل ايــة كتــاب الــصيام : التبــصرة* 

ــق ــدي   : وحتقي ــعيد الغام ــن س ــسن ب ــن ح ــعيد ب ــراف. س ــران  . د. أ: إش ــرج زه ف
   .هـ١٤٢٣رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى مبكة . الدمرداش

  
ــصرة *  ــاين     :التب ــاة الث ــاب الزك ــة كت ــاف إىل اي ــاب االعتك ــة كت ــن بداي .  م

ــت عــواد بــن حامــد املريطــب : دراســة وحتقيــق فــرج بــن . د.أ: إشــراف. مــنرية بن
 .هـ١٤٢٧رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى مبكة . زهران الدمرداش

  



 

    
 

  د/١٢

، دراسـة   مـن بدايـة كتـاب النكـاح األول إىل ايـة كتـاب الظهـار                 : التبصرة  * 
حممــد بكــر  : ، إشــراف الــدكتور  ياســني بــن كرامــة اهللا خمــدوم    : وحتقيــق 
 . هـ ١٤٢٨سالة دكتوراه من جامعة أم القرى مبكة ر . إمساعيل

  
ــة يف      *  ــاين باحملمدي ــسن الث ــة احل ــالب يف جامع ــن الط ــة م ــوم جمموع ويق

  : املغرب بتحقيق التبصرة بإشراف الدكتور حممد الزوين ، وهم 
عبـد  ، ناديـة برطـايل     ،  أسـامة أشـوخي     عبد العـاطي يقـويت ، فاطمـة تـابيت ،            

  .عبد اهللا حايل ، رضوان منري ، العزيز حبري 
ن مــنري ، والــذي رضــوا: علومــة مــن رئــيس الفريــق األخ وقــد أفــدت هــذه امل

  . عليه الدكتور الناجي ملني ينأحال
  



 

    
 

  د/١٣

 
  

  :وقد سرت يف التحقيق وفق اخلطة التالية 
 املوضــوع ، وأهـم الـصعوبات الــيت   اختيـار  أسـباب  بينـت فيهــا بـدأت مبقدمـة   

ــاب إىل  واجهــتين ، والدراســات ا ــسابقة ، مث قمــت بتقــسيم العمــل يف الكت ــابنيل  ب
ــو دارج ،   ــا ه ــصته كم ــاب خص ــف ب ــة املؤل ــه  لدراس ــق   وحيات ــر لتحقي  ، واآلخ

  : ، فكانت اخلطة يف صورا النهائية كالتايل املادة 
القسم الدراسي 

 
  عصر اللخمي  .   
 :  أثر احلالة السياسية يف عصر املؤلف عليه.  
 :  أثر احلالة العلمية يف عصر املؤلف عليه.  

 امسه ونسبه ومولده ونشأته . 
 لقية   . صفاته اخلُ
 عقيدته .  

 آراؤه الفقهية .  
 مكانته العلمية .  
 املآخذ على اللخمي .  
 شيوخه  .    
 تالميذه  .  
 مؤلفاته .  
  وفاته.  

 :  ،   
 توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه .  
 العالقة بني التبصرة واملدونة . 
 منهج اللخمي يف التبصرة .  



 

    
 

  د/١٤

 مصادر التبصرة .  
 مميزات التبصرة .  
 املآخذ على التبصرة .  
 املصطلحات الواردة يف التبصرة .  
 وصف نسخ املخطوط .    

 

  قسم التحقيـق
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

    
 

  د/١٥

  
  
  
  
  
  
  



 

    
 

  د/١٦

 
 

 املنهج اآليت التحقيقيف اتبعت :  
ــى   ) ١ ــرت يف التحقيــق عل ــة يف جامعتنــا  املتالطريقــةس ــة الــنص  –بع  طريق

ــيت تعــىن باختيــار أصــح  – )١(املختــار  العبــارات وأليــق الكلمــات وهــي الطريقــة ال
أمهلـت الفـوارق غـري املهمـة الـيت لـيس             يف اهلـامش ، و     املهمـة مع إثبات الفوارق    

  .هلا شأن إال إثقال احلواشي مبا ليس حتته فائدة 
ا عالمات الترقيم) ٢ ا بالرسم اإلمالئي، ومراعي بالنسخ ملتزم قمت.  
 بالرســم العثمــاين املنقــول عــن نــسخة طبعــة القرآنيــةقمــت بكتابــة اآليــات ) ٣

 اآليــةنـورة ، مـشرياً إىل رقـم    باملدينـة امل  ~جممـع امللـك فهـد بـن عبـد العزيــز      
   .واسم السورة يف احلاشية 

احلاشـية ، مرقمـاً كـل حاشـيةٍ         لنـسخ يف    اثّبت الفروق املهمـة املـؤثرة بـني ا        ) ٤
ــة علــى    ــرقيم يف الــصفحة التالي ــة الــصفحة ، مث أســتأنف الت بــرقم متسلــسل إىل اي

  .نفس النسق 
ــادة يف  ) ٥ ــسخ أو للزي ــض الن ــع يف بع ــنقص الواق ــري لل ــرى أش ــسخة دون أخ  ن

  . يف احلاشية إليه مشرياً [ ] جاعالً إياه بني معكوفتني 
ــع     ) ٦ ــى أو القط ل ــراء أو البِ ــة أو االهت ــن األرض ــتج ع ــذي ين ــس ال ــري للطم أش

ــس نقطــاً    ــان الطم ــاعالً يف األصــل مك ــوط ج ــع يف املخط ــذه الواق مث ........:  كه
ــأقول مــثالً  طمــس مبقــدار  : أثبــت يف احلاشــية مقــدار الطمــس مــن الكلمــات ، ف

ــتني  ــة أو كلم ــس    اخل..كلم ــي ال تعــين وجــود طم ــة فه ــاط طويل ــت النق ، وإذا كان
  .وإمنا وضعت لضرورة التنسيق حىت ال ختتلط احلواشي 

خطـوط فـإين أشـري إليــه يف    حـني يكـون هنـاك حلـق أو تـذييل يف طـرف امل      ) ٧
  .احلاشية إن كان هلذا اللحق فائدة زائدة 

٨ (  ــص ــسقط يف ن ــع ال ــني      إذا وق ــه ب ــإين أجعل ــرى ف ــسخة أخ ــن ن ــاقطٍ م  س
  [[  ]] .حاصرتني من هذا النوع 

  ـــــــــــــــــ
 ) .٦٦(مناهج حتقيق التراث بني القدامى واحملدثني : انظر . وهذه الطريقة يف مقابل طريقة النسخة األم )  ١(



 

    
 

  د/١٧

  . جعلت كل فصل يف صفحة مستقلة ) ٩
ــني   ) ١٠ ــيت مل يعنــون هلــا املؤلــف جــاعالً ذلــك ب عنونــت لــبعض الفــصول ال

  .على يسار الصفحة خبط دقيق [ ] معكوفتني 
ــة للمــسائل  ) ١١ ــاوين جانبي ــيت رأيــت أنَّوضــعت عن اســب إبرازهــا  مــن املنال

 .على يسار الصفحة وعنونتها 
، ل وجـه مـن كـل لوحـة مـن نـسخ املخطـوط              قمت باإلشارة إىل ايـة كـ      ) ١٢

، ويقابلـها يف اهلـامش األيـسر رمـز املخطـوط ،            /وذلك جبعـل خـط مائـل هكـذا          
ــه     ــر الوج ــل، مث ذك ــط مائ ــة مث خ ــم اللوح ــه رق ــني  )ب(أو ) أ(يلي ــك ب ــل ذل ، وك

  .]ب/١١٣: [، مثل  معكوفتني
خرجــت األحاديــث الــواردة يف الــنص، فــإن كــان احلــديث يف املوطــأ أو ) ١٣

ــا اجتهـــدت يف   يف الـــصحيحني أو أحـــدمها اكتفيـــت بـــه، وإن كـــان يف غريمهـ
 .جهدي أهل الفن من احلكم عليه ناقالً حكم األئمة 

 .خرجت اآلثار الواردة يف النص وعزوا إىل مصادرها األصلية ) ١٤
١٥ ( ــك   وثّقــت ــا اســتطعت إىل ذل ــن املــصادر األصــلية م ــوال م ــول واألق النق

ــإن مل أجــ ــل ســبيالً ، ف ــإنين أنق ــب د بعــد البحــث واجلهــد والتحــري ف  عــن  الكت
 . الناقلة للقول املعتمدة يف املذهب

ــة     ) ١٦ ــصفحة ــذه الطريق ــع اجلــزء وال ــاب م ــم الكت ــق اس ــر يف التوثي : أذك
ــو ــادات الن ــثالً ) ١/٣٣٣: (ادر والزي ــر   ، وإذم ــاب آخ ــيته كت ــاب حباش ــان الكت ا ك
 أشــري  أشــري إىل ذلــك ، إال يف العتبيــة املطبوعــة مــع البيــان والتحــصيل فــإينفــإين

ــا  ــل عــن    إليه ــن رشــد والنق ــالم اب ــني ك ــق ب ــاب مباشــرة إلمكــان التفري باســم الكت
 . العتيب
ــى ب) ١٧ ــعلّقــت عل ــق ، ومل  ض املــسائلع ــاج إىل تعلي ــت أــا حتت ــيت رأي  ال

 .على كل املسائل لكثرا ألتزم التعليق 
ترمجــــت لألعــــالم الــــواردة أمســــاؤهم يف املخطــــوط إال األنبيــــاء ) ١٨

ــنيب  ــن صــحابة ال ــرين   واملــشهورين م ــشرة واملكث ــني  كالع ــة ،  أمجع  واألئم
  . رمحهم اهللا لشهرم األربعة
 ، واألمـــاكن ، والبلـــدان، إال املـــشهور منـــها كمكـــة بقـــاععرفـــت بال) ١٩



 

    
 

  د/١٨

 .دينة النبوية املكرمة وامل
٢٠ (فت باحليوانات والدواب واحلشرات الوارد ذكرها يف املنت عر. 
 .وضحت املصطلحات الفقهية واألصولية) ٢١
 .شرحت األلفاظ الغريبة ) ٢٢
 .بينت امللل والفرق والديانات الوارد ذكرها ) ٢٣
ــارس   ) ٢٤ ــل الفه ــت بعم ــيت حي قم ــة ال ــارئ    املهم ــث والق ــا الباح ــاج إليه ت

 .)١(لكتابل
٢٥ (ت بآخر التحقيق قمت جبمع املصادر واملراجع يف ثب. 

وهـذا جهـدي الـذي اســتطعت ، وال يـالم املـرء بعــد اجتـهاده ، فـإن حــالفين        
مــن الــصواب والــسداد فالفــضل كــلّ الفــضل منــه ســبحانه ، وإن كانــت األخــرى ف 

 .    بريئاننفسي والشيطان ، واهللا ورسوله
ــد ــ  احلم ــدء واخلت ــد    هللا يف الب ــيدنا حمم ــى س ــارك عل ــلم وب ام وصــلّى اهللا وس

  . م وعلى اآلل والصحب الكرا
  

   
 

 
 

  
  

  ـــــــــــــــــ
يف البحث والتحقيق عمل الفهارس التفصيلية دأب الباحثني يف الدراسات األكادميية كما بين ذلك من كتب )  ١(

منهج البحث : حيىي اجلبوري يف .، ود ) ١٦٢(مناهج البحث وحتقيق التراث : أكرم ضياء العمري يف : مثل 
، إالّ أنين وجدت من يقلل من هذا الشأن ، يقول السليماين حمقق مقدمة ابن ) ١٥٦(وحتقيق النصوص 

عار واألمثال والبلدان والطوائف وغريب اللغة أما فهرست اآليات واألحاديث واألش: ( القصار يف األصول 
يف كل كتاب تراثي فهو أمر غري مستساغ يساعد على نشر األمية واملكسلة ومينع من االستفادة احلقيقية من 

 ).٣٢٩(املقدمة يف األصول ) تراثنا حيث يزهد طلبة العلم يف القراءة اجلادة وخيلدهم إىل العجز والقعود 



 

    
 

  د/١٩

 
  

 




 
 

 
 





 

 
 

  
  
  



 

    
 

  د/٢٠




  

 
 

 وفيه مطلبان: 
 :  السياسية يف عصر املؤلف عليه  احلالة أثر .  
 :  العلمية يف عصر املؤلف عليه احلالة أثر .   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

    
 

 
 
 

ــي  ــدر للخم ــصيب   /قُ ــت ع ــرن اخلــامس اهلجــري ، يف وق ــيش يف الق  أن يع
أســـست يف وحــراك سياســـي شـــديد التعقيـــد ، وأدرك الدولـــة العبيديـــة الـــيت ت 

 )٢( الــذي اختــذ مــن املهديــة)١(هـــ علــى يــد عبيــد اهللا املهــدي٢٩٦املغــرب ســنة 
ــاميني    ــة الكت ــساندة قبيل ــه مب ــةعاصــمة ل ــذهب   )٣( الرببري ــا بامل ــأثر أفراده ــيت ت  ال

 )٥(ب الــداعيتان أبــو عبــد اهللا الــشيعي الــذي قــام علــى نــشره بــاملغر)٤(اإلمســاعيلي
ــو العبــاس ــرفض  . )٦(وأخــوه أب وقــد كــانوا دعــاة إصــالح يف الظــاهر ، ويبطنــون ال

  .والتشيع حىت انتهى  األمر إليهما ودال هلما 
ــريوان   ــاء الق ــر لعلم ــث أن ظه ــوم    ومل يلب ــذهب الق ــساد م ــسنة ف ــل ال ــن أه  م

ا وعمالً فظهرت الفتاوى ٧( بالتبديع والتفسيق بله والتكفرياعتقاد(.  
وقـد أمجـع علمـاء املغـرب علـى حماربـة آل عبيـد ملـا          : ( /)٨(قـال الـذهيب  

  ـــــــــــــــــ
ا، وادعى أنه من نسل جعفر الصادق : هديعبيد اهللا امل  )  ١( وقيل امسه سعيد بن أمحد ملا . قيل إنه أباه كان يهودي

 . هـ٣٠٨ سنة ظهر داعية باملغرب دخلها بزي التجار مث ظهر وبىن مدينة املهدية
  ).٤/١١٥(، شذرات الذهب )١٥/٨٣(اية، البداية والنه)١٥/١٤١(سري أعالم النبالء : انظر

معجم : انظر  .  مرحلتان أسسها أبو حممد عبيد اهللا املهديمدينة بتونس بينها وبني القريوان : املهدية  )  ٢(
  ). ١/١٥٨(، البيان املغرب )٨/٣٤٤(

يقال إم من محري ، وكانت تسكن باملغرب . نسبة إىل كتامة من ولد كتام بن برنس : قبيلة الكتاميني  )  ٣(
  ) د/٢١:(، مقدمة التبصرة للسلمي )٦/١٤٧ (تاريخ ابن خلدون: انظر. األوسط الذي يعرف اليوم باجلزائر 

، اإلمساعيلية إلحسان ) ١٩١-١/١٦٧(امللل والنحل : اعيلي ، ينظر للتوسع يف معرفة فساد املعتقد اإلمس  )  ٤(
أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثىن عشرية : وما بعدها ، ومن أمجع ما كتب حديثاً ) ٢٦٧(إهلي ظهري ص

 .للدكتور ناصر القفاري 
  ) .٢/٢٩٢: (، وفيات األعيان ) ١٥/١٤٣: (سري أعالم النبالء : انظر   )  ٥(
 ) .١/١٣٤: (، البيان املغرب ) ١٥/١٤٣: (سري أعالم النبالء : ر انظ  )  ٦(
  ).د/٢٣: (مقدمة التبصرة للسلمي : انظر  )  ٧(
هـ ، حمدث ومؤرخ ٦٧٣،ولد سنة أبو عبد اهللا، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب : الذهيب  )  ٨(

: انظر . هـ٧٤٨نف يف فنون العلم ، من أشهرها كتاب سري أعالم النبالء ، مات سنة فذّ، له أكثر من مائة مص
= 

  د/٢١



 

    
 

  د/٢٢

ــاهلم . شــهروه مــن الكفــر الــصراح الــذي ال حيلــة فيــه  وقــام العلمــاء جبهــادهم وقت
وأمكن اهللا العامـة مـن املـسلمني مـن العامـة مـن أهـل قـريوان وغريهـم مـن قتلـهم                        

  .)١()وحماربتهم يف بالد إفريقيا
الـشيخ أبـو    : واستمرت هـذه الفتنـة الـيت ذهـب فيهـا عـدد مـن العلمـاء، منـهم                  

ــدون ــن خل ــاديس )٢(علــي اب ــن ب ــديني )٣(، إىل أن ظهــر املعــز ب ــث عــادى العبي  حي
ومتـت القطيعـة عـن       /)٤(ومنهجم، وناصر الـسنة ودعـا إىل مـذهب اإلمـام مالـك            

ــاديس ٤٤٠تبيعــة الدولــة العبيديــة ســنة   بــإحراق أعــالم هـــ حيــث أمــر املعــز بــن ب
  .)٥(العبيديني ومتزيقها

املستنــصر بــاهللا معــد بــن علــي : وكــان احلــاكم العبيــدي مبــصر يف هــذه األثنــاء
ــدي ــصر   )٦(العبي ــن صــعيد م ــراب م ــل األع ــذي أرس ــن   ، ال ــة اب ــاديس، حملارب ب

 خبـروجهم حـىت خـرج       ، ومـا أن مسـع املعـز       )٨( وبنـو سـليم    )٧(فخرجت بنو هـالل   
إليهم، ولكنهم متكنـوا مـن هزميتـه علـى كثـرة مـن معـه مـن اجلـيش حـىت قيـل إن                      

 =  ـــــــــــــــــ
  ). ٥/٣٢٦(، األعالم ) ٨/٢٦٤(شذرات الذهب

  ).١٥/١٥٤(سري أعالم النبالء   )  ١(
يفيت بقتل الرافضة، قتله املعز بن ، كان شديدا على أهل البدع، أبو علي حسن ابن خلدون:  ابن خلدون  )  ٢(

 ).٣/١٥١(، معامل اإلميان )٢/٢٣٠(ترتيب املدارك : انظر. هـ٤٠٧ سنة باديس
لُكّني احلمريي الصنهاجي، أبو متيم، ولد سنة املعز بن باديس  )  ٣( هـ، وهو الذي ألزم ٣٩٨ بن املنصور بن ب

األعيان : انظر . هـ٤٥٤هـ، ومات سنة ٤٠٧توىل امللك سنة . اس يف إفريقية التمسك مبذهب مالكالن
   . ٣/٢٩٤ ، وشذرات الذهب ١٨/١٤٠ ، وسري أعالم النبالء ٥/٢٣٣

 ) .١/٢٧٣(البيان املغرب : انظر  )  ٤(
 ).١/٢٣٦(، الدولة الصنهاجية )٦/١٦ (، تاريخ ابن خلدون)١/٢٨٠(البيان املغرب : انظر   )٥(
هـ وتوىل احلكم بعد أبيه وله من ٤٢٠،امللقب باملستنصر باهللا العبيدي ، ولد سنة معد بن علي بن منصور  )  ٦(

وفيات األعيان : انظر. هـ٤٨٧العمر سبع سنني ،  امتد حكمه أكثر من ستني سنة، ومات سنة 
  ). ١٥/١٨٦( سري أعالم النبالء ،) ٥/٢٢٩٢٣١(

: انظر . نسبة إىل هالل بن عامر بن صعصعة ، كانوا يقيمون باحلجاز مث هاجروا إىل مصر  : بنو هالل  )٧(
   .  )٢٦٣(، كتاب النسب البن سالم  )٣٦٧(مجهرة للكليب 

كتاب : انظر .  من عدنان ، هاجروا إىل مصر مث إىل الصعيد منها نسبة إىل سليم بن منصور : بنو سليم   )٨(
  . )٢٥٣(النسب 



 

    
 

  د/٢٣

ــارس  ــني ألــف ف ــريوان . )١(عــدم بلغــت ثالث ــراب الق ــدخل األع ــا ف ــاثوا فيه ، وع
ب، وكان ذلك سنة الفساد، وخ ٢(هـ٤٤٩ربوها أي خمر(.  

، وأخــذ النــاس وملــا كــان ذلــك طلــب املعــز إىل النــاس أن ينتقلــوا إىل املهديــة
  .)٣(يف اهلرب إىل صفاقس
ــها يف األقطــار، فعظمــت الرزيــة، وانتــشر  : ( / قــال ابــن خلــدون ق أهل وتفــر

  ).٤() الداء
 صــاحب الترمجــة اإلمــام اللخمــي  إىل صــفاقسوكــان ممــن انتقــل مــن القــريوان

ــاوة      / ــها وجــد احلف ــا دخل ــا ، فلم ــد ســبق صــيته إليه ــها ق ــني دخل ــان ح ، وك
والتقــدير الالئــق مبكانتــه وقــد متثــل ذلــك يف ختــصيص أهلــها لــه مــسجداً يــدرس 

  .)٦( هـ ، ودفن ا٤٧٨سنة  /مات  وا أقام حىت ،)٥(فيه
 ن لنــا واضــحاً جليــاً أنَّ يتبــي/وباســتعراض احلالــة الــسياسية لعــصر اللخمــي 

   احلالــة الــسياسية كانــت عاملــةً فيــه  سياســي مباشــر ، وأنَّأثــراللخمــي مل يكــن لــه 
  :ال العكس ، ورمبا يكون هلذا دالالت منها 

 عليه ، غري مشتغلٍ بغريه ، ويترجح يل هذا  اللخمي كان متفرغاً للعلم ومنكباًأنَّ -
 لينأى عن الشأن السياسي هيبةً أو خوراً، كاندون غريه ألن اللخمي بشخصيته القوية ما 

يبعد هـذا التـصور يف حـق مـن تـصدى للمخـالفني وصـمد أمـام رشـقات الطـاعنني                 
 فلـم يتـرك      وإذا كان ذلك كذلك فالواضح أن العلم استغرق وقته         الختياراته واجتهاداته 

  .ملزاحم شيئاً
  ـــــــــــــــــ

  ).  ١/٢٨٨(البيان املغرب : انظر  ) ١(
 ).١٥٧ص (املعجب يف تلخيص أخبار املغرب : انظر  )  ٢(
، ) ٣/٢٣٣(معجم : انظر  . مدينة ساحلية وهى عاصمة اجلنوب يف تونس قريبة من القريوان : صفاقس    )٣(

  ) .٣٣-١/٣٢(رحلة ابن بطوطة 
  ). ٦/١٩ (تاريخ ابن خلدون )٤(
مقدمة شرح : انظر.  ال يزال موجودا إىل اآلن، يعرف جبامع الشيخ اللخمي مقابل دار اآلثارمسجد اللخمي  )٥(

 ).١/٥٨(التلقني 
  )  .١/٥٨(مقدمة شرح التلقني : ر انظ    )٦(



 

    
 

  د/٢٤

 

ــاين        ــان الزم ــه الظرف ــق ل ــه اتف ــي أن ــى صــاحبنا اللخم ــنن اهللا عل ــرمي م ــن ك م
  .واملكاين املواتيان لتبوء مكانته العلمية اليت تبؤها

ــريوان   ــشأ يف الق ــد ن ــا الظــرف املكــاين؛ فق ــأم ــيت كان ــم ، ت ال  حاضــرة العل
هــ، كمركـز لنـشر اإلسـالم واللغـة          ٥٠وحمضن العلماء منـذ الفـتح اإلسـالمي سـنة           
  .)١(العربية وعلوم الدين يف املغرب واألندلس

سالفة الـذكر وتعقيــداا  الــوأمـا الظــرف الزمـاين فبــالرغم مـن احلالــة الـسياسية     
ــ    ــن ب ــز ب ــد املع ــي أدرك عه ــرة  إال إن اللخم ــك الفت ــا  اديسيف تل ــان حمب ــذي ك  ال

ــا إليــه ا عليــه داعي أنــشأ مكتبــة حافلــة بــالعلوم والفنــون يف . )٢(للعلــم وأهلــه حريــص
ــريوان ــريوان( ، )٣(الق ــا  وكانــت الق ــشد إليه ــاء ، ت ــاء واألدب  يف عهــده وجهــة العلم

 مـن إقبـال املعـز علـى أهـل العلـم واألدب وعنايتـه                الرحال من كـل فـج ملـا يرونـه         
  .)٤()م 

حـول  غالبـا  تـدور  كانـت  الـيت  ونتج عن ذلـك اشـتغال العلمـاء حبركـة التـأليف       
  .)٥(كتايب املوطأ واملدونة بالشرح والتعليق

 كـــان ال خيلـــو مـــن النقـــاش الفقهـــي  اجلـــو العـــام يف القـــريوانويبـــدو أنَّ
 املـذاهب ، والشـك أن هـذا الـصنيع يثـري احلركـة العلميـة                تبـاع بـني أ  واملناظرات  

ــول       ــريواين ، يق ــشهد الق ــضور يف امل ــا ح ــان هل ــة  ك ــذاهب الفقهي ــيما وأن امل س
  :الدكتور عمر اجليدي 

ــالقريوان قــوم قلــة يف القــدمي أخــذوا مبــذهب الــشافعي كمــا دخلــها   (  وكــان ب

  ـــــــــــــــــ
  ).١/١٤٥(، احلياة العلمية يف إفريقية ) ١٧ (سرية القريوان:انظر  )  ١(
  ).١/١٧٠(، الدولة الصنهاجية )٥/٢٣٤(وفيات األعيان : انظر    )٢(
 ).٢/٣٨٥(الدولة الصنهاجية : انظر  )  ٣(
 ) .٥/٤٣٥(معجم األدباء   )  ٤(
  ).د/٣٤(ة التبصرة للسلمي مقدم  )  ٥(



 

    
 

  د/٢٥

ــان الغالــب ع   ــذهب داود الظــاهري ، ولكــن ك ــن م ــك ،  شــيء م ــذهب مال ــا م ليه
وأيب حنيفـــة ، إىل دولـــة األغالبـــة الـــذين مـــالوا إىل األخـــذ مبـــذهب األحنـــاف 
ــن      ــز ب ــاء املع ــدهم ، حــىت ج ــن بع ــديني م ــة ، والعبي ــضاء والرئاس ــروهم بالق وآث

 هـــ فحمــل النــاس مــن جديــد علــى املــذهب املــالكي ، قاضــياً ٤٠٧ عــام بــاديس
ــ ــني املــذهبني ، ومــن املؤكــد أنــه مــا  بــذلك علــى اخلــالف ال ذي كــان حمتــدماً ب

  )١() اختاره  إال ألنه كان أكثر انتشاراً بني أهل تلك البالد وأهله أميل إليه 
  .)٢(وال بد أن يعود هذا التنوع بشيء من احلراك العلمي والنقاش الفقهي

ــة     ــة حافل ــاء، ومكتب ــشتمل علــى العلمــاء والفقه ــة كهــذه ت ــصور بيئ ولــك أن تت
كتب العلـم ، ال بـد أن يكـون هـذا اجلـو العـام مقـصداً لطـالب العلـم ، ومهـوى                         ب

ألفئــدم ، وهــذا مــا حــصل للقــريوان الــيت باتــت قبلــة طــالب العلــم مــن أحنــاء  
  .)٣(املغرب اإلسالمي

احلركـة العلميـة ، فإنــه ال   وإذا كـان للفقـه القـدح املعلّـى ونـصيب األسـد مـن        
ا يف     علـوم أخـرى  يعين حبـال تفـرده بـل قـد شـارك الفقـه             فاحلـديث كـان حاضـر ، 

ــريوان ــان اللخمــي  ، الق ــسه ، و  /وك ــتغل بتدري ــر ممــن اش ــص"ظه أليب " امللخ
  .)٥(وظهر حمدثون كثر. )٤(احلسن القابسي

 ، يـــضرم روح املنافـــسة فيـــه ،  األدب برأســـه والـــشعر يف القـــريوانوأطــلّ 
ــن   ــن اب ــة خاصــة م ــاديسرعاي ــوق    ب ــادي، فراجــت س ــشجيع امل ــت يف الت ، متثل
  .)٦(الشعر واألدب إذ ذاك

  ـــــــــــــــــ
، ) ١/٢٦٨: (البيان املغرب : ، وانظر ) ٢٣: ( حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي   )١(

  )١٢٩: (تتمة شجرة النور الزكية 
 ).د/٣٥(مقدمة التبصرة للسلمي : انظر  )  ٢(
 ).١/٢٣(عنوان األريب : انظر  )  ٣(
  )د/٣٨(للخمي ص تأيت ترمجته يف شيوخ ا  )  ٤(
 .وما بعدها ) ١/٣٩٨(احلياة العلمية يف إفريقيا : انظر     )٥(
  ).٧/١٦٩(الذخرية : انظر  )  ٦(



 

    
 

  د/٢٦

ريــاض النفــوس يف  : مثــلتارخييــة ويف جانــب التــاريخ ظهــرت مؤلفــات    
  .)١( وإفريقية أليب بكر عبد اهللا بن حممد املالكيطبقات علماء القريوان

ــأخراً ووتــأخر الطــب  ــاء  اضــحاًعــن اللحــاق باحلركــة العلميــة ت ، وكــان األطب
: ، وظهـرت مؤلفـات قلـة مثـل       )٢(، منهم اليهودي طبيب ابـن بـاديس ابـن عطـاء             قلّة

  .)٣(زاد املسافر وقوت احلافر يف عالج األمراض
 الـيت انتقــل إليهـا اللخمـي فقـد شــاركه يف النقلـة إليهـا عـدد مــن        أمـا صـفاقس  
ـضة علميـة متثلـت يف هجـرة العلمـاء      فحـصل مـن هـذه النقلـة     ؛ العلماء والفقهاء   

ــم ــاء ومــن ثَ ــديوالفقه ــد كــان ــا مــسجد اللخمــي  طالــم ومري ــث هم  ، وق  حي
  .)٤(دروسه وطالبه

 /وباستعراضــنا هلــذه اللمحــة املــوجزة عــن احلالــة العلميــة لعــصر اللخمــي  
 يف النــصف األول مــن القــرن الوفــاة صــفاقس واالســتقرار ويف بلــد النــشأة القــريوان

 اللخمـي أفـاد ال سـيما مـن الفتـرة القريوانيـة        ضح مـن خالهلـا جليـاً أنَّ       يت؛  اخلامس  
  .وتعليماً وإفتاءً  أداءً حتصيالً وممارسة ، مث يف صفاقس

  
  

  ـــــــــــــــــ
 ) .٢/٣٥٩(احلياة العلمية يف إفريقية : انظر )   ١(
 ).٢/٤٢٧(الدولة الصنهاجية :  انظر  )٢(
  ) .٢/٣٨١(احلياة العلمية يف إفريقيا : انظر)  ٣(
  ).٨/١٠٩(دارك ترتيب امل: انظر)  ٤(



 

    
 

  د/٢٧

 
 

)١( 

، نــسبة )٣( املعــروف بــاللخمي)٢( حممــد الربعــيبــن، علــي  هــو أبــو احلــسن
 حــني زحــف األعــراب ، مث نــزل صــفاقس)٤(إىل جــده ألمــه ، أصــله مــن القــريوان

.شأنه يف ذلك شأن كثري من العلماء الذين انتقلوا ؛ هـ ٤٤٩إليها سنة  
 

  ـــــــــــــــــ
، معامل اإلميان ) ١٠/٤٣٠(، تاريخ اإلسالم ) ٢/٣٤٤(ترتيب املدارك : انظر ترمجة اللخمي يف     )١(

، شجرة ) ٢/٢١٥(، الفكر السامي ) ١/٣٢٢(، احللل السندسية ) ٢٩٨(، الديباج املذهب ) ٣/١٩٩(
، معجم املؤلفني ) ٦٧(عبدري ، رحلة ال) ٤/٢١٤(، تراجم املؤلفني التونسيني ) ١١٧(النور الزكية 

، مقدمة كتاب اإلمام اللخمي ) ١/٥٧(، مقدمة شرح التلقني للسالمي ) ٤/٣٢٨(، األعالم ) ٧/١٩٧(
، كتاب ) ٤/١١(، تاريخ األدب العريب ) ٨٢(وجهوده يف تأسيس املدرسة النقدية عند املالكية باملغرب 

 ) ٦٨٣-١/٦٨٢(العمر يف املصنفات واملؤلفني التونسيني 
   )٢/٢٩٣(األنساب للسمعاين : انظر . نسبة إىل ربيعة القبيلة العربية املشهورة  : الربعي     )٢(
مجهرة أنساب : انظر. واللخمي نسبة إىل خلم بن مالك بن عدي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان  )  ٣(

  ) . ٣٦٧(، اية األرب للقلقشندي ) ٤٢٤-٤٢٢(العرب البن حزم 
: انظر. ويف ترمجة الصحايب متيم الداري ، أنه خلمي والدار بطن من خلم وخلم فخذ من يعرب بن قحطان 

  ) .٢/٤٤٢(سري أعالم النبالء ) ١/٢٥٦(، أسد الغابة ) ٧/٤٠٨(طبقات ابن سعد 
 تقع اليوم يف تونس، تبعد عن قريب من مدينة اختطها عقبة بن نافع الفهري، وهي مدينة حضارية : القريوان  )  ٤(

  ). ٤٨٦(، الروض املعطار ) ٤/٤٢٠(معجم البلدان : انظر. مئة وستني كيلو متر إىل اجلنوب



 

    
 

  د/٢٨

  
  

ــني الــذين ترمجــوا  /ولــد اللخمــي  ــالقريوان وهــذا حمــل اتفــاق ب ــه ، ب  إال ل
ــه    ــدباغ مــن قول ــد ال ــه عــن أيب زي ــدري فيمــا نقل ــه دخــل  : العب ــدي أن مل يثبــت عن

  . )١(القريوان
 والدتـه املكـاين فإنـه ال ميكـن اجلـزم بتـأريخ والدتـه                مكـان ومع االتفاق علـى     

 مل تـذكر سـنةً معينـةً    / املـصادر الـيت عرفـت بـاللخمي          ألنَّ؛  التحديـد   على وجه   
، ومـع ذلـك فإنـه ال يبعـد أن يكـون              البحـث والتحـري   حـسب علمـي بعـد       لوالدته  

ا من سنة  ٢(هـ٣٩٠تاريخ والدته قريب(.  

  ـــــــــــــــــ
هذه احلكاية ال يلتفت إليها، ألن الدباغ خصص : "، قال الدكتور حممد املصلح) ٦٧(رحلة العبدري : انظر  )  ١(

اإلمام اللخمي " ه املذكور، ونص على أنه من أهل القريوانأليب احلسن اللخمي ترمجة ضافية يف كتاب
 ).٨٣ص (وجهوده يف تأسيس املدرسة النقدية عند املالكية باملغرب 

أنبأنا أبو احلسن علي بن حممد اللخمي : " قالذكر احلافظ ابن حجر عن إجازته كتاب امللخص أن املازري  )  ٢(
وعليه فيكون عند روايته عن القابسي يف حدود الثالثة عشرة أو ... ة أنبأنا علي بن حممد القابسي إجازة إجاز

 )د/١٥(، مقدمة التبصرة للسلمي )٣٩(جتريد أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة: انظر. قبلها بقليل



 

    
 

  د/٢٩

 
 

دهــرت از(  وكانــت مــن حواضــر العلــم كيــف وقــد نــشأ اللخمــي يف القــريوان
وصـار هلـا مـن الـشهرة والـذيوع مافـاق سـائر املـدارس الفقهيـة                   .. مدرسة القريوان 

، وال ) ٢(، وكــان فيهــا عــدد مــن العلمــاء والفقهــاء)١()يف العــامل اإلســالمي أو كــاد 
بد أنه مر باملراحل التعليميـة الـيت كـان النـاس يـسريون عليهـا يف ذلـك الوقـت مـن                  

تاب واحلديث على السلم العلمي املتبع وقتذاكحفظ القرآن  .)٣(يف الكُ 
 
 

  ـــــــــــــــــ
 )٤١(حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي   )  ١(
 ).٨٣(اإلمام اللخمي وجهوده يف تأسيس املدرسة النقدية عند املالكية يف املغرب: انظر  )  ٢(
  ).د/١٦(مقدمة التبصرة للسلمي : انظر  )  ٣(



 

    
 

  د/٣٠

 
 

ــي   ــان اللخم ــهٍ    /ك ــعاً ، ذا ديان ــرمي اخلــصال ، متواض ــسن اخلــالل ، ك  ح
  . )١(..)ناً كان فاضالً دي : (/وصيانة  ، قال عنه القاضي عياض 

، كمـا عنـد   /النبيلـة يف شخـصيته   واتفـق املترمجـون لـه علـى هـذه املعـاين       
  .)٤( واحلجوي)٣( وخملوف)٢(ابن فرحون

  )٥()مجع إىل العلم زينة العلماء اخللق العايل (
ولعل من أدلّ األشياء على علـو أدبـه أنـك علـى طـول النقـاش وكثـرة اخلـالف                      

ــة    ــة خملّ ــذّ كلم ــم الف ــرأ هلــذا العل ــه  يف حــق املخــالف ال تق ــاد جتــد من ، وال تك
ــدود اللياقــة األدبيــة والعلميــة خروجــاً عــن حــ  وســعة نم عــن  أدب جــم ،وهــذا ي

  .)٦()وكان حسن اخللق : (..  للقاضي أن يقول عنه  ولذلك حقصدر ،
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 )٨/١٠٩(ترتيب املدارك     )١(
 ، ويل قضاء املدينة ، له كتاب الديباج املذهب يف معرفة برهان الدين ابراهيم بن علي بن فرحون اليعمري    )٢(

-٣٠(نيل االبتهاج : انظر . هـ ٧٩٩تويف سنة . أعيان املذهب ، وتبصرة احلكام ، وكشف النقاب احلاجب 
، القاضي برهان الدين بن فرحون وجهوده يف الفقه املالكي، ) ٢٠٣(، الديباج املذهب ) ٣٢

  .جنيبة أغرايب /لألستاذة
هـ ١٣١٣ ، تعلّم جبامع الزيتونة ، ودرس فيه ، ويل اإلفتاء بفاس سنة حممد بن حممد بن عمر بن خملوف    )٣(

  ) .١١٧(، شجرة النور الزكية ) ٧/٨٢(األعالم : انظر . هـ ١٣٦٠له كتاب شجرة النور الزكية ، وتويف سنة 
الثعاليب ، سكن مكناس والرباط ، له كتاب الفكر السامي يف تاريخ   العريب احلجويحممد بن احلسن ابن  ) ٤(

  ) .٤/٢٥٠(، الفكر السامي ) ٦/٩٦(انظر األعالم ) هـ١٣٧٦(الفقه اإلسالمي ، تويف بالرباط 
 ) .١/٥٧: (شرح التلقني   )  ٥(
   .)٨/١٠٩(ترتيب املدارك   )٦(



 

    
 

  د/٣١

 
 

مل أقف حسب املـصادر الـيت ترمجـت للخمـي ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ علـى مـن           
ــالميني أو طا    ــذاهب اإلس ــن م ــذهب م ــسبه إىل م ــى أن   ن ــوائفهم ،  عل ــن ط ــة م ئف

ي املــذهب ،صــايف   ــن ن لــه أنــه ســلفي املــشرب ، ساملتتبــع لكالمــه ومواقفــه يتبــي
ــشيباين    ــه ال ــال عن ــث دار ، ق ــنص حي ــع ال ــدور م ــأبو  : (املعتقــد ،  ي ــة ف وباجلمل

سـنة نبيـه                       ي ، مولـع مبـا جـاء يف كتـاب اهللا عـز وجـل ، و ـن احلسن اللخمي إمـام س
 .()١( .   

ــأثره باملــذاهب الكالميــة شــأن عامــة املالكيــة يف  ومل يال حــظ علــى اللخمــي ت
موقفـه مـن القـول خبلـق القـرآن حيـث نقـل        : ، وممـا يـدل علـى ذلـك      )  ٢(املغرب

  .)٣(عن مالك القول بكفر قائله وقتله وأقره
، كـثري النقـد لـه ، وبـه          )٤( بل كـان اللخمـي غـري راضٍ عـن مـذهب األشـاعرة             

ا)٥(رف سبب طعن شيخه السيورييع ٦( فيه حيث كان أشعري(.  
   .)٧(كان على عقيدة أهل السنة واجلماعة / يتبين أن اللخمي وذا

  
 

  ـــــــــــــــــ
  ).١٧٦ص (أبو احلسن اللخمي واختياراته   )  ١(
 )٣٢، ٣١: (حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي : انظر   )  ٢(
 ).٤٨٤(التبصرة بتحقيق السلمي : انظر  )  ٣(
الذي خرج عن ) ـه٣٢٤ت (فرقة كالمية إسالمية تنسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري  : األشاعرة  )٤(

 وما ٩٤امللل والنحل ص : انظر بتوسع . املعتزلة، والذي انتهى به األمر إىل مذهب أهل السنة واجلماعة 
 يف  وما بعدها ، األشاعرة١/٨٧بعدها ، واملوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة 

  .  وما بعدها ٦٥العقيدة ص 
  )د/٣٩(أيت ترمجته يف شيوخ اللخمي ص ت  )  ٥(
ت ( ، وهى فرقة من الفرق الكالمية املنسوبة إىل اإلمام أيب احلسن األشعري نسبة إىل مذهب األشاعرة    )٦(

 ) . هـ ٣٢٤
  .دها وما بع) ٦٥( يف العقيدة وما بعدها ، منهج األشاعرة) ٩٤(امللل والنحل : انظر 

  )د/٥٣-د/٥١(، ومقدمة حتقيق التبصرة ملخدوم ) د/٣٤ –د /٢٣(مقدمة حتقيق التبصرة للغامدي : انظر  )  ٧(



 

    
 

  د/٣٢

 
 

  :)١(اختياراته الفقهية* 
ــستنتج مــن خــالل كتــاب التبــصرة ، ذلــك الــسفر   قــرأ ويفقــه اإلمــام اللخمــي ي

يس للخمـي مـن التـآليف غـريه بعـد البحـث والتحـري حبـسب كتـب                   العظيم الذي ل  
   . )٢(التراجم ، وقد مجع فيه علماً غزيرا 

ــي     ــين أن اللخم ــصرة يتب ــل يف التب ــالل العم ــن خ ــك   /وم ــول مال ــسوق ق ي
  : أو ما مثال  قوالً يرجحه بدليله أو تعليله وأصحابه مث خيتار من أقواهلم

يف :  يف املدونــةفقــال مالــك إلشــعار،  يكــون ااجلــانبني يف أي واختلــف(
   .األيسر

   يف األيسر، وال بأس باألمين يستحب:  يف املبسوط قال
ــشيخ ؛ األميــن:  ~ قــال ال ــاس  أحــسن ــنيب  أنَّ: بحلــديث ابــن عب  ال

دها نعلني/ أشعر ناقته يف صفحة   . )٣(.)  أخرجه مسلم. سنامها األمين، وقلَّ
   :ومثل

ااجلزاء جيب على احملرم يف( الصيد إذا كان القتل عمد  .  
ــف  ــد،   واختل ــرر العم ا أو تك ــهو ــان خطــأ أو س ــكإذا ك ــال مال ــن فق ــريه م  وغ

  يف مجيع ذلك اجلزاء: أصحابه
ــم   ــد احلك ــن عب ــد ب ــال حمم ــد إذا  : وق ــد، وال يف العم ــري العم ــزاء يف غ ال ج

. تكرر، وليس عليـه فيمـا بعـد أول مـرة، إال مـا وعـد اهللا يف اآلخـرة، أو يعفـو عنـه             

  ـــــــــــــــــ
حممد /  ، رسالتان علميتان باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ، األوىل للطالب اختيارات الشيخ اللخمي  ) ١(

إبراهيم / هية يف الطهارة والصالة ،  والثانية للطالب اإلمام اللخمي واختياراته الفق: ووري باري ، بعنوان 
 .اختيارات اإلمام اللخمي الفقهية من بداية كتاب الزكاة إىل اية أبواب الفقه : جالو ، بعنوان 

  ) .٧٩: (مباحث يف املذهب املالكي باملغرب : انظر   )  ٢(
 )٣٢(ص : انظر   )  ٣(

  
  
 

 



 

    
 

  د/٣٣

  )١() يف كتاب اهللا وهو نص: الق
ــن املــذاهب     ــة م ــوال األئم ــذكر أق ــايل في ــسوق اخلــالف الع ــع في ــا يرتف وأحيان
ــا       نــذاهب مبي ــذه امل ــد ه ــرجح أح ــة ، مث ي ــشافعية واحلنابل ــة وال ــرى كاحلنفي األخ

ا سبب الترجيح من دليلٍ أو تعليل ، مثال غالب :  
وجيــوز علــى قــول . ســم يف اســترقاق العــرب، فأجــازه ابــن القاوقــد اختلــف(
  .،  ألما يريان أخذ اجلزية منهم  مالك

ــر،     ــع الكف ــسترق م ــة؛ جــاز أن ي ــع اجلزي ــر م ــى الكف   ومــن أجــاز أن يبقــى عل
ــن وهــب  ــول اب ــوا : وعلــى ق ــسترقون إن أســلموا، وإال قتل ــك   . ال ي ــول مال وهــو ق

  .)٢()والشافعي، وأيب حنيفة 
ــه وينتــصر ملــا   ــرد علــى املخــالف ويبطــل أدلت ــد  وقــد ي ــه غــري متقي  ذهــب إلي

مبـذهب معـني ســالكاً سـبيل االجتـهاد خارجــا عـن ربقـة التقليــد والتبعيـة احملــضة        
  : لمذهب شأن املتمذهبة من الفقهاء ، مثالل

  .ولو اعتمر لزمه، العمرة يف السنة مرة: وقال مالك(
  .اال بأس بالعمرة يف السنة مرار:  يف كتاب ابن حبيبوقال مطرف

، وقـد اعتمـرت               : وقال حممـد ابـن املـواز       عائـشة  أرجـو أن ال يكـون بـه بـأس
   . عمرتني يف شهرك

ــر  وال أرى ــن أن يتق ــد م ــع أح من ــات،    أن ي ــن الطاع ــشيءٍ م ــاىل ب ب إىل اهللا تع
٣()وال من االزدياد يف اخلري يف موضع؛ مل يأتِ باملنع منه نص( .  

 ــة كــثرياً ، انت ــيت ختــرج عــن  وملــا خــالف اللخمــي املالكي ــه ال ــد يف اختيارات قِ
املــذهب ، ال لــشئ غالبــاً إالّ ــرد اخلــروج عــن املــذهب ، وإالّ فــإنين مل أجــد 

  ـــــــــــــــــ
 )٢٥٣: (ص : انظر )  ١(
 )٦٩٩(: ص : انظر )  ٢(
 )١٧٥: (ص : انظر )  ٣(



 

    
 

  د/٣٤

له قـوالً شـاذاً ، أو رأيـاً انتحلـه مـن عنـد نفـسه مل يـسبقه إليـه أحـد ، ومل أجـد يف                    
ح بـشئ مـن ذلـك                     ـم     .كالم من سبق ممـن درس شخـصيته وآراءه مـن صـروقـد ا

واعــد اإلمــام ، واحلــق أنــه يتبــع الــدليل ويعــول عليــه ضــارباً مبــا  بــاخلروج عــن ق
  .سوى الدليل عرض احلائط ، وال يضره مادام الدليل يساعده 

ــام    (...  ــه اإلم ــذهب إمام ــزام بأصــول م ــل االلت ــزم ك ــي ال يلت ــان ا للخم وإذا ك
ــا عــن تلـك األصــول إال بــدليل مــن الكتــاب والــسنة  ~مالـك   فإنــه ال خيــرج غالب 
  .)١() زم بالدليل يدور معه حيثما دارفهو ملت

ــب ،      ــن طــول حبــث ، ونظــر ثاق ــة ناجتــة ع ــي الفقهي ــآراء اللخم ــة ف وباجلمل
!.فقه إالّ ذاك ؟لوإعمال لألدلة النقلية والعقلية ، وهل ا 

  ـــــــــــــــــ
 ) .١٧٦ص (أبو احلسن اللخمي واختياراته   )  ١(



 

    
 

  د/٣٥

   

 هلـم قـدم راسـخة يف فقـه مالـك، شـهد لـه بـذلك            ناللخمي من العلمـاء الـذي      
والنظـر يف كتـاب التبـصرة يؤكـد تلـك الـصفات كلـها، ويقنـع                 . )١(ل من ترجم لـه    ك

ــهاد       ــا، وباالجت ــه أصــوال وفروع ــالتمكن يف الفق ــه ب ــاالعتراف ل ــصري ب ــارئ الب الق
  .)٢(الواسع يف املذهب املالكي على اخلصوص

، قـال    واللخمي أحـد األئمـة األربعـة املعتمـدة ترجيحـام يف خمتـصر خليـل               
ــ ــة خمت ــأول إىل اخــتالف شــارحيها يف  : (صره يف مقدم ــة ، وب ــا للمدون مــشرياً بفيه

ــار للخمــي  ــاره هــو يف  ،فهمهــا وباالختي ــصيغة الفعــل فــذلك الختي لكــن إن كــان ب
  . )٣()نفسه ، وباالسم فذلك الختياره من اخلالف 

   :)٤(قال النابغة الغالوي يف بوطليحية 
ــي   ــصرة اللخمـ ــدوا تبـ   واعتمـ

  
 )٥(ومل تكــــن جلاهــــلٍ أمــــي  

  .)٦( على فضله وإمامته كثرة الناقلني عنه من فقهاء املالكيةومما يدلُّ  
درايـة باألصـول، وال يـؤثر علـى         : وقد مجـع اللخمـي إىل هـذا الـنفس الفقهـي           

بـل غايـة مـا يـدل عليـه إن دل      . )٧( وانتقاصـه لـشيخه يف األصـول    املـازري هذا كالم   
ــازريأن  ــم املـ ــا أعلـ ــان رمبـ ــن  كـ ــه يف  مـ ــستدركًا عليـ ــول مـ ــيخه يف األصـ شـ

  ـــــــــــــــــ
  ).١١٧ص (كالقاضي عياض يف ترتيب املدارك، وصاحب الشجرة الزكية )  ١(
 ).١٠٤ص (اإلمام اللخمي وجهوده يف تأسيس املدرسة النقدية عند املالكية يف املغرب )  ٢(
 )٧: (خمتصر خليل )  ٣(
  .مد النابغة الغالوي الشنقيطي ، واسم النظم مأخوذ من شجرة طلح صغرية نظم النابغة ابياته عندهاللعالمة حم)  ٤(

 )٩٣(الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط : انظر 
  )٦٢٣:(بوطليحية املطبوعة مع اصطالح املذهب عند املالكية :  انظر  )٥(
 ).د/٤٤(مقدمة التبصرة للغامدي : انظر. ، وغريهمكما يف شرح التلقني، والذخرية، وعقد اجلواهر، والتقييد)  ٦(

  )١/٦٠:(شرح التلقني : انظر)  ٧(



 

    
 

  د/٣٦

  .)١(املسائل
  :وقد أحسن القائل إذ قال 

   لــه واظــب علــى نظــر اللخمــي إنَّ   
  

ــا       ــد بان ــاس ق ــريه للن ــى غ ــضالً عل   ف
  يستحـــسن القـــول إن صـــحت أدلتـــه  

  
ــ   ــق تبيانــ ــح احلــ ــاويوضــ   ا وفرقانــ

  وال يبـــايل إذا مـــا احلـــق ســـاعده     
  

ــا     ــن كان ــاس م ــه يف الن  )٢(مبــن خيالف
            

  ـــــــــــــــــ
 ).د/٤٤(حتقيق التبصرة للغامدي : انظر)  ١(
  ) .٤/٢١٧(تراجم املؤلفني التونسيني :  انظر  )٢(



 

    
 

  د/٣٧

 
 

لـه ولـو مل يكـن يف املـسألة          كثـرة خترجيـه للخـالف ، وحكايتـه           /أخذ عليه   
ــاض خــالف وهــو مغــرى بتخــريج اخلــالف يف املــذهب  ( :/، قــال القاضــي عي
  .)١()اء األقوالواستقر
:  / كما أخـذ عليـه اخلـروج عـن قواعـد  املـذهب، قـال القاضـي عيـاض                     -

ــده  ( ــرجح عن ــع نظــره فخــالف املــذهب فيمــا ت ــه يف ، فخرجــت اختيا ورمبــا تب رات
  .)٢()الكثري عن قواعد املذهب 

ــاده أنَّ  - ــام مفـ ــد عـ ــاك نقـ ــي  وهنـ ــه   / اللخمـ ــذهب خبروجـ ق املـ ــز مـ
  :، حىت قال القائل واختياراته

  قد مزقت قلـيب سـهام جفوـا       ل
  

ــك    ــذهب مال ــي م ــزق اللخم ــا م  )٣(كم
  :وقال النابغة حممد بن عمر الشنقيطي  

ــي   ــصرة اللخمـ ــدوا تبـ   واعتمـ
  

  لٍ أمـــيومل تكـــن جلاهـــــــــ  
ق باختيـــــــــاره     لكنـــه مـــز  

  
ــار    )٤(همــذهب مالــك لــدى امتي

                  
  
  

  ـــــــــــــــــ
 )٢/٣٤٤: (ترتيب املدارك )  ١(
 )٢/٣٤٤: (ترتيب املدارك )  ٢(
  ).٢/٣٢٢(حممد بن غازي املكناسي يف نشر البنود ، ونسب إىل )٢/٢٣٢(نفح الطيب )  ٣(
  )٦٢٣: (بوطليحة املطبوعة مع اصطالح املذهب عند املالكية )  ٤(



 

    
 

  د/٣٨

 
 

ــهم،    اتفــق للخمــي عــدد مــن العلمــاء والفقهــاء الــذين تفقــه علــيهم وأخــذ عن
ــزا  ســاعده علــى ذلــك وجــوده يف القــريوان  ــة لطلبــة العلــم، ومركً ــيت كانــت قبل  ال

ا باملغرب اإلسالمي  ومن العلماء الذين تتلمذ عليهم اللخميعلمي :  
  ) :هـ٤٠٣ – ٣٢٤ ()١(أبو احلسن القابسياإلمام ) ١

ــه األصــويل،     ــريواين احملــدث الفقي ــسي الق ــافري القاب ــد املع ــن حمم ــي ب عل
ا ٢( سنةتسع وسبعنيتويف عن . له كتاب املمهد. مجع إىل ذلك ديانة وورع(. 

  ) :هـ٤٣٥ (ب القريواينأبو الطي) ٢
ــى       ــق عل ــه تعلي ــريواين، ل ــدي الق ــراهيم الكن ــن إب ــد ب ــن حمم ــنعم ب ــد امل عب

 .)٣(املدونة، وكان صاحلًا ذا نبل وحذق
 ) :هـ٤٢٣ (أبو إسحاق التونسي) ٣

وة، لـه تعـاليق علـى       إبراهيم بن حسن بن إسحاق، كان صـاحلًا مـستجاب الـدع           
 .)٤(املدونة واملوازية

  ):هـ٤٥٠ (عبد الرمحن بن حمرز القريواين) ٤
  .)٥()التبصرة(أبو القاسم عبد الرمحن حمرز القريواين رحل إىل املشرق، وصنف 

  ):هـ٤٦٠ (أبو القاسم السيوري) ٥
 القاسم عبد اخلالق بن عبد الوارث السيوري التميمي القـريواين، كـان حيفـظ             أبو

  .)٦(دواوين املذهب، له تعليق على نكت املدونة

  ـــــــــــــــــ
  ).٧/٥(معجم البلدان : انظر.  نسبة إىل قابس على ساحل البحر غريب طرابلسالقابسي  )  ١(
، معجم املؤلفني )٣/١٦٨(ب ، شذرات الذه)٩٧(، شجرة النور الزكية )٣/١٣٤(معامل اإلميان : انظر    )٢(

)٧/١٩٤.( 
 ).٤٣٥(، شجرة النور الزكية )٣/١٨٤(، معامل اإلميان )٢/٣٢٦(ترتيب املدارك   )  ٣(
 ).١/٦٩(، الديباج املذهب )٣/١٧٧(، معامل اإلميان )٢/٣٢٣(ترتيب املدارك : انظر  )  ٤(
 ).١١٠(لنور الزكية ، شجرة ا)٣/١٥٨(، معامل اإلميان )٢/٣٢٧(ترتيب املدارك : انظر  )  ٥(
، الفكر السامي )٢/٢٢(، الديباج املذهب )٣/١٨١(، معامل اإلميان )٢/٣٢٦(ترتيب املدارك : انظر  )  ٦(

)٢/٢١٢.(  



 

    
 

  د/٣٩

 
 

 وكـان    عاش بالقريوان حاضرة العلم والعلماء، مث انتقل إىل صفاقس   /اللخمي  
ب الفقه والعلم الـذين ضـربوا    ا مسجده ، وبني بلد النشأة       والنقلة أخذ عنه العلم طالّ

له أكباد اإلبل ، وثنوا بني يديه الركب ، وساعد على ذلك العمر املديـد الـذي عاشـه            
 حيث مـسجده ودرسـه وحلقتـه ، وجـاء يف            اللخمي ، واملناخ املناسب يف صفاقس     

  : قهه منهمالتراجم أن مجلة أخذوا عنه العلم ، ومحلوا ف
  ) :هـ٥٠٥ (أبو علي الكالعي -١

ا ا متكلم ا أصولي ١(احلسن بن عبد األعلى الصفاقسي، كان فقيه(.  
  ):هـ٥٠٨( الصقلي -٢

ا فاضالًحممد بن عبد اهللا الصقليأبو عبد اهللا،  ٢(، كان فقهي(.  
  ) :هـ٥١٣ – ٤٣٤( ابن النحوي -٣

  .يوسف بن حممد بن يوسف املعروف، بابن النحويأبو الفضل 
  .)٣(كان عاملًا جماب الدعوة

   :الطاهر ابن بشري أبو -٤
. رابـة لـه  أبو الطـاهر إبـراهيم بـن عبـد الـصمد بـن بـشري بينـه وبـني اللخمـي ق                

ا، ومل تذكر سن ٤(ة وفاتهقتل شهيد(.  
  ) :هـ٥٣٦ (رياملاز -٥

: ، لـه كتـب منـها      املـازري أبو عبد اهللا، حممـد بـن  علـي بـن عمـر التميمـي                 
  .)٥( سنة مات عن مثاننيعلم شرح مسلم، شرح كتاب التلقنيامل

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٣٤٧(، الدولة الصنهاجية )١٤٠(الغنية : انظر)  ١(
 ).١٤١(، فهرس ابن عطية )٢/٥٧٢(الصلة )  ٢(
  ).١/١٦٨(، عنوان األريب )١٢٦(كية ، شجرة النور الز)٢/٥٥٢(جذوة االقتباس )  ٣(
  ).١٢٦(، شجرة النور الزكية )١/٢٦٥(الديباج املذهب : انظر)  ٤(
  ).١٢٧(، شجرة النور )٢٠/١٠٤(، سري أعالم النبالء )٨٥(الغنية : انظر)  ٥(



 

    
 

  د/٤٠

 
 

رجم   كتـاب غـري التبـصرة، اتفـق علـى ذلـك عامـة مـن تـ                   /ال يعرف للخمي    
  .له 

ــتلقني     ــرح ال ــة ش ــسالمي يف مقدم ــال ال ــآليف إال    : (ق ــن الت ــه م ــذكر ل ومل ي
  .)١()التبصرة
ــشام      نَّأإال  ــضائل ال ــا يف ف ــه كتاب ــسب إلي ــضهم فن ــع لبع ــد وق ــوهم ق  ، )٢( ال

ــشام    ( ــضائل ال ــا يف ف ــف كتاب ــي، مل يؤل ــسن اللخم ــا احل ــصحيح أن أب ؛ إذ مل  وال
  .)٣()هتمام بالتاريخيثبت عنه دخول هذا البلد، ومل يكن له ا

ــه: أقــول ــه دخــول هــذا البلــد : (وقول ال يلــزم منــه أالّ يؤلــف يف )  مل يثبــت عن
فضائله، ولكن ما ذكـره بعـده أوجـه يف التعليـل سـيما إذا اعتـضد بعـدم نـسبة أهـل                       

  .  التأريخ والسري له هذا الكتاب 
وهــذا وهــم وقــع فيــه الزركلــي ألنــه خلــط بــني أيب احلــسن علــي بــن حممــد  (
، ويعــرف بــأيب وآخــر هــو أبــو احلــسن علــي بــن حممــد الربعــي.  اللخمــيبعــيالر

  (٤))هـ٤٤٤: اهلول من دمشق، صاحب كتاب فضائل الشام ودمشق ت
ــه   ــدي يف حتقيق ــعيد الغام ــدكتور س ــه ال ــد نب ــصرةوق ــسب  للتب ــان ن  أن بروكلم

  .)٥(ق واألحكام إليهخطأً كتاب النهاية والتمام يف معرفة الوثائ
  

  
  ـــــــــــــــــ

 ).١/٥٨(شرح التلقني   )  ١(
 )٤/٣٢٨(األعالم : انظر      )٢(
  ).٨٣ص (دونة النقدية عند املالكية املغرب اإلمام اللخمي وجهوده يف تأسيس امل  )٣(
  ) .د/٤٦(التبصرة للغامدي   )٤(
  ).د/٤٧ –د /٤٦(التبصرة للغامدي   )  ٥(



 

    
 

  د/٤١

 
 

 نـسخ الـديباج أنـه مـات سـنة           ىحـد إ، ويف   )١(هــ ٤٧٨عـام    /تويف اللخمـي    
ــه  هـــ، لكــن الــصواب أن٤٩٨َّ ــه احلع ذلــك تــصحيف كمــا نب وكانــت  .)٢(جــويلي

  . /وفاته بصفاقس، ودفن ا 
  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).١١٧(، شجرة النور الزكية )٢٩٨(، الديباج املذهب )٢/٣٤٤: (ترتيب املدارك: انظر)  ١(
 ).٢/٢١٥(الفكر السامي : انظر)  ٢(



 

    
 

  د/٤٢


: 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

    
 

  د/٤٣

 
 

 ، بــل )١(تأليفــاً ووضــعاً حمــل اتفــاق بــني العلمــاء /  التبــصرة للخمــي نــسبة
، ) ١٧٢(جاء يف بعـض النـسخ اخلطيـة للكتـاب كنـسخة ربـاط سـيدنا عثمـان رقـم                     

  .)٢()تبصرة اللخمي(:  ـتسمية الكتاب ب) ٢١٣(ورقم 
ــذا أنَّ  ــضاف إىل ه ــن وي ــل م ــاب    نق ــضيف الكت ــاء ي ــن الفقه ــي م ــن اللخم  ع

  .)٣(إليه
  ./ يف نسبة الكتاب إىل اللخمي للتشكيكال فال جم

  
  
  

  ـــــــــــــــــ
شجرة النور الزكية ) ١/٣٢٣(، احللل السندسية ) ٢٩٨(الديباج املذهب ) ٢/٢٤٤(ترتيب املدارك : انظر   ) ١(

، ) ٢١٤(، تراجم املؤلفني التونسيني ) ٧/١٩٧(، معجم املؤلفني ) ٤/١١(، تاريخ األدب العريب ) ١١٧(
 ) . ١/٦٩٢(هدية العارفني 

 ) .د/٨٠: (مقدمة حتقيق التبصرة ملخدوم : انظر   )  ٢(
  ) .٢/٤٧٥(، مواهب اجلليل ) ٩/١١٠(الذخرية : انظر   ) ٣(



 

    
 

  د/٤٤

 
  

  .)١( املدونة علىاألكثر على أن التبصرة تعليق 
ــين أــا ليــست تعليقــاً علــى املدونــة  ، وإن  ولكــن بعــد العمــل يف التبــصرة تب

ــة إال    قِ املدون ــس ــى ن ــة عل ــصرة يف اجلمل ــان نظــام التب ــض  أ ك ــد يف بع ــد يزي ــه ق ن
ــاً  ــبعض اآلخــر أحيان ــزل يف ال ــد خيت ــع خروجــه املعــروف عــن  ،  )٢(املــسائل وق م

  . وخيتارهاملذهب فيما يرجحه 
   .)٣()حماذٍ للمدونة تعليق كبري(وعليه فالتبصرة 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  ) .١١٧(، شجرة النور الزكية ) ٢/٣٤٤(ترتيب املدارك : انظر   ) ١(
  ).د/٨٤(، التبصرة بتحقيق خمدوم ) د/٥٤(، التبصرة بتحقيق الغامدي ) ١/٣٥(مقدمة شرح التلقني : انظر   ) ٢(
  ) .١/٣٥:(مواهب اجلليل   ) ٣(



 

    
 

  د/٤٥

 
 

ــبني منــهج املؤالتبــصرة جمــردة عــن   شــأن أكثــر مــن –وطريقتــه لــف مقدمــة ت
ــاً مــن املتــون   لــذا كــان الوصــول  ،  و-يــصنف يف علــمٍ مــن العلــوم أو يــشرح متن

ــه         ــذي اتبع ــهج ال ــة املن ــصة ملعرف ــراءة الفاح ــالتتبع والق ــا حيــصل ب ــه إمن ملنهج
   :األيتوالطريقة اليت سار عليها يف تأليفه للتبصرة ، وقد تبني بعد ما سبق 

  
  :ترتيب الكتاب * 

ؤلــف يف ترتيبــه للكتــاب يف اجلملــة علــى غــرار ترتيــب املدونــة ، يف ســار امل
ــصول واملــسائل     ــض الف ــر يف بع ــد خيتلــف األم ــم ق ــاً ، نع ــواب غالب الكتــب واألب

  .أحياناً ،  إال أن الكتاب يف اجلملة على نظام املدونة تدويناً وترتيباً وتبويباً 
 

  :منهجه يف تقسيم الكتاب * 
  : حتتها األبواب ، مثل  لكتب ، مث يذكر با/يبدأ اإلمام اللخمي 

ــاب ( ــاب يف    احلــجكت ــلم ب ــه وس ــد وآل ــيدنا حمم ــى س ــاين وصــلى اهللا عل  الث
ــج      ــام احل ــر أي ــا، وذك ــىن، أو غريه ــايل م ــة، أو لي ــة عرف ــت ليل ــع املبي ، وموض

  . )١()، ومىت يقطع التلبيةالوقوف بعرفة، وخطب احلج
 ، وغالبـاً مـا يتـضمن عنـوان البـاب تلخيـصاً للفـصول                الفـصول وحتت األبواب   
   : املندرجة حتته ، مثل

ـم، ومـن                 بغـري يف الـصيد    باب  ( ـم وغـري معلَّ  املعلـم وإذا اشـترك يف القتـل معلَّ
 .)٢()صاد بسهم مسموم 

فــصل ، وال يــذكر للفــصل : وقــد يــذكر فــصوالً تنــدرج حتــت البــاب ، بقولــه 
  ـــــــــــــــــ

 )١٠٩: (ص :انظر)  ١(
 )٣٠٠(: ص : انظر )  ٢(



 

    
 

  د/٤٦

  .ه ال يذكر حتته فصوالًوإذا كان الباب صغرياً فإن، عنواناً  
ــسائل       ــه بامل ــضها يثري ــواب ، فبع ــم األب ــاً يف حج ــارئ اختالف ــد جيــد الق وق

ــه   ا تفرعاــو ــي في ــر يكتف ــبعض اآلخ ــاً  دون    وال ــة أحيان ــسريع واإلحال ــاملرور ال ب
  .منهج مضطرد

  
  :منهجه يف آيات القرآن * 

 ، فهــو ومــاً وتـشتد عنايتــه بــالقران  عمأبـو احلــسن صــاحب عنايـة باالســتدالل   
، مث ضـوع وإمنـا يـذكر آيـات عديـدة إن أمكنـه       ال يكتفـي بـذكر آيـة واحـدة يف املو    

داللة من كل آية ، فمثالً ح وجه البعد ذكره لآليات يوض:  
، خمافــةَ أن  مالــهفــإن كــان  ( ا، وفيــه فــضلٌ عــن العــدم؛ فــاحلج واجــب كــثري 

O N ﴿: ألاهللا لــك أفــضل؛ لقــول   وبــذل املــال يف ذ . يــضيع الفــرائض 
X W V U T S R Q P﴾ ،  ألوقولــــــــــــه :﴿ ¶ µ ´
¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¿﴾١( )، واآلي يف هذا كثرية( . 

   :وأحياناً يذكر آية واحدة يف املوضوع مثل
ــاز (  ــكفأجـ ــاىل  مالـ ــه تعـ ــذبح؛ لقولـ ــر الـ x w v u t (:  يف البقـ

y(()٢( .  
كـان ، وهـذا مـن أكثـر مـا            مـن الوضـوح مب     القـرآين  وباالستدالل   باآليوعنايته  

  .مييز هذا السفر العظيم 
  

  ـــــــــــــــــ
 )٩: (ص : انظر )  ١(
 )٣٢٢: (ص : انظر )  ٢(



 

    
 

  د/٤٧

 :منهجه يف احلديث * 

ــي   ــن اللخم ــل و  /مل يك ــسب ب ــا فح ــان  فقيه ــواطن  اًحمــدثك ــرف م  ، يع
ــديث  عنايتــه  ، ، والواضــح أنــه كــان حيفــظ ويستحــضر شــيئاً كــثرياً منــه      احل

ــاً ال يتــرك االســتدالل بالثالثــة أ  و أحــدها بالــصحيحني واملوطــأ ظــاهرة ، فهــو غالب
  .له عناية بالسنن أن إالّ إذا عدم مايساعد من األدلة منها ، كما 

ج احلديث من أهل الفن يف الكتب املعتمدة ، مثل يذكر من خر  :  
 يف قتلــهن جنــاح؛ مخـس مــن الــدواب لـيس علــى احملـرم   > : قـال الــنيب   (
  . < والفأرة والكلب العقورواحلدأة والعقرب  الغراب

   فذكر اخلمس املتقدمة  <مخس فواسق يقتلن يف احلرم>: وقال
 ١()اجتمع على هذين احلديثني املوطأ والبخاري ومسلم( 

  : كم عليه أحيانا بالصحة أو بضدها ، مثل  احلإىلويتعدى ذلك 
ــول اهللا  ( ــال رس ــن >:   فق ــذه م ــهد صــالتنا ه ــىت    ش ــا ح ــف ــا معن ، ووق

ـه، وقـضى تفثـه                  يدفع، وقـد وقـف       ا؛ فقـد متَّ حجـار قبـل ذلـك بعرفـة لـيالً أو> .
  .)٢()وهو حديث صحيح 

  : ومع عنايته باحلديث الصحيح إال أنه أحياناً يستشهد بالضعيف ، مثل 
 ، وال مكـة حـرم ، ال حتـل إجـارة بيوـا      : أنـه قـال    عـن الـنيب   وقد روي    (

  .)٤() )٣(بيع رباعها

  ـــــــــــــــــ
 )٢٣٦: (ص : انظر  )  ١(
 )١١٩: (ص : انظر  )  ٢(
، واحلاكم يف )٣/٥٧(وأخرج الدارقطين يف سننه ). ٣/٣٢٩(املصنف . أرسله ابن أيب شيبة عن جماهد به  )  ٣(

ا، عن عبد اهللا بن)٦/٣٥(، والبيهقي يف السنن الكربى )٢/٦١(املستدرك  مكة حرام«:  عمرو مرفوع، 
داح املكي، ضعفه غري واحد من أهل  . » وحرام أجر بيوا،وحرام بيع رباعها وفيه عبيد اهللا بن أيب زياد القَ

  ).٤/٣٢٧(الكامل البن عدي : انظر. العلم
 )٦٥٦: (ص : انظر  )  ٤(



 

    
 

  د/٤٨

  : وقد يقع منه االستشهاد مبا ال أصل له ، مثل 
   )٢( ))١(<باعدوا بني أنفاس الرجال والنساء>:  وخمالف لقول النيب  (

  . هذا يف كتاب اللخمي نادر وقليل جداً  أنَّواحلق
ــور ــد ي ــث    دوق ــه ضــعيف ، حي ــه أن ــوهم من ــاً مبــا يت ــصحيح أحيان  احلــديث ال

  : يصدره بصيغة التمريض قائالً روي ، مثل 
ــوم النحــر مبــىن، فجــاء   :  فــروي عــن الــنيب ( ــوداع ي ــه كــان يف حجــة ال أن

، وال : فقــالي؟ يــا رســول اهللا، مل أشــعر، فنحــرت قبــل أن أرمــ: رجــل، فقــال ارمِ
. اذبــح، وال حــرج: قــالمل أشــعر، فحلقــت قبــل أن أذبــح؟ : وقــال آخــر. جحــر

، وال حرج: قالأفضت إىل البيت قبل أن أرمي؟ : وقال آخر   .ارمِ
خر إال : قال م وال أُ   . )٣( )افعل، وال حرج: قالفما سئل عن شيءٍ قدِِّ

  .)٤(ث يف الصحيحني احلديمع أنَّ
ــسمية    ــام يف ت ــه إيه ــع من ــبويق ــه الكت ــذي  :  ، كقول ــسند الترم ــاب )٥(م ، كت

  . )٦(مسلم
  
  

  ـــــــــــــــــ
. ا بنسبته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمجازم) ١٢٨ص (علّقه ابن حزم يف طوق احلمامة . حديثٌ ال أصل له )  ١(

وابن مجاعة يف ). ٤/٣٣، ٢/٢٨٣، ١/٢٤٥(ابن احلاج املالكي يف املدخل : وكذلك فعل من بعده، منهم
، والعجلوين )١٤٦: األسرار املرفوعة(وقال الشيخ مال علي القاري . منسكه يف طواف النساء من غري سند

السلسلة الضعيفة واملوضوعة لأللباين : انظر. ذا إمنا يقال فيما له إسنادوه. غري ثابت): ١/٢٧٩كشف اخلفاء (
)١٣/٦٤٣.( 

 )١٩٩: (ص : انظر )  ٢(
 )١٣١: (ص : انظر )  ٣(
، باب ، ومسلم يف احلج)١/٤٧) (٨٣(أخرجه البخاري يف العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة أو غريها )  ٤(

 .، من حديث عبد اهللا بن عمرو )٢/٩٤٨) (١٣٠٦( أو حنر قبل الرمي من حلق قبل النحر،
 )١٣٩: (ص : انظر )  ٥(
 )٤١٦: (ص : انظر )  ٦(



 

    
 

  د/٤٩

 :منهجه يف اآلثار * 

اهتم أبـو احلـسن بـذكر اآلثـار وهـو يـسوقها بعـد األحاديـث الدالـة علـى أحـد                    
ــوال ، ــف : ( مثــل األق ا ، وأي ذلــك أ   يف احلــجواختل ــي ــا أو ماش فــضل ؟  راكب

ا:  ب وقــال ابــن عبــاس... ماشــي أين حججــت وددت  ، حــسني بــن علــي وحــج
ا  ، والثوري وابن جريج ب ١()، مشي(.  

وقـال ابـن     ( :كقولـه   ويورد اآلثـار مـن غـري إشـارة إىل مـصدرها يف الغالـب ،                 
  . )٢( )العمرة الطواف: عباس

قــال :   يف ــذيب اآلثــاروقــال الطــربي : (مثــل  : وقــد يــبني مــصدرها أحيانــاً
ــني حفــر :  معمــر بــن املــثىن  الــيمن يف إىل أقــصى  أيب موســىجزيــرة العــرب مــا ب

   .)٣() إىل منقطع السماوة رمل يربينالطول، والعرض ما بني 
  : وقد يستدل باآلثار الضعيفة ، مثل 

 علــى عهــد رســول كانــت املــساكن والــدور مبكــة: ة علقمــة بــن نــضل وقـال  (
ــر وعثمـــان    اهللا  ــر وعمـ ــاع وال تكـــرى ~وأيب بكـ ــا تـــدعى إال  .   ال تبـ ومـ

  . )٤(وهو ضعيف   )السوائب، من احتاج سكن، ومن استغىن أسكن
 مبــا ال وجــود لــه يف املــصادر بعــد  غالبــاً ، وقديــستدلّعليهــاحيكــم  وهــو ال

  : البحث وهو جد قليل ، مثل 
لِم ال تقــدموا مجــاجم املــسلمني إىل احلــصون:  ~قــال عمــر  وقــد(  ــس م ؛ فلَ

  . )٥()أستفتحه  أستبقيه أحب إيلَّ من احلصن
 فـإنين مل أجــده يف  ) فـإنَّ هللا الـصفاء واخليـار   : ب ابـن عمـر  وقـال   : (ومثـل  

  ـــــــــــــــــ
 )٧: (ص : انظر )  ١(
 )١٠٥: (ص :انظر )  ٢(
  )٧٠٨: (ص :  انظر ) ٣(
 )٦٥٦: (ص : انظر)  ٤(
 )٦٦١: (ص : انظر )  ٥(



 

    
 

  د/٥٠

  )١(األصول بعد البحث
لـوال أن  :  أـا قالـت  كعـن عائـشة    : (وقد خيطئ يف نـسبة األثـر أحيانـاً مثـل       

ــال  ــاىل ق ــه      z y x﴿: اهللا تع ــا اتبعت ــروق كم ــا يف الع ــسلمون م ــع امل ﴾ التب
  .)٢(ونسبته إىل عائشة خطأ ، وهو عن عكرمة ) اليهود

  
 :منهجه يف القواعد األصولية والضوابط الفقهية* 

  :  باإلمجاع ويعتين به مثل يستدلُّ
اإلمجــاع علــى أنــه ال جيــوز أن يتعمــد النــاس يف       :  ذلــك  علــى  ويــدلُّ (

  .)٣()اجتماعهم للوقوف قبل الفجر، ويدعون النهار 
  : مثل  ،األصولية وله عناية بالقواعد 

م : والثالث(  ٤()أن اآلية مكية واحلديث مدين، واملتأخر يقضي على املتقد( 
  : ومثل 

فتركهم على ما ، ألن الواو ال توجب رتبةً؛ كال الروايتني تتضمن جواز تقدمي الكفارةو(
  )٥( ) الكفارة أو احلنثم احلالف أيها أحبيقد،  اللسانهيوجب

 أنـه ال     إىل ذهـب بعـض أهـل العلـم       وقـد    : (، كقولـه    له دارية بالعام واخلـاص      
، أفــضل الــصالة صــالتكم يف بيــوتكم إال املكتوبــة:  يبلقــول الــنيــأيت للنفــل 

  .)٦()من املساجد فدخل يف عموم احلديث مسجده واملسجد احلرام وغريمها
وحــرم اهللا تعــاىل الـدم يف هــذه اآليــة مجلــةً مــن  : ( مثــل  واملقيــد ،واملطلـق 
  ـــــــــــــــــ

  )٣٧٦: (ص :انظر  ) ١(
  )٣٩٩: (ص : انظر   ) ٢(
 )١٢١: (ص : انظر    )٣(
 )٤٠٤: (ص : انظر )  ٤(
 )٤٩٩: (ص : انظر )  ٥(
  )٤٣٤:(ص : انظر   ) ٦(

حرمة أكل  [ 
 ]الـــــــدم

 



 

    
 

  د/٥١

،  ﴾z y﴿: د ذلـــك يف ســـورة األنعــام، فقـــال تعـــاىل غــري تقييـــد، وقيــ  
  . )١() فوجب رد املطلق إىل املقيد

ــل   ــسوخ ، مث ــخ واملن ــث: (والناس ــدين،   : والثال ــديث م ــة واحل ــة مكي أن اآلي
م ٢()، وال يعترض هذا حبديث  واملتأخر يقضي على املتقد(.  

ــث وجــدت مناســبته ، ذو عنايــة بالتعليــل لألح االستحــسانيعمــل و كــام ،  حي
 كالرجــل يف اجتنــاب  واملــرأة( : وصــاحب معرفــة بالــضوابط الفقهيــة ، مثــل     

  . )٣()الطيب 
ل باألصـل علـى صـحة مـا ذهـب           يورد القاعدة فيبين عليهـا ويفـرع ، أو يـستد          و
  ..و جتده يضبط أعنة املسائل بالضوابط الفقهية إليه ، 

  
 :منهجه يف خالف الفقهاء وأقوال العلماء * 

نعبـر عنـه بالفقـه املقـارن فغـري          ملؤلـف يف اخلـالف العـايل ، الـذي           أما منهج ا  
ــم ــثرياً مــا طَّ يف يقتــصر علــى املــذهب املــالكي وهــو الغالــب األعــم ً رد، جتــده ك

ومــن أجــاز : ( مثــل  األخــرى يف املــسألة أحيانــاً يــذكر املــذاهبنــه أتبــصرته ، إالّ 
ــر،    ــع الكفــ ــسترق مــ ــاز أن يــ ــة؛ جــ ــع اجلزيــ ــر مــ ــى الكفــ   أن يبقــــى علــ

ــوا ، وهــو قــول مالــك  : وعلــى قــول ابــن وهــب  ــسترقون إن أســلموا، وإال قتل ال ي
  .)٤()، وأيب حنيفة  والشافعي

ــه  ــد  : (وكقول ــة وق ــو حنيف ــال أب ــر  : ق ــنم والبق ــل رؤوس الغ ــث إال بأك ال حين
  .  دون اإلبل

  .)٥()ال حينث، إال بأكل رؤوس الغنم خاصة : فقال أبو يوسف
  ـــــــــــــــــ

  )٣٩٨: (ص : انظر   ) ١(
  )٤٠٤: (ص : انظر   ) ٢(
 )٣٨: (ص : انظر  )  ٣(
  )٦٩٩: (ص : انظر   ) ٤(
  )٥٢٦: (ص : انظر   ) ٥(

 



 

    
 

  د/٥٢

الوقـت الـذي  يـذكر قـول الـشافعي مـع قـول        بطريقـة واحـدة ، ففـي      غري متقيد   
مالك ، جتده يف موضـع آخـر يـذكر  قـول أيب حنيفـة مـع قـول الـشافعي، وأحيانـا                        
قول أمحـد ، وأحيانـاً جيمـع بـني إمـامني أو ثالثـة ، وأحينـا يـذكر مـذاهب األربعـة            

  .والغالب أنه ال يورد ذكر اخلالف العايل
  



 

    
 

  د/٥٣

 
 

يف ســعة حفظــه  / اللخمــي  حفــظدر التبــصرة كــثرية متنوعــة شــأن ســعةمــصا
ــسري إىل   ــن التف ــه  ، فم ــار وااحلــديثواطالع ــة  واآلث ــوع ٍ...للغ ــديع ، اخل  يف تن ب

ــ  ــصرح يف موضــعٍ  بأمســاء املــصادر جمتمع ــورد أمســاء بعــضها  ةومل ي ــه ي  ، ولكن
ــال     ــن أن يق ــه ميك ــالتتبع أن ــبني ب ــالم فت ــضاعيف الك ــع إىل إيف ت ــه رج ــصادر ن  امل

  : )١(التالية
  :كتب التفسري: أوالً 
  .)٢(والكتاب خمطوط) هـ٢٠٠ت (تفسري ابن سالّم ، ليحىي بن سالّم ) ١
  )٣()هـ٢٧٦ت (لعبد اهللا بن قتيبة ، ن آغريب القر) ٢
 .)٤() هـ٣١٠ت (ي  ، للطربجامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٣
  

  :كتب احلديث : ثانياً 
  ) .هـ١٧٩ت (الك بن أنس  لإلمام ماملوطأ) ١
ــن وهــب ) ٢ ـــ١٩٧ت  (موطــأ اب ــبري ،  ) ه ــن وهــب موطــآن ، موطــأ ك ، والب

  .، مل أطلع عليه ، ولعله مفقود )٥(وموطأ صغري
ـــ٢٥٦ت  (صــحيح البخــاري) ٣ ــول ) ه ــاً يق ــر: ، وأحيان : ه البخــاري ، أو ذك

 .أخرجه البخاري ، أو يف كتاب البخاري 
  ـــــــــــــــــ

الذي خيصين بالدراسة وإمنا ذكرت ما ذكره آثرت أن أذكر مصادر التبصرة عموماً ، غري مقتصر على اجلزء    )١(
السابقون يل يف التحقيق السلمي والغامدي واملريطب خمدوم ، ألن احلديث عن مصادر التبصرة يف التبصرة 

  .دون تقريقٍ بني جزءٍ وجزء
  )٨٧( ، التبصرة حتقيق خمدوم ص ) ٨/١٤٨(األعالم : انظر     )٢(
  )٨٧( التبصرة حتقيق خمدوم ص : انظر    )٣(
   . ، ومقدمة جامع البيان ١٤/٢٧٠سري أعالم النبالء : انظر   )٤(
   .٦/١٦٢ ، ومعجم املؤلفني ١/٣٤٧ ، وشذرات الذهب ٢١٤الديباج املذهب ص : انظر   ) ٥(



 

    
 

  د/٥٤

ــزين للموطــأ ) ٤ ــن م ــرح اب ــه   ، وأحياش ــذكره بقول ــاً ي ــزين ،  : ن ــن م ــرح اب ش
 .، وهو كتاب مفقود )١()هـ٢٥٩ت (كتاب ابن مزين : وأحياناً 
، يقـع يف عـشرين جـزءاً ، وقـد اشـتهر يف              ) هــ ٢٥٩ت   (مسند ابـن سـنجر    ) ٥

 .)٢(املغرب واألندلس 
كتــاب مــسلم ،  : ، وتــارة يــذكره بلفــظ   ) هـــ٢٦١ت  (صــحيح مــسلم ) ٦

 . أخرجه مسلم :رواه مسلم ، أو : وأحياناً 
ــستاين األزدي  مــــسند أيب داود) ٧ ــعث السجــ ــسليمان بــــن األشــ ت ( ، لــ
ــأن  واملقــصود هــو ســنن أيب داود ) هـــ٢٧٥ ــاً باســم مــوهم ك ــذكره أحيان ــد ي ، وق

 .يقول يف كتاب أيب داود أو يف مسند أيب داود 
ويف : ذكــــره الترمــــذي ، أو يقــــول )  هـــــ٢٧٩ت  (ســــنن الترمــــذي) ٨
  . رمذي أو ذكره الترمذي يف مسنده ، أو مسند التالترمذي
ــار ) ٩ ــر الزخـ ــزار  البحـ ــد البـ ـــ٢٩٢ت ( ، ألمحـ ــسند  ) هـ ــشهور مبـ ، املـ
  .)٣(البزار

ــنن النـــسائي ) ١٠ ـــ٣٠٣ت (سـ ــسائي ، أو : يقـــول مـــرة )  هـ رواه : ويف النـ
  .النسائي، أو يف سنن النسائي 

  ) .هـ٣٢١ت ( ، للطحاوي ارشرح معاين اآلث) ١١
   .)٤() هـ٤٠٢ت (، ألمحد بن نصر الداودي  النامي شرح املوطأ) ١٢

  ـــــــــــــــــ
 . ، ويسمى تفسري املوطأ ٧٥ ، وشجرة النور الزكية ص ٤٣٦الديباج املذهب ص : انظر   )١(
   .١٠/٢١٨ ، ومعجم املؤلفني ٦/٢٢٣واألعالم  ، ١/٣٤٨حسن احملاضرة : انظر   )٢(
    .٢/٣٦ ، ومعجم املؤلفني ١٣/٥٥٤سري أعالم النبالء : انظر   )٣(
  .٩٤الديباج املذهب ص : انظر   )٤(



 

    
 

  د/٥٥

 :كتب الفقه  : لثاًثا
ومساعـه عـن اإلمـام مالـك يف حنـو ثالثـني       ) . هــ ١٩٧ت  (مساع ابن وهـب    )١

وقـد ورد  ، )٢(، وسر الكثرة أنه ما تكلَّم مالك بشيء إال كتبه ابن وهـب      )١(كتاباً
  . ثالث مرات 

مـام مالـك عـشرين      ، وعدد كتـب مساعـه عـن اإل        ) هـ٢٠٤ت   (مساع أشهب  )٢
  .)٣(كتاباً

وقال أشهب يف كتابه ، وهو      : ، وأحياناً تذكر بلفظ     ) هـ٢٠٤ت   (مدونة أشهب  )٣
 أخـذها أشـهب وأقامهـا      )٤(كتاب جليل كبري كثري العلم ، وملا كملت األسـدية         

وهي مفقودة ، وكـثري مـن أقـوال         . )٥(لنفسه واحتج لبعضها ، فجاء كتاباً شريفاً      
 .)٦( والزيادات ، واملعونةأشهب توجد يف النوادر

مل يـصرح باسـم   ) هـ٢١٢ت  ( ، عبدامللك بن املاجشون      كتاب ابن املاجشون   )٤
الكتاب ، وله كتاب مجع فيه مساعاته وهـي معروفـة ، وكتـاب آخـر ألّفـه يف                   

 .)٧(الفقه
 ة ، لـه ثالثـ     )٨()هــ ٢١٤ت  ( ، لعبداهللا بـن عبـداحلكم        خمتصر ابن عبداحلكم   )٥

 :خمتصرات 
 عدد مسائله    أن  ، اختصر فيه مساعاته من أشهب وذكر بعضهم        املختصر الكبري  -

 .مثانية عشر ألف مسألة 
 .واملختصر األوسط وفيه أربعة آالف مسألة  -

  ـــــــــــــــــ
  .٢١٤الديباج املذهب ص : انظر   )١(
 ) . ١٠٠(اصطالح املذهب عند املالكية : انظر   )٢(
     .٥٩شجرة النور الزكية ص : انظر   )٣(
  ) .هـ٢١٣ت (األسدية ألسد بن الفرات   )٤(
  .١/٢٦٠ترتيب املدارك : انظر   )٥(
  .١/٨مقدمة املعونة : انظر   )٦(
   ١/٢٠٩ترتيب املدارك : انظر   )٧(
  )٢٢(دراسات يف مصادر الفقه املالكي مليكولوش : انظر   ) ٨(



 

    
 

  د/٥٦

واملختصر الصغري وعدد مسائله ألف ومائتا مسألة ، والصغري قصره علـى علـم       -
  . )١(املوطأ

 ، )ـ هـ ٢٢٦ت (لعبـد الـرمحن بـن أيب جعفـر الـدمياطي       : خمتصر الدمياطية  )٦
 .)٢(مجع يف الكتاب مساعاته عن مالك وأصحابه ، وهو خمتصر حسن

كتاب ابـن حبيـب  ،       : ، ويذكره تارة باسم     ) هـ٢٣٨ت  ( البن حبيب    الواضحة )٧
عند ابن حبيب ، وهو يعترب من األمهات ، مجعه مـن روايـات              : وأحياناً بقوله   

، وقـد أكثـر   )٣(عن ابن القاسم وأصحابه ، وانتشر يف األندلس واعتمـده أهلـها   
أغلبه مفقود ، ويوجد منه جزء . يف النوادر والزيادات ، ويف الذخرية النقل عنه 

 .)٤(يسري من كتاب الطهارة
) هــ ٢٤٠ت (الكتـاب ، لإلمـام سـحنون    : وكثرياً ما يعبر عنها بقوله    : املدونة )٨

صنفها اإلمام سحنون ، وأعاد ترتيبها حيث كانت ألسد بن الفـرات مـن أسـئلة          
 عنها ابن القاسم مث جاء سحنون وصححها على ابن القاسم وأصلح ما كان          سأل

فيها ، وتلقاها الناس بالقبول وأعرضوا عن األسدية ، ألن ابن القاسم رجع عن              
مسائل كثرية من األسدية وطلب من أسد بن الفرات أن يصلح كتابه على مـا يف            

 –عليه ابـن القاسـم     كتاب سحنون ، فأنف أسد بن الفرات من ذلك وأباه فدعا            
 أن ال يبـارك لـه يف كتابـه ، فتركـه النـاس ومـالوا إىل        –وكان جمـاب الـدعوة      

 .، واليت ضربت شهرا اآلفاق )٥(املدونة

  ـــــــــــــــــ
  .٥٩ ، وشجرة النور الزكية ص ٢١٨الديباج املذهب ص : انظر   )١(
 ) .٨٨(، والتبصرة حتقيق خمدوم ص ) ١١٠(اصطالح املذهب عند املالكية : انظر     )٢(
 ، واملدخل الوجري ٨٤ ، ودليل السالك ص ٢٥٢ ، والديباج املذهب ص ١/٣٨١ترتيب املدارك : انظر   )٣(

  ).٣٦( ، دراسات يف يف مصادر الفقه املالكي ٨ص 
   . ١١٦  ،١١٥اصطالح املذهب عند املالكية ص : انظر   ) ٤(
  . ، واملدونة مطبوعة عدة طبعات ٧٠ ، وشجرة النور الزكية ص ٢٦٣الديباج املذهب ص : انظر   )٥(



 

    
 

، خمتـصر مـشهور     ) هـ٢٤٢ت  ( ، أليب مصعب الزهري      )١(كتاب أيب مصعب   )٩
، والكتـاب ال   " خمتصر أيب مـصعب الزهـري       : " يف قول مالك معروف بقوله      

قال أبو مصعب ، وال يصرح باسـم        : ، ويف عدة مواضع يقول      )٢(طوطاًزال خم 
 .الكتاب 

املستخرجة ، وقد مجعهـا  : ، وتسمى  ) هـ٢٥٥ت  ( ، حملمد العتيب     العتبية )١٠
من مساع ابن القاسم ، وأشهب ، وابن نافع عن اإلمام مالك ، وما مسعه مـن                 

ندلس وهجروا  أصبغ وسحنون وغريمها عن ابن القاسم ، وقد اعتمدها أهل األ          
 .)٤(، وقد طبعت مع شرحها املسمى البيان والتحصيل )٣(الواضحة وما سواها

، لـه كتـاب   ) هــ ٢٥٦ت ( ، صاحبه حممـد بـن سـحنون      كتاب ابن سحنون   )١١
قال سـحنون يف    : كتاب ابن سحنون ،أو   : مشهور يسمى اجلامع ،يسميه أحياناً      

 .كتاب ابنه 
 املـدنيني مثانيـة كتـب تعـرف       ، لـه مـن سـؤاله      ) هـ٢٨٥ت   (مثانية أيب زيد   )١٢

 .)٥(بالثمانية وهي مشهورة
، وهو كتاب على مـذهب مالـك   ) هـ٢٦٠ت  ()٦( ، البن عبدوس     اموعة )١٣

 ، والكتـاب مفقـود ، وأكثـر أقوالـه توجـد يف              )١(وأصحابه ، تويف قبل إمتامه    
 .النوادر والزيادات ، واملنتقى ، واإلشراف على نكت مسائل اخلالف 

  ـــــــــــــــــ
   .٥٧ ، وشجرة النور الزكية ص ٨٣الديباج املذهب ص : انظر   )١(
نة توجد نسخة من الكتاب يف مكتبة الشيخ محاد األنصاري رمحه اهللا تعاىل باملدينة املنورة مصورة من خزا  )٢(

  . ، وقد صورها يل أبناؤه بارك اهللا يف األحياء ورحم الشيخ رمحة واسعة٤٠/٨٧٤جامعة القرويني بفاس 
 ، ١٥٢ ، واصطالح املذهب عند املالكية ص ٧ ، واملدخل الوجيز ص ٨٤دليل السالك ص : انظر   )٣(

  )١١٠(دراسات يف مصادر الفقه املالكي 
  .اإلسالمي حممد حجي عن دار الغرب :بتحقيق   ) ٤(
   .٢٤١الديباج املذهب ص : انظر   )٥(
 ، يكىن أبا عبداهللا ، اإلمام العابد الفقيه احلافظ ، مل يكـن يف عـصره     حممد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشري        ) ٦(

املـذهب ، ابـن سـحنون ، وابـن     أفقه منه ، وهو رابع احملمدين الذين اجتمعوا يف عصر واحـد مـن أئمـة        
أمحـد بـن نـصر ،    : سحنون ، وتفقه به مجاعة ، منهم : عبداحلكم ، وابن املواز ، أخذ عن مجاعة منهم          

ترتيـب  : انظـر  . هــ  ٢٦٠تويف عـام  . ألف كتاباً مساه اموعة وهو معتمد يف املذهب ، وله كتب أخرى          
= 

  د/٥٧



 

    
 

  د/٥٨

: وغالباً ما يذكر هذا الكتاب بقولـه        ) هـ٢٦٩ت  (بن املواز    ، ال  كتاب حممد  )١٤
عند حممد ، ويسمى : كتاب حممد ، وأحياناً كتاب ابن املواز ، وأحياناً بقوله       

، والكتاب )٢(، وقد رجحه القابسي على سائر األمهات– املوازية –هذا الكتاب 
 .مفقود وتوجد منه نقوالت كثرية يف النوادر والزيادات 

، له خمتصران يف الفقه ، الكبري      ) هـ٢٦٩ت  ( ، حممد الوقار      الوقار خمتصر )١٥
 .)٣(منهما يف سبعة عشر جزءاً 

، كتـاب جـامع     ) هـ٢٨٢ت  (، القاضي   )٤(إلمساعيل بن إسحاق     : املبسوط )١٦
لفقه وترجيحات الصدر األول من مشايخ املدرسة العراقية ،معتمدعند املالكية        

مفقــود ، وتوجــد أكثــر أقوالــه يف النــوادر املغاربــة واألندلــسيني ، والكتــاب 
 . )٥(والزيادات واملنتقى

 . )٦()هـ٢٨١ت ( ، لسليمان القطان السليمانية )١٧
كتـاب الـرد علـى      : ، ومنـها    ) هــ ٢٨٩ت   : (كتب حيىي بـن عمـر الكنـاين        )١٨

، وكتاب اختصار املستخرجة ، املسمى باملنتخبة ، وكتاب اخـتالف            الشافعي
  .)٧(ابن القاسم وأشهب

  :وهي ) هـ٣١٨ت  (بن املنذركتب ا )١٩
 .)٨(األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  -

 =  ـــــــــــــــــ
   .١٢٧ ، ودليل السالك ص ٧٠لنور الزكية ص  ، وشجرة ا٣٣٥ ، والديباج املذهب ص ١/٤٣٣املدارك 

  .٣٣٥الديباج املذهب ص : انظر   )١(
 )١٤٠( ، دراسات يف مصادر الفقه املالكي ٨ ، واملدخل الوجيز ص ١/٤٠٥ترتيب املدارك : انظر   )٢(
   .١/٤١٦ترتيب املدارك : انظر   )٣(
  .٢٤٨الفهرست ص : انظر   )٤(
 ١٥٤، واصطالح املذهب عند املالكية ص  ١/٤٧١ترتيب املدارك : انظر   )٥(
 ، أبو الربيع القاضي ، معروف بابن الكحالة ، موىل لغـسان ، مسـع مـن أصـحاب        سليمان بن سامل القطان     )٦(

سحنون وابنه ، وغريمها ، ومسع منه أبو العرب وغريه ، ثقة كـثري الكتـب والـشيوخ ، لـه كتـاب يف الفقـه          
 ) .هـ٢٨١(يعرف بكتاب السليمانية  ، ويل القضاء بباحة وصقيلة ومات عام 

     .٤/٢٦٤ ، ومعجم املؤلفني ٧١ ، وشجرة النور الزكية ص ١٩٥الديباج املذهب ص : انظر 
  .١/٥٠٦ترتيب املدارك : انظر   )٧(
  .١/٢٠١ ، وكشف الظنون ١/٢٦مقدمة األوسط : انظر   )٨(



 

    
 

  د/٥٩

  .)١(اإلشراف على مذاهب العلماء: واإلشراف ، وامسه الكامل  -
 .)٢(واملبسوط  -
 .)٣(واإلمجاع  -
  .  والكتاب مفقود )٤()هـ٣٣١ت ( ، للقاضي أيب الفرج احلاوي  )٢٠
: وان الكتـاب    ، وعنـ  ) هــ ٣٥٥ت  ( ، أليب إسحاق حممد بن شعبان        الزاهي )٢١

 .والكتاب مفقود  )٥(الزاهي الشعباين ، وهو كتاب مشهور يف الفقه 
) هـ٣٥٥ت  (،أليب إسحاق حممد بن شعبان      )٦(خمتصر ما ليس يف املختصر     )٢٢

 وكتبه فيها غرائب 
، البن عبداحلكم ، أليب بكر املهـدي        )٧(شرح األري على املختصر الكبري     )٢٣

 ) .هـ٣٧٥ت (
، يعترب من الكتب املـشهورة املعتمـدة   ) هـ٣٧٨ت ( ، البن اجلالب  التفريع )٢٤

ف يف املذهب ، فيه اثنا عشر ألف مسألة موافقـة ملـا يف املدونـة ، وسـتة آال                  
، ويعبر عنه )٨(اجلامعة يف املذهب املالكي ليست فيها ، وهو من املختصرات 

 .)٩(أحياناً مبختصر ابن اجلالب 

  ـــــــــــــــــ
   .١/٣١ مقدمة األوسط: انظر   )١(
  .١٤/٤٩٠ ، وسري أعالم النبالء ٤/٢٠٧وفيات األعيان : انظر   )٢(
  .١٤/٤٩٠ ، وسري أعالم النبالء ٤/٢٠٧وفيات األعيان : انظر   )٣(
   . ٧٩ ، وشجرة النور الزكية ص ٣٠٩ ، والديباج املذهب ص ٢٤٩الفهرست ص : انظر   )٤(
 ، واصطالح املذهب عند املالكية ص ١١/١٤٠ني  ، ومعجم املؤلف٣٤٦الديباج املذهب ص : انظر   )٥(

٢٢٧.  
   ٢٢٨ ، واصطالح املذهب ص ٣٤٦الديباج املذهب : انظر   )٦(
 ، ٧ ، ٤ ، ٣ ، واملوجود منه اجلزء ١٦٥٥يوجد مبكتبة املخطوطات باألزهر نسخة منه ، حتت رقم   )٧(

   .٢٣٢الكية ص ، ويبدأ اجلزء الثالث من املناسك ، انظر اصطالح املذهب عند امل١٢
   .١/١١٩حسني الدمهاين .مقدمة التفريع ، حتقيق د: انظر   )٨(
 . حسني بن سامل الدمهاين عن دار الغرب اإلسالمي : وهو مطبوع بتحقيق   )٩(



 

    
 

  د/٦٠

تصر للمدونة ، كتاب مشهور     ، وهو خم  )١() هـ٣٨٦ت   (خمتصر ابن أيب زيد    )٢٥
 .)٢(يف املذهب ، حيتوي على مخسني ألف مسألة 

 على ما يف املدونـة مـن غريهـا مـن األمهـات ، البـن أيب       النوادر والزيادات  )٢٦
، وقد طبـع الكتـاب أخـرياً يف مخـسة عـشر جملـداً وهللا                ) هـ٣٨٦ت   ()٣(زيد

 .عبدالفتاح احللو / احلمد ، بتحقيق الدكتور 
، وهـو كتـاب يف   ) هــ ٣٩٧ت ( أليب احلـسن ، ابـن القـصار     ،عيون األدلة  )٢٧

عيـون األدلـة    : مسائل اخلالف ال يعرف للمالكيـة أكـرب منـه ، وامسـه كـامالً                
 .)٤(وإيضاح امللة يف اخلالفيات

 ، وامسه الـواعي  )٥() هـ٤٠٢ت ( ، ألمحد بن نصر الداودي  كتاب الداودي  )٢٨
 .)٦(يف الفقه 

 ) . هـ٤٠٣ت (سن القابسي  ، للشيخ أيب احلاملمهد يف الفقه )٢٩
، وهـو خمتـصر يعـرض ألمهـات         ) هـ٤٢٢ت  ( للقاضي عبدالوهاب    التلقني )٣٠

 )٧(.ق يف جامعة أم القرى  اخلوض يف ذكر األدلة ، وقد حقِّاملسائل دون
اإلشـراف  : ، وامسـه الكامـل   ) هـ٤٢٢ت ( ، للقاضي عبدالوهاب    اإلشراف )٣١

يعتـرب  ،  املقارن ، خمتـصر   ، وهو كتاب يف الفقه    )٨( مسائل اخلالف   نكت على
 .)٩(حلقة وصل بني املعونة والتلقني

  ـــــــــــــــــ
و ، وحممد أبو األجفان ، عن دار الغرب اإلسالمي : وهو مطبوع بتحقيق   )١( وهو مطبوع بتحقيق اهلادي مح . 
   .٢٢٣ ، والديباج املذهب ص ٢٥٠فهرست ص ال: انظر   )٢(
  .١/٣٧ ، ومقدمة حتقيق كتاب النوادر والزيادات ٢٢٣الديباج املذهب ص : انظر   )٣(
 عيون –مقدمة حتقيق القسم األول من الصالة من الكتاب : يوجد يف حنو ثالثني جملداً معظمها فقد ، انظر   )٤(

وبلغين أن بقية األجزاء يشتغل على حتقيقها طالب من .اإلمام  ، رسالة دكتوراه يف جامعة ٤٨ ص –األدلة 
   .٩٢شجرة النور الزكية ص : املغرب بإشراف الدكتور حممد الروكي  وانظر 

  .٩٤الديباج املذهب ص : انظر   )٥(
  .٩٧شجرة النور الزكية ص : انظر   )٦(
 )١٩-١٨(مقدمة التحقيق ص : انظر  )٧(
   .١٠٣ية ص شجرة النور الزك: انظر   )٨(
  .٢٧٤اصطالح املذهب عند املالكية ص : انظر   )٩(



 

    
 

  د/٦١

املعونـة  : ، وامسـه الكامـل      ) هـ٤٢٢ت  ()١( ، للقاضي عبدالوهاب     املعونة )٣٢
 . )٢(على مذهب عامل املدينة 

  ـــــــــــــــــ
   .١٠٣شجرة النور الزكية ص : انظر   )١(
  .٦٤ ، ١/٦٣مقدمة حتقيق املعونة ، للدكتور محيش عبداحلق : انظر   )٢(



 

    
 

  د/٦٢

  : يف املذهب السماعاتكتب : رابعاً 
، لــه عــشرون كتابــاً يف مساعــه مــن ) هـــ٢١٢ت  (مســاع عيــسى بــن دينــار -١
 . )١(اسم ابن الق
ــغ  ) هـــ٢٢٥ت ( ، مســاع أصــبغ -٢  ــه عــن ابــن القاســم كتــب مســاع تبل ، ل

 .)٢(اثنني وعشرين كتاباً
  

  : كتب اللغة : خامساً 
  .)٣() هـ ١٧٠: ت ( للخليل بن أمحد الفراهيدي كتاب العني -١
 التــزم فيــه ذكــر   )٤()هـــ٣٩٥ت ( ، ألمحــد بــن فــارس   جممــل اللغــة  -٢

ــرب دون الوحــشي   ــالم الع ــن ك ــصحيح م ــى غــرار  ال ــه، عل واملــستنكر من
 .طبع الكتاب عدة طبعات يف مصر وغريها. الصحاح للجوهري

  
  
  

  ـــــــــــــــــ
    ٦٤ ، وشجرة النور الزكية ص ١/٣٧٥ترتيب املدارك : انظر   )١(
   .١٥٩الديباج املذهب ص : انظر   )٢(
 )٧/٤٢٩(سري أعالم النبالء : انظر   )٣(
    .١٧/١٠٣ ، وسري أعالم النبالء ٢/١٦٠٤كشف الظنون : انظر   )٤(



 

    
 

  د/٦٣

 
 

  : ما يلي التبصرةمن أهم مزايا 
ــة بالتأصــيل  )١ ــدليلالعناي ــار،    والت ــسنة واآلث ــاب وال ــن الكت ــسائل م  للم

ثيــة عــزواً واإلمجــاع ، مــع متكــن اللخمــي الظــاهر مــن الناحيــة احلدي
 .واستحضاراً

شـذّ مـن املـرات ،        صحة االستدالل بالـسنة يف الغالـب األعـم إالّ مـا            )٢
  .مع العناية الواضحة بالصحيحني واملوطأ 

، وإعماهلــا يف االســتدالل  والفقهيــة االهتمــام بالقواعــد األصــولية    )٣
 .والترجيح ويف مناقشة اآلراء 

ــة   )٤ ــدم التبعيـ ــد ، وعـ ــايف للتقليـ ــهادي اـ ــنفس االجتـ ــة الـ  الكليـ
 .مع التحرر من التعبية احملضة إالّ للدليل والنص للمذهب، 

ــصرة       )٥ ــأن التب ــول ب ــن الق ــث ميك ــوال ، حبي ــشد لألق ــتقراء واحل االس
ــد    ــك وأصــحابه ، وق ــوال مال ــوعة ألق ــزة   موس ــذه املي  ــه ــهد ل  ش

وهــو مغــري بتخــريج اخلــالف يف    : (فقــال  /  القاضــي عيــاض 
  .)١()املذهب ، واستقراء األقوال 

  .ومأخذ الفقه منهافيها ، وجه الفقه هتمام بتوجيه األقوال وبيان اال )٦
ــاب يف      )٧ ــاب مث الب ــدأ بالكت ــاملؤلف يب ــب ، ف ــب والتبوي ــسن الترتي ح

 .الفصل 
ســهولة اللغــة ، وبعــدها عــن التقعــر يف األلفــاظ ، مــع وضــوح         )٨

 .املراد، وبيان الغريب وما حيتاج إىل بيان 
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ) .٢/٣٤٤: (ترتيب املدارك   ) ١(



 

    
 

  د/٦٤

 
 

ــارات ــدل    اختي ــار ج ــي مث ــداللخم ــد ورد   عن ــة ، وق ــصبة املالكي ــض متع  بع
االنتقاد مـن غـري واحـد وممـن بـالغ يف النقـد ابـن بـشري تلميـذ اللخمـي ، جـاء يف                  

  :عند ترمجة ابن بشري ، ما نصه  الديباج املذهب
 اللخمـي قرابـة ، وتعقبـه يف كـثري مـن املـسائل،               احلـسن وكان بينه وبـني أيب      ( 
   )١()ري منها  عليه اختياراته الواقعة يف كتاب التبصرة ، وحتامل عليه يف كثورد

ــد  ــا انتق ــصرة ،   املــازريكم ــتم بالتب ــث اه ــصرة ، حي ــي يف التب ــيخه اللخم  ش
ــدكتور حممــد      ــع ال ــد تتب ــدِه هلــا ، وق ــن نقْ ــر م ــذا يظه ــة ، وه ــراءة دقيق وقرأهــا ق

 فيهـا علـى شـيخه ، ووجـد أـا مبنيـة              زرياملـا  املواضـع الـيت اسـتدرك        )٢(مصلح
ــده وضــوابطه ،     ــى أصــول املــذهب وقواع ــستندات أصــولية ، وعل ــة وم ــى أدل عل

 : ها هييوذكر أن أهم اجلوانب اليت ورد االنتقاد ف
املناقـــشة يف أصـــل القيـــاس والتخـــريج ، واملناقـــشة يف ختـــريج اخلـــالف  

ــني .قــدمني ويف فهمــه وتأويلــه واملناقــشة يف كــالم املت. وحكايتــه  وينتقــد مجعــه ب
مسائل خمتلفـة يف حكـم واحـد ، يأخـذ عليـه التنـاقض واالضـطراب يف االسـتنتاج                    

  .وينتقده يف اختياراته ، ويوافقه أحياناً 
ــن      ــت م ــد احتل ــف وق ــصرة كي ــى التب ــؤثرة عل ــري م ــادات غ ــذه االنتق ــى ه وتبق

ــداهللا الــسطياملكانــة مــا احتلــت ، ووقعــت مــن العلمــاء موقعهــا فهــذا  ــو عب   )٣( أب
ــه   ) هـــ٧٥٠ت ( ــه ، يــصححها مــن إمالئ ــصرة ، وكانــت تقــرأ علي ــظ التب كــان حيف

  ـــــــــــــــــ
  )١٤٣: (الديباج املذهب   ) ١(
 ، وما بعدها ٢٦٢اإلمام اللخمي وجهوده يف تأسيس املدرسة النقدية عند املالكية باملغرب ، ص : انظر   )٢(

 .ث توسع يف بيان هذا املوضوع وذكره بالتفصيل واألمثلة ، وليس املقام مقام توسع يف ذلك حي
 ، أبو عبداهللا ، اإلمام الفقيه حافظ املغرب وشيخ الفتوى ، وإمام مذهب املالكيـة          حممد بن سليمان السطّي     )٣(

، أخـذ عــن أيب احلــسن الـصغري وأيب احلــسن الطنجــي ،   يف عـصره ، العالمــة الطـائر الــصيت الفرضــي   
 ، وابن عرفة ، له تعليق علـى املدونـة ، وتعليـق علـى     وغريمها، وعنه من ال يعد كثرة ، منهم ابن خلدون        

   .٢٢١شجرة النور الزكية ص : انظر .  هـ ٧٥٠جواهر ابن شاس فيما خالف فيه املذهب ، مات عام 



 

    
 

  د/٦٥

 .، وقد اعتمدها خليل ومجاعة)١(وحفظه
  :  وهناك انتقاد عام حيث جاء يف املعيار املعرب ما نصه -

ــن     ( ــوى م ــسوغون الفت ــسابعة ال ي ــسادسة وصــدر ال ــة ال ــل املائ ــان أه ــد ك ولق
صحح علــى مؤلفــه ، ومل يؤخــذ حلــسن اللخمــي ، لكونــه مل يــتبــصرة الــشيخ أيب ا

  .)٢()عنه 
، تلميـذ اللخمـي ملـا طلـب منـه تبـصرته      وهو مردود مبا وقع مـن ابـن النحـوي         

  ! على كفك إىل املغرب ؟تريد أن حتمل علمي : فقال له
  .)٣(فهذا يدل على حتريره هلا ، وأخذهم هلا عنه يف حياته : قال احلجوي

  : ة ميكن القول أن املآخذ على التبصرة هي وعليه ففي اجلمل
 ).روي(: يورد أحياناً بعض األحاديث يف الصحيحني بصيغة التمريض  -
 .اخلطأ يف عزو بعض األحاديث إىل غري مصادرها  -
 .الوهم يف رفع بعض اآلثار املوقوفة ، أو العكس  -
 .اخلطأ يف احلكم على بعض األحاديث -
 .إغفال ذكر املصدر كثرياً  -
 .اخل..مسند أيب داود ، كتاب مسلم : هام يف تسمية بعض الكتب ، كقوله اإلي -
  .االستشهاد بالضعيف أو مبا ال أصل له أحياناً  -
ـ      - رد يف ذكـر األقـوال يف املـذهب ، وال يف ذكـر املـذاهب                ليس له منـهج مطَّ

 .األخرى 
 .التفاوت يف عرض املسائل بني اإلسهاب أحياناً ، واالختصار أحياناً  -
رة يسمي ، وتـارة يـصدر القـول      ب األقوال ، فتا   ا منهج يف تسمية أصح    ليس له  -

 .بقيل 
  ـــــــــــــــــ

   .١/٤٩ ، ومقدمة حتقيق القواعد للمقري ٨٥أليس الصبح بقريب البن عاشور ص  : انظر  )١(
    )٢/٤٧٩: (املعيار املعرب   ) ٢(
  .٢/٢١٥الفكر السامي : انظر   )٣(



 

    
 

  د/٦٦

  .عدم الدقة يف النقل عن املصادر -
 .وهو أمر مشتت حييل يف عدة مواطن على مواضع سابقة أو الحقة  -
  .خيطئ املؤلف أحياناً يف تسمية الكتب أو يغرب ويوهم -
نيتـه ، ومـرة يـسميه ،    العلم بكفتارة يذكر يورد أمساء العلماء بألفاظ خمتلفة ،       -

  .وحيناً يضيف الكتاب إىل صاحبه
  
  



 

    
 

  د/٦٧

 
 

 :وردت عدة مصطلحات يف التبصرة كاآليت 
  .املقصود به الدليل  : األصل )١
أبوبكر األري ، وأبو احلسن بن القصار ، وأبو         :  واملقصود م    : البغداديون )٢

  .)١(عبدالوهاب ، ونظراؤهم من أصحاب مالك حممد 
يوجـد قـول آخـر للمـسألة يف         ال   : ، أي    ال خـالف  :  ،أو مل خيتلف املـذهب    )٣

 .املذهب ، أو حلكاية االتفاق يف املذهب 
يطلق الظاهر على القول الذي لـيس فيـه نـص ، ويقابلـه               : الظاهر من املذهب   )٤

 .)٢(األظهر 
اجشون ، ومطرف ، وابـن نـافع ، وابـن    ابن كنانة ، وابن امل   : ، هم   املدنيون   )٥

 .)٣(مسلمة ، ونظراؤهم من أصحاب مالك من أهل املدينة 
  . )٤(يف املذهب ، ألحدمها ثبوت احلكم ولآلخر نفيه: أي  : فيه قوالن )٦
 املقـصود عمـل أهـل       اإلطـالق عنـد    : جـرى عليـه العمـل     :  ، أو    عليه العمل  )٧

عمل أهـل   :  يقيد غالبا كأن يقال      ، وقد يعنون به عمل بلد معني وعندها       املدينة
 )٥(إفريقيافاس أو 

 . )٦( ، املقصود عمل أهل املدينة ليس على ذلك العمل )٨
ــاق علمــاء املــذهب املــالكي ، وعــدم وجــود  :  ، أي إمجــاع املــذهب )٩ اتف

 .)٧(خمالف

  ـــــــــــــــــ
  )٤٩١: (، املذهب املالكي للمامي ) ١٧٦: (، كشف النقاب احلاجب ) ١/٤٠: (مواهب اجلليل : انظر   ) ١(
   .٩٦كشف النقاب ص : انظر   )٢(
  .١/٤٨ ، وشرح اخلرشي على خمتصر اخلليل ١/٤٠مواهب اجلليل : انظر   )٣(
  )٥٠٢: (، املذهب املالكي ) ١٢٨(كشف النقاب احلاجب :انظر   ) ٤(
    )٥١٣: (، املذهب املالكي ) ٢٧٤: (معلمة الفقه املالكي : انظر    ) ٥(
  .املرجع السابق  ) ٦(
  )٥٠٦: (املذهب املالكي : انظر   ) ٧(



 

    
 

  د/٦٨

 ، هـذه  وهو أصوب ، أو أشهر ، أو أقيس ، أو أشبه ، أو أحسن ، أو أبـني               )١٠
ويــستخدمها عنــدما تكــون األقــوال  ، لتــرجيحاالــصيغ للتفــضيل تــدل علــى 

 .)١(متقاربة
وهو الـصواب مـن املـذهب ، أو الـراجح ، أو حـسن ، أو بـين ، أو وهـو                 )١١

 .)٢( أحدها عندما تكون األقوال متفاوتة يف نظره فريجح يستخدمها، القياس 
  .)٣(مقابل الفاسد أو الضعيف :  ، واملقصود به الصحيح )١٢
 .من عمل أهل املدينة  :  ، أياملعروف من املذهب )١٣
نقل يف العرف وجعل امسـاً للمـسائل    ...فعل من الذهاب   م (:، هو   املذهب )١٤

 .)٤( )اليت يقوهلا اتهد ، أو اليت يستخرجها أتباعه من قواعده 
 )٥(تدلّ على اختياره ، وأرى: قوله  )١٥
 .)٦(رفع اإلمث لعدم الطلب ، وتستعمل مبعىن املباح:  ، أي ال بأس به: قوله  )١٦
بيان وجه الداللة من الدليل ، أو توضيح وجه قـول           :  ، أي    وجه ذلك : قوله   )١٧

 .من األقوال 
 .)٧(ما كثر قائله : ما قوي دليله ، وقيل :  ، واملقصود به املشهور: قوله  )١٨
لِف: قوله  )١٩ هذه الصيغة حلكاية اخلالف املنصوص عليه اخت ، . 
ختلف: قوله  )٢٠ ٨( ، هذه الصيغة للخالف املستنبط ي(. 

  ـــــــــــــــــ
  .٩١كشف النقاب ص : انظر   )١(
   .١٤٥اإلمام اللخمي وجهوده يف تأسيس املدرسة النقدية عند املالكية باملغرب ص : انظر   )٢(
  .١٨ ، واملدخل الوجيز ص ١/٤٦حاشية العدوي على شرح اخلرشي : انظر   )٣(
 ) .١/٢٤: (مواهب اجلليل : ، و انظر ) ٩٤: (نور البصر   )٤(
  )٢٠١: (بصر نور ال: انظر   ) ٥(
  .١/٣٢مقدمة املذهب يف ضبط مسائل املذهب ، حتقيق الدكتور أبو األجفان : انظر   )٦(
 )٥٠٩: ( وما بعدها ، املذهب املالكي ٦٢كشف النقاب ص : انظر   )٧(
إن اللخمي املشهور بذلك ، فقد فرق بني اخلالف املنصوص واملستنبط ، : وقد قيل : " (... قال املقرئ   )٨(

  .١/٣٤٩القواعد )  وخيتلف ، فهو الثاين : واختلف ، فهو األول ، وإذا قال : قال فإذا 



 

    
 

  د/٦٩

مـن  ، ولعلـها   اللخمـي  افاملقصود   ، إذا أطلقت هذه اللفظة        الشيخ :قوله   )٢١
قـال الـشيخ   :  النساخ ، ألن اللخمي إذا أراد الشيخ  ابن أيب زيد فإنه يقول         فعل

قال الـشيخ   : أبو حممد بن أيب زيد ، وإذا أراد القابسي فإنه أحياناً يصدره بقوله    
 . وأحياناً الشيخ أبو احلسن  ،أبو احلسن القابسي

 . ، املقصود به ابن املواز حممد: قوله  )٢٢
 . ابن املاجشون :  ، أي عبدامللك: قوله  )٢٣
 .إمساعيل :  ، أي ابن أيب أويس: قوله  )٢٤
 . ، هو عيسى ابن دينار: قوله  )٢٥
عبـداهللا بـن   : حممـد ، وإذا أراد األب قـال      :  ، هـو     ابـن عبـداحلكم   : قوله   )٢٦

 .حلكم عبدا
ــاً املخزومــي ، وهــو املغــرية : قولــه  )٢٧ ــدالرمحن : ، وأحيان املغــرية بــن عب

 .املخزومي 
عبدامللك ، وإذا أراد األب صرح بامسه ، وهو    : أي  : ابن املاجشون   : قوله   )٢٨

 .عبدالعزيز بن أيب سلمة بن املاجشون 
  .)١(املدونة:  ، أي  الكتاب:قوله  )٢٩
 . احلكم خمتصر ابن عبد:  ، أي املختصر: قوله  )٣٠
 .اجلامع :  ، أي كتاب ابن سحنون: قوله  )٣١
 .املوازية :  ، أي كتاب حممد: قوله  )٣٢
  
  

  ـــــــــــــــــ
  ) .١٧٧: (، نور البصر ) ١/٣٥: (الذخرية : انظر   ) ١(



 

    
 

  د/٧٠

 
 

ــضل    ــاىل وف ــن اهللا تع ــق م ــتطعتبتوفي ــى  اس ــن  مخــس احلــصول عل ــسخ م  ن
  :التبصرة وهي على النحو التايل 

 بفـــاس رقـــم) ١(خمطوطـــة ، مـــصدرها خزانـــة جامعـــة القـــرويني  )١
 مـن كتـاب اجلنـائز وينتـهي بنهايـة           يبـدأ ، اجلزء الثـاين ،      ) ٤٠/٣٦٨(

مكــروفلم ، وتوجــد ) ٧٩٠٠(كتــاب اجلهــاد ، ، وتوجــد حتــت رقــم 
ــورة ،    ــة املن ــة اجلامعــة اإلســالمية باملدين ــسخة مــصورة مبكتب ــها ن من

ــوع اخلــط  ــخ: ن ــسي ، الناس ــذكر  /أندل ــد اهللا ، ومل ي ــن عبي أمحــد ب
ــسخ   ــاريخ الن ــات  .ت ــدد الكلم ــطر  ع ــل س ــاً يف ك ــة ، ١٣تقريب  كلم

وقـد رمـزت    . هــ ، ويوجـد ـا آثـار أرضـة            ٥١٨وعليها مقابلـة سـنة      
 ) .ق(هلا بنسخة 

 
: احلمزاويـــة بـــاملغرب حتـــت رقـــم خمطوطـــة مـــصدرها الزاويـــة  )٢

 ســطراً ، وعــدد ٣٤مغــريب ، وعــدد األســطر : نــوع اخلــط  ،)١١٥(
وتــاريخ  كلمــة ، ومل يــذكر اســم الناســخ ، ١٥كلمــات الــسطر قرابــة 

: هـــ ، وفيهــا  ٦٤٦ ذي القعــدة عــام  ٢٧النــسخ يف يــوم األربعــاء   
كتاب الـذبائح ، كتـاب الـضحايا ، كتـاب العقيقـه ، وقـد رمـزت هلـا                    

 ) .ح(: بنسخة 
 
ــة   )٣ ــة الدول ــرلني–خمطوطــة مــصدرها مكتب ــة ، حتــت  -ب ــا الغربي  أملاني

ــم  ــط ) ٣١٤٤(رقـ ــوع اخلـ ــم  أ: نـ ــذكر اسـ ــح ، مل يـ ــسي واضـ ندلـ
هــ ، وعـدد األسـطر       ١٢٩٣لنـسخ ربيـع األول عـام        ، وتـاريخ ا   الناسخ
 كلمـة ، وقـد رمـزت هلـا     ١٨ سطراً ، وعدد كلمـات الـسطر قرابـة         ٣٢
  ـــــــــــــــــ

مسجد وجامعة وخزانة ، بىن املسجد فاطمة أم البنني بنت حممد بن عبد اهللا الفهري يف القرن الثالث (  ) ١(
   ) .٢٢-١/٢١(، فهرس خمطوطات خزانة القرويني ) ومية باملغرب وهى أقدم خزانة عم... اهلجري ، 



 

    
 

  د/٧١

ــسخة  ــل   ، ) ر(: بنـ ــا كامـ ــها إذ فيهـ ــسخ وأكملـ ــح النـ ــى أوضـ وهـ
 .موضوعات التحقيق 

 
خمطوطة مـصدرها ربـاط سـيدنا عثمـان باملدينـة املنـورة ، وموجـودة           )٤

أندلـسي  : نـة املنـورة ، نـوع اخلـط          يف مكتبة امللـك عبـدالعزيز باملدي      
سـطراً ، وعـدد كلمـات الـسطر تقريبـاً           ) ٢٣(واضح ، وعـدد األسـطر       

ــسخ    ) ١٥( ــاريخ الن ــخ وال ت ــذكر الناس ــة ، ومل ي ــس  . كلم ــا طم و
ــاف ،    ــاب االعتك ــن كت ــدأ م ــوح األول ، تب ــالش يف الل ــزت . وت ورم

 ) .ط(هلا بالرمز 
 

ــكوريال ،     )٥ ــر األوس ــة دي ــصدرها مكتب ــسخة م ــشمالن ــد ، يف ب  مدري
 ، وتبـدأ  مكتبـة الـدير  ، وقـد صـورا مـن       ) ١٠٨٢(ورقمهـا   اسبانيا ،   

ــضاً أحـــب إيلّ أن ي(... مـــن  ــال ايـ ــال يف وقـ ــا ، وقـ ــا أرباـ عرفهـ
ــة ــأس أن يعطــى الرجــل صــدقة الفطــر  : املدون :  ، وآخرهــا )١(..)الب

 .مث بياض ) باب احلكم يف اخلوارج 
 ســطراً ، ويف كــل  )٣٣: (لوحــة ، عــدد أســطرها   ) ١٣(وتقــع يف 

ــة ال ــطر قراب ــاً ،) ٢٠(س ــة تقريب ــت خبــ كلم ــسي واضــحكتب  ، ط أندل
  .وعليها حواشي قليلة 

ــا     ــب يف آخره ــث كت ــسخ حي ــاريخ الن ــا ت ــد اهللا  : ( وعليه ــل حبم كم
ــوم       ــسفر األول يف ي ــل ال ــه كم ــاد وبتمام ــاب اجله ــه كت ــسن عون وح

 ،)٢()اجلمعة من شـهر رمـضان املعظـم عـام سـتة وأربعـني وسـبعمائة                 
  ).س: (وقد رمزت هلا ب 

  

  ـــــــــــــــــ
  ]ب /١٢٨س : [ التبصرة   ) ١(
  ]أ /١٤١س: [ التبصرة   ) ٢(
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q   
)١()٢()٤)(٣(

  د وعلى آله وصحبه وسلم تسليماوصلى اهللا على سيدنا حمم
 

)٥(   
 | { ~ � ¡ ¢ ﴿ : لقــــول اهللا عــــز وجــــل؛ )٧()٦( فريــــضةاحلــــج

  ـــــــــــــــــ
الكاف والتاء والباء ، أصل صحيح واحد يدل على مجع شيء إىل شيء ، من  : ( قال ابن فارس : كتاب  ) ١(

ا : الضم واجلمع ، ومجعه كتب ، والكتاب : للغةوهو يف ا) . ذلك الكتاب والكتابة  اسم ملا كتب جمموع .  
ا  مقاييس اللغة : انظر. اسم لطائفة من املسائل مشتركة يف حكم ذات أبواب يعرب عنه بالكتاب : واصطالح

  ) .٤٧٦ص (، والكليات ) ١/٤٣(، ومواهب اجلليل ) ١/١٥٨(
 كثرة القصد : واحلج. قدم: أي، وحج علينا فالن، قصد مكة للنسك:االصطالحويف . القصد :  لغة احلج   )٢(

، وخمتار )٣/٩(العني : انظر.  املرة الواحدة:اجة بالكسر أيض واحلِ، االسم:ج بالكسر احلِ.إىل من يعظم
  ) .١/٥٢(الصحاح 

وقوف بعرفة ليلة : وقال بعضهم. ل خمصوصةالقصد إىل بيت اهللا احلرام بنية التقرب إليه بأفعا: ويف الشرع 
: انظر. عاشر ذي احلجة، وطواف ابليت سبعا وسعي بني الصفا واملروة كذلك على وجه خمصوص بإحرام

، وحاشية )٢/٣(، والشرح الكبري امش حاشية الدسوقي )٢/٥٦١(املذهب يف ضبط مسائل املذهب 
  )١/٤٥٣(العدوي على شرح الكفاية الرباين 

  . مشيا على طريقة املدونة: األول: لهقو  ) ٣(
  . بسم اهللا: كتاب احلج): ق(ويف   ) ٤(
  . وهل هو على الدوام: دون قوله) ق(ويف   ) ٥(
احلز يف : الفاء والراء والضاد أصلٌ صحيح يدل على تأثري  يف شيء من حز أو غريه، فالفرض:  لغةالفرض  )  ٦(

ي بذلك؛ ألن له معامل وحدودااشتقاق الفرض: ومن الباب. الشيء ممعجم : انظر.  الذي أوجبه اهللا تعاىل و س
  ). ٤/٣٨٩(مقاييس اللغة 

ا   ا:  ويرادفه الواجب عند املالكية والشافعيةالفرض: واصطالح ا جازم احلنفيةوقال. الفعل املطلوب طلب  :
: انظر.  ما ال يتسامح يف تركه عمدا وال سهواالفرض: وقيل.  ما ثبت بقطعي، والواجب ما ثبت بظينالفرض

، والتوقيف على مهمات )١٥٣-١/١٥١(، روضة الناظر )١/٣٦(، حاشية العدوي )٤/٣٠٨(املوافقات 
 ) .٥٥٤ص (التعاريف 

  ) .١٣٣ص (، والكايف )١/٣١٤(، واملعونة ) ١٥٢ص (، والتلقني ) ١/٣١٥(تفريع ال: انظر  ) ٧(



 
 

  
 

٣  

¥ ¤ £ ﴾)١(.  
ــبحانه ــه ســـ [ ^ _̀  Z Y X W ] \ ﴿ : ولقولـــ

d c b a﴾)٢(.  
، فقــد توجــه اخلطــاب علينــا )٣(×وهــذه اآليــة وإن كانــت يف شــرع إبــراهيم 

  .)٤(﴾Z Y X W V U ]﴿ : لقوله تعاىلا، 
ــنيب   ــال ال ــالم  :وق ــين اإلس ــى مخــس ب ــج ، )٥(  ...  عل ــذكر احل  ، وال ف
  .)٦(خالف يف ذلك
ــف ــاب حممــد فقــال مالــك،  يف صــفة االســتطاعةواختل ذلــك علــى : )٧( يف كت

قدر الناس، قد جيد الرجـل الـزاد والراحلـة وال يقـوى علـى املـسري، وآخـر يقـوى                     
¢ £ ¤ ﴿:  ألقـــال اهللا أن ميـــشي علـــى رجليـــه، وال شـــيء أبـــني ممـــا  

¥﴾)٨(.  

  ـــــــــــــــــ
  ) . ٩٧(آل عمران   ) ١(
  ) . ٢٧ (احلج  ) ٢(
  . عليه السالم: دون قوله) ق(ويف   ) ٣(
  ). ١٢٣(النحل   ) ٤(
ميان، باب بيان أركان ، ومسلم يف اإل)١/٢٠) (٨(أخرجه البخاري يف اإلميان، باب دعاؤكم إميانكم   ) ٥(

  .  { ، من حديث ابن عمر)١/٤٥) (١٦(اإلسالم ودعائمه العظام 
  ).١/٣(، والتقييد على ذيب الرباذعي )١/٤١: (مراتب اإلمجاع   ) ٦(
  ).٤٥ص (قسم الدراسة : انظر. زيشري إىل كتاب املوازية حملمد ابن املوا  ) ٧(

انتهت إليه املعروف بابن املواز . الفقيه، الزاهد. ابن إبراهيم بن زياد أبو عبد اهللا اإلسكندراين: مد هوحمو
. ، وله كتاب الوقوف"املوازية" له كتاب مشهور يف الفقه يعرف بـرئاسة املذهب، واملعرفة بدقيقه وجليله

سري أعالم : انظر. هـ٢٨١ خ موته سنةوبعضهم أر. هذا الصحيح من وفاته: قال الذهيب. هـ٢٦٩تويف سنة 
، شجرة )٣٣١ص (، الديباج املذهب )٩٨٢-٢/٩٨١(، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )١٣/٦(النبالء 

  )١/١٠٢(النور الزكية 
  ). ٤/١٦٥(االستذكار البن عبد الرب : وانظر). ١١-٤/١٠( ، والبيان والتحصيل )٢/٣١٧(النوادر والزيادات   ) ٨(

ــفة [  صــــ
]االستطاعة  

 



 
 

  
 

٤  

ــلمة    ــن أيب سـ ــز ابـ ــد العزيـ ــال عبـ ــحنون )١(وقـ ــب /  )٢(وسـ ــن حبيـ   : )٣(وابـ
  . )٤(زاد ومركوب: االستطاعة

  . )٥(واألول أحسن 
  :واالستطاعة والوجوب على أربعة أقسام 

ــارة ــارة جيــب   فت ــارة تكــون بعــدمهما، وت ــزاد واملركــوب، وت  تكــون بوجــود ال
ــانفراده     /، فمــن كــان ال يــستطيع)٦(بوجــود أحــدمها الــزاد بــانفراد، أو املركــوب ب

ــيس معــه مــن املــال مــا  )٧(املــشي مــن موضــعه ، أو يــستطيع مبــشقة فادحــة   ، ول
ــري ــف     )٨(يكت ــه يف س ــذر علي ــه يتع ــن وج ــام م ــشه يف املق ــزود ، وعي ــه ويت ره إىل ب

  ـــــــــــــــــ
 املاجشون، والد الفقيه عبد ، موالهم، املدين، أبو عبد اهللا العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة التيميعبد: هو  ) ١(

 ، أصله من أصبهان،ا عاقالً ثقةكان وقور.  له تصانيف،يه من حفاظ احلديث الثقاتق فاهللا بن املاجشون،
ص (طبقات الفقهاء ، و)١٨/١٥٤(ذيب الكمال : انظر. ١٦٠ سنة مث قصد بغداد فتويف فيهانزل املدينة، 

٦٧( .  
 اإلفريقي القريواين، رأس  التنوخي بن حبيب، أبو سعيدبن سعيد ا- بفتح السني وضمها – سحنون: هو    )٢(

تويف سنة . ، وخمتصر املناسكصنف املدونة. وامسه عبد السالم ، لقبوسحنون. الفقهاء املالكية يف زمانه
 ص ( للشريازيطبقات الفقهاء )٨٨-٤/٤٥(ترتيب املدارك وتقريب املسالك : انظر. ، وله مثانون سنة٢٤٠
  ).١/١٠٣(، وشجرة النور الزكية )٢٦٣ص (، الديباج املذهب )١٢/٦٣( سري أعالم النبالء )١٥٦

ا  يكىن أبا مروان ،السلمي  بن سليمان بن هارون بن حبيبعبد امللك  ) ٣( ا حنويالفقيه املالكي، كان شاعر ،
ا، له عدة مصنفات،  ا نسابةً إخباري وكتاب ، وكتاب فضائل الصحابة، يف السنن والفقهالواضحة: منهاعروضي 

ترتيب : انظر. ٢٣٧سنة : ، وقيل٢٣٩سنة : ، وقيل٢٣٨ويفّ بقرطبة يف ذي احلجة سنة ت. غريب احلديث
، شجرة النور الزكية )٢٥٢ص (، الديباج املذهب )١٢/١٠٢(، سري أعالم النبالء )١٤٢-٤/١٢٢(املدارك 

  ) .٧٨٦-٢/٧٨٣(، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )١/١١١(
  ).١/٣٧٤ (واجلامع ملسائل املدونة). مركب وزاد: االستطاعة (:، وفيه)٢/٣١٧: (النوادر والزيادات   )٤(
فكل من أمكنه ذلك من غري تعذر أمر فهو . القدرة على الوصول إىل البيت وفعل املناسك: ألن االستطاعة   )٥(

 ،ونقل يف املقدمات كالم مالك) ١/٣١٦(املعونة : ظران. مستطيع، وخيتلف ذلك باختالف أحوال الناس
 فقد وجب ؛ا بشراء أو كراءفمن قدر على الوصول إىل مكة إما راجالً بغري كبري مشقة أو راكب( :مث قال بعده
  ).٢/٤٩٢(، مواهب اجلليل )١/٣٨١(املقدمات املمهدات : انظر .)عليه احلج

  . وحده: )ق(ويف   )٦(
  . مفدحة): ر(ويف   )٧(
: انظر.  على العمل أخذ األجرةالكراء: وقال ابن فارس. استأجرت الرجل للحج: تقول. األجرة: الكراء  ) ٨(

لع على أبواب ، املط)٢١٩ص (، حترير ألفاظ التنبيه )١٠ /٤(، ولسان العرب  )١/٦٢(مقاييس اللغة 
  ) .٢٦٤ص (املقنع 

 ]ب/٣٦ق[

 ]ب/١٨٨ر[

أقـــــسام  [
االســـتطاعة 
  ]  والوجوب

  



 
 

  
 

٥  

ا احلج ؛ مل جيب عليه إال باالستطاعة على الوجهني مجيع.  
ــام مــن صــنعة   ــشه يف املق ــستطيع املــشي ، وعي ــه ، )١(وإن كــان ي ال يتعــذر علي

عملــها يف الــسفر والعــيش منــها ، أو كــان شــأنه التكفــف ، وكــان ســفره يف رفقــة   
  .جلميع ومجاعة ال خيشى الضيعة فيها ؛ وجب عليه مع عدم ا

لــه ، أو لــه صــنعة يتعــذر     )٣(ال يــستطيع املــشي ، وال صــنعة    )٢(وإن كــان
عملــها يف ســفره ، ولــيس شــأنه التكفــف ؛ وجــب عليــه بوجــود الــزاد،   )٤(]عليــه[

  .والكراء عليه
ــشه يف ســفره ذلــك؛    ــها عي ــوم من ــة يق ــه حرف ــستطيع املــشي ، ول وإن كــان ال ي

ــون يف    ــود املــذكور ، إال أن يك ــه بوج ــشه ممــا   وجــب علي ــن عي ــضالً ع ــه ف حرفت
  . يكتري به

ــاب  ــد الوه ــو حممــد عب ــال أب ــن   : )٥(وق ــت م ــى الوصــول إىل البي ــدر عل ــن ق م
  .)٨)(٧(]ذلك[ تكلف بذلة خيرج ا عن عادته؛ لزمه )٦(]غري[

أمـا اخلـروج عـن عادتـه يف املـشي إذا مل تكـن عادتـه وشـأنه                  :  ~قال الـشيخ    
ــى، ومل  ون ذلــك شــرفًا، وكــان   فغــري مراعــابعون يعــد ــزل النــاس والــصحابة والت ي

  ـــــــــــــــــ
  . من صناعة): ق(ويف   )١(
  . كان: بدون) ق(ويف   )٢(
  . وال صناعة): ق(ويف   )٣(
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٤(
التغليب، الفقيه األديب الشاعر، وإذا أطلق القاضي يف بن علي بن نصر  هو القاضي أبو حممد، عبد الوهاب  ) ٥(

التلقني، املعونة على : صنف مصنفات عدة يف الفقه املالكي، منها. املذهب؛ فهو القاضي عبد الوهاب
تويف مبصر .  على مسائل اخلالفين، اإلشرافمذهب عامل املدينة، شرح رسالة ابن أيب زيد القريوا

، الديباج املذهب )١٦٨ ص ( للشريازيطبقات الفقهاء، و)٢٢٧-٧/٢٢٠(ترتيب املدارك : انظر. هـ٤٢٢
  )١/١٥٤(، شجرة النور الزكية )٢٦١ص (

  . ما بني املعكوفني ساقط من املخطوط، وهو مثبت من التلقني  ) ٦(
  ). ر(عكوفني ساقط من ما بني امل  ) ٧(
القوة والصحة : ومجلته أن االستطاعة: (وقال يف شرح الرسالة بعد كالم قريب من هذا). ١٥٣ص (التلقني   ) ٨(

شرح الرسالة للقاضي ). ورويت هذه اجلملة عن عبد اهللا بن الزبري وأيب جعفر والضحاك وعكرمة. والتمكن
)١/٨١. (  



 
 

  
 

٦  

ا، وهو قادر على الركوب  بعضهم حيج ماشي.  
  . فيمن ليس ذلك شأنه فحسن  )١(وإن كان الزاد والتكفف

ــف ــاس ،   واختل ــسأل الن ــيمن خيــرج ي ــك  ف ــال مال ــد    يف فق ــن عب ــصر اب خمت
  .)٣( بذلك ال بأس: )٢(احلكم

ا ــض ــال أي ــق أن خيــرج إىل احلــج  : وق ــا ينف ــذي ال جيــد م ــزو، ال أرى لل  أو الغ
  .)٤(ويسأل الناس

م : يريــد  ــزِ لْ فــيمن كــان عيــشه يف مقامــه مــن غــري املــسألة ، فيكــره أن خيــرج في
  . الناس مواساته ، ويتعلق عليهم منه فرض مل يكن 

ــوب   ــزاد واملرك ــى يف ال ــه   : )٥(واملراع ــم أن ــوع ، إالَّ أن يعل ــغ دون الرج ــا يبل م
فرياعــي مــا يبلغــه ويرجــع بــه إىل أقــرب . إن بقــي هنــاك ضــاع وخــشي علــى نفــسه 

  . املواضع مما ميكنه التعيش فيه 
انـةٌ       م ارةُ بـصرٍ، أو غـري ذلـك ممـا يقـدر معهـا علـى              )٦(ومن كانـت بـه ز أو ضـر ،

ــه   ــن خيدم ــه، وم ــه لركوب ــري ب ــالٌ يكت ــه م ــوب، ول ــه احلــجالرك ــان ؛ لزم ، وإن ك
ا يقدر على املشي، إذا كان يقدر على أن يستأجر من يقوده صحيح.  

  .مثَّ هو يف القدرة على العيش على ما تقدم إن كان له مال أو كان يتكفف 

  ـــــــــــــــــ
  .السؤال: زيادة) ر(يف   ) ١(
.  ، أبو عبد اهللا القرشي األموي موالهم ، املصري الفقيه  بن أعنيعبد اهللا بن عبد احلكمحممد بن : هو    )٢(

 وختير وأخذ عن الشافعي. أخذ عن أبيه الفقه، وإليه مبصر انتهت الرئاسة يف الفقه والفتوى على مذهب مالك
، وسري أعالم النبالء )٢٥/٤٩٧(ذيب الكمال : انظر. هـ٢٦٩: هـ، وقيل٢٦٨تويف سنة . من أقواله

  ) .١/٨٩(، شجرة النور الزكية )٣٣٠ص (، الديباج املذهب )١٢/٤٩٧(
  ).٢/٣١٩: (النوادر والزيادات   ) ٣(
  ) .١/٣٧٥ : (، واجلامع ملسائل املدونة)٢/٣١٩:  (النوادر والزيادات   ) ٤(
 ) . والركوب): (ر(ويف   ) ٥(
الزمانة هي اليت تصيب و. أصحاب اآلفات، كاملرضى والصرعى واجلرحى: ومجعه الزمىن. املبتلى: الزمِن  ) ٦(

ن الزمانةمبتلً:  ورجل زمن؛ أي.اإلنسان فتقعده ٦/٨٧ زمن(لعرب لسان ا: انظر. العاهة:  والزمانة.ى بي(  
 ).١٤١ /١(طلبة الطلبة 

املراعــــي [
يف الـــــزاد 
]واملركوب

  

ــم[  حكــ
ــؤال  ســـ
النـــــاس 
  ]للحــــج

  



 
 

  
 

٧  

  فصل
ا ، وأي ذلك أفضل ؟  يف احلجواختلف ا أو ماشي راكب   

ا أفضل ، بأنّ را: فاحتج من قال  كب النيبا راكب ١(  حج(.  
ا:  ب وقال ابن عباس ماشي أين حججت ٢( وددت(.  

 ا )٦(والثوري )٥(وابن جريج )٤()٣( بحسني بن علي وحج مشي .  
مــا اغــربت قــدما عبــد يف ســبيل اهللا > :لقــول الــنيب  أنَّ املــشي أفــضل؛ وأرى

  . )٧( أخرجه البخاري <فتمسه النار
   واملـــساجد والغـــزو ؛ ألنّ ذلـــك مـــن ودخـــل يف ذلـــك املـــشي إىل احلـــج

ا، )٩( أنـــه خـــرج إىل جنـــازةوروي عـــن الـــنيب . )٨(ســـبيل اهللا ورجـــع [ ماشـــي

  ـــــــــــــــــ
 . {، عن جابر بن عبد اهللا )٢/٨٨٦) (١٢١٨ (، باب حجة النيب أخرجه مسلم يف احلج  ) ١(
ما آسى : ( { ، عن ابن عباس)٣٣١ /٤(، والبيهقي يف الكربى )١٧/١٤٥(أخرجه الطربي يف تفسريه   ) ٢(

اعلى شيء فاتين إال أن ال أكون حججت ماشي ، .( 
سيد  ورحيانته، سبط النيب  ، أبو عبد اهللا، بن أيب طالب بن عبد املطلب القرشي اهلامشياحلسني بن علي  ) ٣(

قتل يوم .  والصالة واحلج والصدقة وأفعال اخلري مجيعهافاضالً كثري الصوم كان . شباب أهل اجلنة
 الغابة ، أسد)٢/١٤(معجم الصحابة للبغوي : انظر. بكربالء من أرض العراقهـ ٦١عاشوراء من سنة 

  ).٢/٧٦(، اإلصابة )٢/٢٥(
، والطرباين يف الكبري )٣/١٨٥(، واحلاكم يف املستدرك )٣/٤٣٧(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه   ) ٤(

)٣/١١٥ .(مع قال اهليثمي يف ا)رواه الطرباين بإسناد منقطع): (٢٠١ /٩ .( 
ريج األموي موالهم املكي، من الثقات الفضالء الفقهاء، وربما دلّس بنعبد امللك: هو  ) ٥( عبد العزيز بن ج  .

: انظر. هـ، أو بعدها١٥٠مات بعد ما جاوز السبعني، سنة .  وابن عيينةالثوري: روى عنه خلق كثري، منهم
  )٦/٣٢٥(، سري أعالم النبالء )١٨/٣٤٣(ذيب الكمال 

  الكويف، أبو عبد اهللا، إمام احلفاظ يف زمانه، صنف كتاب اجلامع،سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: هو  ) ٦(
  )٧/٢٢٩( سري أعالم النبالء، )١١/١٥٤(ذيب الكمال : انظر. هـ١٦١مات يف أول سنة 

، من حديث )٢/٣٠٩) (٢٨١١(أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، باب من اغربت قدماه يف سبيل اهللا   ) ٧(
ر  بعبدالرمحن بن ج . 

هو يف احلقيقة كل سبيل يطلب فيه : ل اهللاما اغربت قدما عبد يف سبي): (٧/٣٢٩(قال يف مرقاة املصابيح   ) ٨(
رضاه، فيتناول سبيل طلب العلم وحضور صالة مجاعة وعيادة مريض وشهود جنازة وحنوها، لكنه عند 

ا له يف سبيل اهللا حيمل على سبيل احلج: وقيل. اإلطالق حيمل على سبيل اجلهاد خلرب أن رجالً جعل بعري ،
 .هـ.أ) ه احلاجفأمره أن حيمل علي

واملعىن للميت على السرير، فإذا مل يكن عليه . اجلَنازة بالفتح: والعامة تقول. واحدة اجلنائز: اجلِنازة  )  ٩(
شونع ت؛ فهو سرير٣/٨٧٠: جرت(الصحاح للجوهري . املي. ( 

ي ـفــــــــ[
ــضيل  التفــ
بني املـشي   
ــوب   ]والرك

  



 
 

  
 

ــا ٢)(١(]راكب( .بــن أيب طالــب : ويف الترمــذي ــسنة: ط قــال علــي  أن خيــرج مــن ال
ا ٣( إىل العيدين ماشي( .  

  .)٤(ستحب املشي إىل العيدين ي: وقال مالك
ا غري مظهر لزينة : )٥( فيمن خيرج إىل االستسقاءوقال  ا متواضع ٦(خيرج ماشي( .  

ا، غري مظهـر               ا ومتواضع وكل هذه طاعات يستحب للعبد أن يأيت مواله متذلالً ماشي
ا  : ، فقيل له  )٧(] وقد رؤي بعض الصاحلني مبكة    . [لزينة ؟ فقـال    أراكب جئـت :    مـا حـق

ا ، ولو أمكنين جلئت على رأسيالعبد العاصي اهلارب ٨( أن يرجع إىل مواله راكب( .  
 ا حج النيبوأم ا ففيه وجهان )٩( راكب ، :  

  . أنه كان حيب ما خف على أمته، ولو مشى؛ مل يركب أحد ممن حج معه: أحدمها
ا: اين والث فكان أكثر صالته بالليل جالس ، ١٠( أنه كان قد أسن( .  

  ـــــــــــــــــ
  ) .ق(مابني املعكوفني مثبت من   ) ١(
 أن ، عن جابر بن مسرة )٣/٣٢٥) (١٠١٤( يف ذلك ائز، باب ما جاء يف الرخصةأخرج الترمذي يف اجلن  ) ٢(

ا، ورجع على فرس  اتبع جنازةالنيب  هذا حديث حسن صحيح: (قال الترمذي. أيب الدحداح ماشي .(
  ).١٠١٣ (، وصححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي)٢/٦٦٤) (٩٦٥(وأصله يف صحيح مسلم 

 بدابةٍ يتِ فلما انصرف أُ، بدابةٍ وهو مع اجلنازة فأىب أن يركبهايتِ أُ‘ أنه  وروى أبو داود عن ثوبان  
قال ابن حجر ). ١/٥٠٧(وصححه احلاكم يف املستدرك  . إن املالئكة كانت متشي: فقال، فقيل له،فركبها

  ). وقفه على ثوبان الصحيح:بيهقي وغريمها وقال البخاري وال.وصححه احلاكم) : (٢/٧١التلخيص (
، وابن ماجه يف إقامة )٢/٤١٠ ) (٥٣٠(أخرجه الترمذي يف العيدين، باب ما جاء يف املشي يوم العيد   ) ٣(

هذا حديث : (قال الترمذي). ١/٤١١) (١٢٩٦( والسنة فيها، باب ماجاء يف اخلروج إىل العيد الصالة
 ).٢/٣٩٦(وحسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ). ى هذا عند أكثر أهل العلمحسن، والعمل عل

 ). ١/١٧١( الكربى املدونة  ) ٤(
: انظر. غريه أو ،م نزلعند احتباس املطر  تعاىل اهللا من السقي طلب :اوشرع .السقي طلب :لغة االستسقاء  ) ٥(

  ) .٢٥٩ص (، الثمر الداين )٢/٤٣٢(، الذخرية )٧/٣٧٤(لسان العرب 
  ). ١/٥١٢(النوادر والزيادات   ) ٦(
 ). ر ( ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٧(
  . ، عن أيب حممد، عبد اهللا بن مرزوق)٣٣٨ص (أخرجه البيهقي بسنده يف الزهد الكبري   ) ٨(
واحلج على اإلبل والدواب أحب : قال مالك): (٢/٣٩٠(وقال يف النوادر والزيادات ). ٧ص (تقدم خترجيه   ) ٩(

 إيلّ من املشي ملن مل جيد ما يتحمل به، وكذلك فعل النيب .(  
، )١/٣٤٨) (١١١٨(أخرجه البخاري واللفظ له يف اجلمعة، باب إذا صلى قاعدا مث صح أو وجد خفة  ) ١٠(

= 

٨  



 
 

  
 

٩  

  فصل
فـإن   .  جيب يف الرب على الطريق املعتاد ، من غري غرم يغرمه ملـانع طريـق              احلج

فإن . احلجمنع من ذلك الطريق ، فوجد السبيل من غريه، فإن كان أبعد منه؛ مل يسقط    
كان أوعر بأمر تدرك منه مشقة ، أو كان خموفًا من سباع أو عدو أو لصوص أو ما أشبه            

ا؛ لزم احلج. ذلك؛ مل يلزمه احلج ١( وإن كان املنع ملغرم وكان يسري( .  
ا جيحف به؛ مل ي: قال أبو حممد عبدالوهاب ٢(لزمه ذلك إذا كان كثري( .  

ا، وال جيحف به؛ ألن الكثري من الناس خيتلف الختالف           وظاهر قوله إذا كان كثري
، خمافـةَ          [كثرة املال    ا، وفيه فضلٌ عن العدم؛ فاحلج واجـب وقلته، فإن كان ماله كثري

Q P O N ﴿: ألاهللا وبذل املال يف ذلك أفضل؛ لقول       . أن يضيع الفرائض  
X W V U T S R﴾)ــه وقو/ ،)٣ ´ º ¹ ¸ ¶ µ ﴿: أللــ

  .)٥(، واآلي يف هذا كثرية)٤(﴾¿ « ¼ ½ ¾
جـة يف       )٦(فإن كـان هـذا علـى طريـق النـدب         واملـدح علـى فعلـه ، فـإنّ فيـه احلُ

  ـــــــــــــــــ
= 

ا وقاعدا ومسلم يف صالة املسافرين وقصرها، باب جواز ال ا  < ، عن عائشة)١/٥٠٥) (٧٣١(نافلة قائمأ
 . احلديث.  يصلي صالة الليل قاعدا قط حىت أسنمل تر رسول اهللا 

.  السلطان اجلائر إال بإخراج املال إىلواختلف أصحابنا فيمن ال ميكنه الوصول إىل احلج: (رقال ابن القصا  ) ١(
إن مل ميكنه إال بإخراج املال الكثري الذي : وقال شيخنا أبوبكر األري. ال جيب عليه احلج: فقال بعضهم

ا؛ . يشق وخيرج عن العادة؛ مل يلزمه، كالثمن يف ماء الطهارة، والثمن يف رقبة الكفارة وإن كان شيئًا قريب
  )٣٧٦ص (اجلامع للصقلي : انظر). جب عليهفاحلج وا

  ). ٢٠١ص (التلقني   ) ٢(
  ).٢٦١(البقرة   ) ٣(
  ).٢٤٥(البقرة   ) ٤(
 لكونه يسريا مل – أي النفقة –وإن كان الذي يطلبه قدرا ال يؤثر فيها ): (١/٨٤(قال القاضي يف شرح الرسالة   )  ٥(

 هـ.أ). يسقط بذلك فرض احلج
قْتضى به الفعل من املكلّف على وجه التخيري دون احلتم واللزوم: الندب  )  ٦( احلدود على األصول . هو القول املُ

 ) .٦٩٤ص (، التعاريف )١٣٦ص (البن فورك 

 ]ب/٣٧ق[

ــج [ احلــ
  ]يف الــرب 

  



 
 

  
 

١٠  

ــرض ــه   )١( ... الف ــع مال ــف مجي ــر ويتل ــة، إال أن يكث ــره،  )٢(...  واآلي ــة عم  يف نفق
وإن كــان إمنــا ورد يف غــري اإلنفــاق يف . املــالوال جيــب ذلــك للنــهي عــن إضــاعة 

الــسبيل، فقــد ذهــب بعــض النــاس أنــه علــى العمــوم، ولــيس كمــا قــال، والطاعــة  
¡ ¢ £ ﴿: ألقولـــه  والقـــرآن أوىل باإلنفـــاق، يـــدل عليـــه مـــن الـــسنة
° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾)٣(.  

  .)٤( ماله على أهله والنيب ط إنفاق أيب بكر : ومن السنة
  : يف قليل املال إذا كان الغرم يتلف مجيع ما بيدهوقد اختلف

  .ال خيرج: وقيل.  ملا تقدمخيرج، وال يترك الفرض: فقيل
  . )٧(])٦(، فإنه من الغرر)٥(ونهي عن إضاعة املال

ــان يف  واحلــج يف البحــر ــن ك ــل م ــى ك ــل صــقلية  واجــب عل ــر، مث  )٨(  اجلزائ
ــأيت بــصلواته، . )١٠(؛ ألــا حبــار مأمونــة )٩(واألنــدلس وكــذلك إذا كــان الراكــب ي

  ـــــــــــــــــ
  ). ق(طمس مبقدار كلمة يف   ) ١(
  ). ق(طمس مبقدار كلمة يف   ) ٢(
  ). ١٣٢(طه   ) ٣(
  أن النيب عن ابن عباس) ١/١٦٧) (٤٦٧(، باب اخلوخة واملمر يف املسجد لبخاري يف الصالةأخرج ا  ) ٤(

  . احلديث.. إنه ليس من الناس أحد أمن علي يف نفسه وماله من أيب بكر بن أيب قحافة : قال يف مرض موته
، )١/٤٥٧) (١٤٧٧(  Z{ ~ � ¡¢ ] هللا تعاىل أخرجه البخاري يف الزكاة، باب قول ا   )٥(

ا بن شعبة ، عن املغرية)٣/١٣٤١) (٥٩٣(ومسلم يف األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل  مرفوع . 
ا وهات، وكره لكم ثالثًا>: ولفظه عند مسلم م عليكم عقوق األمهات ووأد البنات ومنعوجلّ حر إن اهللا عز :

ا. <، وكثرة السؤال، وإضاعة املالقيل وقال ى عن ثالث>: ويف لفظ عنده أيضقيل وقال وكثرة السؤال : و
  .<وإضاعة املال

، )٢/٧٦٨غرر (الصحاح : انظر. وهو ما يكون جمهول العاقبة ال يدرى أيكون أم ال. اخلطر: الغرر  )  ٦(
 )٢٠٨ص (والتعريفات 

  ).ر(ساقط من ] فإنه من الغرر...  فإن كان ماله كثريا وقلته: [ما بني املعكوفني من أول قوله   )٧(
جزيرة من جزائر حبر املغرب مقابلة إفريقية، وهي مثلثة الشكل، :  بثالث كسرات وتشديد الالم والياءصقلية  ) ٨(

 حصينة مةضخ عظيمة جزيرة وهي كثرية، مدن وفيها إليها، كلها اجلزيرة فنسبت مدا إلحدى اسم وصقلية
معجم : انظر. القريوان أمري األغلب بن إبراهيم بن اهللا زيادة فتحها ومائتني، عشرة اثنيت سنة فتحت. خطرية

  ). ٣٦٧ص (، الروض املعطار يف خرب األقطار )٣/٤١٦(البلدان 
س واجلزائر، واألندلس املغرب وتون: شبه جزيرة تواجه من أرض املغرب:  بضم الدال وفتحهااألندلس  ) ٩(

 وتعرف األندلس. كانت حبوزة املسلمني مثانية قرون متصلة، وكانت غرناطة آخر مدن املسلمني سقوطًا
  ). ١/٢٦٣(معجم البلدان : انظر. اليوم بإسبانيا

 ). ٣/٤٣٥(البيان والتحصيل : انظر ) ١٠(

ــج [ احلــ
ي ـفــــــ 
ــر   ]البحــ

  



 
 

  
 

١١  

؛ فـإن كـان يعـرض لـه ميـلٌ مينعـه مـن الـصالة            . )١(وال يعطلها، وال ينقص فروضـها     
ا  ٢(مل يلزمه أن يأيت بفرض يسقط به فرض(.  

ــف ــ وخيتل ــان ي ــسجوده     إذا ك ا ل ــع ــان ال جيــد موض ا ، أو ك ــس ــصالته جال أيت ب
إذا مل يــستطيع الركــوع والــسجود : فقــال مالــكلكثــرة الراكــب، وضــيق املوضــع، 

أيركـب حيـث ال يـصلي، ويـلٌ ملـن تـرك       : مث قـال  . إال على ظهر أخيـه؛ فـال يركبـه        
  .)٣( الصالة
أنـه  :  يف اجلمعـة، إال علـى ظهـر أخيـه          فـيمن ال يـستطيع الـصالة       )٤( أشهب وقال
  . )٥(جيزئه

ــة أن     ــان دون األول يف الرتب ــدل، وإن ك ــأيت بالب ــان ي ــروف إذا ك ــو املع ــذا ه فه
، كالذي يسافر حبيث ال جيد املاء، وينتقل إىل التيمم ٦(ذلك جائز( .  

ا علــى احلــ  ــادر  جومــن كــان قــادر ــرب، فــأراد أن حيــج يف البحــر، وهــو ق  يف ال
على أن يأيت بصالته على هيئتـها، فـإن كـان إن خـرج يف الـرب حـج مـن عامـه، وإن                        

ـع مـن البحـر علـى القـول أن احلـج      )٨( البحـر مل يـدرك يف ذلـك العـام          )٧ (ركب نِ ؛ م 
  ـــــــــــــــــ

)١ (  ركوب البحر إىل احلج أو بعض أحكامها، وال حيرم ركوبه إىل  إذا علم تعطيل الصالةوإمنا قالوا حيرم 
ى إىل تضييع فرض من فروض الصالة بل جيب مع أن كالً منهما عبادة دينية مهمة؛ ألنّ . اجلهاد، وإن أد

عليا، والقيام ا أشرف من القيام بالصالة؛ ألنّ عدم القيام املراد من اجلهاد أن تكون كلمة اهللا هي ال
  ) .١٧٧ص (عدة الربوق : انظر. بالتوحيد كفر، وعدم القيام بالصالة ليس بكفر على املعروف

ا): ق(يف   ) ٢( فروض . 
 ). ٣/٤٣٤(البيان والتحصيل   ) ٣(
امسه مسكني، . ، الفقيه اجلواد القيسي املعافري اجلعدي بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيمأشهب: هو  ) ٤(

ا حسن النظر من املالكيني احملققني. وكنيته أبو عمرو. وأشهب لقب سنة تويف مبصر بعد الشافعي. كان فقيه 
  ). ٩/٥٠٠( وسري أعالم النبالء )٢٧١-٣/٢٦٢(ترتيب املدارك : هـ انظر٢٠٤

 ). ٣/١٧٦(الذخرية : انظر  ) ٥(
ا. مطلق القصد:  لغةًالتيمم)  ٦( إىل الصعيد الطاهر للتطهري: وشرع مسح الوجه واليدين بشيء من : وقيل. القصد

 ) .١/١٤٨(، املغين )١/١٤٥(البحر الرائق  .الصعيد
  . دخل): ر(يف   ) ٧(
 وهلذا يعرب عن ، يف احلول الذي يكون فيه الشدة أو اجلدبا ما تستعمل السنةري لكن كث، كالسنةالعام  )  ٨(

 ) .٣٥٤ ص( مفردات القرآن . والعام مبا فيه الرخاء واخلصب،اجلدب بالسنة

فــــيمن [
كان قادرا  
ــى  علــــ
احلـج يف  
ــرب  الـــــ
والبحــــر 
ــى  علــــ
أيهمـــــا 
  ]حيـــــج

  
 



 
 

  
 

١٢  

  . ويستحسن أن ال يفعل على القول اآلخر. )١(على الفور
 مــن عامــه؛ خــرج علــى أيهمــا ال يــدرك احلــج )٢(]إن خــرج يف الــرب[ وإن كــان

أحب . 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 فاستعري .ا غلت إذ: مصدر فارت القدر:وهو يف األصل. أتيت من فوري: أول الوقت، ويقال:  لغةالفور)  ١(

ا.  وال لبث، مث مسيت به احلالة اليت ال ريث فيها،للسرعة وجوب األداء يف أول أوقات اإلمكان :واصطالح 
، )٦٧٥ص (الكلليات للكفوي  ،)٢١٧ص (التعريفات للجرجاين : انظر. حبيث يلحقه الذم بالتأخري عنه

 )٢/١٥١(املغرب يف ترتيب املعرب 
  ).ر(قط من ما بني املعكوفني سا  ) ٢(



 
 

  
 

١٣  

  /فصل
  : )١(] بثالثة أوجه[  جيب على النساءاحلج

ــويل   ــوب، وال ــزاد، واملرك ــود ال ــب احلــج  . بوج ــك وج ــع ذل ــإن اجتم ــال ف  ب
  .)٢(خالف 

  . ويفترق اجلواب مع عدم ذلك
 املـــشي، ويف حجهـــا يف البحـــر، ويف  إذا كانـــت تـــستطيع احلـــجواختلـــف

  :حجها مع عدم الويل إذا كانت مجاعة ناس ال بأس حباهلم
ا، وعجــزت يف   : فقــال يف املدونــة  فأمــا املــشي؛   بعــض [إذا نــذرت مــشي 

  .)٦( والنساء يف ذلك سواء)٥(والرجال: قال. )٤(تعود ثانية )٣(]الطريق
 إذا كانــت قـادرة علــى املـشي؛ ألنَّ الوفــاء حبــج   علـى هــذا جيـب عليهــا احلـج   

  ./الفريضة آكد من النذر
ــاب حممــد  ــال يف كت ــشيهن  ال : وق ــه؛ ألنّ م ــت علي ا، وإن قوي ــشي ــا م أرى عليه

  . )٧(عورة، إال أن يكون املكان القريب من مكة
ــة    ــرأة الرابع ــسن يف امل ــذا حي ــسيمة)٨(وه ــد    ، )٩( واجل ــها عن ــر ملثل ــن ينظ وم

  ـــــــــــــــــ
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ١(
  ).١/٢٢٧(إرشاد السالك : انظر  ) ٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٣(
  ). ٣/٧٩( الكربى املدونة  ) ٤(
 . والرجال: والرجل، بدل): ر (يف   ) ٥(
 ). ٣/٨٢ (املدونة  ) ٦(
  ). ٢/٣١٨(يادات النوادر والز  ) ٧(
ا. الرجل املتوسط القامة بني الطول والقصر، كاملربوع والربعة: الربع  )  ٨( ا، ومجعها مجيع وامرأة ربعة مثله أيض :

 )٢١/٢٤(تاج العروس : انظر. ربعات
ع الشيء :اجلسيمة  ) ٩( سيم. اجليم والسني وامليم يدلُّ على جتم مقاييس اللغة معجم : انظر. سمالعظيم اجلِ: واجلَ

  .)١١/٤٥٣ زنر(تاج العروس ، )١/٤٥٧ جسم(
كذا قرأما يف النسخ اخلطية، وقد وجدت من نقل عن اللخمي، ). والرابعة واجلسيمة: (وقول اللخمي

ن يف املرأة الرائعة احلسنة: (فقال ١/٢٣٣(إرشاد السالك ). وهذا حيس(  

 ]أ/٣٨ق[
حج يف  [ 

ــرأة    ]املـ
  

 ]أ/١٨٩ر[

 ] حـــــج
املـــــرأة 

ا  ــشي   ]مــ
  



 
 

  
 

١٤  

 ومــن ال يؤبــه هلــا مــن النــساء، فيجــب عليهــا كالرجــل،  )١(وأمــا املتجالــة. مــشيها
  .)٢(﴾[ ^ _] \ ﴿: قوله تعاىلوهي داخلة يف عموم 

ــه ــن عــامر   ولقول ــة ب ــال )٣( لعقب ــذرت أن متــشي إىل :  حــني ق إن أخــيت ن
، ولتركب >:قالبيت اهللا،    .)٤( <مرها؛ فلتمشِ

  .)٥(وقد مضى ذكر هذا احلديث يف كتاب النذور
مـا هلـا وللبحـر، هـول      :  يف كتـاب حممـد  فقـال مالـك  وأما حجهـا يف البحـر ،    

  .)٦(شديد، واملرأة عورة ، وأخاف أن تنكشف، وترك ذلك أحب إيلّ
  أم  النساء يف البحر يف حديث     )٧(]ركوب  [ جبواز   وقد وردت السنة  : قال الشيخ   

 عرض علي ناس مـن أمـيت ملوكًـا علـى      : قول النيب    ، يف )٨(كحرام بنت ملحان    
ادع اهللا أن : فقالـت . < هـذا البحـر  )٩(األسرة، أو مثل امللوك على األسرة ، يركبون ثبج        

  ـــــــــــــــــ
 ). ١/٦٦٠(، والثمر الداين )٤/٤٥٨(شرح الزرقاين : انظر. طع أرب الرجال منها العجوز اليت انق:املتجالة  ) ١(
 ). ٢٧ (احلج  ) ٢(
 ، الفتوحشهد عقبة بن عامر. كتب القرآن بيده ، الصحايب املشهور، بن عبس بن عمرو اجلهينعقبة بن عامر   )٣(

 آخر يفتوىف . ره بعد ذلك على مصر وأم، وشهد صفني مع معاوية،و الربيد إىل عمر بفتح دمشقوكان ه
  .  )٤/٥٢٠(اإلصابة يف متييز الصحابة ، )٣/١٠٧٣(االستيعاب . هـ٥٨سنة  خالفة معاوية

مسلم يف النذور، ، و)٢/٢٠) (١٨٦٦(أخرجه البخاري يف جزاء الصيد، باب من نذر املشي إىل الكعبة   ) ٤(
 ). لتمش ولتركب: (بلفظ) ٣/١٢٦٤) (١٦٤٤(باب من نذر أن ميشي إىل الكعبة 

 من جهة، ومن جهة أخرى أن كتاب اإلشارة إىل كتاب النذور هنا مشكل، حيث إنه خمالف لترتيب املدونة   )٥(
  ).ق(، )ر( كما يف النسختني النذور واقع بعد كتاب احلج

ويف ).  حج املرأة يف البحر؛ ألا تتكشفوكره مالك: (قال ابن القاسم): ٢/٣٢٠: (يف النوادر والزيادات    )٦(
ا شديدا: (، عنه)٣/٤٣٤: (البيان والتحصيل  هلن أن حيججن يف البحر، وعابه عيب أن وذِكْ). ال أحب ر

 .واهللا أعلم. املرأة عورة فيه، من قول ابن رشد
  . زيادة يقتضيها السياق ليست يف النسخ  ) ٧(
 ، وأخت أم سليم،زوج عبادة بن الصامتالنجارية األنصارية، بن خالد بن زيد  مالك أم حرام بنت ملحان  ) ٨(

 جزيرة إىل فلما وصلوا ، غازية يف البحر بن الصامت مع زوجها عبادةخرجت.  وخالة أنس بن مالك
رعت عن دابتها قربص انظر.  وذلك يف إمارة معاوية وخالفة عثمان، ودفنت يف موضعها،فماتت، ص :

  ).٨/١٨٩(، اإلصابة )٤/١٩٣١(االستيعاب 
، )١/٣٩٩ ثبج(مقاييس اللغة : انظر.  وسطه ومعظمه: أي، البحروثبج. ثبج كل شيء وسطه: قال ابن دريد   )٩(

  .)١/٢٠٦ ثبج ( البن األثريالنهاية



 
 

  
 

١٥  

  .)١ (فدعا هلا. جيعلين منهم
وركوب النساء البحر جائز ، إذا كانت يف سريرٍ، أو ما أشبه ذلك، مما تـستتر بـه،        

وإن كانـت علـى غـري ذلـك؛ مل          .  حاجة اإلنـسان   به عن خمالطة الرجال عند     وتستغين
. جيز، ومنعت 

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ). ٢/٣٠٣) (٢٧٨٩(أخرجه البخاري يف اجلهاد والسري، باب الدعاء باجلهاد والشهادة للرجال والنساء   ) ١(



 
 

  
 

١٦  

  فصل
   . به بعد القدرة)١(، أو جيوز التراخي، هل هو على الفور يف احلجواختلف

لة ما يستقرأ منـه  ، وملالك يف غري مسأ أنه على الفورعن مالك،  )٢(البغداديونفذكر  
ال يعجل عليهما : ، ومنعه أبواه، فيمن أراد احلج  يف اموعة  فقالأنه على التراخي،    

   .فلم يره على الفور. )٣( والعامنيالعام/ يف حجة الفريضة، وليستأذما 
ــال  ــد وق ــاب حمم ــرج،     : يف كت ــضة، فليخ ــه، إال الفري ــإذن أبوي ال حيــج إال ب
   .فجعله على الفور. )٤(وليدعهما
ال ختـرج يف أيـام      :   يف املرأة ميوت عنها زوجها ، فتريد اخلروج إىل احلـج           وقال
  .)٦(وجعله على التراخي . )٥(عدا

وإن كـان هلـا زوج   . ، ختـرج إن كانـت يف العـدة     وعلى القول األول أنه على الفور     
ا؛ ألن التراخي حـق هلـا، فـإن            خرجت إن أحبت، وإن كره زوجها على القولني مجيع

؛ مل يكن للزوج أن مينعها   .أحبت أن تربئ ذمتها معجالً
 الوارد يف ذلك، وقد     )٨( للحديث )٧(واحلج جيب على اإلنسان يف عمره مرة واحدة       

  ـــــــــــــــــ
: انظر.  على التراخي عند البعض، ومنه وجوب احلجآخر وقتهتأخري الفعل عن أول وقته إىل  :التراخي  )١(

  ).١٢٩ص (، معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو )١٢٧ ص(معجم لغة الفقهاء 
 وابن اجلالب والقاضي القاضي إمساعيل والقاضي أبو احلسن ابن القصار:  املقصود بالبغداديني:البغداديون  )٢(

ص ( احلاجب كشف النقاب: انظر. ، ونظراؤهم أبوبكر األريعبدالوهاب والقاضي أبو الفرج والشيخ
  ).٤٩١ص (، املذهب املالكي للمامي )٦٩-٦٥ص (، اصطالح املذهب عند املالكية )١٧٦

  ).٢/٣٧٩ (اجلامع ملسائل املدونة). ٢/٣٢١: (النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٢/٣٧٨ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٢١:  (ادر والزيادات النو  ) ٤(
  ). ٤/١٨٨ (املدونة: انظر  ) ٥(
  )١/٢٣٤(إرشاد السالك : انظر. والقول بالتراخي قال به املغاربة يف مقابل البغدادين القائلني بالفور  ) ٦(
  )٦٣ص ( خلليل املالكي  احلجومناسك). ١٥٢ص (التلقني : انظر  ) ٧(
خطبنا رسول : ، قال~، عن أيب هريرة )٢/٩٧٥) (١٣٣٧( مرة ، باب فرض احلجأخرج مسلم يف احلج  )  ٨(

أكل عام يا رسول اهللا؟ فسكت، : فقال رجلٌ. < فحجوا احلجأيها الناس قد فرض اهللا عليكم>: ، فقال‘اهللا 
ذروين ما تركتكم، >: مث قال. <نعم؛ لوجبت، وملا استطعتم: لو قلت>: ‘حىت قاهلا ثالثًا، فقال رسول اهللا 

 بشيء فأتوا منه ما استطعتم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم
 .  <وإذا يتكم عن شيءٍ فدعوه

ــل [ هــــ
ــج  احلـــ
ــى  علــــ
ــور أو  الف
ــى  علــــ
  ]التراخــي

  

ــج [ احلــ
جيب مرة  

ي ـفــــــ 
ــر   ]العمــ

  
 

 ]ب/٣٨ق[



 
 

  
 

١٧  

  . )٢)(١(مضى ذكره يف كتاب الوضوء
 
 

  

  ـــــــــــــــــ
  ).١١ص (كتاب الطهارة من التبصرة بتحقيق السلمي : انظر  ) ١(
 ال يتكرر وجوبه، وقد يفرق بينه وبني سائر وال خالف يف أن احلج): (١/٨٠(قال القاضي يف شرح الرسالة   )  ٢(

قطع املسافة البعيدة :  يتعلق بأمور يلحق فيها التكلف والتعب، ومنها والصيام بأن احلجمن الصالةالعبادات 
  والصيام وسائر العبادات،وكل هذا معدوم يف الصالة... اليت تلحق فيها املشقة الشديدة واملخاطرة العظيمة 

 ).فجاز أن تتكرر



 
 

  
 

١٨  

  فصل
، وسـاقط عـن الـصغري، وانـون،         )١( واجب على كل حر، بالغ ، عاقل         احلج

 < يفيـق   حىت حيـتلم وانـون حـىت       رفع القلم عن ثالث عن الصيب     >: لقول النيب   
  .)٢(احلديث

  . )٤(، ومل حيج بأمهات أوالده)٣( أنه حج بنسائهعن النيب وعن العبد ملا روي 
، )٥( عن الـصيب ، والعبـد ال مينـع أن يأتيـا بـه علـى وجـه التطـوع                    وسقوط احلج 

 )٧(]أيب[حـج يب    : ، قـال  )٦(ب  بن يزيد  السائبواألصل يف ذلك يف الصيب حديث       
  . )٨(أخرجه البخاري. ، وأنا ابن سبع سنني مع النيب 

  ـــــــــــــــــ
  ).١٥٢ص (التلقني : انظر  ) ١(
 )٤٣٩٨(، وأبو داود يف احلدود، باب انون يسرق أو يصيب حدا )١/١٠٠(أخرج حنوه أمحد   )٢(

، وابن ماجه )٦/١٥٦) (٣٤٣٢(، والنسائي يف الطالق، باب من ال يقع طالقه من األزواج )١٤٠-٤/١٣٩(
اإلحسان (، وصححه ابن حبان )١/٦٥٨) (٢٠٤١( والنائم يف الطالق، باب طالق املعتوه والصغري

أخرجه األربعة ): (١/٢٤٨التلخيص (قال ابن حجر . ك ، من حديث عائشة)٢/٦٧(، واحلاكم )١/٣٥٥
   ). علي  ويف الباب عن. وصححه احلاكم،إال الترمذي

   وأخرج حديث علي-  - ا ، وأبو داود يف احلدو)١/١١٦( أمحدنون يسرق أو يصيب حدد، باب ا
)٤٣٩٩) (٤/١٤٠( والترمذي يف احلدود، باب فيمن جاء ال جيب عليه احلد ،)١٤٢٣) (قال ). ٤/٣٢

من هذا الوجه: (الترمذي غريب حسن ٢/١٠٢(وصححه ابن خزمية ). حديث علي( انوابن حب ،) اإلحسان
  . ن حديث علي ، م)١/٣٨٩(، واحلاكم )١/٣٥٦

من حديث ) ٢/١٤٠) (١٧٢٢ (، باب فرض احلجواللفظ له، وأبو داود يف احلج) ٢/٤٤٦(أخرج أمحد   ) ٣(
). زمن ظهور احلصر مث الْ،إمنا هي هذه احلجة( : قال،ملا حج بنسائه أن رسول اهللا  أيب هريرة 

  ). ٢٤٠١(، واأللباين يف السلسلة الصحيحة )٩/٢٠اإلحسان (بان وصححه ابن ح
  ). ٧/٤٦(هذا النفي أنكره ابن حزم يف احمللّى   ) ٤(
ف الطاعةالتطوع)  ٥( ل، وتكلَّ ا.  من تطوع؛ إذا تنفَّ اسم يطلق على ما شرع زيادة على الفرائض : واصطالح

، )٣١٤ص (، التعريفات )٣٨٠(أصول الشاشي . واملستحب والتطوعى باملندوب وهو املسم. والواجبات
 )١٠٥ص (أنيس الفقهاء 

 له . مث ليثي،كناينال : وقيل. أو األزدي، عائذ بن األسود الكندي: ويقال، بن سعيد بن مثامة بن يزيدالسائب  ) ٦(
رب ابن الزب. وألبيه صحبة  : وقيلهـ،٨٢ سنة : وقيل،٨٠هـتويف سنة . ري والنعمان بن بشري يف قولوهو تِ

  ).٣/٢٦(اإلصابة ، )٢/٣٨٥( الغابة أسد: انظر. هـ٩١ سنة : وقيلهـ،٨٦سنة 
  ) .ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٧(
  ). ٢/١٩) (١٨٥٨(أخرجه يف جزاء الصيد، باب حج الصبيان   ) ٨(

على من  [
ــ ب جيـــ
ــج   ]احلــ

  

 ] حـــــج
ــصيب    ]ال

  



 
 

  
 

١٩  

ا إىل الـنيب        : قال،  ب ابن عباس وحبديث   رفعت امرأة صـبي  أهلـذا  : ، فقالـت
  .)١( أخرجه مسلم<نعم، ولك أجر>: قالحج؟ 

  . )٢ (< لسبع سنني، واضربوه عليها لعشرعلموا الصيب الصالة>: وقوله 
ب تصح من  ذا أنَّ القُر الصغري، إذا كان يف سن من يعقل)٣(]الصيب[فبان .   

، وإن مل يبلـغ أن  من ال يعقـل، فأجـاز ذلـك يف املدونـة     إذا كان يف سن     واختلف
  . )٤(يتكلم

ال حيج بالرضيع، وأمـا ابـن أربـع سـنني ومخـس سـنني؛        :  يف كتاب حممد   وقال
  .)٥(فنعم

  . إال ممن يعقل، وأما الرضيع؛ فكالبهيمة  أن يصح احلجوال أرى
لى قوله يف الصغري إذا عقد اإلحرام على انون واملطبق، فعلى قولـه    ع وخيتلف

  . )٦(ال حيج به: يف كتاب حممد
  . )٧(وينبغي إن فعل أن ال ينعقد عليه إحرام ، وأجاز ذلك يف املدونة

  . )٨(مورههو مبرتلة الصيب يف مجيع أ:  يف انون إذا أحجه والده وقال
  عليـــه ذلـــك / ال ينعقـــد:  يف املغمـــى عليـــه، حيـــرم بـــه، مث يفيـــقوقـــال

  . )٩(اإلحرام
  ـــــــــــــــــ

  ). ٢/٩٧٤) (١٣٣٦(، باب أجر الصيب، وأجر من حج به أخرجه مسلم يف احلج  ) ١(
، ، والترمذي يف الصالة)١/١٣٣) (٤٩٤(، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة أخرج حنوه أبو داود يف الصالة  ) ٢(

رة بن )٢/٢٥٩) (٤٠٧(باب ما جاء مىت يؤمر الصيب بالصالة  بد ، من حديث س بعم . وصححه األلباين يف
  ). ٤٦٥(صحيح سنن أيب داود 

 ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ). ١/٥١٧ (، ذيب املدونة)٣٦٩، ٢/٣٦٧ (املدونة: انظر  ) ٤(
  ). ٢/٣٥٨(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٢/٣٥٨(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ). ٢/٣٦٧ (املدونة: ظران  ) ٧(
  ).١/٥١٨ (، ذيب املدونة)٢/٤٢٥ (املدونة  ) ٨(
  ). ١/٤٩٥ (، ذيب املدونة)٢/٤١٣ (املدونة  ) ٩(

 ]أ/٣٩ق[



 
 

  
 

٢٠  

 
 

  .)١(لإلحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة:  ثالثة الغسل يف احلج
  فإمـا  . لك على كـل مـن عقـد علـى نفـسه اإلحـرام ، إال احلـائض والنفـساء                 وذ

وتغتسالن لإلحرام؛ ألنـه ينعقـد   . ال تغتسالن لدخول مكة ؛ ألنه ال يصح منهما طواف     
  .؛ ألنه يصح منهما الوقوفعليهما حينئذ، ولوقوف عرفة

ك يف األول خاصة، وال يتطيب يف شيء منها، فمن           فعل ذلك فعليه الفدية،     ويتدلَّ
كنـت  : قالـت  ك عائـشة ؛ حلـديث  )٢(ال فديـة يف األول   : يف اموعـة   وقال أشهب 

  .)٣(قبل أن حيرم  إلحرامه أطيب رسول اهللا
  . )٤( تغتسل لرمي اجلمار أا كانتك عائشةوذكر عن 

 رأيت رسـول اهللا   : ، قال )٥( حديث زيد بن ثابت   : واألصل يف االغتسال لإلحرام   

  ـــــــــــــــــ
ر. م وعرفات واحد عند أكثر أهل العلعرفة  )١( ها من اجلبل املشرف على بطن عوهو . نة إىل جبال عرفةوحد

 وقف ا يف حجته، أن النيب ) ١٢١٨(وقد روى مسلم .  خارج احلرماملشعر الوحيد من مشاعر احلج
، معامل مكة التارخيية )٤/١٠٤(معجم البلدان : انظر. »وقفت ههنا بعرفة، وعرفة كلها موقف«: وقال

  ).١٨٣ص (واألثرية 
  ). ٢/٣٢٧(النوادر والزيادات   ) ٢(
، باب ، ومسلم واللفظ له يف احلج)١/٤٧٥) (١٥٣٩(، باب الطيب عند اإلحرام أخرجه البخاري يف احلج  ) ٣(

  ). ٢/٨٤٦) (١١٨٩(الطيب للمحرم عند اإلحرام 
بسنده عن ) ٤/٣٩(، باب من كره أن يرمي اجلمار غري متوضئ ن أيب شيبة يف املصنف يف احلجروى اب  ) ٤(

  .  بأنه كان يغتسل قبل رمي اجلمار، وعن ابن عمر)كانوا يغتسلون إذا راحوا للرمي: (احلكم، قال
 ولرمي اجلمار  للسعي بني الصفا واملروة، ولوقوف عرفةواستحب بعض العلماء الغسل: (وقال مالك

ا على من مل يفعل ٢/٣٩٥(النوادر والزيادات ) واملزدلفة، وال يرون بأس .(  
د؛  بتعلم لغة اليهوأمره النيب . استصغر يوم بدر.   بن زيد األنصاري اخلزرجي بن الضحاكزيد بن ثابت  ) ٥(

 . وأربعنيسنة اثنتني أو ثالث أو مخستويف .  مجع القرآن يف عهد أيب بكرفأتقنها يف نصف شهر، وتولّى 
معجم الصحابة : انظر.  وأربعنييف مخسواألكثر أنه .  ومخسني سنة إحدى أو اثنتني أو مخس:وقيل

  ).٢/٥٩٢(اإلصابة يف متييز الصحابة ، )٢/٥٣٧(، االستيعاب )٢/٤٦١(

ــسل [  الغ
  يف احلـج

ــة    ]ثالثــ
  



 
 

  
 

٢١  

د إلهالله، واغتسل ١(ذكره الترمذي.   جتر(.  
  . )٣(أن تغتسل، مث ل :، وكانت قد نفستالنيب ها  أمر)٢(ك  أمساءوحديث

كان إذا دخل أدىن احلرم أمسك عن التلبية، : ب ابن عمرولدخول مكة، حديث 
 كان يفعـل    فإذا صلى الصبح اغتسل، وحيدث أن رسول اهللا         . )٤(مث يبيت بذي طوى   

  . )٥(ذلك
أنـه كـان يغتـسل لإلحـرام، ولـدخول مكـة ولوقـوف              :  يف املوطأ  وذكر عنه مالك  

  . )٦(عرفة
  .)٧(ويستحب أن يكون االغتسال عند اإلحرام 

  ـــــــــــــــــ
حديث حسن : (وقال). ٣/١٨٣) (٨٣٠(، باب ما جاء يف االغتسال عند اإلحرام أخرجه الترمذي يف احلج  ) ١(

التلخيص : وانظر). ١/١٧٨) (١٤٩(، وحسنه األلباين يف اإلرواء )٤/١٦١(وصححه ابن خزمية ). غريب
  )٢/٢٣٥(احلبري البن حجر 

إىل احلبشة مع وهاجرت اهلجرتني؛ أسلمت . القرشية التيمية بن معد بن احلارث يسم بنت عأمساء: هي  ) ٢(
بعد استشهاد جعفر، فلما مات    تزوجها أبو بكر الصديق، مث إىل املدينة، زوجها جعفر بن أيب طالب

سري أعالم ، )٧/١٧( الغابة أسد: انظر.  عليعاشت بعد و ، علي بن أيب طالبعنها أبو بكر؛ تزوجها 
  . )٢/٢٨٣(النبالء 

، باب ، وأبو داود يف احلج)١/٣٢٢) (٧٠٩(، باب الغسل لإلهالل  كتاب احلج يف املوطأأخرجه مالك  ) ٣(
، )٥/١٢٧) (٢٦٦٣(، باب الغسل لإلهالل ي يف احلج، والنسائ)٢/١٤٤) (١٧٤٣(احلائض ل باحلج 

وصححه ابن خزمية ). ٢/٩٧١) (٢٩١١(وابن ماجه يف املناسك، باب النفساء واحلائض ل باحلج 
  ). ١٥٣٣(، واأللباين يف صحيح سنن أيب داود )٤/١٦٧(

وهو اآلن الوادي ). ومنهم من يضمها والفتح أشهر: (يقال ياقوت احلمو. وادٍ مبكة:  بالفتح والقصرطوى  )٤(
  . مارا جبرول حىت جيتمع بوادي إبراهيم يف املسفلة، الذي مير بني احلجون وريع الكحل

وموضعها ، وهي بئر مطوية عليها بناء، جبرول بني القبة وريع أيب هلب، بئر طوى: واملعروف بطوى اليوم
: انظر. وكُتاب السرية الشريفة، ليلة فتح مكة بإمجاع مؤرخي مكة ات فيه رسول اهللا هو املكان الذي ب

  ). ١٦٩، ١٦٨ص (، ومعامل مكة األثرية لعاتق البالدي )٤/٥٤(معجم البلدان 
 يف – واللفظ له –، والبخاري ) ١/٣٢٤) (٧٠٥(، باب غسل احملرم  يف احلج يف املوطأأخرجه مالك  ) ٥(

، باب استحباب املبيت بذي ، ومسلم يف احلج)١/٤٨٥) (١٥٧٣(، باب االغتسال عند دخول مكة احلج
  ). ٢/٩١٩) (١٢٥٩( عند إرادة دخول مكة طوى

 ).١/٣٢٢) (٧٠٢(، باب الغسل لإلهالل كتاب احلج: املوطأ   )٦(
  ) .١/٥٢٤(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين : انظر. يشترطون أن يكون الغسل متصالً باإلحرام  ) ٧(



 
 

  
 

٢٢  

  .)١( يف الذي يغتسل باملدينة، مث حيرم من ذي احلليفةواختلف
  .)٢(ذلك واسع: فقال مالك

  .)٤()٣(ابن املاجشونواستحب ذلك 
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ضعوهي ميقات أهل املدينة، وبين ا مسجد باملو. قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة: ذو احلليفة  )١(

وورد يف . وقد دخلت اليوم يف عمران املدينة، وتعترب ضمن حدودها البلدي. الذي أحرم منه النيب 
) ١٩٦٨(، ومسلم )٢/٢٠٩) (٢٥٠٧(احلديث موضع آخر يعرف بذي احلليفة، فقد أخرج البخاري 

... غنم من امة، فأصبنا ب احلليفة بذي كنا مع رسول اهللا : عن رافع بن خديج قال) ٣/١٥٥٨(
وتبعد عن مكة . فهو موضع بني حاذة وذات عرق من أرض امة، وليس باملهد الذي قرب املدينة. احلديث
، احلج ) ١٠٣ص (، ومعجم املعامل اجلغرافية للبالدي )٢٩٦، ٢/٢٩٥(معجم البلدان :  كلم ، انظر٤١٠
  ) .٥٧(عبد اهللا الطيار ص/د

، اجلامع )١/٤٩١ (، ذيب املدونة)ذلك واسع( دون قوله القول باإلجزاء عن مالك، ) ١/٢٩٥ (املدونة  ) ٢(
  ) .٢/٣٩٤ (ملسائل املدونة

. التيمي موالهم، املدين .أبو مروان، سلمة بن عبد العزيز بن أيب بن عبد امللكا :  بن عبد العزيزعبد امللك  ) ٣(
ا، دارت عليه الفتوى يف أيامه إىل موته. املعروف بابن املاجشون ا فصيح وكان ضرير البصر، . كان فقيه

ترتيب : انظر. هـ٢١٤ وقيل ،٢١٢ سنة تويف. وغريهم  بن أنس، ومالك،تفقه بأبيه. عمي آخر عمره: ويقال
  ) .١٠/٣٥٩(م النبالء ، سري أعال)١٤٤- ٣/١٣٦(املدارك 

  ) . ٤/٥(، االستذكار )٢/٣٩٤ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٢٣(النوادر والزيادات : انظر  )٤(



 
 

  
 

٢٣  

  فصل
ا             ا وال عمرة، قياس علـى   )١(اإلحرام ينعقد بالنية والتلبية ، وليس عليه أن يسمي حج 

، فليس عليه أن يسمي ما يدخل فيه مـن صـالة وال صـوم، فـإن                 )٣( والصوم )٢(الصالة
ا أو عم رة؛ فواسعمسى حج.   

:  يف املدونـة فقال مالك إذا نوى وتوجه ناسيا التلبية، أو نوى ومل يتوجه،     وخيتلف
ا التلبية؛ فهو ٤(حمرم بنيته/ إن توجه ناسي( .  

  .ألنه حصل منه نية وفعل، وهو التوجه، ومل ير التلبية كتكبرية اإلحرام: يريد
  . )٦(التلبية كتكبرية اإلحرام: )٥(]وقال ابن حبيب[

ــوى  ــا إن ن ــه ، / وأم ــفومل يتوج ــا     : فيختل ــوى قياس ــا ن ــه م ــد علي ــل ينعق   ه
ا أو طالقًا بالنية من غري نطق؟  على من عقد على نفسه ميين  

 نيـة  ألنـه يف الـصوم  ؛  يف ذلك، وهو يف هذا خبالف الصوم      عن مالك  وقد اختلف 
  . وفعل، وهو اإلمساك عن األكل والشرب، ويف اإلحرام نية بغري فعل

 والعمرة فواسـع، ويلـزم      وكذلك إن قرن، فإنّ النية والتلبية تكفيه، فإن مسى احلج         
  ـــــــــــــــــ

  .إذا قدرته به: قست الثوب بالذراع: التقدير، ومنه:  لغةالقياس  )  ١(
محلُ معلوم على : وقال الغزايل. يف حكم جبامع بينهمامحلُ فرعٍ على أصل : قال ابن قدامة: ويف الشرع  

  .معلوم يف إثبات حكم هلما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنهما
 والقياس حجة معتربة عند مجهور العلماء، وأنكره أهل الظاهر. وقيل غري ذلك، وهي تعريفات متقاربة  
، وروضة )٥٣٧-٢/٥٣٤(، وإحكام الفصول )٢٨٣، ٢٨٠ص (املستصفى : انظر. لشيعة وبعض املعتزلةوا

 )٨٠٦، ٣/٧٩٧(الناظر 
ا. وسميت األفعال املخصوصة صالةً الشتماهلا عليه. الدعاء:  حقيقتها يف اللغةالصالة  ) ٢( األقوال : وشرع

هب يف ضبط مسائل املذهب : انظر. ، واملختتمة بالتسليمواألفعال املخصوصة املفتتحة بالتكبري املُذْ
  )١/١٥١(، أسهل املدارك )١/٢٢٦(

ا. اإلمساك:  لغةالصوم  )  ٣( خمصوص عن أفعال خمصوصة يف أوقات خمصوصة: وشرع التقييد : انظر. إمساك
 )٢/٥١٧(ين ، الفتح الرباين على نظم رسالة ابن أيب زيد القريوا)١٠٦٠ص (

  ).٢/٤٠٠ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٤٩٣ (، ذيب املدونة)٢/٣٦١ (املدونة  ) ٤(
 ). ر(ما بني املعكوفني مثبت من   )٥(
  ). ٣/٢٩٨(الذخرية : وانظر). ٢/٣٩٩ (اجلامع ملسائل املدونة  ) ٦(

 ]ب/١٨٩ر[

ــاذا [ مبــــ
ينعقــــــد 

]اإلحرام ؟ 
  

 ]ب/٣٩ق[

ــوى [ إذا نـــ
ا   وتوجه ناسي

ــة   ]التلبيـــ
  
 

ــوى [  إذا نــ
]ومل يتوجه   

  



 
 

  
 

٢٤  

ااحلج ا)٢ ( مث العمرة، فإن التزم احلجحلج مث ا أو العمرة)١( والعمرة متتع كان مفرد .  
ـا، أوجبتـهما            . وإن نطق باحلج مث العمرة     فإن كان أوجب القـران بالنيـة مع ، نظرت

ـا        ا، مث أخذ يف النطق، فنطق باحلج مث بالعمرة؛ كان قارن ك إال وإن مل يوجـب ذلـ  . مع
  .  وحدهبالنطق؛ لزمه احلج

ا فأخطأ، فقرن أو تكلـم بـالعمرة، قـال    وقال حممد  فيمن أراد أن يهل باحلج مفرد  :
  . )٣(ذلك إىل نيته، وهو على حجه ليس ذلك بشيء، فإمنا

  . لفظٌ بغري نية: ألن الزائد على ما نواه: يريد
 أن يكـون  )٤(الستحـسان ا: يـد اإلحـرام، ومل ينـو شـيئًا     فيمن لبـى، ير   وقال أشهب 

ا ا، والقياس أن يكون قارن ٥(مفرد( .  
ا ال بد: قال ٦(وإن نوى شيئًا فنسي ما أحرم به؛ كان قارن( .  

 جوابه يف السؤالني على مثل أهل املدينة، أنه خيرج مـرة للعمـرة،      :  قال الشيخ 
فإمنا حيرمون للحج ال يعرفون غريه، وال يريـدون إال           ل املغرب؛ فأما أه . ومرة للحج 

وقد قيـل فـيمن حلـف بـيمني، فلـم يـدر مبـاذا حلـف، أن كـل ميـني مل يعتـد                     . إياه
  . احللف ا ال تدخل يف ميينه مع الشك )٧(]احلالف[

  .متادى على نية القران وحده  وإن شك هذا، هل أفرد أو قرن؛
ا ؛ طاف وسعى إلمكان أن يكون إحرامـه   مرة أو حبجوإن شك ، هل أحرم بع     مفرد

  .وال حيلق إلمكان أن يكون يف حج  .بعمرة
  ـــــــــــــــــ

ا): ر(يف    )١( مع . 
 . والعمرة): ر(يف    )٢(
  ).٢/٤٠٢ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٣١(النوادر والزيادات   ) ٣(
 إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إىل :ومنهم من قال. اختيار القول من غري دليل وال تقليد: االستحسان   )٤(

حكام اإل، )٦٦-٦٥ص (احلدود يف األصول للباجي : انظر. القول بأقوى الدليلني: وقيل. منهقياس أقوى 
  ).١٢٦-١٢٥ص ( احلاجب عن مصطلح ابن احلاجب ، كشف النقاب)٤/١٥٧(لآلمدي 

ا عن ابن املوازونق). ٢/٤٠٣ (، اجلامع ملسائل املدونة)٣٣٢ – ٢/٣٣١(النوادر والزيادات   ) ٥( له فيه أيض .  
  ). ٢/٣٣٢(النوادر والزيادات   ) ٦(
 ). ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(



 
 

  
 

٢٥  

، ويهدي لتأخري احلالق، وليس للقران؛ ألنه مل حيـدث          ويتمادى على عمل احلج   
  .وإمنا متادى على نية تقدمت، وتلك النية كانت لشيء واحد، نية للحج

افإن كانت لعمرة؛ فق د متت بالطواف والسعي، ومتاديه بعد ذلك ال يكون به قارن.  
ا، وكــان ذلــك الطــواف لــه  ال للعمــرة؛ / وإن كانــت نيتــه للحــج ؛ كــان مفــرد  

  . ألنه مل حيدث نية للعمرة
  
  

  

 ]أ/٤٠ق[



 
 

  
 

   فصل
ـا، فـإذا اسـتوت راحلتـه، وكـان توجهـه بفـور                     التلبية عند اإلحرام ممن كـان راكب

  .)٣(راجالً، فإذا توجه للذهاب   كان)٢( ، ومن)١ (الركوب؛ لبى
أمرين جربيـل أن    >: قال النيب   :  قال  حلديث السائب وترفع األصوات بالتلبية    

  . )٤ (< أن يرفعوا أصوام بالتلبيةآمر أصحايب ومن معي
  .)٦(، وأما املرأة؛ فتسمع نفسها)٥(ف هذا الذي يعقر حلقهوال أعر: قال مالك

، ودبر كـل   )٩(، ويف بطون األودية   )٨()٧(وتستحب التلبية على كل شرف من األرض      
  ـــــــــــــــــ

 . بفور ذلك): ق(يف    )١(
  . وإن): ق(يف  )٢(
  ).١٦٠ص (التلقني : انظر  ) ٣(
، باب ما جاء ، والترمذي يف احلج)١٦٣-٢/١٦٢() ١٨١٤(، باب كيف التلبية أخرجه أبو داود يف احلج  ) ٤(

) ٢٧٥٣(، باب رفع الصوت باإلهالل ، والنسائي يف احلج)٣/١٨٢) (٨٢٩(يف رفع الصوت بالتلبية 
ث حدي: (قال الترمذي). ٢/٩٧٥) (٢٩٢٢(، باب رفع الصوت بالتلبية ، وابن ماجه يف احلج)٥/١٦٢(

، )٩/١١١اإلحسان (، وابن حبان )٤/١٧٣(وصححه ابن خزمية ). خلّاد عن أبيه حديثٌ حسن صحيح
  ). ٦٢(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )٢/٢٣٩(التلخيص احلبري : انظر). ١/٦١٩(واحلاكم 

معجم : انظر. ضربه به وهو قائم: يعقرت الفرس، مبعىن كسعت قوائمه بالسيف، أ:  كاجلرح، يقالالعقر  ) ٥(
  .)٣/٢٧ عقر(البن األثري النهاية ، )٤/٩٠عقر  (مقاييس اللغة

). ٢/٣٣٢(، النوادر والزيادات )١/٤٩٨ (ذيب املدونة: وانظر. ، دون قوله يعقر حلقه)٢/٣٦٧ (املدونة  ) ٦(
كره ذلك للنساء، : (قال القاضي هلنوي ١/٣٣٣(املعونة ). وألن اإلخفات أستر(  

، القاموس احمليط )٤/١٣٨٠ شرف(الصحاح : انظر. املكان املشرف من األرض هو ما عال منها: الشرف  ) ٧(
  ) ١٠٦٥ص (

عبد اهللا بن ، عن )٣/٨٨) (٢٧٧٠(باب التكبري على كل شرف يف املسري : ، قالبوب له أبو داود يف احلج  ) ٨(
 ثالث ،كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكرب على كل شرف من األرض أن رسول اهللا ب { عمر

 آيبون ، وهو على كل شيء قدير، له امللك وله احلمد،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له> : مث يقول،تكبريات
واحلديث . <ر عبده وهزم األحزاب وحده صدق اهللا وعده ونص، لربنا حامدون،تائبون عابدون ساجدون
  ).١/٥٤٤) (١٧٩٧(، باب ما يقول إذا قفل من حج أو عمرة أخرجه البخاري يف احلج

ا    ع إنسانعن أيب هريرة ) ٥/٥٠٠) (٣٤٤٥(وأخرج الترمذي يف الدعوات، باب ما يقول إذا ود  ًأن رجال
فلما أن . < والتكبري على كل شرف،عليك بتقوى اهللا> : قال.أوصين إين أريد أن أسافر ف، يا رسول اهللا:قال

وحسنه ). هذا حديث حسن( :قال أبو عيسى. <ن عليه السفر وهو،اللهم اطو له األرض> : قال،وىل الرجل
  ). ٢٥٤٥(األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 

، ومسلم يف اإلميان، باب )١/٤٧٩) (١٥٥٥(ر يف الوادي ، باب التلبية إذا احندأخرج البخاري يف احلج  ) ٩(
 إسراء النيب) ا، عن ابن عباس) ١/١٥٢) (١٦٦ أما موسى كأين انظر إليه إذ احندر يف > :قال مرفوع

= 

٢٦  

وقــــت [
ــة  التلبيـــ
ــة  وهيئـــ
الـــصوت 
  ]ـــــــا

  
 



 
 

  
 

٢٧  

ا أو نفال ١(صالة فرض( .  
وال . )٢(وال بأس بذلك يف املساجد اليت بني مكة واملدينة؛ ألا ليـست مبعمـورة        

مىن؛ ألمـا مواضـع للحـج، وذلـك الـشأن           بأس بذلك يف املسجد احلرام ومسجد       
  . )٣(فيهما، وال يرفع يف غريمها من املساجد
¤ ¥ ¦ §̈   ال ينبغـي ذلـك، ﴿   : قال ،قيل ملالك يف املليب الذي ال يسكت      

©﴾)٥( )٤( .  
ا ملكة،         واختلف ـا      فقـال يف املدونـة     يف منتهى التلبية إذا كان قاصد إذا كـان حمرم 

وإن كان يف عمرة؛ قطع إذا دخل أوائـل احلـرم،           . لبى حىت يأخذ يف الطواف    باحلج؛  
، فيقطع إذا دخـل مكـة أو املـسجد،          )٧(انة أو اجلعِر  )٦(إال أن يكون إحرامه من التنعيم     

 =  ـــــــــــــــــ
  . <الوادي يليب

وأا رسلني، أن التلبية يف بطون األودية من سنن امل: ويف احلديث): (٣/٤١٥(قال ابن حجر يف الفتح   
  ). تتأكد عند اهلبوط كما تتأكد عند الصعود

 املوطأ).  وعلى كل شرف من األرض،مسعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صالة: (قال مالك  ) ١(
)١/٣٣٤.(  

  )٣٢١(: النكت والفروق .   ولكثرة من يليب فيها فال بأس برفع الصوت فيها  )٢(
 إال يف املسجد ،ال يرفع احملرم صوته باإلهالل يف مساجد اجلماعات ليسمع نفسه ومن يليه: (قال مالك  ) ٣(

إمنا ذلك ألن هذين  : قال أبو بكر األري).(١/٣٣٤ (املوطأ).  فإنه يرفع صوته فيهما،احلرام ومسجد مىن
وقد قيل إن ... دين بنيا للحج والتلبية ، فجاز أن يرفع صوته فيهما ، وسائر املساجد مل ينب لذلك املسج

  )٣٢١: (النكت والفروق ) هذين املسجدين ليس يقع الرياء برفع الصوت بالتلبية فيهما 
  ).٣(الطالق    )٤(
  ). ١/٤٩٨ (ذيب املدونة: وانظر). ٣/٤٤١(ل ، البيان والتحصي)٢/٤٠١ (اجلامع ملسائل املدونة  ) ٥(
موضع مبكة يف احلل بني مكة وسرف اليت :  بالفتح مث السكون وكسر العني املهملة وياء ساكنة وميمالتنعيم  )٦(

ين بذلك املوضع مسجد يعر. وهو ميقات أهل مكة للعمرة. تعرف اآلن بالنوارية ف مبسجد عائشةوقد ب 
دد أكثر من مرة، وال يزال قائما إىل اليوم< ومعامل مكة التارخيية )٢/٤٩(معجم البلدان : انظر. ، ج ،

  ) .٥٠ص (واألثرية 
د قسم وق. ماء بني الطائف ومكة، وهي إىل مكة أقرب:  بكسر العني وتشديد الراء، و بتخفيفهمااجلعرانة  )٧(

 النيب ،ا مسجد يعتمر من عنده . واعتمر منها ليلته تلك. غنائم حنني فيهاوال زالت معروفة إىل اليوم، و
، )٢/١٤٢(معجم البلدان : انظر. أهل مكة، أما بئرها اليت كان يضرب املثل بعذوبة مائها؛ فقد عطلت

  ) .٨٣ص (ومعجم املعامل اجلغرافية لعاتق البالدي 

وقــــت [ 
ــع  قطــــ

ــة    ]التلبيـ
  



 
 

  
 

٢٨  

  .)١(وذلك واسع 
  إىل املعتمر   حممدورد فقال ٌ احلاج ، :   عن التلبية، وسواء كـان   إذا دخل احلرم كف 

      مالك ا، ورد ا أو قارن ا أو معتمر إىل احلـاج     يف املختصرِ  حاج ـى   : وقـال .  املعتمرإن لب
  .)٢(حىت يدخل املسجد؛ فواسع 

  مبا  والعمرة، وينبغي أن يليب حىت يتلبس  ال فرق يف ذلك بني احلج     :  قال الشيخ 
أجاب إليه؛ ألن التلبية إجابة مبا دعي إليـه، وقـد سـلموا أنـه ال جيتـزئ بـذلك عنـد                      

مر املعتمـر أن يكـون علـى تلبيـة حـىت يأخـذ يف                  . امليقات ويسكت  وإذا كان ذلك، أُ
الطواف، كما أمر من كان يف حج أن يكون يف تلبيته حىت يتلبس مبا أجاب إليه، وهـو       

  .)٣(هب الوقوف على املستحسن من املذ
  .)٥(؛ كان عليه اهلدي )٤ (ومن نسي التلبية حىت فرغ من حجه وعمرته

فإن متادى بعد أن ابتـدأ   .إذا ابتدأ بالتلبية مث قطع، هل يكون عليه دم أو ال       واختلف  
  ./ )٦(بالتلبية على التهليل والتكبري؛ أجزأه، ومل يهد
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٣٣٣(، النوادر والزيادات )٥٠٠-١/٤٩٨ (ذيب املدونة: انظر). ٢/٣٦٥ (نةاملدو  ) ١(
  ).٢/٣٣٣(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).١٦١ص (التلقني : انظر  ) ٣(
 . إىل عمرته): ر(يف    )٤(
  ).١٦١ص (التلقلني : انظر  ) ٥(
). ويكفي منها مرة واحدة؛ ألنه أقلّ ما يتناوله االسم، وما زاد على ذلك مستحب: (قال القاضي عبد الوهاب  ) ٦(

  )١/٢٣٢(املعونة 

ــم [ حكــ
من نـسي   
ــة   ]التلبيــ

 
 ]ب/٤٠ق[



 
 

  
 

٢٩  

  فصل
ده   . )٣( من حيث حيرم )٢( أو أشعره)١(ومن كان معه هدي؛ قلَّ

حفَة    ومن أتى  يفَة، وميقاته اجلُ لَ م اإلحرام والتقليد        )٤(ذا احلُ قد؛ كان باخليار بني أن ي
م أحـدمها   . واإلشعار من ذي احلليفة ، أو يؤخر اجلميع إىل اجلحفة            قدوال ينبغي أن ي

  .إىل اجلحفة  اآلن، ويؤخر األخرى
  .  معه هدي ؛ كان له أن يعجل اإلحرام من ذي احلليفة وإن مل يكن

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
.  فيكف الناس عنه، ليعلم أنه هدي؛ قطعة من جلدالبعري أو البقرة أو الشاةأن يعلق بعنق : ، وهوالتقليدمن   ) ١(

معجم لغة الفقهاء حملمد قلعجي ، )٥١٢: ، صقلد(املنري املصباح ، )١١/٢٧٦قلد  (لسان العرب: ظران
  .)٣٦٨ص (

،  إشعار البدن إذا جعل فيها عالمة: وهو، مث اصطلح على استعماله يف معىن آخر،اإلعالم: أصل اإلشعار  ) ٢(
 ويعرف أا ، حىت يظهر الدم؛أحد اجلانبني مببضع أو حنوه أن يشق جلدها أو يطعنها يف أسنمتها يف :وهو
  .)٦٩ص (معجم لغة الفقهاء ، )١٢/١٩٠ شعر(تاج العروس : انظر. هدى

  ).١١٢-١١ص ( خلليل مناسك احلج: انظر  ) ٣(
فَة  ) ٤( كبرية ذات منرب على طريق املدينة من مكة على أربع مراحلكانت قرية:  بالضم مث السكون والفاءاجلُح  .

ين اآلن باجلحفة مسجد حيرم من عنده الناس ، وتبعد .  والشام ميقات أهل مصروقد جعلها النيب  وقد ب
 ،) ٨٠ص (، ومعجم املعامل اجلغرافية لعاتق البالدي )٢/١١١(معجم البلدان  : انظر. كلم ٢٠٠عن مكة 
 ) .٥٨(عبد اهللا الطيار ص/احلج د

ــان [ مكــ
ــد  تقليـــ
ــدي  اهلــ
  ]وإشعاره

  



 
 

  
 

٣٠  

  فصل
  . )١(وعالماته ثالثة؛ تقليد وإشعار وجتليل. اهلدي ثالثة؛ إبل وبقر وغنم

د وال تشعر   د وال تشعر، والغنم ال تقلَّ د وتشعر وجتلل، والبقر تقلَّ وهـذا  . فاإلبل تقلَّ
  . )٢( يف املدونةمالكقول 

، ويف إشعار البقر كانت هلا أسنمة   )٣(هلا أسنمة  يف إشعار اإلبل إذا مل يكن     واختلف  
  .أم ال، ويف تقليد الغنم 

  .ومل يفرق . )٤(تشعر مجلة:  يف اإلبل  يف املدونةفقال مالك
  .)٥( مل يكن هلا أسنمة؛ مل تشعروإن:  يف كتاب حممدوقال
  .)٧(وهذا خالف قوله األول. )٦(إن كانت هلا أسنمة؛ تشعر: يف البقرفقال 

لعموم [؛  )٩(البقر تشعر، وإن مل يكن هلا أسنمة      : )٨(وابن شهاب ب وقال ابن عمر  

  ـــــــــــــــــ
: ، صجل (:املصباح املنري: انظر.  إذا غطيته: وجللت الشيء.تغطى:  أي،ما جتلل به الدابة : التجليل   )١(

  .)٢٠٧ص (املطلع على أبواب املقنع للبعلي ، )١٠٦
 هنا، وقيد جواز إشعار البقر بوجود أسنمة هلا، فأما إذا تجليل، ولكنه مل يذكر ال)٢/٤٥١ (املدونة: انظر  ) ٢(

  ).٢/٤٠٢( للهدي يف وذكر التجليل. عدمت؛ فال
، ربلسان الع: انظر.  عظم سنامه:، وهو للبعري والناقة أعلى ظهرها، وسنم البعري وأُسنممجع واحدها السنام  ) ٣(

  .)سنم(املصباح املنري 
  ).٢/٤٥١ (املدونة  ) ٤(
  ).٢/٤٤١(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٢/٤٤٢(النوادر والزيادات   ) ٦(
ر البقر إذا مل والعلة يف عدم إشعا. عدم إشعار البقر إذا مل يوجد هلا أسنمة، ومل يطلقه يف املدونةقيد مالك   )٧(

 عالمة فإذا مل  إىل ظهرها وعظمها فآذاها ذلك ، وألن اإلشعاريكن هلا أسنمة ألا لو أشعرت وصل اإلشعار
  )٣٢٠(النكت والفروق : انظر . يكن هلا أسنمة مل يرها الناس فال معىن لإلشعار 

إمام أهل . ، أبو بكر املدين نزيل الشام بن عبد اهللا بن شهاب القرشي الزهريحممد بن مسلم بن عبيد اهللا: هو  ) ٨(
أو ثالث تويف سنة أربع .  وغريه، وأخذ عنه اجلمع الغفري احلديث يف زمانه، روى عن أنس بن مالك

  .)٥/٣٢٦(سري أعالم النبالء ، )٢٦/٤١٩(ذيب الكمال : انظر. وعشرين ومئة
 أنه كان يقلد البقرة، ويشعرها يف عن نافع، عن ابن عمر) ٣/٤١٣(أخرج ابن أيب شيبة يف املصنف   ) ٩(

  .واهللا أعلم. يومل أجد يف الباب أثرا عن الزهر. أسنمتها، فإن مل يكن هلا سنام فموضعه

أنــــواع [
ــدي  اهلــ
  ]وعالماته

  



 
 

  
 

٣١  

  .)١(]احلديث
د)٢(الغنم: بوقال ابن حبي   .)٣( تقلَّ

 وكذلك البقر؛ لقـول .  أن تشعر اإلبل وإن مل يكن هلا أسنمة؛ لعموم احلديث       وأرى
.  وهـو مـشاهده    )٥(]البقـر    [ وقـد أهـدى الـنيب     ،  )٤ (ألنه صـاحب  ؛  ب ابن عمر 

  . لو مل تشعر مل يقل ذلكأشعرت، و وحممل قوله ألا
د الغنم؛  وأرى د الغنم  النيب أن، ك حلديث عائشة أن تقلَّ أخرجـه البخـاري   . قلَّ
  . )٦(ومسلم

 ومـن مل جيـد    : وقـال ابـن حبيـب     وتقلّد اإلبل نعلني، وال بأس بالنعل الواحـدة،         
  /.  )٨(د ما شاء؛ فليقل)٧(]نعلني[

نَ مزادتهب وكان ابن عمر ذُ د أُ   .)٩(يقلِّ
ق ذلك مما أنبتت األرضواستحب مالك   . )١٠( أن يعلِّ

  ـــــــــــــــــ
 ). ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
 . البقر): ق(يف    )٢(
وإمنا قالوا ال تشعر ألن إشعارها خيفى بني الصوف والشعر ). وال تشعر: (، وفيه)٢/٤٤٢(النوادر والزيادات   ) ٣(

  )٣٢٠: (النكت والفروق : أنظر . وألنه ال سنام هلا فتشعر فيه 
 . صاحبه): ر(يف    )٤(
 ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
، باب استحباب بعث ، ومسلم يف احلج)١/٥١٩) (١٧٠٢(، باب تقليد الغنم أخرجه البخاري يف احلج  ) ٦(

، ويقيم يف أهله الغنم فيقلد، كنت أفتل القالئد للنيب : (، بلفظ)٢/٩٥٧) (١٣٢١(اهلدي إىل احلرم 
   ).حالال

 ). ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
  ).٢/٤٤٢(النوادر والزيادات   ) ٨(
فليقلدها ما : (، وفيه عن مالكعن ابن حبيب) ٢/٤٤٢(والقول يف النوادر والزيادات . أخذ من أذنه): ر(يف   ) ٩(

نْ املرادة. ا جرابهيقلّده: قال ابن عمر. شاء، وحيزيه قال ابن : (والعبارة مشكلة، ولعل الصواب). وهي إذَ
وذلك ألنَّ األثر أخرجه أبو عبيد بسنده يف غريب احلديث ). وهي أذن املزادة. يقلدها خرابةً: عمر

 يقلدها : قال؟فيضن بالنعل يف الذي يقلد بدنته، عمروقال أبو عبيد يف حديث ابن ): (٢٢٥ –٤/٢٢٤(
 وقال :قال مروان.  عن ابن عمر،ن أيب جملزع عن عاصم ،هكذا حدثناه مروان بن معاوية الفزاري. خرابة
رب: ، ومجعهاقال أبو عبيد والذي يعرف يف الكالم أا اخلربة، وهي العروة.  هي عروة املزادة:عاصم خ .

  ). وإمنا مساها خربة الستدارا، وكذلك كل ثقب مستدير؛ فهو خربة
  ). ٢/٣١٢(، املنتقى للباجي )٢/٤٠٩ (اجلامع ملسائل املدونة: انظر ) ١٠(

 ]أ/١٢٠ر[

ــل  [ ــد اإلب تقلّ
نعلني أو نعالً  

  
 



 
 

  
 

٣٢  

  . )١(القالئد مما شئت جتعل: وقال ابن حبيب
 مـن   رسـول اهللا     )٢(]هدي[فتلت قالئد   : قالت،  ك حلديث عائشة وهو أحسن،   

  .)٤()٣(عهن
  .)٥(يف األيسر:  يف املدونةفقال مالك،  يف أي اجلانبني يكون اإلشعارواختلف

  . )٦(يستحب يف األيسر، وال بأس باألمين :  يف املبسوطقال
؛ :  قال الشيخ النيب أن : ب حلديث ابن عباساألمين أحسن  أشعر ناقته يف 

دها نعلني/ صفحة   . )٧(أخرجه مسلم. سنامها األمين، وقلَّ
ا: قال مالك ٨(وتشعر عرض( .  

  .)٩(طوالً:  ابن حبيبوقال

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٤٤٢(النوادر والزيادات   ) ١(
 ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(

: قالوا، و]٥: القارعة[  Z< ?   @ ] :  قوله تعاىل:ا، ومنهالصوف املصبوغ ألوان: العهن  ) ٣(
  .)٩/٤٥٤ عهن(لسان العرب ، )٣/٣٢٦عهن (البن األثري النهاية : انظر.  الصوف امللونالعهن

، باب استحباب ، ومسلم يف احلج)١/٥٢٠) (١٧٠٥ (، باب القالئد من العهنأخرجه البخاري يف احلج  ) ٤(
  ). ٢/٩٥٧) (١٣٢١(بعث اهلدي إىل احلرم 

 : قال أبوبكر األري) : (٣١٩: (، قال يف النكت والفروق ) ١/٤٩٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٥١ (املدونة  ) ٥(
 يف الشق األيسر ، ألنه جيب أن يستقبل ا القبلة ، مث يشعرها ، فإذا فعل ذلك كان قال إن اإلشعارإمنا 

  ) .وإذا أشعرها يف األمين مل يكن وجهه إىل القبلة وذلك مكروه... وجهه إىل القبلة 
ا، وإن كانت ذلوالً أشعرها يف الشق  يشعروكان ابن عمر: (قال مالك  ) ٦( ا إن كانت صعاب بدنه يف الشقّني مجيع 

  ). ٢/٤٤٠(النوادر والزيادات ). األيسر
  ). ٢/٩١٢) (١٢٤٣(، باب تقليد اهلدي وإشعاره عند اإلحرام أخرجه مسلم يف احلج  ) ٧(
  ). ١/٤٩٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٥١ (املدونة  ) ٨(
  ). ٢/٤٤١(النوادر والزيادات   ) ٩(

ــع [ موضـ
  ]اإلشــعار

  

 ]أ/٤١ق[



 
 

  
 

٣٣  

   فصل
فمنهم مـن  : قال ابن حبيب ، واجلالل على قدر السعة،  وجيلل اهلدي بعد اإلشعار   

، )٥(، واألمنـاط  )٤(، والقبـاطي  )٣(، واملـشطب  )٢(، ومنهم جيلل احلرب   )١(جيلل الوشي 
  .)٧( واألزر)٦(حفواملال

ويـشق علـى األسـنمة إذا كانـت قليلـة الـثمن لـئال         :  يف كتـاب حممـد     قال مالـك  
استبقاءً للثياب ؛ ألنه كان جيلـل  ب وما علمت من ترك ذلك إال ابن عمر       ،  )٨(تسقط

  .)٩(احللل املرتفعة، وكان ال جيلل حىت يغدو من مىن
أنه كان جيلل بذي احلليفة، فإذا مشى ليلةً نزعه، وإذا قرب مـن احلـرم             : روي عنه 

  .)١٠(جللها، وإذا خرج إىل مىن جللها، وإذا كان النحر نزعه 
أما اجلالل؛ فترتع لئال خيرقها الشوك، وأما القباطي؛ فتترك :  يف املوطأوقال مالك 
  ـــــــــــــــــ

ا نوع من الثياب ،نقش الثوب:  الوشي  ) ١( ص وشم(خمتار الصحاح : انظر.  ويكون من كل لون، وهو أيض ،
  .)١٠٣٦ص (املعجم الوسيط ، )٣٠١

رة بوزن عنبة، وهو برد من برو:احلرب  ) ٢( ١/٣٢٨(النهاية البن األثري : انظر. د اليمن منمر مجع، واحده حِب( ،
ر (لسان العرب  ب٣/١٦ح. (  

فيه : الشني والطاء والباء أصل مطرد واحد يدل على امتداد يف شيء رخص، وثوب مشطب:  شطب   ) ٣(
الصحاح ، )٣/١٨٥ شطب (قاييس اللغةمعجم م: انظر. احلصر املنسوجه من سعف النخيل: ، وهىطرائق

   .)٧/١١٥ شطب (، لسان العرب)١/١٥٥ شطب(
 ، نسبت إىل القبط، ثياب من كتان رقيقة بيضاء تعمل مبصر:هيو  القباطي، مفرد: بالضمالقُبطية :القباطي  ) ٤(

  )١١/١٥ قبط(ب لسان العر، )٣/٦٥(الفائق للزخمشري : انظر. وهم أهل مصر
ص (أساس البالغة : انظر.  تطرح على اهلودج، نوع من الثياب تصنع من الصوف،منط: واحدها األمناط  ) ٥(

  . )منط ( البن األثريالنهاية، )٦٥٥
معجم : انظر. به فقد التحفت ؛وكل شيء تغطيت به.  اسم ما يلتحف به: وهو،واحدها حلاف: املالحف   )٦(

  )٤/١٤٢٦ حلف (الصحاح، )٥/٣٢٨حلف  (مقاييس اللغة
-٩/٦٥(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر.  القاضي عياضونقله عن مالكٍ). ٢/٤٤١(النوادر والزيادات   ) ٧(

  ). ٤/٢٦(البيان والتحصيل : وانظر). ٦٦
  ).٢/٤١٠ (دونة، اجلامع ملسائل امل)٢/٤٤١(النوادر والزيادات   ) ٨(
البيان : وانظر). ١/٣٧٩) (٨٤٩(، باب العمل يف اهلدي حني يساق  يف احلج يف املوطأأخرجه مالك  ) ٩(

  ). ٤/٢٦(والتحصيل 
  ). ١/٣٧٩ (املوطأ ) ١٠(

التجليــل [
ــه  وقتــــ
  ]وصـــفته

  



 
 

  
 

٣٤  

١(ا مجادعليها أل(.  
   ؟  أو اإلشعار أو التقليدالصالة:  أي ذلك يقدمواختلف

  .)٢(تقلّد، مث تشعر، مث يدخل املسجد؛ فيصلي :  يف املدونةوقال مالك
 ابـن عبـاس  ع مث يقلـد مث يـشعر ، وهـو أحـسن؛ حلـديث              يرك: يف املبسوط وقال  
  .)٣(، وقد تقدمب

ا، أو كان عن متتع، أو قـران                والتقليد واإلشعار قبل اإلحرام، إذا كان اهلدي تطوع
  .مضى، وعن عام فرط 

فإن متتع بعمرة مل يقلد ويشعر قبل أن حيرم بـاحلج؛ ألنَّ دم املتعـة مل جيـب قبـل      
  .)٤(حرام، وإجيابه قبل اإلحرام تطوع، والتطوع ال جيزي عن واجبه اإل

ال :  وعبد امللك  فقال أشهب  والتقليد قبل اإلحرام،      إن فعل وقدم اإلشعار    واختلف
  .)٥(جيزئه

  .)٧(جيزئه : )٦(وقال ابن القاسم
  ـــــــــــــــــ

  ).٩/٦٦(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر.  القاضي عياضنقله عن مالك  )١(
  ). ١/٤٠٦ (، واجلامع ملسائل املدونة)١/٤٩٣ (، وذيب املدونة)٢/٤٠١ (املدونة  )٢(
)٣ (   يشري إىل ما أخرجه مسلم عنه أن النيبم . مين، مث قلّدها نعلني أشعر ناقته يف صحفة سنامها األوقد تقد

 ) .٣٣ص (خترجيه 
 ملن أراد أن حيرم فاالختيار عند مالك): (٣/٤٣٨(قال ابن رشد يف البيان والتحصيل ). واجب): (ق(ويف   )٤(

دي وأما من مل يرد أن حيرم وبعث دي؛ فليس عليه أن حيرم عندما يقلد اهل. أال يقلد ويشعر عند إحرامه
ا حرم عليه ما حيرم على احلاج حىت ينحر :  مبن أنه قالويشعر، خالفًا ملا روي عن ابن عباس من أهدى هدي

دها أنا فتلت قالئد هدي رسول اهللا : ليس كما قال ابن عباس: ك وقد قالت عائشة. اهلدي  بيدي؛ مث قلَّ
 بيده، مث بعث ا، فلم حيرم شئ مما أحله اهللا له حىت حنر اهلدي، وقد أنكر ذلك عبد اهللا بن  رسول اهللا

  هـ . أ). بدعة ورب الكعبة:  على من فعله، وقالبالزبري 
  ). ٢/٢١٥(املنتقى للباجي : انظر  )٥(
أقعد الناس مسع مالكًا، وأخذ عنه الفقه، حىت غدا . يقِت الععبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة: هو  )٦(

ا من مالك .مبذهب مالك هـ١٩١تويف مبصر سنة ، وكتاب املسائل يف بيوع اآلجال، له عشرون كتابا مساع .
، مجهرة )١/٨٨( شجرة النور الزكية ،)٤٦٨- ١/٤٦٥(الديباج املذهب ، )٣/٢٤٤(ترتيب املدارك : انظر

  ) .٦٤٨-٢/٦٤٥(تراجم الفقهاء املالكية 
  ). ٢/٢١٥(املنتقى للباجي : انظر  )٧(

ــ[ ب الترتيـ
الزمين بني  
الـــــصالة 
والتقليـــد  
  ]واإلشعار

  



 
 

  
 

٣٥  

 قبل أن حيـرم بـالقران، فـإن فعـل؛ مل     دي عند التقليد  وكذلك القران ال يوجب اهل    
  . وعبد امللك، وأجزأه على قول ابن القاسمجيزه على قول أشهب

ا، وه   :  الثاين من املدونة   ويف كتاب احلج   ا تطوع ي معتمرة، مث إذا أهدت امرأة هدي
أنه جيزئها ذلك اهلـدي عـن دم   :  وصارت قارنةحاضت قبل أن تطوف، فأردفت احلج 

  .)١(القران
ا قبـل أن      وكذلك الرجل يعتمر، مث يردف احلج     قبل الطواف، وكـان قـد قلّـد هـدي 

متـع؛ كـان فيـه    يقرن، فإن هو طاف وسعى للعمرة، مث أخر حنر اهلدي لينحره عـن الت    
  : قوالن

  .)٢(ال جيزئ: قالومرة . جيزئه عن دم القران: مرةفقال 
  . واإلشعار، هل جيب به اهلدي أم ال ؟ إىل التقليد/وكل هذا راجع 

 بالنيـة والـسوق ، أو بالنيـة    وهذا فيما سوى الغنم، فإـا جتـب علـى قـول مالـك      
  .  إال النية )٣(تشعر؛ ألا ال تقلد وال تشعر، فلم يبقبانفرادها وإن مل 

 
 

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٤٣٠ (املدونة: انظر  ) ١(
  ). ١/٥٦٣(ة ، ذيب املدون)٢/٣٨٣ (املدونة  ) ٢(
  ). تبق): (ق(ويف   ) ٣(

 ]ب/٤١ق[



 
 

  
 

٣٦  

  فصل
 للنساء والرجال أن حيرموا فيه ؛       )٢(بالعصفر )١(أكره املفدم :  قال مالك  ومن املدونة 
  . )٤(وكرهه للرجال يف غري اإلحرام . )٣(ألنه ينتفض

 ، وهـو يف املـصبوغ علـى ثالثـة     )٥(اس البيـاض يستحب للمحرم لب: قال الشيخ   
  : أوجه 

ق ، أو ما أشبه ذلك  رواز رضجائز إذا اخ .  
، أو ما أشبه ذلك مما هو طيب؛ فـإن          )٧( ، أو الزعفران  )٦(وممنوع إذا كان بالورس     

ا غري مفدم  وجيوز إن. فعل افتدى  كان معصفر.  
ومل . )٨(ال فدية عليه إن فعل :  يف اموعةوقال أشهبفض،  املفدم ألنه ينتوكره

  .)٩(يره من الطيب املؤنث
وإن ذهبت  . وال بأس مبا كان مصبوغًا بورس أو زعفران، إذا غسل حىت ذهب لونه            

  ـــــــــــــــــ
 الثوب املشبع محرة كأنه الذي اليقدر على الزيادة عليه لتناهي محرته فهو كاملمنوع من قبول :املفدم  ) ١(

  ). ٣/٤٢١(، والنهاية ال بن األثري )٣/٩٤(الفائق يف غريب احلديث واألثر : انظر. الصبغ
 عصفر(الصحاح : انظر. فهو معصفر ، وعصفرت الثوب صبغته بالعصفر، صبغ ونبت معروفالعصفر  ) ٢(

  ) .٢/٤١٤عصف (، املصباح املنري )٢/٧٠٥
  ). ٢/٣٦٢ (املدونة  ) ٣(
  ). ١/٤٩٦ (، ذيب املدونة)٢/٣٦٢ (املدونة: انظر  ) ٤(
ولباس البياض يف اإلحرام أحب الينا : قال مالك: من كتاب ابن املواز): (٢/٣٤١(قال يف النوادر والزيادات   ) ٥(

). ويستحب أن حيرم يف ثوبني أبيضني يأتزر بأحدمها ويرتدي باآلخر: (، قال ابن حبيب)وال بأس بغريه 
  ).٢/٤١٣ (اجلامع ملسائل املدونة

فيلبسها . خري ثيابكم البياض>: ‘ لتفضيل البياض مبا أخرجه الشيخان من قوله عبد الوهابواستدل القاضي   
  .<أحياؤكم، وكفِّنوا فيها موتاكم

  . )٥/١٧٣ ورس ( األثريالنهاية: انظر.  نبات أصفر كالسمسم يصبغ بهالورس  ) ٦(
املعجم : انظر.  نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية و نوع صبغي طيب مشهورفرانالزع   )٧(

   .)٣٥٤ص (الوسيط 
  ). ٢/٣٤٢(النوادر والزيادات   ) ٨(
الفائق : انظر. يامسني والوردهو ما خفي أثره كالرحيان وال: واملذكرهو الذي يظهر أثره، : الطيب املؤنث  ) ٩(

  ) .١/٧٣أنث (، النهاية البن األثري )١/٦٤(

لــــــون [
ــاس  لبـــ
  ]اإلحــرام

  



 
 

  
 

٣٧  

ا لعينه وإمنا ذلـك لرحيـه؛        الرائحة وبقي اللون كره، وال فدية فيه، ألنه مل يك          ن ممنوع
  .ألنه طيب

   .)١(وال حيرم يف ثوب فيه رائحة الطيب، وإن مل يكن فيه عني الطيب 
  .)٢(إن كثرت الرائحة ؛ افتدى: حممد قال

وهذا صحيح ؛ ألنَّ املنع أن ال يتطيب، واملراد من الطيب رحيـه، ولـو جعـل يف          
م وذهب رحيه؛ مل تكن ف ا قد قد يه فديةثوبه طيب .  

وال ينام على مصبوغ بورس وال زغفران، فـإن         : )٣ ( يف كتاب ابن املواز    وقال مالك 
   .)٤(فعل؛ افتدى، إال أن يغشيه بثوب كثيف

ا كثيفًا، وظهر رحيه بعد ذلـك، وعلـق           . ألنَّ اجللوس عليه لباس   : يريد ولو كان ثوب
  .جبسمه ريح؛ الفتدى

  .)٥(وال بأس باملزعفر لغري احملرم، وكنت ألبسه : ال مالكق
  .)٦(هو أن يلطخ جسده بالزعفران: يف احلديث يف النهي أن يتزعفر الرجل: وقال
  . )٧(أنه كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران وقد روي عنه : قال

احلديث يف احملرم أن ال يلبس شيئًا مسه ورس وال زعفران، دليـلٌ   :  قال الشيخ 
  ـــــــــــــــــ

  ). ٢/٤٥٧ (املدونة: انظر  ) ١(
  ). ٢/٣٤٣ (نقله يف النوادر والزيادات عن أشهب  ) ٢(
  ). حممد: ()ق(ويف   ) ٣(
  ). ٢/٣٤٣(النوادر والزيادات   ) ٤(
وبلغين عن عطاء بن يسار كان يلبس الثوبني : وقد قال مالك): (٧/٢٢١( الوليد الباجي ويف املنتقى أليب  ) ٥(

  ). اإلزار والرداء بالزعفران، وإين أللبسه وأستحسنه
، ومسلم يف اللباس والزينة، )٤/٦٥) (٥٨٤٦(أخرج البخاري يف اللباس، باب النهي عن التزعفر للرجال   ) ٦(

 أن يتزعفر ى النيب :  قال ، عن أنس بن مالك)٣/١٦٦٢) (٢١٠١(عن التزعفر باب ي الرجل 
   . الرجل

، والنسائي يف الزينة، باب )٤/٥٢) (٤٠٦٤(أخرجه أبو داود يف اللباس، باب يف املصبوغ بالصفرة   ) ٧(
وصحح األلباين إسناده يف صحيح سنن أيب ، { من حديث ابن عمر) ٨/١٤٠) (٥٠٨٥(اخلضاب بالصفرة 

  ) . ٤٠٦٤(داود 

رائحــــة [
ــاس  لبـــ
  ]اإلحــرام

  

ــم [ حكــ
النــــــوم 
ــى  علــــ
ثــــــوب 
ــصبوغ   ]م

  
 



 
 

  
 

٣٨  

ا يف اجلملة مل خيص بـه احملـرم، وإمنـا      على جوازه لغري احملرم؛ ألنه لو كان ممنوع
  . فيه حكم احملرم من غريه)١(يذكر من ذلك ما يفترق

  .اب الطيبواملرأة كالرجل يف اجتن
، وحيسر عن رأسـه،     والصغري كالكبري يف اإلحرام، فيجرد، وجينب لباس املخيط       

  . )٤( )٣(والشمشك / )٢(وجينب لباس اخلفني
، وعلـيهم   )٥(وال بأس أن حيرم م ويف أرجلهم اخلالخـل         :  يف املدونة  قال مالك 

  .)٧)(٦(األسورة
  
  
  

  
  

 

  ـــــــــــــــــ
  ). ق(املثبت من   ) ١(
لبس يف الرجلِ كاجلورب، يصنع من اجللد: واخلف. اخلف): ق(ويف   ) ٢( ٤/١٤٣(العني : انظر. ما ي( ،

  ) .٤/٥٢٣(احملكم احمليط 
وأطلق . حذاء: مجشك، ومعناها: وأصلها يف الفارسية. ارسية معربةكلمة ف: ، بفتح فسكون ففتحالشمشك  ) ٣(

ا  ا باإلبريسم واحلرير األخضر، ويكون مرصع يف العربية على نوع من أحذية الرجل، كاملداس يكون مطبوع
  ) .٢٧٤ص (املعجم العريب ألمساء املالبس : انظر. بالذهب األمحر

  ).١٦٣، ١٦٢ص (التلقني : انظر  ) ٤(
تاج : انظر.  تلبسه النساء يف أرجلهن، حلية كالسوار: وهي، وخالخيل مجع، واحدها خلخالخلخال  ) ٥(

  .)٢٤٩خل، ص خل(املعجم الوسيط ، )٢٨/٤٣٣ خلل(العروس 
املعجم ، )٢/٣٣٩ رسو(مجهرة اللغة : انظر.  احللية اليت تلبس يف املعصم:و وه،مفردها سوار :األسورة  ) ٦(

  .)٤٦١، ص ارس(الوسيط 
  ). ١/٥١٨ (، ذيب املدونة)٢/٣٦٩ (املدونة  ) ٧(

الــــصغري [
كالكبري يف  
ــرام   ]اإلحـ

 ]أ/٤٢[ 



 
 

  
 

٣٩  

 
  . )١( أحب إيلَّ إفراد احلج:  قال مالكومن املدونة
فإن مل يفرد ؛ فالقران أوىل من التمتع، إال أن يكون قدومه وقد بقـي               : وقال أشهب 

  .)٢( طول يشتد عليه املقام، فالتمتع أوىل من اإلفراد  احلجبينه وبني
 التمتع أوىل من اإلفراد والقران إن مل يـشتد ذلـك عليـه؛ للحـديث          :  قال الشيخ 

  . والقياس
 . من مل يكن معه هـدي؛ فليحـل، وليجعلـها عمـرة       >: قوله  : فأما احلديث فيه  

  .<؟)٣(]بل لألبد: قال[قالوا يا رسول اهللا، ألعامنا هذا، أم لألبد؟ 
ــالمث ــدي،        >: /:  ق ــقت اهل ــا س ــتدبرت؛ م ــا اس ــري م ــن أم ــتقبلت م ــو اس   ل

  .)٤(اجتمع عليه البخاري ومسلم < وجلعلتها عمرة
  : فتضمن احلديث ثالثة أوجه

ىل التمتـع، ومعلـوم أنـه ال ينقلـهم مـن           أن ينتقلوا من غري التمتع إ      أمره  : أحدها
  .أفضل إىل أدىن

: لقولـه   بتوقيف من اهللا تعاىل      )٥ (أن إحرامه وحمله غري التمتع؛ مل يكن      : والثاين
           لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما سقت اهلـدي، وجلعلتـها عمـرة  وال يقـول ،

  .ذلك فيما فعله بتوقيف من اهللا
ملـا سـقت اهلـدي،     :لقولـه  إخباره أنَّ هـذا أفـضل ممـا كـان فيـه،         : والثالث

  ـــــــــــــــــ
، والنوادروالزيادات )٢/٤٢٥ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٠٠ (، ذيب املدونة)٢/٣٦٠ (املدونة  ) ١(

)٢/٣٦٤ .(  
  ). ٢/٣٦٥(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
، ومسلم )١/٥٠٦) (١٦٥١(، باب تقضي احلائض املناسك كلها غري الطواف أخرجه البخاري يف احلج  ) ٤(

  .  { ، من حديث جابر بن عبد اهللا)٨٨٦) (١٢١٨ (، باب حجة النيب واللفظ له يف احلج
  . فليكن): ر(يف   ) ٥(

 ]ب/١٢٠ر[



 
 

  
 

٤٠  

   . وجلعلتها عمرة
، وأن املتمتـع قـد      )١(؛ فإنه ال خيتلـف أن قـربتني أفـضل مـن واحـدة             وأما القياس 

  . ربتني؛ ألنَّ مجيعهما مكتوب له، وأن املفرد مل يأت إال بقربة  بق)٢(تقرب
ا ذا أيض أنَّ املتمتع أفضل من القارن؛ ألنَّ القارن ال يأيت إالَّ بعمل واحد: وبان. 

 
 
 

  
 

  ـــــــــــــــــ
 أكثر كان فعالً أكثر كان ما :عشرة التاسعة القاعدة: (، قال السيوطيوهذه قاعدة ذكرها عدد من أهل العلم  ) ١(

 من أفضلُ الوترِ فصلُ كان مثَّ ومن .مسلم رواه <نصبك قدر على كأجر>:  < لعائشة  قوله هأصلُ .فضالً
 النصفِ اومضطجع ،القائمِ صالةِ من النصفِ على اقاعد النفلِ وصالةُ .والسالم بريوالتك النية لزيادة ؛هوصلِ
  ). ١/١٤٣(األشباه والنظائر للسيوطي ). القران من أفضل النسكنيِ وإفراد ،القاعد من

  . يقرب): ر(ويف   ) ٢(



 
 

  
 

٤١  

  فصل
، مث أردف   يصح أن يؤتى بالقران يف عقد واحد ويف عقدين، إذا تقدم عقد العمـرة             

  . عليه، إرداف العمرة، وال يصح إذا تقدم عقد احلجاحلج
  .  شيئًايصح إذا مل يعمل من عمل العمرة )١(وإرداف احلج على العمرة 

  :  على أربعة أقوال )٢( إذا شرع يف عملها، ومل يتحلل منهاواختلف
  .)٤(إذا شرع يف الطواف ولو شوطًا؛ مل يردف احلج: )٣( يف كتاب حممدقال أشهب

  . )٥(يرتدف إذا كان يف الطواف: وقال ابن القاسم
ــف ــع /  واختل ــه إذا أمتــه ، ومل يرك ــدف، أم ال: قول ــع؛  . أن يرت ــإن أمتــه ورك   ف

  .مل يرتدف 
 أنه يرتدف، وإن كان يف السعي ما مل يتم ، ويفـرغ  أبو حممد عبد الوهاب )٦(وذكر

  .)٧(منه
ا؛ فإنه ال فرق عند ابن القاسـم    بـني أن يتمـادى فيمـا    وإذا كان احلكم أن يكون قارن 

ا وكذلك إذا ك. ، أو يقطعهكان فيه من عمل العمرة ان احلكم أن ال يكون قارن .  
ا، فإن قطع بعـض   :  يف كتاب حممد وقال أشهب  إن متادى يف طوافه؛ مل يكن قارن

ا ٨(التمادي؛ كان قارن(.  
فـإن كـان سـاقطًا؛ مل يوجبـه قطـع           . واألول أحسن منـه، واملراعـى وقـت العقـد         

  ـــــــــــــــــ
  . العمرة على احلج: ، ويف غريه)ق(املثبت من   ) ١(
  . ومل حيل منها: )ق(ويف   ) ٢(
  . حممد: بدون) ر(يف   ) ٣(
  ). ٢/٣٦٨(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ). ٢/٣٦٨(، والنوادر والزيادات )٢/٣٩٢ (املدونة  ) ٥(
  . قال): ر(يف   ) ٦(
  ).٣٥٩، ٣٥٦، ١/٣٥٥(املعونة   ) ٧(
  ). ١٥١ص (الكايف البن عبد الرب   ) ٨(

]ب/٤٢ق[

إرداف [ 
العمرة على  
احلـــــــج 
ــج  واحلـــ
على العمرة  

  ]يف القـران 
  



 
 

  
 

٤٢  

ا؛ مل يب ١(طله ما حدث بعده من عملالتمادي، وإن كان ثابت( .  
 من احلل ؛ طاف طواف القدوم إذا دخل مكـة، وإن كـان إردافـه    ومن أردف احلج 

  .بعد أن دخل احلرم؛ مل يطف، وأخر ذلك حىت يرجع من عرفات؛ ألا حل
هـل جيـب    :  على احلـج   عمرة، أو ال   على العمرة   إذا مل يصح إرداف احلج     واختلف

   ؟)٢(القضاء
  .)٣(ال قضاء عليه : فقال مالك

  :  يف هذا األصل قولنيوذكر أبو حممد عبد الوهاب
  .أن عليه القضاء: أحدمها

  .)٥)(٤(]وهو أحسن. ال قضاء عليه: والثاين[
ا                 ؛ أل واألول أحسن  من أصله، وهو أعذر مـن مرضـه؛ ألنـه كـان عقـد نه فاسد رد

ا فعرض له ما منع من متامه، وهو املرض صحيح.  
  

  

  

  ـــــــــــــــــ
 على أربعة  عند ابن القاسم على العمرةفصار إرداف احلج): (١/٤٣٢ ملسائل املدونةاجلامع (قال الصقلي   ) ١(

ا، وهو أن يردف احلج: أوجه قبل الطواف، فهذافوجهان أحدمها جائز، والثاين مكروه، ويكون فيهما قارن  
  . جائز، أو يردفه بعد الطواف وقبل الركوع، فهذا مكروه، وهو فيهما قارن

أحدمها جائز، والثاين مكروه وهو فيهما غري قارن، وهو أن يردفه بعد الطواف والسعي فهذا : ووجهان
جائز، أو يردفه بعد الطواف والركوع وقبل السعي، فهذا مكروه، وهو فيهما غري قارن، وعليه دم تأخري 

  . هـ. أ) القاحل
 )١/٣٢٤(، شرح خمتصر الطويف )١/٩٣(قواطع األدلة للسمعاين . هو فعل العبادة بعد خروجِ وقتها)  ٢(
  ). ٢/٢١٣(املنتقى للباجي : انظر   )٣(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
  ).٣٥٩، ١/٣٥٦(املعونة   ) ٥(

ــل [ هــــ
ــب  جيـــ
القــــضاء 

 لـــــم إذا
ــصح  يـــ
  ]اإلرداف

  



 
 

  
 

٤٣  

  فصل 
بـالعمرة  [أن يـأيت  :  يوجب اهلـدي بأربعـة شـروط، وهـي    التمتع بالعمرة إىل احلج   

 إىل بلده أو إىل ما هو يف البعد مثـل  ، مث حيج من عامه قبل أن يعود     أشهر احلج  )١(]يف
  . مقدمة على احلجبلده، وتكون العمرة
 ومل  مث حج من عامه، أو كانـت يف أشـهر احلـج            قبل أشهر احلج   فإن كانت العمرة  

ع إىل بلده أو إىل موضع هو يف البعد مثـل           حيج من عامه ذلك، أو حج فيه بعد أن رج         
؛ مل يكـن   يف ذي احلجـة مـن ذلـك العـام     بعد احلجبلده، أو مل يرجع وكانت العمرة  

ا متمتع .  
إن كـان  : قـال سافة بلـده،   مث خرج إىل قدر مإذا حلَّ من العمرة : ويف كتاب حممد  

؛ فـذلك جيزئـه،     )٥( أو العـراق   )٤(  أو مصر  )٣(، مثل الشام  )٢(ذلك إىل أفق غري احلجاز    
  .)٦(ويسقط عنه الدم

ا، وإذا رجع إىل مثل بلده فاحلجاز وغريه سواء  ٧(وال أعلم هلذا وجه( .  
 بعمرة، وهو يريد سكناها، مث حج  فيمن دخل مكة يف أشهر احلج)٨(]حممد[وقال 

  ـــــــــــــــــ
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ١(
جبل ممتد حال بني غور امة وجند، فكأنه منع كل واحد منهما أن خيتلط باآلخر فهو حاجز : احلجاز  ) ٢(

 )٢/٦٣(، معجم البلدان )٢٢١ص (مشارق األنوار : انظر. بينهما
 والرملة، غزة وفيها فلسطني ولاأل: اأقسام الشام األوائل وقسمت وممالك، عظيمة وكور كثرية بالد الشام  )٣(

 ومن دمشق، العظمى ومدينتها الغوطة والثالثة والريموك، والغور طربية العظمى مدينتها الثانية والشام
 والشام. نطاكيةإ وساحلها حلب العظمى ومدينتها وقنسرين محص أرض والرابعة ،الشام طرابلس سواحلها

  )٣٣٥ص (، الروض املعطار )٣/٣١١(معجم البلدان : انظر. والكور البالد من ذلك جلميع اسم
  . ولكوا غري موجودة يف النوادر مل أثبتها أعاله. ولو أحدث نية السفر): ق(ويف   ) ٤(

  يوم أن فتح مصر قرب النيل حيث نزل ا عمرو بن العاص الفسطاط هيهي البلد املعروف أو : ومصر  
ص (، والروض املعطار يف خرب األقطار )٥/١٣٧(معجم البلدان : انظر. مصر بالد خاصة وهي ،هـ١٩سنة 
٥٥٢(  

وأهل . بالد بالشام، وسمي عراقًا ألنه على شاطئ دجلة والفرات مدا؛ حىت يتصل بالبحر على طوله: العراق  )٥(
ا من البحراحلجاز ٤/٩٣(معجم البلدان : انظر. عراقًا:  يسمون ما كان قريب(  

  ). ٢/٣٦٦(النوادر والزيادات : انظر  ) ٦(
  ). ٢/٢٣٣(املنتقى للباجي : انظر  ) ٧(
  ). ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٨(

ــدي [ هــ
التمتــــع  
  ]وشروطه

  



 
 

  
 

٤٤  

  .  أنه متمتع، ولعله أن يبدو له، فعليه اهلدي: من عامه
ــع؛ ألنــه مــن ســاكين احلــرم، وحمملــه علــى     والــصواب يف هــذا أنــه غــري متمت

، وأن ال يقـيم؛ مل   )١(]ولو أحـدث نيـة الـسفر      [نيته يف اإلقامة حىت حيدث نية السفر،        
ا؛ ألنَّ هذه نية حدثت بعد صحة النية األوىل يكن متمتع.  

ا يف أشـهر                وقال مالك  فيمن له أهل مبكة وأهل ببعض اآلفـاق، فقـدم مكـة معتمـر 
  .)٣( يف ذلك أعجب إيلَّ)٢(هذا من مشتبهات األمور، واالحتياط: ، قالاحلج

ا؛ فعليه اهلدي       :  يف كتاب حممد   وقال أشهب  وإن كان  . إن كان يأيت أهله مبكة منتاب
ا؛ فال هدي عليه  ٤(سكناه مبكة، ويأيت اليت بغري مكة منتاب(.  

 يكثـر املقـام   )٥( على مثل هذا، وإمنا جاوب فـيمن  وهذا صحيح، ومل يتكلم مالك    
  .باملوضعني

أتى بعمرة يف رمضان، فأهلَّ هالل شوال بعد طوافه وسعيه، وقبل حالقه؛ مل             ومن  
ا ا، وهو قول مالك. يكن متمتع ٦( فإن كان بقي عليه شيء من السعي؛ كان متمتع(.  

إذا مل يبق إال الشوط والشوطان من السعي؛ أن ليس مبتمتـع، ألن        : ويصح أن يقال  
  .اليسري يف حيز اللغو

ا، وحلَّ يف غري أشهر احلج        وقال مث أنشأ عمرة أخـرى يف أشـهر          فيمن قدم معتمر ،
  .)٧(أنه متمتع: احلج

ا يف غري أشهر احلج       أنـه  : ، فطاف وسعى قبل أن يهلَّ هـالل شـوال        وفيمن قدم قارن
  ـــــــــــــــــ

  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ١(
ا. االحتراز من اخلطأ واتقاؤه: لغة: االحتياط  )  ٢( واصطالح :زال به الشك ١٣٦(مفردات القرآن : انظر. فعل ما ي( ،

 )٥٦(الكليات 
  ).٢/٤٤٤ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٨٣ (املدونة  ) ٣(
، اجلامع ملسائل  ...)بلغين عن مالك: قال ابن القاسم. كاملكي: (، وتتمته)٢/٣٦٥(النوادر والزيادات   ) ٤(

  ). ٢/٢٣١(املنتقى للباجي : وينظر). ٢/٤٤٤ (املدونة
  ]. فيمن كان: [)ق(ويف   ) ٥(
  ). ٢/٣٩٥ (املدونة  ) ٦(
  ). ٣٩٣، ٢/٣٨٨ (املدونة  ) ٧(

 



 
 

  
 

٤٥  

  .)١(متمتع
أنه ليس مبتمتع؛ ألنَّ طوافه وسعيه للعمرة واحلج، وقد انقـضت           : يف هذا  والقياس

وال شركة للعمرة يف شيء مما بقي عليـه   .  خاصة عمرته، وإمنا بقيت عليه أعمال احلج     
من وقوف ورمي وطواف لإلفاضة، إال احلالق خاصة فإنه هلما، فقد قـال فـيمن قـدم            

  .)٤(أنه حيلق، وإن مل يكن طاف : )٣(مجرة العقبة، وهو قارن، ورمى )٢(مراهقًا
،          : )٥(وقال ابن اجلهم   يؤخر احلالق حىت يطوف ويسعى؛ ألنه مل يطف للعمرة بعـد

فـإذا طـاف بعـد الرمـي وسـعى؛ حـلَّ لـه             . ومل يبح له أن حيلق قبل أن يطوف للعمرة        
  .)٦(احلالق والسعي

 مل يـأتِ عملـها بعـد،        ، فإذا منـع هـذا احلـالق ألنَّ العمـرة          )٧ (]وهذا هو القياس  [
 قد انقضت، ومل يبـق      فكذلك إذا قدم الطواف والسعي قبل أن يهلَّ شوال؛ ألنَّ العمرة          

  ـــــــــــــــــ
 فطاف ،ا دخل مكة يف غري أشهر احلج أرأيت لو أن قارن:قلت البن القاسم: (وفيه). ٣٧٨/ ٢ (ينظر املدونة  ) ١(

: ؟ قال أم ال ، أيكون عليه دم القران، مث حيج من عامه،بالبيت وسعى بني الصفا واملروة يف غري أشهر احلج
 ،أليس قد طاف لعمرته يف غري أشهر احلجم، لِ: قلت البن القاسم. وهو رأيي،عليه دم القران: قال مالك
، ولكنه على إحرامه كما هو، وال يكون مل حيل منها عند مالك: قال؟  إال أن احلالق بقي عليه،وحل منها

، ولكن طوافه ذلك هلما مجيعا، وهذا قد أحرم ما مجيعا، فال طوافه الذي طاف حني دخل مكة لعمرته
  . أهـ. حيل من واحد منهما دون اآلخر، وال يكون إحالله من عمرته إال إذا حل من حجته

من قدم مكة يف وقت ضيق، خيشى إن اشتغل بالطواف أن يفوته الوقوف بعرفة قبل :  بفتح اهلاءاملراهق  ) ٢(
  ).١٤١ص (الكايف البن عبد الرب . املراهق: لفجر، وهذا الذي يسميه أصحابناا

 وعندها اجتمع النيب . ، وفيها اجلمرة الكربى، وهي مدخل مىن من الغرب، وحده الغريبعقبة مىن  )٣(
رِف مبسجد. باألنصار يف البيعتني األوىل والثانية ين بذلك املكان مسجد ع ا، ولكن وقد ب البيعة ال زال قائم 

  ).٦/١٢٥ (، ومعجم معامل احلجاز)٤/١٣٤(معجم البلدان : انظر. ال يصلي الناس فيه
  ). ٢/٤٠٠ (املدونة: انظر  ) ٤(
ي مث البغدادي الوراق الفقيه احملدث، ويعرف بابن ، أبوبكر املروزحممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم  ) ٥(

، وتفقه به، وروى عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل وغريه، وروى عنه أبو صحب إمساعيل القاضي. الوراق
، وكتاب مسائل تصر ابن عبد احلكمشرح خم: منها. له كتب جليلة على مذهب مالك.  وآخرونبكر األري

شجرة : انظر. وتويف سنة تسع وعشرين وثالمثائة. وكتبه تنبئ عن قدر علمه. اخلالف واحلجة ملذهب مالك
  ).٢/١٠١١(ومجهرة تراجم الفقهاء املالكية ) ١/١١٨(النور الزكية 

  ). ٣/٣٠(املنتقى : انظر  ) ٦(
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٧(



 
 

  
 

٤٦  

  .إال احلالق
  .  وحدهفإن وطء قبل الوقوف بعرفة؛ فسد احلج

  .؛ مل يكن عليهم دمهل مكة وأهل ذي طوىوإن متتع أ
األصل يف هذا القـصر، ألنـه ال يقـصر حـىت جيـاوز ذا               : )١( قال إمساعيل القاضي  

  . طوى
ــف  ــد اختل ــر       /وق ــة وم ــىن وعرف ــل م ــت داره، كأه ــواه ممــن قرب ــيمن س    ف

    .)٣(عليهم الدم: فقال مالك/ ، )٢(الظهران
 )٥( والنخلتـان  )٤(]وضـجنان [القرى ااورة ملكة مثل مر ظهران       : وقال ابن حبيب  

فأما ما بعد ممـا تقـصر فيـه      . ؛ ال متعة هلم   ، وما ال تقصر فيه الصالة     )٦(وعرفة والرجيع 
  . عليهم هدي التمتعالصالة

  ـــــــــــــــــ
زدي،  محاد بن زيد بن درهم األبن حمدث البصرةا أبو إسحاق، إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل: هو  ) ١(

 أحكام القرآن، مل :ه كتاب، ل١٩٩ ولد سنة. موالهم البصري، املالكي، قاضي بغداد، وصاحب التصانيف
ترتيب : انظر. ٢٨٢ تويف يف ذي احلجة، سنة ، يف القراءات معاين القرآن، وكتاب:يسبق إىل مثله، وكتاب

، شجرة النور الزكية )١٣/٣٣٩(سري أعالم النبالء ، )١٥١ص (، الديباج املذهب )٤/٢٧٦(املدارك 
  )١/٣٢٤(، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )١/٩٧(

، يأخذ أعلى مساقط مياهه من السفوح للسراة غرب الطائف، وادٍ فحل من أكرب أودية احلجاز: مر الظهران  )٢(
 للبالدي ، ومعجم معامل احلجاز)٥/١٠٤(معجم البلدان : انظر. وله رافدان؛ خنلة الشامية وخنلة اليمانية

)٨/١٠٠.(  
  ).٢/٤٤٢ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٧٢ (املدونة  ) ٣(
جبل بناحية : بفتح الضاد واجليم والنون وإسكان اجليم لغةٌ فيه: وضجنان). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٤(

  ). ١٩٠-٥/١٨٩( للبالدي جاز، ومعجم معامل احل)٣/٤٣٥(معجم البلدان : انظر. امة على بريد من مكة
على ليلتني من مكة جيتمعان واديان هلذيل النخلة الشامية والنخلة اليمانية، :  تثنية خنلة، ومها:النخلتان  )٥(

، وهو على طريق اليمن ببطن مر وسبوحة، والشامية واد يصب من الغمري، واليمانية تصب من قرن املنازل
ا فيه بطن مرا واحد معجم : انظر. إىل مكة، جمتمعهما البستان، وهو بني جمامعهما، فإذا اجتمعتا كانتا وادي

  ).٤٢ – ٩/٤٠( للبالدي ، ومعجم معامل احلجاز)٥/٢٧٧(البلدان 
 معهم ليعلموهم نو حليان بالسبعة نفر الذين بعثهم رسول اهللا هو املوضع الذي غدرت فيه ب: الرجيع  )٦(

وهو ماء هلذيل بني مكة . عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي ومرثد بن أيب مرثد الغنوي : القرآن، منهم
  ).٢٦٧ص (، الروض املعطار )٣/٢٩(معجم البلدان : انظر. وعسفان

 ]أ/١٢١ر[

ــيس [ لـــ
على أهل  
ــة دم  مكـ
ــع   ]للتمتـ

 ]ب/٤٣ق[



 
 

  
 

٤٧  

  .)٣(، وأصحابه)٢(]مالك[ فهو مذهب : قال.)١(روى ابن عباسهكذا 
  .)٤( داخل يف حاضر املسجدفرأى أنَّ من كان على ما ال تقصر فيه الصالة

  . من كان دون املواقيت إىل مكة: فقيل يف ذلك، وقد اختلف
  . )٥(  مثل ما حكى ابن حبيبا ال تقصر فيه الصالةعلى من كان على م: وقيل

أال هدي عليهم إن أحرموا بـاحلج مـن مكـة قبـل أن              :  يف أهل مىن وعرفة    والقياس
؛ ألنَّ هؤالء زادوا ومل ينقـصوا، وقـد كـان هلـم أن يـؤخروا                )٦(]أوطام[يرجعوا إىل   

  .  حىت يرجعوا إىل أوطام، وال يكون عليهم دم املتعة إن أحرموا باحلجاإلحرام
  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
: ، أنه قال يف حاضري املسجد احلرام { ابن عباس، عن )٢/٢٥٥(وأخرج ابن جرير الطربي يف تفسريه   ) ١(

، أخرجه األزرقي يف أخبار  ~ وأما األثر يف ذلك السياق فهو مروي عن عطاء بن أيب رباح. هم أهل احلرم
  ). ٢/١٥٦(مكة 

  .)ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٢(
  ).٢/٤٤٣ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٦٦(النوادر والزيادات   ) ٣(
  . حاضر املسجد احلرام هم أهل مكة، وما اتصل ا:  وأصحابهقال مالك  )  ٤(

  . هم أهل املواقيت ومن وراءها من كل ناحية:حنيفة وأصحابهوعند أيب 
، أحكام )١٤٩(الكايف : انظر.  من موضعه إىل مكة هم من ال يلزمه تقصري الصالة: وأصحابه الشافعيعندو

 ) .٢/٤٠٤(، تفسري القرطيب )١/١٨٥(القرآن البن العريب 
وهذه األقوال وغريها مبسوطة يف احملرر الوجيز البن عطية . وبعضهم جعل ذلك من احلضارة والبداوة  ) ٥(

)١/٤٨٠. (  
  ).ق(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٦(

ــد [  حتديـــ
ــري  حاضـــ
ــسجد  املـــ

ــرام  ]احلـــ



 
 

  
 

٤٨  

  فصل
 إذا واختلـف ، )٢( يف أهـل مكـة يتمتعـون أن ال دم علـيهم           )١(ومل خيتلف املـذهب   

  . )٣(ال دم عليهم:  فقال مالكقرنوا،
  .)٤(عليهم اهلدي :  ابن املاجشونوقال عبد امللك

، وإسـقاط أحـد العملـني       وهو أحـسن  ألم أسقطوا أحد العملني خبالف التمتع،       
  .)٥(يستوي فيه املكي وغريه 

  . )٦( يف جواز التمتع بالعمرة ألهل مكة وغريهم من أهل اآلفاق واختلف
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  . القوم): ق(يف   ) ١(
  ).٢/٤٩٧(، إرشاد السالك )١٨١ص (الرسالة الفقهية البن أيب زيد : انظر  ) ٢(
  ). ٢/٤٤١ (، واجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٦٨(، النوادر والزيادات )٢/٣٧١ (املدونة  ) ٣(
  ). ١/٣٤٨(، والتفريع )٢/٣٦٨(النوادر والزيادات   ) ٤(
  )١/٥٥٩(انظر املعونة   ) ٥(
)٦ (  فعالً يف متتعهم ذلك: قلت ا أهل مكة فقد وقع اخلالفا، وكذلك من كان من . أمم ال يرحيون به سفرأ

و ، فإما أن يكون ) ل اآلفاق وغريهم من أه: ( أما قوله). ١/٤٨٠(ى، كما يف إرشاد السالك أهل ذي طُ
ساعد على هذا املعىن ا من دون . املقصود به عموم حاضري املسجد احلرام على أن اللفظ ال يوإم

  .املواقيت

هل على  [
ــي  املكــ
ــدم  الــــ
ــران   ]للقـ



 
 

  
 

٤٩  

 
 )١(  

  .)٤( وذات عرق)٣( وقرن)٢(ذي احلليفة واجلحفة ويلملم: املواقيت مخسة
 ومصر واملغرب، ويلملـم ألهـل       فذو احلليفة ألهل املدينة، واجلحفة ألهل الشام      
  .اليمن، وقرن ألهل جند، وذات عرق ألهل العراق

  / ملواقيت من غري أهله فمهلُّه منه، وليس له أن يؤخر عنه،ومن أتى على أحد هذه ا
ــشام ــل ال ــؤخروا    إال أه ــهم أن ي ــة خاصــة، فل ــى ذي احلليف ــروا عل ــرب إذا م    واملغ

إىل اجلحفـــة؛ ألنَّ ميقـــام أمـــامهم، وهلـــم إن مل ميـــروا باجلحفـــة أن يـــؤخروا 
مل مير مبيقاته، فمهله إذا حـاذاه       وكذلك كل من    . ؛ ليحرموا إذا حاذوها     )٥(]إحرامهم[

  .)٦(يف بر أو حبر
 وأهل املغرب باجلحفة، فـال رخـصة        إذا مل يكن مرور أهل الشام     : وقال ابن حبيب  

  .)٧(هلم يف ترك اإلحرام من ذي احلليفة 
  .إذا مل يكن مرورهم على موضع حياذي ميقام: يريد

  ـــــــــــــــــ
  .إىل احلج):  ر(ويف   ) ١(
 ميقات أهل اليمن، وفيه موضع على ليلتني من مكة، وهو: - بفتحات وإسكان امليم -ويقال أمللم : يلملم  )٢(

 ، ومعجم معامل احلجاز)٥/٤٤١(معجم البلدان :  كلم عن مكة ، انظر٧٠مسجد معاذ بن جبل ، يبعد 
  ) .٥٨(عبد اهللا الطيار ص/، احلج د) ٢٩، ١٠/٢٨(لعاتق البالدي 

اجلبل الصغري : وأصل القرن. تلقاء مكة على يوم وليلةميقات أهل جند : ، وهو قرن الثعالبقرن املنازل  )٣(
ن بفتح الراء: وروي. املستطيل املنقطع عن اجلبل الكبري به ممن أراد . قر وبه مسجد كبري حيرم منه من مر

 مل احلجاز، ومعجم معا)٤/٣٣٢(معجم البلدان : انظر كلم عن مكة ، ٧٠ أو العمرة ، يبعد احلج
  ) .٥٨(عبد اهللا الطيار ص/، احلج د) ٧/١١٨(

، وهو احلد بني جند وامة؛ عرق جبلٍ بطريق مكة ، يبعد عن مكة حوايل  ميقات أهل العراق: ذات عرق  )٤(
عبد اهللا الطيار /، ، احلج د) ٦/٧٧ (، ومعجم معامل احلجاز)٤/١٠٤(معجم البلدان :  كلم ، انظر٧٠
  ) .٥٨(ص

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ).٢٤٩- ١/٢٤٨(، إرشاد السالك )٤٤٥ص (التوضيح خلليل : انظر  ) ٦(
  ). ٢/٣٣٦: (النوادر والزيادات   ) ٧(

 ]أ/٤٤ق[



 
 

  
 

٥٠  

، فيمن كان من أهل املدينة، وكان طريقه على غري طريق            عن مالك  )١(وقال أبو قرة  
فإنه حيرم إذا حاذى اجلحفة، ومن كان مسكنه أمام ميقات من هذه املواقيـت              : املدينة

مهله من موضعه، وليس له أن يتعداه ملا بعد، وال عليـه أن يرجـع إىل مـا خلفـه مـن                      
ا أو عمرة    امليقات، وسو  ويفترق اجلواب يف أهل مكة وغريهـم ممـن هـو           . اء أراد حج

  . )٢(ساكن يف احلرم، فإهالله باحلج من موضعه، وبالعمرة من خارج احلرم
ـت رسـول اهللا  : قـال ب حديث ابن عباس: واألصل يف هذه اجلملة   ألهـل   وقَّ

، فهن  اجلحفة، وألهل جند قرن، وألهل اليمن يلملم، وألهل الشاماملدينة ذا احلليفة
ومن كان وراء ذلك فمـن أهلـه،        . هلم وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد احلج         

  . )٤)(٣(]ومسلم[أخرجه البخاري . وكذا حىت أهل مكة يهلون من مكة
ـا          وخيرج من عم   وم احلديث إحرام من كان يف احلرم بالعمرة، فليس موضـعه ميقات

 ، فتعتمـر    أن خترج إىل التنعـيم     ك  أمر عائشة  هلا حىت خيرج إىل احلل؛ ألن النيب        
   .)٥(منها

 سـحنون ، وأجازه   )٧(  يف املدونة  من احلرم، فمنعه مالك    )٦( يف القارن  وقد اختلف 
ـا مـن الطـواف حـىت خيـرج إىل                 )٨(وإمساعيل القاضي  ؛ ملا كان املفرد بـاحلج ممنوع

ن من احلرم، مثَّ ال يعمل شـيئًا حـىت يرجـع        . احلل، ومنها عرفات   وكذلك املعتمر يقرِ
  ـــــــــــــــــ

 أمحد بن :، روى عنه احلجةاإلماماحملدث امللقب بأيب قرة، . زبيد، قاضي موسى بن طارق الزبيدي :هو  ) ١(
. صنف الكبري واملبسوط، وله مساع معروف يف الفقه عن مالك.  وإسحاق بن راهويه، وخلق سوامهاحنبل

نبالء سري أعالم ال، )٤٢١ص (، الديباج املذهب )٣/١٩٦(ترتيب املدارك : انظر. مل أقف على تاريخ وفاته
  )٣/١٢٨٢(، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )٩/٣٤٦(

  ).١/٣٢٧(املعونة : انظر  ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
، باب ، ومسلم يف احلج)١/٤٧١) (١٥٢٤(، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة أخرجه البخاري يف احلج  ) ٤(

  ). ٢/٨٣٨) (١١٨١( والعمرة مواقيت احلج
، ومسلم يف )١/١١٨) (٣١٦(، باب امتشاط املرأة عند غسلها من احمليض أخرجه البخاري يف احليض  ) ٥(

  .  < من حديث عائشة) ٢/٨٧٠) (١٢١١(، باب بيان وجوه اإلحرام احلج
  .القران): ق(يف   ) ٦(
 ). ٢/٣٧١ (املدونة: انظر  ) ٧(
  ).١/٣٢٨(املعونة : انظر  ) ٨(

من أيـن   [
ــرم  حيـــ
ــي  املكــ
ــن  ومــــ
بــــاحلرم 
ــرة   ]للعمـ

 



 
 

  
 

٥١  

، فإنه يطوف وال يسعى إال أن خيرج    ، إال أنْ حيب أن يطوف قبل وقوف عرفة        من عرفة 
  .)١(إىل احلل، فيجوز له حينئذ أن يطوف ويسعى 

، فهـل    من مكة، مث طاف وسعى قبل أن خيرج إىل عرفـة            فيمن أفرد احلج   واختلف
  حيتسب به؟ 

ــك ــال مال ــةفق ــة إ:  / يف املدون ــن عرف ــإن هــو مل  ذا رجــع م    طــاف وســعى، ف
. يفعل حىت رجع إىل بلده، رأيت السعي األول بني الصفا واملروة جيزئـه وعليـه الـدم               

   .)٢(ذلك أيسر شأنه عندي 
ى، مث  أنه إن كان قد طاف وسع  وقد روي عن مالك   : )٣(وقال أبو احلسن ابن القصار    

  .)٤(فرغ من حجه؛ أجزأه
؛ ألنَّ الطواف بانفراده ليس من شـرطه أن يـؤتى           )٥( وأبو حنيفة  وأجاز ذلك الشافعي  

به من احلل، فيجمع فيه بني احلل واحلرم، وكذلك السعي بني الصفا واملـروة؛ لـيس          
نهما حني عطـش    سعي هاجر بي  )٦(] أصله[إن  : فقد قيل . من شرطه أن يؤتى به من احلل      

  .)٧ (× إمساعيل
  . يف أحد القولنيوإذا كان ذلك؛ كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن مالك

  ـــــــــــــــــ
  ).٤٣٩ص (التوضيح حتقيق هالة جستنية : انظر  ) ١(
  ).٥١٤/ ١ (، وذيب املدونة)٢/٣٧٦ (املدونة  ) ٢(
له كتاب عيون األدلة يف مسائل . ، املعروف بابن القصارعلي بن عمر بن أمحد أبو احلسن البغدادي: هو  ) ٣(

. ٣٩٨: ، وقيل٣٩٧تويف سنة . ا يف اخلالف أحسن منهعرف للمالكيني كتابيال . اخلالف بني فقهاء األمصار
، شجرة النور )١٧/١٠٧(الء ، سري أعالم النب)٢٩٦ص (، الديباج املذهب )٧/٧٠(ترتيب املدارك : انظر

  ) .١/١٣٨(الزكية 
  ).٤/١١٧(، مواهب اجلليل )١/٥١٤ (، ذيب املدونة)٢/٣٧٦ (املدونة: انظر  ) ٤(
  ).٢/٤٢(، تبيني احلقائق للزيلعي )٢/٢٢١(األم   ) ٥(
  )ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٦(
 ، عن ابن عباس)٣٣٦٤(} واختذ اهللا إبراهيم خليالً{: حاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىلأخرج البخاري يف أ)  ٧(

}  أن النيب ات حبثًا عن املاء البنها، مث قالهاجر بني الصفا واملروة سبع مر ذكر سعي  :< فذاك  سعي 
 .<الناسِ بينهما

 ]ب/٤٤ق[



 
 

  
 

٥٢  

 للمعتمرين من أهل مكة أن حيرموا بـاحلج مـن املـسجد             )١(]يستحب: [وقال مالك 
  .)٢(احلرام

فمـن  : قيل لـه . )٣(وال حيرم من بيته، بل من جوف املسجد    :  كتاب حممد  وقال يف 
  .)٤(ال، بل من جوف املسجد: قالعند باب املسجد؟ 

  .وأهل مكة وكل من ا من غري أهلها سواء
  .)٥ (إن شاء أَهلَّ أَهلُ مكة من مكة، وال خيرج من احلرم: وقال يف املبسوط

 أن حيرم من حيث شاء مـن مكـة، واالسـتحباب أن يكـون مـن        )٦(وكل هذا أحسن  
  .املسجد

، مث أراد أن حيـرم   فيمن كان من أهل اآلفاق، ودخل مكة يريـد العمـرة         وقال مالك 
  . )٧(أحب إيلّ أن خيرج إىل ميقاته، فيحرم منه : باحلج وعليه نفَس

 ملن دخل مكة حالالً، مث أراد أن حيرم بـاحلج أن خيـرج إىل              القاسم ابنواستحب  
  .  يستحب له أن خيرج إىل ميقاته، وعلى قول مالك)٨(احلل

  

  ـــــــــــــــــ
   ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   )١(
؟  للمعتمرين وأهل مكة أن حيرموا باحلج من أين يستحب مالك:قلت البن القاسم): (٢/٤٠١ (يف املدونة  )٢(

  ). من املسجد احلرام: قال
ن حيرم باحلج من املسجد  ألهل مكة وملن دخلها بعمرة أواستحب مالك): (١/٥٠٧ (ويف ذيب املدونة

  ). ٢/٣٣٥(النوادر والزيادات : وانظر). من داخل املسجد، ال، من باب احلرم: قال أشهب. احلرام
  ).٥٩ص ( من املسائل املستخرجة للعتيب ، كتاب احلج)٤/١٤(البيان والتحصيل   ) ٣(
  ). ٢/٣٣٥(النوادر والزيادات   ) ٤(
ا مبكة من غري ): (٢/٣٣٩ املوطأ (ل مالكقا  ) ٥( ا، ومن كان مقيم إمنا يهل أهل مكة وغريهم باحلج إذا كانوا

  ). أهلها من جوف مكة ال خيرج من احلرم
  . وهذا أحسن: )ق(ويف   ) ٦(
  ). ١/٥٠٧ (، وذيب املدونة)٢/٣٧١ (املدونة  ) ٧(
  ). ٢/٣٣٩: (النوادر والزيادات : انظر  ) ٨(

من أيـن   [
ــرم  حيـــ
أهل مكة   
ــن  ومــــ
مبكـــــة 
  ]للحــــج

 



 
 

  
 

٥٣  

  فصل
  : تعدي امليقات على ثالثة أوجه

  كـان يريـد  وإن. )١( دمال ه كان علي  ؛فمن تعداه وهو يريد دخول مكة حلج أو لعمرة        
   /؛ له بعد أن جاوز امليقات فـأحرم حبـج أو بعمـرة   بدامث ، ج وال لعمرةحل ال   دخوهلا

  .)٢(مل يكن عليه دم
  .)٣(عليه الدم: وقال يف كتاب حممد

  .)٤(  فال دم عليه؛ فأحرم، مث بدا له أن يدخلها،وإن كان ال يريد دخوهلا
  .)٦(  فعليه الدم: مث أحرم،)٥( وهو صرورة،ا فيمن تعدى امليقات أيضوقال

على الفور وجعل الفرض،ق بني أن يكون يريد دخول مكة أو الومل يفر .  
  .)٧(  على من دخل مكة حالالً الدم عنه أنَّوحكى أبو حممد عبد الوهاب

  يريـد   )٨(فـيمن جـاوز امليقـات وهـو     / دوعلى هذا يـصح قولـه يف كتـاب حممـ    
  .)٩( أن عليه الدم: مث أحرم،دخول مكة
 والعمرة، ومن تعدى امليقات وهو يريد ال دم إال على من أراد احلجن  أ: والصواب
  ـــــــــــــــــ

، عقداجلواهر )١/٣٢٥(، املعونة )١/٣١٩(، التفريع )١/٥٠٨ (، ذيب املدونة)٢/٣٧٩ (املدونة: انظر  ) ١(
)١/٢٧٠ .(  

  ).٢/٣٣٩(وادر والزيادات ، الن)١/٥٠٩ (ذيب املدونة: انظر  ) ٢(
  ).٢/٣٣٩(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ). ١٤٨ص (، الكايف )١٥٨ص (، التلقني )٣١٩/ ١(التفريع : انظر  ) ٤(
رورة  ) ٥( ؛ صرورة:ل للذي مل ينكحاقي.  بفتح الصاد املهملة، وبتخفيف الراءالصوإبقائه ، على ماء ظهرههِ لصر 

الزاهر : انظر.  ا احلجيبلغ على نفقته اليت هِ لصرة؛ صرور: عن نفسه حجة اإلسالم للذي مل حيجلاقيو. إياه
، معجم املصطلحات )٦٣ص ( للجيب ، شرح غريب ألفاظ املدونة)١٨٧ ص (يف غريب ألفاظ الشافعي

  ).٢/٣٦٧(واأللفاظ الفقهية 
  ). ١/٥٠٩ (، ذيب املدونة)٢/٣٩٤ (املدونة: انظر  ) ٦(
  ). ١/٣٢٧(املعونة : انظر   )٧(
  ).ال: (زيادة) ر(ويف   ) ٨(
  ). ٢/٣٣٩(النوادر والزيادات : انظر  ) ٩(

]ب/١٢١ر[

 ]أ/٤٥ق[

م  حكـــ[
تعـــــدي 

]امليقات  
 



 
 

  
 

٥٤  

 أو يـشارف    ، وال جيد من يصحبه    ، أو خياف فوات أصحابه    ،اإلحرام رجع ما مل حيرم    
  .)١( ويهديي فإنه ميض،مكة

ال : فقال ابن القاسم ، مث فاته احلج، مث أحرم باحلج  ، فيمن تعدى امليقات   واختلف
  .)٢(دم عليه لتعدي امليقات 

  . )٣( عليه الدم: ل أشهبوقا
 عت ومل ي  ، ألنه صار أمره إىل عمرة     ؛واألول أحسن٤(]العمرة[، وهو يريد ت امليقاد( 
  . ومل يتم، وإمنا تعدى يف احلج،فيجب هلا الدم

ال :  يف كتـاب حممـد  فقال مالك،  يف املريض من أهل املدينة يريد احلج  واختلف
 فـإن احتـاج إىل   ، وحيرم.ام ملا يرجو من قوة  ينبغي ملن جاوز امليقات أن يؤخر اإلحر      

  .)٥( افتدى؛شيء
ا ٦(ال بأس أن يؤخر إىل اجلحفة: وقال أيض(.  

  فإن احتاج إىل شيء من املخـيط ،واألول أقيس، وهو خماطب باإلحرام من ميقاته     
  . وافتدى، فعل؛أو تغطية الرأس

ة، ومحـل احلـديث يف     مـر  مالـك  فأجاز ذلـك  ،   يف اإلحرام قبل امليقات    واختلف
ا   ؛ فمن فعل  ،اإلحرام من امليقات أنه ختفيف     ورأى )٧( وكره ذلـك مـرة  . فقد زاد خري ،

   . )٨(  امليقات سنة ال تقدم وال تأخر عنهأنَّ
 إحرامـه  )٩(ب أنه أنكر على عمران بن حصني  عمر بن اخلطاب وقد روي عن    

  ـــــــــــــــــ
  ). ١/٢٧٠(، عقد اجلواهر )١٥٨ص (، التلقني )١/٣١٩(التفريع : انظر   )١(
  ). ٢/٣٣٩(ر والزيادات النواد  ) ٢(
  ). ٢/٣٣٩(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
  ). ٢/٣٣٨(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٢/٣٣٨(النوادر والزيادات   ) ٦(
  )٣٢٨(النكت والفروق : انظر). ٤٦١، ٢/٤٥٥ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٦٣ (املدونة: انظر  ) ٧(
  ). ٢/٣٣٦(النوادر والزيادات : انظر  ) ٨(
، وتوىل  وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح،عام خيرب، أسلم ~ي  بن عبيد اخلزاععمران بن حصني: هو  ) ٩(

: انظر. ٥٣ أو ٥٢  سنةمات. فلم يقاتل فيهاوقد اعتزل الفتنة ،  القضاء يف عهد عمر بن اخلطاب
  .)٤/٧٠٥(اإلصابة ، )٣/١٢٠٨(االستيعاب 

ــم [ حكــ
ــرام  اإلحـ
ــل  قبـــــ
امليقــات 
]املكــاين

 



 
 

  
 

٥٥  

  .)٢) (١(من البصرة
ــر   ــن عم ــرم اب ــد أح ــشام ب وق ــن ال ــان ، )٣( م ــودوك ــة )٥)(٤(األس    )٦(وعلقم

  .)٩( حيرمون من بيوم)٨( وأبو إسحاق)٧(وعبد الرمحن
 باحلج، أو أحرم يف غـري  ل امليقات يف أشهر احلج   وال خالف أنه إن فعل فأحرم قب      

  .  إحرامه منعقدأنَّ:  بالعمرةأشهر احلج
  . )١٠( إال إقامة املسافر، فال يقيم بأرضه؛ومن أحرم باحلج أو العمرة: قال حممد

  

  ـــــــــــــــــ
، هـ يف خالفة عمر ١٤مدينة معروفة بالعراق، وهي ثاين أكرب مدنه، اختطها عتبة بن غزوان سنة : البصرة  ) ١(

اوهي قريبة من البحر، كثرية النخل واألشجار، وبقرا جيتمع دجلة  ا عظيمر انظر. والفرات، ويصريان :
   )١/٤٣٠(، ومعجم البلدان )٣٠٩ص (آثار البالد وأخبار العباد للقزويين 

، ومل يسمع وفيه انقطاع ألنه من رواية احلسن عن عمر ). ١٨/١٠٧(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري   ) ٢(
 إال أن ، ورجاله رجال الصحيح،يف الكبريرواه الطرباين ): (٣/٢١٧جممع الزوائد (قال اهليثمي . منه

  ).احلسن مل يسمع من عمر
  ). ٣/١٢٤(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه   ) ٣(
ك اجلاهلية ا، أدر خمضرماألسودوكان . ، اإلمام القدوة الكويف النخعيأبو عمرو،  بن قيساألسود بن يزيد  ) ٤(

واإلسالم، روى عن عدد كبري من الصحابة كأيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعائشة 
  .)٤/٥٠(سري أعالم النبالء ، )٦/٧٠(الطبقات الكربى البن سعد : انظر. ٧٥سنة تويف .  أمجعنيوغريهم 

  ). ٣/١٢٤(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه   ) ٥(
 حىت رأس يف العلم  الزم ابن مسعود،  الفقيه، اإلمامالكويفأبو شبل ،  بن عبد اهللا النخعي بن قيسعلقمة  ) ٦(

: انظر.  وستنيتويف سنة مخس. عن الصحابةوأخذ  ،ولد يف حياة النيب . والعمل، وتفقه به العلماء
  .)٤/٥٣(سري أعالم النبالء ، )٢٠/٣٠٠(مال ذيب الك

حدث عن عثمان بن . ، من كبار التابعني، أبوبكر، أخو األسود بن يزيد بن قيس النخعيعبد الرمحن بن يزيد   )٧(
وثقه ابن . ، وأبو إسحاق السبيعي وآخرونراهيم النخعي وروى عنه إبعفان وابن مسعود وسلمان الفارسي 

  ).٤/٧٨(وسري أعالم النبالء ) ٦/١٢١(الطبقات الكربى البن سعد : انظر. مات بعد الثمانني .معني وغريه
يخ الكوفة وعاملها وحمدثها، رأى علي  اهلمداين الكويف، شأبو إسحاق السبيعيعمرو بن عبد اهللا بن علي،   ) ٨(

ابن أيب طالب وروى عن مجاعة من الصحابة وكثري من كبار التابعني، وروى عنه شعبة والثوري وأمم 
.  سنة٩٣هـ وعاش ١٢٧غريمها، وكان من العلماء العاملني وجلة التابعني، وتغري حفظه بأخرة، وتويف سنة 

  ) ٥/٣٩٢(م النبالء وسري أعال) ٦/٣١٣(الطبقات الكربى : انظر
  ). ٥/٦٦(، وابن قدامة يف املغين ) ٤/٤٤(ذكره ابن عبد الرب يف االستذكار   ) ٩(
  ). ٢/٣٣٧( يف النوادر والزيادات هو عن مالك ) ١٠(



 
 

  
 

٥٦  

  فصل
  :  مكة على ثالثة أوجه)١(]الرجل[دخول 
  ؟ أم ال ، هل يدخلها حالال:م، وحالل، وخمتلف فيهحرا

ا من املواقيت اليت مساهـا رسـول       : فاألول الدخول حلج أو عمرة، فهذا يأيت حرام
  .اهللا 

ودخـول مـن   ، )٢(ذكره أبو احلسن ابن القصار ،  الدخول لقتال بوجه جائز   : والثاين
ــابني وأصــحاب ال    ــل احلط ــه مث ــرر دخول ــم ممــن يتك ــه وغريه ــن  /  فواك ــرب م   ق

  . )٣( وكل هؤالء جيوز أن يدخلوها حالالً، مكة
اأول أن يأيت :واالستحباب شيء مل يكن عليه ذلك؛ فإذا تكرر منه بعد، مرة حمرم .  

  : اجة، فيختلف فيه على ثالثة أقوالحلدخوهلا لتجارة أو : والثالث
  .)٦(ال بأس أن يدخلها حالالً: )٥( وأبو مصعب)٤(ابن شهابفقال 

ا      عن مالك   ابن القصار  سناحلوذكر أبو    وهلذا يرجـع   ،   أنه استحب أن يدخلها حرام
  .)٨( فال هدي عليه ؛إن فعل:  قال،)٧(قوله يف املدونة

  ـــــــــــــــــ
  ). ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ). ٣/٤٢(، مواهب اجلليل )٣/٢١٠(الذخرية : انظر  ) ٢(
، الكايف )١/٣٢٦(، املعونة )١/٣٢٠(، التفريع )١/٥١٢ (، وذيب املدونة)٢/٣٧٨ (دونةامل: انظر  ) ٣(

  ). ١٤٩ص (
 بغري كان ال يرى بأسا أن يدخل إن ابن شهاب): (٢/٣٨٠ ( يف املدونةوقال ابن القاسم. أشهب): ر(يف   ) ٤(

  ). ١/٥١١ (ذيب املدونة: وانظر). إحرام
صحبت :  مطرفقال. بن يسار اليساري اهلاليل، أبو مصعب  بن سليمان بن عبد اهللا بن مطرفمطرف: هو  ) ٥(

ترتيب املدارك ، )١٤٧ص ( للشريازي طبقات الفقهاء: انظر. ٢٢٠تويف باملدينة سنة ، الكًا عشرين سنةم
)٣/١٢٤٥(.  

  ).٩/١٤١(، عمدة القاري للعيين )٣/٢١٠(الذخرية : انظر )٦(
  ). ٣٧٨، ٢/٣٧٧ (املدونة: انظر  ) ٧(
  ).٢/٣٣٩(النوادر والزيادات : انظر  ) ٨(

]ب/٤٥ق[

ــوال [  أح
ــداخل  الـ

  ]إىل مكة 
 



 
 

  
 

٥٧  

  .)١( عليه الدم:عنه أنه قال ،وذكر أبو حممد عبد الوهاب
  . اإلحرام واجب عليهأنَّ )٢(ىأور

  . )٣(عام الفتح حالالً  واحتج من أباح ذلك بدخول النيب
: قال، )٤( ملا أبيح فيها القتال[ مكة كانت ذلك اليوم حالالً واحتج من منع ذلك بأنَّ    

 ،ذلك اليوم حـالالً    )٦(]أا كانت ؛  )٥(K J I H GZ ]  : وهو معىن قوله تعاىل   
  .)٧(مث عادت حرمتها بعد ذلك

الـنيب   لقول ؛ن جواز الدخول حالالً يتضمب حديث ابن عباس : /قال الشيخ   
  يف املواقيت :والعمرةملن أراد احلج  ق بإرادة من أراد الـدخول حلـج    األمر، فعلَّ

  . يرد ذلك فال شيء عليهومن مل، أو لعمرة
 
 

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ١٥٧ص (والتلقني ) ١/٣٢٦(ونة املع  ) ١(
  . وأرى ): ر(ويف ). ق(املثبت من   ) ٢(
أخرجه .  والسالم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر أن النيب عليه الصالة روى أنس بن مالك  ) ٣(

، باب ، ومسلم يف احلج)٢/١٦) (١٨٤٦(البخاري يف جزاء الصيد، باب دخول احلرم ومكة بغري إحرم 
  ). ٢/٩٨٩) (١٣٥٧(جواز دخول مكة بغري إحرام 

  ). ٨/١٨٢(فتح الرب يف الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب : انظر  ) ٤(
  ). ٢(البلد   ) ٥(
  ). ق: (مابني املعكوفتني ساقط من  ) ٦(
  ). ٢٠/٦٠(اجلامع ألحكام القران : انظر  ) ٧(



 
 

  
 

٥٨  

  فصل
  . منه فيه)١(للحج وقت يبتدئ فيه عقده، ومنتهى ينحل

  . )٢( Z! " #] : واألصل يف ذلك قول اهللا تعاىل
  . )٤(عشر من ذي احلجة: فقال يف آخرها،  عن مالك واختلف،)٣(فأوله شوال

 من تسع ذي احلجـة حمـلٌ       لزوال وشوال وذو القعدة، إىل ا     )٥(ذو احلجة كله  : وقال
ـا        . لعقد اإلحرام والطواف والسعي ملن أتـى مـن احلـل           فـإذا زالـت الـشمس كـان وقت

ـا للوقـوف باملـشعر            )٦(للوقوف إىل طلوع الفجر من العاشر      فإذا طلع الفجر كـان وقت ،
، وذلـك   )٨)(٧(ويـستحب أن ال يـؤخر إىل بعـد اإلسـفار          . احلرام ما مل تطلـع الـشمس      

مث . )١١( ملن يعجل مـن ضـعفة النـساء والـصبيان          )١٠(]واحلالق[ للنحر والرمي    )٩(وقت
وهـذا هـو    . )١٢(ذلك وقت للرمي والنحر واحلـالق والطـواف مـا مل تغـرب الـشمس                

؛ فعل وأجـزأه، وال دم عليـه ملـا    )١٤(، فإن أخر ذلك إىل آخر أيام النحر   )١٣(املستحب
  .والطواف؛ ألنه وقتأخر من احلالق 

  ـــــــــــــــــ
  . حيل: )ق(يف   ) ١(
  ). ١٩٧(البقرة   ) ٢(
  ). ١/٣٢٣(املعونة   ) ٣(
  ). ٢/٣٤٠(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ). ٢/٣٤٠(النوادروالزيادات   ) ٥(
  ). ٣/٢٥٩(، الذخرية )١/٢٨٢(عقد اجلواهر : انظر  ) ٦(
أنيس : انظر. لنور، وزوال الظلمةظهور ا: وإسفار الفجر. إذا أضاء: أسفر الصبح: يقال. اإلضاءة: اإلسفار   )٧(

  )٦٧ص (، ومعجم لغة الفقهاء )٧٢ص (الفقهاء 
  ). ٣/٢٦٣(، الذخرية )١٤٤ص (، الكايف )١/٣٧٧(املعونة : انظر   )٨(
  . أيضا): ق(يف   ) ٩(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من  ) ١٠(
  ). ٢/٦١٧(، املذهب )٣٨-٤/٣٦(، املنتقى )١٤٤ص (الكايف : انظر ) ١١(
  ). ١/٤٢١(إرشاد السالك : انظر  )١٢(
  . املستحسن): ق(ويف  ) ١٣(
  . الرمي): ق(ويف  ) ١٤(

ــت [ املواقي
ــة ]الزمانيــ

 



 
 

  
 

٥٩  

 يف الدم عن تأخري الرمي يف مجـرة العقبـة إذا رماهـا قبـل أن ختـرج أيـام               واختلف
  .فإن خرجت ومل يرم؛ كان عليه الدم[التشريق، 

ــف  ــشريق     واختل ــام الت ــت أي ــد أن خرج ــواف بع ــالق والط ــر احل ؛)١(]إذا أخ /  
  . عليه الدم: فقيل

 كـان   ، فـإن خـرج الـشفق      )٢(خيرج الشفق ال دم عليه؛ ألنَّ الوقت باقٍ حىت        : وقيل
ا، وعليه أن حيلق ويطوف  عليه الدم قوالً واحد .  
 
 
 

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ١(
، القاموس احمليط )٢٦٤-٢٦٣(املفردات . اختالط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمسهو : الشفق  )  ٢(

)١١٥٩. ( 

 ]أ/٤٦ق[



 
 

  
 

٦٠  

  فصل 
 .)١(ينعقد إحرامه : فقال مالك  قبل حلول شوال،      إذا عقد اإلحرام يف احلج     واختلف

  .د ذلك بعد دخولهويكون يف حجٍ، مبرتلة من عق
، ويتحلـل   )٣(ألنه مبرتلة مـن قـدم الظهـر قبـل الـزوال           . )٢(ال ينعقد اإلحرام  : وقيل
 حمـل لإلحـرام والطـواف       مـن يـوم عرفـة      ؛ ألنَّ شواالً وما بعـده إىل الـزوال        )٤(بعمرة

  .والسعي، وليس للوقوف بعرفة
  .)٥(ال، مث قدم مراهقًا؛مل يعد إىل اإلحرام خاصة ولو أحرم يف شو

 إىل شـوال حمـالً لإلحـرام والطـواف         ولو كان احملرم وما بعـد مـن شـهور الـسنة           
 )٦(]والطواف[والسعي؛ مل تكن لآلية فائدة، وال الختصاص الذكر يف األشهر لإلحرام          

  .مبرتلتهاوالسعي فائدة، إذا كان غريه من الشهور يف ذلك 
وهو مبرتلة من دخل يف صالة، مث ذكـر أنـه           . يتحلل بعمرة؛ فاستحسان  : وأما قوله 

  .)٧(كان صالها، فإنه كان يستحب له أن ينصرف على شفع
.)٨(فال شيء عليه / فإن قطع؛ : قال ابن القاسم 

  ـــــــــــــــــ
  ). ١/٣١٦(، التفريع )٢/٣٤٠(ات النوادر والزياد  ) ١(
  ). ١/٢٧٠(، اجلواهر )١/٣٨٥(املقدمات املمهدات : انظر  ) ٢(
، )٧/٣٨٤(، العني )٣١٣ص (مشارق األنوار : انظر. املراد منه زوال الشمس عن كبد السماء: الزوال  )  ٣(

 )١٣/١٧٢(ذيب اللغة 
، وهو مذهب الشافعية، قال يف املهذب )١٣٤ص ( كما ذكر ابن عبد الرب يف الكايف وهذا عند غري مالك  ) ٤(

ا عبادة مؤقتة، فإذا عقدها ىف غري  أل؛فإن أحرم باحلج يف غري أشهره انعقد إحرامه بالعمرة): (١/٢٠٠(
ورد هذا القول ). ينعقد إحرامه بالنفل فإنه وقتها انعقد غريها من جنسها كصالة الظهر إذا أحرم ا قبل الزوال

  ).١/٤٦٢ (اإلشراف: انظر. ، وانتصر للقول بانعقاد إحرام من أحرم قبل أشهر احلجالقاضي عبد الوهاب
  . ري بني مل أفهمه فإنه غ، ولو أحرم قبل شوال إىل آخره:قوله): ٣/١٨(قال يف مواهب اجلليل   ) ٥(
  ). ق: (سقط من  ) ٦(
 ، فيه نظر؛ مث ذكر أنه صالها،إنه مبرتلة من دخل يف صالة: وقوله). ١/٣٨٥(املقدمات املمهدات : انظر  ) ٧(

مواهب اجلليل : انظر.  واهللا أعلم. بل إمنا يشبه من أحرم بصالة قبل دخول وقتها فتأمله،ألنه ليس مثله
)٣/١٨ .(  

: انظر . إذ ال نص البن القاسم يف ذلك؛ا لإلحرام باحلج وليس راجع. عليهء فال شي؛قطع الصالة فإن :يعين  ) ٨(
  ). ٣/١٨(مواهب اجلليل 

 ]أ/١٢٢ر[

 اإلحرام  [
ــل  قبـــــ
امليقــات 

  ]الزماين  
 



 
 

  
 

٦١  

 
 

 ومعه عبد )٢(]مكة[ فيمن أتى فقال مالك ،  )١( عن العبد     سقوط احلج  تقدم القول يف  
: قال. فله أن يدخلهما بغري إحرام، وخيرجهما إىل مىن وعرفات غري حمرمني: أو جارية

  .)٣(وقد يريد بيع اجلارية 
ا     أما العبد الذي له     : وقال يف كتاب حممد    إيلَّ أن يدخله حمرم ـا  . اهليئة؛ فأحبوأم

وإن ناشـدته اهللا أن يتركهـا حتـرم؛      . الصغري والعجمي واجلارية يـأيت ـا للبيـع؛ فـال          
  .)٤(فأستحب له أن حيرمها

وال ضـرر علـى   .  أن حيرم العبد الذي له اهليئة؛ ألنَّ مثله يرغب يف ذلـك    واستحب
  .ئًا من خدمتهالسيد يف ذلك؛ ألنَّ ذلك ال يعطل عليه شي

  .)٥( إذا أراد بيعه بعد أن أحرم، فأجاز ذلك يف املدونةواختلف
أال :  أو قبله، قال   مىت يأخذ املشتري بعد احلج    : وقال. ال جيوز بيعه  : وقال سحنون 

ا؛ مل جيز بيعهإذا آجر :  يقولابن القاسم )٦(]أن[ترى  ٧(عبده شهر(.  
ــشيخ  ــال ال ــه      :/  ق ــد احملــرم منافع ــسؤالني؛ ألنَّ العب ــني ال ق ب ــر ــد يف    وق

فـإن كـان   . ملشتريه، ويف اإلجارة منافعه قد بيعت، فيستحب من كان يف اإلحرام ذا          
ا؛ ألنه خارج معه، وسافر به              ا كان ذلك أخف، وإن كان املوضع بعيد املشتري حمرم .

ا، واأليام يسريةوإن كان غري حمرم فذلك فاسد، إال أن يكون املوضع قريب .  
وإن مل حيرم؛ كان . وإذا أذن السيد لعبده يف اإلحرام، فأحرم؛ مل يكن له أن حيله

  ـــــــــــــــــ
  ). ١٣٢ص (التقييد : انظر  ) ١(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ).١/٥١٣ (، ذيب املدونة)٢/٣٨٠ (املدونة  ) ٣(
  ).٦٣ص ( من املسائل املستخرجة من األمسعه للعتيب كتاب احلج: وانظر) ٢/٣٥٩(النوادر والزيادات    )٤(
  ). ١/٥١٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٩٨ (املدونة  ) ٥(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(
  ).٢/٩٨(اشية الدسوقي ح: انظر   )٧(

 ]ب/٤٦ق[



 
 

  
 

٦٢  

ألنَّ السيد قد أسقط حقّه يف ذلك،  وليس بالبني؛. )١( أن مينعه اإلحرامله عند مالك
فإنه ال يستعمله فيه، وهو يف . نت حر اليوم من هذا العملأ: وهو مبرتلة ما لو قال

 لقول النيب، وفكاك رقبته؛ )٢( أبني ملا تعلق العبد يف ذلك من طاعة اهللا تعاىلاحلج
:< والعبد، : ، فدخل يف عموم هذا)٣( < إال اجلنة جزاء املربور ليس لهاحلج احلر

  .والفرض والتطوع
  .وإن أحرم بغري إذنه كان له أن حيله

ا،كما كان استحب له أن يأذن له يف  ويستحب للسيد أن ال حيله إذا كان السيد حمرم
  .األول قبل أن حيرم

، أو أعتق  إذا أحلَّه يف وجوب القضاء إذا أذن له بعد ذلك يف احلجواختلف
  .)٥(يقضي إذا أذن له :  فقال ابن القاسم،)٤(العبد

  .)٦(ال قضاء عليه:  وسحنونوقال أشهب
د قد رد إحرامه من أصله يف حق تقدم العقد، وليس مبرتلة  وهو أبني؛ ألنَّ السي

، مث ال خيلو يف اإلحرام الذي )٨(؛ ألن الفوت أمر طرأ على العقد بعد صحته)٧(الفوات
  :أحله منه السيد من أربعة أوجه

ا، أو نوى  ا مضمون ا يف حج لعام بعينه، أو منذور ا، أو منذور إما أن يكون تطوع
  ـــــــــــــــــ

  ). ١/٥١٥ (، ذيب املدونة)٤٩٨، ٢/٤٩١ (املدونة: انظر  ) ١(
  ]. طاعته هللا سبحانه وتعاىل): [ق(ويف   ) ٢(
 ، باب فضل احلجيف احلجومسلم ) ١٧٧٣( وفضلها ، باب وجوب العمرةأخرجه البخاري يف العمرة  ) ٣(

  ).١٣٤٩ (والعمرة ويوم عرفة
  ).٢/٤٧١ (اجلامع ملسائل املدونة: انظر  ) ٤(
  ).٢/٣٦٠(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ). ٢/٤٦٩ (، اجلامع ملسائل املدونة)٣٦١، ٢/٣٦٠(النوادر والزيادات   ) ٦(
ا. كذلك هنا وهو ،كردي فلم قبِس إذا :ااتوفو افوت فات مصدر الفوات: لغة: الفوات  )  ٧( اسم زوال : واصطالح

وقَّتٍ بفعلِ مأمورٍ به ٢٠٤ص (، واملطلع ألبواب املقنع )١٥٢ص (احلدود يف األصول . زمانٍ ماضٍ م( 
ألن القاعدة املعروفة يف النسك أنه مىت أحرم اإلنسان مث عجز عن (خالف ما ذهب إليه اللخمي؛ : والراجح  ) ٨(

اإلكمال، فإن عليه قضاء ما أحرم به، وال يكون العبد مستثىن من هذه القاعدة يف هذه املسألة إال بنص أو 
  ). ١/٣٦١(اختيارات اللخمي : انظر). إمجاع



 
 

  
 

٦٣  

  .حجة اإلسالم، وهو يظن أنَّ ذلك عليه
ا بغري نذر، أو نذر حج ذ ؛ مل يلزمه القضاء إن أذن له لك العامفإن كان تطوع

  .السيد، أو أعتق يف عام آخر
؛ ندِب إىل  الذي أحلَّه منه، وهو يدرك احلجوإن أذن له، أو أعتق يف ذلك العام

  .الوفاء به، وليس بواجب
ا، فأحرم ينوي قضاء ذلك ا أو مضمونالسيد إحرامه؛ وإن كان منذور النذر، مث رد 

كان عليه القضاء مىت أعتقه؛ ألنَّ السيد إمنا رد ذلك اإلحرام، ومل يرد النذر وال العقد 
  .املتقدم قبل اإلحرام

  .)١(أشهبومنعه ،  ابن القاسم هل للسيد أن يرد عقده للنذر، فأجاز ذلكواختلف
  ألنَّ ذلــك العقــد ال يــضر الــسيد مــا دام العبــد يف ملكــه، وال  / ؛وهــو أحــسن

  .حيط من الثمن إن باعه
وإن أحرم ينوي حجة اإلسالم، وظن أنَّ ذلك عليه؛ مل يكن عليه شيء ما دام يف 

٣(فإن أعتق؛ أتى حبجة اإلسالم فقط. ، وإن أذن له السيد)٢(الرق(.  
 ملرض أو خلطأ العدد؛ كان عليه وإذا أحرم العبد فأذن سيده، مث فاته احلج

وعلى . القضاء، وليس للسيد أن مينعه من ذلك، على القول أنَّ القضاء على الفور
  . والسنتنيالقول أنَّ له التراخي يستحب أن ال خيالف السيد إذا منعه السنة

ليس على السيد :  يف كتاب حممدفقال أشهب والفساد،  إذا تعمد الفواتواختلف
  . وابن القاسموهو أصل مالك. )٤(أن يأذن له، وذلك عليه إذا أعتق

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٢٠٦(جلليل مواهب ا: انظر   )١(
)٢  (  قالنهاية يف غريب احلديث واألثر .  اململوك فعيل مبعىن مفعول: والرقيق.لك املُ: بكسر الراءالر

 )١٠/١٢٣رقق (، لسان العرب )٢/٢٥١(
ملسائل اجلامع . وذلك تطوع ال جيزئ عن حجة اإلسالم؛ ألنه مل جيب عليه للرق وال يؤدى شئ قبل وجوبه  ) ٣(

  ). ١/٤٦٥ (املدونة
  ). ٢/٣٦١(النوادر والزيادات   ) ٤(

 ]أ/٤٧ق[



 
 

  
 

٦٤  

  .)٢(عليه أن يأذن له: )١( وقال أصبغ
  . )٣(وم؛ مل مينعه السيد، وإن أضر بهإن لزمه ص: وقال ابن حبيب

ربإذنٍ، وظاه به؛ مل مينعه من الصوم)٤(وكذلك إذا نكَح روإن أض ،.  
 أنَّ ا، ورأو)٧)(٦( وابن املاجشون وابن شهاب وحيىي بن سعيد)٥(قول ابن وهبوهو 

   . القضاء على الفور
  
  

  
 

  ـــــــــــــــــ
 كان أصبغ: قال ابن معني، يسكن الفسطاطكان .  املصري عبد اهللاوبن سعيد بن نافع أب  بن الفرجأصبغ: هو  ) ١(

كتاب : صنف.  فيهاه ومن خالف مىت قاهلا مالك،يعرفها مسألة مسألة، برأي مالك من أعلم خلق اهللا كلهم
ترتيب : انظر. تويف سنة أربع وعشرين ومائتني، وآداب القضاة وغريها، األصول، وتفسري غريب املوطأ

  ) ١٠/٦٥٦(، وسري أعالم النبالء )٢٢- ٤/١٧(املدارك 
  ). ٢/٣٦١(نوادر والزيادات ال  ) ٢(
  ). ٢/٣٦١(النوادر والزيادات   ) ٣(
ا. مشتق من الظهر: ظاهر  )  ٤( ا : وهو شرع رمةٍ أو جزئها يف متتعه ح تشبيه املسلم املكلّف من حتلّ له بظهر م

، )٤/١٠٢(البحر الرائق . أنتِ علي كظهر أو كيد أمي أو أخيت أو ابنيت: كأن يقول المرأته. على التأبيد
 )٩/١٩٣(، اإلنصاف )٨/٢٦١(، روضة الطالبني )١٦٠ص (القوانني الفقهية 

صنف ، صحب مالكًا عشرين سنة. موالهمالفهري  ي القرش، أبو حممد بن مسلمعبد اهللا بن وهب: هو  ) ٥(
 يف تويف مبصر. اجلامع الكبري، طبع جزء منه: ، وله أيضاري املوطأ، وتفس واملوطأ الصغري، الكبرياملوطأ

  ).١٦/٢٧٧(، ذيب الكمال )١٥٠ ص ( للشريازيطبقات الفقهاء: انظر. حمرم سنة سبع وتسعني ومائة
أخذ الفقه  يف زمانه، هاعاملينة، و األنصاري، قاضي املد بن قيس بن عمروحيىي بن سعيدأبو سعيد، : هو  ) ٦(

ذيب : انظر. ١٤٣تويف سنة .  بن أنس األصبحي إمام دار اهلجرةعن فقهاء املدينة السبعة، وهو شيخ مالك
  .)٥/٤٦٨(سري أعالم النبالء ، )٣١/٣٤٦(الكمال 

 ). ٢/٣٦١(النوادر والزيادات : انظر  ) ٧(



 
 

  
 

٦٥  

  فصل
ا؛ كان له أن حيلها  ١(إذا أحرمت املرأة بغري إذن زوجها تطوع( .  

؛ وإن أحرمت حبجة اإلسالم من امليقات أو قبله باملشي القريب ، وقد قرب احلج   
  .)٢(مل يكن له أن حيلها

ـدٍ مـن وقـت احلـج             عا من امليقات، أو علـى ب ؛ كـان لـه أن   وإن كان إحرامها بعيد
وكذلك إذا . إذا كانت له إليها حاجة؛ ألنه خرج معها، وهو حملٌ مل حيرم بعد )٣(حيلها

ا من مكة، ومل يرد احلج ا حىت يقرب احلج)٤( كان موضعها قريب وأحب أن ينتفع ، .  
ا[، )٥(ولو كان قد أحرم؛ مل حيلها خرجت دونه؛ مل يكن وكذلك إذا. وإن كان بعيد 

  .)٦(]له أن جيعل من حيلها
وإذا أحرمت بوجه جائز، مث تعدى فأصاا بغري رضـاها؛ كـان عليـه أن حيجهـا،                 
وينفق عليها، وإن كانت نفقة عام القضاء أكثر من األول؛ ألنه السبب يف تكلفها النفقـة      

  .الثانية
يهـدي  : حممـد قـال يف كتـاب      وإن مات؛ أخذت ذلك من ماله، وإن ماتت هي؛          

  . الذي أفسدومل جيعل عليه شيئًا من نفقة العام. )٧(عنها
إن ذلك عليه؛ لكان له وجه، ألنه بوطئه كاملتلف لتلك النفقة ملـا كانـت          : ولو قيل 

  .ال حتتسب ا
   :وال خيلو إحالل الزوج زوجته من أربعة أوجه

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٥٧١(ملذهب ا: انظر. وليس عليها قضاء  ) ١(
إن : ( يف اليت حللها زوجها من حجة الفريضةوقال ابن املواز). ٢/٤٦٩ (اجلامع ملسائل املدونة: انظر  ) ٢(

  ).٢/٣٦٢(النوادر والزيادات : انظر. والذي قال حممد هو قول أشهب). إحالله باطل، وهي على إحرامها
  ).١٨٦-٣/١٨٥(، الذخرية )٣٣٢ص (النكت والفروق : انظر  ) ٣(
  . ومل ترد إال احلج): ر(ويف   ) ٤(
ا  ) ٥( ا ال تعطل عليه استمتاع٣/١٨٦(الذخرية . أل .(  
  ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٦(
  ). ٢/٤٢٢(النوادر والزيادات   ) ٧(

ــرام [ إحــــ
املــرأة بغــري 
ــا  إذن زوجه
ومــا يترتــب 
ــه ]عليــــــ

 

 أقــــسام[
ــالل  إحــ
ــل  الرجــ
ــه   ]زوجتـ



 
 

  
 

٦٦  

  .سالم، أو من تطوع، أو نذر معني، أو نذر مضمونإما أن حيلها من حجة اإل
  . فإن أحلها من حجة اإلسالم؛ مل يكن عليها أن تقضي غريها

  مــن تطـــوع أو نــذر معـــني؛ كــان عليهــا القـــضاء عنــد ابـــن      / وإن أحلــها 
  .)١( وسحنونالقاسم، وال شيء عليها عند أشهب

ا ا مضمون ا / ؛ كان عليها القضاء وإن كان نذر قوالً واحد.  
؛ وإن أحرمت تنوي قضاء املضمون أو حجة اإلسالم والتطوع على قول ابن القاسم        

  .)٢(أجزت عن حجة اإلسالم، وأتت بعد ذلك باحلجة األخرى
ا، أو  ، أو منـذور   وكذلك العبد يعتق ، وكان السيد أحله من حجة التطـوع           مـضمون

 عـن حجـة    منها السيد؛ أجزت عند ابن القاسم)٣(أحرم ينوي حجة اإلسالم، ولو أحله     
  .)٤(وأتى بعد ذلك باليت كان حل منها اإلسالم،

  .وتقدم ذكر اخلالف يف ذلك يف كتاب النذور
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٥١٧(إرشاد السالك : انظر  ) ١(
  ). ٢/٥٠٠ (املدونة: انظر  ) ٢(
  . ولو أجله: )ق(ويف   ) ٣(
  ). ٢/٥٠٠ (املدونة: انظر  ) ٤(

 ]ب/٤٧ق[

 ]ب/١٢٢ر[



 
 

  
 

٦٧  

  فصل
هو ال يتكلم، ال جيرده حـىت يـدنو مـن           إذا حج األب بابنه الصغري، و     : وقال مالك 

ده يريد اإلحرام؛ فهو حمرم، وجينب ما جينب الكبري         . احلرم وال يطـوف بـه      فإذا جر ،
أحد مل يطف، وال يدخل طوافني يف طواف، وال بأس أن يسعى به بني الصفا واملروة                 

، وهو أخف، وال جيمع بني ١( الرمي عن نفسه وعن الصغريمن مل يسع(.  
 يف كتاب   فقال ابن القاسم   إذا طاف عن نفسه وطاف بالصيب معه حمموالً،          واختلف

جيزئ عـن   :  وقال عبد امللك   .جيزئ عن الصيب وحده، وال جيزئ عن الرجل       : حممد
   .)٢(يبالرجل، وال جيزئ عن الص

، وإن أعاد عـن الـصيب       –  مثل قول ابن القاسم    –ال جيزئ عن الرجل     : وقال أصبغ 
  .)٣(فهو أحب إيلّ

اوقال ابن القاسم إيل :  أيض ٤(] أن يعيد عن نفسه[جيزي عن الصيب، وأحب(.  
ال جيزي عن واحد منـهما؛ عـن الطـواف عـن الـصيب              : )٥(ابن شعبان عند  وملالك  

  . )٦(]وعن نفسه[
  أن جيزي عن الصيب، وال فرق بني أن يطـوف بـه حممـوالً               القياس:  قال الشيخ 

على دابة، أو على رجل، وإنَّ املقال يف الرجل إذا أشرك يف عمله، وقـصد الطـواف                 
  .عن نفسه وعن الصيب

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٣٥٩(، النوادر والزيادات )٥١٨، ١/٥١٧ (، ذيب املدونة)٤٣٤، ٢/٣٦٧ (املدونة  ) ١(
  ). ١/٤٧٣ (ملسائل املدونةاجلامع   ) ٢(
النوادر : انظر. أنه واجب أن يعيد عن نفسه، وجيزئ عن الصيب: والذي يف النوادر والنكت من قول أصبغ  ) ٣(

  ). ٣٣٣ص (، النكت )٢/٣٥٩(والزيادات 
  ). ٣٣٣ص (، النكت )٢/٣٥٩(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
 بن حممد بن ربيعة العماري املصري، من ولد عمار بن حممد بن القاسم بن شعبانبو إسحاق، أ: هو   ) ٥(

 ومناقب ، الزاهي الشعباين يف الفقه، وأحكام القرآن:له. ياسر، ويعرف بابن القرطي نسبة إىل بيع القرط
 طبقات الفقهاء، )٥/٢٧٤(ترتيب املدارك : انظر. ٣٥٥مات سنة .  واملناسك، والرواة عن مالك،مالك

  )١/١٢٠(، شجرة النور الزكية )١٦/٧٨( سري أعالم النبالء ،)١٥٥ ص (للشريازي
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٦(

ــج [  احلـ
   ]بالصغري

 

 حكـــم [
من طيف  
بـــــــــه 
   ]حمموالً



 
 

  
 

٦٨  

ا            ل حممد وقا مل جيـز عـن واحـد       :  يف رجلٍ محل رجالً، فطـاف بـه طوافًـا واحـد
  .)١(منهما

، وهـو يف    جيزي عنهما ويعيد عن نفسه على وجـه االستحـسان         : وقول ابن القاسم  
هذا خبالف من أتى حبجة عن نذره وعـن حجـة اإلسـالم؛ ألنَّ تلـك حجـة واحـدة،                 

ــذا ــهما   وهـ ــزي عنـ ــب أن جيـ ــا، فوجـ ـ ــسهما مجيع ــان بأنفـ ــصان طائفـ   / ن شخـ
  .واالستحباب أن يعيد عن نفسه

ا ألجزأ عنهما وإن طاف به ماشي.  
ا وال خالف فيمن طاف لنفسه وبرجل معه؛ ليعلمه الطواف، جاز عنهما مجيع .  

أن جيزئ عنهما، فيجزئ عن احملمول مبرتلة لو : وكذلك أرى إذا طاف به حمموالً   
ا؛ ألنـه            كان على دابة إذا طيف به على ذلك لعذر ملرض أو غريه، وجيزئ اآلخر أيـض 

ا على السعي بني الصفا واملروة طائف بنفسه، وقياس.  
فإن رمى سبعة عن نفسه وعن الصيب؛ مل جيز عنهما : وأما الرمي؛ فهو على وجهني

  . بال خالف
  .ي عن واحد منهماهل حيتسب ا عن نفسه أو عن الصيب ؟ وال جيز: وخيتلف

 )٢(]األخـرى [وإن رمى سبعة عن نفسه، مث سبعة عن الصيب، مث تقـدم إىل اجلمـرة         
ا  ٣(ففعل مثل ذلك، مث الثالثة كذلك؛ أجزأ عنهما قوالً واحد(.  

وإن رمى األوىل بأربعة عشرة حصاة واحدة عن نفسه، وأخـرى عـن الـصيب حـىت                 
؛ أجزأ عنهما  ا[أمتَّ ٥(لل ال مينع اإلجزاء ، ألنَّ ذلك خت)٤(]مجيع(.  

  ـــــــــــــــــ
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه  ) ١(
  . األوىل): ر(يف   ) ٢(
  ). ٢/٣٥٩(، النوادر والزيادات )١/٥١٨ (، وذيب املدونة)٢/٣٦٧ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
فإن رمى عن نفسه حصاة وعن الصيب حصاة حىت رمى أربع عشرة : قيل أليب عمران): (١٥٩ص (يف التقييد   ) ٥(

  ). هذا أحد، وينبغي أن جيزئه إذا فعل، وال يؤمر بذلكما نص على: حصاة هل جيزئه؟ فقال

 ]أ/٤٨ق[

ــوال [ أحـ
الرمي عن 
ــريه   ]غـــ

 



 
 

  
 

٦٩  

  .)١(أنه يرميها، ويبين على ما تقدم :  فيمن نسي حصاة، فذكر من الغدوقد قال
مل األشواط الثالثة ويف بطن املسري)٢(وإذا طاف به غري حممول؛ ر .  

  .)٣(ال يرمل به: فقال ابن القاسم إذا كان حمموالً، واختلف
  .)٤(يرمل به: وقال أصبغ

ـري املـشركني   واألول أحسن؛  الـنيب   ألنّ سبب ذلك يف الطواف يريد أن ي  قـوة 
  .)٥(قد أوهنتهم محى يثرب: أصحابه، وقد كان املشركون قد قالوا

يف به حمموالً لصغر أو مرض خارج عن ذلك   . ومن طِ
 
 

  

  ـــــــــــــــــ
رمي حصاة، فإنه يرميها مث : وإذا ذكر ذلك من الغد، أي): ٤/٩٨(وقال يف املنتقى ). ٢/٤١٩ (املدونة  ) ١(

  . يعيد رمي ما رمى بعدها من يومها، مث يرمي لليوم الذي ذكرها فيه إن كان قد رماها
هو أن ميشي و ،لم الر: ومنه. يدل على رقة يف شيء يتضام بعضه إىل بعض أصلٌ:الراء وامليم والالم: الرمل  ) ٢(

٢/٤٤٢ رمل(مقاييس اللغة معجم : انظر.  ويهز يف مشيته الكتفني كاملبارز بني الصفني،ايف الطواف سريع( ،
  . )١٥٠ ص(التعريفات 

  ). ٢/٣٧٦(والزيادات النوادر   ) ٣(
  ). ٢/٣٧٦(النوادر والزيادات   ) ٤(
، باب ، ومسلم يف احلج)١/٤٩٤) (١٦٠٢ (، باب كيف بدء الرملاحلديث أخرجه البخاري يف احلج  ) ٥(

  . { اسمن حديث ابن عب) ٢/٩٢٣) (١٢٦٦( يف الطواف استحباب الرمل



 
 

  
 

٧٠  

   فصل
فـال خيـرج يتيمـه إال أن خيـشى          : تيم خيرج إىل احلج    يف وصي الي   وقال ابن القاسم  

وإذا جاز له أن خيرجـه؛ جـاز   : قال. عليه الضيعة، وال جيد من يكلفه، فيجوز له ذلك      
وكذلك األب يف ولده، ال خيرجه وينفق عليه من مال الصيب، إال : قال. )١(له أن حيجه

ا ملا أكـرى        فإ. أن ال جيد من يكفله، وخياف عليه الضيعة        ا؛ كان ضامن ن أخرجه اختيار
  .)٢(يشخص به عليه، وملا زادت نفقته لومل

 كلها من مال الصيب، وإذا خرج الصيب بوجه جائز أنفق عليه نفقة احلج: قال حممد
ا ا أو أم ا أو وصي ٣(كان أب(.  

  .)٤(بل ما أصاب الصيب من صيد فذلك يف مال الصيب : وقيل: قال
أجيز أن حيرم به إذا خرج به، ملا يرجى له مـن األجـر يف ذلـك، وألنَّ الغالـب                    ف

ــه   ــب علي ــسالمة ممــا يوج ــا/ ال ــن    . دم ــع م ــة؛ مل مين ــاج إىل الفدي ــان حيت   وإن ك
ب الفدية يسري، وقـد أبـيح للوصـي أن يتـصرف مـن مالـه                      ذلك أن حيرم به؛ ألنَّ خطْ

  .صيد؛ فليس هو الغالبوأما ال. بالشيء اليسري، فهو يف هذا املوضع أخف
 خرج به تعديا؛ ألنه ال خيشى عليه لو خلَّفه أن جيوز له أن حيرمـه؛ ألنَّ  )٥(وأرى لو 

، فإذا وصل إىل امليقات؛ كان إحرامه أوىل وأفضل   .التعدي إمنا كان قبلُ
، والزائد مـن  )٦(ويكون على الصيب من النفقة القدر الذي كان ينفقه لو مل خيرج به        

  .إال أن يكون السعر يف الطريق أو البلد الذي يوصل إليه أرخصمال الوصي، 
ا يف الطريق قبل اإلحرام أو يف احلـرم؛ كـان يف مـال الوصـي إذا                  وإن أصاب صيد

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٣٦٨ (املدونة  ) ١(
، )١/٤٧٥ (اجلامع ملسائل املدونة: وانظر). ٢/٥١٨ (، وذيب املدونة)٤٢٥، ٣٦٩، ٢/٣٦٨ (املدونة  ) ٢(

  ). ١/٢٩٠(وعقد اجلواهر 
  ). ٢/٣٥٨(ادات النوادر والزي  ) ٣(
  ). ٢/٣٥٨(النوادر والزيادات   ) ٤(
  . وأن لو): ر(يف   ) ٥(
  ). ١٦٨ص (، الكايف )١/٤٨٦ (، اإلشراف)٢/٥١٨ (، ذيب املدونة)٢/٣٦٩ (املدونة  ) ٦(

 ]ب/٤٨ق[

على من  [
ــون  تكـــ
ــة  نفقــــ
ــصيب  الــ
إذا خــرج 
بـــــــــه 
ــي   ]الوص

 



 
 

  
 

٧١  

وإن أخرجه بوجه جائز ؛ كان ما أصـاب يف مـال الـصيب؛ ألنـه لـو مل         . أخرجه تعديا   
  .)٢(ك شيئًا ، فلم يؤثر اإلحرام يف ذل)١(حيرم به ، لكان ذلك يف ماله 

 
 
 

  

  ـــــــــــــــــ
ية وال جزاء الصيد إن أحرم به وفعل موجبهما ، ألن وال تسقط عنه الفد) : (١٧٨ص (    قال يف عدة الربوق )١(

  ).الويل إمنا يضطر إىل اخلروج به ، ال إىل إحرامه ، فكأنه هو الذي فعل
ومواهب اجلليل ) ٢/٥١٢(وإرشاد السالك ) ١/٢٩٠(عقداجلواهر : وانظر). ١٦٨ص (الكايف : انظر  ) ٢(

)٢/٤٨٦ .(  



 
 

  
 

٧٢  

   فصل
وإذا أسلم النصراين وأعتق العبد أو احتلم الصيب، أو حاضت اجلارية بعرفة عـشية              

 )١(؛ أحرم حينئذٍ ولبى ووقف، وأجزأه عـن ، أو قبل طلوع الفجر من ليلة املزدلفة  عرفة
  .)٢(حجة اإلسالم

 اجلارية يف إحرام ؛ مـضوا علـى إحـرامهم ذلـك، ومل       وإن كان العبد أو الصيب أو     
 .)٤( حجة اإلسالم )٣(يكن هلم أن حيلوه، ومل جيزه عن

 
 
 

  

  ـــــــــــــــــ
  . من ):ق(يف   ) ١(
  ). ١/٥١٣ (، ذيب املدونة)٣٨١، ٢/٣٨٠ (املدونة: انظر  ) ٢(
  . من): ق(يف   ) ٣(
  ). ١/٥١٣ (، ذيب املدونة)٣٨١، ٢/٣٨٠ (املدونة: انظر  ) ٤(

ــم [ حكــ
ــن زال  مـ
ــانع  مــــ
الوجــوب 
عنــه قبــل 
ــرام  اإلحـ

  ]وبعـــده 
 



 
 

  
 

٧٣  

 
)١( 

ال بـأس أن يـدخل حينئـذ، ويـستحب أن يـدخل             :  فيمن جاء مكة لـيالً     وقال مالك 
ا ٣(  ليالًيدخل مكة لطواف العمرة ~وقد كان عمر بن عبد العزيز . )٢(ار( .  

 حىت ميـسي؛ ليـصل      إن جاء بعد العصر أحب له أن يقيم بذي طوى         : وقال حممد 
.  دخل فال بأس أن يؤخر الطواف حىت تغرب الشمس)٤(فإذا. ه وسعيه بني طوافه وركوع  

   انـتقض وضـوؤه؛ توضـأ،    )٥(فـإن . فريكع ويسعى إن كـان بطهـر واحـد        / فإن طاف، 
  .)٦(وإن خرج وتباعد؛ بعث دي . وأعاد الطواف والسعي إن كان مبكة

م املغرب على ركعيت الطواف : قال حممد د   . )٧(ويقَ
  . )٨(ذلك واسع : وقال أبو مصعب

  ـــــــــــــــــ
  . أو الصبح: )ق(ويف   ) ١(
  ). ١/٥١٨ (دونة، وذيب امل)٢/٣٦٣ (املدونة  ) ٢(
عن محيد بن يعلى بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز قدم ليالً وهو ) ٣/٢٣١(أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه   ) ٣(

ا إىل النيب صلى اهللا عليه : قلت. مث نفر قبل أن يصبح، فقضى عمرته من ليلته، معتمر وقد ورد ذلك مرفوع
ة باملرأة حتيض، فيدركها احلجوسلم، فأخرج أبو داود يف امل لَّ ) ١٩٩٦(، فتنقض عمرا ناسك، باب املُهِ

، والنسائي يف )٣/٢٦٤) (٩٣٥ ( من اجلعرانة، باب ما جاء يف العمرة، والترمذي يف احلج)٢/٢٠٦(
خرج من   أن رسول اهللا  ش الكعيبرحعن م) ٥/١٩٩) (٢٨٦٣(ل مكة ليالً ، باب دخومناسك احلج

 فلما ، فأصبح باجلعرانة كبائت، مث خرج من ليلته، فقضى عمرته، فدخل مكة ليالً،ا ليالً معتمراجلعرانة
 فمن أجل ،رف طريق مجع ببطن س، حىت جاء مع الطريق؛ خرج من بطن سرف؛زالت الشمس من الغد

وال نعرف حملرش الكعيب عن ، هذا حديث حسن غريب (:قال أبو عيسى. ذلك خفيت عمرته على الناس
  ) ١٧٥٨(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ). غري هذا احلديث النيب 

  . وإن دخل: )ق(ويف   ) ٤(
  . وإن: )ق(ويف   ) ٥(
  . من كالم مالك) ٢/٣٨٣(النوادر والزيادات   ) ٦(
ومن أخر : قال مالك: قال ابن القاسم: (، ونصه عن مالك؛ حكاه ابن القاسم)٢/٣٨٤(النوادر والزيادات   ) ٧(

 املغرب، وبعد الغروب؛ وإن ركعهما قبل أن يصلي. الركعتني بعد العصر؛ فليصلهما بعد أن يصلي املغرب
أن مالكًا خيره بني تعجيل املغرب ) ٣/٤٥٧(ويف البيان والتحصيل ). وبعد صالة املغرب أحب إلينا. أجزأتاه

  ). يف أول وقتها وبني توصيل الركعتني
  ).٢/٣٨٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٨(

 ]أ/١٢٣ر[



 
 

  
 

٧٤  

  يـؤخر الــدخول  : ، فعلـى قـول مالــك  /  إذا أتـى بعــد أن صـلى الــصبح  وخيتلـف 
  .)١(حىت تطلع الشمس، فإن دخل؛ أمسك عن الطواف

 يدخل حينئذ ويطوف ويركع؛ ألنه أجـاز الركـوع للطـواف بعـد              وعلى قول مطرف  
  .)٢(الصبح ما مل يسفر 

  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٣٨٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ١(
إن الناس ليتركونه : هل يتنفل الرجل بعد الفجر بالركوع ؟ قال: قيل ملالك): (٢/٣٨٥(يادات يف النوادر والز  ) ٢(

ا ). وما هو بالضيق جدا (قال ابن حبيب): ٢/٣٨٥(ويف النوادر والزيادات أيض :ف وابن املاجشون قال مطر
  ). ن يركع لطوافه حينئذ وقد فعله عمر بن اخلطابفال بأس أ: فيمن طاف بعد الصبح وهو يف غلس

 ]أ/٤٩ق[



 
 

  
 

٧٥  

  فصل
وذلك حتية ذلـك  . )١(ويبتدئ من دخل املسجد احلرام باستالم الركن ، مث الطواف       

 بركعتني حتية املسجد    ويبتدي يف مسجد النيب      .)٣(، وال يبتدي بالركوع     )٢(املسجد
  .)٤( قبل أن يأيت القرب ويسلم، وهذا قول مالك

  .)٥(بسم اهللا، والسالم على رسول اهللا: يقول إذا دخل: وقال ابن حبيب
أنه يبتدي بالسالم من موضعه، مث يركع، ولو كان دخولـه مـن البـاب الـذي                 : يريد

ى            )٧ (]فوقف[، ومروره عليه    )٦(بناحية القرب   فسلَّم، مثَّ متـادى إىل موضـع قريـب فـصلَّ
  .فيه؛ مل يكن ضيقًا

؛ ألنَّ البيت )٨(اين، وال يستلم اللذين يليان احلجرويستلم من األركان األسود واليم   
  . ×مل يتم من هناك على قواعد إبراهيم 

، ×  أعاد ذلك املوضع على قواعد إبـراهيم       ب )٩(وقد كان عبد اهللا بن الزبري     

  ـــــــــــــــــ
، النوادر والزيادات )٤/٣٦(البيان والتحصيل ) ١/٥١٩ (، ذيب املدونة)٢/٣٩٦ (املدونة: انظر  ) ١(

)٢/٣٧٢ .(  
  ). ١/٣٦٧(، املعونة )١/٤٨٣ (اجلامع ملسائل املدونة: انظر  ) ٢(
  ). ٤/٣٦(البيان والتحصيل : انظر  ) ٣(
  ). ٢/٣٣٦(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
  ). ٢/٣٣٦(النوادر والزيادات   ) ٥(
  . يرى منه القرب): ر(يف   ) ٦(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٧(
  ). ١/٣٣٧(، التفريع )١/٥٢٠ (ملدونةوذيب ا) ٢/٤٠٨ (املدونة: انظر  ) ٨(

ر   ا، وهو جزء من : احلِج ِرك هذا اجلانب حمطم الكعبةَ ت قريش ا يلي امليزاب، ملا هدمتهو احلطيم مم
  ) .١/٢٣١(، غريب احلديث للحريب )١/١٩٢(مشارق األنوار : انظر. الكعبة

ولد سنة اثنتني للهجرة .  { بن العوام بن خويلد القرشي األسدي، بد اهللا بن الزبريع: أمري املؤمنني  )  ٩(
د يف صغار الصحابة، ويف العلم أحد العبادلة الفقهاء ه أمساء. باملدينة، عبنت أيب بكر الصديق، وخالته أم 

 .  بعد موت يزيد بن أيب سفيان من املسلمني إالّ بين أمية بالشامبويع باخلالفة.  أمجعني أم املؤمنني عائشة
ل يف مجادى اآلخرة سنة ثالثٍ وسبعني، وهو عند الكعبة ، أسد الغابة )٣/٩٠٥(االستيعاب : انظر. قُتِ

 )٤/٨٩(، اإلصابة )٣/٣٨١(، سري أعالم النبالء )٣/٢٤٥(

ما يبـدأ بـه     [
د دخـول   عن

]املسجدين
 

ما يقبـل   [
ــستلم  ويـ
من أركان  
ــت   ]البيــ



 
 

  
 

٧٦  

جـاج        )١(واستلمهما   ، فلـم        ، وأعـاده علـى مـا        )٢(، مث أزال ذلـك احلَ كـان عليـه قبـلُ
  . )٣(يستلما

  . )٤(ويستلم احلجر بالفم، فإن مل يستطع لزحام أو غريه؛ فباليد 
  . )٦)(٥(ال يقبل :  يف املدونةمالك يف تقبيل اليد، فقال واختلف

  ـــــــــــــــــ
بسنده عن يزيد بن رومان، عن ) ١/٤٨٩) (١٥٨٦(فضل مكة وبنياا ، باب بيان أخرج البخاري يف احلج  ) ١(

 ألمرت بالبيت ، لوال أن قومك حديث عهد جباهلية،يا عائشة> :قال هلا   أن النيب < عائشةعروة، عن 
 فبلغت به ،اا غربي وباب،اا شرقي باب، وجعلت له بابني،لزقته باألرض وأ، فأدخلت فيه ما أخرج منه،فهدم

 وشهدت ابن الزبري حني هدمه :قال يزيد. على هدمهبفذلك الذي محل ابن الزبري . <أساس إبراهيم
ر،وبناه ج  أين :قلت له ف:قال جرير.  أساس إبراهيم حجارة كأسنمة اإلبل وقد رأيت، وأدخل فيه من احلِ

رفدخلت.  اآلنهيكَرِ أُ:قال؟ موضعه  ج  فحزرت من :قال جرير.  ها هنا: فقال، فأشار إىل مكانٍ، معه احلِ
  .  أو حنوها،احلجر ستة أذرع

 الذي حاصر ابن الزبري كان على رأس اجليش األموي.  بن احلكم الثقفياحلجاج بن يوسفأبو حممد، : هو  ) ٢(
األنساب للسمعاين : انظر. هـ٩٥مات سنة .  لبين أمية عشرين سنةتولّى على إثرها إمرة العراق. مبكة، وقتله

  ).٢/١٨٤(، ذيب التهذيب )١/٥٠٩(
 ملا احترق البيت زمن : قال،عطاءعن ) ٢/٩٦٨) (١٣٣٣(، باب نقض الكعبة وبنائها أخرج مسلم يف احلج  ) ٣(

 تركه ابن الزبري حىت قدم الناس املوسم يريد ؛ فكان من أمره ما كان،يزيد بن معاوية حني غزاها أهل الشام
 ، يف الكعبة أشريوا علي،يا أيها الناس( : فلما صدر الناس قال، أو حيرم على أهل الشام،أن جيرئهم

 أرى أن ،ق يل رأي فيهارفإين قد فَ( :قال ابن عباس). ؟أو أصلح ما وهى منها ؟  مث أبين بناءها ،ضهاأنق
فقال ).   وبعث عليها النيب،ا أسلم الناس عليها وأحجار،ا أسلم الناس عليه وتدع بيت،تصلح ما وهى منها

 مث ،ا إين مستخري ريب ثالثً؟ فكيف بيت ربكم،هدجِ حىت يلو كان أحدكم احترق بيته ما رضي( :ابن الزبري
 فتحاماه الناس أن يرتل بأول الناس يصعد ،فلما مضى الثالث أمجع رأيه على أن ينقضها). عازم على أمري
 فنقضوه حىت ، فلما مل يره الناس أصابه شيء تتابعوا، حىت صعده رجل فألقى منه حجارة؛فيه أمر من السماء

 إين :وقال ابن الزبري.  حىت ارتفع بناؤه؛ فستر عليها الستور، فجعل ابن الزبري أعمدة، األرضبلغوا به
 وليس عندي من النفقة ما يقوي ،لوال أن الناس حديث عهدهم بكفر> :قال  إن النيب : تقولمسعت عائشة

ا خيرجون  وباب،ا يدخل الناس منهوجلعلت هلا باب ، أذرع لكنت أدخلت فيه من احلجر مخس؛على بنائه
 حىت أبدى ؛ أذرع من احلجر فزاد فيه مخس:قال).  ولست أخاف الناس،فأنا اليوم أجد ما أنفق( :قال. <منه
فبىن عليه البناء،ا نظر الناس إليهأس ،اد يف  فز، فلما زاد فيه استقصره،ا وكان طول الكعبة مثاين عشرة ذراع

 كتب ؛ فلما قتل ابن الزبري، واآلخر خيرج منه، أحدمها يدخل منه؛ وجعل له بابني،طوله عشر أذرع
 نظر إليه  وخيربه أن ابن الزبري قد وضع البناء على أس، بن مروان خيربه بذلكاحلجاج إىل عبد امللك
ا ما زاد يف طوله  أم.ا لسنا من تلطيخ ابن الزبري يف شيءٍإن( : فكتب إليه عبد امللك،العدول من أهل مكة

هفأقر،ا ما زاد فيه من احلِ وأمرِجفنقضه وأعاده إىل بنائه).  وسد الباب الذي فتحه،ه إىل بنائه فرد .(  
  ). ١/٥١٩ (ونة، وذيب املد)٢/٣٦٤ (املدونة: انظر  ) ٤(
  . تقبل): ق(ويف   ) ٥(
  ). ٢/٣٧٤(، النوادر والزيادات )١/٥١٩ (، ذيب املدونة)٢/٣٦٤ (املدونة: انظر  ) ٦(

صـــــفة [
  ]االستالم

 



 
 

  
 

٧٧  

  .)١(قبلي:  يف خمتصر ما ليس يف املختصروقال
  .)٢(إن قبل يده؛ فحسن : وقال أشهب

  .)٣(ويستلم اليماين باليد، ال بالفم
  .)٤(ال يقبلها : فقال يف املدونةيف تقبيل اليد، واختلف 

  . يقبل: يف كتاب حممد وقال
 ا،  وهو أحسن يل حلديث أيب الطف يف املوضعني مجيع)رسـول   : ، قـال )٥ رأيـت

ا    اهللا أخرجـه  .  معه، ويقبـل احملجـن  )٦(، ويستلم الركن مبحجنٍ   يطوف بالبيت راكب
  .)٧(مسلم 

  .يد اليت جيتمع ا عند احلاجة لليد؛ جاز أن يقبل الوإذا جاز أن يقبل احملجن
  .)٨(إذا استقبل الركن محد اهللا، وكرب:  يف اموعةوقال مالك

ا بك، وتصديقًا   :  يقول عند استالمه   وقال ابن حبيب   بسم اهللا، واهللا أكرب، اللهم إميان
  ـــــــــــــــــ

 مس اليماين؛ ليس بشيء، ومل  يف تقبيل اليد عندوما روي عن مالك): (٢/٣٧٤(قال يف النوادر والزيادات   ) ١(
  ).  تقبيل اليد فيه، وال يف األسودير مالك

، باب استحباب استالم الركنني اليمانيني يف الطواف وتقبيل اليد فيهما هو املوافق ملا أخرج مسلم يف احلج  
ما تركته منذ :  يستلم احلجر بيده، مث قبل يده، وقالرأيت ابن عمر: ، عن نافع، قال)٢/٩٢٤) (١٢٦٨(

  .  رأيت رسولَ اهللا
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه  ) ٢(
  ). ٢/٣٧٤(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ). ٢/٣٦٤ (املدونة   )٤(
.  وحفظ عنه أحاديثَ، رأى النيب . مث الليثي، بن عبد اهللا بن عمرو الكناينأبو الطفيل عامر بن واثلة: هو  ) ٥(

. هـ١١٠ :وقيل هـ،١٠٢ :يل وق، .هـ١٠٠ مات سنة ،آخر من مات من الصحابة.  له صحبة:بن عدياقال 
  )٧/٢٣٠(اإلصابة ، )٣/٤٦٨(سري أعالم النبالء : انظر

 :واجلمع. كل عود معطوف الرأس فهو حمجن: قال ابن دريد.  الرأس كالصوجلانمعطوفةعصا  :احملجن  ) ٦(
  .)١٢٣، ص حجن(املصباح املنري ، )١٣/١٠٨حجن  (لسان العرب: انظر. احملاجن واحلجون

: ، بلفظ)٢/٩٢٧) (١٢٧٥(، باب جواز الطواف على بعري وغريه، واستالم احلجر أخرجه مسلم يف احلج  ) ٧(
  ). ل احملجنويقب، ويستلم الركن مبحجن معه، يطوف بالبيت رأيت رسول اهللا (

  ). ٢/٣٧٢(النوادر والزيادات   ) ٨(

ما يقـول   [
إذا استلم  
أو حاذى  
ــر   ]احلجـ

 



 
 

  
 

   .)١(ملا جاء حممد نبيك 
  .)٢(يكرب وميضي : وقال،  يف املدونةوأنكر ذلك مالك

، ويستلم يف أول شوط، وليس    )٣(ومن مل يقدر على االستالم؛ فإنه ال يدع التكبري          
  .)٤(عليه بعد ذلك يف بقية األشواط شيئًا، إال أن يشاء 

ــرغ  ــذلك إذا ف ــود إىل    / وك ــه أن يع ــيس علي ــوع؛ فل ــواف، وأراد الرك ــن الط   م
  .)٥(الستالم، فإن ركع مث أراد اخلروج إىل السعي؛ عاد فاستلم ا

ـا؛ ابتـدأ باالسـتالم، وال بـأس أن يـستلم مـن لـيس يف                      وإن طاف بعد ذلك تطوع
  .)٦(طواف

. )٧( أن يضع اخلدين على احلجر وكره مالك 
  ـــــــــــــــــ

وقد جاء هذا الذكر موقوفًا عن : أقول). ١/٤٧٩ (، واجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٧٣(النوادر والزيادات   ) ١(
عن علي ) ٥/٧٩(، والبيهقي يف السنن الكربى )١/١٥٧(لصحابة، فأخرجه الطرباين يف األوسط عدد من ا

 . عن ابن ) ٥/٣٣(وعبد الرزاق يف مصنفه .  { عن ابن عمر) ٦/٧٦(وأخرجه الطرباين يف األوسط
). فيه احلارث، وهو ضعيف، وقد وثق): (٣/٢٠٤جممع الزوائد  (قال اهليثمي عن أثر علي .  { عباس

 وقد أخذ ذا األثر الشافعي). رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح: ({ وعن أثر ابن عمر
  ) ٤/٥٧(معرفة السنن واآلثار للبيهقي : انظر. وغريه رمحهم اهللا تعاىل

  ). ١/٤٨٠ (اجلامع ملسائل املدونة: وانظر). ١/٥٢٠ (، ذيب املدونة)٢/٣٦٤ (املدونة  ) ٢(
  ). ١/٥١٩ (، ذيب املدونة)٢/٣٦٩ (املدونة: انظر  ) ٣(
: وانظر . إال أن يشاء، إال يف الطواف الواجب،ه أن يستلم يف ابتداء طوافهليس علي): ٢/٣٩٧ (يف املدونة  ) ٤(

  ). ١/٥٢١ (ذيب املدونة
  ). ١/٤٨٤ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٢١ (، ذيب املدونة)٢/٣٧٩ (املدونة  ) ٥(
 هل يستلمه من ليس يف ،ا عن الركن وسألنا مالكً:بن القاسماقال ( ):٢/٣٧٩(، ويف )٢/٣٩٦ (املدونة  ) ٦(

ومن شأن الناس استالم الركن : قال مالك): (٢/٣٧٤(ويف النوادر والزيادات ).  ال بأس بذلك: قال؟طواف
  ). بأسمن غري طواف، وما بذلك من 

 : قال؟ إن وضع اخلدين واجلبهة على احلجر األسود أرأيت:قلت البن القاسم: (، وفيه)٢/٣٩٧ (املدونة  ) ٧(
ويف ). ٣/٤٢٠(، والبيان والتحصيل )١/٥٢٠ (ذيب املدونة: وانظر).  هذه بدعة: وقال،أنكره مالك
قد روي ذلك عن عمر وابن عباس، ولعل مالكًا إمنا كرهه : قال ابن حبيب): (١/٤٨٠( يونس اجلامع البن

ا رى واجب ومن فعله يف خاصته؛ فذلك له. خيفة أن ي.(  
ا إىل النيب : أقول   وقد ورد ذلك مرفوع من الصحابة، فأخرج ابن خزمية يف صحيحه وفعله عدد ، 

: ، وسجد عليه، مث قالاحلجررأيت حممد بن عباد بن جعفر قبل : بن عبد اهللا، قالعن جعفر ) ٤/٢١٣(
له، ويسجد عليه، وقال ابن عباسرأيت خالك ابن عباس عمر بن اخلطاب:  يقب ل وسجد عليه، مث رأيتقب 

= 

٧٨  

 ]ب/٤٩ق[



 
 

  
 

٧٩  

  
 

، فال )٢(مفروضة، ومسنونة، ومتطوعة، ال يقصر على دون سبع    : )١(والطواف سبع 
  .يزاد عليها 

، فإن ابتدأ من    )٤(، مثَّ جيعل البيت عن يساره       )٣(ويبتدئ الطائف من الركن األسود      
بني اليمـاين إىل  ، ويكون قد ألغى ما      )٥(]إىل األسود وأجزأ  [اليماين؛ متادى يف السابع     

  .األسود
جر   .)٦( ألغى ذلك الشوط، واحتسب من بعده بسبع وإن ابتدأ من احلِ

ا، فجعل البيت عن ميينه؛ مل جيزه، وأعاد، وإن كان قد رجع إىل  وإن طاف منكوس
  .)٨)(٧(بلده

ا إال لعذر مرض أو غريه            ا، وال يطوف راكب أن يؤخر   وليس عليه ،  )٩(والطواف ماشي 
 =  ـــــــــــــــــ

وال بأس إن خلي له ): (٤/٥٢معرفة السنن  (قال الشافعي.  فعل هكذا، ففعلت رأيت رسولَ اهللا: قال
السجود  وحده كره مالك): (٢/٤٩٤احلاشية (وقال ابن عابدين ).  أن يقبله، مث يسجد عليهاألسودالركن 
وقال النووي ). مجهور أهل العلم على استحبابه، واحلديث حجة عليهو. إنه بدعة: وقال ،رجعلى احلَ

 وابن عباس  عن عمر بن اخلطاب فحكاه ابن املنذر؛ا السجود على احلجر األسودأم): (٨/٦٢اموع (
 هو :وقال مالك، ينا فيه عن النيب و وقد ر:قال.  وبه أقول: قال ابن املنذر.وطاوس والشافعي وأمحد

 مجهور العلماء على : فقال، عن اجلمهور يف املسألتنيواعترض القاضي عياض املالكي بشذوذ مالك. بدعة
 : وقال مجيعهم:قال. لها يقب ال: فقاال، والقاسم بن حممد،ا يف أحد قوليه مالكً إالّ،أنه يستحب تقبيل اليد

  ).  بدعة: فقال،ا وحده مالكً إالّ،يسجد عليه
  ). ١/٣٣٧(التفريع : انظر  ) ١(
  ]. ال تقتصر على دون سبعة): [ق(ويف   ) ٢(
  ). ١/٥١٩ (، وذيب املدونة)٢/٣٩٦ (املدونة: انظر  ) ٣(
  . )١٧٠ص (التلقني : انظر  ) ٤(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ). ١/٣٣٧(التفريع : انظر  ) ٦(
  . إىل بالده): ق(ويف   ) ٧(
  ). ١/٥٢٣ (، وذيب املدونة)٢/٤٠٦ (املدونة: انظر  ) ٨(
  ). ١/٥٢٣ (، وذيب املدونة)٢/٤٠٦ (املدونة: انظر  ) ٩(

ــدأ [  مبتــــ
ــواف  الطـــ

ــفته  ]وصــ
 



 
 

  
 

٨٠  

  .ذلك ليصح
طـويف مـن    >: فقـال .  أين أشتكي  شكوت إىل رسول اهللا     : )١ (ك وقالت أم سلمة  

  . )٢ (<وراء الناس وأنت راكبة
ا  ويف البخاري ومسلم أنَّ النيب       ألن يـراه  : ب قـال ابـن عبـاس   ، )٣( طاف راكب

  . )٤( الناس وليشرف ويسألوه، فإن الناس غشوه
ا ٥(أخرجه مسلم . كراهية أن يصرف الناس عنه: قال أيض(.  

اوقال ابن القاسم فإن رجع إىل بلده أو . )٦(يعيد ما مل يقف: ن عذرٍ م فيمن طاف راكب
د أو تطاول؛ أجزأه، وأهدى  ع٧(ب(.  

 طاف يف )٨(وال يطاف يف احلجر وال من وراء زمزم، وال يف سقائف املسجد، وإن 
 منه الناس يلي البيـت، وهـو مـن          )١٠(، ألنَّ املوضع الذي ينصرف    )٩(احلجر؛ مل جيزه  

  .البيت، فإمنا طاف ببعض البيت

  ـــــــــــــــــ
  أم املؤمنني، القرشية املخزومية سهل بن املغرية: وقيل، وامسه حذيفة،هند بنت أيب أمية، أم سلمة: هي  ) ١(

 وهاجرت معه ،بن عمهاا وهو ،كانت حتت أيب سلمة بن عبد األسد.  معروفة بامسها، مشهورة بكنيتها<
: انظر. هـ٦١ماتت يف آخر سنة .   النيبأبو سلمة؛ تزوجهاوملا مات .  هاجرت إىل املدينة مث،إىل احلبشة

  ).٨/١٥٠(اإلصابة ، )٨/٨٦(الطبقات الكربى 
، باب ، ومسلم يف احلج)١/١٦٦) (٤٦٤(، باب إدخال البعري يف املسجد للعلة أخرجه البخاري يف الصالة  ) ٢(

  ). ٢/٩٢٧) (١٢٧٦(ز الطواف على بعري جوا
، باب جواز ، ومسلم يف احلج)١/٤٩٥) (١٦٠٧(، باب استالم الركن مبحجن أخرجه البخاري يف احلج  ) ٣(

  .  { ، عن ابن عباس)٢/٩٢٦) (١٢٧٢(الطواف على بعري 
، من حديث جابر بن )٢/٩٢٦) (١٢٧٣(، باب جواز الطواف على بعري وحنوه أخرجه مسلم يف احلج  ) ٤(

  .  { ، وليس من حديث ابن عباس{عبداهللا 
بدالً عن ) يضرب: (، وفيه)٢/٩٢٧) (١٢٧٤(، باب جواز الطواف على بعري وحنوه أخرجه مسلم يف احلج  ) ٥(

  ). يصرف(
  . ما مل يفت): ق(يف   ) ٦(
  ). ٤/٢١٣(، االستذكار )١/٥٢٣ (، وذيب املدونة)٢/٤٠٦ (املدونة  ) ٧(
  . فإن): ق(يف   ) ٨(
  ). ١/٥٢٣ (، وذيب املدونة)٤٠٦، ٢/٣٩٧ (املدونة: انظر  ) ٩(
  . يتطرق): ق(يف  ) ١٠(



 
 

  
 

٨١  

؛ ألجزأه، ألنه ليس مـن البيـت، ولـيس حيـسن أن يفعـل               )١(لو تسور من الطريق   و
  .ذلك

ا أو     . )٢(وإن طاف يف سقائف املسجد من زحام الناس؛ أجزأه         وإن فعل ذلك اختيار
ا من الشمس؛ أعاد  ٣(فرار(.  

ا من الشمسال جيزيه، وإن : يف اموعة قال ابن القاسم ٤(كان فرار(.  
  .)٥(وهو كالطائف من خارج املسجد : قال أشهب

  ال جيـزئ الطــائف مـن وراء زمــزم؛ ألنـه حيــول بينـك وبــني     / : وعلـى قوهلمــا 
  .)٦(البيت، كما حالت اسطوانات السقايف بينه وبني البيت 

  

  

  ـــــــــــــــــ
  . تسور من الطرف): ق(يف   ) ١(
عن سحنون أنه ال ميكن أن ينتهي ) : (٣٣٤:(ونقل عبد احلق يف النكت والفروق ). ٢/٤٠٨ (املدونة: انظر  ) ٢(

  ).الزحام إىل السقائف
 بل قد انتهى األمر بالناس أن يطوفوا بعد السقائف مبسافة ليست يسرية، على أن منهم من يطوف من: أقول

  .فلله احلمد واملنة. األدوار العليا
  ). ٢/٣٧٧(، النوادر والزيادات )١/٥٢٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٠٨ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ). ٢/٤٠٨ (املدونة  ) ٤(
  ). ٢/٣٧٧(النوادر والزيادات   ) ٥(
   .) فال بأس بذلك؛ من طاف وراء زمزم من زحام الناس:قال مالك): (٢/٤٠٨ (يف املدونة  ) ٦(

رمبا كثر الناس يف الطواف؛ حىت : قيل له:  عن مالكوقال أشهب): (٢/٣٧٧(ويف النوادر والزيادات 
أرجو أالّ يكون : ر الطواف حىت خيف ذلك؟ قاليكونوا خلف زمزم، والنساء من ورائهم إىل البيت، أيؤخ

بالطواف كذلك بأس . (  

 ]أ/٥٠ق[



 
 

  
 

٨٢  

  فصل
ا، وال بغري وضوء ١(وال يطوف جنب(.  

ال جيزئه، وهو مبرتلـة مـن مل يطـف؛          :  وابن القاسم  فقال مالك  فعل،   واختلف إذا 
 )٤(وإن أصاب النساء يف عمرة أفسدها، فيطـوف . )٣( أخرى )٢(يرجع، وإن بلغ إىل بلدة 

  .)٥(ويسعى وحيل، مث يأيت بعمرة أخرى
، )٦(]وطـاف [وكذلك إذا كان يف حج، وطاف طواف اإلفاضة بغري وضوء؛ توضأ،  

  .)٧(مثَّ يأيت بعمرة أخرى 
وإن كان ذلك يف طواف القدوم، مث مل يذكر حىت أصاب النساء، كان مبرتلة من مل       

طَلَ بـبطالن الطـواف الـذي قبلـه    )٨(]السعي[يطف لإلفاضة؛ ألنَّ     ب الذي كان حني قدم .
وقد كان عليه أن يأيت بالسعي إذا طاف طواف اإلفاضة، فإذا مل يفعـل؛ توضـأ وطـاف          

  .)٩(، مث حيل، مث يأيت بعمرة وسعى
  ـــــــــــــــــ

  ).٣٧٠-١/٣٦٩(املعونة : انظر  ) ١(
  . وإن بلغ بالده): ق(ويف   ) ٢(
  ). ٥٢٧، ١/٥٢٦ (، ذيب املدونة)٢/٤٠٣ (املدونة  ) ٣(
  . فيطوف بوضوء): ق(ويف   ) ٤(
  ). ٢/٤٠٣ (املدونة  ) ٥(
  ). ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(
 أرى : قال، يطوف طواف االفاضة على غري وضوء،ا قال يف الرجل مالكًأن): (٢/٣٠٦ (والذي يف املدونة  ) ٧(

الذي طافه لالفاضة ا بعد طوافه  إال أن يكون قد طاف تطوع، فيطوف طواف االفاضة،عليه أن يرجع من بالده
، )١/٥٢٧ (وذيب املدونة .) أجزأه من طواف االفاضة؛ا فإن كان قد طاف بعده تطوع،بغري وضوء

ا فيحزيه: (م يف قولهوتعقب مالكًا ابن عبد احلك حترير املقالة (، فقال )إال أن يكون طاف بعده تطوع
  ). زيه؛ إذ ال جيزئ تطوع عن واجبال حي): (١/٣٤٢

 اليت ذكر يف مسألة الذي طاف وجه وجوب العمرة: قال عبد احلق): (٣٣٦ص (قال يف النكت والفروق 
ر بأن يأيت : على غري وضوء يذكر ذلك، وقد وطئ النساء أنه ملا كان بوطئه قد اخنفضت حرمة إحرامه؛ أُمِ

 أن العمرة:  رمحه اهللاومثل هذا مروي عن ابن عباس.  وطء فيه، وهى العمرةبطواف يف إحرام صحيح، ال
  ). فاعلم. عليه

  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   )٨(
أنه ملا كان بوطئه قد اخنفضت حرمة  ... وجه وجوب العمرة: (قال عبد احلق). ٢/٤٠٤ (املدونة: انظر  ) ٩(

مر بأن يأيت بطوافٍ يف إحرام صحيح ال وطء فيه وهى العمرة    ومثل ذلك مروي عن ابن عباسإحرامه، أُ
  )٣٣٦(النكت والفروق ).  عليه فاعلمأن العمرة

 حكـــم [
ــارة  الطهـ

]للطواف  
 



 
 

  
 

٨٣  

يعيد مـا كـان مبكـة، فـإذا أصـاب النـساء           :  فيمن طاف بغري وضوء    )١(وقال املغرية 
وأما السعي بني الصفا واملروة؛ فلم خيتلـف        . وخرج إىل بلده؛ أجزأه، وال شيء عليه      

ا، أو على غري وضوء  ٢(املذهب أنه يصح، وإن كان جنب(.  
أول ما بـدأ بـه   : )٣( ك حديثُ عائشة األصل يف وجوب الطهارة للطواف    :وقد قيل 
  .)٤(، مث مل تكن عمرة حني قدم مكة أنه توضأ مث طاف بالبيترسول اهللا 
  .)٦(ديث احل... ، فلم أطف بالبيت )٥( قدمت مكة وأنا أحيض:وقالت

ــديثني  ــال احل ــنيب    / وك ــوء ال ــون وض ــل أن يك ــل، وحيتم ــواف حمتم    للط
والصالة، وحيتمل أن يكون للصالة؛ ألن عقب الطـواف صـالة، وحمتمـل أن يكـون                

  .)٧(؛ ألنه تيمم لرد السالم ذلك للطواف على وجه االستحسان
اعها مـن الطـواف أن يكـون ذلـك للطـواف، أو         يف امتن  ك وحيتمل حديث عائشة  

  . اليت بعقب الطواف حلرمة املسجد؛ ألنَّ احلائض ال تدخلهألجل الصالة
  ـــــــــــــــــ

روى .  بن احلارث بن عبد اهللا، أبو هاشم القرشي املخزومي املدين اإلمام الفقيه بن عبد الرمحناملغرية: هو   )١(
، وكان فقيه أهل كان يفيت يف حياة مالك.  بن أنس وهشام بن عروة وحممد بن عجالن وغريهمعن مالك

، ذيب الكمال )١/١٤٣(ترتيب املدارك : انظر. هـ١٨٨: هـ، ويقال١٨٦تويف سنة . دينة بعد مالكامل
)٢٨/٣٨١.(  

  ). ٣٨١-٢/٣٧٩(، النوادر والزيادات )١/٥٣٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٠٩ (املدونة: انظر  ) ٢(
: وال جيزئ الطواف إال بطهارة خالفًا أليب حنيفة لقوله صلى اهللا عليه وسلم (هابوقال القاضي عبد الو  ) ٣(

ومل يذكر : قلت). ٣٧٠-١/٣٦٩(املعونة ). <الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا تبارك وتعاىل أباح فيه النطق>
  . بوجوب الطهارة للطوافاللخمي هذا احلديث مع أنه عمدة القائلني

، )١/٤٩٦) (١٦١٥(، باب من طاف بالبيت إذا قدم قبل أن يرجع أخرجه البخاري واللفظ له يف احلج  ) ٤(
  ). ٢/٩٠٦) (١٢٣٥(، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى أن يبقى على إحرامه ومسلم يف احلج

  . وأنا حائض: )ق(يف   ) ٥(
، باب ، ومسلم يف احلج)١/٤٨٢) (١٥٦١(، باب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج أخرج البخاري يف احلج   )٦(

  . حنوه) ٢/٨٧٠) (١٢١١(بيان وجوه اإلحرام، وأنه جيوز اإلفراد 
، والنسائي )١/٤١١) (٩٢٥(، باب دخول احلائض مكة ج؛ كتاب احل يف املوطأوأخرجه ذا اللفظ مالك

  ). ١/١٣٢) (٢٤٢(يف الطهارة، باب ذكر األمر بذلك للحائض عند االغتسال لإلحرام 
، لم يف احليض، ومس)١/١٢٧) (٣٣٧( يف احلضر إذا مل جيد املاء ، باب التيممأخرج البخاري يف التيمم  ) ٧(

 ، فلقيه رجل،من حنو بئر مجل  أقبل النيب :  اجلهيم األنصاريعن أيب) ١/٢٨١) (٣٦٩ (باب التيمم
  .  عليه السالم مث رد، فمسح بوجهه ويديه، حىت أقبل على اجلدار؛  عليه النيب فلم يرد،م عليهفسلَّ

]ب/١٢٣ر[



 
 

  
 

٨٤  

ال إعادة عليه، وهـو مبرتلـة     : فقال ابن القاسم  ،  )١(فيمن طاف بثوب جنس   واختلف  
   .)٢(من صلّى، مث ذكر بعد خروج الوقت 

  . )٣(يعيد:  أشهبوقال
 أنه بالفراغ مبرتلة ما     وإن صلّى الركعتني بثوب جنس؛ مل يعد على أصل ابن القاسم          

  .خرج وقته
يعيد ما دام مبكة، فإن خرج إىل بلده أجزأه ومل يعدمها، وبعث : ويف كتاب حممد

  .ن، وليس هذا بالبي)٤(دي
 أن يعيد إذا كان مبكـة مـا مل ختـرج أيـام الرمـي؛ ألنـه يف ذلـك مـؤد غـري                        وأرى
  .)٦)(٥(قاض

  هل يعيد، أم ال؟: إذا خرجت أيام الرمي، ومل خيرج شهر ذي احلجةوخيتلف 
فإن خرج شهر ذي احلجة مل يعد؛ ألنَّ الركعتني تابعتان للطواف، فال شيء عليه يف 

ي ااملوضع الذي يكون فيه مؤد ا ال قاضي.  
ا، وعليه الدم، وكان قضاء الركعتني علـى مثـل          ر الطواف؛ حىت يصري قاضيفإذا أخ

  . ذلك

  ـــــــــــــــــ
 والثاين وصف اهللا تعاىل به . يدرك بالبصرية وضرب، يدرك باحلاسة ضرب: وذلك ضربان، القذارة:النجاسة)  ١(

 )٤٨٣ص (مفردات القرآن ). ٢٨: التوبة(} 2 3 4{ : فقال،املشركني
 ذيب املدونةو). وهومبرتلة من صلى بنجاسة فذكر بعد ما مضى الوقت: (، وفيها)٢/٤٠٨ (املدونة  ) ٢(

  ). ٢/٣٨٠(النوادر والزيادات : وانظر). ١/٥٢٣(
 على من صلى يف ثوبٍ جنس، سواء كان متعمدا أو أنه ال يرى إعادة الصالة: نقل ابن عبد الرب عن أشهب  ) ٣(

ا، إال يف الوقت قال ): (٢/٣٨٠(والذي يف النوادر والزيادات ). ١/٥٥(الكايف البن عبد الرب : انظر. ناسي
وإن علم به بعد فراغه؛ أعاد الطواف والسعي . إن علم به يف طوافه، نزعه إن كان كثريا، وأعاد طوافه: أشهب

ا وإن تباعد فال شئ عليه، ويهدي، وليس بواجب. فيما قرب إن كان واجب.(  
  ). ٢/٣٨٠(النوادر والزيادات   ) ٤(
  . ال قاض: )ق(ويف   ) ٥(
، إال أن اإلمام اللخمي رأى أنه ال يعيد الطواف إذا مل يتنبه مع اتفاق اللخمي على شرط الطهارة من النجاسة  ) ٦(

لذلك؛ حىت خرج من مكة، وجيب عليه إعادته مىت تنبه قبل خروجه من مكة إىل مىن، ورأى مشهور 
اختيارات اإلمام اللخمي : انظر. يتنبه هلا حىت انتهى من طوافه؛مل جيب عليه اإلعادةاملذهب أنه إذا مل 

  ). ١/٤١٤(الفقهية 

ــم [ حكــ
ــواف  الطـ
ــوب  بثـــ
ــس ]جنــ



 
 

  
 

٨٥  

   فصل
  .)١( يف الطواف األول، وهو طواف القدوم  يف احلجالرمل

  .وال يرمل يف طواف اإلفاضة، وال يف طواف الوداع، وال يف طواف التطوع
 هل يرمل يف طواف اإلفاضة إذا قدم مراهقًا ومل يطف للقدوم، وهل يرمل             واختلف

   ؟ يف طواف القدوم إذا أحرم باحلج من التنعيم
  . )٢(  إذا أهلَّ من مكة يرمل يف الطواف{ كان ابن عمر: فقال حممد

  .)٣(؛ ألنَّ من أحرم من مكة ال يطوف حىت يرجعإذا رجع من عرفة: يريد
  .)٤(أحب إيلّ أن يرمل : وقال مالك
  ـــــــــــــــــ

  ). ١/٢٧٩(، وعقد اجلواهر )١/٥٠٣ (اجلامع ملسائل املدونة: انظر  ) ١(
املنتقى : وانظر).  من مكة، مل يرملشأ احلج إذا أنوكان ابن عمر: (، وفيه)٢/٣٧٥(النوادر والزيادات   ) ٢(

)٣/٤٦١ .(  
عن نافع أن عبد اهللا بن ، )١/٣٦٥) (٨١٤( يف الطواف ، باب الرمل؛ كتاب احلج يف املوطأأخرج مالك  ) ٣(

وكان ال .  حىت يرجع من مىن؛ وال بني الصفا واملروة،ف بالبيت مل يط؛ كان إذا أحرم من مكة{ عمر
  . يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة

 وال بني ، مل يطف بالبيت؛كان إذا أحرم من مكّة( :قوله): ٤٦١-٣/٤٦٠املنتقى (قال أبو الوليد الباجي   
ى؛الصفا واملروة ى يرجع من منعي ال يكون إالّ من أنّ: ملا ذكرناه قبل هذا) حتعقيب طوافٍ واجبٍ يف  الس 
ا باحلرم.  على من ورد من احللّ وأنّ الطّواف الواجب ال يكون إالّ.حج أو عمرةٍ ا من كان مقيمفال ؛وأم 

ى منصرفه من عرفة؛ يؤخر طوافه{  فكان ابن عمر،جيب عليه طواف أصالً ى يرجع من منفيطوف ، حت 
وكان ال يرمل إذا طاف : (وقوله ... لٍّألنه طواف واجب لواردٍ من حِ؛  فيسعى عقيب طوافه ذلك،لإلفاضة

 وأما ، الّذي كان يطوفه قبل اخلروج إىل عرفة،ع حيتمل أن يريد طواف التطو).حول البيت إذا أحرم من مكّة
ورواه عنه يف املدنية .  وهو الّذي اختاره مالك،ل فسنته الرم،نه يتعقّب قدومه من احللّ فإ؛طواف اإلضافة

ا كان إذا أحرم من مكّة أو غري مكّي،ابن كنانة وابن نافعٍ ا.  مكّيل ابن املوكان ال يرمل ز أنّ ابن عمروقد تأو 
 فهو خالف ؛ فإن كان األمر على ما تأوله، والرمل أحب إلينا:قال. لطواف اإلفاضة إذا أحرم باحلج من مكّة

 ويف املختصر.  فال خالف بينهما؛وإن كان األمر على ما قدمناه.  ما قدمناه ووجه قول مالكٍ.مذهب مالكٍ
.  فحسن؛ومن أهدى.  فال شيء عليه؛لومن ترك الرم.  فلريمل، حتى صدر؛ ومن أخر الطّواف:عن مالكٍ

ليه على وأنه إن تركه فال شيء ع.  الزمل ملن ورد من عرفةوهذا حيتمل أن يكون على ما قدمناه أنّ حكم الرم
ألنه ؛  وحيتمل أن يكون حكم هذا الطّواف أخف. وابن وهبٍ فيمن تركه يف طواف الورودرواية ابن القاسم

 وإنما شرع فيه ،لولذلك ال يلزمه الرم،  فإنه طواف حتلّلٍ ال طواف تلبسٍ بالعبادة،وإن كان واردا من احللّ
  هـ. أ). ل إذا كان بعده سعيالرم

  ). ٤/١٩٦(، االستذكار )٢/٣٧٥(النوادر والزيادات   ) ٤(

ـــــل [ الرم
ــفته  صــــ
ــه  ووقتــــ
واحلكمــة 
ــن  مــــــ
  ]مشروعيته

 



 
 

  
 

٨٦  

أحب إيلَّ أن يرمل، وليس ذلـك يف الواجـب كالـذي     :  فيمن أحرم من التنعيم    وقال
  .)١(حيرم من امليقات

او ذلك سواء، أحرم من امليقات أو غريه: قال أيض.  
  .؛ فريمل يف الطواف هلا إذا أحرم من امليقاتوأما العمرة
  .، أو غريه من املواضع القريبة إذا أحرم من التنعيموخيتلف

 مكـة يريـد     ملا قدم رسـول اهللا      :  قال ب حديث ابن عباس   واألصل يف الرمل  
ا وأصحابه ال يستطيعون أن يطوفوا بالبيت مـن  : عمرة القضاء، قال املشركون    إنَّ حممد

 لـريي   أن يرملـوا ثالثـة أطـواف      اهلزال، وقد أوهنتهم محى يثرب، فـأمرهم الـنيب          
دهم، قال   .  يرملـوا األشـواط كلـها؛ إال اإلبقـاء علـيهم     ومل ميـنعهم أن  : املشركني جلَ
  .)٢(أخرجه البخاري ومسلم

وإذا كـان   ،  )٣( يف حجة الوداع يف طواف القـدوم دون طـواف اإلفاضـة            مث أثبته   
ذلك سببه، وأثبت فيمن قدم من غري مكة، وأسقط من طـواف اإلفاضـة ومـن طـواف                

  ]أ/٥١ق[  . حلج أو لعمرة؛ ألنه يف معىن املقيم دخل من التنعيم/ ؛ سقط عمنالتطوع
   .)٤(والرمل على الرجال ، وال رمل على النساء 

   .)٥(يرمل به: فقال حممد يف املريض يطاف به حمموالً، واختلف
  . )٦(ال يرمل بالصيب إذا طيف به حمموالً : وقال ابن القاسم

  ـــــــــــــــــ
  ). ١/٥٢٢ (، وذيب املدونة)٢/٥٠٠ (املدونة  ) ١(
، باب استحباب ، ومسلم يف احلج)١/٤٩٤) (١٦٠٢( ، باب كيف كان بدء الرملأخرجه البخاري يف احلج  ) ٢(

  . { ، من حديث ابن عباس)٢/٩٢٣) (١٢٦٦( يف الطواف الرمل
: {، عن جابر بن عبد اهللا )٢/٨٨٦) (١٢١٨(، باب حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرج مسلم يف احلج  ) ٣(

 أنّ النيبا يف طواف القدوم، ومل يذكر الرمل يف طواف الوداع رمل ثالثًا، ومشى أربع  .  
  ). ٢/٣٧٦(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
ولو طيف باملريض الذي ال ): (١/٤٠١عقد اجلواهر (وقال ابن شاس ). ٢/٣٧٦(النوادر والزيادات : انظر  ) ٥(

  ).ويف الصيب قوالن. أنه يرمل به: نفسه، أو بالصيب فاملنصوص يف املريضيقدر على الطواف ب
أنه يرمل بالصيب إذا طيف به ): (٢/٢٤٢ املدونة ( عن مالكونقل ابن القاسم) ٢/٣٧٦(النوادر والزيادات   ) ٦(

  ).حمموالً

ــل[  الرمـــــ
للرجال دون  
ــساء   ]النـــــ

الرمل مبـن   [ 
ــه   ــف بـ طيـ

  ]حممــــوالً 
 



 
 

  
 

٨٧  

  .)١(يرمل به : وقال أصبغ
ال يرمل باملريض، وهو أحسن فيـه ويف الـصيب؛ ألنَّ           :  هذا وعلى قول ابن القاسم   

ا لريي قوته        السنة وإن طيـف بـه حممـوالً      .  وردت يف ذلك فيمن كان صحيح واملريض
  .خارج عن ذلك

ا يعيد الطواف إن ك: ومن تركه، فقيل ٣(ال إعادة عليه : وقيل. )٢(ان قريب(.  
  )٤(هل عليه الدم، أم ال ؟:  عليهة بعد القول أال إعادواختلف

ا؛ ألنه ليس مبؤكد، وقـد كـان فيـه الـسبب مـا          وال أرى يف مثل ذلك إعادة وال دم
  . تقدم ذكره 

 

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٣٧٦(دات النوادر والزيا: انظر  ) ١(
  ).٢/٤٠٨ (املدونة: انظر  ) ٢(
 يف تارك اخلبب يف طوافه، وقال أشهب): (٢/٣٧٦(، ويف النوادر والزيادات )٢/٤٠٨ (املدونة: انظر  ) ٣(

  ). ال يعيد الرمل: ال عبد امللكوق. إنه يعيد طوافه ما كان مبكة، وإن أهدى: والسعي يف املسيل، أو أحدمها
الذي وقفت عليه يف هذه املسألة، : (، يقول)٦(حاشية ) ١٧٩ص (وقد وقفت على تعليق حمقق التقييد    

ا أعاد: هو وأما ما ذكره اللخمي من اإلعادة مطلقًا . أنه إن كان مبكة أعاد: والثاين. أنه إن كان قريب فما وقفت
يعيد الطواف إن : فقيل: (وهذا وهم منه؛ سببه عدم قراءة املخطوط قراءة صحيحة، حيث قرأ: قلت). عليه

ا ويدل له مابعده؛ ). ال إعادة عليه: وقيل(والصواب كما هو مثبت أعاله، ). اإلعادة عليه: وقيل. كان قريب
  ).  عليه الدم، أم ال؟هل: واختلف بعد القول أن ال إعادة عليه: (حيث قال اللخمي

االستذكار : انظر.  أنه ال شيء عليهوإليه ذهب ابن القاسم. ، فروي عنه القول بالدم وبعدمهاختلف عن مالك  ) ٤(
 ذيب املدونة) هال دم علي: مث رجع عنه، وقال. عليه الدم:  يقولوكان مالك: (وقال الرباذعي). ٤/١٩٥(
  ). ٢/٣٧٦(النوادر والزيادات : وانظر). ١/٥٢٢(



 
 

  
 

٨٨  

  فصل
قبل علـى التكـبري،   وي. )٢( واإلخبات هللا تعاىل  )١( ويلتزم يف الطواف السكينة والوقار    

  .)٣(والتهليل واحلمد والثناء والدعاء 
  .)٤( يف املدونة مالك يف قراءة القرآن حينئذٍ، فكره ذلك واختلف
   .)٥( إذا كان خيفى، وال يكثر  يف كتاب حممدأشهبوأجازه 

ا    ،  )٦(احلديث مـا مل يكثـر     وال بأس بالكالم و    ولـيس هنـاك    ،  )٨) (٧(وال ينـشد شـعر
موضعه، وقد يستحب من ذلك ما كان يتضمن وعظًا، أوحتريضا على طاعة اهللا البيتني              

   .والثالثة
  .)٩(ويكره أن يشرب املاء، إال أن يضطره ظمأ 

   .)١٠(، وكرهه  يف التلبية يف الطواف، فأجاز ذلك مالكواختلف
؛ ألن التلبية إجابة ملا دعي له، فإذا تلبس مبـا دعـي إليـه كـان                  وأن ال يفعل أحسن

. االشتغال مبا دعي إليه أوىل  

  
  ـــــــــــــــــ

  ). ١/٤٨٥ (، واجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٦٧(النوادر والزيادات : انظر  ) ١(
  ). ٧١ص (خمتار الصحاح .  أخبت هللا تعاىل: يقال. اخلشوع:اإلخبات  ) ٢(
  ). ١/٢٧٩(، عقد اجلواهر )١/٣٣٧(التفريع : انظر  ) ٣(
والتفريع ). ٢/٣٥٧(النوادر والزيادات : وانظر). ١/٥٢٢ (، ذيب املدونة)٤٠٧، ٢/٤٠٦ (املدونة: انظر   )٤(

)١/٣٣٧ .(   
ا ابن عبد الرب يف الكايف ونقله عن مالك.  نقله عن مالكأن ابن املواز) ٢/٣٧٥(ويف النوادر والزيادات   ) ٥( أيض 

)١/١٤١ .(  
  ). ٢/٣٥٧(، والنوادر والزيادات )١/٥٢١ (، وذيب املدونة)٢/٤٠٦ (املدونة: انظر  ) ٦(
، والتوقيف )١٦٧ص (التعريفات : انظر. كالم مقفًى موزنٌ قصدا: الحويف االصط. العلَم:  يف اللغةالشعر  ) ٧(

  )٤٣٠ص (على مهمات التعاريف 
  ). ٣/٤١٦(، والبيان والتحصيل )١/٥٢١ (، وذيب املدونة)٢/٤٠٦ (املدونة: انظر  ) ٨(
  ). ١/٣٣٧(التفريع : انظر  ) ٩(
  ).١/٢٣٤(، الذخرية )١٣٩ص (، الكايف البن عبد الرب )٢/٣٦٥ (املدونة: انظر ) ١٠(

الــذكر يف [
ــواف الطـ

 

قــــــراءة [
ــرآن يف  الق
ــواف ]الطـ

ــالم [  الكـ
وإنــــشاد 
الشعر يف  
  ]الطــواف

 

ــة يف [ التلبي
الطــــواف

 



 
 

  
 

٨٩  

  فصل 
  .)١(طواف القدوم وطواف اإلفاضة وطواف الوداع :  ثالثةطواف احلج

ا  ا وندب وهي خمتلفة األحكام؛ سنةً وفرض.  
  .)٤( وأصحابه له ، لفعل النيب )٣() ٢(فطواف القدوم سنة

  ألمر اهللا تعاىل به، فقال بعـد ذكـر الوقـوف والتحـرمي             ؛)٥(وطواف اإلفاضة فرض :
﴿¤ £ ¢ ¡ � ~ }﴾ )٦( .  

ــه    ــدوب إلي ــوداع من ــواف ال ــول )٧(وط ــنيب ؛ لق ــدكم؛  > /ال ــرنّ أح   ال ينف
  .)٨( أخرجه مسلم ، والبخاري حنوه <حىت يكون آخر عهده بالبيت

 وقد جيزئ عن مجيعها طواف اإلفاضة ، إذا أضاف إليه السعي ملن أتـى مراهقًـا،           
  .وكان بعده عقب الطواف

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٣٧٣(املعونة : انظر  ) ١(
ما طلب الشارع من املكلف فعله : مردافة للمندوب، فمعناها: ويف االصطالح. الطريقة والسرية:  لغةالسنة  ) ٢(

ا غري جازم، بأن كانت صيغة طلبه نفسه ا تدل على عدم حتتيمه، أو اقترنت بطلب قرائن تدل على عدم طلب
، ومعجم )٣٥٤-١/٣٥٣(، وشرح خمتصر الروضة للطويف )١٣/٢٢٠(لسان العرب : انظر. التحتيم

  )٢٣٥ص (مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو 
:  عن عياض قوله)٢٠٥ص (ونقل الزرويلي يف التقييد ). ٣/٨٢(، والتاج واإلكليل )١٧٠ص (التلقني : انظر  ) ٣(

  ). وال من أركانه، لكنه عندنا سنة مؤكدةليس طواف القدوم من فروض احلج(
  ).  وليس مبعروف،وحكى ابن عبد الرب قوالً بركنية طواف القدوم): (٣/٩(وقال يف مواهب اجلليل 

فأما ): (١/٢٨٩(وقال يف إرشاد السالك ). وطواف القدوم واجب وجوب السنة): (١/٣٧٣(يف املعونة   ) ٤(
وجوب السنن، وال : معناه: قالوا.  اسم الوجوبوأوقع عليه مالك. طواف القدوم؛ فإنه سنة لغري املكي

  ).  رجوع لتركه
  ). ٣٣٦ص (والفروق ، النكت )١/٥٢٧ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٤ (املدونة: انظر  ) ٥(
 ، وهو طواف اإلفاضة،هذا هو طواف الزيارة): (٣/٢٨٥(قال ابن العريب يف أحكام القران ). ٢٩ ( احلج  ) ٦(

  ).  واية أركانه، ألنه أحد أعماله؛ وبه يتم احلج، باتفاقوهو ركن احلج
  ). ١/٥٣٠ (ذيب املدونة: انظر  ) ٧(
 واللفظ له، باب ، ومسلم يف احلج)١/٥٣٢) (١٧٥٥(، باب طواف الوداع أخرجه البخاري يف احلج  ) ٨(

ا { عن ابن عباس) ٢/٩٦٣) (١٣٢٧(وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن احلائض  مرفوع .  

 ]ب/٥١ق[

أنــــواع [
ــواف  الطـ
وأحكـــام 

  ]كل نـوع  



 
 

  
 

٩٠  

، إحرام الصحابة باحلج من مكة حبضرة النيب :  واألصل يف سقوطه عن املراهق
  .)١(مث نفروا إىل عرفات، ومل يطوفوا بالبيت 

 )٢(؛ كانوا يأتون مـراهقني، فينفـرون      بلغين أن بعض أصحاب النيب      : وقال مالك 
حبجهم وال يطوفون وال يسعون، مث يقدمون مىن، وال يفيضون من مىن إىل آخـر أيـام     
التشريق، فيأتون فيجلسون عن باب املسجد، مث يدخلون ويطوفون بالبيت ويـسعون،           

   .)٣(مث ينصرفون 
 أصل يف سقوطه عمن خرج عقب طواف اإلفاضة، وألن آخر عهده بالبيـت،              وهذا

  .)٤(فدخل بذلك الطواف يف عموم احلديث 
 وال جيزئ طواف القدوم عن طواف اإلفاضة؛ ألنه قدم الشيء قبل وجوبه، مبرتلـة     

  .من صلى صالة قبل وقتها
  . يف طواف الوداع، هل جيزئ عن طواف اإلفاضة ؟  واختلف

  .)٥(جيزئه: مالكفقال 
  . )٦(ال جيزئه : وقال حممد ابن عبد احلكم

  فمــن تطــوع  /  عــن الواجــب،  جيــزئ التطــوع )٧(أن ال : وأصــل املــذهب 
ـا، مث ذكـر أنـه عليـه يـوم مـن                      بركعتني ، مث ذكر أن عليه صالة الفجر، أو يـصوم يوم

  . عن الفرض، وال ذلك الصومزيه تلك الصالةرمضان؛ مل جت
  ـــــــــــــــــ

من حديث أنس بن ) ١/٤٧٨) (١٥٥١(، باب التحميد والتسبيح قبل اإلهالل  يف احلجأخرجه البخاري  ) ١(
من ) ٢/٨٨٣) (١٢١٦(، باب بيان وجوه اإلحرام، وأنه جيوز اإلفراد وأخرجه مسلم يف احلج.  مالك

  .  {حديث جابر بن عبد اهللا 
  . فينفذون حبجهم: يف املدونة  ) ٢(
  ). فيجزيهم طوافهم ذلك لدخوهلم مكة وإلفاضتهم ولوداعهم البيت: (، وفيه)٢/٤٠٥ (املدونة  ) ٣(
)٤ (  ؛ فأي طواف كان، للحديث؛ بل املقصود أن يكون آخر عهده بالبيت،ا لذاتهطواف الوداع ليس مقصود 

أجزأه فرض٣/١٣٧( مواهب اجلليل :انظر .اا أو تطوع .(  
  ).١/١٣٦(، الكايف البن عبد الرب )١/٣٥٦(التفريع : انظر  ) ٥(
  ).٣/٢٧٢(الذخرية : انظر  ) ٦(
  . أن): ر(يف   ) ٧(

 ]أ/١٢٤ر[

ــسألة[ : مــ
هل جيـزئ   
ــواف  طــــ
الوداع عـن   
ــة   ]اإلفاضـ

 



 
 

  
 

٩١  

ا للفرض، وأتى به عقب ، مث أحدث نية التطوع إذا تقدمت نية الفرض    واختلف ناسي 
  .)١(ه عن الفرضال جيزئ: فقال مالك، نية الفرض

  .)٢(جيزئه: وقال عبد امللك
، أنه وذلك فيمن سلم من ركعتني من الظهر، مث أتى بركعتني عقب ذلك بنية التطوع

ـا مـن ظهـارٍ، مث نـوى يف               . الظهر جيزئ عن متام   اليـوم  [أو صام تـسعة ومخـسني يوم
جيزئـه  : فقال  أن يأكل؛  )٤(]قبل[أو بيت الفطر، مث ذكر      . الستني التطوع  متام   )٣(]األخري

، وطوافه بـاقٍ علـى     )٦(  باقٍ على النية األوىل    )٥(ورأى أنه . ذلك اليوم عن متام الشهرين    
ا منه أنه وفّى بالنية األوىل النية األوىل؛ ألنه مل ينو رفضها، وإمنا أحدث النية الثانية ظن.  

 وهو ذاكر ملا عليـه      وينبغي ملن رد اجلواب يف الطواف إىل ذلك، فإن نوى التطوع          
وإن كان ذلك على وجه النسيان بعد أن نوى         .  عنه من طواف اإلفاضة؛ مل جيزه التطوع     

  ]أ/٥٢ق[  .اإلفاضة، مث احنلت نيته لقرب ذلك؛ أجزأه/ طواف
، ومل جيزئـه علـى أصـل قـول     ؛ أجزأه على قول عبد امللكطوعوإن أحدث نية الت   

  . والصوم يف الصالةمالك
  .، هل جيزئه فعله بغري نية حمدثة؟  فيما بعدت فيه النية يف احلجوقد اختلف

  .  )٧(أا جتزيه عن الوقوف : ، ومل يعرفها فقيل فيمن أتى عرفة
  .)٨(ال جتزيه : وقيل

  
  ـــــــــــــــــ

  ). ٢/٣٨٩(النوادر والزيادات   ) ١(
  ). ٢/٣٨٩(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ). ق( من ما بني املعكوفني مثبت  ) ٤(
  . وطوافه): ر(يف   ) ٥(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(
  )٤/٢٨٦(االستذكار : انظر.  وأيب حنفية والشافعي عن مالكحكاه أبو ثور  ) ٧(
  )٤/٢٨٦(االستذكار : انظر. ، ومل ينقله عن أحدحكاه أبو ثور   )٨(



 
 

  
 

٩٢  

   فصل
، وعمـن أحـرم مـن احلـل إذا كـان            )١(الطواف األول يسقط عمن أحرم مـن مكـة          

وعمن أحرم من احلل بعمـرة، مث أردف مـن احلـرم، وال دم يف شـيء مـن        . )٢(مراهقًا
  .)٣(ذلك

ن احلل، فتـرك الطـواف والـسعي حـىت خـرج إىل       فيمن أتى غري مراهق م     واختلف
  . )٤(عليه الدم : فقال ابن القاسم، عرفة

  .)٥(ورأى أن تقدمه قبل الوقوف سنة 
  .)٦(ال شيء عليه: وقال أشهب

ا إليه، يريد    ألن أصحاب النيب  : ورآه مندوب؛ أحرموا باحلج  ملا أحلوا من العمرة
ا ألمـرهم الـنيب         )٧( من مكة  فلو كان مؤكد ،      فيحرمـوا، مث     أن خيرجـوا إىل التنعـيم 

  .يدخلوا فيطوفوا
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ١/٣٣٩(التفريع : انظر  ) ١(
  ). ١/٣٣٩(، التفريع )٢/٣٦٨ (املدونة: انظر  ) ٢(
  ).٢/٣٦٨ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ).٢/٣٧٥ (املدونة  ) ٤(
  ). ١/١٦٥(الكايف البن عبد الرب : انظر  ) ٥(
  ). ٣/٢٧٣(الذخرية : انظر  ) ٦(
، من حديث )٢/٨٨٣) (١٢١٦(، باب بيان وجوب اإلحرام، وأنه جيوز فيه اإلفراد مسلم يف احلجأخرجه   ) ٧(

  . {جابر بن عبد اهللا 

عمـــــن [
يــــسقط  
ــواف  طــ
  ]القـــدوم



 
 

  
 

٩٣  

  فصل 
  .)١(ويوايل بني الطواف والركوع والسعي

ق الطواف م    ا، أو يكـون              وإن فر ا؛ مل جيزه، إال أن يكون ذلـك التفريـق يـسري تعمد
  .لعذر وهو على طهارته

  .)٢(]أوله[فإن انتقضت طهارته؛ توضأ، واستأنف الطواف من 
ولـو بـىن بعـد أن    :  يف كتاب حممد قال ابن القاسم  وسواء انتقضت تعمدا أو غلبة،      

  .)٣(كمن مل يطف توضأ؛ لرجع 
 على الطائف، وقد بقي عليـه شـوط أو شـوطان؛ فـال بـأس أن         وإن أقيمت الصالة  

   .)٤(يتممهما إىل أن تعتدل الصفوف 
؛ ألن )٥(وإن كان يف أول الطواف؛ قطع وصلى، مث بىن على مـا كـان مـن طـواف                 

  . )٦(اخلروج إىل الفريضة ضرورة 
  .)٧(يبتدي: فقال ابن القاسمازة،  إذا خرج لصالة جن واختلف

  .)٨(يبين :  يف كتاب حممدوقال أشهب
  .)٩(وإن خرج لنفقة نسيها؛ ابتدأ : وقال ابن القاسم

 جنـازة، وهـو يف اخلـروج     يبين إذا كان يف مثل ما يبين أو كانت   وعلى قول أشهب  

  ـــــــــــــــــ
  ). ١/٣٣٨(التفريع : انظر  ) ١(
  ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٢(
 ).٢/٣١٤(ل للخرشي شرح خمتصر خلي: وانظر). ٤٠٣، ٢/٤٠٢(ة املدون: انظر  ) ٣(
  ). ١/٣٣٨(التفريع : انظر  ) ٤(
  . كان طاف): ق(يف   ) ٥(
  ). ١/٣٣٧(، التفريع )١/٥٢٩ (، وذيب املدونة)٢/٤٠٧ (املدونة: انظر  ) ٦(
  ). ٣/٢٣٩(، والذخرية )١/٥٢٩ (ذيب املدونة  ) ٧(
  ). ٣/٢٤٠(الذخرية : وانظر). ٣/٤٣٣(تحصيل البيان وال  ) ٨(
  ). ١/٥٢٩ (، وذيب املدونة)٢/٤٠٧ (املدونة  ) ٩(

املــواالة [
ــني  بـــــ
أشــــواط 
  ]الطــواف



 
 

  
 

٩٤  

  . )١(إىل النفقة أعذر
ق بني الطواف والركوع ناسيا،        واختلف إذا نـسيهما  : فقـال يف كتـاب حممـد    إذا فر
   .)٣(ركعهما، وأعاد السعي )٢(حىت سعى

  .)٤(وقيل يبتدئ: قال
 يركـع؛ توضـأ، واسـتأنف    إن انتقض وضوءه بعد متام طوافه وقبـل أن    : وقال مالك 

ـــا  ـــا الطـــواف تطوع ؛ ألن الـــركعتني مـــن الطـــواف، ويوصـــالن   )٥(أو واجب /   
  .)٦(بالطواف، إال أن يبعد، فال يرجع ويركع، ويهدي 

ا؛ مل يبتدئه، إال أن يشاء إذا مل يتعمد احلدث وإن كان الطواف تطوع .  
نتقضت طهارته، فيجـدد  أن يقول مثل ذلك إذا ا   : ويلزم على قوله يف الثاين أنه يبين      
ا الطهارة ويبين، إن كان الطواف واجب.  

إذا مل يذكر الركعتني حـىت جـامع؛ يعتمـر    :  الثاين من املدونة يف كتاب احلج  وقال  
  .)٧(وإن كان مل يركعهما حىت عاد إىل بلده؛ ركعهما حيث هو، وأهدى .ويهدي

  .)٨(يركعهما، ويرجع:  وقال املغرية
. ؛ أعاد الطواف والـسعي  )٩(وإذا نسيهما من الطواف األول، مث ذكر قبل يوم التروية         

  ـــــــــــــــــ
 وهو أعذر من ، يبين إذا خرج للنفقة إن مل يطلوعلى قول أشهب: (، وفيه)٣/٢٤٠(الذخرية : انظر  ) ١(

  ). اجلنازة
  . سعىي): ر(ويف   ) ٢(
  ). ١/٥٣٤ (، وذيب املدونة)٢/٤٨٩ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ). ٣/٢٤٢(الذخرية : انظر  ) ٤(
ا): ق(ويف   ) ٥( وكان واجب .  
  ). ١/٥٣٣ (ذيب املدونة). ٢/٤٠٧(، واملدونة )١/٣٦٧ (موطأ مالك  ) ٦(
  ).٢/٤٥٥ (املدونة  ) ٧(
  ). ٣/٢٤٣(الذخرية : انظر  ) ٨(
 ويتزودون باملاء استعدادا ،ن احلجاج يروون فيه اإلبل مسي بذلك أل،يوم الثامن من ذي احلجة: يوم التروية  ) ٩(

، ذيب األمساء )١٤/٣٤٥روى (لعرب ، لسان ا)١٥/٢٢٥(ذيب اللغة :  انظر.عرفةللذهاب إىل 
  ) ١٩٤ص (املطلع على أبواب املقنع ، )٣/١٢٣(

 ]ب/٥٢ق[

ــواالة [ املـ
بــــــــني  
ــواف  الطــ
  ]والركعتني

 



 
 

  
 

٩٥  

  .)١(؛ كان كاملراهق، خيرج وال يطوف أو يوم عرفةوإن ذكر يوم التروية
فإن خرج قبل أن يطـوف      . أن يطوف قبل أن خيرج    : يةويستحب له إذا كان يوم الترو     

  .فذكر وهو بعرفة، أو بعد الوقوف، فإنه إذا طاف طواف اإلفاضة؛ أضاف إليه السعي
هل يسقط عنه ويكون كاملراهق، أو ال يسقط؛ ألنّ النـسيان فيـه          :  يف الدم  واختلف

  ضرب من التفريط؟ 
وإن نسيهما من طـواف اإلفاضـة،   . ساء؛ اعتمر وأهدىوإن مل يذكر حىت أصاب الن     

  .مث ذكر يف أيام الرمي؛ أعاد الطواف وركع وال دم عليه
  .وإن خرجت األيام، ومل خيرج شهر ذي احلجة؛ طاف وركع

يف الدم، وإن خرج الشهر كان عليـه الـدم، فـإن أصـاب النـساء؛ اعتمـر              واختلف  
  .وأهدى كاألول

، مث ذكر بعد خروج ذي احلجة، ومل يصب النساء؛          وإن نسيهما من الطواف األول    
يصري مبرتلة من مل يطف، ملـا مل يـضف        [كان عليه هدي لتأخري طواف اإلفاضة؛ ألنه        

  .إليه السعي
؛ ألنه كان عليـه أن يقدمـه،   )٢(] هل يكون عليه هدي لتأخري طواف القدوم   وخيتلف

اف اإلفاضة ويركـع    فلما فات ذلك حىت وقف؛ كان عليه هدي، مث عليه أن يطوف طو            
ا ويسعى، فلما نسي ذلك حىت خرج الشهر؛ كان عليه هدي أيض .  

 فـيمن طـاف الطـواف األول      وقال مالـك  . أن ال دم عليه عن األول     : وظاهر املدونة 
 ملا أخر من الطواف إذا أصاب النساء؛ ألنه مل يتعمـد،            )٣(ال دم عليه  : على غري وضوء  

ال عمرة عليه، والعمـرة جتـزئ مـن ذلـك           : هو مبرتلة املراهق، وجل الناس يقولون     و
  .)٤(كله

  ـــــــــــــــــ
  ). ٣/٢٤٣(الذخرية : انظر  ) ١(
  ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٢(
  ).٢/٣٤٣(الذخرية : انظر  ) ٣(
 ). ٢/٤٠٤ (املدونة: انظر  ) ٤(



 
 

  
 

٩٦  

إذا ذكر بعد فراغه من حجه وهو مبكة، أن الطواف األول كان علـى   : وقال حممد 
  ولـــيس مبرتلـــة املتعمـــد    ./غـــري وضـــوء؛ طـــاف وســـعى، وال دم عليـــه    

  ]أ/٥٣ق[  /. )١(والناسي
  
  
  

 
  

   

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٣٨٠(النوادر والزيادات   ) ١(

 ]ب/١٢٤ر[



 
 

  
 

٩٧  

   فصل
ق بني ق بني .  الطواف والسعي؛ مل جيب عليه أن يستأنفوإن فر وكذلك، إذا فر

   .السعي نفسه، وخرج جلنازة أو لنفقة أو ما أشبه ذلك ما مل يطل، فإنه يستأنف الطواف
 فيمن طاف، ومل خيرج إىل الصفا يسعى، حىت طاف يف كتاب حممد وقال مالك

أحب إيلّ أن يعيد الطواف مث يسعى، وإن مل يعدِ الطواف؛ : ا أو سبعني سبع)١(]تنفله[
  .)٢(رجوت أن يكون يف سعة 

يكره أن :  فيمن طاف وركع، مث مرض ومل يستطع املشي حىت انتصف النهاروقال
  .)٣(يفرق بني الطواف والسعي 

  .)٤(يبتدئ : قال ابن القاسم
 فيمن طاف ليالً، وأخر السعي قال مالك. [مل يفعل؛ أجزأهوهذا استحسان، فإن 

وإن كان قد نام وانتقض وضوؤه؛ فبئس ما . )٥(]حىت أصبح، فإن كان بطهر؛ أجزأه
وإن خرج من مكة؛ أهدى، . صنع، وليعد الطواف والسعي واحلالق ثانية إن كان مبكة

  .)٦(وأجزأه 
ا، وهو قادر على وهذا يدل على أن إعادة املريض ا ق خمتار ستحسان؛ ألنّ هذا فر

  .فرآه جمزئًا عنه، وال إعادة عليه إن مل تنتقض طهارته. أن يسعى قبل أن يصبح
ا ا؛ لرجع وإن : وقوله أيض ولو كان واجب ، إذا انتقضت الطهارة أنه يعيد، استحسانٌ

 احلائض، فلم ، ويصح من)٧(بلغ بلده؛ ألن السعي يصح بغري طهارة إذا سعى بالقرب 
وجه د عيكن ملراعاة انتقاضها إذا ب.  

  ـــــــــــــــــ
  ). ق(بني املعكوفني مثبت من ما   ) ١(
  ). ٤/٢٢٠(، االستذكار )٢/٣٨٣(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ). ٣/٤٢٥(، البيان والتحصيل )٢/٣٨٢(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ). ٢/٣٨٣(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ). ق(مابني املعكوفني ساقط من   ) ٥(
  ). ٢/٣٨٣(النوادر والزيادات   ) ٦(
  . لسعي يصح منه بغري طهارة إذا سعى بالقربألن ا: لعلها  ) ٧(

املــواالة [
ــني  بـــــ
ــواف  الطـ
والـــسعي 
ــني  وبــــ
أشــــواط 
ــسعي   ]الـ

 



 
 

  
 

٩٨  

 
)١( 

؛ حـىت يكـون آخـر عهـده     ال ينفـرنّ أحـد  >: قول النيب األصل يف طواف الوداع   
   .)٣ (< بالبيت)٢ (]الطواف[

ريهم، من حاج أو معتمر، ومل يكن خروجه        فكان من خرج من مكة من أهلها أو غ        
أو من قدم لتجارة أو غريها، ومل يكن حـج وال          . بفور طوافه لإلفاضة أو طواف التطوع     

اعتمر، فخرج أحد ممن تقدم ذكره، وال يريد الرجوع، أو يريد ذلك بعد أن يبعد عـن        
  . مكة؛ فإنه يطوف عند خروجه

أو مل  ،)٤(ه من حج أو عمـرة، أو طـاف طـواف تطـوع    ومن كان خروجه بفور طواف  
  . ؛ مل يكن عليه طواف)٥(يكن بفور ذلك، وكان سفره إىل املوضع القريب 

   إن كــان يعتمــر مــن التنعــيم: فــيمن خــرج للعمــرة/ ، يف املدونــةوقــال مالــك
وإن كـان يعتمـر مـن اجلحفـة أو غريهـا مـن       . ؛ مل يكن عليه طواف الوداع   أو اجلعرانة 

  .)٦(املواقيت؛ فإنه يطوف للوداع 
  .)٧(طواف الوداع على النساء والصبيان والعبيد وعلى كل أحد : قال ابن القاسم

لـشيء  أن يكون عند سفره وخروجه من غري تراخٍ، فإن اشتغل بعـده با            : ومن شرطه 
  . )٨(اليسري فال بأس
  ـــــــــــــــــ

وطواف الصدر مستحب ليس بواجب، وهو ): (١/٥٣٠ (ويسمى طواف الصدر، قال يف ذيب املدونة  ) ١(
  ). طواف الوداع

  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ). ٨٩ص (سبق خترجيه   ) ٣(
ا): ر(ويف   ) ٤( طاف تطوع .  
ص (والتقييد على ذيب الرباذعي ) ٤/٧١(انظره يف البيان والتحصيل . ما دون املواقيت: د القربوح  ) ٥(

٢٢٥ .(  
  ). ١/٢٨٨(عقد اجلواهر الثمينة : ، وانظر)١/٥٣١ (، وذيب املدونة)٢/٥٠٢ (املدونة  ) ٦(
  ). ١/٥٣١ (ذيب املدونة، و)٢/٥٠١ (املدونة  ) ٧(
  ).١/٢٨٧(عقد اجلواهر : انظر  ) ٨(

 ]ب/٥٣ق[

ــرط [ شــ
ــواف  طــ
ــوداع   ]الـ

 



 
 

  
 

٩٩  

إن اشترى بعض جهازه أو طعامه، فأقام يف ذلك سـاعة؛ مل يكـن عليـه        : قال مالك 
  .)١(إعادة

ا أو بعض يوم؛ أعاد : قال ابن القاسم ٢(وإن أقام يوم(.  
، أو ليعـد مرفقـا؛ مل       إن بـات يـستأنف الكـراء      :  يف املبـسوط   وقال ابن املاجشون  

  .)٣(يعد
ع مث أقام الغد مبكة فهو يف سعة أن خيرج :  يف املختصروقال مالك ٤(ومن ود(.  

 )٥(ولو جاز أن جيتزئ بذلك مع طول اإلقامة؛ ألخر        . والقول األول أسعد باحلديث   
وأما إن خرج من فوره، . اف اإلفاضة، ألنه جيزئ عن طواف الوداع إذا خرج بالفورطو

  . )٦(؛ فليس عليه أن يعيدفأقام بذي طوى
خـوف               واستحب مالك  ـا، ومل ي ملن خرج، ومل يطف للوداع أن يرجع إن كان قريب 

ا من كريه        أصحابه، وال منع ٨(ف ذلك، وكان قـد أبعـد؛ مل يرجـع       فإن خا . )٧(فوت( .
  .  )١٠( مل يطف للوداع )٩( رجالً من مر الظهران وقد رد عمر بن اخلطاب

  .)١٢(كريها  امرأة قبل أن تطوف للوداع؛ خرجت، ومل حيبس عليها)١١(وإن حاضت

  ـــــــــــــــــ
  ). ١/٣٥٦(التفريع : وانظر). ٢/٥٠١ (املدونة  ) ١(
  ). ١/٢٨٨(، عقد اجلواهر )١/٣٥٦(التفريع : وانظر). ٢/٥٠١ (املدونة  ) ٢(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه  ) ٣(
  ). ٢/٥٠١ (املدونة  ) ٤(
  . ألجزأ): ق(يف   ) ٥(
  ).١/٢٨٨(عقد اجلواهر : انظر  ) ٦(
رِي): (٤٦ص  (يف شرح غريب ألفاظ املدونة   )٧( احلمال على : بفتح الكاف وكسر الراء وتشديد الياء هو: الكَ

  ). دوابه وعلى عنقه
  ) .١/٢٨٨(، عقد اجلواهر )١/٣٥٦(، التفريع )٢/٥٠١ (املدونة: رانظ  ) ٨(
  ). ٤٦(سبق التعريف به : مر الظهران  ) ٩(
  ). ١/٣٧٠) (٨٢٤(، باب وداع البيت ؛ كتاب احلج يف املوطأأخرجه مالك ) ١٠(
 خيرج من قعر ،دم طبيعة وجبلة: وهو يف الشرع. إذا سال: حاض الوادي: أصله السيالن، يقال: احليض)  ١١(

، )١/١٦٠(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين )١/١٩٩(البحر الرائق . الرحم يف أوقات معلومة
 ).١/١٠٥(، الروض املربع )٢/٣٥٠(اموع 

  ) .٢/٥٠١ (ونةاملد: انظر ) ١٢(

ــم [ حكــ
مــــن مل 
ــف  يطـــ
ــوداع ]للـ



 
 

  
 

١٠٠  

يها كريها؛ أقصى ما حيبـسها      حيبس عل : فقال مالك ،  )١(وإن مل تكن طافت لإلفاضة    
  .)٢(الدم، مث تستظهر بثالث، وال حيبس عليها أكثر من ذلك 

ا :  يف ذلك، فقال مرةاختلف قول مالك: قال حممد  ة .)٣(مخسة عشر يوموقال مر :
ا، وتستظهر بيوم أو يومني ة. )٤(سبعة عشر يوما : وقال مر ٥(أو حنوه شهر(.  

ـا؛ كانـت              وليس هذا بالب   ا أو سبعة عشر يوم ا إذا جاوزت اخلمسة عشر يومن؛ ألي
  . يف حكم الطاهر، تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، وتطوف

ا؛ طافت يوم طهرها، وخرجت ا وتطهر يوم وإن كانت حتيض يوم .  
ا يكون الدم، وال غاية له، ومتـ         : وعلى قوله يف كتاب حممد     سك حيبس عليها شهر

  . إذا مل يتغري الدم عن حاله األول من أول ما رأته
ــه إىل    ــدم عــن حال ــتغري ال ــستحاضة، إال أن ي ا، أو مل تكــن م وإن أقامــت شــهر

   أكثــر )٦(]كريهــا[كانــت نفــساء؛ حــبس عليهــا  /إن: قــال يف املدونــةاالستحاضــة، 
  .)٧(ما حيبس النساء الدم من غري سقم

لـوعلم أـا    : وأما احلمل، فيقـول   .  من شأن النساء   احليض: حممدوقال يف كتاب    
  .)٨(حامل

وكل هذا فعلى عادام يف األكرية ما بـني مكـة واملدينـة؛ ألن الرفـاق ال تتعـذر،        

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٥٠١ (املدونة  ) ١(
، عقد اجلواهر )٢/٤٣٥(النوادر والزيادات : ، وانظر)١/٥٣٢ (، وذيب املدونة)٢/٥٠٢ (املدونة  ) ٢(

)١/٢٨٨ .(  
  ). ٤/٩(يل ، البيان والتحص)٢/٤٣٥(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ). ٤/٩(، البيان والتحصيل )٢/٤٣٥(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ).٢/٤٣٥(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٦(
  ). ٤/٩(، )٣/٤٣٠(، البيان والتحصيل )٢/٤٣٥(، النوادر والزيادات )٢/٥٠٢ (املدونة  ) ٧(
رِي: قيل له): (٤/٩(يل يف البيان والتحص  ) ٨( :  يقولفهل خيتلف عندك إن كانت حامالً أو غري حامل، فإن الكَ

رِي: قلت له. ما خيتلف عندي، وما على النساء أن خيربن حبملهن: مل أعلم أنك حامل ؟ فقال  حيتج فإن الكَ
  ). واحلمل من أمر النساء: ر النساء؟ فقال مالك من أمبأن احليض: بأن يقول

 ]أ/٥٤ق[



 
 

  
 

١٠١  

 أال يتـأخر؛   والشام؛ فإن للجمالوأما غري ذلك من السفر إىل مصر     . وهي مارة وراجعة  
  .ألنه ال يقدر على أن يتأخر على رفقته، وال أن يسافر وحده

  .)١(مث خيتلف، هل عليها أن تكري آخر مكاا، ويفاسخها الكراء
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  . ويفاسخها): ر(ويف   ) ١(



 
 

  
 

١٠٢  

   فصل
ا  ا تطوع ١(أن يعقبه بركعتني: والسنة فيمن طاف أسبوع(.   
  .)٣(ه ؛ استأنفه، أو انتقضت طهارت)٢(فمن مل يفعل حىت طال وركع

   .)٤(وإن أعقب األسبوع األول بأسبوع ثانٍ قبل أن يركع؛ قطعه، مث ركع عن األول 
 قال ابن القاسم، )٥(وإن مل يفعل حىت أمتّ الثاين؛ أتى لكل أسبوع بركعتني، وأجزأه    

  .)٧(ألنه أمر قد اختلف فيه : )٦(يف املدونة
  . ك ، لو أتى بأسبوع ثالث أو رابع؛ فإنه يأيت لكل أسبوع بركعتني، وجيزئهوكذل

أن ذلك طول حيـول بينـه وبـني إصـالح األول، ويوجـب عليـه           : وقياس املذهب   
  . االستئناف فيما تقدم من الطواف 

  .؟   فيمن نسي ركعتني حىت سعى، هل يستأنف الطواف ، أم الوقد اختلف

  ـــــــــــــــــ
ذهب   ) ١( قال : ويف حكمهما ثالثة): (٢/٦٠٤(اختلفت تعابري املالكية يف حكم الركعتني، قال القفصي يف املُ

قال حمققه أبو ). حكمهما حكم الطواف: وقال األري. األظهر الوجوب: وقال الباجي. سنة :  عبد الوهاب
 والقاضي أيب الوليد الباجي ؛ ويبدو يل أنه ال اختالف بني القاضي عبد الوهاب: (يف احلاشية ~ ناألجفا

مواهب اجلليل : وانظر).  عند بعض فقهاء املالكية بالواجب حاصل يف باب احلجألن التعبري عن السنة
)٣/١١٠ . (  

  . حىت سعى): ر: (ويف  ) ٢(
ابن من كتاب ): (٢/٣٧٩(وقال يف النوادر والزيادات ). ١/٥٣٣ (، ذيب املدونة)٢/٤٨٩ (املدونة: انظر  ) ٣(

ومن انتقض وضوءه يف طوافه، أو بعد متامه قبل يركع؛ فليتوضأ، وليستأنف الطواف إن : ، قال مالكاملواز
ا وقال يف إرشاد السالك ).  أن يبتدئه به، إال أن يشاء إذا مل يتعمد احلدثوليس عليه يف التطوع. كان واجب

وإن ترك حاج أو معتمر الركعتني؛ أعاد الطواف، مث أتى ما عقيب الطواف وسعى؛ ألن ذلك ): (١/٣٢٨(
  ). يركعهما، وال يعيد الطواف: وقيل. من سننهما مع التمكن

  ). ٣/٢٤٣(الذخرية : انظر  ) ٤(
، والذخرية )٥١١ص  (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٣٣ (، ذيب املدونة)٢/٤٠٧ (املدونة: انظر   )٥(

)٣/٢٤٣ .(  
  .  عنهما أثبته يف األعلى؛ ألنه يف املدونة: والصواب. يف غري املدونة): ق(ويف   ) ٦(
  ).٢/٤٠٧ (املدونة  ) ٧(

فــــــي  [
ــيت  ركعــ
  ]الطــواف

 



 
 

  
 

١٠٣  

ــك ــني  وكــره مال ــالنعلني أواخلف ــت ب ــدخل البي ــنيب )١( أن ي ــرب ال ــصعد من   / ، أو ي
٢( مبثل ذلك(.  

جروأجاز ذلك ابن القاسم   .)٣(  يف دخول احلِ
ن؛ ألنه من البيت، إال ما زاد على ما كان من البيت، وهو ما بعـد سـت       وليس بالبي

  . منه)٤(أذرعٍ
أن جيعـل نعليـه فيـه، وجيعلـهما يف       :  ملن دخل البيـت، وجلـس فيـه        وكره مالك 

  .)٥(حجزته 
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٣٧٧(النوادر والزيادات   ) ١(
  ).٣/٤٢٨(، البيان والتحصيل )٢/٤٠٧ (املدونة: انظر  ) ٢(
  ). ٣٧٧/ ٢(، النوادر والزيادات )٢/٤٠٧،٤٠٨ (املدونة: انظر  ) ٣(
وهو مقياس . ويؤنثمن املرفق إىل أطراف األصابع، يذكّر : وهو من اإلنسان. اليد من كل حيوان: الذراع  ) ٤(

قدر باملقاييس احلديثة  ة.  سم٨٥ سم، أو ٧٥= لألطوال يى ذراع العامسم املصباح املنري : انظر. وي
  )٢/١٠٢(، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )٣٤٨ص (، التعاريف )١/٢٠٧(

  ). ٣/٤٢٨(، البيان والتحصيل )٢/٤٣٧(النوادر والزيادات : انظر  ) ٥(
جزة   د شد اإلزار:واحلُ ة: ومن السراويل.  معقِ الفائق : انظر. وما يوضع فيه الشيء من اإلزار. موضع التِكَّ

  ) .٦٥٢: حجز(، القاموس احمليط )١/١٩٣(غريب احلديث البن اجلوزي ، )١/١٦١(للزخمشري 

 ]أ/١٢٥ر[



 
 

  
 

١٠٤  

 
 

d c b a ﴿: لقـول اهللا تعـاىل  ورد القرآن بإباحة السعي بني الصفا واملروة؛      
f e﴾)٢)(١(لقوله تعاىل، وتضمنت اآلية الندب  :﴿Z Y X ﴾)٣(.  

 الطـواف بـني الـصفا        سن رسـول اهللا   : ك قالت عائشة  يف إثباته،    وجاءت السنة 
  . )٤(واملروة، وليس ألحدٍ أن يدع ذلك

ــه، فقــال   مــن مل يكــن >: قــال رســول اهللا : { ابــن عمــر/ وثبــت األمــر ب
 <...؛ فليطف بالبيت بالصفا واملروة، وليقصر وليتحلل، مث ليهـلّ بـاحلج    معه هدي 
، وقـد تـضمن هـذا احلـديث         )٥(وقد أخرج هذين احلديثني البخاري ومسلم     . احلديث

  .وجهني؛ األمر به، وأنه على حكم اإلحرام 
ــف ــد اختل ــذهب مالــك وق ــه، ف ــه واجــب يف احلــج وأصــح يف وجوب  ابه إىل أن

  ـــــــــــــــــ
  ). ١٥٨(البقرة   ) ١(
e d c b a  ] اهللا سبحانه قول  مسع عروة ): (٧١، ١/٧٠(قال ابن العريب يف أحكام القران   ) ٢(

 gfZ ،مث رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف ال رخصة يف ، هذا دليل على أن ترك الطواف جائز: قال 
e d c b a  ]  :ا ليس قوله تعاىل  فقالت له عائشة، فطلب اجلمع بني هذين املتعارضني،تركه

 gfZ مافال جناح(كون الدليل على تركه لو كان  إمنا كان ي، دليالً على ترك الطواف عليه أالَّ يطّوف  .(
يتحرج فلم يأت هذا اللفظ إلباحة ترك الطواف، وال فيه دليل عليه، وإمنا جاء إلفادة إباحة الطواف ملن كان 

 أن  فأعلمهم اهللا تعاىل. أو ملن كان يطوف به يف اجلاهلية قصدا لألصنام اليت كانت فيه،منه يف اجلاهلية
ا باطالًالطواف ليس مبحظور إذا مل يقصد الطائف قصد . (  

إنه : فقال الشافعي ،اختلف الناس يف السعي بني الصفا واملروة): (١/٧١(قال ابن العريب يف أحكام القران   ) ٣(
ويف العتبية: ومشهور مذهب مالك. ليس بركنٍ: وقال أبو حنيفة. ركن ،جيزئ تاركه الدم: أنه ركن . (  

، باب أن ، ومسلم يف احلج)١/٥٠٤) (١٦٤٣(، باب وجوب الصفا واملروة أخرجه البخاري يف احلج  ) ٤(
  ) . ٢/٩٢٨) (١٢٧٧(السعي بني الصفا واملروة ركن 

، باب وجوب الدم ، ومسلم يف احلج)١/٥١٧) (١٦٩٢(، باب من ساق البدن معه جأخرجه البخاري احل  ) ٥(
  ).٢/٩٠١) (١٢٢٧(على املتمتع 

]ب/٥٤ق[



 
 

  
 

١٠٥  

  .)٢(، وعلى من تركه حىت رجع إىل بلده الرجوع ليأيت به)١(والعمرة

  .)٣(ومن أصاب أهله بعد الطواف وقبل السعي؛ كان قد أفسد، وعليه القضاء
، ومل يكن طاف للقدوم، مث طاف لإلفاضة، ومل يسع حـىت              وإن فعل ذلك يف حج

  . )٤(يه أن يأيت بعمرة أصاب أهله؛ كان عل
ـا، وقـد      :  يف املعتمر يصيب أهله قبل أن يـسعى        )٥( وإسحاق قال الثوري  يهريـق دم

  .)٦(متت عمرته، ومل يوجبا السعي
  .)٧( الطوافالعمرة: وقال ابن عباس

، فيمن تـرك الـسعي بـني        مالك أنه ذكر عن     يل القاضي  عن إمساع  وذكر ابن القصار  
: قـال . أنـه يهـدي، وجيزئـه     : الصفا واملروة حىت تباعد وطال األمر، فأصـاب النـساء         

  . ولقول بعضهم ليس بواجب  ،)٨(وأحسبه ذهب يف ذلك إىل ما وصفنا لالختالف 
  .)١٠)(٩(إنه تطوع: وقال بعضهم
  ـــــــــــــــــ

: وانظر). والسعي ركن ال ينوب عنه دم): (١/٣٧٢: (ويف املعونة). ٢/٣٨٦(النوادر والزيادات : انظر  ) ١(
  ). ١/٥٣٦(، وكفاية الطالب الرباين مع حاشية العدوي )٣/٨٤(، ومواهب اجلليل )٣/٢٥٠(الذخرية 

، واالستذكار )٢/٣٨٦(، والنوادر والزيادات )١/٥٣٦ (، وذيب املدونة)٢/٤٠٩ (املدونة: انظر  ) ٢(
  ).١٦ ص( يف التفسري ، مرويات اإلمام مالك)٣/٤٩١(، واملنتقى )٤/٢٢٠(

  ). ٣/٤٩١(، واملنتقى )٤/٢٢٠(االستذكار : انظر  ) ٣(
  ). ٣/٤٩٢(، املنتقى )٤/٢٢٠(، االستذكار )٢/٣٨٧(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
 .بابن راهويه: ، مث النيسابوري، املشهور مث احلنظلي املروزي، بن خملد التميميإسحاق بن إبراهيم :هو   )٥(

سري أعالم النبالء ، )٢/٣٧٣(ذيب الكمال : انظر. ٢٣٨تويف سنة . قرين اإلمام أمحد يف احلفظ والفقه
)١١/٣٥٨( .    

  ). ٤/٢٢٠(االستذكار : انظر  )٦(
، باب إشعار اهلدي وتقليده ، وأخرج مسلم يف صحيحه يف احلج)٢/٣٣٤(أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه   ) ٧(

إن هذا األمر قد تفشغ للناس، من طاف بالبيت :  {أنه قيل البن عباس ) ٢/٩١٢) (١٢٤٤(رام عند اإلح
  ). ٤/٢٢٩(ذكره ابن عبد الرب يف االستذكار . ، وإن رغمتمسنة نبيكم : فقال. فقد حل، الطواف عمرة

  ) . ٢/٦١١(املُذهب : انظر  ) ٨(
  .وقول بعضهم أنه متطوع): ق(يف   ) ٩(
 وابن الزبري وأنس وعطاء وفقهاء أهل الكوفة، ، عن ابن عباس)٤/٢٢٢(د الرب يف االستذكار نقله ابن عب ) ١٠(

  . كسفيان وغريه



 
 

  
 

١٠٦  

  فصل 
مث ، )١( مرة واحدة، يؤتى به عقب طواف القدومالسعي بني الصفا واملروة يف احلج  

  . إذا طاف لإلفاضة أو للوداع)٢(ال سعي فيما بعد ذلك
ا؛ أتى به عقب طواف اإلفاضة      ٣(ومن مل يطف للقدوم ألنه مراهق، أو تركه متعمد(. 

أتـى بـه عقـب طـواف الـوداع؛ أجـزأه عنـد              فمن مل يأتِ به عقب طواف اإلفاضـة، و        
وال جيزئ عنـد    . )٥( جيزئ عن الواجب     ج يف احل  ، ألنه يرى أن طواف التطوع     )٤(مالك

  .)٦(حممد ابن احلكم
فـإن مل يـأتِ بـه حـىت         ،  )٧(أن يأيت مرة واحدة بعـد الطـواف          : كذلك يف العمرة  و

 قبل الطواف،  أو العمرةومن أتى بالسعي يف احلج. أصاب النساء؛ كان قد أفسد عمرته
 ٨(مث أعقبه بالطواف؛ مل حيزيه، وكان مبرتلة من مل يسع( .  

، ويبتدئ بالصفا وخيتم باملروة وا وإذا وقف على . )٩(لسعي بني الصفا واملروة سبع
ا          ا؛ كان الذي بينهما سـبع ا، وعلى املروة أربع وإن بـدأ بـاملروة ؛ زاد        )١٠(الصفا أربع ،

   .)١١(شوطًا 
  ـــــــــــــــــ

  ).١/٣٧٣(املعونة : انظر  ) ١(
  . ما بعد ذلك): ق(يف   ) ٢(
 املراهق وإن أخره غري: (، وقال)١/٣٥٧(، إرشاد السالك )١/٣٧٣(، املعونة )١/٣٣٩(التفريع : انظر  ) ٣(

  ). ، خالفًا ألشهبحىت فعله عقيب طواف اإلفاضة؛ لزمه الدم عند ابن القاسم
  ). ١٦٥-١٦٤ص (، الكايف )٢/٤٠٦ (املدونة: انظر  ) ٤(
): ٢/٣٨٩(النوادر والزيادات قال يف ). ١٦٥، ١٦٤ص (، الكايف البن عبد الرب )٢/٤٠٦ (املدونة: انظر  ) ٥(

  ).  فال تكون إال بنية، فإنه جيزئ تطوعه عن واجبٍ، إال الصالةوسائر أمر احلج: -أي عبد امللك-قال (
  ). ١/٣٥٧(إرشاد السالك : انظر  ) ٦(
  ). ٢/٥٠٠ (املدونة: انظر  ) ٧(
، إرشاد )٢/٦١٢(، املُذهب )٣/٤٩٦(، املنتقى )١/٣٣٨(، التفريع )٢/٣٨٢(النوادر والزيادات : انظر  ) ٨(

  ).١/٣٤٧(السالك 
  ). ٣/٤٨٤(، املنتقى )٢/٣٧٨(النوادر والزيادات : انظر  ) ٩(
، عقد اجلواهر )١/٣٣٨(تفريع ، ال)١/٥١٥ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٧٨(النوادر والزيادات : انظر ) ١٠(

  ). ١/٢٨٠(الثمينة 
، إرشاد السالك )٣/٤٨٤(، املنتقى )١/٥١٥ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٣٥ (ذيب املدونة: انظر ) ١١(

)١/٣٥٦ .(  

ــسعي [ الـ
ــرة  مـــــ
ــدة  واحــ
يف احلـج  
]والعمــرة

 

ــدد [ عـــ
األشــواط 
ــدأ  ومبتــ
ــسعي  الــ
ــهاه ]ومنت

 



 
 

  
 

١٠٧  

 ،)٢(يـرى منـه البيـت     /)١ (]موضـعٍ [ويستحب أن يقف علـى الـصفا واملـروة يف        
ا، إال من له عذر   ويستقبل البيت يف حني    وقوفه، فإن وقف أسفل؛ أجزأه، ويكون قائم 

ا  )٤)(٣(من مرض    وإن جلس مع القـدرة  .  ال يستطيع معه القيام، فال بأس أن يكون جالس
  . على القيام؛ أجزأه 

فـإن  . والنساء يف ذلك كالرجال، إال أن يقمن أسفل ذلك، وال خيالطهن الرجـال    
  .)٦( )٥(]أفضل[مل يكن هناك رجال؛ فاألعلى 

   .)٧(وإذا وقف الواقف هناك؛ استفتح بذكر اهللا بالتكبري واحلمد والثناء، مث الدعاء 
جيعـل بطومـا إىل    ؛)٩(، وذلـك واسـع    )٨(يف رفع اليـدين عنـد الـدعاء       واختلف  

األرض وظهورمها إىل السماء وهو الرهب ، أو جيعل بطوما إىل السماء وظهورمهـا           
. وال جيعلهما قائمتني كما يفعـل يف اإلحـرام يف الـصالة    .)١٠( إىل األرض وهو الرغب 

   .وإذا نزل من الصفا فأتى بطن الوادي سعى حىت خيرج منه
، ملا تركها إبـراهيم : األصل فيه:  يف أصل ذلك السعي، فقيل واختلف  عليـه  هاجر 

  ـــــــــــــــــ
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ١(
، اجلامع ملسائل )٢/٣٧٧(، النوادر والزيادات )١/٥٣٤ (، ذيب املدونة)٢/٣٩٨ (املدونة: انظر  ) ٢(

  ). ١٧١ص (، التلقني )٣/٤٨٥(، املنتقى )١/٥١٤ (املدونة
    . عذر مرض): ر(ويف   ) ٣(
، )٣/٢٥١(، الذخرية )١/٥١٤ (اجلامع ملسائل املدونة، )٢/٣٧٥(، النوادر والزيادات )٢/٣٩٨ (املدونة   )٤(

  ).٣٥٣ص (إرشاد السالك 
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
، )١/٥١٤ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٣٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٠٩(، )٢/٣٩٨ (املدونة: انظر   )٦(

  ).٣٥٣ص (، إرشاد السالك )٣/٢٥١(، الذخرية )٣/٤٨٥(املنتقى 
  ). ٢/٣٧٧(النوادر والزيادات   ) ٧(
  . حني بدل عند): ر(ويف   ) ٨(
لك ، إرشاد السا)٣/٢٥١(، الذخرية )٥١٥و١/٥١٤ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٣٩٨ (املدونة: انظر   )٩(

)٣٥٤.(  
تفسري (﴾  ½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴿: ذكر هذا املعىن السمعاين يف تفسري قوله تعاىل ) ١٠(

وليجعلوا ظهور أكفهم إىل وجوههم، : (أن مالكًا قال) ٢/٣٩٧(ة وجاء يف املدون). ٣/٤٠٦السمعاين 
  ). ٣/٤٨٧(، وذكر حنوه الباجي يف املنتقى )وبطوا إىل األرض

 ]أ/٥٥ق[

رفــــــع [
اليدين يف  
ــدعاء ]الـ

 

األصـــل [
فـــــــي  
مشروعية 
ــسعي ]الـ



 
 

  
 

١٠٨  

، ومل يكن باملوضع ماء، فعطـش إمساعيـل عليـه الـصالة              و الصالة  السالم وإمساعيلَ
والسالم، فصعدت الصفا لتنظر هل باملوضع ماء، فلم تر شيئًا، فرتلت فسعت يف بطن 

  .)١(املسيل؛ حىت أتت املروة، فوقفت مبثل ذلك
  . )٢(ن ليري املشركني قوتهأن ذلك كا: ب عن ابن عباسوذكر الترمذي 

  
  

   األولمت كتاب احلج
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
من ). ٢/٤٦٢) (٣٣٦٤(النسالن يف املشي  ﴾ {خرج القصة البخاري يف أحاديث األنبياء، باب ﴿أ  ) ١(

فذلك >:  بعد ذكره لسعي هاجر عليها السالم بني الصفا واملروة، وفيه قول النيب  { حديث ابن عباس
  . <سعي الناس بينهما

: ، قالعن ابن عباس) ٣/٢٠٨) (٨٦٣( باب ما جاء يف السعي بن الصفا واملروة ،أخرج الترمذي يف احلج  )٢(
وهو حديث متفق عليه، أخرجه ).  بالبيت وبني الصفا واملروى لريي املشركني قوتهإمنا سعى رسول اهللا (

 يف ، ومسلم يف استحباب الرمل)١٦٤٩( الصفا واملروة ، باب ما جاء يف السعي بنيالبخاري يف احلج
  ).١٢٦٦(الطواف والعمرة 



 
 

  
 

١٠٩  

q  
)١( 

)٢( 
 


 

، كما يكـره  )٣( يكره أن يدع الرجل املبيت مبىن ليلة عرفة   :   قال مالك  ومن املدونة 
 وإن ترك املبيت ليلة عرفة .ليه الدم إن فعلأن يبيت ليلةً من ليايل مىن ، إال مبىن ، وع    

  .)٤(مل يكن عليه دم
ا      يف الليلة األوىل دم ؛ ألنّ مبيت تلك الليلة ليس ألمـرٍ يفعـل فيهـا وال يف    )٥(فلم ير
  .)٦(غدها، وإمنا هي جواز لعرفة 

، وهــي وأيـام احلـج   ويـوم النحــر وأيـام الرمــي   يـوم عرفــة : مخـسة /  فيمــا بعـد   
   .الثالثة

إىل [؛ خيرج مـن مكـة       )٧(]مبىن[، وهو اليوم الثامن     ويستحب أن يكون يوم التروية    
 ؛)٩( بقدر ما إذا بلغ مىن صلّى ا الظهر، مث يغدو من مىن بعد طلوع الـشمس                )٨(]مىن

  ـــــــــــــــــ
اإلحرام، والتلبية، واملواقيت إىل انقضاء : جعل يف الكتاب األول: قال الشيخ): (٢٥٣ص (قال يف التقييد   ) ١(

 إىل ثالثة كتب؛ ألن وجزأ احلج... ، والوقوف فيها إىل غري ذلك اخلروج إىل عرفة: ويف الثاين. العمرة
  ).فروعه كثرية

  ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٢(
  ). مستحب سنة، وهو عند مالكواملبيت مبىن ليلة عرفة): (١٤٢ص (قال يف الكايف   ) ٣(
  ). ١/٥٣٩ (، ذيب املدونة)٢/٤١١ (املدونة  ) ٤(
  ).٣/٢٥٤(، الذخرية )٢/٥٢٢ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٣٩ (ذيب املدونة: انظر  ) ٥(
  ).تراحة، ال إلقامة نسك ا مبىن لالساملبيت قبل عرفة: قال سند): (٣/٢٥٤(يف الذخرية   ) ٦(
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٧(
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٨(
، عقد )١/٣٧٣(، املعونة )١٤٢ص (، الكايف )١/٣٤٠(، التفريع )٣/٤٥٣(البيان والتحصيل : انظر  ) ٩(

  ).١/٢٨٠(اجلواهر 

]ب/٥٥ق[
ــام [ أيــــ

ــج  احلـــ
ــسة   ]مخـ

 



 
 

  
 

١١٠  

  إىل مىن، وتوجه الناس  ركب رسول اهللا ملا كان يوم التروية: ، قالحلديث جابر 
  .)١(أخرجه مسلم. معه، فصلى ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح

 قبـل يـوم   ، وإىل عرفـة )٢(  أن يقدم النـاس إىل مـىن قبـل يـوم الترويـة             وكره مالك 
  .)٣(عرفة

  يتقـــدم /  محايـــة أن)٤( يف تقدميـــه األثقـــال، وكـــره ذلـــك مالـــكواختلـــف
  .الناس بأنفسهم، وألنه ال بد أن يكون معها من يصوا 

  . )٥(  يف اموعةوأجازه أشهب
ق    : قال يف كتاب حممد   ،  )٦(يف مىن    يف البنيان الذي أحدث      وكره مالك  ـه يـضيألن

حدِث بعـد بـين هاشـم     : قال،  )٧(على الناس، وكره بنيان مسجد عرفة       بعـشر  )٨(وإنما أُ
   .)٩(سنني

ـ         : وقيل يف يوم التروية    ا كانت حتمل املاءَ مِ ي بذلك؛ ألنّ قريش م ما سن مكـة إىل    إن
  . )١٠(روى احلاج: مىن حلاج العرب ، يسقونه مع الزاد، فقيل

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٨٨٦) (١٢١٨ (يب ، باب حج النأخرجه مسلم يف احلج  ) ١(
  ).٢٥٧ص (التقييد .  وال عن السلف، فكان من الغلو يف الدينأنه مل ينقل عن النيب : وعلة ذلك  ) ٢(
خرية ، الذ)٢/٥٢٣ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٣٩ (، ذيب املدونة)٢/٣٩٩(ة املدون: انظر  ) ٣(

)٣/٢٥٤.(  
  ). ٢/٣٩٩ (املدونة: انظر  ) ٤(
  ).٣/٢٥٥(الذخرية ) لتعلق املناسك باألبدان دون األثقال(، )٢/٣٩١(النوادر والزيادات : انظر  ) ٥(
ويف الذخرية ). ٢/٥٢٣ (ملدونة، اجلامع ملسائل ا)١/٥٣٩ (، ذيب املدونة)٢/٣٩٩(ة املدون: انظر  ) ٦(

ا يظلك : قلنا يارسول اهللا: ألا حرام ال ملك فيها، فال حتجر، ملا يف الترمذي): (٣/٢٥٥( أال نبين لك بيت
  ). ال، مىن مناخ من سبق: (مبىن ؟ قال

  ).٢/٥٢٣ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٣٩ (، ذيب املدونة)٢/٣٩٩(ة املدون: انظر  ) ٧(
 اهللا رسول فصيلة بنو هاشمو.  بن عبد مناف، كانت بيده زعامة مكة، وخدمة احلاجهاشم بن عبد املطلب  )  ٨(

بنو عبد املطلب : هاشم عند اإلطالق واملراد ببين .الصدقة عليهم حترم الذين وآله األقربون، وعشريته ،‘
 وآل علي، وآل املطلب، عبد بن احلارث وبنو هلب، أيب وبنو طالب، أيب وآل العباس، آلبن هاشم؛ 

كتاب نسب قريش : انظر. بنو املطلب بن عبد مناف: ويدخل فيمن حترم عليهم الصدقة. رجعف وآل عقيل،
 )٦/٢٤٥( فتح الباري، )١٦- ١٥ص (أليب عبد اهللا الزبريي 

  ).٢/٥٢٣ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٤٠ (، ذيب املدونة)٢/٣٩٩(ة املدون: انظر  ) ٩(
وأصلها يف . ء؛ ألن الناس يعدون فيه الروايا، وهى الظروف للمامسي يوم التروية): (٢٥٤ص (ويف التقييد  ) ١٠(

  ). الناقة اليت يسقى عليها: اللغة

]ب/١٢٥ر[

ــم [ حكــ
البنيان يف  
  ]مـــــىن

 



 
 

  
 

١١١  

   فصل
؛ فإا من احلرم، وليست مـن       )٢)(١(] كلها مرتل وموقف، ما خال بطن عرنة       عرفة [
  . )٣(عرفة

، ومىن كلها فإنه ليس من املزدلفة ؛)٦)(٥( كلها مرتل ما عدا بطن حمسر)٤(واملزدلفة
مرتل ومنحر ما خال ما خلف العقبة إىل مكة، فإنه ليس من مىن، فـال ينحـر فيـه، وال              

  .يبيت فيه 
 أمـر الـنيب     : ، قال حلديث جابر   ،  )٧( بنمرة ويستحب أن يرتل الناس من عرفة     

  .)٨(أخرجه مسلم. ، فرتل ا رةبقبة من شعر فتضرب له بنم
   .)١٠( م اإلمام الظهر والعصر)٩(فإذا زالت الشمس ؛ اغتسل الناس ، ومجع

  ـــــــــــــــــ
  ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ١(
الوادي الذي :  هووبطن عرنة: (، وقال)١٤٢ص (، الكايف )١٧١ص (، التلقني )١/٣٤٠(التفريع : انظر  ) ٢(

 ...  العني املهملة وفتح الراء وبعد الراء نون بضمعرنة): (٣/٩٧(قال يف مواهب اجلليل ). يلي املسجد
 والعلمني اللذين ، بني العلمني اللذين مها على حد عرفةوادٍ:  هي،وعرنة اليت جيتنب احلاج الوقوف فيه

١/٢٨١(عقد اجلواهر  :وانظر).  وال من احلرم فليست من عرفة، احلرممها على حد.(  
  ).٢/٣٩٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
 . إذا صدروا من عرفاتمبيت للحاج وجممع الصالةمكان معروف بني بطن حمسر واملأزمني، هو : املزدلفة  ) ٤(

مشارق األنوار : انظر.  بعد أن صلّى الفجر باملزدلفةجبل صغري، وقف فيه النيب : وبه املشعر احلرام
  ).٨/١٣٦ (، ومعجم معامل احلجاز)٥/١٢١(معجم البلدان ). ١/٣٩٣(

)٥ (  س حوليس . موضع ما بني مكة وعرفة، اسم فاعل من احلسر:بالضم مث الفتح وكسر السني املشددة وراء : رم 
ليس به زراعة وال عمران، واملعروف منه ما مير فيه احلاج .  صغري برأسه بل هو وادٍ،من مىن وال املزدلفة

، معجم البلدان )١/١١٧(مشارق األنوار : انظر. على الطريق بني مىن ومزدلفة، وله عالمات هناك منصوبة
  ).٤٢ – ٨/٤٠ (، ومعجم معامل احلجاز)٥/٦٢(

  ).١٧١ص (التلقني : انظر  ) ٦(
رة  ) ٧(  وهو اجلبل الذي عليه أنصاب احلرم على ميينك إذا خرجت ، موضع بعرفة:بفتح النون وكسر امليم : نمِ

مشارق )  بنمرة ترتل من عرفة كعائشةكانت ، ويف حجة الوداع  حيث ضربت قبة النيب .زمي عرفةأمن م
  ).٣٤/ ٢(األنوار 

  ). ٢/٨٨٦) (١٢١٨ (، باب حجة النيب أخرجه مسلم يف احلج   )٨(
م~ ، كما يف حديث جابر ‘ هو سنة النيب مجع صالة الظهر والعصر يف وقت األوىل يوم عرفة  ) ٩( املتقد .  
  ).١/٣٤٠(التفريع : انظر ) ١٠(

الوقــوف [
ــة  بعرفـــ
ــت  واملبي
]مبزدلفــة



 
 

  
 

١١٢  

، ويبتـدئ اإلمـام   )٢)(١(وال ينبغي ألحد أن يترك اجلمع مع اإلمـام          :  قال ابن حبيب  
  .)٣(، وخيطب خطبتني اخلطبة قبل الصالة
 بعرفـة، والثالثـة     األوىل يوم السابع مبكة، والثانية يوم عرفة      : )٤( ثالثة وخطب احلج 

كانت يوم النحر فأخرا األمـراء      : قال ابن شهاب  أول أيام الرمي، وهو احلادي عشر،       
   .)٥(للشغل

   .، والثانية خطبتان قبل الصالةالثالثة خطبة واحدة بعد الصالةواألوىل و
، وكـل واحـدة تتـضمن مـا يفعـل مـن يـوم            )٦(]وال جيلس إال يف خطبة يوم عرفة      [

  /.خيطب إىل اليت تليها، واألخرية ما يفعل إىل انقضاء احلج
تفتتح اخلطب الثالثـة بـالتكبري، كاألعيـاد، ويكـرب يف خـالل كـل               : حبيبقال ابن   

  . )٧(خطبة
يقطـع إذا زالـت الـشمس وراح إىل    :  مرةفقال مالك يف وقت قطع التلبية،     واختلف

  .)٨( الصالة
  .)٩(إذا راح إىل املوقف: وقال

  .)١٠(إذا وقف : وقال يف كتاب حممد

  ـــــــــــــــــ
  . مع الناس): ر(يف   ) ١(
  ). ٣/٢٥٦(، الذخرية )٢/٣٩١(دات النوادر والزيا  ) ٢(
  ).٢/٣٩٢(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
وقد نبه ).٢/٦١٣(، املُذهب يف ضبط املذهب )١/٢٨٠(، عقد اجلواهر )٣٤٠ص (النكت والفروق : انظر  ) ٤(

 خطبتني ال ثالث ، خطبة يف احلج حمقق النكت والفروق يف تعليقه على هذه املسألة أن الثابت عن النيب 
  . وأخرى يوم النحر يوم عرفة

  ). ٣/٥٧٧(، فتح الباري )١٧١ص (الكايف البن عبد الرب : انظر  ) ٥(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(
  ). ٢/٥٠٤(ر والزيادات النواد.  وابن املاجشون عن مطرفنقله ابن حبيب  ) ٧(
  ). ١٤٢ص (، الكايف )١/٣٧٥(، املعونة )٢/٣٦٤ (املدونة  ) ٨(
  ).٢/٣٦٤ (املدونة  ) ٩(
  ). ٣/٤٠٩(، البيان والتتحصيل )٢/٣٣٣(النوادر والزيادات  ) ١٠(

اخلطــب [
فـــــــي  
ــج ]احلــ

 

مـــــىت [
ــع ي قطـــ

التلبية يف  
ــج   ]احلــ

 ]أ/٥٦ق[



 
 

  
 

١١٣  

  .)١(يليب؛ حىت يرمي مجرة العقبة: يف اإلشراف وذكر أبو حممد عبد الوهاب
 ــذا أحــسن ــنيب )٢(وه ــديث أن ال ــامة )٣( أردف ؛ للح ــة)٤( أس ــن عرف  إىل م

مل يزل يليب حـىت  : إىل مىن، فكالمها قال من املزدلفة  )٥(الفضل  ، وأردف   املزدلفة
  .)٦(أخرجه البخاري ومسلم . رمى مجرة العقبة

وقد اتفقوا على أنه ال يكتفي من ذلك للتلبيـة  ، )٧(وألن التلبية إجابة إىل ما دعي إليه 
ليب حىت يتلبس بالفعل الـذي  وإذا كان ذلك؛ فينبغي أن ي. عندما يعقد اإلحرام مث يقطع  

  . الرمي والنحر واحلالق واإلفاضة:  األكرب، فيهيوم احلج: ويوم النحر. دعي إليه
  .قال حممدحىت يتلبس بالوقوف بعرفة، كما : ويقال

  ـــــــــــــــــ
  ). ١/٤٧٩( على نكت مسائل اخلالف اإلشراف  ) ١(
. ويقطع احلاج التلبية بأول حصاة يرميها من مجرة العقبة): (١٤٥، ١٤٤ص (قال ابن عبد الرب يف الكايف   ) ٢(

، إال أن ، وهو جائز مباح عند مالكوعلى هذا أكثر أهل العلم باملدينة وغريها، وثبت ذلك عن النيب 
 إذا زاغت  أنه كان يقطع التلبية يف احلج أيب طالب مذهبه ما قدمت لك؛ ملا ذكره يف موطئه عن علي بن

 يدع  { وكان ابن عمر.  أا كانت تترك التلبية إذا راحت إىل املوقف < وعن عائشة. الشمس يوم عرفة
م حىت يطوف بالبيت ويسعى، مث يليب حىت يغدو من مىن إىل عرفه، وكل  إذا انتهى إىل احلرالتلبية يف احلج

  ).ذلك واسع عند مالك
)٣  (فد ف، وهو الذي يركب خلف الراكبِ: الرِ د تر ه. املُ ه معك: وأردفت وذلك املوضع الذي يركبه. إذا أركبت :

اف١٩٣: درف (املفردات يف غريب القرآن، )٤/١٣٦٣: ردف(الصحاح : انظر. رِد. ( 
وأمه أم .  أبو زيد: ويقال. يكىن أبا حممد،ببن احلِاب  احلِ، بن حارثة بن شراحيل الكليبأسامة بن زيد: هو  ) ٤(

ا لغزو الروم فمات قبل أن ينفذه، فأنفذه أبو بكرعقد له النيب . أمين حاضنة النيب  جيش   . اعتزل الفنت
اإلصابة ، )٢/٢٠(التاريخ الكبري : انظر. هـ ٥٤سنة  بعد قتل عثمان إىل أن مات يف أواخر خالفة معاوية

)١/٤٩. (  
، وأكرب ولد العباس أكثرهم  بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي، ابن عم النيب الفضل بن العباس: هو   )٥(

ا بالنيب شبه  استشهد يف طاعون عمواس يف خالفة عمر ، .اإلصابة )٣/١٢٦٩(االستيعاب : انظر ،
)٥/٣٧٥.( 

، باب ، ومسلم يف احلج)١/٤٦٧) (١٥٤٤ (، باب الركوب واالرتداف يف احلجأخرجه البخاري يف احلج  ) ٦(
 ، عن ابن عباس)٢/٩٣١) (١٢٨١(شرع يف رمي مجرة العقبة يوم النحر استحباب إدامة احلاج التلبية حىت ي

}  .  
  ).١/٣٧٥(املعونة   ) ٧(



 
 

  
 

١١٤  

  .)١(رب وليذكر اهللاإذا قطع التلبية بعرفة؛ فليهلل وليك: يف كتاب حممد وقال أشهب
يكثــر الــذكر والتــهليل والتكــبري والتحميــد والتمجيــد والتعظــيم والــدعاء  : وقيــل

، ويف مبيتيـه    ويفعل مثل ذلك إذا دفع من عرفـة        .)٢(واالستغفار والصالة على النيب     
: لقولـه تعـاىل    ؛)٣(مبزدلفة، ويف مقامه مبىن، كما يفعـل مـن رفـع الـصوت بالتلبيـة                

﴿T S R Q P﴾)وقولــــه، )٤ :﴿ p o n
w v u t s r q﴾)ــه، )٥ " # $ % ﴿: وقول

&﴾)٦(.  
ا  :   أن عمر بن اخلطاب ويف املوطأ  ـر  خرج أيام مىن بعد ارتفاع النـهار جـدفكب ،

ا، فكبـر وكبـر النـاس لتكـبريه، مث          وكبر الناس لتكبريه، مث خرج بعد ارتفاع النهار          جد
ـرِف               فع ، خرج حني زاغت الشمس، فكبر وكبر الناس لتكبريه، حىت بلغ التكبري للبيتِ

  .)٧(أن عمر خرج لرمي اجلمار
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ٣/٢٣٣(، الذخرية )٢/٣٩١(النوادر والزيادات   ) ١(
  .  وأشهب، وقاله سحنونعن ابن حبيب) ٣٩٤، ٢/٣٩٢(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  ). ٢/٣٩٤(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
  ).١٩٨(البقرة   ) ٤(
  ).٢٠٠(البقرة   ) ٥(
  ).٢٠٣(البقرة   ) ٦(
  ). ١/٤٠٤) (٩٠٦(، باب تكبري أيام التشريق ، كتاب احلج يف املوطأأخرجه مالك  ) ٧(



 
 

  
 

  فصل 
 من سفح اجلبل، وحيث يقـف اإلمـام   )١(يقف بعرفة عند اهلضاب: وقال ابن حبيب 

  .)٢(أفضل
، وجعل حبـل املـشاة      )٣( جعل بطن ناقته للصخرات    أن النيب   : ويف كتاب مسلم  

  .)٤(بني يديه، واستقبل القبلة 
، ولكن مع النـاس،     ال أحب أن أقف على جبال عرفة      :  يف كتاب حممد   وقال مالك 

  .)٥( وقف مع الناسإذا/ وليس يف موضعٍ من ذلك فضلٌ
  : ، على ثالث أقوال فيمن وقف مبسجد عرفةواختلف

فـإن فعـل حـىت دفـع        : قيل لـه   .مل يصب من وقف به    :  يف كتاب حممد   فقال مالك 
  .فكأنه شك، هل هو من احللّ أو من احلرم . )٦(ال أدري: اإلمام؟ قال

  .)٧(ورآه من غري عرفة. ال حج له:  وقال أصبغ
ويقال إن حائط املـسجد القبلـي علـى حـده، ولـو سـقط لـسقط يف            : وقال حممد 

ر٩( )٨(نةع(.  
  أنـه  : )١٠(وكـذا عنـد ابـن مـزين       . وعلى هذا جيزئ الوقوف فيـه؛ ألنـه مـن احلـلِّ             

  ـــــــــــــــــ
ةٌ: وقيل.ق من صخرة واحدةلِ كل جبل خ:اهلَضبة)  ١( بضة: وقيل. كل صخرة راسية صلبة ه باهلَض بواهلَض : 

 واجلمع . وال يكون إال يف محر اجلبال، هو اجلبل الطويل املمتنع املنفرد: وقيل.اجلبل ينبسط على األرض
اب ذيب اللغة : انظر .هِض)٤/٢٠١(كم واحمليط األعظم احمل، )٦/٦٥( 

  ).٢/٣٩٣(النوادر والزيادات   ) ٢(
  . للمحراب): ر(ويف   ) ٣(
  . ، عن جابر )٢/٨٨٦) (١٢١٨ (، باب حجة النيب أخرجه مسلم يف احلج  ) ٤(
  ). ٣/٢٥٦(، الذخرية )١/٣٤١(، التفريع )٢/٣٩٣(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ). ٢/٣٩٤(ت النوادر والزيادا  ) ٦(
  ). ال حج له، وأُراه من بطن عرنه: قال أصبغ: (، وفيها)٢/٣٩٤(النوادر والزيادات   ) ٧(
  . عرفة): ر(ويف   ) ٨(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه  ) ٩(
رحل إىل املشرق، ودخل  .من أهل قرطبة .لغة احلديث ورجالهعامل ب: ، أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن مزين )١٠(

 ،"تفسري املوطأ ":صنف.  وأصحابه حيىي بن مزينأفقه من رأيت يف علم مالك: قال ابن لبابة. العراق
= 

١١٥  

ــع [ موضـ
الوقـــوف 
ــة  بعرفـــ
  ]وصـــفته

 ]ب/٥٦ق[



 
 

  
 

١١٦  

  .)٢(لوقوف فيها )١(جيزئ
ا واستحب مالك أن النيب : )٤(للحديث ؛)٣( أن يقف راكبا ٥(  وقف راكب(.  

  .)٧( أن تتخذ ظهورها كراسي ما مل يضر ا؛ لنهي النيب )٦(ويقف على الدواب
ا، و ٨(ال جيلس إال لعلةٍ، أو لكالل ومن مل تكن له دابة وقف قائم(.  

  
  
  
  

  

 =  ـــــــــــــــــ
رغائب " و،"فضائل القرآن" و،ل املوطأ استقصى فيه عل"املستقصية" و،"تسمية الرجال املذكورين باملوطأ"و

تاريخ اإلسالم : انظر. سنة ستني:  تويف يف مجادى األوىل سنة تسع ومخسني ومئتني، وقيل".العلم وفضله
  ) .٣/١٣٣١(، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )١٩/٣٦٧(للذهيب 

  . مل جيزئ): ر(ويف   ) ١(
  ).١/٣٤١(التفريع : انظر  ) ٢(
  ). ٤/٢٧٨(، االستذكار )١/٢٨١(، عقد اجلواهر الثمينة )٢/٣٩٣،٣٩٥(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
  ).١/٢٨١(قاله ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة ) وألنه أقوى على الدعاء(  ) ٤(
 الصيام، باب ، ومسلم يف)١/٥٠٩) (١٦٦١(، باب الوقوف على الدابة بعرفة أخرجه البخاري يف احلج  ) ٥(

 ويف باب حجة النيب .  <، عن أم الفضل )٢/٧٩١) (١١٢٣ (استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة
   . ، عن جابر بن عبد اهللا )٢/٨٨٦) (١٢١٨(

ركب: مجع دابة، وهو)  ٦( على األرض، وغلب على ما ي س القامو: انظر. ويقع على الذكر واألنثى. كل ما دب
 )١٠٥: دبب(احمليط 

، وابن حبان )٤/١٤٢(وصححه ابن خزمية . من حديث معاذ بن أنس اجلهين ) ٣/٤٣٩(أخرجه أمحد   ) ٧(
  ). ٩١٠(واأللباين يف صحيح اجلامع الصغري ) ١/٦١٢(، واحلاكم )١٢/٤٣٧اإلحسان (

  ).٢/٣٩٥(النوادر والزيادات : انظر  ) ٨(



 
 

  
 

١١٧  

 


 
  :  لثالثة  يف وقوف عرفةواختلف
  .ئه إذا كان مغمى عليه ؟ هل جيز: أحدها
إذا كان يف عقله هل جيزئه كونه ا وإن مل يعرفها أو حىت يعرفها ؟ وإن مل      : والثاين

  .يقف أو حىت يقف ؟ 
  .هل جيزئه وقوف النهار ؟ : والثالث

ي به إىل عرفة  فقال مالك  أنه : اله ذلك على ح)١( وهو مغمى عليه، ووقفوا به فيمن أُتِ
  .)٢(جيزئه

إن أغمي عليه بعرفـة قبـل   : يف كتاب ابن حبيبرف، وابن املاجشون   وروى عنه مطِّ  
؛ فإن كان ذلك قبـل أن يقـف؛ أجـزأ،           ؛ مل جيزئه، وإن أغمي عليه بعد الزوال       الزوال

فِع به   وإن اتصل به اإلغما    ا إن أفاق مـن بقيـة ليلتـه      . ء حىت د ٣(وليس عليه أن يقف ثاني(. 
وإن طلـع الفجـر وهـو    . وهو كالذي يغمى عليه يف رمضان قبل الفجر، فال جيزئه : قاال

   /.)٤(يف عقله، مث أغمي عليه بعد ذلك؛ مل يضره
إن وقـف مفيقًـا، مث أُغمـى عليـه؛          :  يف خمتصر ما لـيس يف املختـصر        وقال مالك 

ى عليه، فلم يفق حىت طلع الفجر؛مل جيزه. أجزأه ٥(وإن وقف مغم(.  
ــهب  ــال أش ــهوق ــة :  يف مدونت ــف يف املدون ــر ووق ــيمن م ــف  /  ف ــة ومل يق   بعرف

  ـــــــــــــــــ
  . ودفعوا به): ر(ويف   ) ١(
  ).٢/٣٩٦(، النوادر والزيادات )١/٥٤١ (، ذيب املدونة)٢/٤١٣ (ونةاملد  ) ٢(
  ). ٢/٣٩٧(، النوادر والزيادات )٢/٤١٣ (املدونة: انظر  ) ٣(
  . اهللا أعلمو. ولكن القول فيه أن ذلك حيزيه، واحتج له بذلك). ٢/٣٩٧(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
  ). ٢/٤١٣ (املدونة: انظر  ) ٥(

 ]أ/٥٧ق[

 ]أ/١٢٦ر[

ــوف [  وق
ــى املغ مـ

ــه  عليــــ
ــة    ]بعرفـ



 
 

  
 

١١٨  

ه يف املغمى عليه أنه جيزئه، ولـو   وعلى قول  .)١(إنه جيزئه، أو ال جيزئه      : ا، فلم يقل  
  .)٢(مل يكن يف عقله جيزئ هذا وجوده من الوقوف

 قبل غروب الشمس، مث مل خيرج       ، فيمن دفع إىل عرفة     يف كتاب حممد   وقال مالك 
 ومل يرجـع  وإن خرج قبل أن تغـرب الـشمس،     . )٣(أنه جيزئه : منها حىت غربت الشمس   
  .)٤( حىت طلع الفجر؛ مل جيزه

  .وهذا إمنا حصل منه املرور بغري نية الوقوف؛ ألنه على نية االنصراف
أنـه جيزئـه إذا   :  فيمن مر بعرفة ليالً، وشقَّها وهو يعرفها، ومل يرتل ا  وقال حممد 

، وذكر اهللا     ا؛ مل         . نوى به الوقوف جيـزئ،   ولو كان مروره وهو ال يعرفها، ومل يرتل 
  .)٥(وبطل حجه
بعدم النية، وهذا أحسنها، فال جيزئه إال أن ينوي الوقوف، ويذكر اهللا تعاىل،     : يريد

  .)٦(وإن مل ينوِ الوقوف، أو نواه ومل يذكر اهللا؛ مل جيزه . عرفها أو مل يعرفها
 ليس بأن  صفته، فعلم أن الفرض، وأبان النيب وقد أوجب اهللا تعاىل وقوف عرفة  

  . ميضي لذلك املوضع فيمشي فيه، أو ينام فيه مث ينصرف
ـى عليـه، أو          وكذلك، أرى يف املغمى عليه أال جيزئه إذا زالت الـشمس وهـو مغم

 وجـود  كان يف عقله، مث أغمى عليه قبـل أن يقـف؛ ألن ذلـك يرجـع إىل أن الفـرض                 
ليه أبـني أال جيزئـه؛ ألنـه خماطـب أن يتقـرب إىل اهللا               واملغمى ع . جسمه ال غري ذلك   

إذا كان يف عقلـه ووقـف؛       : وقوله اآلخر . بالوقوف، واملغمى عليه غري متقرب إىل اهللا      
أحسن.  

، دليلٌ أن الوقوف بالنهار جيزئ؛ ألنه مبرتلة  وقوله يف املغمى عليه عند ابن حبيب  
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/٦١٥(، واملُذهب )٢/٤٥١ (املدونة: انظر  ) ١(
  ).٣/٩٥(مواهب اجلليل : انظر  ) ٢(
ا إذا مل يكن دفعه قبل الغروب مع اإلمام)٢/٣٩٥(النوادر والزيادات   ) ٣( إال أنه أوجب عليه هدي ، .  
  ).١/٣٤١(، التفريع )٢/٣٩٥(، النوادر والزيادات )٢/٤٠١(ة املدون: نظرا  ) ٤(
  ).٢/٣٩٦(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٣/٩٤(مواهب اجلليل : انظر  ) ٦(



 
 

  
 

١١٩  

 الليل دون النهار؛ لقال إذا كان يف عقله بعد          كان الفرض الصائم يف طلوع الفجر، ولو      
  .غروب الشمس أجزأ ، وإن غربت وهو مغمى عليه؛ مل جيزه 

، )٢(  يف أهل املوسم يرتل م ما نزل بالنـاس سـنة العلـوي        )١(وقال حيىي بن عمر    
إمنا يصح على  ،  )٣(أنه جيزئهم وال دم عليهم    : يتموا الوقوف  قبل أن    وهروم عن عرفة  

 وهـو   ويف الترمذي أنّ رجـالً أتـى الـنيب          . أن وقوف النهار دون الليل جيزئ     : القول
يا رسول اهللا، جئت من جبل طي، مـا تركـت مـن جبـلٍ إالّ وقفـت                  : باملزدلفة، فقال 

  عليه، هل يل من حج ؟ 
/ ، ووقف ا معنا حىت يدفع، وقد وقفتنا هذهمن شهد صال>:  فقال رسول اهللا  

ــه     ــضى تفثـ ــه، وقـ ـ ــد متَّ حج ــارا؛ فقـ ــيالً أو ـ ــة لـ ــك بعرفـ ــل ذلـ ــو . <قبـ   وهـ
  .)٤(حديث صحيح

ا فال يشبه أن يكون الفرض من غروب الشمس إىل ما بعد، ويكون ما قبله من  وأيض 
  ـــــــــــــــــ

ا يف  إمام،ا للرأيظًا حافكان فقيه.  موىل بين أمية، بن يوسف بن عامر الكناينحيىي بن عمرأبوزكريا، : هو  ) ١(
ختصار ا و،كتاب الرد على الشافعي: له. كرباء أصحاب سحنون، وكان من  بن حبيبمسع عبد امللك ،الفقه

  ).١٣/٤٦٢(، سري أعالم النبالء )١٧٥ ص(الديباج املذهب : انظر. ٢٨٩تويف سنة . ، وغريهااملستخرجة
 بن إمساعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبداهللا بن احلسن بن احلسني بن عليخروج : هـ٢٥١من أحداث سنة   ) ٢(

 وأخذ ما يف الكعبة من الذهب والفضة والطيب ، فانتهب وقتل مجاعة من أهل مكة،أيب طالب مبكة
 مث رجع إىل مكة يف ، مث خرج إىل املدينة النبوية،ا من مائيت ألف دينارناس حنووأخذ من الة، كسوالو

 ، واللحم الرطل بأربعة، فبيع اخلبز ثالث أواق بدرهم،اا وعطش حىت هلكوا جوع؛رجب فحصر أهلها
ا كان  فلم، مث عاد إىل مكة،فانتهب وقطع املرية عن أهل مكةمث رحل إىل جدة  ،وشربة املاء بثالثة دراهم

 ومل ، وسلبهم أمواهلم،ا ومائة وقتل من احلجيج ألفً، وال ليالًا من الوقوف ارن الناسمكِّ مل ييوم عرفة
، والبداية والنهاية )٥/٤٠٥(تاريخ الطربي : انظر. يقف بعرفة عامئذ سواه ومن معه من احلرامية

)١١/٩،١٠ .(  
  ). ٤/٢٨٧(االستذكار   ) ٣(
، من )٣/٢٢٩) (٨٩١ (، باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلجرجه الترمذي يف احلجأخ  ) ٤(

رس  ضحديث عروة بن م .٢/١٩٦) (١٩٥٠ (وبنحوه أبو داود يف املناسك، باب من مل يدرك عرفة( ،
، وابن )٥/٢٦٤) (٣٠٤٢(، باب فيمن مل يدرك صالة الصبح مع اإلمام باملزدلفة والنسائي يف مناسك احلج

هذا : (وقال الترمذي). ٢/١٠٠٤) (٣٠١٦( قبل الفجر ليلة مجع ماجه يف املناسك، باب من أتى عرفة
). ١٠٦٦(، واأللباين يف اإلرواء )١/٤٦٣(، واحلاكم )٣٨٥٠(، وصححه ابن حبان )حديث حسن صحيح

  )٦/٤٢٢(البدر املنري : انظر

]ب/٥٧ق[



 
 

  
 

١٢٠  

ا، ويكلف أمته الوقوف من الزوال         عند الزوال  إىل الغـروب،     إىل غروب الشمس تطوع 
 ملـا دخـل   مع كثرة ما فيه من املشقة فيما مل يفرض عليه، مث يكون حظه مـن الفـرض          

أنـه ملـا غربـت    : بغروب الشمس االنصراف إىل ما سواه؛ ألن األحاديث إمنـا جـاءت         
  . املشي حىت خيرج من احلل ويكون الفرض.  دفع، ومل يقفالشمس

         ا على صفة ما أتى به النيب والوقوف عبادة يؤتى    ن هلـموقد أتى بالنـاس يبـي ،
معامل دينهم، وقد علموا أنه فرض علـيهم الوقـوف بعرفـة، وأتـوا المتثـال مـا فـرض            

وعٍ، والفرض من غـروب الـشمس؛ لبينـه،         ولو كان يف تط   . عليهم، وهو املبين ألمته   
  .ألنه ليس يفهم من جمرد فعله أنه كان يف تطوع

بل املفهوم أم كانوا يف امتثال ما أمروا به، وما أتوا إليـه، وقـد احـتج يف القـول               
، مـن    عرفة احلج :<النيب  قول  :  يف الليل دون النهار بأشياء، منها      أن الفرض : األول

  .)١ (<أدرك ليلة مجعٍ قبل صالة الصبح؛ فقد أدرك احلج
  .)٢( < قبل الصبح؛ فقد مت حجهمن أفاض من عرفات>:  وبقوله

ومن فاتـه عرفـات بليـلٍ؛ فقـد فاتـه           . ؛ فقد أدرك  من وقف بعرفة بليلٍ   >: وبقوله  
  .)٣ (<احلج

  ـــــــــــــــــ
، والترمذي ) ٢/١٩٦) (١٩٤٩ (، وأبو داود يف املناسك، باب من مل يدرك عرفة)٤/٣٠٩(أخرجه أمحد   ) ١(

، ، والنسائي يف مناسك احلج)٣/٢٢٨) (٨٨٩ (، باب فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلجيف احلج
) ٣٠٤٤(، وباب فيمن أدرك صالة الصبح مع اإلمام باملزدلفة )٥/٢٥٦) (٣٠١٦(باب زمن الوقوف بعرفة 

من ) ٢/١٠٠٣) (٣٠١٥( قبل الفجر ليلة مجع ، وابن ماجه يف املناسك، باب من أتى عرفة)٥/٢٦٤(
ر  معحديث عبد الرمحن بن ي . واأللباين يف )١/٦٣٥(، واحلاكم )٤/٢٥٧(وصححه ابن خزمية ،

  ). ١٠٦٤(اإلرواء 
بسنده عن عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت عن عطاء عن ابن ) ٥/١٧٤(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى   ) ٢(

فيه ): (٣/٢٥٥( اهليثمي يف امع قال.  قبل طلوع الفجر فقد أدرك احلجمن أدرك عرفة:  بلفظ{ عباس
من ) ٥/١١٦(وأبو نعيم يف احللية ) ٥/٢٨٥(عمر بن قيس املكي ضعيف متروك، وأخرجه يف األوسط 

). غريب من حديث عمر تفرد به عنه عبيد: (وقال أبو نعيم). طريق عبيد بن عقل عن عمر بن ذر عن عطاء به
  ). ٤/٢٥٧(ليل ، إرواء الغ)٣/٩٢(نصب الراية للزيلعي : وانظر

رمحة بن مصعب : (وقال عن أحد رواته.  بمن حديث ابن عمر) ٢/٢٤١(أخرجه الدارقطين يف سننه   )٣(
ه  وأعلَّ،وكذلك رواه بن عدي يف الكامل): (٣/٩٢نصب الراية (وقال الزيلعي ). ضعيف، ومل يأتِ به غريه

: وانظر. وللحديث شواهد يشتد ا).  عن مجاعة من غري توثيقفه وضع،مبحمد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى
  ) .٢٥٨ - ٤/٢٥٦(إرواء الغليل 



 
 

  
 

، وهو مـن    فعلى الفوات   بالليل واالحتجاج، فهذا ليس بالبين؛ ألنّ الوقوف له أولٌ
وإمنـا تـضمنت هـذه األحاديـث معرفـة آخـر       . الفجـر ، وآخر وهو ما مل يطلـع        الزوال

      الوقت، وقد كان وقوف النيب    أنـه مـن فاتـه    :  وأصحابه يف أول الوقـت، فـأخربهم
    قولـه    باقٍ إىل طلوع الفجر، وهو مثل        )١(، وأن الوقت  الوقوف معه؛ مل يفته احلج :

  . )٢ (< قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصرمن أدرك ركعةً من العصر>
، ولفظـة   <فقد أدرك احلج  >: وأول العصر إذا دخلت القامة الثانية، وكذلك قوله         

اته، ويدل على ذلك       ا خيشى فوا يف الغالب عم اإلمجاع على أنـه  : اإلدراك إمنا يعتد
  .)٣( أن يتعمد الناس باجتماعهم للوقوف قبل الفجر، ويدعون النهار ال جيوز

ا/ واحـــتج للقـــول األول يف ذلـــك أيـــض : أن الـــنيبنَ لـــضعفة أهلـــه    يف  أذِ
ا؛ ألذن هلمولو كان النهار. ، ومل يأذن بذلك من عرفة)٤( بليلالدفع من املزدلفة فرض .  

  :)٥(وهذا غري صحيح لوجهني
 أحدمها أم استأذنوه يف مجع ، ومل يـستأذنوه بعرفـة، فمـنعهم، فـيعلم افتـراق         

  .احلكمني
أم لو استأذنوه فمنعهم، ألمكـن أن يكـون ذلـك ألـم يف أفـضل يـوم              : والثاين

مـا  >:  قـال   وأفضل الساعات، وملا يرجى من الغفران والرمحة، وقد روي أن النيب          
ا هو أصغر وال أدحر وال أحقر وال أغيظ منه يف يوم عرفةرئي الشيطان ٦( < يوم(.  

  ـــــــــــــــــ
  . وأن الوقوف ): ق(يف   ) ١(
، ومسلم يف املساجد )١/١٩٧) (٥٧٩(، باب من أدرك من الفجر ركعة أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة )٢(

، من حديث أيب )٢/٤٢٥) (٦٠٨ ( فقد أدرك تلك الصالةباب من أدرك ركعة من الصالة، ومواضع الصالة
   .هريرة 

  .واهللا أعلم. مل أقف على من نقل اإلمجاع يف هذه املسألة غري اللخمي رمحه اهللا  ) ٣(
) ١/٥١٣) (١٦٧٨( أهله بليل فيقفون باملزدلفة ويدعون ، باب من قدم ضعفةأخرجه البخاري يف احلج  ) ٤(

  ).١٢٩٣(، باب استحباب تقدمي دفع الضعفة من النساء وغريهن من مزدلفة إىل مىن ومسلم يف احلج
  . لكنه ذكر وجوهاً ثالثة   ) ٥(
، وعبد الرزاق )١/٤٢٢) (٩٤٤ (، باب جامع احلجب احلج، كتا يف املوطأحديث مرسلٌ، أخرجه مالك  ) ٦(

. ، مرسالً عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز به، وطلحة بن عبيد اهللا بن كريز تابعي ثقة)٥/١٧(يف املصنف 
  ). ٣٠٤٥(التقريب : انظر

= 

١٢١  

 ]أ/٥٨ق[



 
 

  
 

١٢٢  

وما ذلك، إال ملا يرى من ترتل الرمحة، وجتاوز اهللا عن الـذنوب العظـام، ولـيس             
  . املبيت باملزدلفة كذلك

 )٢( باتـساع املوضـع، وتـدركهن      الدفع من عرفة    يف )١(أنه ال مضرة عليهن   : والثالث
  .؛ الزدحام الناس عند اجلمرة من املزدلفة)٣(املضرة إذا دفعن

ــدر  ا يف الق ــص ــال     / ومل أر ن ــا ق ــذكر، إال م ــن ال ــذي جيــزئ م ــدال   إذا : حمم
  .ذكر اهللا 

  . ك ما قلّأنه جيزئه من ذل: ومل يزد على هذا، فظاهر قوله
 يف مثل هذا يف اخلطبة يف اجلمعة، هل يكفي من ذلك مـا قـل ؟ أو ال    وقد اختلف 

  )٤(جيزي إال ما له بال وقدر؟
ى            فيمن أتى عرفة   وقال حممد ابن املواز    ا للفجر وهو ناسٍ لـصالةٍ، فـإن صـلََََّ مقارب 

ا مـن جبـال عرفـة        : فقال فاته الوقوف، وطلع الفجر، وبطل،     ؛ وقـف، مث    إن كان قربي
ا؛ بدأ بالصالة، وإن فاته احلج. صلى ٥( وإن كان بعيد(.  

وإن كان  . إن كان من أهل مكة وما حوهلا؛ بدأ بالصالة        : قال حممد ابن عبد احلكم    
  .)٦(، فوقف وصلىمن أهل اآلفاق؛ مضى إىل عرفة

ب أحد الضررين، وأرى إن ذكر وقد دخل أول عرفـة        ، فـصار إىل احلـل؛ بـدأ    فغلَّ
ا، ومل يقـف؛ أنـه       )٧(وأجزأه املرور من الوقوف    بالصالة، ا مار على القول أنه إذا مر 

 =  ـــــــــــــــــ
فضائل : انظر.  بسندٍ ضعيفٍيب ، عن النووصله البيهقي يف شعب اإلميان عنه، عن أيب الدرداء 

، وختريج األحاديث واآلثار للزيلعي )١/١١٥(، والتمهيد البن عبد الرب )٣٥٥ص (األوقات للبيهقي 
)٢/٣٣(  

  . عليهم): ق(يف   ) ١(
  . وتدركهم): ق(يف   ) ٢(
  . دفعوا): ق(ويف   ) ٣(
  ).٣٢٣ص (التبصرة بتحقيق سعيد الغامدي : انظر  ) ٤(
  ). ٢/٣٩٦(زيادات النوادر وال  ) ٥(
  ). ٢/٣٩٦(النوادر والزيادات   ) ٦(
  . أجزأه الوقوف): ر(ويف   ) ٧(

]ب/١٢٦ر[

إذا تـــزاحم [
الوقــــــوف 
وصــــــالة 
ــسيها نـــــ

 



 
 

  
 

١٢٣  

   ذلك يبدأ ؟  من الوقوف؛ خيتلف بأي)١(]املرور[أنه ال جيزئه : وعلى القول. جيزئه
  ، وأرى أن يبدأ بالوقوف؛ ألنه قد تزاحم الفرضان، فيبتدئ مبا يدركه بتأخريه ضرر  

 ا بعد الوقوف من غري تـراخٍ            . ، مث يؤخر الصالة   وهو احلج وألنه قادر على أن يأيت ،
  .)٢( فكان ذلك أوىل من تأخري قربةٍ ال يقدر على أن يويف هلا إال العام

  /  ، وكــان مــىت اشــتغل ــا ؛ فاتــه قبــل أن يبلــغ عرفــةومثلــه لــو ذكــر الــصالة
   .الوقوف، فإنه يتمادى ويقف، مث يقضي الصالة

  . ؛ صلى ، وأجزأه عن الوقوف يتمادى ، فإذا دخل أول عرفة:ل اآلخر وعلى القو
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
املضيق يف الشرع مقدم على ماوسع يف تأخريه، وما وسع فيه يف زمان : قاعدة): (٣/٢٦٠(قال يف الذخرية   ) ٢(

  ). كالكفاراتحمصور كالصالة؛ مقدم على ما غياه بالعمر

 ]ب/٥٨ق[



 
 

  
 

١٢٤  

  فصل
 ، إذا وقـف النـاس يـوم اجلمعـة ، مث      يف خمتصر ما ليس يف املختصر     وقال مالك 

  .)١(أنه جيزئهم احلج: تبين أن التعريف كان يوم اخلميس
اوقال .)٢(  يف العتبيةوقاله ابن القاسم ال جيزئهم :  أيض .  

  .)٣(واختلف فيه قول سحنون
؛ للحديث   وأن ال جيزئ أحسن :ليلة مجع قبل الـصبح؛ فقـد أدرك   من أدرك عرفة 

  . )٤(احلج
، وإذا كان ذلـك، كـان   )٥(وال خالف أن آخر وقت الوقوف بعرفة ما مل يطلع الفجر  

  . الوقوف بعد خروج الوقت قضاءً 
 ، ولو جـاز أن يقـضى يف اليـوم الثـاين؛     وليس هذا مما يصح به القضاء يف الصالة   

  . لقضى يف الثالث والرابع
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٠٩(النوادر والزيادات : انظر  ) ١(
، والذخرية )١/٢٨٢(عقد اجلواهر : وانظر). ٢/٤٣٠(، النوادر والزيادات )٤/٥٤(البيان والتحصيل : انظر  ) ٢(

)٣/٢٥٨.(  
  ). ٤٣١-٢/٤٣٠(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
ا{ روي عن ابن عباس  ) ٤( مرفوع  .١٢٠ص (م خترجيه تقد.(  
  ).٣/٢٥٩(الذخرية : انظر  ) ٥(

ــم [ احلكـ
لو أخطـأ   
 النـــــاس
ــوم  يـــــ

  ]الوقوف  
 



 
 

  
 

١٢٥  

 
 

؛ مجعـوا بـني    الناس من عرفات، فـإذا أتـوا املزدلفـة   )١(وإذا غربت الشمس؛ دفع   
 أن  إال: مالـك قـال   ،  )٣(ويبدؤوا بالصالة قبل أن حيطُّوا رحـاهلم        ،  )٢(املغرب والعشاء 

: ، ويف احلديث  )٥(؛ فيبدأوا بالصالة  )٤(وأما احملامل والزوامل  ،  يكون الرحل اخلفيف  
  .)٦(أنه بدأ باملغرب، مث حطت الرحال، مث صليت العشاء

 ، أو مجع الصالتني بعـد مغيـب الـشفق          فيمن صلّى املغرب قبل املزدلفة     واختلف
 الـصالة >:  قـال الـنيب   ؛ ألنّ   )٧( يعيـد الـصالة   : ابـن القاسـم   ، فقـال    وقبل املزدلفـة  

 مع الناس لعلِّة به أو بدابتـه، فإنـه ميهـل      )٩(قال إالّ أن ال يستطيع أن ميضي       .)٨(<أمامك
  .)١٠(، مث يصليها حىت يغيب الشفق

 ال إعادة عليه، إال أن تكون صالته قبل مغيب الشفق         :  يف كتاب حممد   وقال أشهب 
  .)١١(فيعيد العشاء وحدها 

 رخـصة؛  ؛ ألنَّ اإلتيان بالصالة يف وقتها أفضل، والتأخري إىل املزدلفـة       وهو أحسن 
  ـــــــــــــــــ

  . دفعت): ر(ويف   ) ١(
  ).١/٣٧٦(املعونة . ، وهو سنة مؤكدة كما قال القاضي عبد الوهاب)١/٣٤٢(التفريع : انظر  ) ٢(
  .ويبدؤون بالصالة: ولعل صواب العبارة). ٤/٣١(، والبيان والتحصيل )٢/٣٩٨(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
هو : وتسند إىل العقالء، فيقال .زوامل: ومجعه. وما حيمل عليه من اإلبل، وغريها. مؤنث الزامل: الزاملة  )  ٤(

 لسان العرب: انظر. على التشبيه يف التحمل أو عدم الدراية.  والنثرالقلم والدواة أو الشعرزوامل زاملة من 
 ).٤٠١ص (، املعجم الوسيط )٢٩/١٣٦: زمل(، تاج العروس )١١/٣١٠: زمل(

  ). ٤/٣١(البيان والتحصيل   ) ٥(
، باب اإلفاضة من ، ومسلم يف احلج)١/٦٦) (١٣٩(أخرجه البخاري يف الوضوء، باب إسباغ الوضوء   ) ٦(

  .  ، من حديث أسامة بن زيد)٢/٩٣١) (١٢٨٠(عرفات إىل مزدلفة 
  ).١/٥٤٥ (، ذيب املدونة)٢/٤١٦ (املدونة  ) ٧(
  . تقدم خترجيه يف ختريج احلديث السابق  ) ٨(
  . فيمضي): ر(يف   ) ٩(
  ).١/٥٤٥ (، ذيب املدونة)٢/٤١٦ (املدونة ) ١٠(
  ).٢/٣٩٧(النوادر والزيادات  ) ١١(



 
 

  
 

١٢٦  

وهو على ظهرٍ فيوسـع  .  مبرتلة من غربت عليه الشمس )١(بعرفة عند الغروب  ألن الناس   
  . له أن يؤخر حىت يبلغ املنهل 

وهذا فيمن أدرك الوقوف مع اإلمام، فأما من مل يقف مع اإلمام، فإنـه يـصلي كـل                  
  .)٢(صالة لوقتها

  ، /  يف ثلــث الليــلإن طمــع أن يقــف ويرجــع إىل املزدلفــة: وقــال ابــن القاســم
  . )٣(، وجيمع بينهمارأيت أن يؤخر حىت يأيت املزدلفة

، )٤(ويقيم الناس باملزدلفة حىت يصبحوا ويصلوا الصبح، مث يقفوا باملشعر احلـرام           
  . الثاينمث يدفعوا قبل اإلسفار

  : يف ثالثة مواضعواختلف
  . إىل مىن، ومل يرتل باملزدلفةإذا دفع من عرفة: دها أح

  .)٦(فإن نزل ا مث دفع أول الليل ووسطه فال دم عليه. )٥(عليه الدم: فقال مالك
 ال دم عليـه إن دفـع مـن عرفـات إىل     : يف املبسوط   ابن املاجشون  وقال عبد امللك  

  .)٧(مىن
  .إذا أتى بعد الفجر، مث نزل باملزدلفة: والثاين
  .)٨(ال دم عليه: ابن القاسمفقال 
  .)٩(عليه الدم:  أشهبوقال

  ـــــــــــــــــ
  . املغرب): ر(يف   ) ١(
  ).١/٣٤٢(التفريع : انظر  ) ٢(
  ). ٣/٢٦٢(، الذخرية )٢/٣٩٨(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).١/٣٤٢(التفريع : انظر  ) ٤(
  ).١٤٤ص (، الكايف )٢/٤١٧ (املدونة  ) ٥(
  ). ٤/٢٨٤(تذكار ، االس)٢/٤١٧ (املدونة  ) ٦(
  ).٤/١٢(مواهب اجلليل : انظر  ) ٧(
إن نزل ا بعد الفجر، مامل تطلع الشمس، فهو : (، وقال)٢/٣٩٩(، والنوادر والزيادات )٢/٤١٧ (املدونة  ) ٨(

  ). مدرك وال هدي عليه
  ).٢/٣٩٩(النوادر والزيادات   ) ٩(

 ]أ/٥٩ق[



 
 

  
 

١٢٧  

  .إذا نزل باملزدلفة، ومل يقف باملشعر احلرام: والثالث
وإن وقـف باملـشعر احلـرام، ومل يـرتل          .  عليـه  )١(ال دم : وابـن القاسـم    فقال مالك 

  .)٢(باملزدلفة؛ كان عليه الدم
  .)٣(وجعلوا الرتول باملزدلفة ؛ آكد من الوقوف باملشعر احلرام

  .)٥(عليه الدم:  وابن شهاب وغريمها)٤(وقال عطاء
  .)٨(باملشعر احلرام فقد فاته احلجإذا مل يقف : )٧( والنخعي)٦(والشعيب وقال علقمة
R Q P  ﴿ :)٩(]باملشعر احلرام [ يف الوقوف  اهللا تعاىل للقووهذا ألمر   

T S﴾ )ولقول النيب   ،  )١٠ :<          من شهد صالتنا هذه، ووقـف معنـا حـىت

  ـــــــــــــــــ
  . هدي): ر(يف   ) ١(
  ). ٢/٤١٧ (املدونة: انظر  ) ٢(
 ضعفة أهله والدليل على أنه غري واجبٍ تقدمي رسول اهللا ): (٣/٤٢٦(قال ابن رشد يف البيان والتحصيل   ) ٣(

ا ملا قدمهم، كما مل يقدمهم .  إىل مىنبليل من املزدلفة فلم يقفوا باملشعر احلرام، ولو كان الوقوف به واجب
  ).رفةمن ع

أبو حممد القرشي الفهري موالهم، إمام يف املناسك، شيخ مكة يف زمانه ،  أسلمعطاء بن أيب رباح: هو  ) ٤(
جابر بن عبد اهللا وابن : روى عن مجلة من الصحابة منهم  مبكة، ونشأ ا،ولد يف خالفة عثمان . ومفتيها

سري ، )٢٠/٦٩(ذيب الكمال : انظر. ١١٤: ، وقيل١١٥تويف سنة . ، وأكثر عنهاس الزبري وابن عب
  .)٥/٧٨(أعالم النبالء 

: انظر. ويبدو أن لعطاء روايتني يف املسألة). ١٧٢ص (منسك عطاء للزرقي : وانظر). ٤/٢٤٨(االستذكار   ) ٥(
  )٢/٥٣٠( يف املناسك فقه عطاء بن أيب رباح

 ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب. ، إمام الناس يف زمانه الشعيب اهلمداينأبو عمرو، عامر بن شراحيل: هو  ) ٦(
ذيب الكمال : انظر. ن سبع وسبعني سنة ع١٠٧: وقيل. ١٠٤ سنة تويف.  مئة من الصحابة، أدرك مخس

  .)٤/٢٩٤(سري أعالم النبالء ، )١٤/٢٨(
األعالم، مفيت  مث الكويف، أحد ، اليماين النخعياألسود بن قيس بن عمران، إبراهيم بن يزيد أبو: هو  ) ٧(

أدرك عددا من الصحابة، .   وهو صيب، ومل يثبت له منها مساع< دخل على أم املؤمنني عائشة. الكوفة 
دث عن أحد منهم ح ذيب الكمال : انظر. هـ٩٦مات سنة . ومل ي)٤/٥٢٠(سري أعالم النبالء ، )٢/٢٣٣(.  

  ).٧/١٣١(، احمللى )٤/٢٤٨(االستذكار : انظر  ) ٨(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٩(
  ).١٩٨(البقرة  ) ١٠(



 
 

  
 

١٢٨  

ا  >: وقوله  ،  )١(<يدفع، ووقف قبل ذلك بعرفة؛ فقد مت حجه        ٢( فوقف من أدرك مجع( 
  . )٣(<ومن مل يدرك ذلك؛ فال حج له. مع الناس حىت يفيض؛ فقد أدرك

م ضعفة أهله، فيقفون عند املـشعر         {عمر )٤(]ابن[أن  : ويف كتاب مسلم   كان يقد 
فمنهم من يقدم   . احلرام بالليل، فيذكرون اهللا ما بدا هلم، مث يدفعوا قبل أن يقف اإلمام            

: وكـان يقـول  . فإذا قدموا؛ رموا اجلمرة. من يقدم بعد ذلك   مىن لصالة الفجر، ومنهم     
خص ألولئك رسول اهللا  أَر)٥(.  

 يف تعجيـل الوقـوف لـيس يف     )٦(فأمر أهله بالوقوف قبل الفجـر، وجعـل الرخـصة         
  .  عنه مثل ذلك إسقاطه، وذكر حممد ابن املواز

 
 
 

  

  ـــــــــــــــــ
  )١١٩ص : (انظر. تقدم خترجيه  ) ١(
  . فقد وقف): ر(يف   ) ٢(
)٣ (  ذا اللفظ النسائي يف مناسك احلج باب فيمن مل يدرك صالة الصبح مع اإلمام باملزدلفة أخرجه ،)٣٠٤٠ (

حديث عروة ، من )١٧/١٥١(، والطرباين يف املعجم الكبري )٢/٢٤٥(، وأبو يعلى يف مسنده )٥/٢٦٣(
  ) ٣٠٤٠(وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي . بن مضرس 

  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
، ومسلم يف )١/٥١٣) (١٦٧٦(، باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون باملزدلفة أخرج البخاري يف احلج  ) ٥(

  ). ٢/٩٤١) (١٢٩٥( النساء وغريهن ، باب تقدمي دفع الضعفة مناحلج
: انظر. ا احلكم الشرعي املتغري إىل سهولة لعذر مع قيام الدليل احملرموشرع.  لغة التيسري والسهولة:الرخصة  )  ٦(

 )٤٧٢ ص(كتاب الكليات ، )٣٦١ص (التعاريف ، )١٤٧ص(التعريفات 



 
 

  
 

١٢٩  

 
 

  
ومن دفع من املشعر احلرام، مث أتى مىن؛ رمى مجرة العقبة، مث ينحر أو يـذبح إن           

ــه  ــان معــ ــق / كــ ــدي، مث حيلــ ــيط )١(هــ ــبس املخــ ــوف، مث يلــ    / ، مث يطــ
، مث يعـود إىل     )٣(النـساء، والطيـب، والـصيد       :  طاف ، فيحل له إذا   )٢(طواف اإلفاضة 

  . مىن، فيصلي ا الظهر
وإن قدم احلالق على    .  أخطأ؛ فقدم النحر على الرمي؛ رمى، والشيء عليه        )٤(فإذا

  . )٥(الرمي؛ رمى، وعليه الفدية 
، فاضـة جتزيـه اإل :  وابـن القاسـم  فقال مالك إذا قدم اإلفاضة على الرمي،     واختلف
   .)٦(وعليه اهلدي
ا وقال أيض :فِض٧(ال جتزيه، وهو كمن مل ي(.  
   .)٨(أحب إيلَّ أن يعيد اإلفاضة، وهو يف يوم النحر آكد : وقال أصبغ
  .)٩(يذبح، وال شيء عليه: فقال مالك إذا قدم احلالق على الذبح، واختلف

  ـــــــــــــــــ
  . فضلية احلالق وإال فهو خمري بني التقصري واحللق، وعبر بيحلق أل)١/٣٤٣(التفريع : انظر  ) ١(
  ).٤/٥٤(املنتقى : انظر  ) ٢(
  ).٢/٦١٩(املُذهب : انظر  ) ٣(
  .فإن): ر(ويف   ) ٤(
، الذخرية )١٤٤ص (، الكايف )١/٣٤٣(، التفريع )١/٥٤٨ (، ذيب املدونة)٢/٤١٨ (املدونة: انظر  ) ٥(

)٣/٢٦٦.(  
  ). ١/٢٨٣(عقد اجلواهر   ) ٦(
وال يطوف أحد ): (١٤٥ص (وقال يف الكايف ). ١/٢٨٣(، عقد اجلواهر )٢/٤١٤(النوادر والزيادات   ) ٧(

اإلفاضة قبل أن يرمي مجرة العقبة، فإن أفاض قبل الرمي فلريم، مث ليحلق، مث ليفض، فإن مل يفعل فال 
  ).حرج

  ).١/٢٨٣(عقد اجلواهر الثمينة : انظر  ) ٨(
  ). ٣/٢٧١(، الذخرية )١/٥٤٨ (، ذيب املدونة)٢/٤١٨ (املدونة  ) ٩(

ب/٥٩ق[
أ/١٢٧ر[

ــم [ احلكـ
ــد م إذا قـ

اإلفاضـــة 
ــى  علــــ
  ]الرمــــي

 

ــم [ احلكـ
ــدم  إذا قـ
ــالق  احلـ
ــى  علــــ
ــذبح   ]الــ

 



 
 

  
 

١٣٠  

   .عليه الفدية:  يف كتاب ابن حبيبوقال ابن املاجشون
  .)٣)(٢(﴾¯ ° ± µ  ́³ ²﴿: لقول اهللا تعاىل: )١(]وقال ابن حبيب[

  .  اآلية على بلوغه احملل، وإن مل ينحرومحل مالك. فينحر: يريد
: آخـر )٤(]قول[وجيري فيها . ه اإلفاضة، ويذبح  وإن قدم اإلفاضة على الذبح؛ أجزأت     

  . أنه يعيد
  .)٥(جيزئه: فقال مالك إذا قدم اإلفاضة على احلالق، واختلف

 أحـب إيلّ، فيحلـق مبـىن، مث يعيـد           { قـول ابـن عمـر     : وقال يف كتاب حممـد    
   .)٧(هفإن مل يعد؛ أجزأ .)٦(اإلفاضة

ة يف هذه يعيد من قدم اإلفاضة على الذبح، وقد جاءت السن: وعلى قوله هذا
 يف أول الباب ، الرمي، مث الذبح، مث احلالق، )٨(األربعة أن الترتيب فيها حسبما تقدم

 :     يف قوله تعاىل )٩(] واإلفاضة[مث اإلفاضة، جاء القرآن بتقدمي الذبح على احلالق 
[ ̄ ° ±  ² ³   ́ ¶µ Z )١٠(.  

  ـــــــــــــــــ
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).١٩٦(البقرة   ) ٢(
  ). ٣/٢٦٧(الذخرية : وانظر). ٢/٥٥٠ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٤١٣(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
  ). ٤١١، ٢/٤١٠(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٢/٤١٠(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ).٢/٤١٤: (النوادر والزيادات  ) ٧(
 نيب ، باب حجة الأخرجه مسلم يف احلج.  يف ذكره حلجة النيب  {ذكر هذا الترتيب جابر بن عبد اهللا   ) ٨(

 أتى مىن فأتى مجرة  أن رسول اهللا إال احللق فإنه ثابت من حديث أنس بن مالك). ٢/٨٨٦) (١٢١٨(
وأشار إىل جانبه األيسر، مث جعل يعطيه . خذ: العقبة فرماها، مث أتى مرتله مبىن وحنر، مث قال للحالق

، ومسلم )١/٧٦) (١٧١( به شعر اإلنسان أخرجه البخاري يف الوضوء، باب املاء الذي يغسل. الناس
  ). ٢/٩٤٧) (١٣٠٥( يوم النحر أن يرمي مث حيلق ، باب بيان أن السنةواللفظ له يف احلج

  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٩(
  ).١٩٦(البقرة  ) ١٠(

ــم [ احلكـ
ــدم  إذا قـ
اإلفاضـــة 
ــى  علــــ
  ]احلــالق

 



 
 

  
 

١٣١  

| { ~ �   z y x w v }﴿: وكذلك قوله
  .تقدمي الذبح، مث احلالق واإلفاضة:  فيه،)١(﴾¡ ¢ £ ¤

ة يف التوسعة فيمن خالف ذلك وهوغري عامل، فروي عن النيب وجاءت السن :
ول اهللا، مل أشعر، يا رس: أنه كان يف حجة الوداع يوم النحر مبىن، فجاء رجل، فقال

، وال حر: فقالفنحرت قبل أن أرمي؟  مل أشعر، فحلقت قبل أن : وقال آخر. جارمِ
ارمِ، : قالأفضت إىل البيت قبل أن أرمي؟ : وقال آخر. اذبح، وال حرج: قالأذبح؟ 
  .وال حرج
خر إال : قال م وال أُ  اجتمع عليه افعل، وال حرج: قالفما سئل عن شيءٍ قدِِّ

  . ، وبعضهم يزيد على بعض )٢(البخاري واملوطأ ومسلم
  . )٣(والرمي والنحر يبيحان احلالق دون إصابة النساء والصيد والطيب

ــف ــة  واختل ــسال وإماط ــاس واالغت ــري   /  يف اللب ــار وغ ــص األظف ــن ق   األذى م
  . )٤(جائز: مالكذلك، فقال 

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٥٦(املنتقى ). ، ولبس الثياب، وما يتبع ذلكحالق الشعر: التفث: (قال مالك). ٢٩،٢٨ (احلج  ) ١(
 ، والبخاري يف العلم، باب الفتيا)١/٤٢١) (٩٤١ (، باب جامع احلج يف احلج يف املوطأأخرجه مالك  ) ٢(

، باب من حلق قبل النحر، أو حنر قبل ، ومسلم يف احلج)١/٤٧) (٨٣(وهو واقف على الدابة أو غريها 
  .  {، من حديث عبد اهللا بن عمرو )٢/٩٤٨) (١٣٠٦(الرمي 

  ).١/٢٨٣(، عقد اجلواهر الثمينة )١٤٤ص(الكايف : انظر  ) ٣(
  ). ٢/٤٠٩(النوادر والزيادات   ) ٤(

 ]أ/٦٠ق[



 
 

  
 

١٣٢  

  فصل 

، لقول اهللا تعاىلالوطء يف احلج ٣( اآلية )٢(﴾... )١(  ( *  ﴿:  حمرم( .  
وال حيل ملن أحرم باحلج أهلَه حىت يقف بعرفة، ويرمـي مجـرة العقبـة، ويطـوف          

  . ويسعى
  . )٤(؛ فسد حجه، وأبدلهفإن وطئ قبل عرفة

  : والواختلف إذا وطيء بعد الوقوف على أربعة أق
إن وطيء بعد الوقوف يوم النحر قبل الرمي والطواف؛ فسد :  يف املدونةفقال مالك 

فإن وطيء يوم النحر بعد أن رمى، أو طاف لإلفاضة ومل يـرم،             . )٦)(٥(] وأبدله[حجه،  
   .)٨)(٧(أو وطيء يف اليوم الثاين ومل يرم ومل يطف؛ فسد حجه

إن وطيء بعـد الوقـوف وقبـل أن يفعـل           : أنه قال :  عنه حممد عبد الوهاب  أبو  [قال  
  . )٩(شيئا مل يفسد حجه

  ـــــــــــــــــ
ه: فقيل. الرفثف العلماء يف معىن اختل  )  ١( هلِ ستحيا : وقيل .كلمةٌ جامعة لكل ما يريده الرجلُ من أَ وهو كل ما ي

ورحج ابن . هو اللغو يف الكالم: وقيل. هو اجلماع نفسه: وقيل. هو التعريض بذكر اجلماع: وقيل. من إظهاره
  .  ما خيصص معناه بأحدمهاجرير أنه يعم اجلماع والتعريض بذكره لعدم ورود

، وزاد )١٣٤-٤/١٢٥(، تفسري الطربي )٢/٤٢١(، مقاييس اللغة البن فارس )١٥/٥٨(ذيب اللغة : انظر
 ) .٣٦٩ص (، التعاريف )١/٢١١(املسري 

  ).١٩٧(البقرة   ) ٢(
  ).١/٣٨٦(املعونة   ) ٣(
  ).١/٣٤٩(التفريع : انظر  ) ٤(
  ). ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ).٢/٥٥٢ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٥٤٩ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٤ (املدونة  ) ٦(
  . مل يفسد حجه): ر(ويف   ) ٧(
  ).١/٣٤٩(، التفريع )١/٥٤٩ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٤ (املدونة  ) ٨(
والصحيحة الظاهرة هى األوىل؛ ألنه . وهو قول أيب حنيفة: (، وفيه)١/٤٨٨ (، اإلشراف)١/٣٨٦(املعونة   ) ٩(

ا منعقدا، كالوطء قبل الوقوف ا عبادة يلحقها الفساد، فجاز أن يطرأ عليها الفساد . وطء صادف إحراموأل
  ). ئر العباداتمن حني التلبس ا إىل حني اخلروج منها، كسا

ــام [ أحكـ
الوطء يف  
ــج   ]احلــ

 

إذا وطء  [
ــد  بعـــــ
  ]الوقــوف

 



 
 

  
 

١٣٣  

أن حجه يفـسد إذا وطـيء قبـل         :  عن مالك   عن أيب مصعب   )٢(]جهم[ ابن   )١(]وذكر
   .)٣(طواف اإلفاضة، وإن كان قد رمى

اآليـة، ومـا مل حيـصل    ﴾  ( * + , ﴿: ؛ لقول اهللا تعـاىل    وهذا أقيس : قال
وألا حالٌ ممنوع فيهـا الـوطء لبقـاء        . ، فيجب فساده  كمال حتلله فقد أرفث يف احلج     

ا لوقوعه قبل الرمي        ا حالٌ لو قتل فيهـا الـصيد؛   . اإلحرام، فوجب أن يفسد اعتباروأل
وألن الـوطء مـع     . رطها الطواف، أصلها العمـرة    وألا عبادة من ش   . لوجب فيه اجلزاء  

وألن أول اإلحـرام    .  يفسده، أصله إذا وطيء قبل الوقـوف       بقاء نسك من مناسك احلج    
ا يف آخره كما هو حمـرم يف أولـه؛ فـسد حجـه،        مرتبط بآخره، فلما كان الوطء حمرم

  . )٥(نتهى قولها.  كالصالة، والصوم)٤(فسد أوله بآخره
وإن كـان   من وطيء قبل مجرة العقبة؛ فسد حجـه، :  ابن املاجشون قال عبد امللك  

  . )٦(وطؤه بعد الطواف، وبعد أن خرجت أيام مىن
ألنه إمنـا أفـسد   : ال يفسد إذا وطيء بعد الرمي وقبل الطواف، قال      : واحتج من قال  

  .فإذا أحرم بعمرة؛ كان قد وىفّ به. إحرامطوافًا يف 
؛ ألنَّ العمرة    وال يستطيع أن يأيت بطواف حـج، إال   ال تنوب عن احلج  وهذا فاسد ،

كما ال جيرب من أكل من جزاء الصيد إال أن يأيت جبزاء صيد، ولو ذبـح             . أن حيرم حبج  
  . قدر ذلك من حلمه؛ مل جيزهنسكا ال يريد به جزاء صيدٍ، فأخرج

وإن وطئ يوم النحـر بعـد اإلفاضـة قبـل           :  يف كتاب حممد    وأشهب وقال ابن وهب  
  .)٧(الرمي؛ أفسد
  ـــــــــــــــــ

  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ). ١٥٨ص (الكايف البن عبد الرب : انظر  ) ٣(
  .فسد حجه من أوله وآخره): ر(يف   ) ٤(
  ). ٤٨٨-١/٤٨٧ (، اإلشراف)١٧٥ص (، التلقني )١/٣٨٦(املعونة : انظر  ) ٥(
  ). ٣/٢٦٨(الذخرية : نظرا  ) ٦(
ولو وطئ يوم النحر أوبعده قبل ) (١/٥٤٩ (، والذي يف ذيب املدونة)٢/٥٥٥ (اجلامع ملسائل املدونة  ) ٧(

  ).الرمي وبعد اإلفاضة، فإمنا عليه اهلدي، وحجه تام، وال عمرة عليه



 
 

  
 

١٣٤  

ألنَّ اإلفاضــة قبــل الرمــي ال جتــزئ عنــه، وصــار مبرتلــة مــن وطــئ قبــل الرمــي  
   /. )١(واإلفاضة

  . )٢(أفسد:  قبل الطواف، أو قبل أن يركع، أو قبل السعيوإن وطيء يف العمرة
   .)٣(يهدي، وجيزئه: فقال مالك إذا وطئ ومل يبق إال احلِالق، واختلف

  .)٤( أفسد العمرة:  يف كتاب حممدوقال
؛ ألنه مل يبق عليه عمل لل عمرةواألول أبني.  

ا قبل احلالق؛ ألنه قد حل: وقد قال ٥(ينحر املعتمر هدي(.  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
: ، هوه من مسائل الوطء هذوتلخيص ما يف املدونة): (٢/٥٥٦ (املدونةقال ابن يونس يف اجلامع ملسائل   ) ١(

وإن وطئ بعد . وإن وطئ بعدمها؛ فال شئ عليه. أنه إذا وطئ يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض؛ فحجه فاسد
. بل الرمي وبعد اإلفاضة؛ فعليه هديوإن وطئ ق. الرمي وقبل اإلفاضة يوم النحر أو بعده؛ فعليه عمرة وهدي

وإن . ال يفسد: وقيل. أنه إن وطئ قبلهما فسد حجه:  من االختالف يف ذلكوتلخيص ما يف غري املدونة
. يفسد حجه: قيل: وإن وطئ بعد أحدمها وقبل اآلخر؛ فثالثة أقوال. وطئ بعدمها؛ فال شئ عليه بإمجاع

  ). إمنا عليه هدي:  وقيل.عليه عمرة وهدي: وقيل
  ). ١٦٠-١٥٨ص (، الكايف البن عبد الرب )٢/٤٢٢،٤٢٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  ). ١٦٠ص (، الكايف البن عبد الرب )٢/٤١٠(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ). ٢/٤١٠(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ). ٣/٤٤٨(، البيان والتحصيل )٢/٤١٠(النوادر والزيادات   ) ٥(

إذا وطئ  [
ومل يبـــق 
عليـــه إال 
  ]احلــالق

 ]ب/٦٠ق[



 
 

  
 

١٣٥  

  فصل 
  : الناس يف احلالق والتقصري على ثالثة أوجه
  .  حالق وتقصري وخمري بني احلالق والتقصري
  .)٤( من الرجال)٣( أو ضفر)٢( أو عقص)١(فاحلالق ملن ال وفرة له ولألقرع وملن لبد

ثلة       )٥(والتقصري للنساء  م إال ملـن كـان برأسـها    )٦(، وال جيوز أن حيلقن؛ ألنه هلن ،
وكذلك، بنت تـسعٍ أو عـشرٍ تقـصر، وال حتلـق إال             . )٧(أذًى، ويف احلالق صالح هلا    

ا؛ جاز أن حتلق أو تقصر. لعذر وإن كانت صغرية جد .  
: لقـول اهللا تعـاىل    ؛  ر وال عقص   يلبد، وال ضفَّ   واخليار ملن له وفرة من الرجال ومل      

﴿² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴾ )٨(.   
واملقـصرين  : قـالوا . <اللهم ارحم احمللقـني   >: لقول النيب   ؛  )٩(واحلالق أفضل 
  .)١٠(احلديث<  ...اللهم ارحم احمللقني>: يارسول اهللا؟ قال
  ـــــــــــــــــ

د  ) ١( لَب .  وال يصيبه التراب، لئال يشعث؛د شعره بلزوق جيعله عليه حىت يتلبد ويلزق بعضه ببعض الذي لب:املُ
  .)١٧٥ ص (الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي

 ،ا الذي لوى شعره لي: والعاقص.لى التواء يف شيء صحيح يدل ع أصلٌ:العني والقاف والصاد: عقص  ) ٢(
  .)١٧٥ ص(الزاهر ، )٤/٩٦ عقص(قاييس اللغة معجم م. دخل أطرافه يف أصولهأو

 . كما يضفر احلبل املنسوج،اا عريض كأنه نسجه نسج،الضافر الذي أدخل شعره بعضه يف بعض: ضفر  ) ٣(
  . )١٧٥ ص(الزاهر 

  ).٢/٤٠٢ (املدونة: انظر  ) ٤(
  ). ١/٥٥٣ (، ذيب املدونة)٢/٤٠٢ (املدونة: انظر  )٥(
  إذا قطعت أطرافه:ثالمثلت باحليوان أمثل به م. ثلة بالضم وبابه نصر، واالسم املُ.ل به نكَّ:ل بهثَّم: مثلة)  ٦(

 البن األثري النهاية: انظر. ا من أطرافه أو شيئً،دعت أنفه أو أذنه أو مذاكريهج إذا : ومثلت بالقتيل.وشوهت به
 .)٢٥٦: ، صمثل(خمتار الصحاح ، )٤/٢٩٤مثل (

  ).١/٣٤٣(التفريع : انظر  ) ٧(
  ). ٢٧(الفتح   ) ٨(
  ).٢/٥٥٧ (دونة، اجلامع ملسائل امل)١/٥٥٠ (ذيب املدونة  ) ٩(
، باب ، ومسلم يف احلج)١/٥٢٦) (١٧٢٧(، باب احللق والتقصري عند اإلحالل أخرجه البخاري يف احلج ) ١٠(

  .  { من حديث ابن عمر) ٢/٩٤٥) (١٣٠١(تفضيل احللق على التقصري، وجواز التقصري 

ـــي [ فــــ
ــالق  احلــ
  ]والتقصري

 

املرأة ال  [
ــق   ]حتلــ

 



 
 

  
 

١٣٦  

؛ ألن حـالق مـن لـه        )١(بيان أن احلالق والتقصري سنة، ليس إباحة بعد حظر        : وفيه
ثل ة وفرة م.  

إياك واملثلة؛ حالق   :  ~قال يل عمر بن عبد العزيز       :  ~ )٢(وقال روح بن يزيد   
  .)٣(الرأس واللحية

   وأصــحابه للــنيب /  حبــالق اللحيــة، وقــد كــان    )٤( وقرنــهفجعلــه مثلــة 
  . )٥(وفرات فحلقوا

ا؛ مل يقـصرن، ألنّ ذلـك ال يقـصد بـه            )٦(ويؤيد ذلك تقصري النساء، فلو كان مباح 
  .إماطة األذى
ا، و:  يف تقصري الرجالقال مالك ٧(إن أخذ من أطرافه أخطأ وجيزئهجيز ذلك جز(.  

  .)٩( )٨(جيزئهن قدر التطريف: ك عائشةوليس كذلك املرأة، وقالت 
  ـــــــــــــــــ

  ).٤/٥٥(، املنتقى )١/٣٧٩(املعونة : ظران  ) ١(
 عن أبيه عن عمر بن عبد ي وهو الذي يرو، األوزاعي: روى عنه. يروى عن أبيه، شامي بن بشرروح بن يزيد  ) ٢(

  .)٣/٤٩٦(اجلرح والتعديل ، )٨/٢٤٣(ثقات ابن حبان : انظر. ةثل فإنه م، إياك وجز الرأس: قال،العزيز
، من غري طريق روح بن )٣/٤٥(، وابن عساكر يف تاريخ دمشق )٥/٣٨٠(أخرجه ابن سعد يف الطبقات   ) ٣(

  . يزيد
عبد  عن بشر عن أبيه عن عمر بن من طريقه روح بن يزيد) ٥/٥٢٥(وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف 

  .احلاشية السابقة: وانظر). إياي وحلق الرأس واللحية: (العزيز قال
ناسخ احلديث ومنسوخه . وقد فسر ابن شاهني املثلة حبلق اللحية، أو قطع اآلذان واألنف وتسمري العيون

  ). ٤٢٤ص (البن شاهني 
  . وقوله): ر(يف    )٤(
مثة )٤/٨٦() ٤٢٠٦(أخرج أبو داود يف الترجل، باب يف اخلضاب   ) ٥( .  كان ذا وفرة أن النيب ، عن أيب رِ

  ). ٤٢٠٦(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 
ج) ٣/١٣٣) (٤١٩١ (وأخرج البخاري يف املغازي، باب غزوة احلديبية ة عن كعب بن عر أنه عام 

  .  وفرة فحلقها؛ ألا كانت تؤذيه هوام رأسه كانت لهاحلديبية
  . يريد): ر(يف   ) ٦(
  ).٢/٤١١(النوادر والزيادات   ) ٧(
  .)٥٥٥، ص طرف(املعجم الوسيط . هو عملية قص األظافر وتزيني اليد: التطريف  ) ٨(
). ١٤٢-١٤١ص (على الصحابة  ك اإلجابة ملا استدركت عائشة: انظر. أخرجه أمحد يف املناسك الكبري  ) ٩(

  ). ٢/٤١٢(والنوادر والزيادات 

]ب/١٢٧ر[



 
 

  
 

١٣٧  

، فيقـصر أحـب      أن تتقارب أيام احلج    )١(]إال[وحالق املعتمر أحب إيلّ     : قال مالك 
  .)٢(إيلّ 

  .)٤(وأرى أن جيزئه . )٣( فيمن حلق بالنورةتلفواخ
  إذا حلق أن يأخذ من حليته وشاربه وأظفـاره، وذكـر أن ابـن عمـر      مالك واستحب  

  .)٥( كان يفعله{
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٣/٤٣٠(، البيان والتحصيل )٢/٤١٢(النوادر والزيادات   ) ٢(
نور،   (املصباح املنري: انظر. حجر الكلس وأخالط من أمالح الكالسيوم والباريون تستعمل إلزالة الشعر  ) ٣(

  .)٩٦٢، ص رنو(املعجم الوسيط ، )٢/٦٣٠
  ). ٢/٤١٢(، النوادر والزيادات )٢/٤٢٧ (املدونة: انظر  ) ٤(
  ) .١/٥٥٠ (، ذيب املدونة)٢/٤٣٠ (املدونة: انظر  ) ٥(



 
 

  
 

١٣٨  

   فصل
  .األوىل ، وهي تلي مسجد مىن، والوسطى ومجرة العقبة : اجلمار ثالثة

فريمـي يـوم   . يوم النحر، وأيام التشريق الثالثة، إال ملـن تعجـل       : ياموالرمي أربعة أ  
النحر مجرة العقبة وحدها، ويرمي فيما بعد الثالثة؛ يبتدئ باليت تلـي مـسجد مـىن مث          

  .)١(فذلك سبعون حصاة . كل واحدة بسبع، مث العقبة/ الوسطى
  . اليوم الرابع فيمن تعجل، فالظاهر من املذهب أن يسقطواختلف

  .)٢(يرميه يف الثالث: وقال ابن حبيب
  .وأظنه قاسه على رعاة اإلبل

، فال يرتل للرمي ويرمي مجرة العقبة يوم النحر على هيئة ما يأتون عليه من املزدلفة        
ا ا، وال يركب له من أتى ماشي من أتى راكب.  

ا ويرمي األيام الثالثة   ألنّ الناس نازلون يف منازهلم، فيمضون للرمي مشاةً         ؛)٣( ماشي
  . )٤(وال يركبون؛ ألنه خارج عما يراد من التواضع هللا تعاىل

يكِّرب مع كل حصاة، ويرفع صوته بالتكبري، ويرمي مجـرة العقبـة     ،  )٥(والرمي متوالٍ 
   .)٦(ويف األخرييني من فوقهما، يوم النحر من أسفلها ال من فوقها

فإذا رمامها تقدم أمامهما واستقبل القبلة، ووقف للـدعاء والـذكر واحلمـد والثنـاء               
  .)٧(على اهللا تعاىل

  ـــــــــــــــــ
هذا إذا مل يتعجل، فإن تعجل فعدة ). ١/٣٨١(، املعونة )٣/٢٧٧(ذخرية ، ال)١/٢٨٥(عقد اجلواهر : انظر  ) ١(

  . ما يرمي تسع وأربعون حصاة
  ). ١/٢٨٥(، عقد اجلواهر )٢/٤١٧(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).١/٣٤٥(، التفريع )٢/٤٠٢(، النوادر والزيادات )٢/٤٢٣ (املدونة: انظر  ) ٣(
والبداءة يف التعليل مبا ذكر : أقول). ألنه صلى اهللا عليه وسلم كذلك فعل): (١/٣٨٣(قال يف املعونة   ) ٤(

  .القاضي أوىل بالتقدمي؛ ألنه علل بفعله صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣/٢٧٥(، الذخرية )١/٥٥٤ (ذيب املدونة: انظر  ) ٥(
  ).٤٠٢-٢/٤٠١(، النوادر والزيادات )١/٥٥٤ ( املدونة، ذيب)٢/٤٢١ (املدونة: انظر  ) ٦(
  ).١/٢٨٦(، عقد اجلواهر )١/٣٤٤(التفريع : انظر  ) ٧(

ــي ر[ مـــ
  ]اجلمـــار

 

صـــــفة [
  ]الرمــــي

 

 ]أ/٦١ق[



 
 

  
 

١٣٩  

إذا رمـى ينـصرف منـها ذات الـشمال يف بطـن املـسيل       :  يف الوسـطى   وقال حممد 
  .)١(فيقف

  .)٢(وال وقوف عند مجرة العقبة إذا رميت، ال يف أول يوم وال فيما بعد
حلـديث ابـن    ؛)٣(وز لرعاة اإلبل إذا رموا يوم النحر أن يتأخروا عن رمـي الغـد          وجي
  لرعاة اإلبل يف البيتوتة عن مىن، يرمون يوم النحرأرخص رسول اهللا  :  قال { عمر

  . )٤(مث يرمون الغد، أو من بعد الغد ليومني، مث يرمون يوم النفر
 الذي يليه؛ رموا مـن      )٥(]اليوم[، فإذا مضى    يرمون يوم النحر  :  يف املوطأ  ل مالك قا

حـىت يقـضي   [وذلك أنه ال يقضي أحد شيئًا . الغد لليوم الذي مضى، مث يرمون ليومهم      
  .)٧( جيب عليه)٦(]ما

، مث جيمعون رمي يـومني بعـد يـوم؛    مون يوم النحر ير: )٨( وقال يف مسند الترمذي   
  .فريمونه يف أحدمها

  . اليوم األول، مث يرمون يوم النفر: ظننت أنه قال: مالك قال
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/٤٠٢(النوادر والزيادات   ) ١(
  ).١/٢٨٧(، عقد اجلواهر )١/٥٥٤ (ذيب املدونة: انظر  ) ٢(
  ).١/٣٤٧(، التفريع )٢/٤٠٤(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
) ١٦٨٥( يف املناسك، باب رمي اجلمار - واللفظ هلما -، وأبو داود )٥/٤٥٠(أخرجه أمحد : انظر  ) ٤(

ا ، باب ما جاء يف الرخصة، والترمذي يف احلج)٢/٢٠٢( ا ويدعوا يوم ٩٥٥( للرعاة أن يرموا يوم (
، وابن ماجه يف املناسك، باب )٥/٢٧٣) (٣٠٦٩(ناسك، باب رمي الرعاة ، والنسائي يف امل)٣/٢٨٠(

وال حيفظ هذا احلديث . ، من حديث عاصم بن عدي )٢/١٠١٠) (٣٠٣٧(تأخري رمي اجلمار من عذر 
 ، وصححه األلباين يف إرواء الغليل)هذا حديث حسن صحيح: (قال الترمذي. واهللا أعلم.  { عن ابن عمر

)١٠٨٠ .(  
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ). ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(
  ). ١/٤٠٩ (املوطأ  ) ٧(
ا ويدعوا ، باب ماجاء يف الرخصة، والترمذي يف كتاب احلج)٥/٤٥٠(أخرجه أمحد   ) ٨( للرعاء أن يرموا يوم 

ا  عن عاصم بن عدي )٣٠٢٨(، وابن ماجه يف املناسك، باب تأخري رمي اجلمار من عذر )٩٥٥(يوم ، .
، واأللباين يف إرواء الغليل )٤/٣٢٠(وصححه ابن خزمية ). هذا حديث حسن صحيح: (قال أبو عيسى

)٤/٢٨٠.(  



 
 

  
 

١٤٠  

:  أتى به على وجه الشك أو على وجه التخيري، فلو كانـت الروايـة              املوطأوقوله يف   
ا. مون الغد ليومني؛ لكانت تعجيالًير ولو كانت من بعد الغد ليومني؛ لكانت تأخري.  

أو من بعد الغد؛ أمره بالتأخري، ليكون قد أتى      : فلما أشكل األمر يف احلديث لقوله     
  .به بعد الوجوب

، إلمكان أن يكـون ذلـك مـن لفـظ                    وإن عجل؛ أجزأه، ومل يكن مبرتلة من مل يرمِ
ا، فيكون ختالنيب  يري.  

  
  
  

  



 
 

  
 

١٤١  

  فصل 
أـا تكـون مثـل حـصى     : ويف كتـاب مـسلم   .)١( من الكسرواللقطُّ أحب إىل مالك   

  .)٢(اخلذف
مي ا ٣(فإن فعل؛ أجزأه عند مالك. وال يرمي حبصى اجلمار؛ ألنه قد ر(.  

ــن ــال اب ــعبان/ وق ــه: ش ــرةً،  .)٤(ال جيزئ ــه م ــد ب ب عــد ت ــه ق ــه  ألن ــاء توضــأ ب    كم
فيكـره أن يرمـي مبـا مل        . )٦(وألنّ املعروف أن ما يتقبل من احلصى يرفـع        : قال. )٥(مرة
ا مالك. يتقبل ٧( يف احلصاة الواحدة وكرهه أيض(.  

وهذا إذا كانت مما رمى به غريه، ولو كرر الرمي حبـصاة واحـدة سـبع مـرات؛ مل               
  .جيزه

؛ مل جيزهوأول وقت الرمي يوم الن   .حر بعد الفجر، فمن رمى قبلُ
ويستحب أن يؤخر حىت تطلع الشمس، مث له سعة يف التأخري ما مل تـزل الـشمس،          

  .فال يؤخر عنه 
؛ فات الرمـي، إال ملـريض ٍ، أو         )٨(]الشمس[فإن زالت   :  يف العتبية  قال ابن القاسم  

  .)٩(ناسٍ
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/٤٠١(النوادر والزيادات : انظر  ) ١(
، عن )٢/٩٤٤) (١٢٩٩(باب استحباب كون حصى اجلمار بقدر حصى اخلذف ، أخرجه مسلم يف احلج   )٢(

   .   {جابر 
  ).٤٠٧-٢/٤٠٦(، النوادر والزيادات )٢/٤٢٢ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ). ٤/٨٦(املنتقى : وانظر). ال جيزيه: وقال أشهب): (٢/٤٠٧(يف النوادر والزيادات   ) ٤(
  . كمن توضأ مباء قد توضأ به مرة): ق(يف   ) ٥(
 يف اجلاهلية  اجلمار الناسى رم: { قلت البن عباس : عن أيب الطفيل قال{روي ذلك عن ابن عباس   ) ٦(

أخرجه الفاكهي يف . عظم من ثبريأ ولوال ذلك كان ، ما يقبل منه رفع: قال؟ فكيف ال يسد الطريق،سالمواإل
فإنه ! والصواب يف احلديث الوقف، ولينظر هل هو يف حكم املرفوع؟: اينقال األلب) . ٤/٢٩٢(أخبار مكة 
  ) .١/٣٧٥(السلسلة الضعيفة . مل يتبين يل

  ). ٤/٨٦(املنتقى للباجي : انظر  ) ٧(
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٨(
  ).٤/٥٣(البيان والتحصيل   ) ٩(

 ]ب/٦١ق[

حكم الرمي  [
حبــــــصى  
]اجلمــــــار

 

وقــــت [
الرمـــــي 
ــوم  يـــــ
ــر ]النحــ



 
 

  
 

١٤٢  

 .)٢(، فمن رمى قبل ذلك؛ مل جيزه      )١(رمي يف أيام التشريق بعد الزوال     وأول وقت ال  
  . مث له سعة ما مل تصفر الشمس 

  . )٣(فإن اصفرت؛ فقد فات الوقت إال ملريضٍ أو ناسٍ: قال ابن القاسم
 ٤(أن ال دم عليه حىت تغرب الشمس: واملذهب(.  

  فيمن نسي حصاةً من اجلمرة األوىل، وقد رمى بعد ذلك الوسـطى اسموقال ابن الق  
وسواء ذكـر   . أمتَّ على األوىل؛ فرماها حبصاةٍ، وأعاد رمي اللتني بعدها        : ومجرة العقبة 

وىل، أو من ليلته أو من الغد أو يف الليلة اليت تليهـا؛ فإنـه يـتم األ    يف بقية يومه ذلك،
ويعيد رمي اللتني بعدها، إال يف وجه واحد، فإنه إذا ذكر بعد أن رمى اليوم الثاين قبل                 
أن تغرب الشمس؛ فإنه يتم األوىل ويعيد رمي اللتني بعدها، مث يعيـد مجيـع الـثالث،     

وكذلك، إذا ذكر يف اليوم الثالـث بعـد أن          . فإذا غربت الشمس مل يعد رمي يومه ذلك       
وإن . إنه يتم األوىل ويعيد رمي اللتني بعـدها، مث يعيـد رمـي يومـه              رمى الثالث فيه، ف   

 األول الذي أسـقط منـه وال لغـريه؛          )٥(]لليوم[غربت الشمس؛ مل يكن عليه شيء، ال        
  .)٦(ألن أيام الرمي قد خرجت بغروب الشمس

يـتم  :  فيمن نسي حصاةً، فلم يدرِ هل هي من األوىل أو من الثانيـة أو الثالثـة؟            وقال
  .)٧(ىل حبصاة، مث يعيد اللتني بعدهااألو

ا ٨(يبتدئ رمي مجيع الثالث: وقال أيض(.  
ـا، ويـستأنف اجلميـع يف          وجوابه هذا حيتمل أن يكون ألن الرمي عنده يكون متوالي

أو يكون قال ذلك ألنه ميكن أن يكون نسي أول حصاة، مث        . هذه ويف املسألة اليت قبل    
  ـــــــــــــــــ

  ).١/٣٤٥(، التفريع )١/٥٥٣ ( املدونة، ذيب)٢/٤٢٣ (املدونة: انظر  ) ١(
  ).١/٣٤٥(، التفريع )٢/٤٢٣ (املدونة  ) ٢(
  ). ٢/٤٠١(النوادر والزيادات   ) ٣(
 ).٢/٤٠٥(، النوادر والزيادات )١/١٤٤(الكايف البن عبد الرب : انظر  )  ٤(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ).١/٥٥٦ (، ذيب املدونة)٢/٤٢١ (املدونة: رانظ  ) ٦(
  ). ٢/٤٢٢ (املدونة  ) ٧(
  ).٤٢٢-٢/٤٢١ (املدونة  ) ٨(

وقــــت [ 
الرمـــــي 
ــام  أيـــــ

]التشريق  

 فــــيمن [
ــسي  نــــ

  ]حــصاة  
 



 
 

  
 

١٤٣  

 حصاة حتتاج )٢(ة، وهو يظن أنه رمى األوىل، فإن كل ثانٍ حصا)١(ابتدأ يرمي ينوي ليومٍ
  .إىل نية

  . )٣(من نسي رمي مجرةٍ من اجلمار؛ فلريمِ مىت ذكر: وقال أبو مصعب
ــصالة   ــة ال ــو مبرتل ــت األوىل؛   / وإمنــا ه ــل إن كان ــر، ومل يق ــىت ذك ــصليها م   ي

  .أعاد ما بعدها 
فإن . وإن ترك مجرة أو اجلمار كلها؛ فبدنة. إهراق دم :  فيمن ترك حصاة   وقال مالك 
  .)٤(فإن مل جيد؛ فشاة. مل جيد؛ فبقرة

واهلدي ما سيق من احلل، وما مل يسق مـن؛ احلـل فـال              : )٥(قال أمحد بن املعذل   
  .)٦(يقع عليه اسم هدي

ــول مالــك:/ يريــد ــني حــل وحــرم،   أن ق ــع ب ــه أن جيم ــيس علي ــا؛ ل ــق دم    يهري
  . وال أن يقلده

ا؛ ألنه يتقرب به مهديه إىل اهللا تعاىل،   : )٧(وقال الطربي  اهلدي عندي إمنا مسي هدي
ا ا إليه ٨(مبرتلة اهلدية يهديها الرجل إىل غريه متقرب(.  

  ـــــــــــــــــ
  .  يرمي ليوم ) ر: (، والذي يف ) ق(كذا يف   ) ١(
  . وإن كان): ر(يف   ) ٢(
 ).٤/١٠٠(باجي املنتقى لل: انظر  )  ٣(
  ).١/٣٤٦(، التفريع )٢/٤٠٨(، النوادر والزيادات )٥٥٦-١/٥٥٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٢٠ (املدونة  ) ٤(
لكوفة، يكىن أبا الفضل، بصري، وأصله من ا. ، املالكي األصويل بن غيالن بن احلكمأمحد بن املعذل   )٥(

كان : قال ابن حارث .كذا ضبطه الداراقطين وغريه. وأبوه املعذل بن غيالن، بذال معجمة مفتوحة، مشددة
ا مبذهب مالك تويف وقد قارب ."الرسالة"، وكتاب "احلجة" :كتاب له . ذا فضل وورع ودين وعبادةفقيه

  ) .١/٢٨٢(هرة تراجم الفقهاء املالكية  ، مج)٤/٥(ترتيب املدارك وتقريب املسالك .األربعني
  ) .٢/٢٦٧(مشارق األنوار للقاضي عياض : انظر   )٦(
ا يف الفقه ، إمام والقراءات واللغةا يف التفسريرأسكان ، حممد بن جرير بن يزيد الطربيأبو جعفر، : هو  ) ٧(

جامع البيان التفسري املشهور، واختالف الفقهاء وذيب اآلثار، : هل.  واالختالف، وغري ذلكواإلمجاع
سري أعالم النبالء ، )٤/٤٦(األنساب للسمعاين : انظر. هـ ٣١٠سنة تويف . وتاريخ األمم وامللوك وغريها 

)١٤/٢٦٧(.   
  ). ٢/٢٢٠(تفسري الطربي   ) ٨(

 ]أ/٦٢ق[

 ]أ/١٢٨ر[



 
 

  
 

١٤٤  

ا ما مل جيمع فيه بني حلٍ وحرم  وعلى قوله؛ يصح أن يسمي هدي.  
ق رميه، فرمى كل مجرة حبـصاةٍ،          ا؛ احتـسب        )١(]مث كـرر  [ومن فر حـىت أمت سـبع 

  .)٢(باألوىل وحبصاة واحدة من الثانية، وأمتها، واستأنف الثانية بسبع 
  . رميه، فرمى األوىل مث الثالثة مث الثانية؛ أعاد الثالثة)٣(وإن عكس

  . انية مث الثالثة وإن ابتدأ بالثانية مث الثالثة مث األوىل؛ أعاد رمي الث
وكذلك، إن ابتدأ بالثانيـة مث األوىل مث الثالثـة؛ احتـسب بـاألوىل، مث أعـاد الثانيـة           

  .والثالثة
  .وكذلك، إن ابتدأ بالثالثة مث الثانية مث األوىل؛ احتسب باألوىل وحدها

  . )٤(وإن ابتدأ بالثالثة مث األوىل مث الثانية؛ أعاد الثالثة وحدها 
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ١(
  ).٢/٤٠٦ (النوادر والزيادات  ) ٢(
  . نكس): ر(ويف   ) ٣(
  ).٢/٤٠٦(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(

ــن [  ومــ
ق  ــر فــــ

ــي    ]الرمـ
 



 
 

  
 

١٤٥  

  فصل
   .رمي املريض إذا قدر على الرمي، ووجد من حيملهوي

ـل زيـادةَ مـرض؛                    مِ فإن مل يستطع الرمي، أو مل جيد من حيمله، أو خشي مـىت ح
مي عنه ١(ر(.  

وأحب إيلََّ إن طمـع أن يـصح أن ينتظـر إىل آخـر أيـام          :  يف كتاب حممد   قال مالك 
  . )٢(التشريق

مي عنه، هل يوقف عند حد اجلمرتني؟ : يف موضعني واختلف إذا ر.  
  . )٤(ال يوقف عنه: وقال يف كتاب حممد .)٣(يوقف عنه:  يف املدونةفقال ابن القاسم

، وال فرق بني الرمي ع، )٥(وباألول قال أشهب ٦(نه والوقوفوهو أحسن( .  
  . هل يسقط عنه الدم إذا صح قبل ذهاب أيام الرمي فرمى بنفسه ؟ الثاين

  . )٧(ال يسقط عنه: فقال مالك
  .)٨(ال هدي عليه: كتاب حممدوقال يف 

 وإذا جاز لرعاة اإلبل التأخري مع القدرة على الرمـي الشـتغاهلم بـشيءٍ         . وهو أحسن
ويرمى عـن انـون، واملغمـى       . من أمر الدنيا؛ كان املريض أعذر، وأن ال دم عليه         

  .)٩(عليه
ويهدى عنه، إال أن يفيق قبـل  .  يف الوقوف عنهما حسبما تقدم يف املريض  واختلف

ــام   ــر أي ــن آخ ــشمس م ــب ال ــدم    / مغي ــه ال ــسقط عن ــسه، وي ــي بنف ــشريق؛ فريم   الت
  . على املستحسن من القول

  ـــــــــــــــــ
  ).٥٥٨-١/٥٥٧ (، ذيب املدونة)٢/٤٢٣ (املدونة: انظر  ) ١(
  ).٢/٤٠٧(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ). ٢/٤٠٧(، النوادر والزيادات )١/٥٥٨ (، ذيب املدونة)٢/٤٢٥ (املدونة  ) ٣(
  ).٢/٤٠٧(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ).٢/٤٠٧(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٢/٤٨(الشرح الكبري : انظر  ) ٦(
  ).٢/٤٢٤ (املدونة  )٧(
  ).٢/٤٠٧(النوادر والزيادات   ) ٨(
  ).١/٥٥٨ ( ذيب املدونة،)٢/٤٢٥ (املدونة: انظر  ) ٩(

]ب/٦٢ق[

ــي [ رمـــ
  ]املريض

 

مي عن    [ إذا ر 
املريض هـل   
ــد   ــف عن يوق

]اجلمــــرتني 
 



 
 

  
 

١٤٦  

   فصل
فمن أخر  . قول أن رمي مجرة العقبة واحلالق واإلفاضة؛ يؤتى ا يوم النحر          تقدم ال 

الرمي عن ذلك اليوم، أو أخر رمي الثالث عن أن يرميها يف أوقاا؛ رمى إن مل خترج         
  .فإن خرجت؛ فال رمي عليه . أيام التشريق

كان وإن . ومن أخر احلالق حىت رجع إىل بلده، أو خرجت أيام مىن؛ حلق وأهدى
  . )١(مبكة؛ حلق، وال شيء عليه

إن ذكر يف أيام مـىن؛ حلـق، وال شـيء     :  فيمن نسي احلالق   وقال يف كتاب حممد   
  .)٢(وإن ذهبت أيام مىن؛ حلق وأهدى. عليه

فإن قرب؛ فال   :  اإلفاضة، فطاف بعد أن ذهبت أيام مىن       )٣(]طواف[ فيمن أخر    وقال
   .)٤( فعليه اهلديوإن تطاول؛. شيء عليه

  .)٥(﴾! " #﴿:  قوله يف معىن قول اهللا تعاىلوقد اختلف
  .)٦(شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة: فقال مرة
  .)٧(شهر ذي احلجة كله: وقال مرة

فعلى هذا؛ ال يكون عليه هدي، إال أن يؤخر احلـالق واإلفاضـة حـىت خيـرج ذي              
  .احلجة

  . أيام مىنوعلى القول اآلخر؛ عليه الدم إذا خرجت 
ال دم عليـه يف تـأخري الطـواف وإن خرجـت أيـام مـىن مـا مل                   : وقوله يف املدونـة   

  . ؛ استحسان للخالف يف األصل)٨(يطل
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/٤٢٩ (املدونة: انظر  ) ١(
  ).٢/٤١٠(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ). ١/٣٤٤(التفريع : انظر). ٢/٤١٠ (املدونة  ) ٤(
  ).١/٣٥٤(التفريع   ) ٤( 
  ).١٩٧(البقرة  )٥(
  ). ٢/٣٤٠(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ). ٢/٣٤٠(النوادر والزيادات   ) ٧(
  ). ٢/٤١٠ (املدونة: انظر  ) ٨(

ــ[ أخري تـــ
الرمــــــي 
واحلـــالق 
  ]والطواف

 

نــــسيان [
]احلالق  

ــأخري [   تـ
]اإلفاضة  

 



 
 

  
 

١٤٧  

 
 

. عدي امليقات وفدية األذى   وال يشترك يف هدي الواجب، كجزاء الصيد واملتعة وت        
فإن اشترك سبعة يف بدنـه أو بقـرة عـن واجـب؛ مل              . وسواء كانوا أهل بيت أو أجنبيني     

  . )١(جيزئ
ال يشترك فيه، كانوا أجنبـيني أو أهـل      : يف املدونة  فقال مالك ،   يف التطوع  واختلف

  .)٢(بيت
: قـال  .، وأمـا الواجـب؛ فـال      ال بأس أن يشترك يف التطوع     : حممدوقال يف كتاب    

   .)٤(بالتطوع، وكانوا معتمرين : )٣( حنرنا البدنة عن سبعة: حديث جابر ومعىن 
وجيتمع النفـر   [دي،   إذا حللنا أن     أمرنا النيب   : قال جابر   : ويف كتاب مسلم  

  .)٦(وذلك حني أمرهم أن حيلوا من حجهم: قال. )٥(]يف اهلدية منا 
وليس . )٧( ألهل البيت االشتراك يف األضحية ، ومنعه يف األجنبينيوأجاز مالك

  . حد )٨(]عنده/ [للعدد الذي يشترك فيه
 جيوز على  هدي التطوعوكذلك. )٩( وجيوز أن تذبح البدنة عن سبعة وأكثر:قال

وجيوز أن يشتركوا يف الثمن؛ ألنه إذا .  سبعة وأكثر)١٠(هذا أن يشترك يف البدنة والكبش
  ـــــــــــــــــ

  ).١/٥٥٩ (، ذيب املدونة)٢/٤٦٨ (املدونة: انظر  ) ١(
  ).١/٥٥٩ (نة، ذيب املدو)٢/٤٦٩ (املدونة  ) ٢(
  ). ٢/٩٥٥) (١٣١٨( باب االشتراك يف اهلدي أخرجه مسلم يف احلج  ) ٣(
  ).٢/٤٥٥(النوادر والزيادات   ) ٤(
  . يف النسخ العبارة مشكلة، والتصحيح من صحيح مسلم  ) ٥(
  ). ٢/٩٥٥) (١٣١٨(، باب االشتراك يف اهلدي أخرجه مسلم يف احلج  ) ٦(
  ). ٢/٤٥٥(، النوادر والزيادات )٢/٤٦٩ (املدونة: انظر  ) ٧(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٨(
  ). ٢/٤٦٩ (املدونة  ) ٩(
ا، ولو مل خترج رباعيته  )١٠( هو فحل : يلوق. ال، حىت خترج رباعيته: وبعضهم يقول. إذا أثىن احلمل صار كبش

 ).٤/٣٢٤(، حياة احليوان للدمريي )٥/٢٩٨(العني : انظر. قائدها: وكبش الكتيبة. الضأن يف أي سن كان

 ]أ/٦٣ق[

االشــــتراك [
يف اهلــــدي 

ــوع  ]التطـــ
 

االشتراك يف  [
األضـــــحية

 



 
 

  
 

١٤٨  

جاز لألجنبيني أن يتطوعوا بذبح ما هو شركة بينهم؛ جاز أن يشتروه ملثل ذلك، وأن 
  .)٢( أجزاؤهم فيه متفقة وخمتلفة )١(خيرجوا الثمن قبل الشراء، وتكون

 )٤( وعطاء ابن أيب رباح واحلسن وأنس  عن ابن عمر)٣(وذكر ابن املنذر
 والشافعي )٨( والثوري واألوزعي)٧( وعمرو بن دينار)٦( وسامل بن عبد اهللا)٥(وطاووس

واجبِ أم أجازوا االشتراك يف ال: )١٠( وأصحاب الرأي )٩(وأمحد وإسحاق وأيب ثور
  ـــــــــــــــــ

  . وإن تكن): ر(يف   ) ١(
فأما ان يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها يف النسك ): (٢/٤٨٦ (والذي يف املوطأ  ) ٢(

  .) فإن ذلك يكره؛ ويكون له حصة من حلمها،رج كل إنسان منهم حصة من مثنها فيخ،والضحايا
أثىن عليه أهل العلم يف معرفته .  النيسابوري الفقيه، نزيل مكةأبو بكر، حممد بن إبراهيم ابن املنذر: هو  ) ٣(

  واملبسوط،اإلمجاع،وواألوسط،  ،اختالف العلماء يف اإلشراف كتاب: له. بالفقه واحلديث واخلالف
سري أعالم النبالء ، )١/٩٨(طبقات الشافعية البن شهبة : انظر. ٣١٨: قيلو. ٣١٠مات مبكة سنة . وغري ذلك

)١٤/٤٩٠(  
ورأى عثمان ومسعه  يسار البصري، موىل األنصار، ولد يف آخر خالفة عمر، احلسن بن أيب احلسن :هو  ) ٤(

ا وعمالً، ثقة خيطب، مث نزل البصرة وسكنها، وروى عن مجاعة من الصحابة، وكان سيد أهل زمانه علم 
ا موصوفًا، ومناقبه كثرية، مات يف رجب سنة عشر ومائة بالبصرة ا شجاع ا فصيحا زاهدا عابد حجة مأمون .

 )٤/٥٦٣( أعالم النبالء وسري) ٧/١٥٦(الطبقات الكربى : انظر
 . عامل اليمن، الفارسي، مث اليمين اجلندي احلافظ،، الفقيه القدوةطاووس بن كيسانأبو عبد الرمحن، : هو  ) ٥(

سري أعالم ، )١٣/٣٥٧(ذيب الكمال  :انظر. ١٠٦سنة تويف .   مخسني من أصحاب رسول اهللاأدرك
  )٥/٣٨(النبالء 

 القرشي العدوي، أبو عمر املدين، روى عن أبيه كثريا، وعن غريه من  بن عمر بن اخلطابسامل بن عبد اهللا  ) ٦(
: انظر. هـ١٠٦ومات سنة . وهو أحد الفقهاء السبعة باملدينة. الصحابة، وكان يشبه بأبيه يف اهلدي والسمت

  ).٤/٤٥٧(وسري أعالم النبالء ) ٥/١٩٥(ربى الطبقات الك
أفىت .  وشيخ احلرم يف زمانهاألعالمثرم، أحد موالهم املكي األاجلمحي  عمرو بن دينارأبو حممد، : هو  ) ٧(

  .)٥/٣٠٠(سري أعالم النبالء : انظر. هـ١٢٦سنة تويف . مبكة ثالثني سنة
د، أبو عمروعبد الرمحن بن عمرو بن   ) ٨( حمِ روى عن مجاعة من ، شيخ اإلسالم وعامل الشام األوزاعيي ،

ا كبري الشأن، كثري احلديث والعلم، ومناقبه كثرية، ونزل بريوت مرابطًا ا، فتويف ا  التابعني، وكان فقيه
  ).٧/١٠٧(وسري أعالم النبالء ) ٧/٤٨٨(ى الطبقات الكرب: انظر. هـ١٥٧سنة 

 وابن عيينة وغريمها، وروى  الفقيه اتهد، مسع من الشافعيإبراهيم بن خالد الكليب البغدادي، أبو ثور  ) ٩(
ا وفضالً ا وورع ا وعلم انظر. هـ٢٤٠ صفر سنة تويف يف. عنه أبو داود وابن ماجه، وكان أحد أئمة الدنيا فقه :

  ).١٢/٧٢(وسري أعالم النبالء ) ٩٢ص (طبقات الفقهاء للشريازي 
 ومحاد  الذين كانوا من مدرسة ابن مسعود كإبراهيم النخعيمجلة فقهاء العراق: أصحاب املذهب احلنفيهم  ) ١٠(

  .)٧٠ص (معجم لغة الفقهاء . يلى وغريهمبن أيب سليمان، وأيب حنيفة، وحممد بن أيب لا



 
 

  
 

١٤٩  

   . )١(البدنةَ عن سبعة والبقرة عن سبعة
وهذا يف املتعة دون جزاء الصيد، وهو مقصور عندهم على هذا العدد، ال يزاد 

  . وجيوز أن يكون عن ستة ومخسة وأقل. على سبعة
، وقد وال جيوز االشتراك يف الشاة عن الواجب، وأصلهم يف ذلك حديث جابر 

فإن مل جيد؛ فسبع من . أنه يهدي بقرة: نة فلم جيدهاذلك فيمن نذر بد حنا إىل مثل 
ا من الغنم. )٢(الغنم فجعل بدل البدنة سبع.  

وإذا كان ذلك، وكانت الشاة جتزئ عن التمتع؛ كان السبعة باخليار، بني أن يأيت 
  . كل واحد بشاةٍ، أو يأتوا ببدنة

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٣٤٠( على مذاهب العلماء البن املنذر اإلشراف)  ١(
  ).٥٧٢-١/٥٧١ (ذيب املدونة: انظر  ) ٢(

ال اشتراك  [
  ]يف الـــشاة

 



 
 

  
 

١٥٠  

  فصل
  . النحر والذبح مبىن ومكة خمتلف

فـإن  . يـوم النحـر ويومـان بعـده       : تص ذلك فيها بأيام معلومة، وهي     فأما مىن؛ فيخ  
ا، إال ملثله من قابل ا وال مذحب ذهبت مل تكن منحر ./   

، وفاتـه أن  ومن كان معه هدي يف احلج. )١( منحر ومذبحوأما مكة؛ فكل أيام السنة 
  .ينحره مبىن يف تلك األيام؛ حنره مبكة

ا يف وجه آخر    و بـه   )٢(]إذا[، إال مالـك أنه ال ينحـر مبـىن عنـد      : يفترقان أيض ـف  وقِ
  .)٣(بعرفة

  .)٥( يوقف به)٤(]وإن مل[ أن ينحر مبىن، وأجاز ابن املاجشون
وما روي مـن  . وهو أحسن؛ ألن اهلدي مل يتقيد بوقوف، وال تعبد الناس فيه بذلك      

 مل يكن ا ساكن حيفظها      )٦( هدايا الناس معهم يف املوقف، فألن ذلك ألن مىن           كون
  .فيها إن تلفت هناك، والناس حينئذ بعرفة، ولو تركت مبىن لضاعت

  :  بعد القول أن من شرط النحر مبىن الوقوف به يف ثالث مسائلواختلف
 أيـام مـىن،    إذا ساق اهلدي يف حجٍ، فضلَّ قبـل الوقـوف، مث وجـده يف        :إحداها

  . مبكة/ فنحره
، فوجده بعد أيام مىن:والثاين   .  إذا أوقفه، مث ضلَّ
هـل جيزئـه يف مجيـع      إذا أوقفه، مث حنره مبكة يف أيام مـىن أو بعـدها؛    :والثالث

  ـــــــــــــــــ
ا): ر(يف   ) ١( ا ومذحبمنحر .  
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٢(
  ).٢/٤٤٣(، النوادر والزيادات )١/٥٦١ (، ذيب املدونة)٢/٣٨٦ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٤(
  ).٢/٤٤٥(النوادر والزيادات : انظر  ) ٥(
  . فألنَّ ذلك أنَّ مىن : لعلَّ الصواب   ) ٦(

 ]ب/٦٣ق[

 ]ب/١٢٨ق[

ــذبح [  الـ
والنحــــر 

]مبــــىن 
 

ــذبح [  الـ
والنحــــر 

]مبكــــة 
 



 
 

  
 

١٥١  

  .)١( ذلك؟
  . جيزئه، وال بدل عليه : فقيل
ا؛ مل  عليه البدل؛ ألنه ملا ساقه يف حج وجب حنره مبىن، فلما مل ينحر ـ              : وقيل
  . جيزه

وإن . إن فاته الوقوف؛ حنره مبكة، وأجـزأه، وإن كـان يف أيـام مـىن      : وقال أشهب 
  .)٢(وقف به؛ مل جيزئه مبكة يف أيام مىن، وإن كان بعد أن ذهبت أيام مىن؛ أجزأه

وإمنا مل جيب عند البدل إذا مل يقف به أو وقف وخرجت أيام مىن، ألن احلكم أن               
ة، وإذا وقف به ومل خترج أيام مىن كان احلكم أن ينحره مبىن، فإن ترك مىن   ينحر مبك 

  . وحنره مبكة كان متعديا وأبدله
وأرى أن جيزي ذلك كله، ألا مواضع للذبح، وكلها يتقرب إىل اهللا فيها بالذبح،               

خـالف نـص   أن ينحره مبـىن، وإن   )٣(] يف احلج[وال خالف أن ملن أتى جبزاء الصيد       
، وإذا جاز ذلك مع خمالفة النص؛ جاز أن         )٤(﴾Æ Å Ä﴿: لقوله تعاىل القرآن؛  

  .ينحر مبكة ما كان حكمه أن ينحر مبىن
 فيمن كان عليه جزاء صيد يف عمرتـه، أو يف شـيءٍ نقـصه يف عمرتـه،                  وقال مالك 

، ينوب بعضها عـن      فبان ذا أن هذه كلها     .)٥(فأوقفه بعرفة، مث حنره مبىن أجزأه      منحر 
  .بعض

ا مقيدة      تصف أيديها  : أي،  )٧(﴾¤﴿ :لقوله تعاىل   فتقيد  ،  )٦(وتنحر اإلبل قيام

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٤٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ١(
  ). ٢/٤٤٦(وادر والزيادات الن: انظر  ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ).٩٥(املائدة  )٤(
  ).٥٧٦-١/٥٧٥ (ذيب املدونة) ٢/٤٣١ (املدونة  ) ٥(
  ).١/٥٥٩ (، ذيب املدونة)٢/٤٨٥ (املدونة  ) ٦(
 ).٣٦ (احلج   )٧(

ــفة [  صــ
حنــــــر 

]اإلبـــل  
 



 
 

  
 

١٥٢  

سقوطها إىل األرض بعـد  : ، ووجوا)٢(﴾¦ §̈ ﴿: لقولهوقائمة ،  )١(بالقيود
: فقـال ،  مر على رجلٍ أناخ بدنتـه لينحرهـا  ب أن ابن عمر  : ، ويف البخاري  )٣(النحر

  .)٤( ابعثها قائمةً مقيدةً سنةَ حممد 
ا  وتضجع الغنم للذبح، وكذلك البقر إن ذحبت، وإن حنرت؛ حنرت قيام .  

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٤٨(النوادر والزيادات   ) ١(
 ).٣٦ (احلج   )٢(
  ) . ١/٧٩٤(وجب : مادة (، لسان العرب ) ١/٥٦٧(غريب احلديث البن قتيبة   ) ٣(
  ). ١/٥٢٢) (١٧١٣(، باب حنر اإلبل مقيدة أخرجه البخاري يف احلج  ) ٤(

صـــــفة [
ذبــــــح 
ــر  وحنـــ

  ]لغــــنما
 



 
 

  
 

١٥٣  

  فصل 
   :حنر الرجل هدي غريه على ثالثة أوجه

ا وخطًا      فإن حنره عن صاحبه ؛ أجزأ صـاحبه، وإن مل     .  عن صاحبه وعن نفسه عمد
  .)١(يوكله، حضر صاحبه أو غاب

؛ أخر حنره إىل آخر أيام مىن، رجاء أن يأيت صـاحبه             ا ضاالً وال )٢(ومن وجد هدي ،
  .يؤخره بعد ذلك

؛ أجزأ   وإن وجده بعد أيام مىن؛ مل يعجـل بنحـره،   . )٣(وإن عجل حنره يف أول يومٍ
  .إال أن خيشى ضيعته، أو يشق حفظه، فينحره مبكة

ا، ومل يو       واختلف أو حنـره عـن     . كله على حنـره، أو وكلـه       إذا حنره عن نفسه عمد
  نفسه خطئًا؟ 

  . جيزئ صاحبه: فقيل
  . ال جيزئه: وقيل
  ]أ/٦٤ق[  .وال جيزئ يف العمد/ جيزئه يف اخلطأ: وقيل

ربـك أعلـم    وقد جـاء    : قال. )٤(إن حنر الضال عن نفسه؛ أجزأ صاحبه      : قال حممد 
فإذا أجزت صاحبه مع العمد بغري وكالة؛ كانت أحـرى  . )٥( مبن أنزهلا من رأس اجلبل    

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٥٥(، النوادر والزيادات )١/٥٦٠ (ةذيب املدون: انظر  ) ١(
  ). ٢/٤٤٧(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  ).١/٥٦٠ (ذيب املدونة: انظر  ) ٣(
  ). ٢/٤٩٠ (املدونة: وانظر). ٢/٤٥٦(النوادر والزيادات   ) ٤(
بلغين أن رجالً سافر فأدركه األضحى يف السفر، فمر على راعٍ وهو يرعى على رأس : ه قال أنروي عن مالك   )٥(

زِهلا، فاتركها: قال. نعم: يا راعي، أتبيع مىن شاة صحيحة أضحي ا ؟ قال: جبل، فقال فاشتراها منه، . أن
ربك أعلم مبن أنزهلا من : لفقال له ذلك الرج. اللهم تقبل مين: فذحبها الراعي، وقال. اذحبها عني: مث قال

 هو ابن عمر: وذكر أنّ الرجل). ٣/٣٤٩(ذكره ابن رشد يف البيان والتحصيل . ، مث سار وتركهارأس اجلبل
والزيادات النوادر : يف كتاب الضحايا ، وانظر) ٣٦٨(وسيأيت ذكره يف كالم املؤلف عنه ص.  {

)٤/٣٢٨. (  

حنـــــر [
ــل  الرجــ
عن نفسه  
وعــــــن 
ــريه   ]غـــ

 



 
 

  
 

١٥٤  

  . عن نفسه)١(أن جتزيه إذا وكله، فذبح
  . )٢(إذا أخطأ أجزأت عن صاحبها : وقال يف املدونة

  . )٣(ال جيزئه : وقال أشهب
له، فذبح عن نفسه؛        وأرى  أبني يف اإلجزاء، ألنـه مـع    أن جيزئ ذلك كله، وإن وكَّ

ويف الوكالة تعدى يف النية، ليس يف الـذبح والنيـة    . عدم الوكالة تعدى يف الذبح والنية     
  . إذا ذحبت إىل را

؛     )٤(ولو وكَّل رجلٌ رجالً، فذبح لـه نـسكًا ومل يـسمه            ، والـذابح يظنـها شـاة حلـمٍ
  .أجزأت، فاملالك ينوي القربة، والذابح ينوي الذكاة

 بعد القول أا ال جتزئ عن صاحبها، هل جتـزئ عـن ذاحبهـا إذا ضـمن         لفوخيت
  .قيمتها؟ 

  .ال جتزئ عن واحد منهما: فقال أشهب
مـن ذبـح شـاةَ صـاحبهِ        :  يف خمتصر ما لـيس يف املختـصر         عن مالك  وقال أبو قرة  
  .)٥(ه خطًا أجزأته، وعليه قيمتها ويبدل صاحبهااملقلّدة عن نفس

  .إذا ذبح كل واحد أضحية صاحبه خطأً واختلف 
  .)٦(ال جيزئ عن واحد منهما خبالف اهلدي: فقال ابن القاسم

  .)٧(جتزئ ذاحبها إذا ضمن، وال جتزئ عن را إذا مل يضمن: وقال أشهب
وجعـل  . ينبغي أن يكون على روايـتني     : )٨( يف اإلجزاء عن صاحبها    صاروقال ابن الق  
  ـــــــــــــــــ

  . يذبح): ر(يف   ) ١(
  ). ٢/٤٨٤ (املدونة  ) ٢(
  ). ٢/٤٥٥(النوادر والزيادات   ) ٣(
  . ومل يعلمه): ق(يف   ) ٤(
  ). ٢/٤٥٥(النوادر والزيادات : انظر  ) ٥(
  ).٢/٤٥٥(، النوادر والزيادات )١/٥٦٢( ، ذيب املدونة)٢/٤٨٨ (املدونة: انظر  ) ٦(
  ).٤/١٦٣(، املنتقى )٤٥٦-٢/٤٥٥(النوادر والزيادات   ) ٧(
  . أصحاا): ر(ويف   ) ٨(

 إذا ذبح   [
كل واحد  
ــحية  أضـ
صـــاحبه 

ــأ    ]خطــ
 



 
 

  
 

١٥٥  

  . )١(وكذلك إن تعمد الذابح، فذحبها عن نفسه: ذلك بعد أن ال يوجبها صاحبها، قال
؛ ألنـه وجـب وخـرج عـن ملكـه قبـل       )٢( عن صاحبهوأجزأ اهلدي عند ابن القاسم    

  .)٣( جتزئ األضحية ألا مل جيب ذحبها قبل ذلكالذبح، ومل
، وأجزأت األضحية ألنه ضمن )٤( عن ذاحبه إذا ضمنومل جيزئ اهلدي عند أشهب

وال جيزئ إال ما قد مجع فيه بني حلٍّ وحـرم، وأجـزأت             . اهلدي وقت ذحبه يف احلرم    
  . األضحية ألنه يغرم قيمتها حيةً قبل الذبح

إن سوقَه مـن   : أا جتزئ الذابح، إال أن يقول     : ة عن مالك  أبو قر ما روى   وال يصح   
، فإن مل يفعل؛ أجزأه، كما قال يف الطواف األول والسعي  ال يأيت بـه  : احللِّ استحسانٌ

، مث حـلّ    فإن أحرم من مكة وطاف وسعى قبل خروجه إىل عرفة         . إالّ من أتى من احللّ    
  ]أ/٦٤ق[  ./وأصاب النساء، أو رجع إىل بلده؛ أجزأه

 أن ال يباع؛ ألنه قال فيما عطـب    يف البيع إذا مل جيزئ، فأصل ابن القاسم        وخيتلف
ال : من اهلدي قبل بلوغ احملل، ويف األضحية إذا وجدها ربها بعد خـروج األضـحى              

  .)٥(تباع 
  .)٦(له أن يبيعه :  يف اهلدي يعطب قبل بلوغ احمللوقال عبد امللك

  .)٧( يف األضحية إذا مل يضمن الذابح وقاله أشهب
وهو أقيس ؛ ألا مل تتم فيها قربة ، واملنع أحوط مراعاةً ملن يقول أـا جتـزئ،                  

  . وأا قربة 

  ـــــــــــــــــ
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه  ) ١(
  ). ٢/٤٨٥ (املدونة: انظر  ) ٢(
  ).١/٥٦٢ (، ذيب املدونة)٢/٤٨٠ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ). ٢/٤٥٦(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
  .مل أقف عليه واهللا أعلم  ) ٥(
  ).٤٥٢، ٢/٤٥٠(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ).١٦٤-٤/١٦٣(املنتقى للباجي : انظر  ) ٧(



 
 

  
 

١٥٦  

 


 
  .مضمون ومعني منذور ومعني متطوع به ومنذور مثنه ومتطوع بثمنه: اهلدي مخسة

ا، فاستحق؛ أبدله     أو .  يف حـجٍ أو عمـرةٍ    )٢(الوصـم وسواء كان    .)١(فإن كان مضمون
ا ومل يعينه  هدِ شيئًا[منذور٣(]وكأنه مل ي(.   

ا به؛ مل يكن عليه بدله، وكان له إذا رجع بالثمن أن          ا أو متطوع ا منذور وإن كان معين
ا، وال تطوع به  يصنع به ما شاء؛ ألنه مل يوجب مثن.  

ا أو تطوع ا فاست       ا أو نذر عتقه فأعتقـه، مث          وإمنا أوجب عين حقت، كمن أعتق عبد
وإن أوجـب الـثمن أو تطـوع بـه     . )٥)(٤(]ما شـاء  [استحق، فرجع بالثمن؛ فإنه يصنع به       

  . الذي اشترى؛ مل يكن عليه االن بدله)٦(]اهلدي [فاشترى به، مث استحق 
ا به قبل الشراء          ا يف الثمن مبا كان خماطب نذر الثمن فإن . فإن رجع بالثمن كان خماطب

  .وإن تطوع به ؛ استحب له أن ميضيه من غري إجياب. أوف بنذرك واشترِ به: قيل له
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٥٦٥ (ذيب املدونة: انظر  ) ١(
  ).١٢/٦٣٩وصم (، ولسان العرب )١/٣٠٦(غريب احلديث أليب عبيد : انظر. النقص والعيب: الوصم )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  . ما أحب): ر(يف   ) ٤(
  ).٢/٤٤٩(، النوادر والزيادات )١/٥٧٢ (، ذيب املدونة)٢/٣٨٦ (املدونة: انظر  ) ٥(
 ) .ر: (ساقط من )  ٦(

 ]أ/١٢٩ر[



 
 

  
 

١٥٧  

   فصل
ا ال جيزئ به يف الواجب، وهو مضمون؛ أبدله يف االستحقاق ١(فإن وجد عيب(.  

  /  فـيمن أعتـق  فقـال أبـو مـصعب   هـل لـه بيـع هـذا املعيـب وإن قلّـده،       وخيتلف  
له أن يرد عتق ما مل يستحق منه، ويرجع بـالثمن،        : ا عن واجب، مث استحق بعضه     عبد

؛ ألنه يتطوع بعتق املعيب، وال يتطوع دي املعيب         وإن كـان  . )٢(وهو يف اهلدي أبني
ا؛ أجزأه العيب يسري.  

ـا    ، )٣(ويستحب أن جيعل ما يرجع بـه عـن العيـب يف هـدي       وإن كـان اهلـدي معين
ااستوى الكثري والقل يل، فيمضي هدي .  

  .)٤(إذا رجع بالعيب؛ صنع به ما شاء: قال حممد
وإن نذر الثمن أو تطوع به؛ كان احلكم يف العيب اليسري والكثري سواء، ميضي هذا               

ا، ويرجع بالعيب هدي.  
وإن تطـوع بـالثمن؛   . فإن كان نذر الثمن؛ وجب أن جيعـل مـا رجـع بـه يف هـدي       

  . استحب ذلك له
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٤٩(النوادر والزيادات : انظر  ) ١(
  ).٢/٤٥٠(النوادر والزيادات   ) ٢(
-٣/١٨٨(مواهب اجلليل : وانظر). ٤٥٠، ٢/٤٤٩(، النوادر والزيادات )١/٥٦٤ (ذيب املدونة: انظر  ) ٣(

١٨٩.(  
  ). ٢/٤٥٠(النوادر والزيادات   ) ٤(

 ]أ/٦٥ق[

يف اهلــدي [
ــضمون  املـ
ــه   ــد بـ جيـ

ــا  ـــــ عيب[  
 



 
 

  
 

١٥٨  

  فصل 
فـإن أفلـس أو   . ي جيب بالتقليد واإلشعار إذا سيق عن وصم يف حجٍ أو عمـرة        اهلد

   .)١(مات؛ مل يكن لغرمائه، وال لورثته عليه سبيل
ا تقدم التقليدألن الدين طرأ بعد التقليد: يريد[ ين ولو كان د ،د٢(] ؛ لر(.  

ا أو تط     وخيتلف ا، فاملعروف من املذهب أنه كاألول، يـسقط ملـك      إذا كان نذر وع
ا يف عمرة، مث أردفـت     وقال  صاحبه عنه بالتقليد واإلشعار،      ا تطوع يف امرأة ساقت هدي

  .)٣(جيزئها:  وأوقفته، وحنرته مبىن عن قراااحلج
 عن  فلم يوجبه بالتقليد واإلشعار، ولو وجب وسقط ملكها عنه؛ ما صح أن جيزئها            

  . واجب
Å Ä ﴿: لقول اهللا تعـاىل   وإذا سيق اهلدي عن واجب، ال تربأ الذمة إال ببلوغه؛           

Æ﴾)٥(فإن ضلّ أو سرق أو هلك أو عطب قبل بلوغه؛ مل جيزه. )٤(.  
، مث بلغ حمله، واختلف  ٦(ينحره، وجيزئه: فقال مالكإذا نزل به عيب(.  

  .)٨( أن ال جيزئ القياس: )٧(وقال أبو بكر األري
ا على موته: يريد قياس .  

  .  ال بالتقليد واإلشعار)١٠(أن ال تربأ الذمة: )٩(]وإلمجاع واملذهب[
  ـــــــــــــــــ

  ).١/٥٦٦ (ذيب املدونة: انظر  ) ١(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ).٤٣٠-٢/٤٢٩ (املدونة  ) ٣(
 ).٩٥(املائدة    )٤(
  ).٢/٥٨٨ (اجلامع ملسائل املدونة: انظر  ) ٥(
  ).٢/٣٨٥ (املدونة  ) ٦(
، كان مقدما إمام تفقه على مذهب مالك. د التميمي األري حممحممد بن عبد اهللا بنأبو بكر، : هو  ) ٧(

.  وكتاب إمجاع أهل املدينة، وكتاب األصول، كتاب الرد على املزين: املختصرينيسوى شرحعندهم، له 
  ). ٢/٨٥٦(، اجلمهرة )٦/١٨٣(ترتيب املدارك : انظر. ٣٧٥سنة تويف 

  ).٣٤٨ص (روق النكت والف  ) ٨(
  . واإلمجاع واملذهب) : ر(ويف ): ق(كذا يف   ) ٩(
  .ال تربأ بالتقليد): ق(يف  )١٠(

ــدي [ اهلــ
جيــــــب 
بالتقليــــد 
  ]واإلشــعار

إذا ســـيق [
اهلــدي ال 
تربأ الذمـة   

  ]إال ببلوغه 



 
 

  
 

١٥٩  

ا         [فإن قلّد وأشعر عن واجبٍ       ى هـديفـسم ، مل جيـزئ  ؛)١(]وهو هزيـل أو معيـب .
   .)٢(تقليد واإلشعاروكذلك إن مسن أو ذهب العيب؛ ألنه قد أوجبه بال

  .وعلى القول أن اهلدي ال جيب بالتقليد واإلشعار؛ يكون له بيعه، ورده
  .)٣(إذا عطب قبل بلوغ احملل؛ له أن يبيعه: وقال عبد امللك

أن لـه أن يـرد مـا عتـق منـه ومل            :  يف العبد يـستحق بعـضه      وتقدم قول أيب مصعب   
  . ، وإمنا ظن أن ذلك جيزئهق؛ ألن املهدي واملعتق مل يرد التطوعيستح

   .فيها؛ أجزأه / وإن انتقل إىل حالة جيوز أن يهدي
ا، وجيزئـه      : فقال ابن القاسم   إذا جين على اهلدي،      وخيتلف ويرجـع  . ميضي هـدي

  .)٤(على اجلاين بقيمة العيب، فيجعله يف هدي
  .ال جيزئ، وعليه البدل: أيب بكر األريوعلى قول 

؛ ألن اين عليه يقول      ا كامالً م اجلاين هدي غـرم   : وله أن يغر يك أوجب علـي تعد
ا فحلـق رأسـه، أو أكـره زوجتـه       . هدي كاملٍ،، فتغرم ما أدخلتين فيه      كمن أكره حمرم

 عن هـذا بفديـة األذى، وعلـى الـزوج أن حيجهـا،              أن على املكره أن يكفر    : فأصاا
ا؛ كفَّر هذا، وحجت الزوجة، ورجعا علـى الفاعـل مـىت              . ويهدي عنها  فإن كان معسر

  .أيسر
يف اهلدي يعطب يف الطريق أو يرتل به عيب ال يقدر على الوصول        وقال ابن القاسم  

  . )٦(أن يبيعه)٥(ليس له: به
وليس دي، إمنـا أراد أن يقـضي بـه    . )٧(له بيعه:  يف املبسوط  اجشونوقال ابن امل  
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ١(
  ).٤٥١-٢/٤٥٠(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  ).٤٥٣، ٢/٤٥٠(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).١/٥٧٣ (دونة، ذيب امل)٤٨٢-٢/٤٨١ (املدونة  ) ٤(
  . عليه): ر(يف   ) ٥(
 ).٢/٢٨٤ (املدونة: انظر  )  ٦(
  ).٢/٤٥٣(النوادر والزيادات   ) ٧(

اجلنايـــة [
ــى  علــــ
ــدي ]اهلـ

 

 ]ب/٦٥ق[



 
 

  
 

١٦٠  

ا ا عليه، فلم يبلغ، ومل يكن هدي هدي.  
  . )١(إال أن مالكًا كره أن يبيعه: وقال ابن حبيب

  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ٤٥٣-٢/٤٥٠(النوادر والزيادات   ) ١(



 
 

  
 

١٦١  

   فصل
  : اهلدي واألكل منه على أربعة أوجه 

                وممنـوع ، بعـد قبلُ ممنـوع وجائز ، قبلُ وبعد وممنوع ، جائز قبل بلوغ حمله وبعد
بعد قبلُ جائز.  

فكل هدي واجب يف الذمة عن حجٍ أو عمرةٍ، من فسادٍ أو متعةٍ أو قـران أو تعـدي               
ا أو ترك الرتول باملزدلفة أو ترك رمي اجلمار أو تأخري                 ار ميقاتٍ أو ترك الرتول بعرفة

١(احلالق؛ جيوز األكل منه قبلُ وبعد(.  
    وال يأكل بعد ، واملنـذور املـضمون   . وأما جزاء الصيد وفدية األذى؛ يأكل منه قبلُ

       ه للمساكني؛ يأكل منه قبلُ وبعداه للمساكني وهو مـضمونٌ؛ أكـل        . إذا مل يسموإن مس
 ومل يأكل منه بعد ،   .منه قبلُ

ا     ا[وإن كان منذور ؛ أكـل   ومل)٢(]معين ده وأشعره من غري نذرٍ  يسمه للمساكني، أو قلَّ
وإن نذره للمساكني وهو معـني، أو نـوى ذلـك حـني     . ، ومل يأكل منه قبل  )٣(]بعد[منه  

  ، مل يأكل منه قبل وال بعد التقليد
  .)٤(أنه ال يأكل من هدي الفساد:  قوالً آخروذكر حممد

  .شيء ساقه عن وصم يف حج أو عمرةأال يأكل من : ويلزم على هذا
ال ينبغـي أن  :  يف اجلزاء والفدية، أنـه قـال     يف املبسوط  ، عن مالك   وذكر ابن نافع  

  .)٥(فإن فعل؛ فال شيء عليه. يأكل
 إذا كفـر   من األكل منه ملا جعل للمساكني فيهمـا مـدخالً  )٦(]األول[فمنع يف القول   

  ـــــــــــــــــ
  ). ١/٣٠٩(، عقد اجلواهر )١/٣٩٠(املعونة : انظر  ) ١(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ) . ٤٥٣-٢/٤٥٢(النوادر والزيادات   ) ٤(
 .واهللا أعلم . مل أقف عليه  ) ٥(
  ) . ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(

 ]أ/٦٦ق[

فــــــي  [
ــدي  اهلــ
ــل  واألكـ

ــهم   ]نــــ

 جــــزاء [
ــصيد  الــ
واملنذور

ــل  واألكـ
]منـــــه  

 



 
 

  
 

١٦٢  

ــام ــع. باإلطع ــرى    / ومل مين ــا، وأج ــة وغريه ــى املتع ــا عل ــر، قياس ــول اآلخ   يف الق
  ]ب/١٢٩ر[  /. اهلدي على األصل إذا سيق عن وصم، فإنه ال مينع األكل منه

أال يأكل؛ ألنه إمنا غرم قيمة شـيءٍ أتلفـه، فوجـب أن جيـري               :  يف اجلزاء  والقياس
ه يف االنتفاع من القيمة، وهو يف إماطة األذى أال حق ل  : على األصل يف قيمة املتلفات    

  .أخف؛ ألنه إمنا غرم عن شيءٍ انتفع به، كالوطء واملتعة 
  . )١(ال يأكل منه:  مرةًفقال مالكيف األكل مما نذره للمساكني، واختلف 

 والـذبح إمنـا أوجـب     واإلشـعار ورأى أن التقليد، )٢(ترك األكل منه : واستحب مرةً 
  .االلتزام

ا؛ مل جيزئ على أحد القولني، ومل جيرب على      ولو أوجبه للمساكني، ومل يسمه هدي
ا اه هديمنع األكل، فكذلك إذا مس .  

بعـث    رسـول اهللا     ومنع من األكل من كل معني هلك قبـل حملـه؛ للحـديث أنّ             
ا، فقال املبعوث معه    احنرهـا،  >: عطبـت؟ فقـال   يا رسول اهللا، كيف أصنع مبـا أ       : هدي

  . )٣(<، مث خلِّ بني الناس وبينهاوألقِ قالئدها يف دمها
  . )٤(فإن أكل صاحبه، أو أمر من أكل منه؛ ضمن: قال مالك

ن وإن أكل؛ فال شـيء عليـه، إالّ أ        . وإن بعث به فعطب؛ مل يأكل منه املبعوث معه        
  .)٥(يأكل بأمر صاحبه، فيضمن صاحبه

تهم أن يكون أعطبـه  :  يف منع صاحبه أن يأكل منه وقال أبو حممد عبد الوهاب     ألنه ي
  ـــــــــــــــــ

  ). ٢/٣٨٤ (املدونة  ) ١(
  ).٢/٤٥١(النوادر والزيادات   ) ٢(
، )٢/١٤٨) (١٤٩٩(اب يف اهلدي إذا عطب قبل أن يبلغ أخرجه بلفظ قريب أبو داود يف املناسك، ب  ) ٣(

، وابن ماجه يف املناسك، )٣/٢٤٤) (٩١٠(، باب ما جاء إذا عطب اهلدي ما يصنع به والترمذي يف احلج
هذا حديث : (قال الترمذي. من حديث ناجية اخلزاعي ) ٢/١٠٣٦) (٣١٠٦(باب يف اهلدي إذا عطب 

ويف الباب حديث ذؤيب أيب قبيصة ). ١/٤٩٣(األلباين يف صحيح سنن أيب داود وصححه ). حسن صحيح
  ).٢/٩٦٢) (١٣٢٥(، باب ما يفعل باهلدي إذا عطب يف الطريق   أخرجه مسلم يف احلجاخلزاعي 

  ).١/٥٦٧ (، ذيب املدونة)٢/٣٩١ (املدونة  ) ٤(
  ). ٢/٣٩١ (دونةامل  ) ٥(

األكل مما  [
نـــــــذره  
  ]للمساكني

 



 
 

  
 

١٦٣  

  .)١(ليأكل منه
 )٢(]معـه [يضمن إن أمر املبعـوث  :  شرِع ألنه قالوليس حبسنٍ، بل ذلك عند مالك 

  .، وال مة ذا أن يعطيه ليطعم غريه)٣(باألكل وإن مل يأكل
 فيمن كان معه هدي جزاء صيد فضلَّ منه، فأبدلـه، فعطـب البـدل يف                وقال حممد 

حنـره عـن اجلـزاء، وأبـدل الثـاين؛ ألنـه يـصري        : الطريق، فأكل منه، مث وجـد األول      
  .)٤(كالتطوع

؛ ألن البدل مل يكن ألجل التهمة وهذا أبني .  
 بعـد الـذبح؛ مل يأكـل مـن     اوهدي جزاء الصيد، فاختلطـ ومن كان معه هدي متعة  

  .)٥(واحد منهما جلواز أن يكون هدي اجلزاء 
  .)٦(وإن عطب أحدمها قبل بلوغه؛ جاز أن يأكل منه، ألما مضمونان

ا؛ مل يأكل منه، جلواز أن يكـون التطـوع               ا واآلخر مضمون وإن كان أحدمها تطوع ،
  .از أن يكون املضمونويأيت بالبدل جلو

فإن كان قد بلغ احملل، مث اختلطا؛ أكل من أيهما أحـب، مـا مل يكـن املـضمون                 
  .)٧(جزاء صيد

  الــصيدِ وأبدلــه، مث وجــد األول؛   / إذا ضــلَّ جــزاءُ : وقــال ابــن املاجــشون  
  .)٨(حنرمها، وأكل من الثاين

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٣٩٠(املعونة   ) ١(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ).١/٥٦٧ (، ذيب املدونة)٢/٣٩٢ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ).٢/٤٥٢(النوادر والزيادات   ) ٤(
، البحر )٢/٢٩٨٩(الفصول يف األصول : انظر. ه يقدم احلاظرإذا اجتمع حاظر ومبيح؛ فإن: هذا على قاعدة  ) ٥(

  ) .٢/٣٤١(، إعالم املوقعني )٤/٤١(احمليط 
  ).٢/٤٥٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٦(
أنه مىت اختلط هدي جيوز أكله مع هديٍ ال جيوز له أكله؛ : وضابط هذا الباب): ٣٩٠ص (قال يف التقييد    )٧(

    .  الذكية ختتلط بامليتةغلّب ترك األكل، كالشاة
  ).٢/٤٥٢(النوادر والزيادات   ) ٨(

 ]ب/٦٦ق[

ــل [  األكـ
من هدي  
املتعــــة  
ــزاء  وجــ
ــصيد الــ

 ]إذا اختلطا 



 
 

  
 

١٦٤  

فـإن مل   . بلغ، وقبـل أن جيـد األول؛ أبدلـه        وإن أكل من الثاين بعد أن       : قال حممد 
ا أكل منه بعد بلوغه ١(يبدله حىت وجد األول؛ فال شيء عليه، ألن الثاين يصري تطوع(.  

 وقال الثوري  فأبدلـه، مث وجـد األول؛         :  وأصحاب الرأي الواجـب إذا ضلَّ اهلـدي
  .)٢(يء عليهوإن باع؛ فال ش. وإن حنر الثاين؛ فهو أفضل. حنره

  .حنو من هذا )٣( أن له أن يبيع الواجب إذا عطب قبل بلوغهوقول ابن املاجشون
ا للمساكني، فعطب أحدمها قبل حمله، واختلطا؛            ا معين ا أو منذور وإن كان مضمون 

  .)٤(مل يأكل، جلواز أن يكون املنذور، وعليه البدل جلواز أن يكون هو املضمون
 الذي عطب املنذور كان هـذا    )٥(]األول[وإن بلغا؛ أكل من الثاين خاصة، فإن كان         

ا، واألكل منه جائز وإن كان األول املضمون جاز أن يأكل من بدله. تطوع .  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٥٢(النوادر والزيادات   ) ١(
  ).٥/٤٣٦(املغين : انظر  ) ٢(
  ).٢/٤٥٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
  ).٢/٤٥٢(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(



 
 

  
 

١٦٥  

  فصل 
     والذمي وكل هـدي مل جيـز   . وكل هدي جاز أن يأكل منه ؛ جاز أن يطعم منه الغين

ا ال تلزمه نفقته كالكفارة،             ا فقري فـإن  : قـال ابـن القاسـم    أن يأكل منه، فإنه يطعمه مسلم
ا وهو ال يعلم ، وقد اجتهد؛ مل جيزه الزكاة واجلزاء والفدية  ١(أطعم منه غني(.  

  . )٢(أنه حيزيه: ويف كتاب حممد
جزِهِ على القول األول، وأجزأه على القول اآلخر ا وهو ال يعلم؛ مل ي وإن أطعم ذمي .  

  إذا علم أنه غين أو ذمي، وجهل احلكم هل جيزئه أم ال ؟ وخيتلف 
ا من غري اجلزاء والفدية؛ فهو خفيف، وقد أساء: فقال ابن القاسم ٣(إن أطعم ذمي(.   

وعلـى  . )٤(أن ترك األكـل منـه استحـسان       : نذر املساكني، وهذا موافق لقوله    : يريد
  .القول اآلخر يكون كاجلزاء

 إذا أكل من اجلزاء والفدية بعد القول باملنع، هل يكون عليه أن يأيت دي واختلف
  )٥(كامل، أو يكون عليه بقدر ما أكل؟

   .)٦(قبل بلوغه؛ أتى مبثله إن أكل منه : يف التطوعوقال 
  .وعلى القول اآلخر يكون عليه بقدر ما أكل

ومل جيعـل عليـه البـدل؛ ألنّ منـع          . )٧(عليه قدر ما أكل   :  فيما نذره للمساكني   وقال
  . األكل عنده أضعف من التطوع

  
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/٤٥٣(، النوادر والزيادات )١/٥٦٨ (، ذيب املدونة)٢/٤٨٤ (املدونة  ) ١(
  ).٢/٤٥٣(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).٢/٤٥٣(، النوادر والزيادات )٢/٤٨٨ (املدونة  ) ٣(
  . استحباب) ر(يف   ) ٤(
  ).٢/٤٥٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٥(
  ).٢/٤٥٣(يادات النوادر والز  ) ٦(
 ).٢/٤٤٧: (املدونة  )  ٧(

مــا جيــوز [
من اهلـدي   
ــه  أكلــــــ
ــه   ]وإطعامـ

 



 
 

  
 

١٦٦  

   فصل
دها على غريها مل ولَ ١(عليهاجتهد؛ ف فإن مل. وإذا أنتجت البدنة؛ ح(.   

فيبلغـه، وإن مل    ليكـرب )٢(فإن خيف عليها إن محلته؛ تركته إن كانـت يف مـستعتب             
  . عليـه فيـه إن هلـك      / ؛ ألنه معـين ال بـدل      )٣(يكن يف مستعتب؛ ذحبه، ومل يأكل منه      

  .فأشبه التطوع
، ألنـه   وإن ذحبه وهو قادر على محله، أو إبقائه يف مستعتب؛ كان عليه هدي كبري             

  .)٤(كبعض أمه، وجرى فيه من العقد ما جرى يف أمه
فإن فعل؛ فأضر به حىت مات، كان مبرتلة        ،  )٥(وال يشرب من لبنها قبل رِي فصيلها      

  .)٧(وليتصدق مبا فضل بعد رِي فصيلها: قال مالك، )٦(إذا قتله
  .)٨(ال بأس أن يشربه: وقيل

   .)١٠(، أو ال جيد ما يكتريه)٩(ي بهوال يركبها إال أال جيد ما يكر
ــف  ــتراح، واختل ــم إذا اس ــن القاس ــال اب ــرتل؛ ألن رســول اهللا  ال: فق ــالي :  ق

  . )١٢)(١١(<اركبها>
  ـــــــــــــــــ

  ).١/٥٧٣ (، ذيب املدونة)٢/٤٨٣ (املدونة: انظر  ) ١(
. مصطلح معروف عند املالكية، ولكين مل أجده ذا املعىن يف كتب املعاجم. مستعتب مبعىن مأمن أو آمن  ) ٢(

  ) .٤/١٦٣(التاج واإلكليل ٥/٤٨٠(ة الذخري: انظر
  ).١/٣٣٣(التفريع : انظر  ) ٣(
  ).١/٣٠٩(، عقد اجلواهر )٢/٤٥٤(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
  ). ١/٥٧٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٨٤ (املدونة: انظر  ) ٥(
  ).١/٣٠٩(عقد اجلواهر : انظر  ) ٦(
  ). ٢/٤٥٤(، النوادر والزيادات )٢/٤٨٤ (املدونة  ) ٧(
  ).إال أن يكون هلا ضرر يف ترك احلالب، فيحلب قدر ذلك: قال حممد): (٢/٤٥٤(يف النوادر والزيادات   ) ٨(
  . يركب): ق(يف   ) ٩(
  ).٢/٤٥٥(النوادر والزيادات ، )١/٥٧٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٨٤ (املدونة: انظر ) ١٠(
، باب جواز ركوب ، ومسلم يف احلج)١/٥١٦) (١٦٨٩(، باب ركوب البدن أخرجه البخاري يف احلج ) ١١(

  . من حديث أيب هريرة ) ٢/٩٦٠) (١٣٢٢(الدابة املهداة ملن احتاج إليها، 
  ).١/٥٧٤ (ذيب املدونة، )٢/٤٨٤ (املدونة ) ١٢(

 ]أ/٦٧ق[

ــام [ أحكـ
ولـــــــد 
البدنة من  
ــدي   ]اهلـ



 
 

  
 

١٦٧  

 ويف خمتصر   .)١( يدل على أنه إذا استراح نزل      مذهب مالك : وقال إمساعيل القاضي  
  .)٣(إذا استراح نزل: )٢(ابن اجلالب

<  باملعروف إذا أجلئت إليها؛ حىت جتد ظهرا       اركبها>: النيب  وهو أحسن، لقول    
  . )٤(أخرجه مسلم

وألنّ ملكه سقط عنها بالتقليد واإلشعار؛ فوجب أال ينتفع ـا إال لـضرورة، وألنّ               
ا من العود يف الصدقةفي ه ضرب .  

ا، وال شيئًا يتعبها به)٥(وال يركبها: قال مالك ٦(، وال حيمل عليها زاد( .  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
ه عن مالكٍ. واهللا أعلم. مل أقف عليه  ) ١( العريبوقد نقل القولَ نفس ٣/٥٣٧(فتح الباري : انظر.  ابن(  
كان من أحفظ . فقيه مالكي، من أهل البصرة: اهللا بن احلسني بن احلسن أبو القاسم، ابن اجلالب عبيد   )٢(

ا تويف عائد .<مسائل اخلالف> وكتاب يف املذهب املالكي،< عالتفري> كتاب :له .، وأنبلهمأصحاب األري
  .)٤/١٩٣(األعالم للزركلي و ،)٧/٧٦(ترتيب املدارك : انظر. هـ٣٧٨سنة  من احلج

  ). ١/٣٣٤(التفريع    )٣(
عن جابر بن ) ٢/٩٦١) (١٣٢٤(، باب جواز ركوب الدابة املهداة، ملن احتاج إليها أخرجه مسلم يف احلج  ) ٤(

  . {عبداهللا 
  . حممل: زيادة) ق(يف   ) ٥(
  ).٤٥٥-٢/٤٥٤(النوادر والزيادات   ) ٦(



 
 

  
 

١٦٨  

 
 

  .)١( اآلية﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴿: قول اهللا تعاىلاألصل يف ذلك 
  : وللمتعة أربعة شروط، وهي 

  .، مث حيج من عامه قبل أن يرجع إىل بلده قبل احلج أشهر احلجأن يأتى ا يف
، ومل حيـج مـن    أو يف أشهر احلـج   . ، مث حج من عامه      فإن كانت قبل أشهر احلج    

ــه ــن. عام ــع إىل / أو حــج م ــد أن رج ــه بع ــسافة عام ــه يف امل ــده، أو إىل مثل   أو .  بل
ااعتمر بعد احلج ٢( يف بقية ذي احلجة؛ مل يكن متمتع(.  

  . )٤( ﴾Ó Ò Ñ Ð﴿: لقوله تعاىل ؛)٣(الشاة: وجيزئ من اهلدي عن املتعة
ان، )٥(]بعد اإلحرام باحلج[وال يقلد هدي املتعة إال  ٦(وكذلك القِر(.  

 يف كتـاب     وعبد امللـك   فقال أشهب  قبل اإلحرام باحلج،      إذا قلد أو أشعر    واختلف
  .ال جيزئه: حممد

  .)٧(جيزئه: وقال ابن القاسم
فلم جيزه يف القـول األول؛ ألن املتعـة إمنـا جتـب إذا أحـرم بـاحلج، وإذا قلـده                     

ـا، والتطـوع ال         جيـزئ عـن الواجـب، وأجـزأ يف القـول            وأشعره قبل ذلك كان تطوع 
ا على تقدمي ب/٦٧ق[  . الكفارة قبل احلنث، والزكاة إذا قرب احلول/ اآلخر، قياس[  

  ـــــــــــــــــ
  ).١٩٦(البقرة    )١(
  ).٣٦٣-١/٣٥٦،٣٦٠(املعونة : انظر  ) ٢(
  ).١/٣١٢(اجلواهر عقد : انظر  ) ٣(
  ).٤٤- ٤٣ص  (مرويات اإلمام مالك: انظر  ) ٤(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ).٦٤١-٢/٦٤٠(إرشاد السالك : انظر  ) ٦(
  ). ٢/٤٤٢(النوادر والزيادات :  باإلجزاء مع الكراهة، انظرقال ابن القاسم  ) ٧(

 ]أ/١٣٠ر[



 
 

  
 

١٦٩  

  . التوسعة يف مجيع ذلك، فقد مضى ذكر ذلك يف مواضعهوالذي تقتضيه السنة
م اهلدي؛ كان يف عدمه على ثالثة أوجه   : ومن أحرم باحلج وعدِ

  . من وجوده، أو على يقني أنه جيده قبل الوقوف بعرفة، أو شاكعلى إياس
ا؛ صام    وال يـؤخره  )١(وصيامه موسع من حني حيـرم إىل يـوم عرفـة     . فإن كان آيس ،

  .لبعد يوم عرفة
ستكمل الثالث قبل يوم ، واالستحباب أن ي)٢( يف صيام يوم عرفة    عن مالك واختلف  

  . ، ليقوى على الذكر والدعاءعرفة
؛ استحب له أن يؤخر صـومه إىل آخـر الوقـت، رجـاءَ أن يـأيت مبـا هـو               وإن شك

  .؛ أجزأهوإن صام مث وجد اهلدي قبل خروج وقت الصوم، )٣(أفضل، وهو اهلدي
  . ؟  خروج وقت الصومإذا صام على يقني أنه جيده قبل واختلف

  . )٥( ال جيزئه، وعلى قول ابن حبيب)٤( جيزئه الصومفعلى قول ابن القاسم
وهذا قياس على قوهلما فيمن كان على يقني من وجود املاء قبـل خـروج الوقـت،            

  .)٦(وقد تقدم وجه قوليهما يف كتاب الطهارة. يف الوقتفصلى بالتيمم، مث وجد املاء 
وآخر الوقت الذي ال يتأخر عن أن يبتدئ بالـصوم فيـه الـسابع والثـامن والتاسـع،                  

ا اللتمـاس اهلـدي؛          لقولـه تعـاىل   وليست هذه األيام وقت :﴿ Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø
ß﴾)٧(.  

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٣٦٥(، املعونة )٢/٤٥٩(وادر والزيادات الن: انظر  ) ١(
): ٢/٣٨٩ ( يف املدونةوهو يشري إىل قول مالك).  الكتاب أنه يصوم يوم عرفهظاهر): (٤٣٦ص (يف التقييد   ) ٢(

   ). وسبعة إذا رجع، صام قبل يوم النحر ثالثة أيام،ا إن مل جيد هديجيوز الصيام ملن متتع بالعمرة إىل احلج(
  ).٤/٢٣(البيان والتحصيل : انظر  ) ٣(
  ). ٤/٢٣(البيان والتحصيل : انظر  ) ٤(
  ). ٤/٢٣(البيان والتحصيل : انظر  ) ٥(
 ).٣١٥ص (التبصرة للخمي بتحقيق السلمي   )  ٦(
  ).١٩٦(البقرة  )٧(

حكـــم [ 
صوم يوم  
عرفــــــة 

ــاج  ]للح



 
 

  
 

١٧٠  

، علـم أنـه مطالـب باهلـدي         ومقبل يوم النحـر؛ ألنـه حمـرم الـص          فإذا كان الصوم  
  . قبل يوم النحرواالنتقال إىل الصوم
 ملن وجد اهلدي قبل أن يستكمل صيام األيام الثالثـة أن ينتقـل إىل               واستحب مالك 

  .)١(اهلدي
يـصلي بـالتيمم وسـط      عن الوقـت املـضيق، كالـذي         وهذا حيسن ملن قدم الصوم    

ر الصومإىل الوقت املضيق الوقت، وليس كالذي يؤخ .  
وإن مل يفعـل؛ صـام مـىت ذكـر ومل        .)٢(؛ صام أيام التشريق   ومن مل يصم قبل عرفة    

ا أو ناسـيا؛ كـان القـضاء           يؤخر؛ ألن الصوم   علـى  كان معلقًا بوقتٍ، فمن تركـه عامـد 
ا على الصالة   الفور ؛ صام أيام   وكذلك من مل يصم عن قرانه الثالثة قبل عرفة        . )٣(، قياس

  .التشريق، ألنه متتع بالعمرة يف أشهر احلج
فة أو املبيـت مبـىن أو عـن     إذا كان الدم عن ترك الرتول باملزدل  واختلف قول مالك  

ــوف   ــه بعــد الوق ةبعرفــة، / بعــض اجلمــار أو غــريه ممــا دخــل علي ــرأى مــر ــه : ف   أن
  . كاملتمتع؛ ألنه مقيس عليه ثالثة، وسبعة إذا رجع )٥( التشريق)٤(]أيام[يصوم 

  .)٦( يف صيامها ملن وجب عليه الدم قبلُأن ال يصومها، وأن الرخصة: ورأى مرة
  .)٨(ال يصومها يف أيام مىن :  يف فدية األذى يف كتاب حممد)٧(]قالو[

  . ألنه خماطب بثالثة أيام ال أكثر، خبالف املتمتع: يريد
  ـــــــــــــــــ

ا أو يومني، مث وجده؛ ): (١/٣٦٦( املعونة قال يف). ٢/٤٥٩(النوادر والزيادات   ) ١( وإذا عدم اهلدي فصام يوم
  ).استحببنا له أن يهدي، فإن مضى على صومه جاز

  ).٥٧٧-١/٥٧٦ (ذيب املدونة: انظر  ) ٢(
ا: ومنه  ) ٣( حديث أنس مرفوع :<لِّي صنْ ي ا أَ هتار فَّ ام عنها فَكَ اةً أو ن لَ ص ي سِ امن ن ه ر ا إذا ذَكَ أخرجه البخاري يف . <ه

  ) .١/٤٧٧) (٦٨٤(، ومسلم )١/٢٠١) (٥٩٧(الصالة، باب من نسي فليصلها إذا ذكرها 
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
  ). ٢/٣٨٩ (املدونة: انظر  ) ٥(
  ).٣/٣٥٣(، الذخرية )١/٣١٣(، عقد اجلواهر )١٥٠ص (الكايف : انظر  ) ٦(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٧(
  ).٢/٤٦٠(النوادر والزيادات   ) ٨(

 ]أ/٦٨ق[
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ولو أحرم رجل بعمرة يف أيام مىن، ومل يكن أحـرم بـاحلج، فوجـب عليـه صـوم                   
  . لصيامها للحاج الرخصة؛ مل يوقع الثالثة يف أيام مىن، وإمنا جاءت)١(عشرة أيام

وإن كان الدم عن فساد حج أو فواته، وأتى حبجة القضاء؛ كان حكمـه يف اهلـدي                 
؛ صـام أيـام     . واالنتقال إىل صيام الثالثة قبل الوقوف؛ حكم املتمتع        فإن مل يـصم قبـلُ

 يتلـبس حبجـة القـضاء؛    وإن صام قبل أن. ، وسبعة إذا رجع  مىن على أحد قويل مالك    
 على اخلالف يف تقدمة اهلدي، فقد قيل يف تقدمته جائز ويكـره وال              كان تقدمة الصوم  

  .جيزئ، وكذلك الصوم
فإذا رجع؛ مـشى املواضـع      . أنه يركب ويهدي  : [ فيمن عجز عن املشي    وقال مالك 

  .)٣)(٢(]اليت ركبها
  
  
  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
يوهم أنه . فوجب عليه صوم عشرة أيام: ألن قوله. وكان قد وجب عليه صوم عشرة أيام: لعل الصواب  ) ١(

  . وجوب ترتب عليه بسبب العمرة 
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ). ٢/٤٦٠(النوادر والزيادات   ) ٣(
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  فصل 

إذا رجعوا من : )١(﴾ß Þ Ý﴿: قول اهللا تعاىل   يف معىن     يف املدونة  وقال مالك 
  . )٢(مىن

  .)٣(إذا رجع إىل أهله، إال أن يقيم مبكة: وقال يف كتاب حممد
ن، وليس املراد أن يصوم يف الطريق؛ ألنه يف سفر           وقد وضع اهللا تعاىل    .)٤(وهذا بي

ـم احلرمـة، ومل جيعـل         )٦(]مع أنه   [،  )٥(عن املسافرِ صوم رمضان    مفترض العـنيِ معظَّ
 يف  وهلـذا جعـل مالـك     . عليه من ذلك إال األقل، وما الغالب أنه خيف، وهي الثالثـة           

سبعة حىت يـصل إىل بلـده،   أنه يؤخر ال:  عدد عشرة أياموجب يف احلج صوم )٧(]كل[
ا على املتمتع   إالّ أن   )٩(وكذلك املعتمر، يؤخر السبعة حـىت يعـود إىل أهلـه           .)٨(قياس ،
  .يقيم ببلد قبل ذلك

ا، وقـد           : سألتِ امرأةٌ مالكًا، وقالت   : وقال حممد  قرنت عـام أول، ومل أجـد هـدي
، وسبعةً إذا رجعتِصومي ثالثة أيام يف إحرام: فقال هلا؟ قدمت العام   .)١٠(كِ

  . ، وإن كانت عادت إىل أهلها )١١(فلم ير عليها صوماً يف السفر
  ـــــــــــــــــ

 ).١٩٦(البقرة    )١(
  ).١/٥٧٧ (، ذيب املدونة)٢/٤١٥ (املدونة  ) ٢(
  ).٢/٤٥٩(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٢/٤٥٩(النوادر والزيادات : انظر. على أنه لو صام يف السفر؛ أجزأه ذلك  ) ٤(
  ).١٨٤: البقرة(} ا أو على سفر فعدة من أيام أخرفمن كان منكم مريض{: قال اهللا تعاىل   ) ٥(

  ) .١/٦٦٦(التبصرة للخمي حتقيق سعيد الغامدي : انظر
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٧(
  .على التمتع): ر(يف   ) ٨(
  . واهللا أعلم . ت بصيام سبعة أيام لعلَّ يف العبارة خطأ إذ ال خياطب املعتمر يف شيء من احملظورا  ) ٩(
  ).٢/٤٥٩(النوادر والزيادات  ) ١٠(
أقول ال يلزم من قوله وسبعة إذا رجعت أنه ال يرى عليها الصوم يف السفر، بل غاية ما يف األمر أنه أفتاها  ) ١١(

ر< وذلك ألنه ثبت جواز الصوم يف السفر من حديث أيب الدرداء . بصوم السبعة بعد الرجوع ا مع  خنج
هِ  ر وما فِينا رسول اللَّ ح دةِ  الْ هِ من شِ أْسِ على ر هد ي عضا لَي ند ح دِيدٍ حىت إن كان أَ ش ر انَ يف ح ضم رِ ر هيف ش

هِ  ائِم إال رسول اللَّ صَة احوهِ بن ر د اللَّ بع٢/٧٩٠) (١١٢٢(أخرجه مسلم < و .(   

مـــــىت [
يـــــصوم 
ــسبع   ]الــ
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أو . وعلى هذا، لو أفطر رمضان يف سفر، مث قدم أهله فلم يصم حىت عاد إىل السفر
   .أفطر ملرض، مث صح فلم يصم حىت سافر؛ أال شيء عليه حىت يعود إىل قرار 

ــذهب  ــن امل ــاهر م ــيمن / والظ ــة   ف ــه بعرف ــل وقوف ــسبعة قب ــل صــوم ال   أن : عج
 أن جيزئه؛ ألن التأخري حىت يرجع توسعة ملكان سـفره، وهـو مبرتلـة              وأرى. ال جيزئه 
  . يف سفره )١(]رمضان[من صام 

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ن ما بني املعكوفني مثبت م) ١(

]ب/٦٨ق[
تعجيـــــل [

صيام األيام  
الـسبع قبــل  
]الوقــــوف
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  .)٢( سنةمالك عند )١(العمرة
  .)٣(واجبة كوجوب احلج:  وابن حبيبابن اجلهموقال 

؛ شهادة أن ال إله إال اهللا  على مخسٍبين اإلسالم>: النيب واألول أحسن؛ لقول 
  ]ب/١٣٠ر[  . )٤ (<وحج البيت/ وصيام رمضان وإيتاء الزكاة وإقام الصالة

¢ £ ﴿: قول اهللا تعاىل من آخر ما نزل، ومعىن ومل يقل ست، وفرض احلج
  . )٦(أمر ملن دخل فيهما باإلمتام: )٥(﴾¤ ¥
  .إىل بلده، مث يأتنف السفر للحج )٧(]أن يرجع[أمر من أتى بعمرة : وقيل

  . وب العمرةوكال التأويلني ال يقتضي وج
 يف عموم األمر باحلج؛ ألن هذين قد لزم كل واحد منهما اسم وال تدخل العمرة

  ـــــــــــــــــ
 إمنا قيل للمحرم : وقيل. القصد: االعتمار: ويقال. إذا زاره:ا فالن اعتمر فالنٌ: يقال.الزيارة: لغة: العمرة  ) ١(

.  عبادة يلزمها طواف وسعي فقط مع إحرام:ا وشرع. ألنه قصد أن يعمل يف موضع عامر؛بالعمرة معتمر
، )٢/٢٨٠(شرح خمتصر خليل : انظر. أو قصد الكعبة للنسك. زيارة البيت على وجهٍ خمصوص: وقيل

  ).٣/٢٣٥(، اية احملتاج للرملي )٣/١٥١٥(الفروع البن مفلح 
ن:  لغةالعمرة: وقال السهيلي   ا الزيارة ببيالروض . مشتقة من عمارة املسجد احلرام، وليس قول من قال إ

 ) .٤/٦٠(األنف 
املقدمات املمهدات : وانظر). ٣/٤٦٧(، البيان والتحصيل )٢/٢٦٢(، النوادروالزيادات )١/٣٤٧ (املوطأ  ) ٢(

)١/٤٠٠.(  
  ).٢/٣٦٢(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ). ٣ص (تقدم خترجيه   ) ٤(
 ).١٩٦(البقرة    )٥(
  .)٣٦٩، ٢/٣٦٥(، تفسري القرطيب )١/١٦٨(أحكام القرآن البن العريب : انظر  ) ٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٧(
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 باالسم مع ، فلم يشرك العمرة)١( ﴾¢ £ ¤ ¥﴿: قال اهللا تعاىلخيتص به، 
  .احلج

  .)٣(ولو اعتمر لزمه، )٢( مرة يف السنةالعمرة: وقال مالك
اال بأس بالعمرة يف السنة:  يف كتاب ابن حبيبوقال مطرف ٤( مرار(.  

، وقد اعت: وقال حممد ابن املواز ك عائشةمرت أرجو أن ال يكون به بأس 
  .)٥(عمرتني يف شهر

منع أحد من أن يتقرب إىل اهللا تعاىل بشيءٍ من الطاعات، وال من وال أرى أن ي 
 االزدياد يف اخلري يف موضع؛ مل يأتِ باملنع منه نص.  

، وال يريده يف ذلك          والوقت الذي يؤتى ا فيه       م له حجعلى وجهني؛ فمن مل يتقد
 ويوم النحر    وأيامه ويوم عرفة    أي وقت أحب، ويف أشهر احلج      ، فيعتمر من السنة   العام

  .وأيام التشريق، ويكون الناس يف الوقوف بعرفة وهو يعمل عمل العمرة
  .)٦(وأما من حج؛ فال يعتمر حىت تغيب الشمس من آخر أيام التشريق

  .)٧(وإن فعل؛ مل تنعقد. وإن تعجل يف يومني؛ فال حيرم بعمرة: قال
  .)٨( إال أن حيرم يف آخر أيام التشريق بعد الرمي فيلزمهقال ابن القاسم

 حـىت تغـرب     )٩(]يف آخـر أيـام التـشريق        [ال حيـل     يلزمه اإلحـرام، و    :قال حممد 
  ـــــــــــــــــ

 ).١٩٦(البقرة    )١(
  ).١/٥٧٩ (، ذيب املدونة)٢/٣٧٤ (املدونة  ) ٢(
  ).٢/٣٦٢(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٢/٣٦٢(النوادر والزيادات   ) ٤(
أا  < وهو الثابت عن عائشة).  مرتني يف عاموقد اعتمرت عائشة: (، وفيه)٢/٣٦٢(النوادر والزيادات   ) ٥(

  . بسند صحيح) ١١٣ص ( يف مسنده أخرجه الشافعي. اعتمرت عمرتني يف سنة، وليس يف شهر
  ).١/٣٥٢(، التفريع )١/٥٧٩ (ذيب املدونة: انظر  ) ٦(
  ).٢/٣٦٢(زيادات النوادر وال  ) ٧(
  ).٢/٣٦٢(، النوادر والزيادات )١/٥٧٩ (ذيب املدونة  ) ٨(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٩(

ــم [ حكــ
ــرار  تكـــ
ــرة   ]العمـ

 

 وقت أداء   [
ــرة  ]العمــ
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  .الشمس، وإحالله قبل ذلك باطل
  .)١(وإن وطئ قبل ذلك؛ أفسد عمرته، وقضاها، وأهدى: قال 

  ينعقــد اإلحــرام للعمــرة، ويــصح    / والقيــاس إذا احنــل اإلحــرام للحــج أن   
  . عملها
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٣٦٢(النوادر والزيادات   ) ١(

 ]أ/٦٩ق[
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)١( 

  .)٣( وصده املشركون؛ حل)٢( أنه أحرم بعمرة، فلما بلغ احلديبية نيبالثبت عن 
جاج مبكة لقتال{ وعن ابن عمر : {  ابن الزبري أنه أحرم بعمرة، وكان نزل احلَ

؛ صنعت كما صنع رسول اهللا  دِتد إن ص)٤( .  
 بعدو، وهو حمرم حبج أو عمرة؛ أن له أن حيل، وال قضاء يمن أحصروال خالف ف

  . )٥(عليه إذا مل تكن حجة اإلسالم
ال حيلـه  : فقال مالك مبرض أو كسر أو حبس يف دم أو دين،           فيمن أحصر  واختلف
  .)٦(وعليه قضاء ما حل منه من حج أو عمرة، إال البيت

  . )٨(والشافعي )٧( وابن عمرابن عباسوهو قول 
العـدو  : )١٠( والثـوري وأبـو حنيفـة وأبـو ثـور          )٩(وقال عطاء ابن أيب رباح والنخعـي      

  ـــــــــــــــــ
ملرض أو العدو املنع واحلبس عن الوصول إىل البيت با: ويف الشرع. املنع احلبس: أصل اإلحصار: أحصر  )  ١(

، التعاريف )٢٧ص (، التعريفات )١/٣٩٥(، النهاية البن األثري )٢٠٥ص (مشارق األنوار : انظر. أو حنوه
 )٤١ص (

 أصحابه  اليت بايع رسول اهللا الشجرة مسجدقرية متوسطة ليست بالكبرية، مسيت ببئر هناك عند  : احلديبية  )٢(
 اليوم ، وهو مكان معروف، وال تزال معامل البئر موجودة، وتعرف احلديبيةيةحتتها عام صلح احلديب

معجم البلدان : انظر.  كيال٢٢ًبالشميسي الصغري غرب مكة خارجة عن حدود احلرم بينها وبني املسجد قرابة 
  ) .٣٤٧ – ٢/٢٤٦(ي  للبالد، ومعجم معامل احلجاز)٢/٢٢٩(

، عن )٢/٢٧٩) (٢٧٣١(أخرجه البخاري يف الشروط، باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب   ) ٣(
  . {املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم 

  ).٢/٣) (١٨٠٦( املعتمر ، باب إذا أحصرأخرجه البخاري يف احلج  ) ٤(
 ).٤/٦٤(، اإلنصاف )٢/١٥٨(، األم )٢/٣٦٦ (، املدونة)٢/١٩٥(ة البن حسن الشيباين احلج: انظر  )  ٥(
  ).١/٣٥٢(التفريع : وانظر). ٢/٣٦٥،٣٦٦ (املدونة  ) ٦(
  ).١/٣٦١ ( يف املوطأ مالك وابن عمر أخرج قولَ ابن عباس  ) ٧(
  ).٣/٤٠٩(األم   ) ٨(
  ).٧/٢٠٣(نقله عن عطاء والنخعي ابن حزم يف احمللى   ) ٩(
  ).٤/١٧١( وأيب حنيفة وأيب ثور ابن عبد الرب يف االستذكار حكاه عن الثوري ) ١٠(

اإلحصار [
]بغري عدو 

 



 
 

  
 

١٧٨  

  . واملرض سواء
  حاالت، يصح اإلحالل يف ثالث، ومينع يف وجه، ويصح         وللمحصر بعدوٍ مخس  
  . يف وجه إذا شرط اإلحالل

ا ومل يعلـم     . فإن كان العدو طارئًا بعد اإلحـرام       أو علـم وكـان يـرى أنـه        . أو متقـدم  
  .ال يصده فصده؛ جاز اإلحالل

  وقد أحرم النيب      ـم ال مينعونـه، فلمـا منعـوه؛واملشركون مبكة، وهو يـرى أ 
  .)١(حل

  .حممد ابن املواز ما قال وعلى هذا الوجه حيمل. وإن علم أم مينعونه؛ مل حيل
  .{ وإن شك فمنعوه؛ مل حيل، إال أن يشترط اإلحالل، كما قال ابن عمر

د عن طريقه، وهو قادر على الوصول من غري مـضرة؛ مل حيـل، وإن كـان       ومن ص
اأو فيه مشقة بينة، وال ير. أبعد، إال أن يكون طريقًا خموفًا جو انكشاف ذلك قريب.  

؛ ألنَّ الصرب   )٢(مث حل ،   املقبل  أهل مكة على أن يأيت من العام       النيب  وقد قاضى   
  . إىل قابل فيه مضرة

يف الوقت الذي جيوز أن     :  وهو حمرم باحلج يف ثالثة مواضع       فيمن أحصر  واختلف
  مه القضاء إذا كان حمرما حبجة اإلسالم ؟ حيل فيه، وهل عليه دم إذا حل؟ وهل يلز

ــن ــذهب اب ــم/ فم ــه  القاس ــشافه؛ حــل مكان ــن انك ــاس م ــى إي ــان عل   وإن .  إذا ك
كان يرى أنه يذهب قبل ذلك أو شك؛ أمهل حىت يصري إىل وقتٍ إن ترِك؛ مل يـدرك،                  

  .)٣(فيحل
يـروح النـاس إىل   ال حيل حىت يـوم النحـر، وال يقطـع التلبيـة حـىت       : وقال أشهب 

  .)٤(عرفة
  ـــــــــــــــــ

  ).١٧٧ص (تقدمت اإلشارة إىل خترجيه   ) ١(
  .  { ، عن ابن عمر)٢/٢٦٨) (٢٧٠١(ح مع املشركني أخرجه البخاري يف الصلح، باب الصل  ) ٢(
  ).٢/٤٣٢(، النوادر والزيادات )١/٥٨٠ (، ذيب املدونة)٢/٤٢٧ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ).٢/٤٣٢(النوادر والزيادات   ) ٤(

]ب/٦٩ق[
مـــــىت [

ــل  حيــــ
]احملصر

 



 
 

  
 

١٧٩  

ا بوقت، وكان اإلمساك عـن الـوطء والطيـب وغـريه          ألن احلج : يريد علمملا كان م 
؛ كان عليه أن يبقى            عبادةً، وقد التزم احملرم باحلج اإلمساك عن هذه األشياء إىل وقتٍ

  .على تلك الطاعة إىل ذلك الوقت
دٍ      :ويلزم على قوله   عأن ال حيل إال يف الوقت الذي كان        :  إن أحرم بعمرة وهو على ب

 بعد مـا مـضى الوقـت        ّ  النيبحيل فيه من أحرم حبج لو مل حيصر، وقد كان إحالل            
   .)١(الذي كان حيل فيه

؛ ام من ذلك الع من عامه، مث أحصرومن أحرم باحلج من موضع ال يدرك فيه احلج
؛ مل يدركِ احلج ا قابالًمل حيلّ، إالّ أن يسري إىل وقتٍ إن حلّ عام .  

  .)٢(ال هدي عليه :  بعدوٍ فيمن حلّ ممن أحصروقال ابن القاسم
قـال اهللا  وإن مل جيـد صـام، وقـد    ، )٣(عليـه اهلـدي  :  يف كتاب حممدوقال أشهب 

  .)٥( بعدوٍفهذا فيمن أحصر: قال. )٤(﴾§ ¨ © ª » ¬﴿: تعاىل
  .)٦( اآلية على املرضابن القاسموتأول 

؛ ألن اآلية نزلت باحلديبية، وقد حصرهم العدو،           فقـال اهللا تعـاىل    واألول أحسن :
﴿Ê É﴾)واألمن يكون من اخلوف، فكان محل اآلية على اخلوف الذي كـانوا            ،  )٧

  .فيه، وعلى املعهود من هذا االسم؛ حىت يقوم دليلٌ أن املراد األمن من املرض

  ـــــــــــــــــ
 وليس للعمرة .  ال من احلج كان من العمرة يف احلديبيةلنيب ألن إحالل ا. يف هذه العبارة من املؤلف نظر  ) ١(

ليس و: وقال ابن القاسم.  كاحلجواحلصر عن العمرة): (٢/٦٧٦(قال يف إرشاد السالك . وقت تفوت بفواته
الفوت. للعمرة حد يقيم ما رجا إدراكها ما مل يضره ذلك: وقال عبد امللك. بل يتحلل وإن مل خيش.(  

ا واحدا): (٢/٤٣١(ويف النوادر والزيادات ). ١/٥٨٠ (ذيب املدونة  ) ٢( قال ابن املواز. يهدي هدي :
  ).إمنا اهلدي يف حصر املرض: عروف عنه ما قال أوالًوامل

  ).١/١٧١(أحكام القرآن : وقد نصر هذا القول ابن العريب املالكي يف  ) ٣(
  ).١٩٦(البقرة    )٤(
  .  بعدوفهذا فيمن أحصر: وإن مل جيد صام، وقوله: ، ولكن دون قوله)٢/٤٣٢(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).١/١٧١(قرآن البن العريب أحكام ال  ) ٦(
  ).١٩٦(البقرة    )٧(



 
 

  
 

١٨٠  

 عـن أيب  إمساعيـل القاضـي    وحـصر، فـذكر      أحصر:  يف موجب هذين   وقد اختلف 
وما كان مـن حـبس   . أحصر:  ما كان من مرض أو ذهاب نفقة قيل  :أنه قال  ،)٢)(١(عبيدة
  .)٤)(٣(ال حصر إال من عدوٍ: ب ابن عباسواستشهد بقول  .حصر: قيل

صره نـاس يقولـون حـصره املـرض، وأحـ         :  يف جممـل اللغـة     )٥(وقال ابـن فـارس    
  .)٦(العدو

  . وهذا عكس ما حكاه أبوعبيدة
حصر احلاج عن بلوغ املناسك مبرضٍ أو غـريه         : اإلحصار: وقال ابن فارس   ٧(أن ي( .

  .فسوى بني املرض والعدو
: قـال اهللا تعـاىل  إذا حبـسين،  : حـصرين الـشيء، وأحـصرين    : )٨(وقال أبو عمـرو    

  ـــــــــــــــــ
" جماز القرآن ": له.، معمر بن املثىن التيمي، موالهم البصري، النحوي، صاحب التصانيفأبو عبيدة: هو  ) ١(

 : انظر.٢١٠مات سنة : وقيل ،٢٠٩مات سنة : ئة عام، أو كملها، فقيلاملقارب . غريهاو" غريب احلديث"و
  .)٥/٢٣٥(وفيات األعيان  )٩/٤٤٥(سري أعالم النبالء 

قام بكم بعري أو مرضتم أو ذهبت نفقتكم أو : ﴾، أي§ ¨﴿) : (١/٦٩(يف جماز القران أليب عبيدة   ) ٢(
ل يف بيت أو دار أو سجن. ، هذا كله حمصرفاتكم احلج   ). واحملصور الذي جعِ

وصحح إسناده ابن حجر يف التلخيص ). ال حصر إال حصر العدو: (، ولفظه)٣٦٧ص  (مسند الشافعي  ) ٣(
  )٢/٢٨٨(احلبري 

  ). ١/١٩٣(باهر الربهان للغزنوي : انظر النقل عن أيب عبيدة والقاضي إمساعيل  ) ٤(
فإن : ، ولو كان عدوا؛ لقالهذا إحصار مرضٍ: وقال امساعيل القاضي): (٤٣٣- ٢/٤٣٢: (ويف النوادر
فما وليه بنفسه؛ فهو من فعلت، وما كان له . قرب وأقرب، وقتل وأقتل، وضرب وأضرب: ومنه يقال. حصرمت

ى على املسبب؛ فهو من أفعلتفإن . قتله: وإن قتله، قيل. حبسه: فإذا حبس رجلٌ رجالً، قيل. يف سبب أد
  ).أقتله: وكذلك إن فعل به ما عرضه للقتل قيل. احتبسه: فعل به فعالً عرضه للحبس، قيل

أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء بن حممد بن حبيب الرازي اللغوي كان إماما يف علوم : ابن فارس  )  ٥(
 ~تسعني وثلثمائة مخسة تويف سنة  ، شىت وخصوصا اللغة فإنه أتقنها وألف كتابه امل يف اللغة

  ) .٣٧-١/٣:(، مقدمة معجم مقاييس اللغة ) ١/١١٨: (عيان وفيات األ: ، انظر بالري
  ).١٧٣: حصر، ص(جممل اللغة البن فارس   ) ٦(
  ). ١٧٣: حصر، ص(جممل اللغة له   ) ٧(
شيخ أحد القراء السبعة، و ، البصري،ابن عمار بن العريان التميمي مث املازين: ، هو ابن العالءأبو عمرو  ) ٨(

.  وستنيولد مبكة سنة مثان أو مخس .ان زب: أشهرها،اختلف يف امسه على أقوال.  والنحو واألدباللغة
أبو عبيدة ، و ويونس بن حبيب،اخلليل بن أمحد: أخذ عنه النحو واللغة واألدب. هـ١٥٤وتويف بالكوفة سنة 
  )١/١٠٠(فة القراء الكبار للذهيب ، معر)٣/٣٤٦(معجم األدباء  :انظر. واألصمعي، معمر بن املثىن



 
 

  
 

١٨١  

﴿n m l kp o ﴾)١(.  
  .يريد اهللا تعاىل أن الفقر أحصرهم، وليس املرض

ــل ــصره: وقي ــه : ح ــيق علي ــصره. إذا ض ــه: وأح ق  / إذا منع ــضي ــيئًا، وإن مل ي   ش
ــه   . غــريه / عليــه ــها؛ كــان قــد حــصره، ألن ــع مــن يف مدينــة أن خيــرج من   فمــن من

ا منها أن يدخل إليها؛ كان قد أحصر. ضيق عليه هوإن منع من كان خارج.  
حيلّ من حجة اإلسـالم، وكـان عليـه      :  فيمن أحصره العدو    وابن القاسم  وقال مالك 

  .)٢(القضاء
  . )٣(ال قضاء عليه:  يف كتاب ابن حبيبوقال ابن املاجشون

؛ ألا مضمونة    العام عن هذا    فإذا أحصر . واألول أحسن  يف الذمة على  ؛ بقي احلج 
ـا بعينـه، أو التزمـه     . وكذلك، من نذر حجة مضمونة؛ عليه القضاء . حاله وإن نـذر عام

؛ مل يكن عليه قضاء   .باإلحرام من غري نذرٍ
وإن عينها لشهرٍ أو وقتٍ، فانقـضى ذلـك    . وكذلك، إن نذر عمرة مضمونة؛ قضاها     

  . مل يكن عليه شيءالوقت؛
؛ فلـه أن حيـل،   : يف كتاب حممد  وقال عبد امللك   إن انكشف اخلوف قبل أن حيلّ

  .)٤(ألن العدو بلغ به ذلك
ـا؛ مل حيـل إال بعمـرة          .  وهو على بعدٍ من مكـة      إذا فاته احلج  : يريد وإن كـان قريب .

 إحرامه بعمرة، فذهب اخلوف وهو قريـب مـن مكـة؛ مل حيـلّ دون                وكذلك، إن كان  
  .مكة

فـإن كـان    .  فيمن حلّ له اإلحالل، فلم يفعل حىت أصاب النـساء          وقال يف املبسوط  
  ـــــــــــــــــ

: حصرين الشيء، وأحصرين: (، وفيه)٢/٧٢حصر (معجم مقاييس اللغة البن فارس : انظر). ٢٧٣(البقرة   ) ١(
  ).إذا حبسين

  ).١/٥٨٠ (، ذيب املدونة)٢/٣٦٦ (املدونة  ) ٢(
  ).فيحل سنة اإلحصار، فإا جتزؤه من حجة اإلسالم (:، وعنه)٢/٤٣٣(النوادر والزيادات   ) ٣(
ا: (، وفيه)٢/٤٣٤(النوادر والزيادات   ) ٤( فله أن حيل وحيلق، مثل ما لو كان العدو قائم .(  

 ]أ/٧٠ق[
 ]أ/١٣١ر[
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؛ فال شيء عليه      وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل؛ كان قد أفسد حجه      . نوى أن حيلّ
  .)١(ه تلكإىل قابل، مث عليه أن يقضي حجت

، مث أهلّ حبجة من مكة، مث أحصره العـدو بعرفـة      ومن اعتمر يف أشهر احلج     :قال
؛ حلّ، ومل يستحدث طوافًا حيلّ به، وعليه هدي ملتعتـه، كمـا لـو متّ       حىت فاته احلج  

ا، فأحصر     . حجه [كان كمن مل    أفسد؛ )٢(]أو[وإن كان قارنصدتـامٍ،  وهو  )٣(]ي يف حج
  .)٤( الثاينفعليه هدي القران وهدي الفساد يف العام

أن يـسقط عنـه دم املتعـة؛ ألنـه قـد صـار عملـه إىل           :  يف هـذا   وأصل ابن القاسـم   
  .، ومل تتم املتعة)٥(عمرة

  . الذي فات عنه يف دم القران عن العامواختلف
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٩٩(التاج واإلكليل : انظر  )  ١(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
 .واهللا أعلم. ليهمل أقف ع  )  ٤(
  .فساد): ر(يف   ) ٥(

ــع [ املتمت
ــصر  حيــ
عن عرفة  
ــد  بعـــــ
ــه ]عمرتـ
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  فصل
ا أو فيها، أو بعد أن خرج ال خيلو احملصر عن احلج ا من مكة أو قريب أن يكون بعيد 

  .منها ومل يقف، أو بعد وقوفه بعرفة
؛ حلّ مكانه دٍ ععن البيت. فإن كان على ب د ا، وص ١(وكذلك، إن كان قريب( .  

د عن عرفة    وكذلك، إن كان مبكة، وكان     . ة، وحلّ بعمرة   خاصة؛ دخل مك   وإن ص
  مــن احلــلِّ؛ فإنــه حيــلّ بعمــرة مكانــه، ولــيس عليــه أن خيــرج إىل        / إحرامــه
  .احلل

؛ فعل، مث يدخل بعمرة           فإن . )٢(وإن كان إحرامه من مكة، وقدر أن خيرج إىل احللّ
  .مل خيرج، وطاف وسعى وحلق، مث أصاب النساء؛ مل يكن عليه شيء

 فيمن أحرم من احلرم، وطاف وسعى قبل الوقوف، مث طاف طـواف            وقد قال مالك  
  . )٣(فال شيء عليه: اإلفاضة، مث حلّ وأصاب النساء

د عن الوقوف خاصة؛ حلّ بعمرة ٤(وإن خرج من مكة، مث ص(.  
د عن الوقوف وعن مكة؛ حلّ مكانه  عـن مكـة،    . وإن ص ـد وإن وقف بعرفة، مث ص

  .)٥(معينة؛ حلّ، وال قضاء عليهوكانت حجته 
وإن كانت مضمونة أو كانت حجة اإلسالم؛ جرت علـى القـولني، فعلـى قولـه يف            

يكون هلذا أن حيلّ، مث يأيت بعمرة بعد : يأيت بعمرة )٦( إذا أفسد قبل اإلفاضة أنهاملدونة

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٣٥١(، التفريع )٢/٣٦٥ (املدونة: انظر  ) ١(
  ).٢/٤٣٠(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  . أنه طواف وسعي قبل الوقوف؛ أجزأه، ولكن عليه الدم): ٢/٣٧٦ (يف املدونة  ) ٣(
  ).٢/٣٧٤ (املدونة: انظر  ) ٤(
قال يف الشرح ). ٣٥١،٣٥٢ص(، النكت والفروق )١/٥٨١ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٤ (املدونة: انظر  ) ٥(

وإن وقف بعرفة، وحصر عن البيت ملرض أو عدو أو حبس ولو حبق؛ فحجه متّ، ألن ): (٢/٩٥(الكبري 
  ). ومل يبق عليه إال اإلفاضة،لعِ بفوات وقته قد فُ إذ الركن الذي يفوت احلج؛فاملراد أنه أدركه. ة عرفاحلج

  .الذي): ر(يف   ) ٦(

]ب/٧٠ق[

ــوال [ أحـ
  ]احملصر

 

إن صد عن   [
]عرفــــــــة

 

] ــد  إن صــ
عن الوقوف  
]وعــن مكــة

 



 
 

  
 

١٨٤  

  .)١(ذلك
يكون هذا باخليار بني أن حيـلّ ويـأيت    : ال جيزئه احلج   أنه   وعلى ما ذكره ابن اجلهم    

بعد ذلك باحلج، أو يتكلف املقام على إحرامـه حـىت يطـوف وجيزئـه، وال يـستأنف              
بعد ذلكاحلج  .  

و مبكـة، ومل يدخلـها هـذا؛    إن كان العد:  يف كتاب ابن حبيبوقال ابن املاجشون 
 زالت أيـام مـىن والعـدو مبكـة؛          )٢(]إن[و. ذهب فوقف بعرفة، وشهد مجيع املناسك     

  .)٣(فليحلّ وميضي
  . )٤(ال شيء عليه: وال قضاء عليه؛ ألنه يقول يف احملصر عن حجة اإلسالم: يريد

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٥٤ (املدونة: انظر  ) ١(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ).٢/٤٣٣(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٢/٤٣٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(



 
 

  
 

١٨٥  

 )١(   
يا : ، فقالت)٢(جاءت امرأةٌ من خثعم:  قالب ابن عباساألصل يف ذلك حديث 

ا كبريا، ال يستطيع أن يثبت على رسول اهللا، إنّ فريضة اهللا يف احلج أدركت أيب شيخ 
 وذلك يف حجة الوداع، اجتمع عليه املوطأ. <نعم>: أفأحج عنه؟ قال. الراحلة
  . )٣(خاري ومسلموالب

، إن أخيت نذرت أن حتج،  رسول اهللا )٤(]رجل إىل[أتى : ب وقال ابن عباس
. نعم: قال. <؟لو كان عليها دين أكنت قاضيه>: وإا ماتت قبل أن حتج، فقال النيب 

  . )٥(<قضاءفاقضِ دين اهللا، فهو أحق بال>: قال
  .)٦(<من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه>: وقال 
  .إن شاء، ليس أن جيرب: يريد

ــرأةٌ ــا صــوم شــهر : ويف مــسلمٍ، قالــت ام ــا رســول اهللا، إنّ أمــي ماتــت وعليه  ي
ــضان[ ــال   ،)٧(]رم ــها؟ ق ــصوم عن ــومي>: أف ــت./ <ص ــال  : قال ــج؟ ق ــا مل حت   : إنه
  .)٨(<حجي عنها>

ركعتـا الطـواف   :  ، وهـي   وقد تضمنت هذه األحاديـث النيابـة يف احلـج والـصالة           

  ـــــــــــــــــ
  . عنوان للباب) ر(وليس يف . مبقدار سبع كلمات، ولكنه غري واضح) ق(كأنه حلق لعنوان الباب امش   ) ١(
 وهم إخوة .خثعم بن أمنار بن إراش بن عمرو بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن: قبيلة تنسب إىل  ) ٢(

  ) . ١/٤٢٣( ذيب األنساب  اللباب يف: انظر .جبيلة
حج عنه ، باب احلج؛ كتاب احلج يف املوطأأخرجه مالك   )٣( ن يوالبخاري يف احلج)١/٣٥٩) (٧٩٨( عم ، ،

 عن العاجز لزمانة وهرم ، باب احلج يف احلج، ومسلم)١/٤٦٩) (١٥١٣( وفضله باب وجوب احلج
  ).٢/٩٧٣) (١٣٣٤(وحنومها 

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
  ). ٤/٢٢٨) (٦٦٩٩(أخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب من مات وعليه نذر   ) ٥(
، ومسلم يف الصيام، باب قضاء )٢/٤٦) (١٩٥٢(من مات وعليه صوم ، باب أخرجه البخاري يف الصوم  ) ٦(

  .  < من حديث عائشة) ٢/٨٠٣) (١١٤٧(الصيام عن امليت 
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٧(
  . ، من حديث بريدة بن احلصيب )٢/٨٠٥) (١١٤٩(أخرجه مسلم يف الصيام، باب الصيام عن امليت   ) ٨(

 ]أ/٧١ق[

] ــج حــــ
اإلنــــسان 

]عن غـريه  
 



 
 

  
 

١٨٦  

  . والصوم
جعلت على نفـسها صـالة بقبـاء، فقـال           أمر ابن عمر  : ويف البخاري  صـلي  >:  امرأة ً

  .)١ (<عنها
لقـول   يف العتق والصدقة عن غريه، وهو يسقط االعتراض؛          ومل خيتلف قول مالك   

، ألا لـيس مـن سـعي املعتـق عنـه وال          )٢(﴾Ù Ø × Ö Õ Ô﴿:  اهللا تعاىل 
  .املتصدق عليه

، املذهب يف حج اإلنسان عن غريه وهو حي، أو ميت بأمره أو بغري أمـره         واختلف  
ا للحديث    )٣(]مالك[فأجاز   ٤(ذلك مرةً اتباع(.    ومنعه مرةً ملا كانت أعمال أبدان، ومل ير

  .)٥(ال حيج أحد عن أحدٍ: وقالالنيابة فيها، 
فـإن مل  . إن محل ذلك ثلثُها: ، يف امرأة أوصت أن حيج عنها     يف كتاب حممد   وقال

  .)٦(يعتق عنها، وال حيج: قال.  رقبةٍ فحمل ذلك ثلثهاحيمل؛ جعِل ذلك يف
  ]ب/١٣١ر[  /.  فلم جيز ذلك، وإن كان بوصية من امليت

  .)٧(ال حيج أحد عن أحدٍ، إال االبن عن أبيه:  وأبو مصعبوقال ابن وهب
ا أو غري ذلك. فخص الولد ا كبري شيخ كان ذلك بوصيةٍ أم ال، كان األب.  

 عن الكبري الذي ال ينهض له ومل حيـج،           يف احلج  جاءت الرخصة : وقال ابن حبيب  

  ـــــــــــــــــ
ومل يصله ابن ). جعلت أمها: (وفيه. لّقه البخاري بصيغة اجلزم يف األميان والنذور، باب من مات وعليه نذرع  ) ١(

  ). ٥/٢٠٣(تغليق التعليق : انظر. حجر يف تغليق التعليق
  ).٣٩(النجم    )٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ). ١/٤٩٦ (املدونة: انظر  ) ٤(
ال ): (٢/٤٧٢ (ويف املوطأ). ال يعمل أحد عن أحد): (١٥/٤٣ (ويف املدونة). ٢/٤٨١(النوادر والزيادات    )٥(

  ).ميشي أحد عن أحد
  ).٤٨٣-٢/٤٨٢(، النوادر والزيادات )٢/٦١٨ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٤٩٧ (املدونة  ) ٦(
حيج عن األبوين أو عن ولده أو عن أخيه أو عن : (عن ابن وهب) ٢/٦١٦ (الذي يف اجلامع ملسائل املدونة  ) ٧(

  ).غريهم من القرابة القريبة

] ــج  احلـ
ــن  عـــــ
ــي   ]احلــ

 



 
 

  
 

١٨٧  

  .)٢)(١(]إن شاء اهللا[أن حيج عنه ولده، وإن مل يوص به، وجيزئه : وعمن مات ومل حيج
  .)٣(إن حج عن الشيخ الكبري؛ أجزأه:  يف كتاب حممدوقال أشهب
  . )٤(افعل ما أمرك: قالإنّ رجالً أمرين وهو حي أن أحج عنه؟ : وقيل ملالك
،     ،  )٥( سواء؛ املوت واحلياة، واالبن واألجنيب     وأرى ذلك  والشيخ والـشاب سـواءٌ
ا على احلج         . كل ذلك جائز   ا قادر ؛ فـال يـصح أن      وكلها أعمال أبدان، إالّ أن يكون حي

ا على األداءحيج عنه ، كما ال جيوز ذلك يف الصالة والصوم إذا كان قادر  .  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٤٨٢(، النوادر والزيادات )٢/٦١٦ (اجلامع ملسائل املدونة  ) ٢(
  ).٢/٤٨٢(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٢/٤٨١(النوادر والزيادات   ) ٤(
  .األجنبيني): ر(ويف   ) ٥(



 
 

  
 

١٨٨  

   )١( ]فصل[
ا وعلى اإلجارة وعلى البالغ يف الثمن : حج اإلنسانِ عن غريه على أربعة أوجه   تطوع

، إن وفّى باحلج؛ أخذ العوض، وإالّ فـال  وعلى البالغ يف احلج ،  )٢(يكون أجرته نفقته  
  .شيء له، وقد تقدم ذكر التطوع
نفـسه   )٤( لو أجر  )٣(]الرجل: [ يف كتاب حممد   قال مالك وتكره اإلجارة يف اجلملة،     

  . )٦( أن يعمل عمالً هللا تعاىل بإجارةأحب إيلّ من )٥(]لكان[يف سوق اإلبل وعمل اللنب؛ 
ــر نفــسه، فــأراد نقــض: قــال ابــن القاســم اإلجــارة ملــا بلغــه أالّ حيــج / فــإن أج  

؛ مل يكن ذلك له   .)٧(أحد عن أحدٍ
؛ جاز     نها قبل العقد ، فإن مل يفعـل؛ مـضى            . وإن كانت اإلجارة بنفقةٍ وينبغي أن يبي

  . وينفق نفقة مثله
 واللحم املـرة بعـد     )٨(وينفق ما ال بد منه، مثل الكعك والزيت واخلل        : قال حممد 

   .)٩(وإنا لنكره ذلك: قال. فإذا رجع؛ رد ما فضل. املرة، والثياب والوطاء واللحاف
  .إال بشيء معلوم: يريد

: قال ابـن القاسـم   .)١١(]به [مث مات  ،)١٠(]به [واإلجارةُ من بلد املوصي إن وصى      
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
.  عن غريه ماالً ينفقه يف احلجأن يدفع الرجل إىل الرجل: وإجارة البالغ): (١/٣١٦التفريع  (قال ابن اجلالب  ) ٢(

  ).فإن فضل منه فضلٌ؛ رده على من استأجره، وإن عجز املال عن نفقته؛ وجب على من استأجره إمتام نفقته
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(
  . يؤاجر): ر(يف   ) ٤(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ).٢/٤٨١(النوادر والزيادات   ) ٦(
قال . ومن استؤجر ليحج عن ميت، مث بدا له ملا بلغه ذلك من الكراهة: (وفيه). ٢/٤٨٧(النوادر والزيادات   ) ٧(

  ).٢/٦٢٨ (اجلامع ملسائل املدونة: وانظر).  اإلجارة تلزمهابن القاسم
، املعجم )١٨٠حلل، ص  (املصباح املنري.  ما محض من عصري العنب و غريهمجعها خلول، وهو :اخلل  ) ٨(

  .)٢٥٣: ل، صخل(الوسيط 
  ).٢/٦٢٥ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٤٨٦(النوادر والزيادات   ) ٩(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من  ) ١٠(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من  ) ١١(

]ب/٧١ق[

ــوال [ أحـ
احلج عن  
ــري   ]الغـــ

 

اإلجــــارة [
ــج   ]يف احل

 



 
 

  
 

١٨٩  

  .)١(وحيرم من ميقاتِ امليت، وإن مل يشترط ذلك عليه
  . )٢(حيج عنه من املكان الذي أوصى:  يف كتاب حممدفقال أشهب

  . إذا كان بغري بلده: يريد
، وأوصـى  )٣(، فمـات خبراسـان  إن كان من أهل مـصر   : قال حممد ابن عبد احلكم    
  . )٤(باحلج؛ حج عنه من خراسان

، إمنا حيج من بلد امليت إذا مات به، إال أن أال جيد من يستأجر لتلك                  وهو أحسن
  .الوصية من موضع وصى به

جر احلج    : قال ويف السليمانية   أن يركب من اجلمال والدواب إال مـا         ال ينبغي ملن أُ
وال يقضي له دينه ويسأل النـاس، وهـذه    . كان امليت يركب؛ ألنه كذلك أراد املوصي      

وأنـه  . خـالف ذلـك   )٥(]اليوم [وإمنا أراد امليت أن حيج عنه من ماله، والعادة . خيانة
ا، وكيف تيسر. يصنع به ما أحب وحيج ماشي .  

ال ميشي عنه، ويهدي عنـه  :  فيمن أوصى أن ميشي عنه     يف كتاب حممد   وقال مالك 
   .)٦(فإن مل جيد؛ فواحد جيزئ. هديني
  .)٧(أحب له أن يفعل: قالفإن وعده ابنه بذلك؟ : قيل

  . )٨(اياينظر إىل ما يكتري به والنفقة إىل مكة، فيهدي عنه هد: وقال ابن القاسم
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٨٩(يادات النوادر والز  ) ١(
  ).٢/٤٨٧(النوادر والزيادات   ) ٢(
وتشتمل على أمهات من . ، وآخر حدودها مما يلي اهلندبالد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق: خراسان   )٣(

ذلك من املدن اليت دون وما يتخلل . نيسابور وهراة ومر وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس: البالد، منها
  ).٢/٣٥٠(معجم البلدان : انظر. ر جيحون

 ).٢/٥٤٩(مواهب اجلليل : انظر )٤(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ) .٢/٤٩٦ (املدونة: وانظر). ٤٤٥، ٣/٤٤٤(، البيان والتحصيل )٤٨٨، ٢/٤٨٧(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ).٢/٤٨٧(ادات النوادر والزي  ) ٧(
  ).٢/٤٨٨(النوادر والزيادات   ) ٨(



 
 

  
 

١٩٠  

  )١(]فصل  [ 
         أو مرض أو أخطأ العدد حـىت فاتـه       . ومن استؤجر على حج عام بعينه، فصده عدو

مث يرجـع    .)٢(؛ كان له من األجر بقدر ما بلغ، وانفسخ الباقي عن الذي اسـتأجره             احلج
؛ حلّ مكانه. األمر إىل حكمه يف نفسه جع، وإن مرض قبل أن حيرم؛ ر. فإن صده عدو

  . وإن كان قد أحرم؛ أقام حىت يأيت مكة، وحيلّ بعمرة، وال شيء له يف متاديه
 الذي استؤجر  خلطأ العدد ال شيء له يف متاديه، وألن العام    وكذلك، إن فاته احلج   

  ./حـرام عليه ذهب أو يف معىن الذاهب، وإمنا متاديه حلق اهللا تعاىل فيما يهديه من اإل         
؛ مل يكن له شيء، وإن حلّ من إحرامه؛ قـضى قـابالً، وال      ولو أقام على إحرامه لقابلٍ

  .شيء له
؛ حلّ )٣(]اإلجارة[وإن كانت    ه عدوة مضمونةٍ، فصدمث )٤(]من إحرامـه [ على حج ،

وإن شـق عليـه؛ كـان    . ينظر، فإن كان ال يشق عليه الصرب لقابـل؛ مل تنفـسخ اإلجـارة       
  . أن يصرب أو يفسخباخليار بني

 قبل أن حيرم؛ هو باخليار إذا كـان علـى بعـد، وال              وكذلك، إن مرض وفاته احلج    
  .خيار له إذا مل تدركه مشقة يف الصرب

  .وإن كان أحرم وأقام على إحرامه لقابلٍ وحج؛ أجزأه واستحق مجيع اإلجارة 
؛ وفّى باحلج      وإن مل يقم؛ حطّ من األجر بقـدر  . وكذلك، إن حلَّ مبكة وأقام لقابلٍ

  .  وسيأيت، وما بقي من أعماله حىت ينقضي احلجالباقي من مكة إىل عرفة
يأخذ اإلجارة كلها؛ ألنه بالغ مكة، وزاد على مـا اسـتؤجر عليـه              : وقال ابن حبيب   
امقام ٥(ه حمرم(.  

؛ ألن مدة ما استؤجر له قد بقي، وهي أعمال خيرج هلا، ويتكلفهـا،               وهذا ضعيف
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).١/٣١٨(التفريع : انظر  ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
 ).٣/١٩٦(الذخرية : انظر   )٥(

 ]أ/٧٢ق[



 
 

  
 

١٩١  

  .ويقيم األيام ألجلها
، حلّ ورجع؛ فله نفقة رجوعه           ه عدووإن . وإن استؤجر بنفقته على عام بعينه، فصد

ـد فيـه حـىت               ؛)١(] حج[متادى وأقام مبكة حىت      مل تكن له نفقة من املوضع الـذي ص
د فيه حىت يرجعر جع إليه، وله النفقة من املوضع الذي ص.  

ا             وال )٣(]ويف رجعتـه  [)٢(وكذلك، إن مرض قبل أن حيرم؛ له نفقة ما أقـام مريـض ،
  .شيء له يف متاديه إىل مكة

وإن كان قد أحرم؛ متادى، وله نفقته يف متاديه ويف رجعتـه علـى              : قال ابن القاسم  
  . )٤( إليه املال ليحج به؛ ألنه ملا أحرم مل يستطع الرجوعالذي دفع

  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٦٢٢ (، واجلامع ملسائل املدونة)٤٩٥-٢/٤٩٤ (دونةامل: انظر  ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ).٢/٤٩٥ (املدونة  ) ٤(



 
 

  
 

١٩٢  

   )١(] فصل [ 
   رجِع منـه البـاقي  وإن مات وكان احلج٢( على اإلجارة؛ كان له بقدر ما سار، واست( .

غ وإن كانت على البال. )٣(وإن كانت اإلجارة بنفقته؛ كان له ما أنفق، واسترجِع الفاضل        
  مــن  )٥(لــه؛ مل يكــن لــه فيمــا ســار/  بــاحلج، وإال فــال شــيء)٤(علــى أنــه إن وفّــى

  .الطريق
 ؛)٦(وكل هذا إذا كانت اإلجارة على عينـه، وإن كانـت احلجـة مـضمونة يف الذمـة      

تم من بقية الطريق، وحيج استؤجر من ماله من ي .  
، وعليـه أن  وإن سقطت نفقته واإلجارة على دنـانري معلومـة؛ كانـت مـصيبتها منـه            

  ]ب/٧٢ق[  .)٧(يف احلج/ وكذلك، إن كانت على البالغ. يتمادى ويويف باحلج
وإن كانت اإلجارة بنفقته ومل حيرم؛ رجع، وكانت له نفقـة رجوعـه، إال أن تكـون        
املراضاة أن نفقته من الثلث، فريجع يف باقي الثلث، إال أن يكون املدفوع مجيع ثلث               

  .راضوه، فال شيء عليهمامليت وعليه 
وإن سقطت النفقة بعدما أحرم؛ كان عليه أن يتمـادى، وكـل شـيء دخـل عليـه مل        

. يتعمده من إغماءٍ أو غريه يف مال امليت إن كان على البالغ، وإن تعمد كـان يف مالـه                  
  . وإن كان عمله على اإلجارة؛ كان يف ماله العمد واخلطأ

ن البعض بقدر كل موضع، فليس ما ينوب وإذا وجب التراجع عن بعض الطريق؛ فإ

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٤٩١(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  ).١/٣١٧(التفريع : انظر  ) ٣(
  .تويف): ر(يف   ) ٤(
  .اجتاز): ق(ويف   ) ٥(
هو أن يستأجر الرجل عن حجة موصوفه من مكان معلوم بأجرة : فاملضمونه): (١/٣١٦(قال يف التفريع   ) ٦(

  ).معلومة، فيكون الفضل له، والنقص عليه
 على البالغ، فسقطت منه نفقته؛ رجع من ومن أخذ ماالً ليحج به عن ميت): (١/٥٨٦ (يف ذيب املدونة  ) ٧(

  ). موضع سقطت

      

]أ/١٣٢ر[

مــــوت [ 
ــري  األجـــ
قبــل متــام 

ــسكه    ]نــ
 



 
 

  
 

١٩٣  

  إىل مكـة وصـعوبة احلجـاز       ، مبرتلة ما ينوب من مصر      إىل مصر    )١(الطريق من إفريقية  
  .وغرره وقلة املياه وخوف اهلالك

  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 جزيرة قبالة إىل آخرها وينتهي ،صقلية جزيرة قبالة كبرية ومملكة واسعة لبالد اسم: اهلمزة بكسر إفرِيقِية   )١(

. املغرب جهة إىل عنها منحرفة واألندلس ،الشرق ىلإ منحرفة فصقلية ،مشاليها يف واجلزيرتان .األندلس
  ).١/٢٢٨(معجم البلدان : انظر. تطلق على مجيع القارة السوداء: وإفريقية اليوم



 
 

  
 

١٩٤  

  )١(] فصل[
ال جيزئـه، وحيـج مـن    : قال ابن القاسـم ،  فتمتعفيمن استؤجر على احلج  واختلف  

   .)٢(قابل
 فيمن أخذ ماالً ليحج به عن ميت يف بعض اآلفـاق، فـاعتمر              وقال يف كتاب حممد   

ا عنه، إال أن يشترطوا أن حيج مـن  : قالعن نفسه وحج عن امليت من مكة،         أراه جمزي
  .)٥(ويرجع ثانية ، )٤(واقيت؛ فال جيزئهومن امل )٣(] امليت[أفق 

وأمـا  . إذا اعتمر عن نفسه مث حج، فإن كان خروجه عن امليت؛ جـاز     : وقال حممد 
  .)٦(إن حج عن امليت من مكة؛ فعليه البدل

ا إذا شرطوا عليه أالّ يتمتع فتمتع، واختلف ٧(جيزئ عن امليت: فقال مالك أيض(.  
  .)٨( أنه جيزئه ال جيزئه، مث رجع إىل قول مالك: وقال ابن القاسم

  .)٩(ال جيزئه، ويرد املال: فقال ابن القاسم إذا قرن، واختلف
  .، وال تفسخ اإلجارة)١٠(يرجع ثانية وجيزئه: وقال يف كتاب حممد

ا؛ مل جيزه، وعليه    :  عن ابن القاسم   وقال ابن اجلالب   إن استؤجر على أن حيج مفرد
  .)١١(اإلعادة 

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).١/٣١٧(، التفريع )١/٥٨٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٩٢ (املدونة  ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  )١/٥٨٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٩٢ (املدونة: وانظر). ٢/٦١٨ (اجلامع ملسائل املدونة  ) ٤(
نفسه فكأنه إمنا أي يرجع ثانية ليحج عنه من املوضع الذي استؤجر فيه ال من امليقات؛ ألنه ملا اعتمر عن   ) ٥(

  ).٢/٦١٨ (، واجلامع ملسائل املدونة)٣٥٣ص (النكت والفروق : انظر. خرج لذلك
  )٢/٤٩٢ (املدونة: وانظر). ٢/٤٨٩(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ).٢/٦١٨ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٤٨٨(النوادر والزيادات   ) ٧(
  ).٤٨٩، ٢/٤٨٨(، النوادر والزيادات )٢/٤٩٢ (املدونة  ) ٨(
  ).٢/٤٨٩(، النوادر والزيادات )٢/٤٩٢ (املدونة  ) ٩(
  ). ٢/٤٩٢ (املدونة: انظر ) ١٠(
ا: (، ونصه)١/٣١٧(التفريع  ) ١١( قارن ا، فحجقاله ابن . ؛ مل جيز عنه، وعليه اإلعادةومن استؤجر أن حيج مفرد

  ).القاسم

 إذا غــري [
ــري  األجــ
النسك أو  

  ]جعله له   
 



 
 

  
 

١٩٥  

  .)١( مثله، عن مالك وقال ابن عبد احلكم.جيزئه، وعليه الدم: وقال ابن املاجشون
إن متتع أو قرن، وجعل ذلك كله عن امليـت أجـزأه، وإن جعـل               : ن حبيب وقال اب 

  . )٢( عن نفسه واحلج عن امليت؛ مل جيزه، وغرم املالالعمرة
، وإمنا هو إلتيانه بعمـرة  إن متتع أن جيزئ؛ ألن اهلدي ليس لوصم يف احلج وأرى  

  . حينئذٍ
: يف مدونته يف رجلٍ حج عن رجل، واعتمر عن آخر، وقد أمره بذلك  شهبوقال أ 

  ]أ/٧٣ق[  .)٣( حجهاهللا تعاىل/ أن دم القران على املعتمر، وقد أوجب
وال خالف فيمن قدم قبلها عمرةً أا جتزئه، وأما إن قرن؛ فال أرى أن جيزئ؛ ألنه     

بعض ما اسـتؤجر عليـه، مث ينظـر، فـإن كانـت       وإمنا أتى ب  . أشرك يف الطواف والسعي   
ا، أو كـان أظهـر     . ؛ رد املال اإلجارة على ذلك العام    وإن كانت مضمونة وأتـى مـستفتي

؛ مل تنفسخ اإلجارة، وحج من قابـل            وإن كـتم ذلـك، مث   . ذلك ألنه ظن أن ذلك جائز
  .  اآلخرك يف العامظهر عليه؛ فسخت اإلجارة، ألنه ال يؤمن أن ينوي مثل ذل

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ). ١/٣١٧(التفريع   ) ١(
  ).٢/٤٨٩(النوادر والزيادات   ) ٢(
 ).٣/١٩٩(الذخرية : انظر   )٣(



 
 

  
 

١٩٦  

  )١( ]فصل[
ا، فأُعطيت ملن حج عنه   :  فيمن قال  وقال ابن القاسم   ذه األربعني دينار وا عينج ح

ا أربعني   : وكذلك، إن قال  . كانت مرياثًا : )٢(]عشرون[على البالغ، وفضلت     أعطوا فالن
ا حيج ا عين    فيمن أوصى مالكًا قالاستؤجر بثالثني؛ كان الفاضل مرياثًا، ألن  ف. دينار 

  .)٣(الفاضلُ مرياثٌ:  دينارٍ، فاشتروه بثماننيةأن يشترى عبد فالن مبائ
إن مسى من حيج عنه؛ أعطي ذلك كله، إال أن يرضى بدون ذلك بعد : وقال حممد
  .)٤(علمه بالوصية

عنه [الباقي مرياثًا، إال أن يرى أنه مما حيج     إن مل يعين من حيج عنه أن يكون         وأرى  
حجتني أو أكثر، فيصرف الباقي يف حـج، إال أن يكـون قـصد امليـت أن ينفـق       )٥(]به

  .املستأجر ذلك املال يف حجه
حج عنه مبئة دينـار، واسـتؤجر مـن        يف كتاب حممد   قال أشهب  فيمن أوصى أن ي ،

وإن مل يكـن  . أخذ اخلمـسني الباقيـة  [فإن كان أوصى لرجلٍ بعينه؛     : عنه خبمسني حيج  
  . )٧(فليحج باخلمسني األخرى ؛)٦(]بعينه

. وإن كان أوصى أن حيج عنه بثلثه وهو صرورة؛ دفع مجيعه يف حجة واحـدة             : قال
؛ فأستحسن أن يدفع يف حجـةٍ      ـا؛ فـال     : قـال . وإن مل يكن صرورةً جج ـج بـه حِ وإن ح

  .)٨(سبأ
ا؛ أعطي لرجالٍ:  يف العتبيةوقال ابن القاسم ١٠(يف حججٍ )٩(إن كان الثلث كثري( .  

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٢(
  ).٥٨٧، ١/٥٨٦ (، ذيب املدونة)٢/٤٩٥ (املدونة  ) ٣(
  ). ٢/٤٨٤(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(
  ). ٢/٤٨٥(النوادر والزيادات   ) ٧(
  ). ٢/٤٨٤(النوادر والزيادات   ) ٨(
  . لرجل): ر(يف   ) ٩(
  ).٢/٤٨٥(، النوادر والزيادات )٤/٥٣(حصيل البيان والت ) ١٠(

ــم [ احلكـ
فـــــيمن 

 أن  أوصى
حيج عنه   
ــذا  بكــــ
فحج عنه  
بدون مـا   
  ]ذكــــــر

 

إذا أوصـــى [
حج عنه    أن ي
  ــج ــة فح مبئ
ــه  عنــــــــ
ــسني ]خبمــ

 



 
 

  
 

١٩٧  

 )١(]عنه[وهذا إذا مل يعين من حيج عنه بثلثه، فإن عين؛ أعطي مجيع الثلث، وحج 
  . يف الثاين من الوصاياوهذا مفهوم قول ابن القاسم. حجةً واحدةً

وإن مل يبلغ ما مسى من املال ما حيج به من بلد امليت؛ استؤجر من أقـرب منـه،              
حج عنه منه سم املوضع الذي يهذا إذا مل ي.  

  .)٣( مرياثًا)٢(]املالُ[يرجع : فقال ابن القاسم إذا مساه، واختلف
ق بني من مسى ومن مل يسم،  ٥)(٤(]منه[يستأجر من أقرب : قال أشهبووفر(.  

، وإن مل يكـــن وقـــول أشـــهب/ إن كـــان صـــرورة،: وقـــال حممـــد أحـــسن   
  . )٦(صرورة؛ كان مرياثًا إذا عرفت عزمية امليت أنه أراد من ذلك املوضع

  . كرةًيسقط احلجأن :  أحسن ، وليس حممل قوله إن مل حيملوقول أشهب
وعمرة الوصية باحلج ، وذكر املوضع الـذي حيـرم منـه يف معـىن املبالغـة، ومـا                

  . يستحسنه 
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ).٢/٤٨٨(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٤(
  ).٢/٤٨٨(النوادر والزيادات : انظر  ) ٥(
  ) .٢/٤٨٨(النوادر والزيادات : انظر   )٦(

 ]ب/٧٣ق[



 
 

  
 

١٩٨  

 
)١(  

ا   وقال مالك  ٢( فيمن كان عزب(      احلـج أنـه يبـدأ    : و التـزويج   أ  صرورةً، وله مالٌ كفاف
ن .)٣(باحلجهل ذلك واجب، أو مستحب : ومل يبي.  

ا :    على الفورِ  فعلى قوله إن احلج    يكـون  : وعلى القول أن لـه التراخـي      . يكون واجب
ا؛ ألن الوقــت  مــستحب /وال أعلمهــم خيتلفــون بعــد القــول أنــه علــى      . موســع  

  .أنه ماضٍ، وال يرد املالُ من الزوجة: ، إن قدم التزويجالفور
  . )٥(، بدأ بالتزويج)٤(إن خشي العنت: ويف السليمانية

ولو كانت له زوجة، وله من املال كفاف حجه، فإن خلـف منـه نفقتـها؛ مل يبلغـه                 
  .بالطالق؛ فإنه حيجوإن مل خيلف منه النفقة؛ قامت . الباقي

  .ميهل حىت جيد: وعلى القول اآلخر
  .)٦(خيرج ويتركهم، وإن تكففوا:  فيمن له أوالدوقد قيل
  .ما مل خيش عليهم املوت: يريد
، واحلرج ساقطٌوأرى ٧( أن يقيم معهم، ويف خروجه عنهم إذا ضاعوا حرج(.  

  
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
تاج : انظر. العزاب هم الذين ال أزواج هلم من الرجال والنساء، والعزب اسم للجمع كخادم وخدم: العزب  ) ٢(

   . )٣/٣٦٦ عزب(العروس 
  ) .١/٥٨٧ (، ذيب املدونة)٢/٣١٩ (املدونة  ) ٣(
، النهاية البن األثري )٢/٩٢( مشارق األنوار . اهلالك والضرر ودخول املشقة: وأصله.الزنا:  بفتح النونالعنت    )٤(

 )٢٠٠ص (، القاموس احمليط )٢/١٦٢(، ذيب اللغة )٣/٣٠٦(
 ) .٢/٥٠٤(مواهب اجلليل : انظر  )  ٥(
  ) . ٤/٧٢(البيان والتحصيل : انظر.  كما يف العتبيةممن قال بذلك ابن القاسم  ) ٦(
 )٢/٤٣٢: (القواعد للمقري : انظر   )  ٧(

]ب/١٣٢ر[



 
 

  
 

١٩٩  

 )١( 
ال :  ال ويل هلا، أو هلـا ويلٌ وأىب أن خيـرج معهـا              يف املرأة تريد احلج    وقال مالك 

  . )٢(بأس أن خترج مع مجاعة رجال ونساء ال بأس حباهلم
ا ٣(خترج مع من يوثق به من الرجال والنساء: وقال أيض(.  

  .)٤(ل ليسوا منها مبحرمال خترج مع رجا: وقال حممد ابن عبد احلكم
 إن كانت صرورة، وال خترج لغري الفريـضة إال مـع ذي            بقول مالك  وقال ابن حبيب  
  .)٥(حمرم من الرجال

ال تسافر املرأة مسرية يـوم      >: لقول النيب    أحسن وأحوط؛    وقول ابن عبد احلكم   
  . )٦(< إال مع ذي حمرموليلة

؛ وألن الفساد ال يتعذر يف الليل، وإن كانت مـع مجاعـةٍ إذا مل               فعم مجيع األسفار  
  ، وهــذا إذا مل تنــضف إىل أحــد مــن اجلماعــة، / يكــن ويلٌ يطلــع عليهــا وحيفظهــا

، وخمـ     الف لقـول الـنيب   فإن انضافت إليهم كان ذلك أمكـن :<    باعـدوا بـني أنفـاس
  . )٧( <الرجال والنساء

  .وهذا يف الشابة، وأما املتجالة؛ فال متنع السفر كيف شاءت يف الفريضة والتطوع
]٨ (] الثاني، والحمد هللاتم كتاب الحج(  

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).١/٤٢٥ (موطأ مالك  ) ٢(
  ).١/٥٨٣ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٢ (املدونة  ) ٣(
 ).٢/٥٢٣(مواهب اجلليل : انظر  ) ٤(
 ).٢/٥٢١(، التاج واإلكليل )٣/١٨٠(الذخرية : انظر  )  ٥(
، باب سفر ، ومسلم يف احلج)١/٣٤٢) (١٠٨٨ (أخرجه البخاري يف اجلمعة، باب يف كم يقصر الصالة  ) ٦(

ال حيلّ المرأة تؤمن : (، بلفظمن حديث أيب هريرة ) ٢/٩٧٧) (١٣٣٩(املرأة مع حمرم إىل حج وغريه 
  . احلديث...) باهللا واليوم اآلخر

ا بنسبته إىل النيب ) ١٢٨ص ( علّقه ابن حزم يف طوق احلمامة .حديثٌ ال أصل له   )٧( جازم . وكذلك فعل من
 منسكه يف وابن مجاعة يف). ٤/٣٣، ٢/٢٨٣، ١/٢٤٥(ابن احلاج املالكي يف املدخل : بعده، منهم

كشف (، والعجلوين )١٤٦: األسرار املرفوعة(وقال الشيخ مال علي القاري . طواف النساء من غري سند
السلسلة الضعيفة واملوضوعة لأللباين : انظر. وهذا إمنا يقال فيما له إسناد. غري ثابت): ١/٢٧٩اخلفاء 

)١٣/٦٤٣.(  
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(

 ]أ/٧٤ق[



 
 

  
 

٢٠٠  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم[
   الثالثول الحجأ

 
[ )١(   

ا منها؛ استحب لـه  ، )٢(وملن أحرم باحلج ففاته أن حيلّ بعمرة   فإن كان مبكة أو قريب
ا،                    أن حيلّ، ألنه ال يأمن أن يدخل عليه فساد من حاجته إىل النـساء، أو يـصيب صـيد

  . وأسلم له فكان إحالله أوىل
؛ كـان باخليـار بـني أن ميـضي فيحـلّ، أو يبقـى علـى إحرامـه                  ـدٍ عوإن كان على ب

؛ ألن عليه مشقة يف كال األمرين؛ يف بقائه علـى إحرامـه، ويف مـضيه فيحـل                  )٣(لقابل
  . فيقيم عند أهله لقابل، أو يعود فيتكلف اخلروج للقضاء

، يف عبدٍ أحرم  يف كتاب حممدوقاله أشهب. فلم يؤمر أن يقدم أحدمها على اآلخر
فليس لسيده أن مينعه أن حيل بعمرة إن كان         : ، قال )٤(]احلج[باحلج بإذن سيده، ففاته     

ا كان له أن يبقيه على إحرامه لقابل، أو يأذن له فيحل بعمرة ا، وإن كان بعيد ٥(قريب(.  
أنـه ينحـل بعمـرة، وال يقـيم علـى      : حرم حبج فأفـسده، وفاتـه    فيمن أ وقال حممد   
  . )٦(إحرامه لقابل

. ألنه إن أقام لقابل على إحرامه، مث حج؛ مل جيزه عن الفائـت، ألنـه فاسـد                : يريد
  .  على الفورفأمر باإلحالل ليأيت قابالً حبجة جتزئه، وال سيما على القول أن احلج

إن استأنف إهالالً باحلج مل ينعقد، وكان على حجه الفاسد، ألنَّ إحرامه األول مل و
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(عكوفني مثبت من ما بني امل  ) ١(
  ).٤/٤٣(البيان والتحصيل : انظر  ) ٢(
  ).١/٣٥١(التفريع : انظر  ) ٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٤(
  ).٢/٤٢٩(النوادر والزيادات   ) ٥(
 واهللا أعلم. مل أقف عليه  )  ٦(



 
 

  
 

٢٠١  

  .ينحل
قال مث بدا له أن يقيم لقابل؛ كان ذلك له، [؛ فنوى أن ينحل بعمرة، ومن فاته احلج

؛ كـان  )١(]ولكن إن أحب أن يقيم على إحرامه لقابل، مث بدا له إن عجل بعمرة            : حممد
  .)٢( لهذلك

أخـاف أن ال    :  فطاف وسعى، وقال هذا حلج قابل       فيمن فاته احلج   وقال ابن القاسم  
  . )٣(يكون ذلك جمزئًا عنه

ــل أشــهر احلــج   ــيمن طــاف وســعى قب ــاس ف ــه: وهــذا مراعــاة الخــتالف الن   / أن
  .ال جيزئه

أنـه  : يف الكتاب األول، فيمن قرن فطاف وسـعى قبـل أشـهر احلـج         وقد قال مالك  
  . واإلعادة بعد ذلك أحوط. )٤(جيزئه

ملا كان له أن ينحل عقبـه بعمـرة، وهـذا         :  أالّ جيزئه   معىن قول ابن القاسم    وقد قيل 
ينحـل بـذلك الطـواف،    غري صحيح؛ ألنه ال خالف أنه باقٍ على إحرامه للحـج، ومل            

  . ، فيؤمر حينئذٍ أالّ ينحلواإلحالل له جائز ما مل تدخل أشهر احلج
   .)٥(إحالله باطل:  مرةفقالإذا فعل، واختلف 

ا:  مرةوقال ا.)٦(يصح إحالله، وال يكون متمتع ا:  وقال أيض ٧(يكون متمتع(.  
 فيه اإلنـسان إىل أن    )٨(ىل وقت يندب  فلم ير إحالله يف القول األول يصح ملا صار إ         

؛ ألنـه قـد   أنه يصح إحالله، إن أراد أن حيل يف أوائل أشهر احلـج    :وقوله. ينشئ احلج 
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
وإن اختار املقام على إحرامه إىل قابل، مث بدا : قال مالك): (٤٢٩، ٢/٤٢٨(والذي يف النوادر والزيادات   ) ٢(

  ).، فليس له حينئذ أن حيل، حىت يتم حجهله، فذلك له أن حيل مىت شاء، ما مل تدخل أشهر احلج
  ).١/٥٨٩ (ذيب املدونة  ) ٣(
  ).٢/٣٨٧ (املدونة  ) ٤(
  ).٢/٤٢٩(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٢/٤٢٩(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ).٢/٤٢٩(، النوادر والزيادات )١/٥٩٠ (ذيب املدونة  ) ٧(
  . يندب: ينوب، بدل): ر(يف   ) ٨(

 ]ب/٧٤ق[



 
 

  
 

٢٠٢  

تكلف مشقة يف الصرب إىل اآلن، ويف بقائه على ذلـك شـهرين آخـرين إذا أضـيف إىل         
  . بينه وبني آخر الوقتفكان له أن حيل وينتفع بأهله ما. األول؛ مشقةٌ

ا فيلزمه هديني هدي التمتع باإلحالل، وهدي التمتع بالعمرة؛ ألنه : وال يكون متمتع
مل يبتدئ عمرة، وإمنا أتى ا ملكان اإلحـالل، فكـان عليـه هـدي التمتـع بـاإلحالل               

فإن مل حيل حىت أتى باحلج لقابل؛ مل يكن عليـه هـدي، ألن اهلـدي مل يكـن        . وحده
  .، وإمنا كان ألجل االنتفاع باإلحاللاتملكان الفو

ا، أو تطيب؛ كان قـد أفـسد احلـج   وإن أصاب أهله بعد أن فاته احلج  وقتل صيد ، .
ا لعمرة، ألنه كان له أن يبقى على إحرامـه          وإن كان له أن ينحل بعمرة؛ فال يكون مفسد

، وأن له أن ينحل بعمرة، ويقضي  ال ينقله عن حكم الفوات ده احلج لقابل، إالّ أن إفسا   
  . لو مل يفسد )١(]له[الفائت حسبما كان 

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(



 
 

  
 

٢٠٣  

  )١(] فصل[
يفترقـان قـابالً مـن حيـث حيرمـان، وال           :  فيمن جامع امرأته يف احلـج      وقال مالك 

  .)٢( حىت حيالجيتمعان
وعنه أنه :  قال.ومل يبين هل ذلك واجب، أو مستحب: قال أبو احلسن ابن القصار    

  . )٣(يستحب
 ذلك مستحب ملن فعله جهالً بـالتحرمي، وواجـب إذا كـان عاملًـا           : قال الشيخ   

ــرب  ــه، فيج ــة، أو      / بتحرمي ــك الزوج ــه اآلن تل ــان مع ــواء ك ــراق، وس ــى االفت   عل
  .؛ ألنه ال يؤمن أن يأيت مع من هو معه مثل ذلك )٤(ريها أو سريةغ

ـا؛ أحـرم مـن حيـث كـان أحـرم                  : قال مالـك   مـا،  / ومـن أفـسد عمـرةً أو حج  
  .)٥(إال أن يكون أحرم من أبعد من امليقات، فليس عليه أن حيرم إال من امليقات

أنـه ال حيـرم إال مـن    :  ، وحمملُ قولهومل ير يف تقدمي اإلحرام على امليقات فضالً    
حيث أحرم أوالً على أنه كان أحرم من هناك بوجهٍ جائز؛ ألنه جاوز امليقات، وهـو ال           
ـر اآلن أالّ يتعـدى           مِ ؛ أُ يريد دخول مكة، أو غري ذلك من العذر، ومن كان تعـدى أوالً

  .ميقاته 
، وعليـه نفـس أن   أستحب ملن قدم مكة بعمرة، مث أحب أن ينشئ احلـج : وقد قال 
  .)٦(خيرج مليقاته

وإن كان إحرامه األول من امليقات، فتعدى يف الثانية، أو أتى به من دون امليقات، 
  . أجزأه، وعليه اهلدي، ألنه لو تعدى امليقات يف حجة اإلسالم أجزأه 

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
ووجه احلكم باالفتراق أن ذلك مذكور عن بعض الصحابة، ) . ١/٥٩٢(، ذيب املدونه )٢/٣٧٨ (نةاملدو  ) ٢(

: انظر . وخوفًا من أن يفسد حجهما ثانية ، وقيل إن ذلك عقوبةً هلما ، كما مينع القاتل من املرياث عقوبة 
  ) .٣٥٦: (النكت والفروق 

 .واهللا أعلم . الكمل أقف على هذا القول مل  ) ٣(
رية   )٤( ا: السر قً. هي األمة اليت توطأ سر رت ا بني وضمت السني فَ رة اليت مهِ ء، فيقال احلُ وبني األمة تكونُ للوطْ

ر رة إذا نكحت سِ ية: ا للحر رية. سِ ها سراها صاحبمةَ يتس   ) .١٢/٢٠٣(ذيب اللغة  :انظر. ولألَ
  ).١/٥٩٢(، ذيب املدونة )٢/٣٩٤ (املدونة  ) ٥(
  ).٢/٣٧١ (املدونة  ) ٦(

]أ/١٣٣ر[

 ]أ/٧٥ق[

فــــيمن [
ــامع  جـــ
امرأته يف  
ــج   ]احلــ

من أيـن   [
حيرم من  
ــسد  أفـــ
ــه   ]حجــ



 
 

  
 

٢٠٤  

  )١(] فصل [
   .ى حبجة واحدةوإن أفسد حجة اإلسالم ، أو حجة كان نذرها يف الذمة؛ أت

  .)٢(عليه حجة واحدة : فقال عبد امللك إذا أفسد القضاء ، واختلف
  .وهي األوىل ، حجة اإلسالم ، أو اليت نذر 

  .)٣(يأيت حبجتني: وقال ابن القاسم
ا،             وقد قالـه   : لقاإحدامها عن األوىل اليت يف الذمة، واألخرى عن اليت أفسد آخر

ا من رمضان مث أفطر القضاء؛ عليه يومان،  مثله: قالفيمن أفطر يوم ٤(واحلج(.  
، فإن أفسده؛ فعليه    )٦(]ثانٍ[ عملٌ   ألن احلج  ؛)٥( خبالف احلج  الصوم: وقال أصبغ 

  .لقضاء عن األول فقطوليس بالقوي وال الواجب إال ا. قضاؤه
؛ ألنه مل خيتلف يف السؤال األول إذا أفسد حجة اإلسـالم           وقول عبد امللك   أحسن 

        فـإذا  . أن ليس عليه سوى حجة اإلسالم، وأنه يف ذلك مبرتلة مـن مل يتقـدم لـه إفـساد
قط حكـم الـيت أفـسد، ومل         الثاين قضاءً عن حجة اإلسالم، وس      جعل إحرامه يف العام   

خياطب عنها بشيء، وكأنه مل يأت باليت أفسد؛ كان حكم الثانية والثالثة حكـم األول،    
ومل . وأن اخلطاب إمنا يتوجه عليه أن يأيت باليت يف الذمة خاصة، كأنه مل يكـن أفـسد                

 يصح أن يكون عليه قضاء الفاسد وقضاء ما يف الذمة، وكان ذلك عليه يف أول عـام إذا    
  .أفسد، فيقضي اليت أفسد واليت يف الذمة

عليـه أن  :  فيمن قرن، وطاف أول ما دخل مكة وسـعى، مث جـامع           وقال ابن القاسم  
ولِم ال يكون قد متت عمرته حني طاف وسعى؟ : قال له سحنون.  والعمرةيقضي احلج

  ـــــــــــــــــ
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٤٢٧(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).٤/٤٨(، البيان والتحصيل )٢/٤٢٧(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٤/٤٨(، البيان والتحصيل )٢/٤٢٧(ات النوادر والزياد  ) ٤(
  ).٢/٤٢٧(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(

ــم [ احلكـ
ــسد  إذا أف
ــة  حجـــ
  ]القـــضاء



 
 

  
 

٢٠٥  

  . )١(والسعي للعمرة واحلجألنّ ذلك الطواف : فقال
   يكـــون عليـــه عـــن العمـــرة /  صـــحيحة، وال ينبغـــي أنومعارضـــة ســـحنون

، ألا متت بفراغه من السعي، فلم يبق إال احلالق، منع منه بقاؤه على احلـج                ، شيءٌ
ه، ومل يغلب على العمرة ووإمنا أفسد بوطئه بعد ذلك احلجحد.  

ا ا:  فيمن قرن ففاته احلجقال أيض ٢(حيل بعمرة، ويقضي قارن(.  
  أن يقضي احلج وحده ؛ ألن الفواتوالقياس  وحـده، ومل يغلـب علـى     من احلـج 

ى االعمرة   .؛ ألنّ الوقت الذي ينحل فيه وقت هلا، وقد وفَّ
ا      وقال ابن القاسم   القـارنِ     ؛)٣(مل جيزه :  فيمن أفسد وهو مفرد، فقضى قارن ألن حج

ا كتمام املفرد، إال مبا أضاف إليه من اهلدي       فـإن أفـسد وهـو قـارن؛ قـضى      . ليس تام
ا، وإن قضى احلج ٤( والعمرة مفردين؛ مل جيزهقارن(.  
ا؛ أجزأه: وقال عبد امللك ا، فقضى قارن ٥(إن كان مفرد(.  

  :وهو أحسن لوجهني 
ا كتمام املفرداهلدي عنده يرفع الوصم )٦(]أن: [أحدمها ويصري تام ، .  
ـا         : والثاين ـا   كـان الفـرض    )٧(]إن[و. ؛ أجـزأه  أن من أتـى حبجـة اإلسـالم قارن حج 

إنه غري جـائز؛ ألنـه اشـترك بـني          : وال يقال له  . ؛ أجزأه بانفراده، فتطوع بإضافة العمرة   
  .فرض وتطوع 

وإن كان ذلك، فإنه ال خيلو أن تكون احلجة اليت أفسد حجة اإلسالم، فـال يكـون                
ا، فال يكون التطـوع       إفساده أوكد يف الوجوب مم     ا كان جيزئه أن يأيت به ابتداءً أو تطوع 

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٥٩٣ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٥ (املدونة  ) ١(
  ).٢/٤٥٥ (املدونة  ) ٢(
  ).٢/٤٥١ (املدونة  ) ٣(
  ).٢/٤٢٥(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
  ).٢/٤٢٦(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٧(

]ب/٧٥ق[

 مـــــن  [
ــضى  قـــ

ا   ران عـن  قِ
إفــــــرادٍ 
ــسده ]أفـ

 



 
 

  
 

٢٠٦  

  .آكد
وكذلك، إذا أفسد وهو قارن، فأتى بـاحلج والعمـرة مفـردين جيزيانـه؛ ألنـه أتـى                 

ا، وأتـى بطـوافني وسـعيني                  ا واحـد ا وسـعي بأفضل مما أفسد، ألنه أفسد طوافًا واحـد .
. حد العملني، وإسـقاط أحـد الـسفرين، فجمعهـا بـدم        والقارن يأيت باهلدي إلسقاط أ    

وقد وفّى هذا بالعملني مـن أتـى بـالعمرة يف         . واملتمتع يأيت بدم إلسقاط أحد السفرين     
 كان أبني؛ ألنه أتى بعملـني سـلم فيهمـا مـن           وإن أتى ا قبل أشهر احلج     . أشهر احلج 

  . اهلدي
  
  
  

  

ــسد [  إذا أفـ
القران فـأتى   
 ــاحلج بـــــ
ــرة  والعمــــ

]منفـــردين  
 



 
 

  
 

٢٠٧  

  )١( ]فصل[
ا غري متمتع؛ أجزأه      و ا فقـضى   .)٢(إن أفسد وهو متمتع، فقضى مفرد وإن أفسد مفرد

ا ، ألن اهلدي إلتيانه بالعمرة حينئذٍ ليس لوصم يف احلج ا؛ أجزأه أيض متمتع.   
ا وذكر أبو حممد   ا متمتع مل :  يف النوادر، فيمن قرن، مث أفسد بالوطء، مث قضى قارن

  .)٣(جيزه
  .جه هلذا؛ ألنه إمنا أفسد عمرة ال غري ذلك، فعليه قضاؤهاوال و

ــك  ــد املل ــال عب ــرة وق ــسد العم ــع فأف ــيمن متت ــشأ ف ــاحلج/ ، مث أن ــأيت : ب ــه ي   أن
  .)٤(لقابل باحلج والعمرة

، فعليـه  ألنه أفسد متعته، وهذا مثل األول إمنا أفسد عمرة مث بعد ذلك أنـشأ احلـج    
  .عمرة ألا اليت أفسد 

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٤٢٥(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
ا؛ مل حيزئه: (ذي فيها، وال)٢/٤٢٦(النوادر والزيادات   ) ٣( ا متمتععلى أنه أثبت يف احلاشية أن )فقضاه مفرد ،

ا(يف بعض النسخ  ا متمتع مقرن.(  
  ).٢/٣٧٠(النوادر والزيادات   ) ٤(

 ]أ/٧٦ق[

ــم [ احلكـ
لو قـضى   
ــسد  املفـ
بغــــــري 
ــسك  نـــ

  ]األداء
 



 
 

  
 

٢٠٨  

 )١( ]فصل[

  .  هدي واحدوأما ما يلزم من الدم عن هذه األشياء، فعلى من أفرد مث فاته احلج
  . )٢(وإن اجتمع فوات وفساد فهديان. وإن أفرد مث أفسد ؛ فهدي 

ــدايا  ــثالث ه ــسد؛ ف ــرن فأف ــام: وإن ق ــديان يف الع ــساد،ه ــران والف   /   األول للق
  . وهدي للقران للعام الثاين
  . وهدي القران حبجة القضاء؛ كان عليه هدي الفواتوإن قرن مث فاته احلج

عليـه  :  كتاب حممد يف فقال ابن القاسم   الفائت،    يف هدي القران عن العام     واختلف
  .)٣(الدم

  . )٤(ال دم عليه: ومرة قال
؛ ألنه إمنا آل أمره إىل عمرة، ومل يتم القران وهو أحسن.  

جـةِ       وإن اجتمع قران وفساد وفوات؛ كان عليه هدي الفـوات          والفـساد والقـران حب 
  .القضاء

  . ت يف هدي القران عن الفائوخيتلف
  .)٥(عليه دم القران وحده:  فيمن متتع وقرن، مث فاته احلجوقال ابن القاسم

، ألنه ملا فاته احلج      وهو أحسن          ـا دم  .  صار مبرتلة من أتـى بعمـرتني بغـري حـجفأم
  .رم وحنره مبكة؛ مل جيزهالقران للقضاء؛ فإنه يؤخر حىت يقضي، فإن عجله قبل أن حي

 إذا قلّده وأشعره قبل أن حيرم، مث حنره مبىن بعد أن أحرم، هل جيزئـه أم                واختلف
  .ال؟ 

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٣/٤٦٢(، البيان والتحصيل )٢/٤٢٤(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  ).٢/٤٢٥(النوادر والزيادات   ) ٣(
 واهللا أعلم. مل أقف عليه  ) ٤(
  ).١/٥٩٣،٥٩٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٥١ (املدونة  ) ٥(

]ب/١٣٣ر[

ــا يترتــب [ م
على الفوات  
واإلحـــصار 
والفساد من  
ــدي   ]هـــــ

 

هـــدي [ 
القــــران 
عن العـام   

ــت  ]الفائ



 
 

  
 

٢٠٩  

  .له أن يعجله:  مرةفقال مالك،  يف دم الفساد، ودم الفواتواختلف
  . )٢(ال جيزئه: مرةقال  .)١(ال يعجله، فإن فعل أجزأه: مرةوقال 

؛ ألنه أتى ما عن أمر تقدم وجوبه يف الذمة، وال وجه لتأخريه  واألول أحسن.  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٥٠ (املدونة  ) ١(
  ).٢/٤٦٠(ر والزيادات ، النواد)٢/٦٤٢ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٤٥٠ (املدونة  ) ٢(



 
 

  
 

٢١٠  

 
 )١(  

  :اإلحرام مينع الرجل مخسة عشر
الوطءُ وإن مل يكن إنـزال، واإلنـزال وإن مل يكـن وطءٌ يف الفـرج، وعقـد النكـاح        

ــسه ــيط لنف ــبس املخ ــة، ول ــريه، واخلطب ــني  )٢( ولغ ــبس اخلف ــرأس، ول ــة ال ، وتغطي
 األظفـار،  أوالشمشكني مع القدرة على النعلني، وحلق الرأس وغريه من البدن، وقص    

  وغريه، والطيب، واالصطياد، وقتل الصيد  / وإزالة الشعث عن مجيع اجلسد والرأس       
  .)٣(ريه، وإمساكه وإن كان قد صاده قبل ذلك، وقتل القملوإن كان قد صاده غ

 وتغطيـة الـرأس ولـبس       واملرأة مساوية للرجل يف ذلك سوى ثالث؛ لبس املخيط        
  .اخلفني

  . )٤( اآلية﴾ ( *﴿: قول اهللا تعاىل: واألصل يف منع الوطء
  . )٥(﴾ ¯ ° ± µ  ́³ ²﴿: ويف احلالق

قولـه  ، ويف مثله    )٦(﴾* + , - . / 0﴿: قوله تعاىل : الصطيادويف ا 
  .)٧(﴾® ¯ ° ± ²﴿: تعاىل

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
، شرح العمدة )٧/٢٥٥(اموع للنووي : انظر .ما عمل على قدر العضو: املراد به عند الفقهاء: املخيط  )  ٢(

تع ، الشرح املم) ٣/٤٦٦(، اإلنصاف للمرداوي )١٣/١٤٤(، املبدع البن مفلح )٣/١٥(البن تيمية 
)٧/١٤٥ . ( 

العرق ] يف[وهو يتولد . قملة: مجع. معروف، دواب صغار من جنس القردان إال أا أصغر منها القمل  )٣(
ا ا؛ حىت يصري املكان عفنا أو شعر ا أو ريش ا أو بدن ذيب اللغة : انظر. والوسخ إذا أصاب ثوب)٩/١٥٢( ،

  ).٤/٣١٣(حياة احليوان 
 )١/١٨٩(أحكام القرآن البن العريب : انظر). ١٩٧(ة البقر   )٤(
  ).١٩٦(البقرة    )٥(
  ).٩٦(املائدة    )٦(
 ).٩٥(املائدة    )٧(

 ]ب/٧٦ق[

 أدلة الوطء   [
واحلـــــالق 
]واالصــطياد

 



 
 

  
 

٢١١  

  . )١(<، وال ينكح، وال خيطبال ينكح احملرم>: قال النيب : ومن السنة
ــال  ــيص  >: ‘وق ــبس احملــرم القم ــسراويالت، وال  ، وال الال يل ــائم، وال ال عم
، وال األخفاف، إال أن ال جيد نعلني فليلبس خفني، وليقطعهما أسـفل مـن               )٢(الربانس

  . )٣(<الكعبني، وال يلبس شيئا مسه ورس، وال زعفران
  . والتطيب )٤(]والرجلني[ وتغطية الرأس فتضمن منع املخيط

فمنع تغطية . )٦(< وال رأسهال ختمروا وجهه>: ه به راحلت)٥( يف الذي وقصت   ‘وقال
  .الوجه

  .<أتؤذيك هوامك ؟>:  )٧( لكعب بن عجرة‘وقال 
ين  احلق، وانسك شاةً، أو أطعم ستة مساكني      >: ‘قال  . نعم:  قال ـد ين   )٨(، م ـد م 

  ـــــــــــــــــ
، من حديث )٢/١٠٣٠) (١٤٠٩(أخرجه مسلم يف النكاح، باب حترمي نكاح احملرم، وكراهية خطبته   ) ١(

   . عثمان بن عفان 
، )١٥/٤٤٨ برنس(تاج العروس . اطرم أو مِ دراعةً كان أو جبةً،ه منه ملتزق بهكل ثوب رأس:  هوالربنس  ) ٢(

  .)٣/٢٥(مساء ذيب األ
، ومسلم واللفظ له يف )١/٤٧٦) (١٥٤٢(، باب ما ال يلبس احملرم من الثياب أخرجه البخاري يف احلج  ) ٣(

  .  { من حديث ابن عمر) ٢/٨٣٤) (١١٧٧(ة وما ال يباح ، باب ما يباح للمحرم حبج أو عمراحلج
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
ه: وقصت الشيء: وقص  )  ٥( غريب احلديث : انظر. سقط عنها، فانكسرت عنقه: وقصت به راحلته، أي. كسرت

 )٥/٢١٣(، النهاية البن األثري )١/٩٦(أليب عبيد 
، ، ومسلم واللفظ له يف احلج)١/٣٩١) (١٢٦٧(أخرجه البخاري يف اجلنائز، باب كيف يكفن احملرم   ) ٦(

  .  { ، من حديث ابن عباس)٢/٨٦٥) (١٢٠٦(باب ما يفعل باحملرم إذا مات 
، باب ختمري سائي يف مناسك احلجدون البخاري، ووافقه من أصحاب السنن الن) وجهه(وانفرد مسلم بزيادة 

) ٣٠٨٤(، وابن ماجه يف املناسك، باب احملرم ميوت )٥/١٤٥) (٢٧١٤(احملرم ووجهه ورأسه 
  ). ٤/٢٠٠اإلرواء (، واأللباين )٤/٥٤الفتح (وقد أثبت صحة هذه الزيادة احلافظ ابن حجر ). ٢/١٠٣٠(

 : يكىن،له صحبة. أنصاري: ، وقال بعضهم حليف األنصارالبلوي، بن أمية بن عدي بن عبيد كعب بن عجرة   )٧(
، أسد الغابة )٥/١٠٠(معجم الصحابة : انظر. وقيل بعدها. ٥١مات باملدينة سنة .  غري ذلك وقيل.أبا حممد

  ) .٣/٥٢(، سري أعالم النبالء )٥/٥٩٩(اإلصابة ، )٤/٥٠٧(
)٨  (  د د يده ما:  بالضماملُ مكيالٌ، وهو رطالن أو رطل وثلث، أو ملء كفي اإلنسان املعتدل إذا مألمها، وم .

ددة: مجعه   ) .٤٠٧ص (القاموس احمليط : انظر. أمداد ومِ
املكاييل واألوزان، للدكتور حممد اجلليعي : انظر. سم٨١٢،٥: وقيل. سم٩٢٧: وسعته باملقاييس احلديثة  

   .)١١٠-١٠٧ص (

ــاح الن[ كـــــــ
واخلطبــة مــن  
ــورات احملظـ

لـبس املخـيط   [
وتغطية الـرأس   
ــرجلني  والـــــ
ــب والتطيـــــ

 

ــة [  تغطيـ
ــه  ]الوجـ

 

ــق [  حلــ
ــرأس    ]ال

 



 
 

  
 

٢١٢  

  .)١(<و صم ثالثة أياملكل مسكني، أ
  . )٣(< احملرمة، وال تلبس القفازين)٢(ال تنتقب>: وقال 

 فما بعده وإن مل يـرتل، واإلنـزال وإن مل يـصب يف              )٤( التقاء اخلتانني  ويفسد احلج 
ا          ل علـى أمـرٍ    وإن كـان اإلنـزا    . الفرج، وسواء كان عاملًا بتحرمي ذلك أو جاهالً أو ناسي
وإن كان الغالب أال يرتل فأنزل؛ . الغالب أن يرتل عنه، أو متردد هل يكون أم ال؛ أفسد

  .مل يفسد حجه، وعليه اهلدي
. فإن رهقه ومل يستدم؛ مل يفسد، وأهدى. فإن حركته دابته، فأدام حىت أنزل؛ أفسد

  . فسدتوكذلك املرأة حتركها دابتها، وجتد اللذة وتستدمي حىت ترتل؛ فقد أ
وإن قبل، أو باشر، أو . )٥(أفسدا:  يف حمرم أو حمرمة عبثا بأنفسهما حىت أنزال وقال

  .)٦(ضم أهله، فأنزل أفسد
  .)٧(أفسد حجه: فقال مالك يف النظر والتذكر إذا كرر فأنزل، واختلف

  . )٨(هدين أال شيء على من تذكر حىت أنزل، وي:  عنهوروى أشهب
  ـــــــــــــــــ

¸ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: أخرجه البخاري يف احملصر ، باب قول اهللا تعاىل   ) ١(
Ç Æ ﴾)١٢٠١(، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ومسلم يف احلج)٢/٥) (١٨١٤ (

ة أشياء؛ صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة التخيري بن ثالث: وفيه.  ، من حديث كعب بن عجرة)٢/٨٥٩(
  . مساكني أو ذبح شاة

ص (، مشارق األنوار )٤/٤٦٣(غريب احلديث أليب عبيد : انظر. شد اخلمار على األنف أو العينني: النقاب  )  ٢(
٢٣( 

، من حديث ابن )٢/١٤) (١٨٣٨(رمة ، باب ما ينهى عن الطيب للمحرم واحملأخرجه البخاري يف احلج  ) ٣(
  .  { عمر

: ومعىن التقائهما. ويقال لقطعهما اإلعذار واخلفض. مها موضع القطع من ذكر الغالم وفرج اجلارية: اخلتانان  )  ٤(
، )٢/١٠(ن األثري ، والنهاية الب)١/٢٦٤(غريب احلديث البن اجلوزي : انظر. حماذاة أحدمها لآلخر

 ) .٧/١٣٢(وذيب اللغة 
  ).١/٥٩٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٢٦ (املدونة  ) ٥(
  ).٢/٤٢٠(، النوادر والزيادات )١/٥٩٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٢٦ (املدونة  ) ٦(
  )٢/٤٢٦ (املدونة  ) ٧(
  ).٢/٤١٦(النوادر والزيادات   ) ٨(

 لــبس النقــاب [
والقفـــــــازين 

للمــــــــرأة  
الـــوطء [ 

  ]واإلنزال
 

 النظــــر [
ــذكر  والتـ
حــــــىت 

ــزال    ]اإلن



 
 

  
 

٢١٣  

  .)١( أحب إلينا إذا دام ذلك، وكررهرواية ابن القاسم: وقال حممد
  . )٢(وكذلك النظر: قال
  ]أ/٧٧ق[  .، ومل يفسد عند أشهبابن القاسم/ إن كرر؛ أفسد عند: يريد

إذا قبل امـرأة  : وعلى هذا[زل أال يفسد، ومل خيتلفا إذا مل يكرر النظر وال التفكر فأن   
  .)٣(]أو غمز، وشأنه أال يرتل عند ذلك فأنزل؛ أال يفسد

ق   ـر ومل يـدم فـأنزل           فقال واحلج،    بني الصوم  مالكوفر عليـه  :  فيمن نظـر، أو تفكَّ
  . )٤(ةوإن أدام ذلك؛ كان عليه القضاء والكفار. القضاء، وال كفارة عليه

  . )٥(إذا مل يدم؛ مل يفسد:  يف احلجوقال
أو ، )٦(]يف اجلميـع [ أالّ شيء عليه : وال فرق بني املوضعني، فإما أن يقال للجميع       
يف [وأال شيء عليه .  على االستحسانأن ذلك عليه، إال أن حيمل قوله يف قضاء الصوم

  . ليسارتهفيستخف قضاء الصوم، )٧(]يعاجلم
كْرهةً، زوجته كانت أو غريها؛ أفسد حجها، وعليـه         ةً طائعةً أو مم حرِ أصاب م ن وم

  .)٨(أن حيجها من ماله بعد إحالهلا من هذه
  .)٩(فإن ماتت قبل أن حيجها؛ أهدى عنها: قال حممد

  .  الذي أفسد عليهاومل جيعل عليه أن يغرم نفقة العام

  ـــــــــــــــــ
  ).٤٢٠-٢/٤١٩(النوادر والزيادات   ) ١(
 ).٢/٤٢٠(النوادر والزيادات   )  ٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٣(
  ).١/١٩٩ (املدونة  ) ٤(
 نظر إىل امرأته فأنزل، فإن أدام النظر؛ فسد حجه، ومن: قال مالك): (٢/٤١٩(قال يف النوادر والزيادات   ) ٥(

  ).وإن كان ذلك يف نظرة من غري إدامة؛ فليس عليه إال اهلدي
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٧(
  . هذه: بدل. هديه): ر(يف   ) ٨(
  ).٢/٤٢٢(النوادر والزيادات   ) ٩(

 مـــــن  [
ــاب  أصــ
حمرمــــة 
أحجهــــا 

  ]من مالـه  
 



 
 

  
 

٢١٤  

  .)٢(وإن طلقها وتزوجت غريه؛ فعلى الزوج اآلخر أن يأذن هلا: )١( حممدقال 
وإن ، )٣(عليه أن حيجها، ويهـدي عنـها   :  فيمن أحرمت أمته بإذنه، مث أكرهها   وقال

ا ترد به، إال أن يتربأ منه ٤(باعها قبل ذلك؛ كان عيب(.  
 ال جيوز البيع؛ ألن املشتري جيرب على أن يدعها حتج القضاء،            وعلى قول سحنون  

ا يف حتجري، إال أن يفلس البائع  فكان بيع.  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  .ويف كتاب حممد: والذي يف النوادر. لكقال ما): ق(ويف   ) ١(
  ).فعلى األول أن حيجها، وعلى اآلخر أن يأذن هلا: (، وفيه)٢/٤٢١(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).٣/٤٢٧(، البيان والتحصيل )٢/٤٢١(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٢/٤٢١(النوادر والزيادات   ) ٤(



 
 

  
 

٢١٥  

  )١( ]فصل[
، ومل يتـدلك    )٣(]علـى جـسده   [ احملرم فاغتسل ، أمر يديه مع املاء         )٢(وإن أجنب 

   .)٤(تدلكًا ينقي الوسخ، فإن فعل؛ افتدى
  .)٥(خشية أن يقتل الدواب وال يغمس رأسه يف املاء: قال مالك
ــد ــرة :/ يري ــت هلــم وف ــيمن كان ــم أال   )٦(ف ــإن مل يكــن وعل ــادم، ف    حــسب ع

  .شيء برأسه، أو كان حديث عهد باحلالق؛ فال بأس أن يغمس رأسه
 .)٨()٧(وال يغسله باخلطمي: قال

غمس شعره، فإن فعـل؛     وهذا حنو األول، مينع من ذلك من كانت له وفرة؛ ألنه ي           
  .افتدى

  .واألمر فيمن ال وفرة له أخف؛ ألنه مل ينقله عند من ينظر إليه عما كان عليه
ا للتربد، ويكره له دخول احلمام ٩( وللمحرم أن يغتسل اختيار(.  

  .)١٠(لوسخ ينقي ااحلمام:  مرةفقال إن فعل،  عن مالكواختلف
ك فعليه الفدية:  مرةقال   .)١١(إن تدلَّ

  ـــــــــــــــــ
  ).ق( املعكوفني مثبت من ما بني  ) ١(
ب  )  ٢( وذلك بإنزال املاء أو بالتقاء اخلتانني، اجلنابةهو الذي أصابته : اجلُن.وقد ج نبواجتنب وجتنب وأجنب . 

هاية يف ، الن)١٠٠ص (مفردات القرآن .  يف حكم الشرعا لتجنب الصالة لكوا سبب؛ومسيت اجلنابة بذلك
 )١/٣٠٢(غريب احلديث واألثر 

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٣(
 )٢/٣٦٥(، شرح خمتصر خليل )٢/٦٥(، الشرح الكبري )٢/٤٥٩ (املدونة: انظر  )  ٤(
  ).١/٥٩٦ (، ذيب املدونة)٢/٤٢٧ (املدونة  ) ٥(
  . وفرات): ر(ويف   ) ٦(
ا، وجيعل غسالً للرأس فينقيه: اخلطمي  )  ٧( يابس تاج العروس : انظر. نبات من الفصيلة اخلبازية، كثري النفع، يدق

 )٢٤٥ص (، املعجم الوسيط )٣٢/١١٦خطم (
: قال ابن القاسم): (٢/٤٢٦(ويف النوادر والزيادات ، )١/٥٩٦ (، ذيب املدونة)٢/٣٦٣ (املدونة: انظر  ) ٨(

  ).وإن غسل رأسه وحليته باخلطمي؛ افتدى
ستحم فيه:  هواحلمام  ) ٩( ن الذي ي   ) .١٢/١٥٥محم (لسان العرب : انظر. الكُّ
  ).٢/٤٥٩ (املدونة ) ١٠(
  ).٢/٣٨٩ (املدونة ) ١١(

 ]أ/١٣٤ر[

ــسال [ اغت
ــرم  احملـ
ــه   ]وتدلك

 



 
 

  
 

٢١٦  

اوقال ك وأنقى الوسخ؛ افتدى:  أيض   .)١(إن تدلَّ
ك؛ ألن الـــشأن فـــيمن دخـــل احلمـــام     وأرى   مث /  أن يفتـــدي وإن مل يتـــدلَّ

اغتسل أن الشعث يذهب عنه، ويـزول الوسـخ بـصب املـاءَ بعـد عرقـه فيـه، وإن مل                     
ك   .يتدلَّ

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٢٦(، النوادر والزيادات )٢/٤٥٩ (املدونة  ) ١(

]ب/٧٧ق[



 
 

  
 

٢١٧  

 )١(] فصل[

   .)٢(وال بأس أن يبدل احملرم ثيابه، وأن يبيعها: قال مالك
 يف تغطيــة الرجــل وجهــه، ويف القفــازين للمــرأة واخلــامت للرجــل ويف  واختلــف

ا، وما شابه ذلك، كالعصائب)٣(السوارين، وتقليد السيف وشد املنطقة ٤( اختيار( .  
  .)٥(إن فعل فعليه الفدية: وقال،  الوجه يف املدونةفمنع تغطية

ال شـيء  :  وأبـو حممـد عبـد الوهـاب    )٦( وأبو احلسن ابن القصار    وقال أبو مصعب  
  . )٧(عليه

؛    لقول النيب   واألول أحسن   يف الذي وقصت به راحلته: ال ختمروا وجهه ذكره 
  . )٨(مسلم

وألنَّ املرأة؛ أحق بالستر، فقد أمرت أال تستر وجهها، ويلزم على القـول أن لـيس          
  .)١٠(هلا أن تستر وجهها )٩(أن يكون: ذلك على الرجل
  . )١١(ال تلبس القفازين، فإن فعلت افتدت:  يف املرأةوقال مالك

  
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٤٥٧ (املدونة  ) ٢(
املعجم ، )١٠/٣٥٤نطق (لسان العرب : انظر.  مناطق: مجعها،هو ما يشد به الوسط:  واملنطقةاملنطق  ) ٣(

  .)٩٣١، ص نطق(لوسيط ا
 : قلت؛ وإن عصبت غري الرأس. ما عصبت به رأسك من عمامة أو خرقة: وهو،صابة ع:الواحدة: العصائب  )  ٤(

١/٣٠٤(غريب احلديث للحريب : انظر. صاب بغري هاءع( 
  ).٢/٤٦١ (املدونة  ) ٥(
 واهللا أعلم.  وابن القصارمل أقف على قويل أيب مصعب  )  ٦(
  ).ال يغطي احملرم وجههه، وإن غطاه؛ فال فدية عليه): (١/٤٧٢ ( يف اإلشرافقال القاضي عبد الوهاب  ) ٧(
  ). ٢١١ص (سبق خترجيه   ) ٨(
  . أن يكون: بدل. أن يقول): ق(ويف   ) ٩(
 حمرمات فإذا  كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا >: ، قال <لك احلديث عن عائشة وقد ورد بذ ) ١٠(

أخرجه أبو داود يف املناسك، . <حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
  ) . ١٠٢٤(، وضعفة األلباين يف اإلرواء )١٨٣٣) (٢/١٦٧(باب املرأة تغطي وجهها 

  ).٢/٤٥٩ (املدونة ) ١١(

 مـــــــا [
ــب  يترتــ
ــى  علــــ
ــة  تغطيـــ

ــه    ]الوجـ
 



 
 

  
 

٢١٨  

  .)٢)(١(كعن عائشة  ال أبلغ ا الفدية ملا جاء فيهما من الرخصة: فقال ابن حبيب
  .)٣(واملنع أحسن للحديث وقد تقدم 

  .  جيوز هلااخلامت والسوار والعصائب للمرأة؛ ألن لباس املخيط )٤(]لبس[وجيوز 
  ، فيمنع منها الرجل؟ياء، هل هي داخلة يف معىن املخيط يف هذه األشواختلف

ال بأس أن يلـبس  :  يف خمتصر ما ليس يف املختصر وقال. فاملعروف من قوله املنع   
  .)٥(احملرم اخلامت

  أن حيـرم الـصيب وعليـه األسـورة ويف رجليـه              األول من املدونـة    وأجاز يف احلج 
ومل خيتلف املذهب أن الصيب جيرد عند اإلحرام من الثياب، وجينب ما ، )٦(اخلالخل

  .جينب الكبري، وحممل قوله يف الصيب على قوله يف اخلامت للرجل
د سيفًا من غري حاجة إليهوقال أصبغ   .)٧(يفتدي:  فيمن تقلَّ
  . )٨(ال فدية عليه: وقال حممد

اوخيتلف على هذا يف لباس املنطقة اختيار  .  
  . )٩(يفتدي:  فيمن أصابه جرح فعصبهوقال
، فيمن أصاب أصبعه ، ومثله يف كتاب حممد يف خمتصر ما ليس يف املختصروقال

  ـــــــــــــــــ
: وانظر. أا كانت ترخص للمحرمة يف لبس القفازين): ١/٤٤٩(أخرج احلارث بن أيب أسامة يف مسنده )  ١(

 ) .٦/٣٨٣(، واملطالب العالية البن حجر )١١/٣١(االستذكار البن عبد الرب 
  ).٢/٣٤٢(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ) . ٢١٢(ص : انظر   ) ٣(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
 ).٢/٤٨٠(مواهب اجلليل : انظر  )  ٥(
  ).٢/٣٦٩ (املدونة  ) ٦(
  . ، ال أصبغابن وهب: وفيها أن القائل): ٢/٣٤٧(يف النوادر والزيادات   ) ٧(
  ). ٢/٣٤٧ (يف النوادر عن مالك  ) ٨(
  ).٢/٣٤٧(النوادر والزيادات   ) ٩(

ــبس [  لـــــ
ــامت  اخلـــــ
والـــــسوار 
والعـــصائب 

]للمـــــرأة 
 



 
 

  
 

٢١٩  

  .)٣(ال شيء عليه: ، ولفَّها خبرقة)٢(ه حناءفوضع علي ،)١(شيئا
  . وهذا أحسن يف هذا األصل، وال يدخل هذا يف معىن النهي عن لباس املخيط

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  . بالرفع؛ ألنه فاعل. شيءٌ: كذا يف األصل، والصواب  ) ١(
 .ضاب أمحر يتخذ من ورقه خ، له زهر أبيض كالعناقيد، وعيدانه كعيدانه، ورقه كورق الرمانشجر: احلناء  )  ٢(

 )٢٠١ص (، واملعجم الوسيط )١/٦١(لسان العرب : انظر.  حناءة:الواحدة
  ).٣/٤٥٥(، البيان والتحصيل )٢/٣٥٠(النوادر والزيادات   ) ٣(



 
 

  
 

٢٢٠  

  )١( ]فصل[ 
ــه  ا؛ فعلي ــرار ــه م ــساد، وهــو  / ومــن أصــاب أهل ؛ ألن اهلــدي للف واحــد هــدي  

ا فكفارة واحدة جتزئهبأول مرة قد أفسد، كمن أصاب أهله يف يوم رمضان مرار  .  
؛ كان عليه لكل صيد جزاء؛ ألنـه مـن بـاب غـرم قـيم                     ا بعد صيدٍ وإن أصاب صيد

  .املتلفات، فكل نفس أتلفها غرم قيمتها
فإن حلق وقلم أظفاره وتطيب، فـإن       : وأما إماطة األذى واللباس؛ فعلى ثالثة أوجه      

د ما بني تلك األفعال فذلك سـواء كانت نيته فعل مجيعها؛ فعليه فدية واحدة، وإن         عب .
د ما بني الفعلني؛ فعليه لكـل                   عا، فإن ب وإن كانت نيته أحدها، مث حدثت نية ففعل أيض

؛ ففديـة واحـدة             . شيءٍ من ذلك فدية    وهـذا قولـه يف   . وإن كـان ذلـك يف فـورٍ واحـدٍ
  .)٢(املدونة

، : ته قبل الدخول يف هذا األصل فيمن قال لزوج   وقد اختلف  أنتِ طالق ، أنتِ طالق
] هل يلزمه الثالث أو طلقة واحدة، إذا كانت نيته من أول طلقة واحدة،            .)٣(]أنتِ طالق

  مث كرر الطالق بنية حمدثة أو استثىن بنية حمدثة؟ 
ا بعـد       . يف ذلك سواء  [أن القرب والبعد ما بني اللباسني       : والقياس وإن لـبس قميـص

د ما بني اللباسني عوإن . )٤(]قميصٍ مل تكن يف الثانية فدية، وإن كان ذلك بنية حمدثة وب
ا؛ ففديتان لبس سراويلَ مث قميص .  

ا مث سراويل؛ ففدية واحدة      : وقال ابن املاجشون   وكذلك، إن احتاج   . إن لبس قميص
بة؛ فال شيء عليه بعد ٥( القميص إىل ج(.  

 أن يكون عليه يف السراويل واجلبة فدية ثانية؛ ألن منفعة الثانية غري منفعـة               والقياس
  .األول

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٤٠٤، ٢/٤٠٣، ٢/٤٣٢ (املدونة  ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٤(
  ).٢/٣٤٥(يادات النوادر والز  ) ٥(

 ]أ/٧٨ق[

كفارة اجلمـاع   [
ــصيد  والـــــ

 

ــارة [  كفــــ
إماطة األذى  

ــاس  ]واللبـ
 



 
 

  
 

٢٢١  

  . )١(افتدى؛ إال أن يبسطهما، مث يتزر ما :  فيمن اتزر مبئزر فوق مئزروقال حممد
وأمـا رداء فـوق رداء؛ فـال       : )٤(]قال[،  )٣(ثله م  عن عبد امللك   )٢(وذكر ابن عبدوس  

  .)٥(بأس به
 بقدر ينتفع إال أن تزيد العمامة على القلنسوة، )٧( مث عمامة ففدية)٦(وإن لبس قلنسوة

  .به يف مثله فعليه فدية أخرى
ا مث قلنسوة أو عمامة؛ كان يف الثاين فدية، إال أن يكون تلك بني        ة أو وإن لبس قميص

وإن حلق مث لبس قلنسوة أو عمامـة؛ كـان يف الثـاين             . يكون بقرب األول على ما تقدم     
  .فدية، إال أن تكون تلك نيته أو تلبس بقرب احلالق 

ا وهو صحيح، مث مرض مث صح وهو البسه؛ ففدية واحدة ٨(وإن لبس قميص(.  
  لباســه؛ فعليــه  / إن لبــسه ملــرضٍ، مث صــح فتمــادى علــى    : وقــال حممــد 

  . )٩(فديتان
د ما بني النية األوىل والثانية: يريد عألن نيته كانت أن يلبسه للمرض خاصة، وقد ب.  

  ؛ ألنه بانقـضاء املـرض متـادى يف        أالَّ شيء عليه يف التمادي    : على أصله والقياس  
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/٣٤٦(النوادر والزيادات   ) ١(
من . أصله من العجم القرشي موالهم،  بن بشري بن عبدوسإبراهيم، أبو عبد اهللا، حممد بن فقيه املغربهو   ) ٢(

ا، وشرح مسائل من ، اموعة: له يف املذهب. ، وأئمة وقتهكبار أصحاب سحنون وهي حنو مخسني كتاب
سري ، )٢٢٨-٤/٢٢٢(ترتيب املدارك : انظر. يل بعدهاوق. ٢٦٠تويف سنة . ، وكتاب جمالس مالكاملدونة

  . )١٣/٦٣(أعالم النبالء 
  ).٢/٣٤٦(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
  ).٢/٣٤٦(النوادر والزيادات   ) ٥(
الثياب له  مجع قالنس، نوع من :قلنسية: ويقال ، بفتح القاف والواو وسكون النون وضم السني،القلنسوة  ) ٦(

 ، املعجم العريب ألمساء املالبس )٣٦٩ص (معجم لغة الفقهاء . تكون على هيئات متعددةولرأس، غطاء ل
)٤٠٢. (  

  ).٢/٣٤٥(لنوادر والزيادات ا  ) ٧(
  ).٢/٣٤٥(النوادر والزيادات : انظر  ) ٨(
ح؛ فعليه فديتان: (، وفيه)٢/٣٤٥(النوادر والزيادات   ) ٩( ولو لبس ملرض مث متادى فلبسه بعد أن ص.(  

 ]ب/٧٨ق[



 
 

  
 

٢٢٢  

  ]ب/١٣٤ر[  .بعضه من بعض/ اللباس، فأشبه ما قرب فعل
. ، إن تطيب وهو صحيح، مث مرض مث صح وهـو عليـه؛ ففديـة واحـدة     )١(وكذلك

 قـول حممـد  وإن استعمل ذلك ملرضٍ، مث صح وهو عليه فلم يغسله؛ كان عليه علـى       
   .)٢(فديتان

ـا آخـر بقـرب األول؛ ففديـة     )٣(]اسـتعمل [وإن وصِف له الطيب فاستعمله، مث     طيب 
  . ة األول؛ ففديتانوإن تباعد ما بينهما، وذهبت رائح. واحدة

وكذلك، إن مل يذهب األول حىت استعمل الثاين؛ ألنه لو مل يستعمل الثاين ذهبت              
  . رائحة األول قبل ذلك 

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .ولذلك): ر(ويف   ) ١(
  ).٢/٣٥٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(

ــارة [  كفـ
  ]التطيب  

 



 
 

  
 

٢٢٣  

   )١(] فصل[
جه       : قال مالك  رعلى رأسه خ ه، وإن فعل ذلك      )٢(وال بأس أن حيمل احملرمفيه زاد 

ا أو بإجارة؛ افتدى ٣(لغريه تطوع(.  
  .)٤(وال حيمل على رأسه شيئًا للتجارة: قال ابن القاسم

وكذلك، إن محل زاده وهـو مـن   . ألنه مل يضطر إىل ذلك، فإن فعل؛ افتدى : يريد
  .أهل الغىن خبالف املضطر

ت مئزره، فإن شدها من  يف وسطه لنفقته من حت أن يشد املنطقةوال بأس عند مالك  
  . )٥(فوقه؛ افتدى

وال فدية عليه إن    : قال ابن القاسم  ،  )٦(وكره أن يشدها على فخذه أو عضده أو ساقه        
  . )٧(فعل

  .)٩(ففيه الفدية ؛)٨(أما العضد: وقال أصبغ
، وال فرق بني مجيع ذلك واألول أحسن.  

وإن جعل نفقـة غـريه مـع نفقتـه؛ فـال            . فقته أو لنفقة غريه؛ افتدى    وإن شدها لغري ن   
وإن ذهـب   . فـإن تركهـا؛ افتـدى     . فإن فرغت نفقتـه؛ رد األخـرى إىل صـاحبها         . بأس

  . وإن مل يعلم؛ فال شيء عليه، ويبقيها معه. صاحبها وهو عامل؛ افتدى

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
ج  )  ٢( ر خمتار الصحاح : انظر. وعاء من شعر أو جلد، ذو عدلني، يوضع على ظهر الدابة لوضع األمتعة فيه: اخلُ

 )٢٥٥ص (، واملعجم الوسيط )٧٢ص (
  ).٢/٣٤٦(، النوادر والزيادات )٦٠١، ١/٦٠٠( ، ذيب املدونة)٢/٤٦٤ (املدونة  ) ٣(
  ).١/٦٠١ (، ذيب املدونة)٢/٤٦٤ (املدونة  ) ٤(
  ).١/٦٠١ (، ذيب املدونة)٢/٤٧١ (املدونة: انظر  ) ٥(
  ).٢/٣٥٠(، النوادر والزيادات )١/٦٠١ (ذيب املدونة، )٢/٤٧١ (املدونة: انظر  ) ٦(
  ).٢/٣٥٠(، النوادر والزيادات )٢/٤٧٢ (املدونة  ) ٧(
  واهللا أعلم. وما أثبته أليق وأوفق، وبه يستقيم املعىن). أما الفدية): (ر(، أما يف )ق(كذا يف   ) ٨(
  ).٢/٣٥٠(النوادر والزيادات   ) ٩(

يف محــل [
احملــــرم 
متاعه على  
رأسه وشد  
ــة   ]املنطقـ

 



 
 

  
 

٢٢٤  

ا وهو حال     قال ابن القاسم  وقد   فـال  : ل؛ فأحرم وقد غـاب صـاحبه       فيمن أودع صيد
لَها بوجهٍ جائز، مث غاب صاحبها؛ جـاز أن           . يرسله وليضمنه إن فعل    بِ وكذلك، النفقة قَ

  . )١(يبقيها عنده، وال خيرجها إىل غريه
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
وإذا أودع رجلٌ رجالً صيدا، ومها حالالن يف سفر، مث أحرم : (، وفيه)٢/٤٧١(النوادر والزيادات : انظر  ) ١(

فه يف بيته ولو أحرم الذي هو . ربه، فإن كانا رفيقني فلريسله، وإن مل يكونا يف رحل واحد، فهو كالذي خلَّ
  ).بيده وديعة؛ فلريده إىل ربه إن حضر



 
 

  
 

٢٢٥  

  )١(] فصل[
 والزعفران، فـإن فعـل؛   )٤( واملسك)٣( كالكافور)٢(وال يتطيب احملرم بطيب مؤنث 

  . )٥(ه، فإن فعل؛ فال شيء عليهوال يتعمد مش. افتدى
  .إذا مسه ومل يعلق بيده أو علق بيده، أو شربه أو أكله يف طعامواختلف 

قـال  : وإن مل يلـصق بيـده؟ فقـال      : قيل البن القاسـم   . إن مسه؛ افتدى  : فقال مالك 
  . )٦(إن مسه؛ افتدى: مالك

  إن مــسه فعلــق بيــده رحيــه، ومل يتلــف منــه  : أبــو حممــد عبــد الوهــاب/ وقــال
  .)٧(شيء؛ مل تلزمه فدية

ا، مث نزع اللباس وغـسل الطيـب   : وقال أبو احلسن ابن القصار  ب أو لبس ثيابإن تطي
  .)٨(باحلضرة؛ فال شيء عليه

لق فغـسله باحلـضرة، أو مل    أن ال شيء يف املس إذا مل يعلق باليد، أو ع    والصواب
ا ال تظهر رائحته ليسارته؛ ألن النـهي إمنـا ورد يف التطيـب يف                    قولـه  يغسله وكان يسري

 :<  وال زعفـران   وال تلبسوا شيئًا ه ورسوهـو مـستهلك يف الثـوب، إال أن    . )٩(< مـس
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ملعكوفني مثبت من ما بني ا  ) ١(
  )٣٦ص : (انظر. تقدم تعريف الطيب املؤنث  ) ٢(
شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل مييل لوا إىل البياض رائحتها  : الكافور  ) ٣(

: انظر.  وهو أصناف كثرية، مجعها كوافري، مروطعمها. وهو ما خيلط من الطيب للموتى خاصةعطرية، 
  .)٧٩٢: ، صكفر(املعجم الوسيط ، )١/٢٤٧(غريب احلديث البن اجلوزي 

 وتأولوه على إرادة ، تأنيثه وجاء يف الشعر، وهو الطيب املعروف، وهو مذكر:بكسر امليم : املسك  ) ٤(
املطلع ، )٤٠ ص(حترير ألفاظ التنبيه . وكانت العرب تسميه املشموم: وهريقال اجل.  وهو معرب،الرائحة

  .)١٧٢ ص(على أبواب املقنع 
 ).١/١٥٣(الكايف البن عبد الرب : انظر  )  ٥(
  ).١/٦٠٣ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٧ (املدونة  ) ٦(
  .)١/٤٧٤ (اإلشراف  ) ٧(
ه وأصل مالك: (قال املازري. مل أقف عليه، واهللا أعلم  )  ٨( ا، فإمنا يفتدي إذا طال مكثُ ب جاهالً أو ناسيفيمن تطي 

 )٢/٤٦(املعلم بفوائد مسلم ). عليه، أو انتفع به
  ). ٢١١ص (تقدم خترجيه   ) ٩(

 ]أ/٧٩ق[

ــم [ حكــ
ــب  الطيــ
  ]للمحــرم

 

ما يترتـب   [
 مــس علــى

]الطيـــــب
 



 
 

  
 

٢٢٦  

  .رائحته تشم على البسه
: فيمن جعل ثوبه يف تابوت فيـه طيـب، فعلقـت فيـه رائحتـه فلبـسه       قال مالكوقد  
  .ألنه الوجه الذي ورد فيه النهي ؛)١(افتدى

يغسله، وال شيء عليه، وله تركه إن كـان         :  الكعبة )٢(فيمن أصابه خلوق   وقال مالك 
ا فأباح ترك اليسري؛ ألنه ال يشم منه كبري رائحة. )٣(يسري .  

، فإن كان مسته النار؛ فال شـيء عليـه، ألن النـار تـذهب               وإن أكل طعا   ا فيه طيب م
  .رائحته أو يبقى ما ال خطب له

   إذا مل متسه النار، هل تكون عليه فدية أم ال ؟ واختلف
؛ ألنه ال يكون بأكله     ه مث غـسله   )٤(وأالَّ شيء عليه أحسنا، وهو مبرتلة من مس متطيب

  .ه لفمه حني األكل، مث ذهبت باحلضرةباحلضرة، فهذا مسه ملالقات
، وال فدية فيه إن مسه أو )٦( والورد واليامسني)٥(ويكره ما كان غري مؤنث كالرياحني  

  .)٧(مشه أو علق شيءٌ به
  . )١٠)(٩(األشنان: ، وهو)٨(وال بأس أن يتوضأ باحلرض: قال ابن القاسم

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٥٧ (املدونة  ) ١(
 )٢٣٨ص (، مشارق األنوار )١/٢٥(غريب احلديث للحريب . طيب خيلط بالزعفران: اخللوق  )  ٢(
  ).١/٦٠٣ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٧ (املدونة  ) ٣(
  .من يأكله): ر(يف   ) ٤(
: انظر. حة من الفصيلة الشفوية، وكل نبت طيب الرائحة وهو جنس من النبات طيب الرائ،الرحيانواحدها   ) ٥(

  . )٣٨١: ، صراح(املعجم الوسيط ، )٦٤١٦راح (تاج العروس 
.  وهو غري منصرف،وهو معرب، وسينه مكسورة، وبعضهم يفتحها" يسم" مشموم معروف، وأصله اليامسني   )٦(

  . )٦٨١: ، صيسم(املصباح املنري 
  . بثوبه): ق(ويف   ) ٧(
رضاحلاء والراء والضاد، أصالن أحدمها نبت، و  ) ٨( ، ورماد إذا أحرق ورش عليه األشنان: بضمتني: احلُ

، )٢/٤١حرض (معجم مقاييس اللغة : انظر. املاء؛ انعقد وصار كالصابون، تنظف به األيدي واملالبس
  ).١٦٧: حرض، ص(سيط ، املعجم الو)١٣٠: حرض، ص(املصباح املنري 

.  شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت يف األرض الرملية يستعمل هو أو رماده يف غسل الثياب واأليدياألشنان  ) ٩(
  .)١٩: ، صأش(املعجم الوسيط ، )١٨/٢٨٧(تاج العروس : انظر

  ).١/٦٠٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٦ (املدونة ) ١٠(

العــــالج  [
ــوء  والوضـ
ــاحلرض  بـ

]للمـــؤمن 



 
 

  
 

٢٢٧  

  . )١(ويفتدي:  قال مالك.اجل املريض اجلراح وغريها بدواء فيه طيبوال بأس أن يع
، كالذي واملعروف ذا األصل يف كل ما أجلأ إليه ومل يقصد االنتفاع أال فدية عليه 

 لنفقته، وحيمل السيف عند اخلوف، وال شيء    حيمل زاده على رأسه، وجيعل املنطقة     
عليه، ويف كلها الفدية عنده مع االختيار، فعلى قولـه يف الـذي يعـاجل مبـا فيـه طيـب         

جتب الفدية على حامل زاده، وحامل السيف، واملنطقـة الفديـة وإن مل يفعـل        . الفدية
من يعاجل مبا فيه طيب   ذلك اختيارا، وعلى قوله أن ال فدية على هؤالء، ال يكون على             

  . فدية
 فليلـبس  مـن مل جيـد الـنعلني   >: لقول النيب  وأن ال فدية على مجيعهم أحسن،       

  . )٣ (<الكعبني )٢(]من [اخلفني وليقطعهما أسفل 
ــنعلني؛    ــدم ال ــد ع ــه عن ــور قدمي ــستر ظه ــاح أن ي ــاع  /وأب ــصد االنتف ــه مل يق   ألن

وهو ال يقدر على ذلك عند عدم النعلني إال مبا يـستر            . ع احلفي بذلك، وإمنا قصده دف   
ا؛ افتدى ظهور القدمني، ولو لبس الشمشكني اختيار  .  

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٦٠٣ (، ذيب املدونة)٤٥٨، ٢/٤٥٧ (املدونة  ) ١(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ).٢١١ص (تقدم خترجيه   ) ٣(

]ب/٧٩ق[



 
 

  
 

٢٢٨  

 )١(]فصل[

:  يف الرجل يكتحـل  يف املدونة، فقال مالك يف الكحل وغريه مما هو زينة      واختلف
   .)٢(فديةعليه ال

  . )٤(ال فدية عليه: اجلالب عن عبد امللك )٣(]ابن[وقال 
   .)٥(ال فدية على الرجل إذا اكتحل مبا ال طيب فيه: وقال أبو حممد عبد الوهاب

ا  واختلـف  : قـال . الزينة ممنوعة يف اإلحرام للنساء ولبس احللـي وغـريه       : وقال أيض
  حظرٍ فتجب فيه الفدية، أو كراهية فال فدية فيه ؟ )٦(بنا هل هو منعأصحا

ووجه الكراهية . أا عبادة متنع الطيب والنكاح، فمنعت الزينة كالعدة: فوجه احلظر
  ]أ/١٣٥ر[   انتهى.)٧(إحالل وإحرام كالصالة/ أا عبادة هلا

على وجه  )٨(شرقفلم جيعل يف اكتحال الرجل فدية، وفعل الرجل لذلك بامل        : قوله
  .الزينة، وقد اعتاد ذلك كثري منهم

؛ ملا جاء من منع احلالق وإلقاء التفث         وإذا كان ذلك كـان منـع        )٩(واألول أحسن ،
  .الزينة أوىل

 غـري مطيـب،   )١٠(بـالزنبق [ يف احملرم يدهن عنـد اإلحـرام          يف املدونة  وقال مالك 
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٣٥٣(النوادر والزيادات : ، وانظر)١/٦٠٦ (، ذيب املدونة)٢/٤٥٧ (املدونة  ) ٢(
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٣(
  ).١/٣٢٤(التفريع   ) ٤(
  ).١٦٤ص (التلقني   ) ٥(
  . ممنوع، واملثبت يوافق ما يف املعونة): ر(ويف   ) ٦(
  ).١/٣٣٨(املعونة : انظر  ) ٧(
  .بالشرط): ق(ويف   ) ٨(
الزاهر يف : انظر.  حلق العانة: وهو، واالستحداد،بطني ونتف اإل، األخذ من الشارب واألظفار:التفث  ) ٩(

غريب احلديث البن قتيبة ، )٣/٢٨(للزخمشري الفائق ، )٨٥ص ( لألزهري غريب ألفاظ الشافعي
)٢/١٩٣( 

، )١١٥١: ، صزنبق(القاموس احمليط : انظر. بينهما نون ساكنة دهن اليامسنيبفتح الزاي والباء و:  الزنبق ) ١٠(
  )١٧٤ص (طلبة الطلبة 

ــم [ حكــ
االكتحال 
للمحـــرم 
ــة  والزينــ
ولـــــبس 
ــي  احللــ
  ]للمحرمة

 



 
 

  
 

٢٢٩  

  .)٢(ال بأس به، أما كل شيء يبقى رحيه فال يعجبين: )١(بالبان السمحو
  .)٤(مبا ال طيب فيه ألنه حيسن اجلسم )٣(]ومنع االدهان بعد اإلحرام
ا[والقياس أن ال فرق بينهما  فيمنع قبل اإلحرام كما مينـع بعـد، وكمـا ال     )٥(]مجيع

  .يبتدئ اإلحرام يف خميط وال يلبسه بعد
انزع >:  للذي أحرم بعمرة وعليه جبة وخلوققال‘ أن النيب : مسلمويف البخاري و  

   .)٦(<اجلبة واغسل اخللوق
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
ص (املصباح املنري : انظر. هو غري املُطيب:والسمح منه. ومنه دهن البان. بانة: واحده.  شجر معروف:البان  ) ١(

  )٢/٣٦١(ة ، املدون)٦٦
  ).١/٤٩٧ (، ذيب املدونة)٢/٣٦١ (املدونة  ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ) .١/٦٠٥ (، ذيب املدونة)٦٥٦-٢/٦٥٥ (املدونة: انظر  ) ٤(
  ).ق( مثبت من ما بني املعكوفني  ) ٥(
، ، ومسلم يف احلج)١/٥٤٢) (١٧٨٩ ( ما يفعل يف احلج، باب يفعل يف العمرةأخرجه البخاري يف العمرة  ) ٦(

وأنق : ( وفيه.من حديث يعلي بن أمية ) ٢/٨٣٦) (١١٨٠(باب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة وما ال يباح 
  ). الصفرة، واصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجك



 
 

  
 

٢٣٠  

  )١(]فصل[
  . الفدية جتب فيما تقدم ذكره إذا طال وانتفع به

 إذا زال ذلك يف احلضرة قبل أن ينتفع به، لو كان من االنتفاع ما ال خطـب    واختلف
ا، فـرتع ذلـك يف احلـضرة     فقال مالك له،   فـال شـيء   :  فيمن غطّى رأسه أو لبس قميص
  .)٢(وإن تركه حىت طال، وانتفع به؛ افتدى. عليه

  .ال شيء عليه: فقال إذا صلى به صالة ومل يطل، واختلف
  .)٣(يفتدي؛ ألنه انتفع به حىت صلى به صالة: وقيل
  .)٥( الفديةعليه: فيمن تطيب وغسله يف احلضرة )٤(وقال

  . )٦(ال شيء: قال ابن القصار
  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٤٦٢، ٢/٤٦١ (املدونة  ) ٢(
  ).٢/٥٣٣(إرشاد السالك : انظر  ) ٣(
  . وقيل): ر(يف   ) ٤(
 .واهللا أعلم . مل أقف عليه  )  ٥(
 .واهللا أعلم . مل أقف عليه  )  ٦(

مىت جتب  [
الفدية على  
احملــــرم 
املتلــــبس 
  ]باحملظور

 



 
 

  
 

٢٣١  

  )١ (]فصل[
  فيـه  / وإن كـان  . وإن حلق احملـرم رأس حـالل وال قمـل فيـه ؛ فـال شـيء عليـه                  

ا؛ أطعم شيئًا من طعام  يسري .  
ا، واختلف ٢(يفتدي: فقال مالك إذا كان كثري( .  

  . )٣(من طعام[يتصدق بشيء : وقال ابن القاسم
حمرم طوعاً ، فالفدية على من حلق رأسه ، وال شئ على       [ وكذلك إن حلق رأس       

احلالق ، فإن مل يكن فيه ، أو كان يسرياً أطعم شيئاً من طعام ، وإن كان كـثرياً افتـدى               
ق بشئ من طعام على  م قول ابن القاس)٥ ()٤(] على قول مالك ، وتصد .   

وإن أكرهه على احلالق؛ كان عليه عن الذي حلق رأسه الفدية، كان فيه شيء أو مل       
؛ أطعم   . يكن، وال شيء عن نفسه إن مل يكن فيه شيء، وإن كان قليالً

اواختلف إذا كان كثري .  
؛ وما لزمه عن الـذي حلقـه  . وكل ما لزمه عن نفسه؛ جاز أن يكفّر بالصوم إن أحب       

ا؛ صـام اآلخـر إن        . مل يصح أن يصوم عنه، وعليه أن ينسك عنه أو يطعم           وإن كان فقري
  .وإن نسك أو أطعم؛ رجع عليه. أحب، ومل يرجع بشيء

كان : فيمن غطّى رأس حمرم وهو نائم، أو حلقه، أو طيبه يف حال النوم    وقال مالك 
  . )٦(على من فعل ذلك الفدية

فإن كـان   .  يفتدي الفاعل بالصيام، وال جيزئه إال النسك أو اإلطعام         وال: قال حممد 
ا؛ افتدى احملرم عن نفسه     وإن . فإن افتدى بالصيام؛ فال شيء لـه علـى الفاعـل          . عدمي

  ـــــــــــــــــ
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    ) ١(
  ).٢/٤٢٨ (املدونة  ) ٢(
 ).٢/٤٢٨ (املدونة  )  ٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٤(
 ).٢/٤٢٨ (املدونة: انظر  )  ٥(
  ).٢/٤٦٤ (املدونة  ) ٦(

]أ/٨٠ق[

فــــــيمن [
غطى رأس  
حمرم نائم  
أو حلقه أو   
  ]طيبــــــه

 

ــالق [ حــــــ
احملــرم رأس 
ــالل احلـــــ

 



 
 

  
 

٢٣٢  

  . )١(افتدى بالنسك؛ أتبع الفاعل به، إال أن يكون مثن الطعام أقل، فريجع باألقل
 يرجع على من حلقـه مـىت أيـسر فـإن           أما احلالق فيفتدي النائم مث      : قال الشيخ   

ى رأسه مل يكن عليه شيء ألنه لو فعل ذلك بنفسه وهـو نـائم مل يكـن عليـه شـيء                       غطَّ
  .بعد اليقظة إالّ على ما قال ابن حبيب خبالف احلالق ألنه الينتفع

ال شـيء  : قول ابـن القـصار   يف الطيب إذا غسله يف فور ما استيقظ، فعلى     وخيتلف
وإمنا املراعى حالة اليقظة، إال أن يغسله خبـالف  . عليه؛ ألنه ال ينتفع به يف حالة النوم   
  .التغطية؛ ألنه ينتفع ا يف حالة النوم

ا أو رجالً. ويف تقليم األظفار الفديةُ وكذلك، إن قلَّم يد .  
واحد إن أماط به أذى؛ ففيه الفدية، وإالّ أطعـم شـيئًا            يف الظفر ال  : وقال ابن القاسم  

  . )٢(من طعام
مـه؛ فـال شـيء عليـه          : قال ، وال        . وإن انكسر ظفره، فقلَّ وإن كـان بإصـبعه قـروح

  .)٣(يستطيع عالجها إال أن يقلم أظفاره؛ فعل وافتدى
ــدى   ــه أذًى؛ افت ــاط ب ــا أم ــه أو مــن شــاربه م   ميــط / وإن مل. وإن أخــذ مــن حليت

  .)٤(أطعم شيئًا من طعام أذًى؛ 
ا؛ فال شيء . وال يستظل احملرم ما يقرب من رأسه، فإن فعل؛ افتدى       وإن كان بعيد

   .عليه
وإن كان نازالً بـاألرض؛ مل  . فإن كان يف حمارة كشف عنها ، فإن مل يفعل؛ افتدى    

  .يستظل حتتها، فإن فعل؛ افتدى
ا عنـها      ا؛ فـال بـأس أن     وكـذلك، إ . وال بأس أن يكون يف ظلِّها خارج ن كـان ماشـي

ا عنها، وال ميشي حتتها يستظل بظلِّها إذا كان خارج .  
  .  إذا فعلواختلف

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٣٥٦(ت النوادر والزيادا  ) ١(
  ).٢/٣٥٤(، النوادر والزيادات )٢/٤٣٠ (املدونة  ) ٢(
  ).١/٦٠٧ (، ذيب املدونة)٢/٤٣٢ (املدونة  ) ٣(
  ).٢/٤٣٠ (املدونة: انظر  ) ٤(

 ]ب/٨٠ق[

ــة [ فديــــ
ــيم  تقلــــ
ــار   ]األظفـ

 

استظالل [
  ]احملــرم

 



 
 

  
 

٢٣٣  

 
)١(   

صـيام أوصـدقة أو   :  يف كتابـه  اهللا تعـاىل  فدية األذى ثالثة أصناف حـسب مـا ذكـر           
  .)٢(نسك

 والـصيام ومـا جيـزئ مـن      قـدر الـصدقة  ّ الـنيب فيفتدي بأي ذلك أحب، وأبـان    
ك        >: فقال لكعب بن عجرة     النسك،   ـس ثالثةَ أيام، أو أطْعِم ستة مـساكني، أو اُن مص

  . )٣(<بشاة
  . )٤(وله أن يفعل ذلك حبيث يشاء من البالد: قال مالك

  .فجعلها على التراخي 
ه أن يـأيت ـا مبكـة، وال يؤخرهـا     يكـون عليـ   : وعلى القول أن األوامر على الفور     

وإن وجبت عليه الفدية قبل الوقوف، وأحـب أن يكفـر بالـصيام؛ صـام قبـل         . لرجوعه
  . وقوفه 

 حىت إذا وقف، فوجبت عليه بعد الوقوف، هل يصوم أيـام       إذا أخر الصوم   واختلف
  .الرمي؟ 

ورأى أـا أيـام منـهي عـن        ،)٦(هه يف كتاب حممد   وكر،  )٥(فأباح ذلك يف املدونة   
  .صيامها، فال يصوم فيها إال الثالثة من العشرة، لورود النص فيها بذلك

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
« ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴿: عاىلقال اهللا ت  )  ٢(  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ¯ ﴾ 

 ).١٩٦: البقرة(
  ).٢١٢ص (تقدم خترجيه   ) ٣(
  ).١/٦١١ (، ذيب املدونة)٢/٤٣١ (املدونة  ) ٤(
  ).٢/٣٨٩ (املدونة: انظر  ) ٥(
  ).٢/٤٦٠(النوادر والزيادات : انظر  ) ٦(

ـر   [ هل يكفِّ
ــصيام  بالــ

]أيام الرمي 
 



 
 

  
 

٢٣٤  

  .)١(ليس عليه أن يقلده وال يشعره، إالّ أن حيب أن جيعله هديا:  يف النسكوقال
جل ذحبه إن كـان وصـل   أن ي: )٢(واالستحباب. وهذا على أصله أا على التراخي    ع

ا إىل موضعه، وال يؤخره ليبعثه، وجيعله هدي.  
  . )٣(ال جيزئ النسك إال مبكة:  وأبو حنيفةوقال الشافعي

ورأيا أنه دم وجب عن أمر تعلق حبج أو عمرة، فوجب أن يراق بتلك املواضع مثل     
  . غريه مما وجب عن احلج

  . )٤(أنه يطعم يف مكة:  يف الطعام مثل ذلكالشافعيوقال 
، وليس له إن خرج عن مكة ووصـل إىل  )٥(]أنه على الفور [وهذا حيسن على القول     
  . بالده أن يؤخر إخراجه حينئذٍ

ــال مالـــك ــك   / :وقـ ــام ذلـ ــن طعـ ــسكني مـ ــل مـ ــدين لكـ ـ ين مــد ـ ــم م   يطعـ
  ]أ/٨١ق[  /. )٦(لبلدا

دين ين مد وإن كان عيشهم الشعري أطعم منه م.  
  .)٧(إن أطعم من الذرة نظر جمزأه من القمح، فيزيد من الذرة قدر ذلك: وقال حممد

جعل القمح أصالً،           ن، وال يصح أن يوقد أمر النيب    وليس هذا بالبي    مبدين لكـل
  .وغالب أقوام حينئذ التمر. )٨(مسكني

  ـــــــــــــــــ
  . عن ابن املواز) ٢/٣٥٨(، والنوادر والزيادات )٢/٤٨٨ (املدونة  ) ١(
  .االستحسان): ر(يف    )٢(
  ). ٣/٤٧١(، األم )٢/١٨٧(، بدائع الصنائع )١/٣٧٠(احلجة البن احلسن الشيباين : انظر  ) ٣(
  .)٣/٤٧١(األم   ) ٤(
    ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٥(
  ).٢/٣٩٣ (املدونة  ) ٦(
  ).٢/٣٥٨(النوادر والزيادات   ) ٧(
، باب جواز حلق الرأس ، ومسلم يف احلج)٢/٦) (١٨١٧(أخرج البخاري يف احملصر، باب النسك شاة   ) ٨(

رقًا بني ستة  أن النيب  كعب بن عجرة، عن )٢/٨٥٩) (١٢٠١(للمحرم إذاكان به أذى   أمره أن يطعم فَ
ق. مساكني ر   .اثنا عشر مدا: والفَ

]ب/١٣٥ر[

التكفري عـن   [ 
ــة األذى  فديــ

باإلطعـــــام 
 



 
 

  
 

٢٣٥  

فالتمر األصل، ومدان من    . )١(أمره بثالثة آصع متر    أن النيب   يف كتاب أيب داود     و
ومن . متر قوت الرجل يف يومه بني غدائه وعشائه، وكفارة عن العمد واخلطأ والنسيان            

  .اضطر إىل ذلك ففعله لوجه جائز عن ضرورة سواء
ا ويكفّر؛ ألنَّ ذلك انتهاك  حملارم هللا تعاىلوال جيوز ألحد أن يأيت ذلك اختيار.  

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
، باب واحلديث أخرجه مسلم يف احلج). ٢/١٧٢) (١٨٥٦(أخرجه أبو داود يف املناسك، باب يف الفدية   ) ١(

  ). ٢/٨٥٩) (١٢٠١(ى جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذ



 
 

  
 

٢٣٦  

 
 )١( 

 )٢( ليس على احملرم يف قتلهن جنـاح؛ الغـراب     من الدواب  مخس :<قال النيب    
  . )٧( <)٦(ر والكلب العقو)٥( والفأرة)٤( والعقرب)٣(واحلدأة
  . )٩( فذكر اخلمس املتقدمة <...يقتلن يف احلرم  )٨( فواسقمخس>: وقال

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
الغداف والزاغ واألكحل وغراب : وهو أصناف. معروف، ومسي بذلك لسواده، ومجعه غربان: الغراب   )٢(

: انظر. وهو طري يتقمم اجليف والننت. الزرع واألورق، واألعصم الذي يف إحدى رجليه بياض، وهو عزيز
  ).٣/٢٢(، حياة احليوان للدمريي )٣/١٠٢(ب احلديث البن سالم غري

وهي تبيض بيضتني، ورمبا باضت ثالثًا، .  املعروف واجلمع احلدا بالقصر، وهو أخس الطريالطائر: احلدأة   )٣(
للدمريي ، وحياة احليوان )٣/٢٧٨(العني : انظر. وهو طائر يصيد اجلرذان. وخرج منها ثالثة أفراخ

)٢/٢٩٤.(  
وهن قواتل، وأشدهن بالء . ذو عقارب: ومكان معقرِب. األنثى والذكر فيه سواء والغالب التأنيث العقرب  )٤(

ر، وهي مائية الطباع، كثرية الولد ٣/١٦٦(، وحياة احليوان للدمريي )٢/٢٩٧(العني : انظر. اخلض.( 
ولكثرة ...اجلرذ والفأر املعروفان: فة، وهي مهموزة، وقد يترك مهزها ختفيفًا، وهي أصناف معروالفأرة  )٥(

  . خبثها، وشدة أذاها مسيت بالفويسقة
  ).٤/٢٤١(، حياة احليوان للدمريي )٣/٤٠٥(النهاية يف غريب احلديث : انظر

ف به، فقيل للرجلالكلب  )٦( وهو حيوان شديد الرياضة، كثري . كلبة:  وللمرأةكلب:  حيوان معروف، ورمبا وصِ
هو كل كلب يعقر؛ أي جيرح ويقتل ويفترس، كاألسد والنمر : واملراد بالكلب العقور يف احلديث. الوفاء

ا الشتراكها يف السبعية النهاية يف غريب )٣/٩٩٩(غريب احلديث للحريب : انظر. والذئب، مساها كلب ،
  ).٤/٣٣٦(ان للدمريي ، حياة احليو)٣/٢٧٥(احلديث 

، والبخاري يف )١/٣٥٦) (٧٨٩(، باب ما يقتل احملرم من الدواب ، كتاب احلج يف املوطأأخرجه مالك  ) ٧(
باب ما يندب للمحرم قتله ، ، ومسلم يف احلج)٢/١١) (١٨٢٨(، باب ما يقتل احملرم من الدواب احلج

  .{ ، من حديث ابن عمر)٢/٨٥٧) (١١٩٩(من الدواب 
فسقت الثمرة إذا خرجت عن قشرا، : يقال. اخلروج: الفسق يف كالم العرب): (٣/٤١٦(قال يف املنتقى   ) ٨(

إمنا مساها فواسق : حلسنوقال القاضي أبو ا. وفسق الرجل إذا خرج عما أمر به من الطاعة وقومي الطريقة
  .أهـ ) خلروجها عن عما عليه سائر احليوان مبا فيها من الضراوة اليت ال ميكن االحتراز منها

، ومسلم )٢/٤٤٦) (٣٣١٤( فواسق من الدواب يقتلن يف احلرم أخرجه البخاري يف بدء اخللق، باب مخس  ) ٩(
  .< ، من حديث عائشة)٢/٨٥٦) (١١٩٨(لمحرم وغريه قتله من الدواب ، باب ما يندب ليف احلج

عن عروة بن ) ١/٣٥٧) (٧٩١(، باب ما يقتل احملرم من الدواب ، كتاب احلج يف املوطأوأرسله مالك
  . ~الزبري 



 
 

  
 

٢٣٧  

، فنص احلديث األول على ما اجتمع على هذين احلديثني املوطأ والبخاري ومسلم 
  .)١(ة احلي:حيل للمحرم والثاين على احلالل يف احلرم، وزاد مسلم

 واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقـور       الغراب: يقتل احملرم : وقال أبو مصعب  
  . )٢(حسب ما يف احلديث

  .)٣( واحلية والفأرة والكلب العقوروال خالف يف العقرب
  .  قتلهما، وقد تقدم قوله واحلدأة، فأجاز أبو مصعب يف الغرابواختلف املذهب
ال أحب للمحرم أن يقتلهما حـىت يؤذيـاه، ولـو           :  يف كتاب حممد   وقال ابن القاسم  

  .)٤(قتلهما قبل أن يؤذياه؛ مل يكن فيهما جزاء

ال يقـتالن يف احلـرم خـوف الذريعـة لالصـطياد، إال أن             :  يف املختصر  وقال مالك 
   .)٥(يؤذياه

  .)٦(إن قتلهما من غري اضطرارٍ، ودامها: وقال أشهب
 يف املنع لظاهر القـرآن؛ ألمـا        واألول أصوب للحديث، وقد حيمل قول أشهب      

  .من الصيد
  . )٧( هل خيص القرآن خبرب الواحد ؟ وقد اختلف[

  .)٨(] والفأرة هل مها من الصيد؟ يف العقربواختلف
  ـــــــــــــــــ

وهي أنواع، . هذه حية ذكر، وهذا حية أنثى: ق على الذكر واألنثى، فإن أردت التمييز قلتاسم يطل: احلية  )١(
غريب احلديث للحريب : انظر. ةوأي عاقر أعقر من احلي: وقيل. تشترك يف السمية، وبعضها أخبث من بعض

  ).٢/٣٥٠(، حياة احليوان للدمريي )٣/٩٩٩(
  أعلمواهللا. مل أقف عليه  )  ٢(
أمجع العلماء على القول جبملة أحاديث هذا الباب واختلفوا يف ): (١/١٥١(قال ابن عبد الرب يف االستذكار   ) ٣(

  ).تفصيلها
  ).٢/٤٦٣(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ).٢/٤٦٢(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٢/٤٦٣(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ).١/٢٦٨(إحكام الفصول للباجي : انظر.  الواحدأجاز املالكية ختصيص عموم القرآن خبرب  ) ٧(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٨(

ــم [ حكــ
ــل  قتـــــ
ــراب  الغـ
  ]واحلدأة



 
 

  
 

٢٣٨  

يقـتالن للحـديث؛   [قال غري واحـد مـن أهـل العلـم           : حممد عبد الوهاب   فقال أبو 
  . )١(...ومحل أحدمها . ألما ال يؤمن من أذامها

ا بالقتل  )٢(...ال يقتالن إال أن يؤذياه ، وال :/ ه غريوقال   .مهَّ
  .)٣(]وليس بالبني

فإن : قال مالكوأما غري هذين من سباع الطري، فال يقتلهما ابتداءً لعدم النص فيهم،  
   .)٤(فعل فعليه الفدية، إال أن يبتدئه بإيذاء، فال شيء عليه

وكذلك لو أن رجالً عدا على رجل يريـد قتلـه، فدفعـه عـن نفـسه      : قال ابن القاسم 
  . )٥(فقتله؛ مل يكن عليه شيء

  .)٧(ابتدأته )٦(]وإن كان[عليه اجلزاء، :  يف كتاب حممدقال أشهب
ا على أن يصرفها بغري قتل :  يريد أالّ شـيء   وقول ابـن القاسـم  . إذا كان قادر أحـسن 

ا على الغراب    ما اإليذاء، فكذلك ما كان منه أذًى من            عليه، قياسواحلدأة ملا كان شأ 
  .غريمها

 )٨(أا الـسباع كاألسـد  :  يف املوطأ فقول مالك  يف املراد بالكلب العقور،      واختلف
  .)٩(والنمر والفهد
  ـــــــــــــــــ

وللمحرم قتل السباع العادية : (غري واضح ، وهو يف التلقني ) ق(طمس يف األصل ، وهناك حلق يف هامش   ) ١(
طري الغراب واحدأة فأما املبتدئة بالضرر وال جزاء عليه فيها ، وذلك كاألسد والذئب والنمر والفهد ، ومن ال

الكلب العقور واحلية والفأرة والزنبور والعقرب فله قتل ذلك بغري معىن الصيد وليس من ذلك ، وقال 
، ومل أجده )٤٩٢-١/٤٩١ (، اإلشراف)١٦٦ص (، التلقني )١/٣٥٤(املعونة : وانظر يف معناه..) . غريه

  .ذا اللفظ
   .طمس مبقدار كلمة  ) ٢(
  ). ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ). ٢/٤٦٣(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ).٤/١٥٣(، االستذكار )٢/٤٤٢ (املدونة  ) ٥(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(
  ).٢/٤٦٣(النوادر والزيادات   ) ٧(
  .واألسد): ر(يف   ) ٨(
  ).١/٣٥٧ (املوطأ  ) ٩(

حكم قتل  [
سباع الطري  
مــن غـــري  
املنصوص 
]عليـــــــه

 

]ب/٨٢ق[



 
 

  
 

٢٣٩  

  . الوحشيفحمل احلديث على الكلب
  . )١(، وإن مل يعقريقتل الكلب: قال اإلنسي؛ ألنه أنه الكلب: قول أشهبوظاهر 

ر واحلية والفأرة بغري معـىن       العقو للمحرم قتل الكلب  : حممد عبد الوهاب   وقال أبو 
الصقر والبـازي، وال القـرد وال اخلرتيـر، إال أن يبتـدئ          : وليس من ذلك  : قال. الصيد

  .انتهى قوله . )٢(شيء من ذلك بالضرر
ا     :  يف كتاب حممد   وقال مالك  ا وال خرتير قال ابن القاسـم    .)٣(وال يقتل احملرم قرد :

ا وال أهليا وال خرتير  ٧(وفدى ذلك كلَّه : قال مالك .)٦) (٥)(٤(]املاء[ال وحشي( .  
  . )٩ (يف خرتير املاء )٨(ووقف مالك

  .)١١) (١٠(وال شيء يف الضفدع: قال
  .)١٢(وقيل يطعم شيئًا: قال أشهب

ــكو ــوزغ ؟  : ســئل مال ــل احملــرم ال ــالأيقت ــس  : فق ــن اخلم ــست م ال؛ ألــا لي
 بقتلهن، ولو أرخص للناس يف هذا؛ لـزادوا فيـه            اليت أمر رسول اهللا      )١٣(]الفواسق[

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٦٣(النوادر والزيادات   ) ١(
  ).١٦٧ص (التلقني   ) ٢(
  ).٢/٤٦٢(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٤(
  ).٢/٤٦٢(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ) .٤٢٥، ١/٣٨٨(حياة احليوان للدمريي : انظر. املشهور أنه الدلفني   ) ٦(
  .ويرى ذلك كله): ر(يف   ) ٧(
  .واملثبت أصح ملوافقته ملا يف النوادر. حممد): ر(يف   ) ٨(
  ).٣/٥٨ (املدونة  ) ٩(
رِيغُ: ويقال لصغريه. دابة رية وبرية، الواحدة اء: الضفدع)  ١٠( ير ف: قال اجلاحظ. الش وال دِعالض ،ال يصيح 

ه األسفل يف املاء، فإذا صار يف فمه بعض املاء صاح، ولذلك ال تسمع ميكنه الصياح حىت يدخ ل حنكَ
ن خارجاتٍ من املاء: للضفادعِ نقيقًا ، ٣/١٠٦(، حياة احليوان للدمريي )٤/٢٢١(ذيب اللغة : انظر. إذا كُ

١٠٧. ( 
  ).٢/٤٦٤(النوادر والزيادات  ) ١١(
  ).٢/٤٦٤(النوادر والزيادات  ) ١٢(
  ).ر(ملعكوفني مثبت من ما بني ا ) ١٣(

ــم [ حكــ
قتل القرد  
  ]واخلرتير

 

حكم قتل  [
الــــضفدع 
]والــــوزغ

 



 
 

  
 

٢٤٠  

ا كثريا قال رسول اهللاوإمنا الذي . عدد   :مخس... ) ١( .  
وأمـا  . ، ولو مل يقتل يف احلرم؛ لكثرت وغلبتويقتل يف احلرم إن كان حالال : قال

  .)٢(احملرم فشأنه يسري
 والفـأرة مـن الـصيد،       فمنعه احملرم من قتل الوزغِ دليلٌ على أنـه رأى أنّ العقـرب            

  . وأما استثنيا من الصيد، ومنع من قتلهما محايةً لئال يتذرع الناس إىل قتل الصيد
العقرب والفأرة، وقـد ورد يف احلـديثِ احلـثُّ علـى قتلـهما،           أن يلحق ب   والقياس

ولوال أن شأما اإليذاء؛ مل حيض على ذلك، ألنه ال جيوز إتالف نفس احليوان بغـري        
  .علة، وذلك من السرف، ولوال أن شأما اإليذاء؛ مل جيز قتلهما للحالل يف احلرم

ن كان ال جيوز أكله؛ ألنه ليس       خبالف السباع، وإ   )٤)(٣(ومنع من قتل اخلرتير الربي    
  .أن يعدو / من شأنه
  . )٥( والفأرة صغارها وكبارهاتقتل العقرب: وقال

  .)٦(فال ينبغي أن تقتل:  يف صغار السباع والنمور إن كانت ال تفترسوقال ابن القاسم
:  يف كتاب حممـد     وقال أشهب  .)٧(لت؛ فال شيء عليه   وإن قت :  يف كتاب حممد   قال

 والعقرب والفأرة، ما كان من كبار السباع، فإنه تقتل صغارها مع كبارها، وكذلك احلية
   .)٨(صغارها وكبارها سواء

ـا وحـدأة أو صـغار الـسباع علـى غـري إضـرار                  : وقال وال أذى؛ فعليـه    إن قتل غراب
  .)٩(جزاؤه

  ـــــــــــــــــ
  ) .٢٣٦ص (تقدم خترجيه   ) ١(
  ).٢/٤٦٢(النوادر والزيادات   ) ٢(
  . املفرد): ر(ويف   ) ٣(
  ).٢/٤٦٢(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
  ).٢/٤٦٢(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٢/٤٦٢(لنوادر والزيادات ، ا)١/٦١٢ (، ذيب املدونة)٢/٤٤٢ (املدونة  ) ٦(
  ).٢/٤٦٢(النوادر والزيادات   ) ٧(
  ).٢/٤٦٣(النوادر والزيادات   ) ٨(
  ).٢/٤٦٣(النوادر والزيادات   ) ٩(

ــم [ حكــ
ــل  قتـــــ
صـــــغار 
ــسباع  الــ
  ]والنمــور

 ]أ/٨٢ق[



 
 

  
 

٢٤١  

  .كبار السباع يقتل صغارها وكبارها : فقال يف األول
. يف الصنف الذي هو كباره، كاألسد والنمر والفهد، فـصغاره وكبـاره سـواء            : يريد

. ، صغارها وكبارهـا سـواء  )٢( والضبع)١(والصنف الذي هو من صغار السباع، كالثعلب   
  . د أن آذته؛ فال شيء عليهإن قتلها ابتداءً وداها، وإن قتلها بع

فـإن عـدى عليـه    : قال ابن القاسم. ، فإن فعل؛ وداها   )٣( قتل سباع الطري   وكره مالك 
  . )٤(شيء منها، خيافه على نفسه فقتله؛ فال جزاء عليه

  .)٦(]خبالف من قتل سباع الطري[ ،)٥(ءعليه اجلزا:  يف كتاب حممدوقال أشهب
، ألا إذا عدت؛ صارت كالغراب واحلدأة واألول أحسن.  

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
. وهو سبع جبان، مستضعف ذو مكر وخديعة.ثعالب وأثعل:  معروف، واألنثى ثعلبة وثعالة، واجلمعالثعلب  )١(

ه، فإن . الروغان والتماوت: جيري مع كبار السباع، ومن حيلتهولفرط اخلبث واخلديعة  لٍح ه س وسِالح
، حياة احليوان للدمريي )٢/١٩٨(، وذيب اللغة )٢/٣٤٠(العني : انظر. أننت من سالح احلبارى: سالحه

)٢٢٧، ١/٢٢٦.(  
وهي مولعة .  واألنثى على ضبعانات وضباعوجيمع على ضباعني،. ضبعان:  يطلق على األنثى، والذكرالضبع  )٢(

، حياة )٢٨٤، ١/٢٨٣(العني : انظر. إا حتيض: وقيل. بنبش القبور، لكثرة قرمها إىل حلوم بين آدم
  ).٣/١٠٢(احليوان للدمريي 

  ).٢/٤٦٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٣(
ال شيء عليه : فما عدى عليه من الطري ؟ قال : –  أشهب–قلت ): (٢/٤٦٣(والذي يف النوادر والزيادات   ) ٤(

  ). فيه إذا آذاه
  ).٢/٤٦٣(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٦(



 
 

  
 

٢٤٢  

  )١( ]فصل[

ــرم؛    ــائز للمحـ ــر جـ ــيد البحـ ــولصـ ــاىل/ لقـ    ﴾! " # $ ﴿: اهللا تعـ
  . )٣)(٢(اآلية

والبحـر  . وال خالف يف ذلك يف كل ما ال حياة له بعد أخذه، وال حيتـاج إىل ذكـاة         
  . )٤( ذلك سواء سواءواألار يف

فإن فعـل   . ، وال قتل ما صاده غريه من احملرمني       )٥(وال جيوز له أن يصيد طري املاء      
  .وذبح شيئًا من ذلك؛ كان غري ذكي، وعليه اجلزاء
  . )٦(وقد تقدم االختالف يف خرتير املاء والضفدع

  
  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٩٦(املائدة   ) ٢(
أنه حالل للمحرم : د احليتان يف البحر واألار والربك وما أشبه ذلك يف صيقال مالك): ١/٣٥٢ (يف املوطأ  ) ٣(

  )١٥٩ص ( يف التفسري مرويات اإلمام مالك: وانظر. أن يصطاده
  ). ٤/١٣٥(االستذكار : انظر  ) ٤(
ا يالزم املاء، ولذا أضيف للماء، وليس املراد به ما يطري من حيوان البحر؛  ) ٥( ا بري إلباحته للمحرمأي طري  .

  ) .٢/٧٢(، حاشية الدسوقي )٣/٢٥٧(حاشية اخلرشي : انظر
 ) .٢٣٩ص : (انظر  )  ٦(

]أ/١٣٦ر[

يف صـيد  [
  ]البحــــر

 



 
 

  
 

 
 )١( 

وقولـه  ،  )٢(﴾ª » ¬ ® ¯ ° ± ²﴿: ل اهللا تعاىل  قوواألصل يف ذلك    
z y x w v u t s } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿: تعاىل

يبتلي احملرمني بالصيد ليختربهم، ليعلم من يصرب خمافـة   : ، أي )٣(﴾¥ ¦ §̈ 
  .)٤(﴾* + , - . / 0﴿: وقال تعاىلمنه فال يعتدي، فيصطاده تقًى له، 

ــه، حيــرم     ــة أوج ــى مثاني ــصيد عل ــة، واحملــرم يف ال ــه ثالث ــه  /  علي   وحيــل ل
  . يف ثالثةواختلفاثنان، 

وحيـرم  . فيحرم االصطياد، وإن كان االصطياد على صفة تسلم نفسه وتـؤمن حياتـه     
ـا      . قتله، وإن كان ملكًا له قبل إحرامه، أو يف ملك غريه           وأن . فإن ذحبـه؛ مل يكـن ذكي

  .يستأنف ملكه من حاللٍ بشراء أو هبة
ا له وهو حالل، إذا كان يف بيته، وليس يف يده وال حيرم ملكه إذا كان امل لك متقدم

  .)٦)(٥(ليس عليه أن يرسله؛ ألنه أسريه: وقال مالك. وال معه
إن كان يقوده، أو يف قفـص  : فقال مالك إذا كان معه يف رفقة أو يف يده،          واختلف

  .)٧(أرسله
  .)٨( شيء عليهإن كان معه يف رفقة؛ فال: وقال حممد
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٩٥(املائدة    )٢(
 ).٩٤(املائدة    )٣(
 ).٩٦(املائدة    )٤(
  .اشتراه ): ر(ويف   ) ٥(
  ).١/٣٥٢ (، املوطأ)٢/٤٣٩ (املدونة  ) ٦(
  ).١/٦١٦ (، ذيب املدونة)٢/٤٣٩ (املدونة  ) ٧(
وإذا أحرم فعليه أن يرسل كل :  قال مالكمن كتاب ابن املواز): (٤٧٠ - ٢/٤٦٩(يف النوادر والزيادات   ) ٨(

= 

٢٤٣  

]ب/٨٢ق[



 
 

  
 

٢٤٤  

إن كان معه يف رفقة؛ أرسله، فإن مل يرسله حىت مـات            : ويف خمتصر ابن اجلالب   
  .)١(يف يديه؛ كان عليه جزاؤه

  .)٢(ومن أرسله من يده؛ فعليه قيمته. إن سافر به؛ فال شيء عليه: وقال أشهب
  . )٣(ويرسله: فال شيء عليه، يريديف قوله إن سافر به : وقال حممد

 خالف ما ذهب إليه حممد، ولو كان عليـه أن يرسـله؛ مل يكـن    وظاهر قول أشهب  
  .على من أرسله من يديه قيمة

ا وهو حالل أو حـرام، فأدخـل احلـالل       يف العتبية  وقال ابن القاسم   فيمن صاد صيد 
، أو حلّ الـذي صـاده،    )٤(ده احلرم، أو أحرم وهو معه، مث حلّ أو خرج من احللّ           صي

  .)٥(وهو حمرم والصيد معهما، فأكاله؛ فعليهما جزاؤه
  .)٦(ال شيء عليهما: وقال، وخالفين أشهب: قال

ى حممـد أن   أالّ شيء عليه إذا أكل منه بعد أن حلّ، وهذا يرد عل      فحكى عن أشهب  
  .ليس عليه أن يرسله، إال على وجه االستحسان

لقولـه  واالصـطياد    ،)٧(﴾ ® ¯ ° ± ²﴿: لقـول اهللا تعـاىل    فحرم قتل الصيد    
، وحـرم اسـتئناف ملكـه وإن كـان ملكـا            )٨(اآليـة  ﴾ w v u t s﴿: تعاىل

ا فـرده عليـه          لقول النيب   حباللٍ   ه عليـك    إنـا   >: للذي أهدى لـه صـيدـا    مل نـرد إال أن 

 =  ـــــــــــــــــ
  ).ليه فيما يف بيته، وفيما ليس معه عند إحرامهصيد معه، وال شيء ع

  ).١/٣٣٠(التفريع   ) ١(
  ).٢/٤٧٠(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ). ٢/٤٧٠: (النوادر والزيادات  ) ٣(
  . ويف النوادر أو خرج من احلرم  ) ٤(
  ).٢/٤٧٠(، النوادر والزيادات )٤/٦١(البيان والتحصيل   ) ٥(
  ).٢/٤٧١(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ).٩٥(املائدة    )٧(
 ).٩٤(املائدة    )٨(



 
 

  
 

٢٤٥  

  . )١(<حرم
ومل حيرم ملكه إذا مل يكن معه؛ ألنه أمر خارج عما ورد فيـه القـرآن، فبقـي علـى             

  .أصل امللك
مـع   )٣(فكذلك الـصيد . )٢(<ال ينفر صيدها>: يف مكة  لقولهوحرم إذا كان يف يده    

ا،  )٤(احلالل وإذا مل جيز أن ينفّره؛ مل جيز أن يبقى يف يدهيف احلرم يكون آمن.  
  - . / / * + ,﴿: اهللا تعـــــاىل يف معـــــىن قـــــول  واختلـــــف

  .)٦(االصطياد: وقيل. املراد الصيد نفسه: ، فقيل)٥(﴾0
، وأخـذت      : وكال القولني حيتمل؛ ألن الصيد يقع على املصيد، يقـول          هـذا صـيد

ا ا، : وعلى االصطياد، يقول. صيد فهو مصدر صادصاد يصيد صيد.  
 وأصحابه أن املراد االصطياد، وأال شيء عليه إن بقـي يف ملكـه إذا مل     وقول مالك 
  . )٧(يكن يف يده معه

، )٨(الـصيد نفـسه  : وقال مرة. املراد االصطياد:  مرة، فقال فيه عن الشافعي   واختلف
  . على امللكومحل اآلية. وعليه أن يرسل ما كان يف بيته

واحتج من أجاز ملكه بالنكاح؛ لتقدم اإلحرام، فإنه ال يؤمر بالفراق، وال جيـوز أن   
ا بعد اإلحرام  يستأنف نكاح.  

  ـــــــــــــــــ
ا حيا مل يقبل   ) ١( ا وحشي٢/١٠) (١٨٢٥(أخرجه البخاري يف جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم محار( ،

  . ، من حديث الصعب بن جثامة )٢/٨٥٠) (١١٩٣(، باب حترمي الصيد مسلم يف احلج
، باب حترمي ، ومسلم يف احلج)٢/١٢) (١٨٣٣(باب ال ينفر صيد احلرم أخرجه البخاري يف جزاء الصيد،   ) ٢(

  .  {، من حديث ابن عباس)٢/٩٨٦) (١٣٥٣(مكة وصيدها 
  . الطري): ر(ويف   ) ٣(
  . مع احلل): ق(ويف   ) ٤(
 ).٩٦(املائدة    )٥(
  ).٢/٢٤٢(، احملرر الوجيز البن عطية )١/١٧٣(أحكام القران البن العريب املالكي : انظر  ) ٦(
  . حمموال): ر(ويف   ) ٧(
  ).٢٩٢- ٧/٢٩١(رفعت فوزي ، اموع : حتقيق) ٣/٤٦٣(األم : انظر  ) ٨(

 ]أ/٨٣ق[



 
 

  
 

٢٤٦  

بالبين؛ ألنه جيوز أن تكون معـه وتـضاجعه، خبـالف       )١(وليس االحتجاج بالزوجية  
 عـن القتـل     أن النـهي إمنـا ورد     : الصيد أنه يرسله إن كان معه، والوجـه فيـه مـا تقـدم             

 ملكًا وهو معه؛ لئال يكون خائفًا منـه، ومـا كـان يف      )٢(]فيه[واالصطياد، وأن يستأنف    
مبكة صيداً مبدينة أخـرى،   )٣(]حمرم[فقد جيوز أن يشتري وهو . بيته فخارج عن ذلك

  . وتقبل هبته 
، وال فرق بني ذلك، وال بـني أن                   وقول حممد أال شيء عليه إن كان يف رفقةٍ حسن

 يف داره وهو يف تلك املدينة، وال بني أن يكون معه يف رفقة، خبالف أن يكـون      يكون
  .)٤(معه خائفًا منه، وقد ي أن يزيله من الظلِّ ويكون مكانه
  : والسابع اصطياده وقتله للضرورة، ففيه ثالثة أقوال

  .ال جزاء عليه: وقيل. جيوز، وعليه اجلزاء: وقيل. ال جيوز قتله: فقيل
ألنّ اهللا : قال. يأكلها، وال يصيد:  يف احملرم يضطر إىل امليتة     يف املوطأ  فقال مالك 

تعاىل مل يرخص يف قتل الصيد يف حالٍ من األحـوال، ورخـص يف أكـل امليتـة عنـد                    
  .)٥(الضرورة

مـن  مل يـرخص فيـه يف حـال    : أن ال يأكله، وإن مل تكن ميتة؛ لقوله     : وهذا يقتضي 
  . األحوال، مثل أحد القولني يف املضطر إىل اخلمر

لو نـابين ذلـك؛ ألكلـت الـصيد، وإن كانـت امليتـة              : وقال حممد ابن عبد احلكم    
  .)٦(موجودة

ا لضرورةوقال أبو حممد عبد الوهاب ٧(عليه جزاؤه:  فيمن قتل صيد( .  

  ـــــــــــــــــ
  .الزوجه): ر(ويف   ) ١(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٣(
  ) .٢/١٢(اب ال ينفر صيد احلرم كتاب الصيد، ب: صحيح البخاري: انظر  ) ٤(
  ).١/٣٥٤ (املوطأ  ) ٥(
  ).٣/١٤٠(املنتقى   ) ٦(
  ).١٦٥ص (التلقني   ) ٧(



 
 

  
 

٢٤٧  

  جيـــوز لـــه، وعليـــه : عـــه عنـــد الـــضرورة، أو يقـــولمين/ وهـــذا حمتمـــل أن
  .جزاؤه

  .)١(ال جزاء عليه: وقال األوزاعي
إذا جـاع،   /  أن جيوز الصيد والقتل عند الضرورة إلحياء نفس، ليس له ذلك           وأرى

    . ومل خيف على نفسه
  وت ؟ يف امليتة هل يأكل منها إذا اضطره اجلوع، أو حىت خيشى املوقد اختلف 

ا وهو حـالل، مث أحـرم وهـو يف يديـه؛ دفعـه لـصاحبه إن كـان                   وإن استودع صيد
ا بقي يف يديه حىت يقدم، فريده عليه ا، وإن كان غائب حاضر .  

وال يرسل متـاع النـاس، ويـضمنه إن فعـل، وإن            :  يف كتاب حممد   قال ابن القاسم  
  .)٢( أحرم أرسله، وغرم قيمته لصاحبهاستودعه بعد أن

ا؛ رده عليه يريد إذا غاب، وإن كان حاضر.  
ا من حالل       يف كتاب حممد   وقال ه عليه، ويلـزم ذلـك      : ، يف حمرم اشترى صيديرد

  .)٣(البائع شاء أو أىب
  . )٤( اجلزاءيرسله، فإن رده على بائعه؛ كان عليه: وقال ابن حبيب

  
  

  
  ـــــــــــــــــ

  .واهللا أعلم. مل أقف عليه  ) ١(
  ).٢/٤٧١(النوادر والزيادات   ) ٢(
وإذا اشترى احملرم :  ومن الواضحة قالومن كتاب ابن املواز): (٢/٤٧١(والذي يف النوادر والزيادات   ) ٣(

  ). صيدا، فعليه أن يرسله، وإن حل
كذا يف النوادر والزيادات ). وإذا مل يرسله احملرم وجهل، فرده على بائعه؛ فعليه جزاؤه: (قال ابن حبيب  ) ٤(

)٢/٤٧١.(  

]ب/١٣٦ر[

]ب/٨٣ق[
 



 
 

  
 

٢٤٨  

  )١( ]فصل[
  : حلم الصيد على احملرم على ثالثة أوجه

  .ما ذحبه احملرم، أو قتله باصطياد: حرام، وهو
ما ذحبه احلـالل لنفـسه، أو لغـريه ممـن هـو حـالل، فهـو حـالل                 : وحالل، وهو 

وكذلك، ما صاده احملرم وذحبه له قبل أن حيرم، مث أحرم من ذبح لـه وهـو       . للمحرم
؛ جيوز أكله للمحرم، كان من ذبح له أو غريهذكي .  

، فإن كـان صـيده       : والثالث ما صيد للمحرم بعد إحرامه، أو صيد قبلُ وذبح له بعد
أو ذحبه بأمره؛ مل حيل أكله حبال، وهو غري ذكي، وعلى اآلمر جزاؤه؛ ألن إراقة دمه             

  .كان بأمره
، وجيـوز أكلـه للحـالل       إىل أنه ذكـي    فذهب عثمان    إذا مل يكن بأمره،      واختلف

  . )٢(كلوا، فإمنا صيد من أجلي: ولغري من ذبح له من احملرمني، وقال ألصحابه
 يف امتناعه، محايةً لئال يتذرع احملرم يف وقد يكون ذلك منه على وجه االستحسان    

ا غري ذكي االصطياد، ألنه ال يكون ذكي.  
  .)٣(ليس بذكي، وال يأكله حالل وال حرام:  من أصحابهوغريه وقال مالك
إن أكل منه من ذبح من أجلـه علـى ثالثـة             :)٤(]منه[بعد القول مبنع األكل     واختلف  

  : أقوال
  . عليه جزاؤهفقيل
  .ال شيء عليه: وقيل
  .إن علم؛ فعليه اجلزاء، وإال فال: وقيل

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ). ١/٣٥٤) (٧٨٦(، باب ما ال حيل للمحرم أكله من الصيد ؛ كتاب احلج يف املوطأأخرجه مالك  ) ٢(
  ).٤٦٦- ٢/٤٦٥(، النوادر والزيادات )٤/٥٩(البيان والتحصيل   ) ٣(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(

ــم [ حكــ
أكــــــل  
ــرم  احملـ
ــن  مـــــ
ــصيد   ]الـ

 



 
 

  
 

٢٤٩  

  . فال شيء عليهوإن أكل منه حمرم غري من ذبح من أجله، وهو ال يعلم؛
؛ ألنّ اجلزاء إمنـا               واختلف   إذا علم هل عليه جزاؤه، وأالّ جزاء يف ذلك كله أحسن

ــصيد  ــس ال ــإتالف نف ــق ب ــذبح،  يتعل ــان االصــطياد وال ــد ك ــه، وق ــة دم   ومل /  وإراق
، وإن كان ذلك مل يلزم باألك   . ليلزم صائده وال ذاحبه جزاءٌ
  . وإن أشرك بالنية فذبح لنفسه وللمحرمني فهو أخف

، إال أن يكون ذحبه لنفسه يف   )٢) (١(وجيوز أكله للحالل واحلرام؛ حلديث أيب قتادة      
  . معىن التبع، ولوال من معه مل يذحبه

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
فارس رسول  ،مي املدينلَ السعمرو أو النعمان:  اخلزرجي، ويقالرياحلارث بن رِبعي األنصاأبو قتادة : هو  ) ١(

ح واألشهر مات سنة أربع ومخسني،ا شهوده بدر ومل يصح،ا وما بعدهادشهد أح اهللا  انظر . على األص : 
  ) . ٧/٣٢٧(، اإلصابة )٦/١٥(الطبقات الكربى 

 ألصحابه يأكلوا منها؛ أخرجه البخاري يف  يف صيده حلمارٍ وحشي، وإباحة النيب ادة حديث أيب قت  ) ٢(
، باب ، ومسلم يف احلج)٢/٨) (١٨٢١(جزاء الصيد، باب إذا صاد احلالل فأهدى للمحرم الصيد أكله 

  ). ٨٥٢-٢/٨٥١) (١١٩٦(حترمي الصيد للمحرم 

 ]أ/٨٤ق[



 
 

  
 

٢٥٠  

 
 )١( 

؛  الصيد يف احلرم حرا    فـدخل يف    )٢(﴾® ¯ ° ± ²﴿ : لقـول اهللا تعـاىل    م ،
ا عموم اآلية احلالل حيرم أو يدخل احلرم، ألنه يصري بذلك حرام.  

ا      : أحرم إذا دخل يف احلـرم، وأـم وأجنـد         : يقال امـة وجنـد وأمـسى  . إذا أتـى
  .)٣(إذا دخل يف الصباح واملساء: وأصبح

 أخرجـه البخـاري   <تلـى خالهـا   ال ينفـر صـيدها، وال خي      >: يف مكـة   وقال النيب   
  . )٤(ومسلم

فيحرم على احلالل يف احلرم قتل الصيد واصطياده، وإن كان االصطياد على صـفة           
  . تسلم فيه نفسه، وحيرم تنفريه

أن يبقى  :  يف املدونة   إذا صاده يف احللِّ وأدخله احلرم، فأجاز ذلك مالك         واختلف
ايف ملكه،  ٥(وأن يذحبه ويكون ذكي(.  

ا وهـو حـالل أو حـرام، فأدخـل       فقال يف العتبية ومنعه ابن القاسم   فيمن صاد صـيد 
احلالل صيده احلرم، أو أحرم وهو معه مث حل، أو خرج مـن احلـرم، أو حـلّ الـذي                 

. اؤه، ألنه وجب عليـه إرسـاله     صاده وهو حمرم، والصيد معهما، فأكاله؛ فعليهما جز       
  .)٦(ال شيء عليهما: ، وقالوخالفين يف ذلك أشهب: قال

  ـــــــــــــــــ
 ).ق(ما بني املعكوفني ساقط من   )  ١(
  ).٩٥(املائدة    )٢(
  : يبني ذلك قول الشاعر. إذا أتى احلرم، وإذا أحرم حبجة أو عمرة: أحرم الرجل فهو حمرم وحرام: يقال  ) ٣(

  فدعا فلم أر مثله خمذوالً  قتلوا ابن عفان اخلليفة حمرما 
ا حبج وال عمرة: يريد ٣/٣٩٩(ملنتقى ا: انظر. أنه كان يف حرم املدينه، وال خالف أنه مل يكن حمرم.(  

  ). ٢٤٥ص (تقدم خترجيه   ) ٤(
  ).٢/٤٤٤ (املدونة  ) ٥(
  ).٢/٤٧٠(، النوادر والزيادات )٤/٦٩(البيان والتحصيل   ) ٦(

إذا صاده  [
ــلّ  يف احل
وأدخلـــه 
ــرم ]احلــ



 
 

  
 

٢٥١  

 وابـن عبـاس وعائـشة وطـاووس وأمحـد وإسـحاق             ابن عمـر   عن وذكر ابن املنذر  
  . )١(أن عليه أن يرسله: مثل ذلكوأصحاب الرأي 
  .)٢(وإن ذحبه فعليه جزاؤه:  قال ابن عمر

  .)٣(إن مل خيل سبيله وباعه؛ فعليه جزاؤه: وقال أصحاب الرأي
وال فرق بني احلالل حيرم ويف يده صـيد، أو يـدخل احلـرم، فإمـا أن          . وهو أقيس 

عليهمـا أن يرسـاله؛ ألن   : أو يقـال .  جـائز ال شيء عليه فيهما؛ ألنه ملكه بوجـه   : يقال
ا مبا عقد من اإلحرام، أو يدخله يف احلرم كاالبتداء متادي اليد بعد أن صار حمرم .  

ق بينهما، بأن قال      وظاهر قول مالك   ما فرإنَّ شأن أهـل مكـة يطـول        :  املساواة، وإن
  ]ب/٨٤ق[  . )٤(ام القالئلوأما احملرم؛ فشأنه األي./ وهم حملون يف ديارهم

. ال حيل الصيد عند الضرورة، خبالف امليتة:  ألنه قال.)٥( غري هذاوقوله يف املوطأ 
ـا إذا أتـى مـن ناحيـة التنعـيم               فكيف مبن هو قادر على أن يذحبه يف احللّ يأكلـه طري ،

وجيب على قوله أن يفرق بـني املكـي والطـارئ    . س يتغري فيهولي ،)٦(وأبعده اجلعرانة
  . الذي مقامه أيام حجه وينصرف، فيمنعه هلذا، ويبيحه للمكي

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 واهللا أعلم. مل أقف عليه  )  ١(
 واهللا أعلم. مل أقف عليه  )  ٢(
 ).٢/٥٧٢(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٠٦(بدائع الصنائع : انظر  )  ٣(
  ).٢/٤٤٤ (املدونة  ) ٤(
  ).١/٣٥٤ (املوطأ: انظر  ) ٥(
  .باجلعرانة): ق(يف   ) ٦(



 
 

  
 

  )١(]فصل[
؛  لقول النيب االصطياد يف حرم املدينة حرام :<٣(< حرام)٢(ما بني البتيها( .  

  زاء؟ وهل هو ذكي؟  إن تعدى وصاد، هل فيه جواختلف
  . )٤(ال جزاء فيه: يف املدونة فقال مالك

ليس كالـذي يـصاد مبكـة،       : قال مالك :  يف منع أكله    يف كتاب حممد   وقال أشهب 
  .)٥(وإين ألكرهه

عليـه  : )١٠)(٩(وابـن أيب ليلـى     )٨)(٧(وابن أيب ذئـب    )٦(قال ابن نافع  : وقال ابن القصار  
  . )١١(اجلزاء

  / .فعلى هذا حيرم أكله
  . )١٣(فيه اجلزاء )١٢(]وأن[وهو أقيس، أن ال يؤكل، 

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
 فإذا ،بات ما بني الثالث إىل العشر ال: ومجع الالبة. وهي األرض اليت قد ألبستها حجارة سود،ة احلر:الالبة  )  ٢(

 )١٥/٢٧٥(، ذيب اللغة )١/٣١٤( يب عبيد غريب احلديث أل. فهي الالب واللوب لغتان؛كثرت
، باب فضل ، ومسلم يف احلج)٢/٢٢) (١٨٧٣(أخرجه البخاري يف فضائل املدينة، باب البيت املدينة   ) ٣(

  .  حديث أيب هريرة ، من)١٠٠٠-٢/٩٩٩) (١٣٧٢(املدينة 
، البيان والتحصيل )٢/٤٧٨(النوادر والزيادات : وانظر). ١/٦١٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٤٤ (املدونة  ) ٤(

  ).٧٧ص ( من املسائل املستخرجة من األمسعه للعتيب ، كتاب احلج)٤٥، ٤/١٩(
أفيؤكل ما : قيل. وزاد يف كتاب حممد): (٢/٤٧٨(، وليس فيه ألشهب ذكر، بل الذي فيه وجدته يف النوادر  ) ٥(

  ).ال أدري: فروجع، فقال. ما هو مثل ما صيد حبرم مكة، وإين ألكرهه:  وذبح ؟ قال– املدينة –صيد ا 
.  ال يرى يف صيد املدينة اجلزاءعوالذي يف االستذكار أن ابن ناف: قلت): ٤/٢٠(البيان والتحصيل   ) ٦(

  ).٨/٢٣٣(االستذكار 
: روى عن فقيه املدينة،القرشي، العامري، املدين، ، ابن أيب ذئب الرمحن بن املغرية حممد بن عبد: هو  ) ٧(

: انظر. هـ١٥٩: وقيل. ١٥٨سنة ، وخلق كثري، تويف الزهري، وحممد بن املنكدر، ونافع موىل ابن عمر
  .)٧/١٣٩(سري أعالم النبالء ، )٢٥/٦٣٠(ذيب الكمال 

  ).١/٥٠١(، واإلشراف للقاضي عبدالوهاب )٤/١٩(البيان والتحصيل : انظر. حكاه األري  ) ٨(
، األنصاري مفيت الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرمحن اإلمامالعالمة . ابن أيب ليلىالرمحن  حممد بن عبد: هو  ) ٩(

ذيب الكمال : انظر. هـ١٤٨ سنة مات ابن أيب ليلى.  أيب حنيفة يف الفقهلإلماما كان نظري. الكويف
  . )٦/٣١٠(سري أعالم النبالء ، )٢٥/٦٢٢(

  .)٧/٢٣٦(احمللى  ) ١٠(
  . عن أيب احلسن أنه مكروه) ٣/٣٩٩(والذي يف املنتقى  ) ١١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من  ) ١٢(
ال يوجد نص يف وجوب اجلزاء على من قتل فيه صيدا يف حرم املدينة، وال يصح قياسه على حرم مكة   )١٣(

= 

٢٥٢  

ــم [ حكــ
الصيد يف  
ــرم  حــــ
  ]املدينــة

 ]أ/١٣٧ر[



 
 

  
 

٢٥٣  

 
 )١(  

ااجلزاء جيب على احملرم يف  الصيد إذا كان القتل عمد  .  
ا أو تكرر العمد،       واختلف   يف :  وغريه مـن أصـحابه  فقال مالكإذا كان خطأ أو سهو

  . )٢(مجيع ذلك اجلزاء
ال جـزاء يف غـري العمـد، وال يف العمـد إذا تكـرر،      : وقال حممد ابن عبد احلكـم     

وهو نـص  : قال. رة، إال ما وعد اهللا يف اآلخرة، أو يعفو عنهوليس عليه فيما بعد أول م     
  . )٣(يف كتاب اهللا

أن ال شيء فيما     :وأيب ثور  )٧(وطاووس )٦)(٥( وسعيد بن جبري   )٤(ابن عباس وهو قول   
  .)٨(سوى العمد

، فهـو متعمـد     )٩(﴾¸﴿: وم قولـه  واحتج من نصر القول األول يف الناسي بعمـ        

 =  ـــــــــــــــــ
 ) .٢/٩٧(رح الكبري ، حاشية الدسوقي على الش) ٣٦٣(النكت والفروق : انظر. فاحلرمتان خمتلفتان 

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٤٤٦ (املدونة  ) ٢(
 ).٣/٣٢٤(الذخرية : انظر   )٣(
ونقل : قلت). ٧/٢١٥(ومن طريقه ابن حزم يف احمللى ). ٤٣٨، ٣/٣٩٦(أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه    )٤(

   ).٢/١٧٨(أحكام القرآن . القول باجلزاء يف العمد واخلطأ والنسيانب ابن العريب عن ابن عباس
 إذا أتاه أهل  كان ابن عباس. احلافظ املقرئ املفسر الشهيداإلمام بن هشام، سعيد بن جبريأبو حممد، : هو  ) ٥(

. ٩٥ يف شعبان سنة  احلجاجقتله. اء؟ يعين سعيد بن جبريأليس فيكم ابن أم الدمه: الكوفة يستفتونه، يقول
  . )٤/٣٢١(سري أعالم النبالء ، )١٠/٣٥٨(ذيب الكمال : انظر

  ).٧/٢١٥(احمللى   ) ٦(
  ).٧/٢١٦(احمللى   ) ٧(
م القران للقرطيب ، اجلامع ألحكا)٢/١٧٨(، أحكام القران البن العريب )٤٣-٧/٤١(تفسري الطربي : انظر  ) ٨(

)٦/٣٠٧.(  
  ).٩٥(املائدة    )٩(



 
 

  
 

٢٥٤  

  . أو نسي حترمي ذلك، ويف املخطئ يف الدية باخلطأ)١(للقتل، وإن نسي أنه يف إحرام
أن األصل يف قتل الصيد عدم الغرم، فال جيب إال فيمـا ورد  : واحلجة للقول اآلخر  

 :لقولـه تعـاىل  فيه النص، وألن مفهوم اآلية توعد من أتى ذلك جرأةً وقصد االنتهاك؛         
﴿Ñ Ð Ï﴾)٢(.  

ــه ــذا مـــن)٣(﴾ Ü Û Ú Ù Ø﴿: وقولـ ــاب/ ، وهـ ــوم اخلطـ   ، وال )٤(مفهـ
  .يتوجه مثل ذلك على املخطئ والناسي؛ يتوعد باالنتقام ويذوق وبال أمره

آليـة  وألن ا . ، فال جيب فيهـا شـيء إال بآيـة أو سـنة أو إمجـاع               )٥(وألن الذمة بريئة  
ا على من أفطر يف  خرجت خمرج التغليظ والتوعد بالعقوبة، فلم يقس عليه الناسي قياس

  .وألنه شرط العمد، فال يلحق غريه إال بدليل. رمضان؛ ألن كليهما حق هللا تعاىل
ا      : فقد أوجب اهللا الكفارة يف قتل اخلطأ؟ قيـل        : فإن قيل  وأسـقط عـن املفطـر ناسـي

تبع حيث ورد فبان بذلك أنه شر. الكفارة ع ي .  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  . يف حرام): ر(يف   ) ١(
 ).٩٥(املائدة    )٢(
 ).٩٥(املائدة    )٣(
هو داللة اللفظ على ثبوت حكم املذكور للمسكوت عنه الشتراكهما يف علّة احلكم : مفهوم اخلطاب   )٤(

 ).٣٣٣ص (، إيضاح احملصول )٢/٥١٤(كام الفصول إح: انظر. املفهومة بطريق اللغة
مة: (هذه قاعدة فقهية   )٥(  ).٥٣ص (األشباه والنظائر للسيوطي : انظر). األصل براءة الذِّ

 ]أ/٨٥ق[



 
 

  
 

٢٥٥  

  )١( ]فصل[
ا لقتلـه، هـل عليـه         واختلف ا وال خطـأ، ولكنـه كـان سـبب إذا مل يقتله احملرم عمد 

  اجلزاء؟ 
  : وذلك يف سبع مسائل

، فعطب )٤(])٣(بأطنابه[، فتعلق )٢(إذا ضرب فسطاطًا: إحداها صيد .  
  .إذا فر الصيد لرؤيته، فعطب: والثاين
ا، فعطب فيه صيدإذا نص: والثالث ب شركًا لسبع أو حفر له بئر .  
ا، فقتله: والرابع إذا دلّ على صيد حالالً أو حرام .  

ا، فقتله: واخلامس إذا أعان حالالً أو ناوله سوطًا أو رحم .  
  . إذا أمر غالمه بإرسال صيد، وظن أنه أمره بقتله: والسادس
  . إذا قتله يف يده حاللٌ: والسابع

  .)٥(فال شيء عليه:  فيمن ضرب فسطاطه، فتعلق به صيد، فعطبسمفقال ابن القا
  .وال وجه هلذا. )٦(أن عليه اجلزاء:  عنهوذكر ابن اجلالب

ا، ففزع منه، : وقال إن رأى الصيد حمرم]فانكسر من غري أن يفعل به شـيئًا  )٧(]ففر :

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
 جمتمع أهل الكورة حول :ا وهو أيض،سرها يقال بضم الفاء وك. من بيوت الشعر اخلباء وحنوه:الفسطاط  )  ٢(

، )٢/١٦٣(مشارق األنوار : انظر.  عمود اخلباء الذي يقوم عليه: وأصله، مسى فسطاط مصر: ومنه.جامعها
 )٧/٣٧١: فسط(لسان العرب 

احملكم البن سيده .  أطناب:مع واجل، وهو احلبل الذي يشد إىل الوتد،بضم الطاءطُنب : مفرده: أطناب  )  ٣(
 )٣/١٤٠(، النهاية يف غريب احلديث واألثر )١/٣٢٠(، مشارق األنوار )٩/١٨٨(

  . به): ق(ويف   ) ٤(
  ).١/٦١٤ (، ذيب املدونة)٢/٤٣٨ (املدونة  ) ٥(
  ).١/٣٣٠(التفريع   ) ٦(
  ).ق( مثبت من ما بني املعكوفني  ) ٧(

إذا تــسبب [
احملرم يف  

  ]قتل الصيد 
 



 
 

  
 

٢٥٦  

  . )١(عليه اجلزاء
  . )٢(ال شيء عليه: هبوقال أش

ال شيء عليه، إال أن يكون من احملرم حركةٌ يفـر      :  يف كتاب ابن حبيب    وقال أصبغ 
  . )٣(هلا

وأما حركته لشغله فال تكون حرمة الصيد أعلى من حرمـة           . حركة على الصيد  : يريد
عليه شيء آلدمي إن عطب، وكـذلك الـصيد ال جـزاء       ومثل هذا ال يتعلق بفعله      . آدمي
  . عليه

فيمن نصب شركًا للذئب أو للسباع خمافـةً علـى غنمـه أو نفـسه،                وقال ابن القاسم  
  ا للسارق أو عمـل          ألن مالكًا قال  . عليه اجلزاء : فعطب فيه صيد فيمن حفر يف مرتله بئر 

  .)٤(ضمن ديته: غريهشيئًا يتلف به السارق، فوقع فيه 
ا خياف على الصيد منه؛ فعليه اجلزاء، وإال فال: وقال أشهب ٥(إن كان موضع( .  
ا ال خياف على الصيد منه: وهذا أحسن أال شيء عليه إذا كان موضع .  

وإن كان خياف عليه، ونصب ليدفع الذئب أو السبع عن غنمه، أو يدفع السبع عـن            
  .عليه اجلزاء : ذلك/ لى إصرافه بغرينفسه، ويقدر ع

 فـيمن  وإن كان ال يقدر على إصرافه إال بذلك ؛ كان عليه اجلزاء على أصـل مالـك     
فإذا مل يبح ذلك له لصيانة نفسه؛ مل جيـز يف صـيانة   . أنه يأكل امليتة: اضطر إىل الصيد 

  .املال
ن خيشى تلف الشيء الكـثري؛       أن مينع إن خشي تلف الشاة والشاتني، وإن كا         وأرى

  .جاز أن ينصب لتغليب أحد الضررين
  ـــــــــــــــــ

 املدونة:  كما يفيتوهم أن النقل البن اجلالب كون الضمري يعود ألقرب مذكور، ولكن املقصود ابن القاسم  ) ١(
  ).٢/٤٦٨(، النوادر والزيادات )١/٦١٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٣٨(

  ).٢/٤٦٨(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).٢/٤٦٨(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٢/٦٩٢ (، اجلامع ملسائل املدونة)١/٦١٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٣٩ (املدونة  ) ٤(
  ).٦٩٣و٢/٦٩٢ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٤٦٩(النوادر والزيادات   ) ٥(

 ]ب/٨٥ق[

 مـــــــن[
ــصب  نـــ
شــــــركًا 
فوقع فيـه   
ــيد   ]صـــ



 
 

  
 

٢٥٧  

ا على صيد، فقتله املـدلول؛ فليـستغفر             : وقال مالك  إن دلّ احملرم حالالً أو حرام
  .)١(اهللا الذي دلّه، وال شيء عليه

ا[إن دلّ :  يف كتاب حممد  وقال ا   أو حالالً، وأعانه)٢(]حرام بأن ناوله سوطًا أو عـص 
، ال جزاء عليه ا؛ فهو آمثٌ ٣(أو قوس(.  

ا. ال شيء على الدال: وقال عبد امللك ا ودلّ حالال أو حرام وإن كان حمرم.  
ا فقتله؛ فعلى كـل واحـد جـزاء          : وقال أشهب  وإن دلّ حـالال فقتـل؛   . إن دلّ حرام

  .)٤(وكذلك، إن ناوله سوطا.  شيء عليهفليستغفر اهللا، وال
؛ فداؤه أحب إيلّ:  عن ابن وهبوذكر ابن شعبان   . إن دلّ حمرم حالالً

   .)٦( وعطاء)٥(قول الليثوهو . يفديه: أشهب وقال
  .)٧ (ب  ابن عباسقولوهو : قال ابن وهب

ا كان يف يده، فظـن أنـه قـال        :  فيمن أمر غالمه   وقال مالك  اذحبـه،  : أن يرسل صيد
، وال يضع عنـه خطـؤه          . )٨(على سيده اجلزاء  : فذحبه ا اجلزاءُ وعلى العبد إن كان حمرم
  .)١٠(ولو أطاعه فذحبه؛ فعليهما اجلزاء: قال .)٩(اجلزاء

  ـــــــــــــــــ
، اجلامع ملسائل )٢/٤٦٧(، النوادر والزيادات )١/٦١٥ (، ذيب املدونة)٤٣٣-٢/٤٣٢ (املدونة  ) ١(

  ).٢/٦٩٣ (املدونة
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٢(
الً على صيد فقتله؛ فال جزاء على الدال وإذا دلّ حمرم حال): (٢/٤٦٧(ونص ما يف النوادر والزيادات   ) ٣(

  ).وكذلك، إن ناوله سوطًا. وليستغفر اهللا
وإذا قطع رجل صيد، وذحبه اآلخر؛ فعليهما اجلزاء : قال أشهب): (٢/٤٦٧(نص ما يف النوادر والزيادات   ) ٤(

ا ٢/٦٩٣ (اجلامع ملسائل املدونة: وانظر). مجيع.(  
قال . املصرية  احلافظ عامل الدياراإلمام،  الفهمي موالهمالرمحن  بن سعد بن عبدالليثأبو احلارث، : هو  ) ٥(

  للشريازياءطبقات الفقه: انظر. ١٧٥سنة تويف .  إال أن أصحابه مل يقوموا به، أفقه من مالكالليث: الشافعي
  )١٥٦-٨/١٣٦(سري أعالم النبالء ، )٧٨ ص(

  ).٩٠- ٨٩(، منسك عطاء )٤/١٢٥(، االستذكار )٢١/١٥٥(التمهيد   ) ٦(
  ).٤/١٢٥(االستذكار : انظر  ) ٧(
  ).٢/٤٣٣ (املدونة  ) ٨(
  ).٢/٤٣٣ (املدونة: انظر. هو قول ابن القاسم  ) ٩(
  ).١/٦١٥ (، ذيب املدونة)٢/٤٣٣ (املدونة ) ١٠(

الداللــــة [
على الصيد  
ــة  واملعاونـ
ــه ]عليـــــ

 



 
 

  
 

٢٥٨  

أن ال شيء على السيد، كان العبد حالال أو حراما؛ ألن اخلطأ من العبد، : قياسوال
  . )١(﴾Î Í Ì Ë Ê﴿: قال اهللا تعاىلوليس من السيد، 

وإن . فإن أمره فذحبه؛ كان على السيد جزاؤه، ألن العبد مع سيده يف معىن املكره             
ا مل يكرهه؛ فعلى العبد جزاء آخر إن كان حرام.  

، فأمسكه ملن قتله      يف احملرم  وقال وعلـى القاتـل إن كـان    . عليه اجلزاء:  بيده صيد
ا جزاء آخر   وإن مل ميـسكه لـه، وإمنـا أمـسكه          . وإن كان حالالً فال شـيء عليـه       . حرام

ا؛ كان اجلزاء على القاتل وحده          ؛ كـان      . لريسله، فإن كان القاتل حرام وإن كان حـالالً
  .)٢(على املمسك اجلزاء 

 أمـسكه  )٣(]كـان [يء عليه؛ ألن القتل من غريه، ألنه مل يتعد إذا         أن ال ش   :والقياس
ا يف   / وإن. لريســـله ــزاء، ألنـــه كـــان متعـــدي ــاله؛ كـــان عليـــه اجلـ   مل يـــرد إرسـ
وإن . وإن نازعه فيه حمرم، فمات بينهما؛ كان علـى كـل واحـد منـهما جـزاء               . إمساكه

  ا يف منازعتــه كــان متعــدي/ نازعــه حــاللٌ؛ كــان علــى مــن كــان بيــده اجلــزاء، ألنــه 
  .له، وقد كان عليه أال ميكّنه منه فريسله

كان علـى كـل      إن كان قتله يف يده حاللٌ يف احلرم؛       :  يف كتاب حممد   وقال أشهب 
وإن كان يف احللّ غرم له قيمته، واجلـزاء         . واحد اجلزاء، ويغرم احلالل قيمته للمحرم     

  . )٤(على احملرم وحده 
على القاتل القيمة ما مل يكن أكثر من اجلزاء، فال يلزمه إال اجلزاء؛ ألن : قال حممد

  .)٥(احملرم يقول كنت أقدر على السالمة بإطالقه، فعليك ما أدخلت علي بقتله
 إن ذحبه بعد ما حـلّ،       أنه:  يف العتبية  وقد تقدم قول أشهب   . وليس هذا قول أشهب   

أن لـه أن  :  يف هذا لقـول بعـض أهـل العلـم      وإمنا احتج أشهب  . وأكله؛ فال شيء عليه   
  ـــــــــــــــــ

  ).١٦٤(األنعام    )١(
  ).١/٦١٦ (، ذيب املدونة)٢/٥٠٤ (املدونة  ) ٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
  ).٢/٤٧٠(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ).٤٧١-٢/٤٧٠(النوادر والزيادات   ) ٥(

]ب/١٣٧ر[

 ]أ/٨٦ق[



 
 

  
 

٢٥٩  

وإن كان إمنا يتبعـه ألجـل مـا أدخلـه فيـه؛ مل يرجـع إال              . ميسكه اآلن، وبعد أن حيل    
  .باجلزاء قل أو كثر

 ويف غريه، يف اجلماعـة جتتمـع علـى     يف هذا السؤال    وابن القاسم  وقد ذهب مالك  
  .)١(أن على كل واحد منهم اجلزاء كامالً : قتل صيد

ا على الكفارة يف قتل اخلطأ إذا قتل مجاعة رجال          أن على كل واحـد الكفـارة       : قياس
  .كاملة

على مجيعهم جزاء واحد؛ ألنّ كفارة هذا ديته فأشـبه الديـة   : وقال بعض أهل العلم  
  . )٢(يف قتل اخلطأ

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٦١٦ (، ذيب املدونة)٢/٤٣٣ (املدونة  ) ١(
  ).٧/٢٣٧(احمللى : انظر  ) ٢(



 
 

  
 

٢٦٠  

  )١(] فصل[
ا يف احللّ، وأرسله يف احلرم يف موضع يعيش فيه؛ فال شيء  وإن أخذ احملرم صيد

  .عليه
ا من احلـرم، فـسرحه يف احلـل     : قال أشهب  فـإن كـان ممـا ينجـو     . وإن أخذ صيد

  .)٢(وإن كان مما ال ينجو بنفسه؛ فعليه اجلزاء. بنفسه؛ فال شيء عليه
ا يف احلرم فقتله؛ مل يأكل، وعليه اجلزاءومن رمى من احل ل صيد.  

ا يف احلـلّ،           واختلف   عليـه  :  وابـن القاسـم    فقـال مالـك   إذا رمى من احلـرم صـيد
  . )٣(اجلزاء

  . )٤(ال جزاء عليه، ويؤكل: ، وابن املاجشونوقال أشهب
ا يف احللّ، ومر الـسهم بـاحلرم؛        وكذلك، إن ر  : قال ابن القاسم   مى من احللّ صيد

  .)٥(مل يؤكل، وعليه اجلزاء
  .)٦(يؤكل، وال جزاء عليه: وقال أشهب

وكذلك، إن أرسل كلبـه؛ فهـو يف هـذا مبرتلـة مـن أرسـل سـهمه، وال جـزاء يف            
؛ ألن املنع ملا يكون من الصيد يف احلرم       .  ذلك )٧(]مجيع[ ليس ممـا  وأن يؤكل أحسن 

  . يكون يف احللّ
وال . وإن أرسل كلبه على صيد يف احللّ، فأتبعـه حـىت قتلـه يف احلـرم؛ مل يؤكـل          

دٍ من احلرم       عـا؛ فعليـه اجلـزاء   . جزاء عليه إن أرسله على ب وكـذلك، إن  . وإن كان قريب
ــه قــد   / أدخلــه احلــرم ــو قتلــه يف احلــرم، ألن ــة مــا ل ــه؛ فهــو مبرتل   مث أخرجــه فقتل
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٤٧٢(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).١/٦١٨ (ذيب املدونة، )٢/٤٣٥ (املدونة  ) ٣(
  ). ٢/٤٧٤(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ).٢/٤٧٤(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٢/٤٧٤(النوادر والزيادات   ) ٦(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٧(

 ]ب/٨٥ق[

يف حمـــرم [
أخــذ صــيدا 
مــن احلـــل  
ــسرحه يف  فـ
ــرم،  احلــــ
ــس ]والعكــ

 

إذا أرســـل [
كلبــه علــى  
ــيد يف  صـــ
احلــل فقتلــه 
ــرم يف احلـ

 



 
 

  
 

٢٦١  

  . ومل يؤكل حبال، ويفترق اجلواب يف اجلزاء. ألمن ملا دخلكان له ا
  . )١(إن أرسله عن قرب؛ كان عليه اجلزاء، وإال فال: قال

   فيما قرب من احلرم، هل له حكم احلرم ؟ واختلف
   .)٢( وابن القاسم القرب والبعد سواءفرأى مالك

  .رم؛ أكل، وال شيء عليهفإن أرسل قرب احلرم فأخذ فيه قبل أن يدخل احل
وإن أرسل على بعد مـن احلـرم؛        . له حكم احلرم؛ فال يؤكل، وعليه اجلزاء      : وقيل

  .فأخذه بقرب احلرم؛ مل يؤكل، وال جزاء عليه
، وإمنا تتعلق األحكام باحلرم  ؛ فـال . واألول أحسن ومـن رمـى   . فأما حاللٌ يف حلّ

ا من احللّ والصيد يف احللّ، مث حتامل فما         ت يف احلرم، فإن أنفـذت مقاتلـه يف         صيد
؛ أُكل   .احللّ
  . )٣(يؤكل:  يف العتبيةفقال أشهب إذا مل تنفذ مقاتله، واختلف

   .)٤(ال يؤكل، وال جزاء عليه:  يف كتاب حممدوقال أصبغ
ن موته كان من تلك الرمية يف احلضرة فكانت مقتال، ولـيس             أبني؛ أل  وقول أشهب 

فإن الثاين يقتل به؛ ألن الضرب      . مبرتلة من ضرب رجالً فلم تنفذ مقاتله حىت قتله آخر         
  .من رجلني، وهذه ضربة واحدة، وهي اليت قتلت

ا،         واختلف   ذَ صيد خِ عليـه  : فقـال ابـن القاسـم     فيمن أرسل على ذئب يف احلرم، فأُ
  .)٥(اجلزاء

  . )٦(ال جزاء عليه: وقال أشهب
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/٤٧٥(، النوادر والزيادات )٢/٤٣٥ (املدونة  ) ١(
  ).٤٣٦-٢/٤٣٥ (ةاملدون: انظر  ) ٢(
  ).٢/٧٠٠ (، اجلامع ملسائل املدونة)٣٢١-٣/٣٢٠(البيان والتحصيل   ) ٣(
  ).٢/٤٧٤(النوادر والزيادات   ) ٤(
  ).٢/٤٦٩(، النوادر والزيادات )٢/٥٠٤ (املدونة  ) ٥(
  ).٢/٤٦٩(النوادر والزيادات   ) ٦(

حكم مـا   [
قرب مـن   
ــرم ]احلــ

 



 
 

  
 

٢٦٢  

 ولو لزم من أرسل على ذئب يف احلرم اجلزاء؛ للزم احملـرم إذا أرسـل               . وهذا أبني
ا على قوله       )١(]احلل[على ذئب يف     أيض ا؛ ألنه غُرِر ذَ صيد خِ وإمنا أرسل هذا على    . ، فأُ

سِل عليهما رأى، والشأنُ أنّ الكلب إمنا يأخذ ما أُر  .  
  
  

  
  
   

   

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ني املعكوفني ساقط من ما ب  ) ١(



 
 

  
 

٢٦٣  

   )١( ]فصل[
ا مث جنا بنفسه، فإن أنفذ مقاتله؛ كان له حكم امليت، وفيـه    وإذا جرح احملرم صيد

ا الغالـب حياتـه؛ مل جيـب جـزاؤه              . اجلزاء وإن أشـكل أمـره   . وإن أصاب منـه موضـع
  : يه قوالنالحتمال حال اجلرح، أو ألنه ال يعلم كيف كان؛ فف

  . ، ومل يعترب صفة اجلرح)٢(عليه اجلزاء: فقال حممد
ا وهو حمرم، فغاب الصيد وهـو جمـروح؛           : قال مالك  ويف املدونة  من جرح صيد

  .)٣(فعليه اجلزاء كامالً
وإال مل [إن أصابه ما ميوت به؛، فليوده، :  يف كتاب ابن حبيب  وقال ابن املاجشون  

  .)٥)(٤(]يوده
؛ ألن األصل براءة الذمة      واألول . ، وأنه على احلياة حـىت يثبـت هالكـه         وهذا أقيس

  . )٦(استحسان، وأخذ باألحوط
وإن أخـرج   .  املـوت  )٧(ويستحب أن يؤخر اجلزاء؛ إلمكان أن يكون مل يعجـل لـه           

ـا بعـد طـول، ومـا يـرى أنـه          جزاءه فرآه  كـان ميـوت منـه مل يبـق تلـك املـدة؛       / حي  
وإن كان ذلك بقرب، ومل يرتفع الشك؛ استحـسن لـه أن خيرجـه        . مل يكن عليه شيء     

  .بعد أن ميهل، وال يعجل بذلك
 يف فقـال ابـن القاسـم    إذا طالت حياته، وكان قد أبان له عضوا، أو شاله،         واختلف

  .)٨(ال شيء عليه: املدونة
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٢/٤٦٨(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).٢/٤٣٣ (املدونة  ) ٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
  ).٢/٤٦٨(النوادر والزيادات   ) ٥(
، فيأخذ باألحوط ين ىف العلم والد أمران فيما اذا استويا عندهيعمل ا: مسألة األخذ باألحوط مسألة أصولية  ) ٦(

  ) .٢/٦٥(، اإلاج للسبكي )٤١٦ص ( آلل تيميةاملسودة : انظر. فيهما
  . به): ق(ويف   ) ٧(
ص ( الكربى وأفىت فيها  يف املدونة من اإلمام مالك، املسائل اليت مل حيفظها ابن القاسم)٢/٤٣٨ (املدونة  ) ٨(

٢٥٠.(  

 ]أ/٨٧ق[

ــم [ احلكـ
إذا جــرح 
ــرم  احملـ
ــيد   ]اصــ



 
 

  
 

٢٦٤  

  .وقاله أشهب. )١(عليه ما نقصه: وقال يف كتاب حممد
ألنه منهي عن أن يصيبه بأذى وغريه، وقد جعل اهللا عقوبـة مـن أتلـف            . وهو أحسن 

  يغــرم قيمــة مــا أتلــف عليــه، ف/ الــنفس اجلــزاء أو القيمــة، فيقــاس تلــف األعــضاء 
  .أو أفسد

ا فنتفه، مث حبسه حىت انسل فطاروقال مالك ٢(فال شيء عليه:  يف حمرم صاد طري(.  
  . )٣(يضعه يف موضع ينسل فيه، مث عليه جزاؤه: قال حممد

ا، فإن غا: وقال ابن حبيب ب قبل حيبسه حىت يعود ريشه، مث يرسله، ويطعم مسكين
  .)٤(أن ينسل وخيف عطبه؛ فليوده

ا فلم يستطع النجـاة، هـل حيبـسه حـىت يـربأ، أو               وخيتلف على هذا إذا جرح صيد
  يرسله ويغرم جزاؤه ؟ 

  . فإن حبسه مل يغرم اآلن شيئًا
  . وإن بقي به شيءً؛ غرم ما نقصه. فإن برئ بغري شيء؛ فال شيء عليه

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٦٨(النوادر والزيادات   ) ١(
  ).٤٧٣، ٢/٤٧٢(، النوادر والزيادات )٢/٤٤٦ (املدونة  ) ٢(
  ).٢/٤٧٢(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٢/٤٧٣( والزيادات النوادر  ) ٤(

]أ/١٣٨ر[



 
 

  
 

٢٦٥  

 
)١(  

  .)٣( فقيهني)٢(يكونان عدلني:  يف احلكمني يف اجلزاءوقال مالك
وإن اختلفا؛ مل يأخذ بقول أرفعهمـا، وابتـدأ    . فقيهني مبا حيتاج إليه من ذلك     : يريد

  . احلكم غريمها
  .)٤( وليس له أن يأخذ بقول أرفعهما:قال يف كتاب حممد

  .وجعله مبرتلة من أخرج اجلزاء بقول واحد
ـض حكمهمـا       وإن . وإن اتفقا على خطأ بين، فحكما مبا فيه بدنة أو بقـرة بـشاة؛ نقِ

  .وإن حكما مبا فيه شاة ببدنة أو بقرة؛ مل جيزه. أخرج على ما حكما به؛ مل جيزه
ـا   أن جيزئ؛ ألنه أتى مبا       واالستحسان وإن حكمـا مبـا فيـه الطعـام     . هو أفضل قطع
  .بالنعم؛ مل جيزه

إن أمرمها أن حيكما باجلزاء من النعم ففعال، مث أراد أن ينتقل إىل : وقال ابن القاسم
  .)٥(الطعام؛ جاز

  .ذلك له قبل أن حيكما، فإن حكما له؛ مل يرد احلكم: وقال ابن شعبان
؛ ألن اإلجيـــاب إىل الـــذي أصـــاب الـــصيد، ولـــيس رضـــاه / واألول أحـــسن  

  .مما يسقط التخيري الذي جعله اهللا تعاىل
 ﴾º ¹ « ¼ ½ ¾﴿: ألكتـاب اهللا  والكفارة ثالثة أصناف حسب مـا جـاء يف     

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
بتحقيق أمحد وحممود ) ١٠/٢٢(تفسري الطربي : انظر. أن يكون من أهل الفضل والدين: املراد بالعدل  ) ٢(

  .حممد شاكر
  ).٢/٧١٧ (، اجلامع ملسائل املدونة)٢/٤٤١ (املدونة  ) ٣(
  ).٢/٤٧٩(لنوادر والزيادات ا  ) ٤(
  ).٢/٤٤٢ (املدونة  ) ٥(

 ]ب/٨٧ق[

جزاء الصيد  [
ــي  املثلـــــ
ــزء  واـــ
]منـــــــــه

 



 
 

  
 

٢٦٦  

  .)١(اآلية
  .اإلبل، والبقر، والغنم: فاألوىل النظري من النعم، وهي

ا، إال الـضأن         وال  : قال مالك  جيزئه يف ذلك إال ما جيوز يف اهلدي؛ الثين فـصاعد
  .)٢(فإن جذعها جيزئ

فإن مل يكن له نظري من النعم، أو كـان وأحـب أن خيـرج اإلطعـام؛ أخـرج قيمتـه                     
ويقـوم  . باملوضع الذي أصابه فيه إن أصابه يف عمارة، وإال فأقرب موضع من العمـارة           

  .بالطعام من عيش ذلك املوضع
ا؛ أجزأه  وإن   م بالدراهم، مث اشترى به طعام م على هيئته من الصغر والكـرب  . قوويقو

  .)٣( اجلمال وال الفراهيةعلى املستحسن من القول، وال يراعى عند مالك
وإن . كلّ مسكني الوسط من الغداء أو العشاء      : ويطعم على حنو ما يفعل يف الكفارة      

وإن كان عيشهم الشعري أو التمر؛ . ملد الوسط عندهم؛ فهو   كان عيشهم القمح، وكان ا    
م به، وأطعم كل مسكني الوسط  يكون غداءً وعشاءً )٤(]مما[قو.  

وإن أحب الصيام؛ مل يصم على عـدد األمـداد، وإمنـا يراعـي أعـداد املـساكني،         
ا يوم فيصوم على عددهم، ويصوم على كسر املد.  

، وكـذلك الـصوم  . ليس عن قيمة نظريه من النعم    واإلطعام عن قيمة الصيد نفسِه، و     
  .وهو على اإلطعام الذي هو قيمة الصيد

لقولـه  ، فموضـع الـنظري مـن الـنعم مكـة؛            خمتلفوموضع القضاء يف هذه الثالثة      
  .)٥(﴾Æ Å Ä﴿: تعاىل

والصوم حبيث أحب مـن الـبالد،       . وموضع اإلطعام حيث أصاب الصيد وما يقاربه      
  ـــــــــــــــــ

  ).٩٥(املائدة    )١(
  ).٢/٤٣٤ (املدونة  ) ٢(
  ).٢/٤٣٤ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٤(
  ).٩٥(املائدة    )٥(

جزاء الصيد  [
ــام ]باإلطعــ

 

قدر اإلطعام [
 

موضع قضاء  [
جزاء الـصيد  

 



 
 

  
 

فـإن تعـد    . ، فيؤمر أن يأيت به هنـاك، وال يـؤخره         لى القول أن الكفارة على الفور     إال ع 
  .وأخره؛ صام حبيث هو، وال يرجع ألجله
  .اجلزاء من النعم واإلطعام: ويفتقر إىل احلكمني يف فصلني مها

 إىل حكمني،   فإن حكما باإلطعام وقدر ما يستحقه كل مسكني؛ مل يفتقر يف الصوم           
ا وهو يصوم عن كل مسكني يوم.  

ويف صـفة   . يف هذه اجلملة يف أسنان النظري من الـنعم ويف موضـع حنـره             واختلف  
ا      م بالطعام وكان صغريا أو ينظر ما يشبع حلمه، ويف        : القيمة إذا قو م لو كان كبريهل يقو

ــا   ــرج حي ــصيد إذا خ ــنني ال ــصيد إذا  / ج ــيض ال ــصرخ، ويف ب ــه  ومل ي ــن في   مل يك
وإذا أخرج القيمة بغري املوضع الذي قُوم . ، ويف إفساد وكره إذا مل يهلك البيض)١(فرخ

وهل حيتاج يف مثل ذلك إىل حكمني ؟ )٣( والنمل)٢(فيه، ويف قدر ما يغرمه عن الذر ،  
ما دون الثين :  وعطاء وغريهم، وابن عباس وابن مسعود عمر بن اخلطابفأجاز 

  . من غري الضأن
، ويف أنـه قـضى يف الغـزال بعـرت      عمر بـن اخلطـاب   عن  وذكر ذلك يف املوطأ   

  .............................. .........................)٦(، ويف الريبوع)٥( بعناق)٤(األرنب
  ـــــــــــــــــ

ويف احلديث عن عبد اهللا بن . لطائر، هذا األصل وقد استعمل يف كل صغري من احليوان والنبات ولد االفرخ  )١(
احملكم البن سيده : انظر. أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي.  كأننا أفرخفجيء بنا إىل رسول اهللا : جعفر

  ).٣/٢٥١(، وحياة احليوان للدمريي )٥/١٧٤(
)٢(  احملكم : انظر. الواحدة ذرة. ومئة منها زنة حبة شعري. نملصغار ال: الذر)وحياة احليوان )١٠/٤٥ ،

 ).٢/٤٤٦(للدمريي 
. إذا أصابه النمل: ذات منلة، وطعام منمول: وأرض منلة. معروف، الواحدة منلة، واجلمع منال: النمل  )٣(

منلة؛ لتنملها، وهو كثرة حركتها، : ومسيت النملة. منام: رجل منل، أي: لنميمة، يقالا: والنملة بالضم
  ).٤/٤٣٥(، حياة احليوان للدمريي )١٥/٢٦٣(، ذيب اللغة )٨/٣٣٠(العني : انظر. وقلة قوائمها

ائمه، وهو اسم جنس يطلق  حيوان صغري، قصري اليدين طويل الرجلني، يطأ األرض على مؤخرة قو:األرنب   )٤(
  ) .١/٣٤(، حياة احليوان للدمريي )٨/٢٦٨(العني : انظر. تنام مفتوحة العينني. على الذكر واألنثى

النهاية يف غريب احلديث : انظر. أعنق وعنوق: األنثى من ولد املعز ما مل يتم هلا سنة، واجلمع: العناق  ) ٥(
  ).٣/١٨٨(وحياة احليوان ) عنق(

، الذكر واألنثى فيه سواء، طويل الرجلني قصري اليدين نوع من الفأرة:  بفتح الياء وإسكان الراء:الريبوع  )٦(
حيفر بيته يف مهب . جدا، وله ذنب كذنب اجلرذ، يرفعه صعدا يف طرفه شبه النوارة، لونه كلون الغزال

= 

٢٦٧  

 ]أ/٨٨ق[



 
 

  
 

٢٦٨  

  . )٢( )١(جبفرة
  . )٣( مجليف األرنب: ب وقال ابن عباس
  . )٤(يف الريبوع جفرة: وعطاء  وقال ابن مسعود

  .)٥(سخلة: وقال جماهد
  .فمن أوجب فوق ذلك ؛كان خمالفًا للنص، )٦(﴾º « ¼﴿: لقول اهللا تعاىلوهذا 

وال أقـول يف   : قـال .  مـضى  مبثل ما قضى به عمر      : وقال حممد ابن عبد احلكم    
رد٧(شيءٍ قضى به عمر أنه ي( .  

إن قضى قاض مبختلف فيه؛ مضى، ومل :  مثل ذلك بغري ما موضع، أنهوقال مالك
خالف رأيهوإن. يرد .  

 بني أن ينحره مبكة، وإن شاء حنره مبىن إن وأما موضع حنره؛ فهو خمير عند مالك 
٨(كان ساقه يف حج(.  

ا يف الصيد   قال م بطعام على حاله اليت كان عليها حني أصـابه وهـو حـر،              :  أيضقوي
  .)٩(إن قوم بدراهم:  قولهوهو ظاهر

 =  ـــــــــــــــــ
فقاء والقاصعاء والراهطاء، فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق، الرياح األربع، ويتخذ فيه كوى تسمى النا

  )٤/٤٨٨(، وحياة احليوان للدمريي )٢/٣٤٢(العني : انظر. خرج من األخرى: أي
والذكر جفر، مسي بذلك ألنه . ما بلغت أربعة أشهر من أوالد املعز، وفصلت عن أمها:  بفتح اجليماجلفرة  ) ١(

  )٢/٢٥٤(، وحياة احليوان للدمريي )٦/١١٠(العني : انظر. أجفار وجفار: ، أي عظما، واجلمعجفر جنباه
). ١/٤١٤) (٩٣١(، باب فدية ما أصيب من الطري والوحش ؛ كتاب احلج يف املوطأواألثر أخرجه مالك  ) ٢(

  ).إسناده صحيح على شرط مسلم): (٦/٣٩٥(وقال ابن امللقن يف البدر املنري 
  ). ٥/١٨٤(أخرجه البيهقي يف السنن الكربى   ) ٣(
  ).هاتان الروايتان عن ابن مسعود مرسلتان إحدامها تؤكد األخرى: (املصدر نفسه، وقال البيهقي  ) ٤(
  ). ٤/٤٠٢(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه   ) ٥(
  ).٩٥(املائدة    )٦(
  ).٤/٣٨١(االستذكار : انظر  ) ٧(
  ). ٢/٤٣١ (املدونة  ) ٨(
  ).٤/١٤٩(االستذكار : انظر  ) ٩(



 
 

  
 

٢٦٩  

ا: دوقال حمم ا أو كان كبري م إذا كان صغري١(يقو(.  
  . )٣(أنه يطعم قدر ما يشبع حلم الصيد:  روايةً)٢(وذكر ابن اللباد

  .يقوم على قدره، وال يقوم غريه:  أنه يف املدونةقول مالكوهذا مثله 
؛  لقوله وهو أحسن  :﴿¼ » º﴾)فال يلزمه أكثر منه، ولـيس مثـل الديـة؛ ألن            .)٤ 

ــساوي    ــى الت ــا عل ــر فيه ــك ورد األم ــبري  / تل ــصغري والك ــني ال ــصيد  . ب ــل ال   وجع
والقيم على األصل ويف الغرم على املتلفات، وهو إذا        .)٥(]من النعم [موكالً إىل النظري    

رج الـنظري   أخرج القيمة من الطعام أبني أن خيرج قيمته على صغره؛ ألن التعلق إذا أخـ              
من النعم شبهه ألجل اهلدايا، وال يعلق يف القيمة بالطعام والدراهم أن يقـدم فـوق مـا            

  .أتلف
،  إذا أخرج الطعام بغري املوضع الذي صاد فيه الصيد، فمنعه يف املدونـة             وخيتلف

  .)٦(حيكم عليه باملدينة، ويطعم مبصر: وقال
  .)٧(فأطعم يف املدينة؛ أجزأه حيث ما كانإن حكم عليه مبصر، : قال حممد

 إن حكم عليه بدراهم، فاشترى ا بسعر املوضع الذي هو فيه؛ أجزأه، كان              وأرى
وإن حكم عليه بطعـام؛ مل جيـزه   . أرخص من املوضع الذي أصاب فيه الصيد أو أغلى  

  ]ب/٨٨ق[  . / )٨(أن خيرجه مبوضع هو أرخص، وجيزئه إن كان أغلى كما قال حممد
  ـــــــــــــــــ

  ). ٢/٤٨١(النوادر والزيادات : انظر  ) ١(
. بن عمراتلميذ حيىي .  عرف بابن اللباداإلفريقي،أبو بكر، حممد بن حممد بن وشاح اللخمي موالهم : هو  ) ٢(

منعه بنو . اا مطاعا باختالف أهل املدينة واجتماعهم مهيبا جليل القدر، عاملًان فقيهكذكر القاضي عياض أنه 
ترتيب املدارك ، )١٥/٣٦٠(سري أعالم النبالء : انظر. ٣٣٣ والفتيا إىل أن تويف يف صفر سنة اإلقراءعبيد من 

)٥/٢٨٦( .  
  ).٣/٣٣٤(الذخرية : انظر يف معناه  ) ٣(
  ).٩٥(املائدة    )٤(
  ).ق( بني املعكوفني مثبت من ما  ) ٥(
  ).٢/٤٣١ (املدونة  ) ٦(
وإن . وإن أصابه باملدينة فأطعم مبصر؛ مل جيزه، إال أن يتفق سعرامها): (٢/٤٨٠(يف النوادر والزيادات   ) ٧(

  ). أصابه مبصر وهو حمرم، فأطعم باملدينة؛ أجزأه، ألن السعر باملدينة أعلى
  ). ٢/٤٨٠(زيادات النوادر وال  ) ٨(

]ب/١٣٨ر[

حكم إخراج  [
ــري   ــام بغ الطع
ــع  موضــــــ
ــصيد الــــــ

 



 
 

  
 

٢٧٠  

  )١(]فصل [
وكل صيد يصح أن خيرج عنه القيمة بالطعام، ويفترق يف النظري من النعم على ثالثة 

  :  أوجه
  .ما له نظري يف اخللقة والقدر: فمنه
  .ما يوافق يف القدر دون اخللقة: ومنه
ا، إما لصغر الصيد أو عظمه: ومنه ما ال يوافق يف الوجهني مجيع.  

وهذا موافق لـه يف اخللـق،       .  عنه من البقر اإلنسي    اجلزاء : )٢(بقر الوحش   : فاألول
ا، فريجـع إىل اخلـالف             فيخرج من اإلنسي مثلـه يف القـدر، مـا مل يكـن األول صـغري

  .املتقدم
 )٣(وكذلك الثيتل . له نظري يف القدر دون اخللقة، وهي البقر       : محر الوحش : والثاين
  .)٤(واأليل

  .)٦(مسعت فيها بدنة: ، فقال حممد يف كتابه)٥( الناس يف النعامةواختلف
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٦/٢٤٩(، ذيب اللغة )٤/٩٩(العني للخليل : انظر. مهاة: الواحدة. املها: بقر الوحش   )٢(
، النهاية البن األثري )٨/١١٣(العني : انظر. الذكر املسن من الوعول، وهو التيس اجلبلي : بالثاء املثلثةالثيتل  )٣(

)١/٢٣١.(  
؛ . األيايل: هو ذكر األوعال، واجلمع: األيل  )٤( شبيه بالبقر الوحشي، ذو قرن ضخم متشعب، وإمنا مسي أيالً

سمى احلائم؛ ألنه حيوم حول املاء. ألنه يؤول إىل اجلبال يتحصن فيها ذيب اللغة : انظر. وي)١٥/٣١٧ ،
  ).١/١٣٩( حياة احليوان للدمريي ،)٣١٨

وهي ال . فرخ النعام: والرأل. الذكر من النعام: والظليم. اسم جنس يذكر ويؤنث: مفرد النعام، وهو: النعامة   )٥(
  ).٤/٤٢٥(،حياة احليوان للدمريي )٨/١٦٣(العني : انظر. تطري، وإن كانت تبيض، وهلا جناج وريش

وحسن إسناده ابن حجر يف التلخيص احلبري ). ٥/١٨٢ ( { قي يف السنن الكربى عن ابن عباسرواه البيه   )٦(
: ، قالواوروي عن عطاء اخلراساين عن عمر وعثمان وزيد بن بن ثابت وابن عباس ومعاوية ) . ٢/٢٤٨(

قال ). ٣/٣٠٢(، وابن أيب شيبة يف املصنف )١٣٣ص : مسند الشافعي (أخرجه الشافعي.  بدنةيف النعامة
 النعامةوهو قول األكثر ممن لقيت، وبالقياس قلنا يف . هذا غري ثابت عند أهل العلم باحلديث: (الشافعي

وجه ضعفه كونه مرسالً، فإن عطاء اخلراساين ): (٥/١٨٢(ى وقال البيهقي يف السنن الكرب). بدنة، ال ذا
ا وال زيدا ا، ومل يثبت له . ولد سنة مخسني، ومل يدرك عمر وال عثمان وال علي وكان يف زمن معاوية صبي

سنة مثان وستني، إال أن عطاء  تويف وان كان حيتمل أن يكون مسع منه، فإن ابن عباس. مساع من ابن عباس
 ). واهللا أعلم. اخلراساين مع انقطاع حديثه عمن مسينا ممن تكلم فيه أهل العلم باحلديث

ــنظري يف [ ال
ــصيد   ]الـــ

 



 
 

  
 

٢٧١  

  .ألا عنده ال يقارب خلق البقر، وال يبلغ اإلبل. قيمة: وقال بعض أهل العلم
 كبش، ويف   يف الضبع : فقال حممد  والثعلب والظيب من الغنم،      واجلزاء عن الضبع  
  . معز الوحش، فيجري يف نظريها من اإلنسالظيب عرت؛ ألن الظىب

ا، إال علـى           األرنب: والثالث والضب والريبوع ال نظري له لصغره، فيخرج عنه طعام 
  .قول عمر ومن وافقه

خيرج عنه بدنة، وليس حبـسن؛   : فقيل. )١(وكذلك إذا مل يكن له نظري لكربه كالفيل       
ا على القول اآلخرأن خيرج قيمته طوأرى . ألا دونه ا أو قيمة ما يشبع حلمه طعام عام.  

وال فرق بني عدم النظري لصغر الصيد أو لكربه، ويصح أن خيـرج عـن الـنظري مـن                   
احلكم يف محام مكة، فجعل :  عثمانالنعم إذا كان ذلك نظريه يف القدر، ونقل عن 

  . )٢(فيها شاة
وبذلك قـال   : قال. فإن مل جيد؛ فصيام عشرة أيام     :  يف كتاب حممد   قال عبد امللك  

  .)٣(، وليس مما جيوز فيه الصدقة، وإمنا هو تغليظ من عثمانمالك
فـإن مل جيـد؛   . فنقل احلكم فيه يف ثالثة مواضع، أسقط التخيري، وجعل فيـه شـاة     

  . إىل حكمنيفصيام عشرة أيام كاملتمتع، وال حيتاج على قوله
ا  شاةٍ، فإن مل جيدها؛ صام يوم الصيام كما أن . )٤(]مكانه[ويف بيضةٍ عشر وهو عشر

  /. اجلزاء عنها بعشر الشاة
  . )٥(فيه شاة: فقال يف املدونة يف محام احلرم، واختلف

  ـــــــــــــــــ
لة: حيوان معروف، مجعه : الفيل  )١( وخرطومه من غضروف، . وصغريه دغفل. أفيلة: وال يقال. أفيال وفيول وفِي

وفيه . وله فيه من القوة حبيث يقلع شجرة من منابتها. الطعام والشراب إىل فيهوهو أنفه ويده اليت يوصل ا 
: انظر. ما يقبل التأديب، ويفعل ما يأمره به سائسه، وفيه من األخالق أن املغلوب خيضع للغالب: من الفهم

  ).٢٧٥، ٤/٢٧٤(، وحياة احليوان للدمريي )٢/٩٧١(، ومجهرة اللغة )٨/١٩٩(ذيب اللغة 
  ). ١٣٥ص ( يف مسنده خرجه الشافعيأ  ) ٢(
فإن مل .  يف ذلك حكومة، إال محام احلرم ففيه شاةوقال عبد امللك): (٢/٤٧٦(يف النوادر والزيادات    )٣(

 ). ، وليس يف ذلك صدقة، وال ختيريقاله مالك. جيد؛ فصيام عشرة أيام
  ).ر( املعكوفني مثبت من ما بني  ) ٤(
  ).٢/٤٤٤ (املدونة  ) ٥(

 ]أ/٨٩ق[



 
 

  
 

٢٧٢  

  .)٢(محام مكة حكومة؛ ألن األصل فيه ويف )١(فيه حكومة: ويف كتاب حممد
فغلظ احلكم يف محام مكة لكثرا واستئماا؛ لئال يسرع إليها أيدي الناس، فعلى         

  . القول األول خيرج شاة بغري حتكيم، وعلى القول بالقيمة حيتاج إىل حكمني 
؛ ففيـه   إن كان عند الناس مـن احلمـام       :  يصاد مبكة  )٤( والقمري )٣( يف الدبسي  وقال

  .)٥(شاة
ويبقى على األصل يف موجبها . وأرى هذا إذا كثرت باملكان، وإال كان فيها حكومة  

  .بالقرآن
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٢٦٩(الشرح الكبري : انظر. حيكم به احلاكم العارف: أي شيء حمكوم به، أي: احلكومة  ) ١(
ا ص   )٢( ٢٧١: (تقدمت اإلشارة إليه قريب . ( 
 الربي، وهو أصناف مصري وهو نوع من أنواع احلمام. ب إىل دبس الرطبمنسو. طائر صغري: الدبسي  )٣(

النهاية يف : انظر. هو ذكر اليمام: قيل. الدكنة: وهي متقاربة لكن أفخرها املصري، ولونه. وحجازي وعراقي
  ).٤١٣، ٢/٤١٢(،حياة احليوان )٢/٩٩(غريب احلديث 

ر: واجلمع. ، ذو طوق، حسن الصوت، واألنثى قمريةطائر صغري نوع من احلمام : القمري  )٤( قماري، وقُم .
  ).٤/٣١١(، وحياة احليوان للدمريي )٤/١٢(ذيب اللغة : انظر

 ). ٢/٤٤٤ (املدونة   )٥(



 
 

  
 

٢٧٣  

  )١(]فصل[
ا[عشر دية أمه ما مل يستهل       : ودية اجلنني  فيختلف هل يكون مـا يكـون        )٢(]صارخ ،

  .يف الكبري أو يقوم على حاله
ا، فجعل ابن القاسم     إذا حترك بعد اخلروج     واختلف   فيه عشر دية ومل يستهل صارخ 

  . )٣(أمه
  . )٤(فيه ديته خبالف اآلدميني: وقال أشهب

  : يف البيض على ثالثة أقوالواختلف 
  . )٥(فيه عشر دية األم، كان فيه فرخ أو مل يكن: فقال ابن القاسم

 عشر قيمتها إن كـان فيهـا فـرخ، فـإن مل يكـن؛       يف بيضة النعامة  : و مصعب وقال أب 
  .فصيام يوم

ا:  يف العتبيةوقال ابن نافع ٦(يصوم يوم(.  
  .ويلزم مثل ذلك يف اجلنني. ومل يراع هل فيها فرخ أم ال

  )٧(تالف يف جنني األمة، هل فيه عشر قيمتها أو ما نقصها؟وهذا حنو االخ
  .ما نقصها :  يف جنني البهيمةوقال يف كتاب حممد

  

  
  ـــــــــــــــــ

 ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).ر(اقط من ما بني املعكوفني س  ) ٢(
 ). ٢/٤٣٧ (املدونة   )٣(
 ). فيه دية أمه): (٢/٤٧٧(يف النوادر والزيادات    )٤(
 ). ٤٤٣، ٢/٤٣٧ (املدونة   )٥(
  ).٢/٤٧٦(، النوادر والزيادات )٦٥-٤/٦٤(البيان والتحصيل   ) ٦(
  ).٢٥٨-٦/٢٥٧(واهب اجلليل ، م)٢/٤٣٧ (املدونة: انظر  ) ٧(

جــــزاء [
ــنني   ]اجلـ

 

ــيض [ جــزاء ب
النعــــــــام 

 



 
 

  
 

٢٧٤  

  )١( ]فصل[
يتصدق بـشيء مـن    :  يف من وطئ ببعريه على ذباب أو ذر أو منل فقتلها           وقال مالك 

   .)٢(طعام
  .)٣(قبضة من طعام: وقال يف كتاب حممد

  .)٤(حبكومة، فإن أخرجت بغري حكومة؛ أعاد: قال حممد
  .فجعل هذه داخلة يف النهي عن قتل الصيد، ويفتقر إىل احلكمني

  . )٥(يطعم عنها:  مرةفقال يف الرباغيث،  عن مالكواختلف
اوقال ٦(خبالف القمل: قال. ال يطعم عنها:  أيض( .  

  
  / . الثالث واحلمد هللا وحدهمت كتاب احلج

  

  ـــــــــــــــــ
 ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ). ٢/٤٤٧ (املدونة   )٢(
 ). ٢/٤٦٦(النوادر والزيادات    )٣(
 ). ٢/٤٦٦(النوادر والزيادات    )٤(
 ). ٢/٤٦٣(النوادر والزيادات    )٥(
 ). ٢/٤٦٣(النوادر والزيادات    )٦(

 ]أ/١٣٩ر[

م حك[
وطء 
  ]الذباب
 



 
 

  
 

٢٧٥  

  
  







 
 

  
 

٢٧٦  

q  
 )١(  

 n m l k j i h g f e d ﴿: األصل يف الصيد قول اهللا تعاىل 
r q p o... ٣(﴾ * + , - . / 0﴿: وقوله . )٢(﴾ اآلية( 

  . دليله أنه حالل بعد اإلحالل من اإلحرام 
يدل : ، فقيل)٤(﴾ z y x w v u t s﴿:  يف قولهواختلف

  . )٦(على منعه: وقيل. )٥(على إباحة الصيد
: واالبتالء. االمتناع يف حال اإلحرام: ﴾ واملراد t s﴿: وهو أصح لقوله 

، )٧(﴾ } | { ~ �﴿: ولقوله تعاىل . االختبار ملن يصرب عنه يف ذلك احلال
. )٨(﴾ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ ﴿: ولقوله. طيادفيقف وال يتعدى إذا خفي به االص

  .اعتدى وصاد: يريد
مة : )٩( لعدي بن حامتوقول النيب  ، وذكرت اسم إذا أرسلت كالبك املعلَّ

 فال تأكل، فإنين أخاف وإن أكل الكلب. اهللا عليها، فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن
وإن خالطها كالب غريها فال تأكل، فإمنا مسيت على .  يكون أمسك على نفسهأن

  ـــــــــــــــــ
   .لذبائح والضحايا والعقيقةوا: زيادة ) ط(يف    )١(

  أو حيوان حبر بقصد: والصيد ١/١٩٠(شرح حدود ابن عرفة . أخذُ غري مقدورٍ عليه من وحش طريٍ أو بر. ( 
  ).٤(املائدة    )٢(
  ).٩٦(املائدة    )٣(
  ).٩٤(املائدة    )٤(
  ) .٢/١٧٠(أحكام القرآن البن العريب : انظر. وهو قول مالك   )٥(
  ) .٢/١٧٠(أحكام القرآن البن العريب : انظر. ن عباس وغريهوهو قول اب   )٦(
  ).٩٤(املائدة    )٧(
  ).٩٤(املائدة  )٨(
ا، فأسلم يف السنة التاسعة، وثبت على إسالمه عدي بن حامت بن عبد اهللا الطائي     )٩( أبو طريف، كان نصراني ،

، ومات بعد  العراق، مث سكن الكوفة، وشهد صفني مع علي، وروى عن النيب يف الردة ، وشهد فتح
  ). ٤/٣٨٨(واإلصابة ) ٤/٧(أسد الغابة : انظر. سنة١٢٠بلغ : الستني، ويقال



 
 

  
 

٢٧٧  

إذا أصاب حبده فكل، : ، فقال)١(فسأله عن املعراض. كلبك، ومل تسم على غريه
]ب/١٤٠ر[  . )٣ ()٢(فال تأكل ، فإنه وقيذ/ وإن أصاب بعرضه

وما . )٤(]وكل[،  ما أصبت بقوسك؛ فاذكر اسم اهللا :وقوله أليب ثعلبة اخلشين 
وما صدت بكلبك الذي ليس مبعلَّم، . صدت بكلبك املعلَّم؛ فاذكر اسم اهللا، مث كل

  .)٥( أخرجهما البخاري ومسلمفأدركت ذكاته؛ فكل 
  :فتضمن احلديث األول مخسة 

  .ل املعلم ذكاةأن قت: )٦(]أحدها[
  .أنه إذا كان يأكل فليس مبعلم، وال يكون قتله ذكاة: والثاين
ألن األصل أنه حرام إال بذكاة، فإذا خالط . إذا شك يف الذكاة؛ مل يؤكل: والثالث

  .غري كلبه صار يف شك من ذكاة كلبه
ــع ــسمية : والراب ــدم الت ــت    / أنَّ ع ــع، فإمنــا مسي ــه يف املن ــل لتعليل ــع األك   متن

  . كلبك، ومل تسم على كلب غريكعلى
﴾ هو أن يصيب باملعتاد أن  z﴿: أنَّ حممل قول اهللا تعاىل : واخلامس

  .يصيب به، وهو حده 
أنه إذا نزل ا من : [ويف حديث أيب ثعلبة دليلٌ ملن قال يف املنخنقة وأخواا

، فأدركت إذا صاد مبا ليس مبعلم :؛ أا تؤكل، لقوله )٧(]ذلك ما ال تعيش معه
  .وهذا عبارة عما لو مل يدركه لفات . ذكاته؛ فكل

  ـــــــــــــــــ
ا يف رأسها حديدة، وقد تكون بغري حديدة: املعراض   )١( دقيق الطرفني، غليظ الوسط: وقيل. عص انظر. عود :

  )٨٥٨(، التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب )٢/٧٣عرض (، مشارق األنوار )٦/٣٦١(مال املعلم إك
الصحاح . قتلت باخلشب: ضربه حىت استرخى وأشرف على املوت، وشاة موقوذة: وقَذَه يقذه وقذًا: وقيذ   )٢(

  )٢/٥٧٢وقذ (
، ومسلم يف الصيد )٣/٤٥٣) (٥٤٨٦(كلبا آخر أخرجه البخاري يف الذبائح، باب إذا وجد مع الصيد    )٣(

  ).٣/١٥٢٩) (١٩٢٩(والذبائح، باب الصيد بالكالب املعلمة 
  .مث كل): ح(يف    )٤(
، ومسلم واللفظ له يف الصيد )٣/٤٥٢) (٥٤٧٨(أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد، باب صيد القوس    )٥(

  ).٣/١٥٣٢) (١٩٣٠(والذبائح، باب الصيد بالكالب املعلمة 
  ).ح(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(

]أ/٩١ط[

مــا تــضمنه [
ــديث  حــــ
ــن   ــدي م ع

 ]األحكام 



 
 

  
 

٢٧٨  

  فصل
  .االصطياد على مخسة أوجه ؛ مباح ومندوب إليه وواجب ومكروه وممنوع 

ا، إما ألكل أو لينتفع بثمنه : فاملباح ما كان للمعاش اختيار .  
 يف )١(]كانوا[، أو ليوسع على عياله إذا ما سد خلته وكف وجهه:  إليهواملندوب

  . ضيق عيش 
ما كان إلحياء النفس إذا خشي على نفسه، ومل جيد إال الصيد، وهو : والواجب

  . قادر على االصطياد، وال فرق يف هذا بني نفسه، ونفس غريه
  . )٢(مالــكاخــتالفٍ فيــه؛ فكرهــه / مــا كــان القــصد بــه اللــهو علــى: واملكــروه

ا أشبه بباطل منهم: الليثوقال  حق ٤(حممد ابن عبد احلكموأجازه . )٣(ا رأيت(.  
 Z _ ̂ [  \ ]ما مل ينو ذكاته عبثًا ، وألنه من الفساد : واملمنوع

)٥( ،
وكذلك إذا كان يؤدي االشتغال به إىل تضييع صلواته، أو شيء من الواجبات؛ فهو 

  .ممنوع 
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .كان ): ط(يف    )١(
ملا فيه من اللهو والعذاب وإتعاب البهائم يف غري وجه >: قال ابن رشد) . ٤/٣٤١(النوادر والزيادات : انظر   )٢(

  )١/٤٢١(املقدمات املمهدات . <منفعةٍ، ومل ير أن تقصر الصالة فيه
  ) .٩/٦٠٢(، وفتح الباري البن حجر )٦/٦٧(تفسري القرطيب : انظر   )٣(
  ) .٤/١٦٩  (الذخرية، و)٦/٦٧(تفسري القرطيب : انظر   )٤(
  ) .٢٠٥(البقرة    )٥(

]أ/١١٢ح[

االصطيادحكم [



 
 

  
 

٢٧٩  

  فصل
  .ال الصيد من جواز أكله ومنعهالنية يف االصطياد راجعة إىل ح

  . والصيد أربعة ؛ حالل وحرام ومكروه وخمتلف فيه بالكراهية والتحرمي
، وما أشبه ذلك،  واأليلي وبقر الوحش ومحرها واألرانبالغزالن : )١(فاألول

  . )٢(طياد هذه، إال بنية الذكاة، أو يدعهفال حيل اص. والطري ما مل يكن ذا خملب
، جيوز رميه بنية قتله، ال لغري ذلك، وليس ذلك من الفساد لقول اخلرتير: والثاين

ا مقسطًا :النيب  فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتيرليرتلن فيكم ابن مرمي حكم ،) ٣(.  
ا حاجةٌ تبيح  إنسان إال أن يصيب ، وعلى هذا مذهب مالك أنه جيوز قتله ابتداءً

  .)٥) (٤(قاله أبو بكر الوقار. أكله، فيستحب له أن ينوي الذكاة
، فعلـى القـول أنـه حـرام يكـون        والذئب )٦( واللب  والفهد  والنمر األسد: والثالث

وعلى القول . ، إال أن ينوي االنتفاع جبلده، فينوي ذكاتهاحلكم فيه كاحلكم يف اخلرتير
ــة    ــى كراهي ــه عل ــة ذكات ــه بني ــني أن يرمي ــار ب ــون باخلي ــروه يك ــه مك ــك أو / إن   يف ذل

  . )٧(تل إن مل يرد ذكاتهبنية الق
، مها عند مالك أخف؛ فهو باختيار بني أن يرميه بغري نية  والضبعالثعلب: والرابع

  ـــــــــــــــــ
  .فاألوىل) : ط(يف    )١(
  .يدركه): ط(يف    )٢(
ومسلم يف اإلميان، باب نزول عيسى بن  )٢/١١٩) (٢٢٢٢ (أخرجه البخاري يف البيوع، باب قتل اخلرتير   )٣(

  ). ١/١٣٥) (١٥٥ (مرمي حاكما بشريعة نبينا حممد 
  . وخالف أبو بكر يف الوقار): ح(يف    )٤(

إسحاق : هو حممد بن أيب حيىي زكريا الوقار، تفقّه بأبيه وابن عبد احلكم وأصبغ، ورى عنه: وأبو بكر الوقار
وكان حافظًا للمذهب، وألّف كتاب السنة .  بن سليمان القوصي وغريمهاابن نصر وأبو الطاهر حممد

وخمتصرين يف الفقه، والكبري منهما يف سبعة عشر جزءًا، وكان أهل القريون يفضلون خمتصره على خمتصر 
  ) .٤/١٨٩(ترتيب املدارك : انظر. هـ٢٦٩ابن عبد احلكم، تويف يف رجب سنة 

  ).٣/٢٢١(اج واإلكليل ملختصر خليل والت) ٤/١٧٨(الذخرية : انظر   )٥(
 واهللا أعلم. اللبء باهلمز، أو الدب: كذا، ولعله  )  ٦(
  .أكله): ح(يف    )٧(

ب/٩١ط[

أحكام الصيد [ 



 
 

  
 

٢٨٠  

ا فال يقتله حبال رمح الذكاة، وإن شاء نوى الذكاة إن كان يريد أكلها، ما مل يكن م .  
وما . ي خملب مل يرمه إال بنية الذكاةفإن فعل وداها، وما كان من الطري ليس بذ

حرما  واحلدأةكان ذا خملب، وشأنه األذى كالغراب ا ما مل يكن م كان باخليار أيض ،
  .فريتفع اخليار، وال جيوز 

  . هل جيوز قتله من غري أن يؤذي ؟ واختلف
  
  
  
  

  
  



 
 

  
 

٢٨١  

 
يصاد ا ثالثة أصناف؛ السهام والرماح والسيوف، وما قام مقامها اآلالت اليت 

 ما  :، ولقول النيب )١(﴾ z y x﴿: مما جيرح، وال يرض، لقوله تعاىل 
   . )٣ (وما أصاب حبده فكل :  يف املعراضولعدي . )٢ (أصبت بقوسك فكل

ابن قال . الكالب وغريها من ذوات األربع مما يفقه التعليم، ويصيد: والثاين
ا: شعبان فإنه ال يفقه )٦( إال النمس : مالك عند ابن حبيبقال . )٥) (٤( ولو كان سنور ،
  . )٧(التعليم

. ، وغريها مما يفقه التعليم والصقور)٩( والعِقبان)٨(من الطري البزاة: والثالث
  .)١١( ﴾ q p o n﴿:  قول اهللا تعاىل)١٠(]القسمني[واألصل يف هذين 
، وقال )١٣(﴾ % & ' )﴿: ، قال اهللا تعاىل )١٢(الكواسب : واجلوارح

́ µ﴿: تعاىل   .)١٥( ليمهاتع: وتكليبها. )١٤(﴾  ± ² ³ 
  ـــــــــــــــــ

  ).٩٤(املائدة    )١(
  ).٢٧٧ص (هو حديث أيب ثعلبة، وقد تقدم خترجيه    )٢(
  ).٢٧٧ص (تقدم خترجيه    )٣(
ا : السنور   )٤( ا، واألهلي أصغر من الوحشيهو القطة، ويكون وحشي املخصص )٥/١٥(العني : انظر. وأهلي ،

  ) .٢/٤٩(، حياة احليوان للدمريي )٢/٢٩٥(
  ).١١٨ ص(  البن جزيالقوانني الفقهية: انظر   )٥(
ا:  بتشديد النون، وعني مهملةسالنم   )٦( تل الثعباندويبة تق: وقيل. دويبة حنو اهلرة، يأوي إىل البساتني غالب .

  )٢/٣٦٥(، حياة احليوان الكربى )٢/٦٢٦(املصباح املنري : انظر
  ).٣١٠-٣/٣٠٩(والبيان والتحصيل ) ٤/٣٤٢(النوادر والزيادات    )٧(
زا   )٨( من أنواع الصقورةالب ٤/٤٦٥صقر (، لسان العرب )٥٤٦ص (القاموس احمليط : انظر. باز: واحدة.  نوع(  
)٩(   قابالعقبان: ومجعه. طائر:  بالضم   )١٥٠ص (القاموس احمليط : انظر. أعقب وعِ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٠(
  ).٤(املائدة   )١١(
زاة والصقورالكالب والفهود: أي اليت يصاد ا، وهي  )١٢( ١/٤١٨(قدمات املمهدات امل. وما أشبه ذلك.  والب(  
  ).٦٠(األنعام   )١٣(
  ).٢١(اجلاثية   )١٤(
  ) .٧٢١ص (مفردات القرآن ). الذي يعلِّم الكلب: والكالَّب واملكلِّب: (قال الراغب األصفهاين  )١٥(

ــواع آالت [ أن
ــصيد الـــــ



 
 

  
 

٢٨٢  

 
  :اختلف يف صفة التعليم على أربعة أقوال 

جِر انزجر، وإذا :  والكلب يف البازي)١(]الكتاب[فقال يف  هو أن يفقه؛ إذا ز
شلي   . )٣( أطاع)٢(أُ

وإذا .  إشالء، وحيضه ذلك على الصيد)٤(]هو الذي يفقه [:أشهب يف مدونتهوقال 
: ابن القاسموهذا حنو قول . )٦(وما ال يفقه ذلك فليس مبعلَّم.  عنه)٥(]ذلك[زجرته اه 

  . )٧(إن التعليم يصح بوجهني؛ الزجر واإلشالء
ينشلي،  أن تدعوه فيجيب، وتشليه فتعليم الكالب والفهود: ابن حبيبوقال 

 فإن تعليمها أن جتيب إذا دعيت، وتنشلي إذا أرسلت، )٨(وأما الطري. وتزجره فيرتجر
  .)١٠(ربيعة وابن املاجشون وهو قول . )٩(وليس أن ترتجر؛ ألنه غري ممكن فيها

فحكى عن ابن القاسم . )١١(تعليمها كتعليم الكالب: وكان ابن القاسم يقول: وقال
بني الطري وغريها/ ق هوأن التعليم يصح بثالثة، وفر/..  

إذا أدركه كلبه أو بازيه، فلم يستطع إزالته من : )١٢(]املدونة[ابن القاسم يف وقال 
  ـــــــــــــــــ

  .املدونة): ح(يف    )١(
دعامها :  واستشالمهاوأشلى الشاة والكلب. إذا دعوته: أشليت الكلب: يقال. دعاؤه: إشالء الكلب   )٢(

، ولسان )٣/٩٠٢شلو (معجم مقاييس اللغة : انظر. أغريته: أشليته بالصيد: بأمسائهما، وبعضهم يقول
  )١٨٧-٧/١٨٦شال (العرب 

  ).٣/٥١(املدونة    )٣(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٤/١٧١(، والذخرية )٢/٣٨٠(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٦(
  ).٣/٥١(املدونة : انظر   )٧(
  .البزاة):  ر(يف    )٨(
  ).٤/٣٤٢(النوادر والزيادات    )٩(
  ).٤/٣٤٢(النوادر والزيادات : انظر  )١٠(
  ).٣/١٢٦(املنتقى : انظر )١١(
  .الكتاب): ط(، ويف )ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٢(

  ]أ/٩٢ط[
 ]أ/١٤١ر[



 
 

  
 

  .)١(الصيد؛ حىت فات بنفسه، أنه يأكله
  . فجعله يف هذا السؤال معلما، وإن كان ال يطيعه يف الزجر 

. )٢(إذا زجرتـه ـاه ذلـك      : يف قوله  أشهبوهذا خالف ما تقدم له، وخالف قول        
ــه إذا  ــاة إجابتـ ــا مراعـ ــق    /)٣(فأمـ ــى ال يتعلـ ـ ــك معن ــضعيف؛ ألنَّ ذلـ ــي؛ فـ   دعـ

بالصيد، والوجه اعتبار ما يتعلق بالصيد لصاحبه، ال لنفسه، وهو اإلغراء به، والزجـر              
  .عنه أقواها؛ ألنه دليل على أن األخذ لصاحبه 

  . هل من شرطه أن ال يأكل؟ واختلف
م، وإن أكلمالك وأصحابهول فق   . )٤( أنه معلَّ

  .)٦ ( إن أكل؛ فكل: ، أنه قال يف ذلك حديثًا عن النيب )٥(ابن املوازوذكر 
وا حبديث عدي بن حامت)٧(وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ليس مبعلم واحتج ،  .  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٥٣(املدونة    )١(
  .وينهاه عنه): ط(ويف . وما بيناه عنه): ر(يف    )٢(
  .لنا): ر(يف    )٣(
  ).٣/٥٢(املدونة : انظر   )٤(
  ).٤/٣٤٣(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
  : هذا احلديث له روايتان   )٦(

). ٣/١٠٩) (٢٨٥٢(، وأخرجها أبو داود يف الصيد، باب يف الصيد رواية أيب ثعلبة اخلشين : األوىل
ال : وقال أبو زرعة). ١/١٠٨التاريخ (ويف إسناده داود بن عمرو الدمشقي، عامل دمشق، وثقه ابن معني 

وقال ). ٣/٤١٩اجلرح والتعديل (حديثه مقارب : وقال اإلمام أمحد). ٣/٤١٩اجلرح والتعديل (بأس به 
وقد حسن إسناد هذا احلديث ابن عبد اهلادي يف تنقيح ). ٣٤١ص : معرفة الثقات(ليس بالقوي : العجلي

  ).٣/٣٧٢(التحقيق 
، وأبو داود يف )٢/١٨٤(رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجها أمحد يف املسند : الرواية الثانية

وصحح إسنادها ابن عبداهلادي يف تنقيح التحقيق . )١١١-٣/١١٠) (٢٨٥٧(الصيد، باب يف الصيد 
)٣/٣٧٢.(  

لَّ احلديثان مبخالفتهما حلديث عدي بن حامت  الكربى  سننال( الثابت يف الصحيحني، قال البيهقي وقد أُعِ
خمرج يف الصحيحني من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أيب  إال أن حديث أيب ثعلبة : ()٩/٢٣٧

 وحديث الشعيب عن عدي أصح من حديث داود بن . وليس فيه ذكر األكل،ن أيب ثعلبةع إدريس اخلوالين
وحكم الذهيب على احلديث األول بالنكارة يف ).  واهللا أعلم. ومن حديث عمرو بن شعيب،عمرو الدمشقي
  )٦١٠، ٦٠٩(، واأللباين يف ضعيف سنن أيب داود )٣/٢٩(ميزان االعتدال 

 وبه قال عطاء وطاوس وعبيد ، ويروى ذلك عن ابن عباس وأيب هريرة) : (١١/٤املغين (قال ابن قدامة    )٧(
= 

٢٨٣  

ب/١١٢ح[



 
 

  
 

٢٨٤  

  فصل
  :)١(كاةٌ بتسعة شروطفعلُ اجلوارحِ من الكالب والبزاة بالصيد ذ

ا ، وخرج بإرسالٍ ممن هو يف يديه،  م ثالثة يف اجلارح ؛ وهو أن يكون معلَّ
ا ملا أرسل ومل يشتغل عنه  ومضى قاصد.  

؛ وهو أن يكون الصيد يف موضع ال يقدر على أخذه )٢(]عليه[وثالثة يف املرسل 
، ويكون موته من )٤( وال أمجة)٣( ليس يف غيض أو الكلبإالّ بذلك، ويراه البازي

  . ليس من صدمه، وال خوفًا منه )٥(جراحه
وبثالثة يف املرسِل؛ وهو أن يكون يف طلبه مل يرجع عنه، وممن تصح ذكاته، 

ا  وأن يكون مسلم.  
. اختالفويف بعضها . [فهذه مجلة متفق عليها، فإن اخنرم منها شيءٌ؛ مل يؤكل
ا و خرج من غري إرسال؛ مل تؤكل علَّمعلَّم أو مة )٦(]فإن كان غري ما ذكاة بغري ني؛ أل.  

  .  إذا أرسله ومل يكن يف يده، أو خرج بنفسه، مث أغراه بهواختلف
ال يؤكل، إال :  أكل، مث رجع، فقال)٧(]إذا كان معه، مث أغراه: فقال يف الكتاب[
  .)٨(كون يف حال اإلرسال بيدهأن ي

 =  ـــــــــــــــــ
بن عمري والشعيب والنخعي وسويد بن غفلة وأبو بردة وسعيد بن جبري وعكرمة والضحاك وقتادة وإسحاق ا

  ) . وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور
  .بشروط): ر(يف    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
اغاض املاء   )٣( األمجة، وهي مغيض ماء جيتمع فيه الشجر، واجلمع: والغيضة. قلّ ونضب: ، أي يغيض غيض :

  ) .١٠/١٥٨غيض (، ولسان العرب )١٠٩٧-٣/١٠٩٦غيض (الصحاح : انظر. غياض وأغياض
جم وآجام وإجام وأمجات: ومجعه. األمجة هي منبت الشجر املتجمع، كالغيضة : أمجة   )٤( جم وأُ : انظر. أُ

  ) .١٣٨٨أجم، ص (، والقاموس احمليط )١/٦٥أجم (معجم مقاييس اللغة 
  .جراحاته): ر(يف    )٥(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  ).٥٥-٣/٥٤(املدونة    )٨(

 شروط اعتبار [
فعل اجلوارح 

 ]ذكاة 

شروط اجلارح[

شروط املصيد[

شروط املرسل[



 
 

  
 

٢٨٥  

ا منه، فصاح به وأشاله؛ مل يؤكل ما قتلإذا كان الكلب: ابن حبيبوقال  بعيد  .
ا منه، فأغراه أكل ١(وإن كان قريب(.  

  . )٢(إذا كان خروجه من قبل نفسه، مث أغراه به؛ مل يؤكل: مالك وابن القاسموقال 
إذا زاده ذلك قوة : املاجشون عند ابن حبيبابن قال . )٣(يؤكل: أصبغوقال 

  .)٤(وإشالء؛ أكل
ا وال  وأرى أن يؤكل إذا كان خروجه بإرسال من صاحبه، وال فرق بني كونه قريب

  . وال فرق بني كونه يف يده، أو معه وليس يف يده. بعيدا؛ ألنه مل يصب إال باإلرسال
؛ ألنـه حينئـذٍ علـى أحـد     وال يؤكل إذا كان خروجه من قبـل نفـسه، مث أغـراه بـه      

ــأثري / وجهــني؛ إمــا أن يكــون ال يطيعــه لــو زجــره   عنــه؛ فهــو صــائد لنفــسه، وال ت
أو يكون يعلم منه أنـه     . إلغراء صاحبه به، وال يصح أن ينسب إىل أن صاحبه الصائد له           

 مـشتركًا  )٦( إلغرائه به، فإنه يصري بذلك اإلشـالء )٥(ينتهي عنه لو زجره، وقد زاد محوة  
وإمنا انضاف إليـه شـيء   . ه ومن صاحبه؛ ألن خروجه األول من نفسه مل يسقط   من نفس 

 لو تعاون اثنان؛ أحدمها بإرسال واآلخر بغري إرسال، إال أن يزجره        )٧(]ما[آخر، فأشبه   
  .، فيسقط حكم األول )٨(]به[عنه، فيقف عنه، مث يغريه 

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١٩٢(مناهج التحصيل : انظر   )١(
  ).٥٥-٣/٥٤(املدونة    )٢(
  ).٤/٣٤٨(النوادر والزيادات    )٣(
  ).٦٩٣ص (التقييد على ذيب املدونة : انظر   )٤(
  .قوة): ر(يف    )٥(
  .ذلك اإلرسال): ر(يف    )٦(
  ).ح(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(

ب/٩٢ط[



 
 

  
 

٢٨٦  

  فصل
  .؛ سقط حكم ذلك اإلرسال)١(الوإذا اشتغل بعد اإلرسال بغري ما أرسل عليه، فأط

 أنه ال يؤكل؛ )٢(وخيتلف فيه إذا كان االشتغال اخلفيف، فظاهر قوله يف املدونة 
أو .  جيفة، فأكل منها)٣(]على[ بكلب، فوقف عليه يشمه، أو إذا مر الكلب: ألنه قال

ا؛ فقد خرج عن ذلك ا ٤(إلرسالعجز الطائر فسقط على موضع، أو عطف راجع(.  
إذا أرسل على مجاعة فأخذ اثنني، أما : ومل يفرق بني قليله وال بني كثريه، وقال

  .)٥(يؤكالن
ا بالثاين ال يؤكل الثاين : وقيل. ومل ير اشتغاله باألول قطع .  

  .أنَّ الشيء اليسري ال يقطع عن حكم األول والصواب 
  

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  .فإن أطال): ر، ح(يف    )١(
  .الكتاب):  طر،(يف    )٢(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٣/٥٨(املدونة    )٤(
  ).٣/٥٤(املدونة    )٥(

اشــتغال [
املرســـل 
ــا   ــري م بغ
أرســـــل 
ــه ]عليـــ

 



 
 

  
 

٢٨٧  

  فصل
ا  ا أو بازي ا[وعلى من أرسل على صيد سهمأن يتبعه، ومعه آلة الذكاة؛  )١(]أو كلب 

ا مل تنفذ مقاتله  وإن أنفذت مقاتله كان ذلك ذكاة له ، وال شيء . ليذكيه إن وجده حي
  .عليه إن تركه حىت ميوت 

 قد فرى األوداج  أو الكلبويستحب له أن جيهز عليه، إال أن يكون البازي
وإن فرى األوداج دون احللقوم، أو احللقوم دون األوداج؛ أجهز . واحللقوم فيتركه

  .على الباقي 
اه)٢(وإن أدركه وإن مل يفعل، وتركه حىت .  ومل تنفذ مقاتله؛ أزال اجلارحة، وذكَّ

  .مات؛ مل يؤكل 
اه قبل أن يزيله  ؛ ألنه ال يدري هل مات من فعله، أو من تأثري )٣(]مل يؤكل[وإن ذكَّ

اجلارح فيه بعد قدرته على زواله، إال أن يعلم أنه مل ميت من فعل اجلارح بعد إدراكه 
  .لدالئل ذلك التأثري 

اه فإن مل يفعل؛ مل . وإن مل يقدر على إزالته، وقدر على تذكيته مع كونه عليه؛ ذكَّ
  .يؤكل 

ــه، وال   ــى إزالت ــدر عل ــه؛وإن مل يق ــل /  تذكيت ــول   . أك ــسليم الق ــى ت ــذا عل   ه
  . أنه معلَّم ، وإن مل يرتجر عنه، وإذا زال اجلارح وبادر بذكاته، فسبقه بنفسه؛ أكل 

وإن تشاغل بإخراج السكني، أو كانت مع رجل خلفه فلم خيرجها، : قال مالك
  .)٤(ومل يدركه حىت ميوت، فال يأكل

  .وهذا قريب. )٥(ده ليخرجها، فمات؛ أكلولو كانت يف خفِّه، فمد ي: حممدقال 

  ـــــــــــــــــ
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .أكله): ر(يف    )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٣/٥٢(املدونة : انظر   )٤(
  ).٢/٧٤٥(شرحها اجلامع ملسائل املدونة و   )٥(

/١١٣ح[

ــم [ حكــ
ــة  تذكيـــ
الصيد إذا  
أدركـــــه 
صـــاحبه 
مل تنقـــذ 
  ]مقاتلـــه

 



 
 

  
 

٢٨٨  

  ./)٢(ولو مات يف قدر ما لو كانت شفرته يف يده، مل يدرك ذكاته؛ أكـل         : )١(]قال[
ــازي   ــه غــري صــاحبه ، فــرآه يف خمالــب الب ــر ب ــو م ــم[، أو ول   ، وهــو  الكلــب)٣(]ف

  .)٤(أنه ال يؤكل: مسعتقادر على أن خيلصه، فلم يفعل حىت مات، فالذي 
ــد  ــه رآه: يري ــا      / أن ــه م ــيس مع ــره أو رآه ول ــإن مل ي ــه، ف ــه ب ــا يذكي ــه م   ومع

  . ؛ أكل )٥(]به[يذكيه 
 وأن ال شيء عليه أحسن.  ذلك الصيد)٦(]قيمة[وقد كان يتنازع يف إغرام املار .

أبني،  أنه ليس له أن يذكيه، وأن ذلك ليس عليه؛ كان )٧(]ويظن[وإن كان ممن جيهل 
  . أن ال غرم عليه 
 خيشى عليها املوت، فلم يذحبها حىت ماتت مل يضمن؛ ألنه خيشى ولو مر بشاة

أن ال يصدقه ربها أنه خيف عليها فيضمنه، وليس مبرتلة الصيد؛ ألن الصيد معلوم أنه 
  .تقدم له ما خياف عليه منه، وهو ما أرسل عليه من سهم أو بازي 

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ) .٦٨١/كتاب الصيد (التقييد على ذيب املدونة : انظر   )٢(
  .يف يف ) : ر، ح(يف    )٣(
 ).٤/٣٤٤(النوادر : انظر. نقله ابن املواز عن مالك   )٤(
  ).ح(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(

]أ/٩٣ط[

ب/١٤١ر[



 
 

  
 

٢٨٩  

  فصل
؛ فهو على  وإذا أرسل على صيدٍ، فأتبعه وأعجزه حىت توارى عنه، مث وجده قتيالً
أربعة أوجه؛ جيوز أكله يف وجهني؛ وهو إذا عرف أنه الصيد املرسل عليه، وإن مل 

وإن مل . أو وجد فيه سهمه، أو معه بازه، أو كلبه . يكن معه بازه، وال فيه سهمه
  . ال معه بازيه؛ مل يؤكليعرفه، وال وجد فيه سهمه، و

  . )١(قول مالك عند ابن حبيبوهذا 
ابن القاسم يف ومثله إذا وجد معه بازيه ومل يعرفه، وبقربه صيد يشككه فيه، فقال 

  .)٣) (٢ (]ال يأكله: [العتبية
إذا كان االثنان قتيلني، وإن كان معه آخر حي أكل امليت؛ ألن الغالب أن : يريد

  . ذلك سهمه، فللغالب حكم، إال أن يتركه يف حال الترتهوك. املرسل أخذ ما رآه
  .)٤(، وأما السهم فال؛ ألنه ال يتأتى منه التنقل والكلبوهذا يف البازي

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٥٥(املدونة : انظر   )١(
يف الصيد ينوي إرساله بالكلب فيوجد عليه قد : (إحلاق) ح(، ويف هامش )ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(

 تأكله تشككه يف أن يكون الذي أرسل عليه حالل، وإن خيف أن يكون غري صيده، فال... ... قتله، أنه إن مل 
  ).بالشك

  ) .٤/٣٤٥(النوادر : انظر    )٣(
  ) .٣/٣١٩(البيان والتحصيل : انظر   )٤(

ــم [ حكــ
الصيد إذا  
ــتبه  اشـــ
أمره هـل   
قتل بفعل  
ــارح  اجلـ
ــريه ]أو غ

 



 
 

  
 

٢٩٠  

  فصل
ا، فإن مل تنفذ مقاتله؛ مل يؤكل وإذا مل يتبعه، ورجع عن طلبه، مث أدركه ميت .  

وإن وجده .  يف هذا سواء، إلمكان أن يكون لو اتبعه ألدرك ذكاتهبوالبازي والكل
فإن كان رماه بسهم؛ أكل، ألا رمية واحدة، وقد . وقد أنفذت مقاتله؛ افترق اجلواب

  . ، فاتباعه وعدمه سواء)١(أنفذت
ا؛ مل يؤكل، إلمكان أن يكون لو اتبعه ألدركه قب ا أو كلب ل أن تنفذ وإن أرسل بازي

إال أن يعلم أن مثل ذلك املرسل مييت املرسل عليه . )٢(ذهب حممدوإىل هذا . مقاتله
ا لقوة بطش هذا، وضعفِ اآلخر سريع .  

ا وقد أنفذت واختلف تمن الغد مي د جِ ا إذا مل يقدر على الصيد حىت بات، مث و أيض 
  .مقاتله

  .وساوى يف ذلك بني السهم والبازي . )٤(ال يؤكل: )٣( املدونةمالك يف فقال 
  يؤكـــل فيهمـــا : املاجـــشون عنـــد ابـــن حبيـــب/ عبـــد امللـــك ابـــنوقـــال 

ا قتلـه بعـض     )٦(]إمنـا [وإن مل تنفذ مقاتله؛ مل يؤكل، خمافة أن يكـون           : ، قال )٥(مجيع 
  . )٧(هوام األرض ودواا، أو أعان على قتله

  .)٨( والكلب البازي يف السهم، ومنعه يفابن املوازوأجاز 
إذا وجدت الصيد، وفيه أثر سهمك أو كلبك؛ : ، قالوملالك يف مدونة أشهب

  ـــــــــــــــــ
  .تقدم): ح(يف    )١(
  ). ٢/٧٤٢(اجلامع ملسائل املدونة : انظر   )٢(
  .يف الكتاب): ر، ط(يف    )٣(
  ).٣/٥١(املدونة    )٤(
  ).٤/٣٤٤(النوادر والزيادات    )٥(
  ).ر(ني املعكوفني ساقط من ما ب   )٦(
  ).٢/٣٨٣(عقد اجلواهر الثمينة : وانظر). ٣/٣١١(البيان والتحصيل    )٧(
  ).٢/٧٤٢(اجلامع ملسائل املدونة : انظر   )٨(

]ب/٩٣ط[

ــم[   حكــ
  مــا أُدِرك
ــا ــــ ميت[  

 

ــم [ حكــ
الصيد إذا  
مل يقـــدر 
ــه  عليــــ
يوجد من  

ا  الغد ميت[  
 



 
 

  
 

٢٩١  

  .)١(فال بأس به ما مل يبت، فإن بات فإنه يكره أكله
  .فجعل تركه على وجه الكراهة، ومل يفرق بني ما أنفذت مقاتله أو ال

إذا بات عنك، فلم جتد فيه غري : مثل ذلك، قال ابن القصار عن مالكوذكر 
  .)٢( وسواء كان صاحبه يطلبه أو ال. سهمك، أو كلبك، فال بأس بأكله

، وما أنفذت مقاتله وما مل ينفذ، وما فساوى يف هذه الرواية بني السهم والكلب
ا، أو بات عنه رجع عنه صاحبه اختيار.  
: ، أنه قال، فأخرج البخاري ومسلم عن النيب ووردت األحاديث مبثل ذلك

وليس به إال أثر سهمك؛ فكلإذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومني ،) وزاد . )٣
   .)٤ (ما مل يننت/ أنه يأكله، وإن بات:  مثل ذلكمسلم يف الكلب
. ه األحاديث جمملة، ومل يشترط إنفاذ املقاتل، وهذا هو الصوابفجاءت هذ

  .وحممله على أنه مات مما أرسل عليه، وأنه القاتل حىت يعلم غري ذلك
ا، فيؤكل يف السهم إذا أنفذ مقاتله؛ ألا  ويفترق اجلواب إذا مل يتبعه وتركه اختيار

 وال يؤكل إذا مل تنفذ، وال .رمية واحدة وقد أنفذت فال فرق بني اتباعه، ورجوعه عنه
، أنفذت مقاتله أم ال؛ إلمكان أن يكون لو اتبعه ألدرك ذكاته قبل أن ما صاده الكلب

 يسرع بإماتته قبل أن يلحقه؛ ألنه أنفذه، أو ألنه من تنفذ مقاتله، إال أن يعلم أن الكلب
  .صغار الوحش كاألرنب، وما أشبهه

ا لنظرت إىل املرسل عليه، هل مما يسرع بإماتته لشدة ولو  ا أو منر أرسل فهد
  . كالعقاب وينظر يف الطري مثل ذلك، ينظر إىل قربه وبعده، وليس البازي. بطشه

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٧٤٢(اجلامع ملسائل املدونة    )١(
  ).٣/٥١(املدونة : انظر   )٢(
) ٥٤٨٤(إذا غاب عنه يومني أو ثالثة أخرجه البخاري واللفظ له يف الذبائح والصيد، باب الصيد    )٣(

، من حديث )٣/١٥٣١) (١٩٢٩(، ومسلم يف الصيد والذبائح، باب الصيد بالكالب املعلمة )٣/٤٥٣(
  .عدي بن حامت 

، من ) ٣/١٥٣٢) (١٩٣١(أخرج هذه الزيادة مسلم يف الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد مث وجده    )٤(
  .حديث أيب ثعلبة اخلشين 

ب/١١٣ح[



 
 

  
 

٢٩٢  

  فصل
 يف اإلرسال على صيدٍ غري مرئي، كالذي يرسل على ما يف غيضة أو غار واختلف

  . ري هل هناك شيء أم ال، أو على مجاعة وينويها وما وراءهاأو ما وراء أكمة، وال يد
ا مالكفأجاز ذلك  ١(، ورآه ذكي( .  

  وإليــه  ./)٣( إال مــا رآه وقــت اإلرســال  )٢(ال يؤكــل: ، وقــالأشــهبومنعــه 
  .)٤( يف العتبية سحنونذهب 
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٥٥(املدونة : انظر   )١(
  .ال يأكل): ح(يف    )٢(
  ).٤/٣٤٩(النوادر والزيادات    )٣(
  ).٣/٣١٣(البيان والتحصيل : انظر   )٤(

أ/٩٤ط[

ــم [ حكــ
ــال  اإلرس
ــى  علــــ
صيد غري  
ــي   ]مرئــ

 



 
 

  
 

٢٩٣  

  )١(]فصل [ 
إىل ناحية، كامللتفت لشيء رآه،  حيدد النظر  عن مالك إذا رأى الكلبواختلف

  .)٣(لعله غري الذي اضطرب إليه: وكرهه أخرى، وقال. )٢(فأرسله عليه، فأجازه مرة
ق بينه وبني ما يف الغيضة، أو وراء األكمة ؛ ألنه يف هذين أرسال إىل )٤(وكأنه فر

وهذا أرسل على معين، . لغري معين، فلم يبال ما أخذ منها؛ ألنه داخل يف نية املُرسِ
  . ، فقد يكون وجد غريه أحس به الكلب)٥(]كان[وهو الذي 

؛ ألن حممله على ما التفتوهذا استحسان إليه حىت يعلم )٦( ، وقوله األول أحسن 
  .غريه

  

 
 
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٤/٣٤٨(النوادر والزيادات    )٢(
  ).٣/٣٧٤(البيان والتحصيل    )٣(
 .ا حولها مم ارتفاعاملكان الذى هو أشد، أو  أو هي دون اجلبال،لقف من حجارة واحدة التل من ا:األكمة  )  ٤(

 )١٣٩١ ص(، القاموس احمليط )٢/٤٨٤(غريب احلديث للحريب : انظر
  ).ح(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
  .يقلب): ر(يف    )٦(



 
 

  
 

٢٩٤  

  فصل
 )١( مثل أن يكون يف جزيرة ضيقةوإذا كان الصيد يف موضع يقدر على أخذه باليد،    
ا قد نشب بـشيء ال        . أو يف غار يقدر على دخوله من غري خوف على نفسه           أو كان طائر

ــدر ــذه     )٢(يق ــى أخ ــدر عل ــو يق ــرار، وه ــى الف ــد[ عل ــه )٣(]بالي   إالَّ / ؛ مل جيــز أكل
  . بذكاة اإلنسي

و كان وإن كانت اجلزيرة كبرية، أو كان يف موضع ال يقدر على التوصل إليه، أ
يقدر وخياف أن بذلك املوضع حيات، وإذا أرسل عليه خرج الصيد إليه، أو أخرجه 

  .اجلارح؛ جاز اإلرسال، ويكون فعل اجلارح أو السهم ذكاة
إذا أرسل على وكر يف شاخمة جبل أو شجر، وكان ال : أصبغ يف كتاب حممدقال 

، فإنه يؤكل )٤(]أو العنت[بأمر خياف فيه العطب يصل إليه وال إىل الغابة باألرض، إال 
   . )٥(بالصيد

وإذا أرسل على صيد مبكان ال يقدر عليه إال باإلرسال، فاضطرته اجلوارح إىل 
  .)٦(مكان يؤخذ فيه باليد؛ مل يؤكل

وإن اضطرته الكالب حىت وقع يف حفرة ال خمرج له منها، أو : حممدقال 
  .)٧(تلته؛ مل يؤكل، ألنه أسريانكسرت رجله فتمادت عليه حىت ق

  .، يأيت يف باب تعاون الكالب )٨(أنه يؤكل: وألشهب يف مثل هذا
  

  ـــــــــــــــــ
  .لطيفة): ر، ح(يف    )١(
  .ال يستطيع): ر، ح(يف    )٢(
  ).ر( من سقط   )٣(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  .فإنه يأكل إذا أرسل): ر(يف    )٥(
  ).٤/٣٤٩(، والنوادر والزيادات )٣٣٠-٣/٣٢٩(البيان والتحصيل    )٦(
  ).٤/٣٥٠(النوادر والزيادات    )٧(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٨(

 ]أ/١٤٢ر[

مـــــا ال [
يؤكــل إال 
ــذكاة  بـــ
  ]اإلنــسي

 

ما جيوز  [
أكله بفعل  
ــارح  اجلـ
ــسهم   ]وال

 

حكم مـا   [
ــطره  اضــ
اجلــــارح 
  ]إىل حفره

 



 
 

  
 

٢٩٥  

  فصل
وإذا أصيب الصيد جبرح يف يد أو رجل أو أذن ، أو غري ذلك مما ليس مبقتل؛ 

 ومل جترحه، أو صدمته، أو ضربه بسيف )١(فمات، كان فعله ذكاة ، واختلف إذا نيبته
يؤكل ، وهو : وقال أشهب. )٢(ليس بذكي:  ومل يدمه ، فقال ابن القاسمفلم جيرحه ،

  .)٣(ذكي
وإن مات من غري فعله خبوف، أو ما أشبه ذلك؛ مل يؤكل قوالً واحدا، فأجاز 

، وهذا إمساك ، وقول )٤(﴾  z y x }﴿: ذلك أشهب لظاهر قول اهللا تعاىل 
  .)٥ (، فإن أخذه ذكاةكل مما أمسك عليك كلبك : لعدي النيب 

 فاملفهوم )٦(﴾ r q p o n﴿: والقول األول أحسن؛ لقول اهللا تعاىل 
  ؛ وألنَّ الغالــب منـــها أــا جتـــرح يف حــني االصـــطياد، فوجـــب    / مــا جـــرح 

؛ فهـو  بعرضـه )٧(مـا أصـبت   :  يف املعـراض  ، ولقول الـنيب     تعليق احلكم بالغالب  
  .)٨(وقيذ

   .وهو آلة من آلة الصيد 
  

  

  ـــــــــــــــــ
 . قلبته ) : ط: (كذا يف النسخ ، ويف    )١(
  ).٦٢-٢/٦١(ة الكربى املدون   )٢(
  .)٤/٢٢٢(شرح املوطأ   املنتقى: انظر   )٣(
  ).٤(املائدة    )٤(
  ).٢٧٦ص (تقدم خترجيه    )٥(
  ).٤(املائدة    )٦(
  .ما أصيب): ط، ح(يف    )٧(
  ).٢٧٧ص (تقدم خترجيه    )٨(

]ب/٩٤ط[

حكــــــم [
ــصيد إذا  ال
أصــيب يف 

]غري مقتـل  
 

ــم [ حكــ
ــصيد  الــ
ــوت  ميــ
بفعـــــل 
  ]اجلــارح

 



 
 

  
 

٢٩٦  

  فصل
  . وإذا أبان اجلارح رأس الصيد، أو جزله نصفني، كان ذلك ذكاة جلميعه
ا أو رجالً كان ذكاة له، دون ما أبان منه، إال أن يبقى متعلقًا بشيءٍوإن أبان يد  /  

  .لو ترك لعاد، فيكون ذكاة جلميعه
وإن أبان عجزه أكل دون العجز، إال أن يكون نزل ذلك إىل اجلوف، فيكون ذكاة 

  . جلميعه
إن قطع رأسه أو وسطه أو ما ال حياة : ، قالأبو القاسم ابن اجلالبوإىل هذا ذهب 
  .)١(له معه؛ جاز أكله كله

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ) .١/٣٩٨(التفريع    )١(

/١١٤ح[

ــم [ احلكـ
فيما أبانـه   
ــارح  اجلـ
ــن  مـــــ
ــصيد ]الـ

 



 
 

  
 

٢٩٧  

 
ا، فيقتالن، أو أحدمها بعد أن أمسكه اآلخر؛  يه مع ب لْ ، أو كَ يهِ وإذا أرسل الرجل باز

ا بعد واحد، فإن قتله األول؛ جاز أكله. جاز أكله وإن افترق اإلرسال؛ أرسل واحد .
 ألنه سبق وسواء كان قتله بعد أن سبق إليه الثاين، وأمسكه أم ال، وإن قتله الثاين،

وإن كان بعد أن أمسكه األول، نظرت يف إرسال الثاين، فإن كان بعد . إليه؛ جاز أكله
  .أن أمسكه األول؛ مل جيز أكله 

 فيه إذا كان إرساله قبل أن يصل إليه األول، فوصل الثاين بعد أن أمسكه وخيتلف
  .)١( أكله أصبغ عند حممداألول، فأجاز 

جة، مث  ، إذا أرسل علحممدوعلى قول  ى صيد، فطلبه حىت وقع يف حفرة، أو لُ
فال يؤكل هذا؛ ألنه راعى وقت أخذه، فعلى هذا ال يؤكل ما . أنه ال يؤكل: أخذه، فقتله

ا لألول ا، كما مل . قتل الثاين، إذا صار أسري وإن كان إرسال الثاين قبل أن يصري أسري
  .يراع يف هذا، وقت اإلرسال 

جةيؤكل ما : أصبغوعلى قول    .وقع يف حفرة أو لُ
وإذا أرسل رجالن على وجه التعاون واالشتراك؛ كان احلكم يف الصيد هل يكون 

ا أم ال  م[ذكيا بعد )٢(]على ما تقد ا، أو واحدإذا كانا لواحد، فإنه ينظر، هل أرسال مع 
وال [واحد، وكيف كان وصوهلما إليه، وإن مل يقصدا االشتراك، وأرسل كل واحد 

 يرجو أن يكون السابق واآلخذ، فإن وصال معا )٣(] باآلخر، أو علم وكل واحديعلم
وإن سبق إليه أحدمها فقتله؛ كان الصيد . واجتمعا على قتله؛ كان ذكيا، وكان بينهما

ا . ملالك القاتل  وسواء كان أرسل أوالً، أو آخر.  
ــسكه، مث  ــه وأم ــدمها فجرح ــ  / وإن ســبق أح ــه ؛ ك ــه اآلخــر فقتل   ان وصــل إلي

   وعلى الثاين قيمته ، إال أن يكون الذي قتله هـو املرسـل أوالً، فـال تكـون           . غري ذكي
  ـــــــــــــــــ

  )٤/٣٤٧(النوادر والزيادات : انظر   )١(
  ).ر(ساقط من ما بني املعكوفني    )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(

/٩٥ط[



 
 

  
 

٢٩٨  

ا  عليه قيمة، وإن كان وصوله أخري.  
 فيمن أرسل على صيد فأثخنه؛ حىت ال يستطيع )١(]يف مدونته[ أشهبوقال 

ا لألول  ٢(الفرار، مث رماه آخر فقتله؛ كان على الثاين قيمته عقري(.  
  .  األول فلم يثخنه؛ كان للثاين ولو جرحه

وإن مل تقتله رمية الثاين ولكن حبسته، ومل تعن رمية األول على حبسه؛ كان [
  .)٣(]للثاين

وإن أعانت على حبسه؛ كان بينهما، كانت الرميتان على مقدارٍ واحدٍ من الضعف 
  . أو إحدامها أقوى من األخرى

ولو . خر اثنتان؛ اقتسما الصيد نصفنيلو كان للواحد جارح ولآل: ابن شعبانوقال 
ا ميلكانه على أجزاء خمتلفة؛ كان كذلك أيض واحد ٤(كان جارح(.  

وليس هو املعروف من املذهب، وأصل قول مالك وأصحابه أنه بينهما على قدر 
  . والعبد والدابة يف ذلك سواء وكسب البازي. أجزائهما فيه

  
  

  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من     )٣(
  ) .٤/١٧٣(الذخرية : انظر    )٤(



 
 

  
 

٢٩٩  

  
وإذا أرسل على مجاعةِ صيدٍ ، أو رمى بسهمه؛ فهو على ثالثة أوجه؛ إما أن ينوي 
ا بعينه؛ مل يؤكل  ا وال يعينه، أو ينوي اثنني فأكثر، فإن نوى واحد ا بعينه، أو واحد واحد

  .وإن أخطأه، وأصاب غريه؛ مل يؤكل، إال أن يدرك ذكاته. سواه
ا، ومل      اثـنني؛ مل    يعينه؛ جاز ذلك، فإن أصاب الـسهم أو البـازي         وإن نوى واحد 

ــو   ــه مل ينـ ــري ذكـــي؛ ألنـ ــاين غـ ــان الثـ ــهما، وكـ ــوى / يؤكـــل، إال األول منـ   سـ
وإن شـك يف األول؛ مل      . واحد، فلما أخذ األول؛ ارتفع حكم نية املرسل فيما سـواه          

  . يؤكال
اوإن نوى اثنني فما فوق، فإن كان سهما؛ أكال مج يع .  

  يف كتاب  وابن وهب)٢(]وابن القاسم [)١(مالك، فقال  والكلب يف البازيواختلف
  .)٤(ال يؤكل الثاين، ووافق يف السهم: حممدوقال . )٣(يؤكالن مجيعا: حممد

واألمد اليسري، مث متادى  إذا مل يشتغل باألول، إال مثل ما جرحه، واألول أحسن
ا عن اإلرسال عن الثاين  إىل اآلخر، وإن طال اشتغاله باألول كان ذلك؛ قطع.  

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٥٤(املدونة    )١(
  ).ح(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
  ).٤/٣٤٧(زيادات النوادر وال   )٣(
  ).٣٤٧-٤/٣٤٦(النوادر والزيادات : انظر   )٤(

ب/١٤٢ر[



 
 

  
 

٣٠٠  

 
 

ذكاة ، فكان يف وال ينبغي أن يصيد مبا ليس مبعلَّم؛ ألن تأثريه يف الصيد ليس ب
ذلك إتالف النفس بغري فائدة، إال أن يعلم أن مثل ذلك املرسل عليه، ال يسرع 

  أو / بإماتته، ويدركه املرسل قبل أن تنفذ مقاتله، وكان املرسل من الطري بازيا،
  .غريه مما يعلم أنه ال يسرع به 

ا يعيش معه؛ . فإن أرسل غري معلَّم فقتل؛ مل يؤكل ذُكِّي، وأكلوإن جرحه جرح .
ا ال ترجى له معه حياة؛ كانت الذكاة فيه على االختالف يف املوقوذة  وإن كان جرح

  .وذلك مشروح يف موضعه. )١(]ال يؤكل: والنطيحة، فقيل[واملتردية 
وكذلك، إذا قتل أحدمها، . وإن تعاون كلبان معلَّم وغري معلَّم فقتال؛ مل يؤكل

  . علَّم بعد أن أمسكه اآلخر، فصار أسريه ومل يعلم القاتل، أو قتله املُ
وإن أصاب بعرضه؛ مل .  ، فإن أصاب حبده ؛ أكلوكذلك ما أصاب املعراض

وإن مل يدر بأيهما أصاب حبده أو بعرضه؛مل يؤكل، إال أن يكون . يؤكل، وهو وقيذ
  .يف اجلرح دليل أنه ال يكون إال حبده 

كلبامها على صيد، فتعاونا أو مل يتعاونا،  )٢(لك إذا أرسل مسلم وجموسيوكذ
وإن علم أن كلب املسلم قتله، ومل . فلم يدر أيهما سبق إليه فقتله؛ فإنه ال يؤكل

  .؛ أكلميسكه كلب اوسي
وإذا . أكل[؛ وسيوإن صاد املسلم بكلب ا. وإن كان بعد أن أمسكه؛ مل يؤكل

  .)٤(؛ مل يؤكل)٣(] بكلب املسلمصاد اوسي

  ـــــــــــــــــ
  ).ر، ح(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
. إىل رجل: وقيل االسم نسبة. أتباع الديانة الوثنية الثنوية اليت تقول بإهلني، إله للخري وآخر للشر: اوس  ) ٢(

ق للبغدادي : ظران. بل لقبيلة من قبائل الفرس: وقيل ر ق بني الفِ ٢٦٩ص (الفر .(  
  ).ر، ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٤/٣٥٢(النوادر والزيادات : انظر   )٤(

]ب/١١٤ح[

]ب/٩٥ط[

ــم [ حكــ
الصيد إذا  
ــاون  تعــ
على قتله  
ــم  معلـــ
ــري  وغـــ
ــم ]معلــ

حكــم مــا [ 
تعاون على  
ــيده  صــــ
ــسلم  مــــ
]وجموسي

 



 
 

  
 

٣٠١  

  .وذلك عند مالك مبرتلة لو ذبح أحدمها بسكني اآلخر
وال يؤكل ما صيد بسهم مسموم لوجهني؛ أحدمها أن السم مما يعني على قتله، 

  .م، وألنه خياف على آكلهفريجع ذلك إىل ما اشترك فيه معلَّم وغري معلَّ
  
  
  

 

ــم [ حكــ
ــصيد  الــ
ــسهم  بـــ
ــسموم   ]م

 



 
 

  
 

٣٠٢  

 
 املُعلَّم ذكي إذا كان املرسل ممن تصح ذكاته، ليس مبجنون  والكلبصيد البازي

  .)١(وقد مضى ذلك يف كتاب الذبائح. وال سكران وال ممن ال يعقل
ا على ذبيحته، يوصيد اوس الكتايب )٢(]صيد[ يف واختلف حرام غري ذكي قياس 

  .على ثالثة أقوال؛ باملنع والكراهة واجلواز )٤( والنصراين )٣(اليهودي
: ، يقول)٦( ﴾ z y x﴿: ال تؤكل لقول اهللا تعاىل : )٥(فقال يف الكتاب

  .)٨( أنه كرهه ابن املواز عن مالكفذكر . )٧(املراد املسلم دون غريه
كانا يريانه مبرتلة : ابن حبيبقال . )٩(هو ذكي حالل : أشهب وابن وهبوقال 

́ µ﴿: ذبائحهم، وداخل يف عموم قول اهللا تعاىل   ³ ² ± ° ﴾)١١)(١٠(.  
شي واإلنـسي، وهـو طعـام    وهو أحسن ألا ذكاة كلها ؛ وال فرق بني تذكية الوح       

  . هلم داخل يف عموم اآلية

  ـــــــــــــــــ
 . كذا قال املؤلف واحلق أنه سيأيت ، وهذا يف صنيع املؤلف متكرر)  ١(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(

  ﴾ * + ,﴿: ومأخوذ من قول اهللا تعاىل على لسان موسى . تاب ورجع: د الرجل، أيها:  مناليهود  ) ٣(
ديانة الشعب اليهودي يف احلقبة اليت : وهى. نسبة إىل يهوذا ، أحد أبناء يعقوب: ويهودي]. ١٥٦: األعراف[

 معرفة عقائد ، الربهان يف)٢/١٩(امللل والنحل للشهرستاين : انظر). م٧٠سنة (تلت ختريب اهليكل الثاين 
  ) .٩٤٥-٣/٩٤٣(، املعجم املوسوعي للديانات والعقائد واملذاهب )٥٣ص (أهل األديان 

 : انظر. ، وكتام اإلجنيل، وهلم عقائد خرجوا ا عن معامل الدين احلقهم أمة املسيح : النصارى  ) ٤(
  ).٣٠- ٢/٢٥(امللل والنحل 

  .املدونة): ح(يف    )٥(
  ).٩٤(املائدة    )٦(
  ).٢/٥٦(املدونة الكربى    )٧(
  ).٤/٣٥٢(النوادر والزيادات : انظر   )٨(
  ).٤/٣٥٢(النوادر والزيادات    )٩(
  ).٥(املائدة   )١٠(
 ).٤/٣٥٢(النوادر والزيادات  ) ١١(

ــم [ حكــ
صــــــيد 
ــايب   ]الكت

 



 
 

  
 

٣٠٣  

. ؛ فليس املراد ا جنس الصائدين   )١(﴾ z y x﴿: وأما قول اهللا تعاىل     
ابتالء احملرم، ليعلم صربه إذا وجده، ووقوفـه عنـه، وخيافـه بالغيـب فيمـا                : واملراد

  ابتلـــــي اليهـــــود  / خيفـــــى لـــــه، وال يظهـــــر عليـــــه فيـــــه، كمـــــا     
  .)٢(بالصيد يف السبت 

ا واآلخر جموسيا، : ابن القاسموقال  إذا اختلف دين األبوين، فكان أحدمها كتابي
ا؛ أكلت ذبيحته، وإن كانت األم أن الولد على حكم األب فإن كان األب كتابي ،

   . )٣(جموسية
  .كذلك صيده على القول إن صيد الكتايب ذكي

 وال ذبيحته، ارتد إىل اوسية أو النصرانية، وهذا )٤(وال يؤكل صيد املرتد
، وينبغي إن ارتد إىل النصرانية أن تؤكل ذبيحته؛ ألن كونه مما ال يقر )٥(ظاهر املذهب

على ذلك الدين ال خيرجه عن أن يكون ذلك الوقت كتابيا، وال أنه ممن يتعلق بذلك 
  . الدين، وهو ممن يقع عليه اسم نصراين

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٩٤(املائدة    )١(
} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § {: يشري إىل قول اهللا تبارك وتعاىل  ) ٢(

 ® ¬ « ª © ¨» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ {
  ).١٦٣األعراف(

  ) .٥٧-٣/٥٦(املدونة    )٣(
)٤  (  شرح مشكل اآلثار للطحاوي : انظر. إىل الكفرهو الراجع عن دين اإلسالم  : املرتد)اإلحكام )٢/٣٩٦ ،

 .) ١/٢٩١(، تفسري ابن عطية )٥/٢٢(البن حزم 
 ).٤/٢١٧٠(ة ، الذخري)٣/٥٧(املدونة : انظر  )  ٥(

 ]أ/٩٦ط[

ــم [ حكــ
صــــــيد 
ــد ]املرتـ

 



 
 

  
 

٣٠٤  

 
 

ا بغري نية الذكاة؛ ألنه كان يرى أنه حجر، فتبني أنه صيد؛ مل  وإذا رمى صيد
نوِ الذكاة يؤكل، ألنه مل ي.  

بع ن أنه محار وحشوإن كان يظن أنه سإن مل ينو : أوجه؛ كان على ثالثة ، فتبي
  .ذكاته، وإمنا قصد قتله؛ مل يؤكل هذا

  .وإن قصد ذكاته؛ ألنه جيهل احلكم فيه، أو ألنه يعتقد أنه مكروه؛ جاز أكله
وإن نوى ذكاة جلده خاصة، كان جلد هذا ذكياً، وخيتلف يف حلمه، فعلى القول              

وعلـى  . كـل اللحـم   وأن شحوم ما ذحبه اليهود اليوم حرام؛ ال يؤ)١(]تتبعض[أن الذكاة  
ــول ــة  : القـ ــشحوم داخلـ ــبعض، وأن الـ ــا ال تتـ ــا  / أـ ــذكاة، وإن مل ينوهـ   يف الـ

ا  الذابح؛ يكون مجيع هذا ذكي.  
وإن رمى . ، فتبني أنه سبع؛ كان ذلك ذكاة جللدهوإن رمى وهو يظنه محار وحش

  .)٤( ومنعه أصبغ)٣)(٢(أشهب أكل عند ، فتبني أنه بقرة وحش؛وهو يظنه محار وحش
واألول أصوب ؛ ألنه قد نوى ذكاة تلك العني، وهي مما يصح فيها الذكاة، فال 

  .يضر اخلطأ مبعرفتها 
وليس من . ولو رمى وهو يرى أنه صيد، وال يعرف أي صنف هو؛ جلاز أكله

  .شرط اجلواز أن يعلم جنسه 
  

  
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .، وجعله من قول أشهب)٧٠١ص (التقييد على ذيب املدونة : انظر   )٢(
 .ولعل ما أثبته هو الصواب ملوافقته ملا يف التقييد. ابن القاسم): ط(ويف  ،)ر، ح(كذا يف    )٣(
  ).٧٠١ص (التقييد على ذيب املدونة : انظر   )٤(

/١١٥ح[



 
 

  
 

٣٠٥  

 
 

ند صيد لرجل، وأخذه آخر، فإن كان تأنس عند األول، وأخذه الثاين قبل أن وإذا 
ا يتوحش؛ كان لألول قوالً واحد.  

ذُ الثاين له بعد أن توحش، أو كان ندوده من األول قبل أن  خ واختلف إذا كان أَ
   :على ثالثة أقوال / يتأنس

ةفقال  ٢(وبه أخذ ابن القاسم. )١(هو لآلخر : مالك مر(.  
ةوقال  ش،: مربعد أن تأنس كان لألول، وإن كان أخذ اآلخر بعد أن توح د إذا ن /

  .)٣(وبه قال ابن املاجشون. وإن ند قبل أن يتأنس عند األول؛ كان للثاين
هو لألول، وإن مل يتأنس عنده ال يزول ملكه عنه، : حممد بن عبد احلكموقال 

  .)٤(وإن أقام عشرين سنة
، ألول قد تقرر ملكه عليه بنفس أخذه، وانفالته ال يزيل ملكهوهو أبني؛ ألنَّ ا

ا فأبق مبرتلة لو غصب منه، أو كان عبد.  
: حممدواختلف إذا كان يف يد األول بشراء مث ند وتوحش، مث صاده آخر، فقال 

  . )٥(هو لآلخر
وشبهه مبن أحيا مواتا، مث دثِر . )٧(ولهو لأل: )٦(وقال الشيخ أبو القاسم ابن الكاتب

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٦٢(ملدونة ا   )١(
  ).٤/٣٥٤(النوادر والزيادات    )٢(
  ).٤/٣٥٥(النوادر والزيادات    )٣(
  ).٤/٣٥٣(النوادر والزيادات    )٤(
  ).٢/٣٨٦(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٥(
 القريوان فقهاء من. الكاتب ابن، املعروف بعبد الرمحن بن علي بن حممد بن الكناينأبو القاسم : هو  )  ٦(

 يف كبري كتابله . هـ٤٠٨تويف لست بقني من صفر سنة . أخذ عن القابسي وابن شبلون. وحذاقهم املشاهري،
-٢/٦٣٩(، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )٢/٢٨٣(ترتيب املدارك : انظر. مئة ومخسني جزءًا حنو الفقه،
٦٤٠( 

  ).٢/٣٨٦(قد اجلواهر الثمينة ع: انظر   )٧(

]ب/٩٦ط[

]أ/١٤٣ر[



 
 

  
 

٣٠٦  

، وأحياه آخر أنه )١(مث أحياه آخر أنه للثاين، إالّ أن يكون لألول، مث دثر عند املشتري
  .للمشتري

  :وهذا قياس صحيح، واألمر يف الصيد أبني لوجهني 
ن لك ما دمت حمييا له،  أنه إمنا يكو)٢(أحدمها أنَّ إحياء املوات فيه معىن الشرط

  .وإال فاإلمام أو غريك أحق به، والصيد ليس كذلك
ا، وإمنا غلب عليه، ففر : والثاين وهو أبينها أن الصيد مل يسرحه من أخذه طوع

بنفسه، واملوات تركه حىت دثر، وحنن ال خنتلف أنه لو سرح الصيد بنفسه لكان ملن 
نها بغصب حىت دثر؛ مل يسقط ملكه أخذه، ولو غلب على املوات، وحيل بينه وبي

  .)٣( ]ومل يكن ملن أحياه بعده[عنه، 
 بعد القول أنه إذا توحش؛ فهو لآلخر إذا اختلف صاحبه وآخذه، فقال واختلف

هو لآلخر، : ابن القاسمفقال . ال أدري: وقال اآلخر. فر منا من يوم أو يومني: صاحبه
  .)٤(وعلى األول البينة، وال ينتزع بشك

  .)٥(هو لألول ، والبينة على من هو يف يده : سحنونال وق
، وال ميلكه اآلخر بشك، وهو وهذا أحسن ألنَّ ملك األول تقرر، فال يزول بشك

ولو ادعى الثاين التحقيق، وأنه طال زمانه؛ لوجب أن يكون لألول؛ . ال أدري: يقول
  . )٧( قاال؛ بقي على أصل امللك  إذا أشكل ما)٦(ألنه

  ـــــــــــــــــ
  .باعه للثاين): ر(يف    )١(
-١/١٠٥(الفروق :  انظر. ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته:  هوالشرط   )٢(

 ) .٣/٢٩٤(رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب  ، )١٠٦
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٤/٣٥٣(النوادر والزيادات    )٤(
  ).٤/٣٥٣(النوادر والزيادات    )٥(
  .أمني ): ر(يف    )٦(
، إيضاح املسالك )٤/١٣٤) (٣/١٨٨(اإلحكام لآلمدي :  انظر.هذه قاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان   )٧(

   .)٨٩ص . (، شرح القواعد الفقهية)١٦٥ص (د اهللا مالك إىل قواعد اإلمام أيب عب



 
 

  
 

٣٠٧  

 
 

 فيمن غصب عبدا، وبعثه يصيد له، فالصيد ابن القاسم يف كتاب حممدوقال 
 لسيد العبد ، وإن غصب فرسا، فصاد عليه؛ كان الصيد له، ولصاحب الفرس

  .)١(جرتهأ
ا فصاد بهواختلف إذا غصب كلب  :  

وكذلك : قال. ، مبرتلة العبدالصيد للمغصوب منه الكلب: ابن القاسمفقال 
  . )٢(البازي

  .)٣(الصيد للغاصب كالفرس: أصبغوقال 
ئد راكبه،  غري صائد، والصاوقول أصبغ كالفرس غري صحيح؛ ألن الفرس

ق بينه وبني العبد؛ ألن العبد حيصل منه النية للذكاة والكلب هو الصائد، غري أنه قد يفر 
  .األخذ خاصة /  حيصل منهواألخذ مجيعا، والكلب

ا كانت الذكاة إمنا حتصل من  ولو صاد من غري إرسال؛ كان الصيد غري ذكي، وملَّ
 هو يتبعه ويذكيه إذا أدركه ومل تنفذ مقاتله؛ كانت هذه عمدة؛ إذ حبصوهلا مرسله، مث

ق بينه وبني العبد ذا. يكون الصيد ينتفع به، وبعدمها يكون ميتة فيفر .  
 هو اآلخذ والكاسب، وفعل الغاصب يف وقول ابن القاسم أحسن؛ ألنَّ الكلب

ويكون للغاصب بقدر تعبهاذلك تبع، فكان احلكم ألقوامها سبب ، .  
ــا فــصاد بــه    كــان الــصيد للغاصــب ، ولآلخــر إجــارة     / وإن غــصب فرس  

  . فرسه 
وإن نصبها . وإن غصب حبالة فصاد ا، فكذلك الصيد له، ولآلخر إجارة احلبالة

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٣٢٥(البيان والتحصيل : انظر   )١(
  ).٣/٣٢٥(البيان والتحصيل : انظر   )٢(
  ).٣/٣٢٥(البيان والتحصيل    )٣(

ب/١١٥ح[

]أ/٩٧ط[

ــم [ احلكـ
لــو صــاد 
الكلــــب 
مــن غــري 
ــال   ]إرسـ

 



 
 

  
 

٣٠٨  

ه قد أعياه بالطلب،  فوقع فيها، فإن كان الذي أثار)٢(، وأثار اآلخر الصيد)١(ربها
ا عليه لو مل يقع فيها؛ كان له دون صاحب احلبالة  وأشرف على أخذه، وكان قادر.  

مث ينظر يف أجرا ، فإن كان الذي أثار الصيد مل يرها؛ مل تكن عليه أجرة؛ ألنه 
ى عنها ا. كان يف غن ه إليها؛ كان عليه األجرة، ألنه قصد االنتفاعوإن كان عاملًا ورد.  

وإن مل يكن أعياه، وانقطع منه ؛ كان لصاحب احلبالة، وإن مل ينقطع منه واضطره 
  :إليها، ومل يقدر عليه إال ا؛ كان فيها قوالن 

  .)٣(مها شريكان فيه ، بقدر ما يرى :  ابن القاسمقال
هو ملن اضطره إليها، وعليه قيمة ما انتفع به من احلبالة، كمن رمى : أصبغوقال 

  .)٤(اد بهبسهم رجل فص
وهذا غري صحيح؛ ألنَّ احلبالة أخذت بنصب صاحبها هلا، وليس كمن غصبها 

ا لصيد . فنصبها، وكانت كالكلبني إذا تعاونا  وعلى هذا جيري اجلواب فيمن حفر حفري
ا إليها؛ كان ملن . على ما تقدم من احلبالة، وليس الدار كذلك  فإن اضطر إنسان صيد

  . ب لذلك، وإن انقطع منه كان لصاحب الدار اضطره، ألن الدار مل تنص
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .مالكها): ح(يف    )١(
  .آخر صيدا): ر(يف    )٢(
  ) .٣١٦-٣/٣١٥(البيان والتحصيل    )٣(
  ) .٣/٣١٦(البيان والتحصيل    )٤(



 
 

  
 

٣٠٩  

 
)١( 

  الناس، فال من أمرِ الناس اختاذُ األبرجة، وإن عمرت من محام : مالك قال 
  .)٢(بأس به

ا قد تقدمه غ      : )٣(يريد أنَّ من أمر الناس     ريه، فالذي أحدث من عشر   أن من بىن برج
ا تقدمه غريه، وكل واحـد ال ينفـك أن         سنني تقدمه غريه بتاريخ قبل ذلك، واآلخر أيض
يصري إليه من برج من تقدمه، وهو أمر ال يقدر الناس على االمتناع منه، وهو مما تدعو     

ــه      ــرب األول فإن ــاين بق ــذا إذا مل حيــدث الث ــضرورة، وه ــه ال ــع[إلي   ألنَّ / ؛)٤(]مين
  . ضرر عليه به ذلك

  : برج إىل آخر؛ كان احلكم فيه على ثالثة أوجهوإذا دخل محام
ا قوالً واحد ده؛ رعلى رد دِر ر على رده؛ كان . فإن عرِف وقُ د وإن عرِف ومل يقْ

ابن وقال . )٥(هو ملن صار إليه، وال شيء عليه فيه: ابن القاسمفقال : فيها قوالن
وإن مل يعرف، أو عرِف ومل يعرف عشه؛ كان ملن ثبت عنده، وال . رد فراخهي: حبيب

   ./)٦(شيء عليه فيه
د إىل األول موافق وقول مالك ره أنه يعلى رد دِر لقول حممد بن  إذا عرِف وقُ

 يف الصيد؛ ألنه يف حال كونه يف برج األول على حال التوحش ، فينبغي عبداحلكم
ك أن يكون ملن صار إليه، بل هو يف هذا أضعف؛ ألن ما يف الربج ليس على قول مال

  . مبلك حمقق، فكان رد ما تقرر ملكه أوىل 
  ـــــــــــــــــ

.  يف اجلبل، وفيها تعسلهي مواضع النحل: وقيل.  إذا كان غري مصنوعجبح، حيث تعسل النحل: األجباح  )  ١(
 )٢/٤١٩(، لسان العرب )١/٢٦٣(مجهرة اللغة : انظر

  ).٤/١٧٥(، والذخرية )٣/٧٣(املدونة : انظر   )٢(
راد به   )٣( ٢/١٤٥(اإلحكام البن حزم : انظر. عمل أهل املدينة: هذا مصطلح ي (.  
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  ).٣/٧٣(املدونة : انظر. ينقله عن مالك   )٥(
  ).٤/٣٥٤(النوادر والزيادات    )٦(

ب/٩٧ط[

ب/١٤٣ر[



 
 

  
 

٣١٠  

 ، وأحسن ذلك أال يرد قول ابن عبد احلكم برد الفراخ حسن على وقول ابن حبيب
واء إىل األول شيء، وإن قدر على رده؛ ألا غري مملوكة لألول، وإمنا على سبيل اإلي

ا تأوي يف موضع آخر وعلى هذا جيري اجلواب إذا . عنده، وهي اليوم تأوي هنا، وغد
جِي، ومل يعرف صاحبه؛ أوى محام ربرج إىل دار رجل، ومل يكن حبسه، وعلم أنه ب 

وإن تعرضه حببس أو . جاز له ملكه، وإن عرف برجه رده على أصل قول مالك
  . )١(يرده إن عرف برجه، وإال تصدق بقيمته: قاسم وأشهبفقال ابن الاصطياد، 

  . وحممل قوهلما على أنه طالت إقامته
وإن . وإن كان حبدثان ما أخذه ومل يقصد، فإنه يرسله، فالشأن أن يعود إىل وكره

 البيوت، فإن أوى إليه من غري تعرض حلبسه؛ كان حكمه حكم كان من محام
وإن حبسه .  باخليار بني بيعه والصدقة بالثمن، أو حيبسه ويتصدق بقيمته، فهو)٢(اللقطة

، وقال )٣(وقد استحب مالك حبس الشيء اليسري من اللقطة. ومل يتصدق بشيء فواسع 
  .)٤ (لوال أن تكون صدقة ألكلتها :النيب 
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٣٥٦(النوادر والزيادات    )١(
ه. لشيء من األرضاللقط أخذ ا: اللقطة  )  ٢( ه لقطًا، والْتقطَ قُطُ ه يلْ قَطَ : واللقطة بتسكني القاف. أخذه من األرض: لَ

ا. اسم الشيء الذي جتده ملقًى فتأخذه ض للضياع يف عامر أو غامر: وشرع لسان : انظر. كل مالٍ معصوم معر
 ) .٤٥٨ص (، جامع األمهات )٧/٣٩٢(العرب 

  ).١٥/١٧٣(املدونة : انظر   )٣(
، ومسلم يف الزكاة، باب حترمي )٢/٧٥) (٢٠٥٥(أخرجه البخاري يف البيوع، باب ما يترته من الشبهات    )٤(

    .من حديث أنس ) ٢/٧٥٢) (١٠٧١( وعلى آله الزكاة على رسول اهللا 



 
 

  
 

٣١١  

  فصل
ال ينصبه : )١(ابن كنانة جيري على ما تقدم من األبراج، فقال ونصب األجباح

ا من العمران ٢(بقرب أجباح الناس، ولينصبه بعيد(.  
إن فعل، وليس هناك إال حنل مربوب، فهم فيما دخل إليه أسوة، : أشهبوقال 

  .)٣(وما دخل إليه؛ فهو له . وإن كان فيه حنل كثري غري مربوب وحنل مربوب؛ فلينصب
ــد ــوب أن    :/ يريـ ــشأن يف املربـ ــوب، ألنَّ الـ ــري املربـ ــل غـ ــذي دخـ   ألنَّ الـ

  . يفرخ فيأخذونه )٤(أصحابه يرصدونه زمن
  .)٥(هو ملن دخل إليه: سحنون إذا دخل فرخ جبح إىل بيتٍ آخر، فقال واختلف
  ابــن وقــال . علــى حكــم احلمــام إذا عــرف برجــه، ومل يقــدر علــى رده/ أجــراه

ويلزمـه أن يقـول بـرد مـا      . )٧(رد فراخـه  )٦(رف موضعه، وإن مل يقدر    يرده إن ع  : حبيب
أن يكـون ذلـك   : يكون من عسله، وأرى إذا رضي من صار إليه أن يعطي صاحبه قيمته        

  .له
 أقوى من األبراج؛ ألن تلك إمنا تأوي إليها، وهذه تصاد واحلكم األول يف النحل

  .ن جترى على حكم املربوب ومتلك، مث جتعل هناك، فينبغي أ
إذا ضرب فرخ حنل يف شجرة، مث ضرب عليه فرخ آلخر أنه : سحنونوقال 

  ـــــــــــــــــ
 مالك، وكان من كبار أصحابه، ، أبو عمرو، كان من فقهاء املدينة، أخذ عنبن كنانةعثمان بن عيسى     )١(

وغلب عليه الرأي، وليس له يف احلديث ذكر، وكان مالك خيصه باإلذن عند اجتماع الناس على بابه، وهو 
ا سنة مخس أو ست ومثانني ومائة طبقات : انظر. الذي قعد يف جملس مالك بعد وفاته، وتويف مبكة حاج

  ).١٢/٢٩٤(، تاريخ اإلسالم للذهيب )٣/٢١(، وترتيب املدارك )١٤٦(الفقهاء للشريازي 
  ).٤/٣٥٦(النوادر والزيادات    )٢(
  ).٤/٣٥٦(النوادر والزيادات    )٣(
  .يوم): ح(يف    )٤(
  ).٤/٣٥٥(النوادر والزيادات    )٥(
  .على: زيادة) ح(يف    )٦(
  ).٤/٣٥٤(النوادر والزيادات    )٧(

]أ/١١٦ح[

أ/٩٨ط[

ــصب [ يف ن
األجبــــاح

 



 
 

  
 

٣١٢  

  .)١(لألول
ا ، والصواب أن يكونا فيه شريكني بقدر ما يرى أنه لكلٍ فيه وال أعلم لذلك وجه .  

  
  . مت كتاب الصيد

  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ) .٣/٣٢٢(و البيان والتحصيل ) ٤/٣٥٥(النوادر والزيادات    )١(



 
 

  
 

٣١٣  








 
 

  
 

  
 

  :  أوجه)١(احليوان يف الذكاة على أربعة
وحبري ال حياة له يف الرب، حيلّ من .  بري له نفس سائلة، ال حيلّ إال بذكاةحيوان
  .وحبري له حياة يف الرب . وبري ليست له نفس سائلة. غري تذكية

  . فيهما، هل حيل أكلهما من غري ذكاة ؟ واختلف
من احتاج إىل شيء من خشاش األرض لدواء : )٢(وقال مالك يف كتاب ابن حبيب

 )٥( واخلنفساء)٤( والعقرب)٣(أو غريه مما ال حلم له وال دم؛ فذكاته كذكاة اجلراد
 )١١( والدود)١٠( واحللم)٩( والسوس والنمل والذر)٨(ب واليعسو)٧( والزنبور)٦(واجلندب

  ـــــــــــــــــ
  .ثالثة): ر، ح(يف   )١(
  ).٣/٢٣١(، ومواهب اجلليل )٣/٢٢٨(التاج واإلكليل : انظر   )٢(
 اجلثة، كبري فبعضه: خمتلفة أصناف واجلراد. سواء فيه واألنثى الذكر ،جرادة الواحدة ،معروف اجلراد   )٣(

 وإذا خرج من بيضه يقال له الدىب، فإذا طلعت .أبيض وبعضه فرأص وبعضه أمحر وبعضه صغريها، وبعضه
  ) .٢٤٢، ٢/٢٤١(حياة احليوان للدمريي : انظر. أجنحته فهو الغوغاء

وهن قواتل، وأشدهن بالء . ذو عقارب: ومكان معقرِب. األنثى والذكر فيه سواء والغالب التأنيث العقرب   )٤(
ر، وهي مائية  ٣/١٦٦(، وحياة احليوان للدمريي )٢/٢٩٧(العني : انظر. الطباع، كثرية الولداخلض .(  

:  انظر.لرجوعها إليك كلما رميت ااخلنفساء هو أجلّ من : يقال. سوداء دويبة :ممدودة الفاء بفتح اخلنفساء   )٥(
  ). ٧/٢٦٨(، وذيب اللغة )٤/٣٣١(العني 

، حيفر بذراعيه ويغوص يف الطني ويف األرض ذكر اجلراد: ، وقيلضرب من اجلراد:  مثلث الدالاجلندب   )٦(
ا أيض ١/٢٦٢(حياة احليوان للدمريي : انظر. إذا اشتد احلر، ورمبا يطري يف شدة احلر.(  

، وذيب )٧/٤٠٠(العني : انظر. كثرية الزنابري: وأرض مزبرة.  واجلمع زنابريذباب لساع،: بالضم الزنبور   )٧(
  ). ١٣/١٦٩(اللغة 

 طائر  اليعسوب:وقيل.  على كل رئيسوتوسع يف األمر فصار يطلق اليعسوب . أمري النحل وذكرها:اليعسوب   )٨(
، )٢/٦٩(اللغة  ، ذيب )١/٣٤٢(العني : انظر . أعظم من اجلرادة طويل الذنب: وقيل.أصغر من اجلرادة

  ).١/٥٠٣(احملكم البن سيده 
: انظر.  أو غريه،ا كانوكل آكل شيءٍ فهو سوسه دودالعثة اليت تقع يف الثياب والطعام، : والساس السوس   )٩(

  ). ٨/٥٣٨(، احملكم )٧/٣٣٥(العني 
لَم  )١٠( لَمة، بفتحات، وهي الصغرية من القردان، وقيل: ، واحدهاحلَ القاموس احمليط : انظر. الضخمة منها: ح

  ).٣/٣٠٥حلم (، لسان العرب )١٤١٦: حلم، ص(
أو اخلضف خيرج من د الدوصغار : والدواد .الدودصار فيه : داد الطعام يداد دودا، وأداد، ودود، وديد  )١١(

= 

٣١٤  



 
 

  
 

  .)٢( والذباب)١(والبعوض
ا فسلق أو شوي؛ أُكِلَ. ل ميتتهال يؤك: )٣(وقال يف احللزون حي د   .)٤(وما وجِ

  . )٦) (٥ (ال يؤكل بغري ذكاة: مالك يف املدونة، فقال  يف اجلرادواختلف
  . )٧(يؤكل بغري ذكاة : وقال مطرف

: بد الوهاب يف التلقنيقال أبو حممد ع، )٨(وعامة السلف أجازوا أكل ميتة اجلراد
حكم هذه األشياء حكم دواب البحر، ال ينجس يف نفسه، وال ينجس ما مات فيه من 

  . )٩(ماء
: ويف خمتصر الوقار. )١١(يؤكل بغري ذكاة: )١٠( يف ترس البحرةاملدونوقال يف 

ا )١٢(استحب ذكاته؛ ألنَّ له يف الرب ١٣(رعي( .  
 =  ـــــــــــــــــ

، دود(، القاموس احمليط )٩/٣٦٨(، احملكم )١٤/١٥٧(ذيب اللغة : انظر. االنسان والرجل السريع
  ). ٣٥٨: ص

 .البعوضإذا آذاهم : قوم مبعوضون، وقد بعِض القوم: يقال. ضرب من الذباب الواحدة بعوضة: البعوضة   )١(
وا ضضة كذلك: وأبععبم ذيب اللغة : انظر. إذا كان يف أرضهم بعوض، وأرض)احملكم )١/٣١١ ،

)١/٤١٥ .(  
على أذبة، فإن كثر فهو الذباب وجيمع ...اسم واحد للذكر واألنثى، والغالب يف الكالم التذكري: والذباب   )٢(

  ). ٢/٤٤١(، حياة احليوان للدمريي )٨/١٧٨(العني : انظر. رأسه الذي فيه ظبته: الذبان، وذباب السيف
 من بدا بنصف خترج الدودة وهذه. األار وشطوط البحار سواحل يف يوجد ،حجرية أنبوبة جوف يف دود   )٣(

 انبسطت ورطوبة بلني أحست فإذا ،ا تغتذي مادة تطلب ويسرة مينة ومتشي الصدفية، األنبوبة تلك جوف
 املؤذي من احذر الصدفية، األنبوبة جوف يف وغاصت انقبضت صالبة أو خبشونة أحست وإذا إليها،

  ). ٢/٣٠٤(، وحياة احليوان للدمريي )٤/٢١١(ذيب اللغة :  انظر.معها بيتها تجر انسابت وإذا جلسمها،
  ).٣/٦٤ (املدونة   )٤(
قتل بق   )٥( ٣/١٧٨(الفروق : انظر. طع رأسه، وما أشبه ذلكأراد مالك بذكاة اجلراد أن ي ( .  
  ). ٤/٣٥٧( والزيادات النوادر: وانظر). ٣/٥٧ (املدونة   )٦(
  ).٤/٢٤٠(املنتقى للباجي : انظر   )٧(
  )١٣/٣٠٠(، واملغين البن قدامة )١٢٥ص (اإلمجاع البن املنذر : انظر   )٨(
  ).٤٧ص (التلقني   )٩(
، )٢/٤٤٦ (، كما جاء يف املدونةالسلحفاة:  هووترس البحر أو ترس املاء. ترس املاء: يف املدونة  )١٠(

  .، وسيأيت التعريف ا)١/١٢٤(ومواهب اجلليل 
  ).٤٤٦ – ٢/٤٤٥( املدونة  )١١(
  .البحر): ر(يف   )١٢(
ى: أي  )١٣( كل ما كان مستقره ومأواه املاء؛ فهو يؤكل بغري ذكاة، وإن كان : (قال ابن القاسم. أن له يف الرب مرع

= 

٣١٥  

احلكم يف  [
ــراد ]اجلـــ

 

تــــــرس  [
ــر  البحـــــ
  ]والسلحفاة

 



 
 

  
 

٣١٦  

:  صغرية، تكون يف الرباري)٢(س تر: )١(  يف السلحفاةمالك يف كتاب حممدوقال 
  . )٣ (هو من صيد الرب، ال يؤكل إال بذكاة

  . )٤(حيث يكون أكثر فهو من صيده: وقال عطاء
 وقد حيمـل    )٥()! " # $ %(: وجعله داخالً يف عموم قوله تعاىل     

   أبــني لطــول  والــسلحفاة ./ القــول يف ذكاتــه علــى القــول يف ذكــاة الــسلحفاة     
  . احلياة يف الرب 

 أنه قال يف )٦(]عن ابن نافع [ يف شرح املدونةأبو حممد عبد الوهابوذكر 
  .)٨(أا ينجس، وينجس ما مات فيه:  متوت)٧(الضفدع

: فمنع يف القول األول من أكل خشاش األرض بغري ذكاة؛ لعموم قوله تعاىل
  . )١٠(ما مات حتف أنفه: واملراد. )٩()! " #(

التحرمي ورد فيما كانوا يأكلونه ويذحبونه من وأجيز ذلك يف القول الثاين؛ ألن 

 =  ـــــــــــــــــ
ن والتحصيل البيا). وما كان مأواه ومستقره يف الرب؛ فال يؤكل، وإن كان يعيش يف املاء. يرعى يف الرب

)٣/٣٠٠.( 
 كان الرب يف استمر وما جلأة، كان البحر يف منه نزل فما ،الرب يف يبيض احليوان وهذا.  من دواب املاءدويبة   )١(

، وحياة )٣/٣٣٣(العني : انظر. مجل محل منهما واحد كل يصري أن إىل اجد الصنفان ويعظم سلحفاة،
  ).٣٤، ٣/٣٣(احليوان للدمريي 

 .والترس): ط(يف   )  ٢(
  ).٢/٤٤٦ (املدونة: انظر   )٣(
  ).٧/٧٥(أخرجه الطربي يف تفسريه    )٤(
  ).٩٦(املائدة    )٥(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
رِيغُ: ويقال لصغريه. دابة رية وبرية، الواحدة اء: الضفدع   )٧( ير ف: ال اجلاحظق. الش وال دِعالض ،ال يصيح 

 ه األسفل يف املاء، فإذا صار يف فمه بعض املاء صاح، ولذلك ال تسمع ميكنه الصياح حىت يدخل حنكَ
ن خارجاتٍ من املاء: للضفادعِ نقيقًا ، ٣/١٠٦(، حياة احليوان للدمريي )٤/٢٢١(ذيب اللغة : انظر. إذا كُ

١٠٧ .(  
  ).١/١١٤(املنتقى للباجي : انظر   )٨(
  ).٣(املائدة    )٩(
  ) .٣/١٤(تفسري ابن كثري : انظر. ما مات حتف أنفه: امليتة  )١٠(

ب/٩٨ط[



 
 

  
 

٣١٧  

  . أنتم تأكلون ما قتلتم، وال تأكلون ما قتله اهللا: وقالوا. األنعام دون هذه األشياء
  . ما ذحبتم: يريدون

؛ فليغمسه كله، مث ليطرحه، إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم :ويؤيد ذلك قوله 
  .)١( أخرجه البخاري إن يف أحد جناحيه شفاء، ويف اآلخر داءف

، وال ، فأخرب )٣( أنه يبدأ بالذي فيه الداء)٢(]آخر[يف حديث   أنه خيرج منه شيءٌ
د الطعام، ولو كان مما حيتاج إىل ذكاة؛ مل يأمر بذلك   . يفْسِ

ت يل ميتتان:  أنه قالوروي عنه  وهذا احلديث . )٥ ( واجلراد)٤(؛ احلوت أحلَّ
  .أصلٌ يف كل ما ليس له نفسه سائلة

  : لوجهني)٦(نثرة حوتلالحتجاج أنه / وال وجه
وال . ، خيرب عما يف كتبهم   )٧(أن ذلك ال يعرف إال من قول كعب األحبار        : أحدمها

دنا بهخالف أنه ال جيب علينا العمل  عبمبثل هذا، وال ت.  
أنه اآلن من صيد الرب، فيه خيلق، وفيه يعيش، فلم يكن يف اعتباره : والثاين

  ـــــــــــــــــ
من حديث أيب ) ٢/٤٤٨) (٣٣٢٠(أخرجه يف بدء اخللق، باب إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه    )١(

  .هريرة 
  ).ط (ما بني املعكوفني ساقط من   )٢(
). ٣/٣٦٥) (٣٨٤٤(، وأبو داود يف األطعمة، باب يف الذباب يقع يف الطعام )٢/٢٢٩(أخرجه أمحد    )٣(

  ).٣٨(، وحسنه األلباين يف الصحيحة )١٢٤٦(، وابن حبان )١٠٥(وصححه ابن خزمية 
، )٣/٢٨٢(العني : انظر. ههو ما عظُم من: وقيل. وهو السمك. أحوات حيتان:  معروف، واجلمعاحلوت   )٤(

  ). ٢/٣٤١(، وحياة احليوان للدمريي )٣/٤٩٣(واحملكم 
، من )٢/١٠٧٣) (٣٢١٨ (، وابن ماجه يف الصيد، باب صيد احليتان واجلراد)٢/٩٧(أخرجه أمحد    )٥(

  ).١١١٨(وصححه األلباين يف الصحيحة . {حديث ابن عمر 
 ). ٢/٣٦١(غريب احلديث له ).  أي عطسته»نثرة حوت«قوله : (قال ابن قتيبة  )  ٦(
ا عن النيب ). ٥/١٤٥(، وابن أيب شيبة )٤/٤٣٥(، وعبد الزراق )١/٣٥٢(أخرجه مالك    )٧( وروي مرفوع 

، أخرجه الترمذي يف األطعمة، باب ما جاء يف الدعاء على من حديث جابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك 
قال ). ٢/١٠٧٣) (٣٢٢١( واحليتان ، وابن ماجه يف الصيد، باب صيد اجلراد)٤/٢٦٩) (١٨٢٣ (اجلراد
وموسى بن حممد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه، . هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه: (الترمذي

، ووافقه الذهيب يف )٣/١٤(عات وحكم ابن اجلوزي بوضعه يف املوضو). وهو كثري الغرائب واملناكري
  ).١١٢(، واأللباين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة )٣٣٢ص (تلخيص املوضوعات 

أ/١٤٤ر[



 
 

  
 

٣١٨  

  . األصل وجه لو صح ذلك
 أنه حكم على احملرم فيه باجلزاء، وجعله من وقد حكي عن عمر بن اخلطاب 

  . )١(صيد الرب
، )٢ (]ال يؤكل: م يف املدونةابن القاسفقال [ بعد القول أنه ال يؤكل ميتته، واختلف

إال أن متوت بفعلٍ يفعله ا، بقطع أرجلها وأجنحتها، أو بطرحها يف نارٍ، فيسلقه أو 
  . )٣(يقليه

ــه  ــهب يف مدونتـ ــال أشـ ــل: قـ ــه، مث  / ال يؤكـ ــه أو أرجلـ ــت أجنحتـ   إذا قطعـ
  .  )٤ (]أو يعمل شيئًا[ يقطع رأسه مات قبل أن يسلق، وال يؤكل إال أن

  . بطرحٍ يف ماء أو نار: يريد
ولو وقع يف قدر أو نار وهو حي . ال تؤكل ميتته: وقال أبو احلسن ابن القصار

  .)٥(فاحترق؛ أُكل
  . أخذُه ذكاة: )٩( وابن وهب)٨( وعطاء بن أيب رباح)٧)(٦(وقال سعيد بن املسيب

ل مالك وابن القاسم وأشهب أنه حيتاج إىل ذكاة، فإنه يسم اهللا تعاىل عند وعلى قو
  .فعله ا ذلك، فينوي به الذكاة

  ـــــــــــــــــ
  ).٤١١، ٤/٤١٠(، وعبد الرزاق يف مصنفه )١/٤١٦(أخرجه مالك يف املوطأ    )١(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من   )٢(
  .، نقله عن مالك)٣/٥٧ (ملدونةوقول ابن القاسم يف ا. فيسلقها أو يقليها): ط(يف    )٣(
  ).٤/٣٥٧( والزيادات وقول أشهب يف النوادر). ط(ما بني املعكوفني ساقط من   )٤(
  ).٢/٣٩٥(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٥(
زومي ، سيد التابعني ، رأى عمر ومسع عثمان وعلياً،  بن حزن القرشي املخ  هو أبو حممد سعيد بن املسيب)  ٦(

  .هـ٩٤تويف سنة .هو عندي من أجل التابعني ، امتحن زمن ابن الزبري : وروى عنه خلق ، قال ابن املديين 
 ) .٤/٢١٧: (         سري أعالم النبالء 

ا مث مات، فال بأس بهما أخذ من اجلراد: (عنه، قال) ٤١٣ص (أخرج ابن اجلعد يف مسنده    )٧( وانظر).  حي :
  ).٤/٢٤٠(، واملنتقى للباجي )٧/٤٣٧(احمللى البن حزم 

وقد أخرج ابن حزم قول سعيد بن ). ٤/٢٤٠(، واملنتقى للباجي )٤/٥٠٨(مصنف عبد الرزاق : انظر   )٨(
  ) .٧/٤٣٧احمللى ( من طريق عبدالرزاق املسيب

، وقد أخرج ابن حزم قول سعيد بن )٣/٣٥٥(، وفيض القدير )٩/٦٢١(فتح الباري البن حجر : انظر   )٩(
  ).٣/٤٣٧( من طريقه املسيب

ب/١١٦ح[



 
 

  
 

٣١٩  

لف فقال أشهب يف مدونته إذا سلِقت األحياء مع األموات أو األرجل معها، واخت :
  . )١(يطرح مجيعه، وكله حرام

ــوادر  ــحنون يف الن ــال س ــل : وق ــة خــشاش األرض متــوت  / يؤك ــاء مبرتل   األحي
  .)٢ (يف القدر

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ) .٤/٣٥٧( والزيادات النوادر: انظر   )١(
  ) .٤/٣٥٧( والزيادات النوادر   )٢(

/٩٩ط[



 
 

  
 

 
  

 واملنحر، والوحشي يف مجيع اجلسد، إذا كان يف )١(ذكاة اإلنسي فيما بني اللبة
فإن .  واملنحر بني اللبةحال االمتناع بنفسه، فإن صار أسريا؛ كان كاإلنسي، ذكاته فيما

  .عاد إىل التوحش؛ كانت ذكاته باالصطياد يف مجيع اجلسد
لف يف اإلنسي يتوحش أو يسقط يف بئر وال يقدر على ذكاته يف احللقواخت :  

وهو على أصله يف أن . )٢(ال يؤكل مبا يؤكل به الوحشي: فقال مالك وابن القاسم
  . واملنحرالذكاة فيما بني اللبة

هلا أصلٌ ترجع إليه من بقر الوحش، :  تتوحش يف البقروقال عبد امللك بن حبيب
ت بالصيد   .)٣(فإذا توحشت حلَّ

وغريِ . واحليوان على ضربني؛ مقدورِ عليه، ذكاته ختتص باحللق، وهو اإلنسي
  .مقدور عليه، ذكاته يف مجيع جسده، وهو الوحشي

لم أن . ن صار أسريا؛ مل حتل ذكاته، إالّ ما حيل به اإلنسي، وإن مل يأنسفإ فع
ذلك مل يكن ألجل كونه من الوحش، وإمنا ذلك لعدم املقدرة على الذكاة باملوضع 

  . املختص
فإذا كانت العلة عدم املقدرة ، وأنه إذا قدر على الوحشي؛ كانت ذكاته ذكاة 

 ذكاته ذكاة الوحشي، وذلك ضرورة لعدم املقدرة فكذلك اإلنسي إذا توحش؛. اإلنسي
ا على قول ابن حبيب يف الشاة والبعري يقعان يف على اختصاص احللق بالذكاة ، وقياس 

قد جاءت : البئر، فال يستطاع فيهما على ذبحٍ وال حنر، إالّ يف الظهر أو اجلنب، قال
  ...............................................، فمن أخذ ا؛ )٤(فيه رخصةٌ عن النيب 

  ـــــــــــــــــ
  )١/٧٣٣(لسان العرب : انظر. اللِّهزمة اليت فوق الصدر، وفيها تنحر اإلبل:  هياللبة   )١(
  ).٣/٦٥ (املدونة   )٢(
  ).٤/٣٥٤( والزيادات النوادر   )٣(
ى .  الذي ند ختريج حديث البعريتقدم يف أول كتاب الصيد   )٤( ه سأل لو تردشراء عن أبيه، أن روى عن أيب الع وي

وأصل احلديث عند أمحد وأصحاب السنن، . »لو طعنت يف خاصرته؛ حللّ لك«: له بعري يف بئر، فقال 
= 

٣٢٠  



 
 

  
 

٣٢١  

  .)١(جاز ذلك
  . إذا ندوإذا جاز أكل هذا بالطعن يف الظهر واجلنب؛ جاز مثل ذلك يف البعري

  
  

  

 =  ـــــــــــــــــ
 – ٩/٢٤٥(البدر املنري البن امللقن : رانظ. وهو ضعيف لضعف أيب العشراء، وهو ذا اللفظ باطلٌ ال يعرف

٢٤٩.(  
  ).٢/٨٠٨ (اجلامع ملسائل املدونة: انظر   )١(



 
 

  
 

٣٢٢  

  فصل
  : على ثالثة أوجهعند مالكذكاة اإلنسي 

  . )١(ذبح وحنر، وباخليار بني الذبح والنحر
حرت؛ مل تؤكل والطري والنعامفذكاة الغنم[ وذكاة اإلبل بالنحر، .  بالذبح، فإن ن

  . ، املذكي هلا باخليار)٢ (] بالذبح والنحروذكاة البقر. فإن ذحبت؛ مل تؤكل
وقال أشهب يف ، )٣( والطري ذبح اإلبل، وحنر الغنمعبد العزيز بن أيب سلمةوأجاز 

نحر؛ أُكِل، وبئس ما صنع: مدونته ذبح، أو ذبح ما ي ٥(ابن بكريوقال . )٤(إذا حنر ما ي( :
  . )٦( بالنحر بالذبح، وال تؤكل الشاةيؤكل البعري
، )٨()y x w v u t(: ه تعـاىل ؛ لقولـ )٧( الـذبح   يف البقـر   مالكفأجاز  

   عـــن أزواجـــه  حنـــر رســـول اهللا: قالـــت، /  كوالنحـــر؛ حلـــديث عائـــشة 
  . )٩(البقر

، )١٠(وأتبع يف اإلبل والغنم والطري العمل أن الشأن يف هذه النحر، ويف هذه الذبح
  ـــــــــــــــــ

  ).٣/٦٥ (املدونة: انظر   )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).٤/٣٦٣( والزيادات النوادر: انظر   )٣(
  ).٤/٣٦٣( والزيادات رالنواد: انظر   )٤(
ينسب إىل . ، املصري، الفقيه املخزومي موالهم القرشي زكرياأبو ،حيىي بن عبد اهللا بن بكري:  هوابن بكري   )٥(

مولده .ئله مع أشهب واله القاضي العمري مسا،كان ابن بكري فقيه الفقهاء مبصر يف زمانه: قال الكندي.جده
 ترتيب املدارك : انظر. اثنتني وثالثني ومائتني: ويقال،تويف يف مصر سنة إحدى. ومائةسنة ثالث ومخسني

  )٣/١٣٤٨( ومجهرة تراجم الفقهاء املالكية )٣/٣٦٩(
  ). ١/٤٥٦(املعونة للقاضي عبد الوهاب : انظر   )٦(
  .ا باآلية دون احلديث، مستشهد)٣/٦٥ (يف املدونة   )٧(
  ). ٦٧(البقرة    )٨(
من ) ١/٥٢١) (١٧٠٩( عن نسائه من غري أمرهن أخرج البخاري حنوه يف احلج، باب ذبح الرجل البقر   )٩(

  . <حديث عائشة 
  ).٣/٦٥ (املدونة: انظر  )١٠(

]ب/٩٩/ط[

 ذكــــــاة [
األنـــــسي 
علــى ثالثــة 

]أوجـــــه 
 



 
 

  
 

٣٢٣  

 ما ، وحنر علي  وستني من اإلبل أنه حنر يف حجة الوداع بضعاوثبت عن النيب 
  . )١ (غرب

  . )٣( احلديث ..اذحبها:  يف جذعة من املعز)٢(أليب بردة بن نياروقال 
ا: والذِبح. )٤()9 : ; (: وقال اهللا تعاىل ذبح، وقد كان كبش ٥(ما ي(.  

 أن النحر والذبح ذكاة يسد بعضها مسد بعضٍ، قياسا أيب سلمة وأشهبورأى ابن 
الليث والشافعي وأيب حنيفة وهو قول . )٧ (]إنسي[؛ ألنه كله حيوان )٦ (على ذكاة البقر

  .)٨(وعطاء وأمحد وإسحاق وأيب ثور
ليه النحر من أنَّ الذبح ينوب عن النحر؛ ألنه يأيت على ما يأيت ع: ورأى ابن بكري

  . )٩(قطع، وال يرى النحر يأيت على الذبح؛ ألن النحر جيتزئ منه بقطع ودج
ا يناديأمر عمر بن اخلطاب : ، قالويف املبسوط النحر يف احللق :  منادي

  . )١٠(واللبة

  ـــــــــــــــــ
حديث  ، من )٢/٨٨٦) (١٢١٨ ( باب حجة النيب واحلديث أخرجه مسلم يف احلج،. أعرتًا): ط(يف    )١(

  . {جابر 
.  خال الرباء بن عازب مشهور بكنيته،حليف األنصار. ، أبو بردةهانئ بن نيار بن عمرو بن عبيد البلوي: هو   )٢(

 :وقيل. ٤١ مات سنة .ا وما بعدهاهد أبو بردة بدرش.  واألول أشهر، مالك: وقيل، امسه احلارث:وقيل
  )٦/٥٢٣(اإلصابة ، )٤/١٥٣٥(االستيعاب : انظر.  مخس: وقيل.اثنتني

ومسلم يف األضاحي، باب وقتها ) ٤/٥) (٥٥٤٥(أخرجه البخاري يف األضاحي، باب سنة األضحية    )٣(
  .، من حديث الرباء بن عازب ب)٣/١٥٥٢) (١٩٦١(

  ).١٠٧(الصافات    )٤(
  وعن علي بن أيب طالب . {عن ابن عباس ) ١٠/٣٢٢١(أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه   ) ٥(

)١٠/٣٢٢٤.(  
  ).٣/٣٢٣(، والبيان والتحصيل )٤/٣٦٣( والزيادات النوادر: انظر   )٦(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  ).١٣/٣٠٦(بن قدامة ، واملغين ال)٩/٩٠(اموع للنووي : انظر   )٨(
  ). ٣/٣٢٣(البيان والتحصيل    )٩(
  ).٤/٢٥٥(أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه   )١٠(



 
 

  
 

٣٢٤  

، وجيزئ منه ودج ينهر )١ (فإذا كان النحر ال خيتص مبوضع من احللق وال بقدر
  .منه؛ مل يكن مينع أكل ما ذبح من اإلبلالدم 

 والبعري يقعان يف البئر، فال يستطاع أن ينحر  يف الشاة مالك يف املدونةوقال 
 ني اللبة، فإنّ ما ب)٢ (]فعلوا[ما اضطروا إليه يف مثل ذلك؛ : ، وال أن تذبح الشاةالبعري

ومذبح ٣(إن ذبح فجائز، وإن حنر فجائز. واملنحرِ منحر(.  
هذا جنوح منه إىل اخلالف يف ذلك؛ ألنه ال خيلو هذه الضرورة من أن تنقل 

أو ال تنقل احلكم، فيبقى كل .  احلكم فيباح يف مجيع اجلسد، كما قال ابن حبيب
  . واحد من هذين على أصله 

  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .بعدد): ح، ر(يف    )١(
  .، وال املدونة)ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).٣/٦٥ (املدونة   )٣(



 
 

  
 

٣٢٥  

  فصل
  ]أ/١١٧ح[  :ما حصل فيه أربع صفات /  يف صفة الذبح، وامع عليهاختلف
  . أن يقطع احللقوم والودجني واملريء: أحدها
  .  كل واحد منهما)١(]قطع[أن يستأصل : والثاين
  ]ب/١٤٤ر[      . أن تكون اجلوزة إىل الرأس، ويكون القطع فيها:/ والثالث
  .ةأن يكون الذبح مرة واحد: والرابع
  : يف أربع مواضع يف املسألةواختلف

 يستأصل القطع، وقطع النصف من )٢(]مل[وإذا . إذا اقتصر على ما سوى املريء
  .)٣(وإذا ذبح بعض الذبح. وإذا كانت اجلوزة إىل البدن. كل واحد فأكثر

جيزئ من ذلك الودجان : )٤(]مرة[مالك فأما أعداد ما تقع فيه الذكاة؛ فقال 
   .)٥(واحللقوم

  ]أ/١٠٠ط[  .ورأى أا يف أربع. )٨(املريء:/)٧) (٦(كتاب أيب متاموزاد يف 
يستحب له أن يفري :  إذا أدرك الصيد، وقد أنفذت مقاتلهوقال يف كتاب الصيد

غ من : وإن فرى الكلب أو البازي أوداجه؟ قال: قيل. )٩ (أوداجه   . ذكاته كلهاهذا قد فُرِ
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
ض الذبح): ح، ر(يف    )٣( بع.  
  ).ح، ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  ).٣/٦٥ (املدونة   )٥(
، صحب أبا بكر األري، وكان جيد النظر، حسن الكالم، علي بن حممد بن أمحد البصري: أبو متام، هو   )٦(

، وكتاب آخر يف اخلالف كبري، وكتاب )نكت األدلة: ( كتاب خمتصر يف اخلالف مساهحاذقًا باألصول، وله
، مجهرة تراجم الفقهاء )١٩٩ص (، الديباج املذهب )٧/٧٦(ترتيب املدارك : انظر. يف أصول الفقه

  )٢/٨٦١(املالكية 
  )٤/٣١٤(مواهب اجلليل : انظر. ابن التمار): ط(يف    )٧(
  ).٢/٣٩٣(ثمينة عقد اجلواهر ال: انظر   )٨(
  ).٣/٥٣ (املدونة   )٩(

ــفة [  صــــ
ــذبح    ]الـــ

 



 
 

  
 

٣٢٦  

ألنه يصح أن يعض الكلب بأنيابه اجلانبني، فيصيب الودجني [ومل يراع احللقوم ؛ 
  . )١(]واحللقوم

:  يف رجل ذبح ذبيحةً، فقطع أوداجها، مث وقعت يف ماءوقال مالك يف املبسوط
  . )٤) (٣( ]قطع األوداج: [الذكاة: ويف البخاري عن عطاء، قال. )٢(ال بأس بأكلها

 ما مل يكن قرض ما فرى األوداج ؛ فكلوا : عن النيب وروي عن أيب أمامة 
  .)٦ (، ليس السن والظفر فكُلْما أر الدم: ويف الصحيحني. )٥ (ناب، أو حز ظفر
ى به، فإنه تضمن املوضع وهذا احلديث  وإن كان السبب يف السؤال عن الذي يذكَّ

ويقطع احللقوم : ؛ الختصاصه مبا ينهر الدم، ومل يقل)٧(]الذكاة[الذي يقع فيه 
  .واملريء

أنه : ابن حبيب عن  يف النوادرالشيخ أبو حممدوأما إذا مل يستأصل القطع؛ فذكر 
  .)٨(وإن قطع منه أقل؛ مل يؤكل.  احللقوم فأكثر؛ أُكِلتإذا قطع األوداج ونصف

إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه أو ثلثيه؛ :  يف الدجاجة والعصفورويف العتبية
  . )٩(فال بأس بأكله

  ـــــــــــــــــ
  .ولو كان ذلك لقال جيهز على احللقوم): ط(، ويف )ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٣/٢٨٥(البيان والتحصيل : انظر   )٢(
  ).ح(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
ووصله عبدالرزاق يف ). قطع األوداج: والذبح: (ه، بلفظواألثر علقّه البخاري يف صحيح. األوالد): ح(يف    )٤(

 )٩/٦٤٠(فتح الباري : انظر). ٤/٤٩٥(مصنفه بسند منقطع 
وصححه األلباين يف ). ٩/٢٧٨(، والبيهقي يف السنن الكربى )٨/٢١١(أخرجه الطرباين يف الكبري    )٥(

 ).٢٠٢٩(الصحيحة 
، ومسلم يف األضاحي، )٣/٤٥٦) (٥٤٩٨(ية على الذبيحة أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد، باب التسم   )٦(

، ، من حديث رافع بن خديج )٣/١٥٥٨) (١٩٦٨( إال السن والظفر باب جواز الذبح بكل ما أر الدم
ر اسم اهللا عليه؛ فكل، ليس السن والظفرما أر الدم: بلفظ  .، وذُكِ

 ). ح(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
  ).٤/٣٦١( والزيادات النوادر: انظر   )٨(
  ).ال بأس بذلك إذا مل يتعمد: (، نقله عن ابن القاسم، وفيه)٤/٣٦١( والزيادات النوادر: انظر   )٩(



 
 

  
 

٣٢٧  

  .)١(ال حيل؛ حىت جيهز على مجيع احللقوم واألوداج: وقال سحنون
 إذا قطع وخيتلف. جزت، واستكمل دائرهاوأما اجلوزة؛ فإن وقع الذبح فيها أ

  . أو مل يقطع منها شيئًا، وصار مجيعها إىل البدن.  الباقي إىل البدن)٢(نصفها، وجاز
؛ ألنه لو وقف قول ابن القاسمفإن قطع نصفها وجاز الباقي إىل البدن؛ أُكلت على 

 أو بقي مل عند قطع النصف أكلت على قوله، فال يضر يف الباقي إذا جاز إىل البدن،
  . يقطع فيه قطع

   .قول سحنونومل يؤكل على 
. )٣(ال يؤكل: فقال مالك وابن القاسم وغريمهاوأما إذا صار مجيعها إىل البدن؛ 

  . )٤(قد خرج احللقوم إذًا صحيحا: وقال حممد ابن املواز
  . )٥(تؤكل: وقال ابن وهب وأشهب وابن عبد احلكم وأبو مصعب وغريهم

هذه دار اهلجرة والسنة، وفيها كان : القولَ مبنع األكل، وقال أبو مصعبوأنكر 
املهاجرون واألنصار والتابعون، أو كانوا ال يعرفون الذبح، ومل يذكروا عقدة، ومل 

  . )٦(يعينوها
؛ وقعت  وعلى هذا، ال يكون احللقوم شرطًا يف الذكاة؛ ألنه إذا صارت إىل البدنِ

  .ما قال حممد صحيحاالذكاة يف الودجني، وخرج احللقوم ك
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٣٦٠( والزيادات النوادر   )١(
 . أجاز): ح، ر(يف    )٢(
  ).٤/٣٦٠( والزيادات النوادر: انظر   )٣(
  ).٤/٣٦٠( والزيادات النوادر: انظر   )٤(
  ).٤/٣٦٠( والزيادات النوادر: انظر   )٥(
  ).٥/٤٢٥(شرح صحيح البخاري البن بطال : انظر   )٦(



 
 

  
 

٣٢٨  

  فصل
ومن شرط الذكاة أن يؤتى ا يف فور واحد، فإن بعض ذلك، فرفع يده قبل 

ن ذلك؛ مل يؤكل/ متامها، مث ي ها بعد ما بب/١٠٠ط[  .رد[  
إذا رفع يده قبل متامها، مث : فقال ابن حبيب إذا أعادها بفور ذلك، واختلف

  . )١(فور؛ أكلتردها، فقيل له يف ذلك، فرجع بال
  . )٢(ال تؤكل، إذا رفع يده قبل متام الذكاة، ولو ردها مكانه، وأجهز: وقال سحنون

وتأول عليه بعض أصحابنا أنه إن : أنه كره أكلها، قال:  عنه)٣(وروى ابن وضاح
  .)٤ (رفع يده كاملخترب، أو لريجع فيتم، فأمت بالفور؛ أكلت

 إن رفع وهو على شك : شبه، فنقوللو عكس اجلواب لكان أ: قال الشيخ 
وإن كان يرى أنه أمتّ، مث تبين له غري ذلك؛ أكلت، ألنه أعذر ممن . ليخترب؛ مل تؤكل
وأرى أن تؤكل يف كلتا احلالتني؛ ألن حكم ما فُعِل بالفور حكم الفعل . رفع على شك

  . الواحد
 فإن فعل أكلت، إذا مل :قال مالك. أن يتمادى، فيقطع الرأس: ويكره إذا أمتّ الذكاة

  . )٥(يتعمد
  .إذا مل يتعمد ذلك من أول الذبح، فال يضره إذا متادى بعد ذلك: يريد

إن فعل ذلك ليدٍ سبقته؛ : وقال مطرف وابن املاجشون يف كتاب ابن حبيب
  ـــــــــــــــــ

  ). ٤/٣٦١( والزيادات النوادر: انظر   )١(
 ).٤/٣٦١( والزيادات النوادر   )٢(
، أبو عبد اهللا األموي املرواين موالهم القرطيب، صاحب أشهب وعبد امللك بن حممد بن وضاح بن بزيع  )  ٣(

تويف يف .  بهاألندلسهللا أهل  اا بطرقه وعلله، نفعا باحلديث، بصريكان عاملً. حبيب ومجاعة باألندلس
البدع والنهي عنها، وكتاب العباد، ورسالة القطعان، ورسالة السنة، وكتاب الصالة : له. ٢٨٧احملرم، سنة 

  .يف النعلني، ومكنون السر ومستخرج العلم يف الفقه املالكي، وغريها
، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )٢١/٢٩٤(م ، تاريخ اإلسال)١٣/٤٤٥(سري أعالم النبالء : انظر

 )٧/١١٣(، األعالم للزركلي )٣/١٢٢١(
  ).٤/٣٦١( والزيادات النوادر   )٤(
  ).٣/٦٦ (املدونة   )٥(

 صــحة شــرط[
ــذكاة أن  الــــ
تكون يف فـور    
]واحـــــــــد

 



 
 

  
 

٣٢٩  

ا لنخعها  ؛ مل تؤكل)١(أكلت، وإن كان متعمد   .)٢( عن غري جهلٍ
بني الرأس مجلةً، ومل يفصل ل أحسنوالقول األو إال أن ينوي من األول أن ي ،

  .النية، فينوي ذكاة موضعٍ والتمادي، فإا ال تؤكل
 بسكنيٍ يفري األوداج واحللقوم، وهو ال ينوي الذكاة؛ مل تؤكل، وإن ذبح شاةً

  .ألن الذكاة تفتقر إىل نية
لنخاع يقطعه قبل، وإذا أنفذ هلا مقاتلها قبل وإن ذبح من القفا؛ مل تؤكل، ألن ا

  .الذبح؛ مل تؤكل
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
ه، ومنه: النون واخلاء والعني: النخع   )١( أبيض ضخم مستبطن :النخاع: أصل يدل على خالص الشيء ولب عرق 

خنع (معجم مقاييس اللغة : انظر. إذا جاز بالذبح إىل النخاع: خنعه: فقار العنق، مث يفرغ منه، فيقال
  ) .٣/١٢٨٨خنع (، والصحاح )٥/٤٠٦

  ).٤/٢٠٩(املنتقى للباجي : انظر   )٢(

 نية الذكاة    [
ــرط  شـــــ

]لـــصحتها 
 حكـــــم [ 

ــذبح مــن  ال
ــا  ]القفــــ

 



 
 

  
 

٣٣٠  

  فصل
ــر يف  ــرة[النح ــدم    )١(]نق ــر ال ــا أ ــه م ــر، وجيــزئ من ــشترطوا / ومل.  املنح   ي

  . فيه الودجني واحللقوم، كما قالوا يف الذبح 
 واملنحر؛ أجزأ إذا كان يف أنه حيث ما طعن ما بني اللبة: )٢(وظاهر املذهب

  . )٣(الودجني
ا أن عمر ويف املبسوط ٤(النحر يف احللقوم واللبة:  بعث منادي( .   
 واملنحر منحر ومذبح، فإن ذبح فجائز، وإن حنر ما بني اللبة: وقول مالك

   .)٥(فجائز
وال جيتزئ ذلك بالطعن يف احللقوم بانفراده، دون أن يصيب شيئًا من األوداج؛ 

 )٦(]ينهر معه الدم و[وإمنا جيزئ يف ذلك ما كان . ألن ذلك مما ال يسرع معه املوت
  . )٧ (ما أر الدم :يسرع باملوت؛ لقوله 

ــودجني،   ــان النحــر يف املنحــر؛ قطــع ال ــعوإن ك ــه جمم ــصري /  ألن ــا، وي   هلم
ى واحد ا، يرجع األمر فيهما إىل معن النحر والذبح على القول أنه يف الودجني واحد .  

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
  .املدونة): ح، ر(يف    )٢(
 ).٤/١٣٣(الذخرية : انظر)  ٣(
  ).٣٢٣ص (تقدم خترجيه    )٤(
  ).٣/٦٥ (املدونة   )٥(
  .يثج معه الدم): ر(، ويف )ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).٣٢٦:(تقدم خترجيه ص   )٧(

]ب/١١٧ح[

/١٠١ط[

ــر [  النحـــ
موضعه وما  

]جيزئ منه   
 

شرط صحة  [
النحر إصـابة   
شـــيء مـــن 

  ]األوداج
 



 
 

  
 

٣٣١  

  فصل
  . الذكاة تصح يف املريضة إذا مل تشارف املوت 

  : إذا شارفت املوتواختلف
ت ماتتمالك/ فقال ت أُ:  يف املريضة تضطرب للموت، فإن ترِكَ ي تإن ذُكِّ لَ    .)١(كِ

ا ال يرجى فيه حياة؛ ال تؤكل، وإن : ويف خمتصر الوقار إذا مرضت ؛ فبلغت مبلغ
يت   .)٢(ذُكِّ

٣( ؛ للحديث أن أمةً لكعب بن مالكواألول أحسن(  اكانت ترعى غنم 
 كلوها: ، فقالكتها حبجر، فسئل النيب ، فأبصرت بشاة موتا، فأدركتها فذ)٤(بسلعٍ

  .)٥(البخاري ومسلم أخرجه 
قال وإذا مل يتحرك من الذبيحة شيءٌ بعد الذبح؛ أكلت إذا كانت صحيحة، 

  . )٦(أو كان دمها يشخب: حممد
فإن شارفت . وكذلك أرى يف املريضة الظاهرة احلياة، ومل تشارف املوت

  . أن يكون هناك دليلٌ على بقاء احلياة عند الذبحاملوت؛ مل تؤكل، إال
  : يف صفة ذلكواختلف
  ـــــــــــــــــ

  ).٤/٣٧٠( والزيادات النوادر   )١(
  ).٤/١٢٧ (الذخرية: انظر   )٢(
لَمي، أحد شعراء الرسول صلى اهللا عليه وسلم بن أيب كعب أبو عبد اهللا كعب بن مالك  )  ٣( شهد . األنصاري الس

 وهو أحد الثالثة الذين تيب ،ف يف تبوك وختلَّ،ا وما بعدها وشهد أحد، وختلف عن بدر،العقبة وبايع ا
 وذهب بصره ي، وكان قد عم،وهو ابن سبع وسبعني، ٥٣: وقيل. ٥٠عاوية سنة توىف ىف زمن م.  فيهاعليهم

 )٥/٦١٠(اإلصابة ، )٣/١٣٢٣(االستيعاب . ىف آخر عمره
ذيب اللغة : انظر. جبل بسوق املدينة:  وسلع. سلوع: شق يف اجلبل، مجعه:  بفتح أوله وسكون ثانيهسلع   )٤(

  ).٣/٢٣٦(، معجم البلدان )٢/٦٠(
، من )٢/١٤٦) (٢٣٠٤(احلديث أخرجه البخاري يف الوكالة، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة متوت    )٥(

ختريج األرنؤوط للحديث يف طبعته ملسند : انظر. واهللا أعلم. ، ومل خيرجه مسلم حديث كعب بن مالك
 ). ٨/٢٠١(اإلمام أمحد 

  .إذا سفح دمها : وفيه) ٤/١٢٧(الذخرية : انظر   )٦(

]أ/١٤٥ر[

 ذكــــــاة [
]املريــضة 

 



 
 

  
 

٣٣٢  

إذا كانت تطرف عينها، أو تضرب بيد أو رجل، أو يستفيض : فقال ابن حبيب
فأي احلركات األربع كان منها عند مر السكني يف : نفسها يف جوفها وحنرها، قال

  . )١(حلقها، فإا تؤكل
ك بعضها ؟ فأمره أن  هريرةوسأل رجلٌ أبا : وقال حممد ت، فتحرح  عن شاةٍ ذُبِ

  . )٢(ومل يزد على ذلك.  لتتحركإن امليتة: ، فقال زيد بن ثابتٍمث سأل . يأكلها
إذا كان مثل الشيء اخلفيف؛ فقولُ :  سألت مالكًا عن ذلك، فقالوقال ابن وهب

ا؛ فال بأس بأكلها. زيدٍ أمجلُ ا إذا كان الروح جاري٣(فأم(.  
وذُكِر عن . حتريك الرجل والذنب: ومما يعرف به الروح يف املريضة: قال حممد
إذا كانت العني تطرف، :  أنه قالسعيد بن املسيبوعن . )٥( مثل ذلك)٤(زيد بن أسلم

  . )٦( يتحرك، والرجل تركضوالذَنب
ا، وإمنا طلـب ذلـك هلـذه             : وظاهر قوله  ا ال تؤكل إال حبركة هذه الثالث مجيعأ

، هل كان موا عن الذبح، أو عن احلالة                األشياء، ألن أمرها إذا سبقت بالذبح مشكلٌ
ت للذبح، أو حرك رأسها، أو أنزل يده علـى حلق          ! اليت كانت ا؟   هـا؛  وأا ملا حركَ

، )٧(وذلك ألنا جند الرجل يكون يف مثل تلـك احلالـة       . ماتت حينئذ، ومل متت بالذبح    
ــرك ليــستقبل بــه القبلــة أو لغــري ذلــك؛      وإذا أشــكل  . طفــا باحلــضرة  / وإذا ح  

نٍ على أن موا كان على الذبح من دليل بي األمر ؛ مل تؤكل بشكٍ، فال بد.  

  ـــــــــــــــــ
  ) .٤/٣٧١( والزيادات النوادر   )١(
  ).٢/٤٩٠) (١٠٤٤(أخرجه مالك يف املوطأ يف الذبائح، باب ما يكره من الذبيحة يف الذكاة    )٢(
 ).فًاإذا كان شيئًا خفي: (، وفيه)٥/٢٦٠(االستذكار البن عبد الرب : انظر. املوطأ رواية ابن وهب   )٣(
 موالهم، أبو عبد اهللا املدين الفقيه، حدث عن مجاعة من الصحابة وعن والده أسلم،  العدويزيد بن أسلم   )٤(

وله تفسري يرويه ،  وروى عنه مالك والثوري واألوزاعي وغريهم، وكان له حلقة للعلم يف مسجد النيب 
، سري أعالم ) ١٠/١٢(ذيب الكمال : انظر. هـ١٣٦حلجة سنة عنه ابنه عبد الرمحن، وتويف يف ذي ا

  ) .٥/٣١٦(النبالء 
  ).٤/٣٧٠( والزيادات النوادر: انظر   )٥(
 ).٥/٢٦٠(االستذكار : انظر. أخرجه ابن وهب بسنده عن ابن املسيب يف روايته ملوطأ مالك   )٦(
 . احلياة): ر(يف    )٧(

ب/١٠١ط[



 
 

  
 

٣٣٣  

وكذلك، إن كان . ؛ أكلت، وذلك أبينهافإن اجتمع حركة الرجل والذنب والعني
  .جوفها يستفيض ويرتل 

، ألن االختالج والشيء أحسنوأما االختالج اخلفيف، وحركة العني؛ فترك أكلِها 
  .اخلفيف يوجد من اللحم بعد خروج النفس

جل والذنب أقوى من حركة العني؛ ألنه يصح انتقال احلياة من  وحركة الر
اليسري عند احللق ويف الرأس، وال يصح ذهاب ذلك من الرأس الرجلني، ويبقى الرمق 

جلِ وال غريه من أسفل اجلسم، وذلك يوجد يف بين آدم يبتدأ . واحللق، وبقاؤه يف الرِ
ذهاب احلياة من الرجلني واألسفل، ويربد ذلك، وال يذهب ذلك من األعلى؛ ألن 

  .)١(]الدماغ[األصل يف احلياة من 
 )٢(]من الدماغ[راده، فال يكون دليالً على احلياة؛ ألن الدم وأما خروج الدم بانف

وإمنا يعدم منها بعد .  إذا فجر ذلك منها بفور موا، وحرارة جسمهاخيرج من امليتة
ذلك إذا بردت، فيجمد الدم، إال أن خيرج بقوة اندفاعٍ حسب عادته يف احلياة، فليس 

 إىل حالة يشك يف حياا،  ، وإذا بلغت الشاةمن امليتة كخروجه )٣(خروجه من احلياة
 فيها، أو ألا ماتت، مث ذحبت؛ كان طلب الدليل بعد ذلك الذبح )٤(]لغمرةٍ[هل ذلك 

ك، هل كان ذهاب حياا قبل  ا قبل الذبح، مث شلِمت حيا فيها أكثر من اليت ع
  . ه، أو بعد)٥(الذبح

  .املنخنقة واملتردية، وهي مذكورة فيما بعد: ومن هذا املعىن
  

  

  ـــــــــــــــــ
  .الرجلني): ط(يف    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
   .واهللا أعلم. احلية ال احلياة: كذا يف النسخ، ولعله من   )٣(
   ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  .هي: زيادة) ط(يف    )٥(



 
 

  
 

٣٣٤  

 
 

الذكاة جائزة بكل جمهز من حديد أو قصب أو عود أو حجر أو زجاج؛ حلديث 
دى، أفنذبح : ، قالرافع بن خديج  ا، وليس معنا ما القو العدو غديا رسول اهللا، إن

. ، وذكر عليه اسم اهللا فكل، ليس السن والظفرما أر الدم :بالقصب ؟ فقال 
 أخرجه الصحيحان وأما الظفر؛ فمدى احلبشة. ؛ فعظموسأحدثكم عنه، أما السن

   ./)١(البخاري ومسلم
از ذلك  يف الذكاة بثالث؛ العظم والسن والظفر على أربعة أقوال، فأجواختلف

  . )٣( بالسن والظفريف كتاب حممدومنعه . )٢( بالعظممالك يف املدونة
  / وإن: قـال . ال يؤكل مـا ذبـح بالـسن والظفـر إذا كانـا مـركبني              : وقال ابن حبيب  

ــال       ــا؛ ف ــذبح م ــن ال ــا حــىت ميك ــذبح وعظم ــن ال ــصغرا ع ــني ومل ي ــا مرتوع   كان
  . )٤(بأس

، مباح بالعظم: ل أبو احلسن ابن القصارقا رأيت لبعض شيوخنا أنه مكروه بالسن .
وعندي . ومذهب مالكٍ أنه ال يستبيح الذكاة بالسن والظفر، هذا الظاهر من مذهبه: قال

ا حمدودا، والظفر كذلك؛ وقعت به اإلباحة، كالعظم إذا كان عريض ولكنه . أنَّ السن
وعند الشافعي أنه ال . [)٥( وذا أخذ أبو حنيفة إذا كان منفصالً.مكروه كالسكني الكالَّة

  .)٧)(٦(]تقع اإلباحة بالعظم وال بالسن وال بالظفر، وإن كان منفصالً

  ـــــــــــــــــ
 ).٣٢٦ص (تقدم خترجيه    )١(
  ).٣/٦٥ (املدونة: انظر   )٢(
  ).٢/٩٥٧(عيون االس : انظر   )٣(
  ).٤/٣٦٢( والزيادات النوادر   )٤(
ا  )  ٥( إال أنه يكره ذهب أبو حنيفة إىل جواز الذبح بالظفر والسن والقرن إذا كان مرتوع ، ؛ حىت ال يكون بأكله بأس

 )٥/٤٢(، وبدائع الصنائع )٤/٦٥(اهلداية : انظر. هذا الذبح
  ). ٩٣-٩/٩١(اموع : انظر. )ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 ).٤/١٩٥(املنتقى للباجي : انظر النقل عن أيب احلسن ابن القصار  )  ٧(

أ/١٠٢ط[

/١١٨ح[
 حكم الـذكاة    [

بالعظم والـسن   
ــر وال ظفـــــ
 



 
 

  
 

٣٣٥  

أنه محل قول مالك أنه ال تصح الذكاة بالسن : فالظاهر من قول أيب احلسن [
جهني مجيعا، وإن كان والظفر حبال، متصالً كان، أو منفصالً، وأنه هو أجازه يف الو

ال فرق بني متصل أو : وقال يف احتجاجه. وذا أخذ أبو حنيفة: ؛ ألنه قال)١(]متصال
  . إذا قطع وفرى األوداج واحللقوم: يريد. )٢(منفصل

 ؛ ألن االستثناء ورد فيهما احلكم يف املتصل واملنفصل سواء: قال الشيخ 
. مجلة، ومل يفرق، فوجب محله على ما تقع عليه هذه التسمية على أي حال كانا

ا ال يؤكل ما ذكي ما وإن أرا الدم، أو ألن شأما أن  والنهي حمتمل أن يكون شرع
  . ال جيهزا أو ال ينهرا الدم

 من شأما، ملا كان فعلهما فعل املعراض بعرضه،  أن ذلك ملا علم :واألشبه
ـل مـا      .  املعروف من فعلهما   هذا فإن قدرا أن يفعال فعل احلديد أو غريه مما جيهـز؛ أُكِ

ــم    ــني العظ ــرق ب ــا، وال ف ــي م ــنيب  )٣(ذك ــول ال ــسن؛ لق ــسن  : وال ــا ال أم  /   
  . )٤ (فعظم 

فجعل العلَّة كونه عظما، فوجب أن جيري العظم يف احلكم حكم السن، وال 
إنَّ اهللا كتب اإلحسان  : )٥(ى بغري احلديد، إال عند عدمه حلديث أوسينبغي أن يذكَّ
تلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذِحبة . )٦(على كل شيء وليحد . فإذا قتلتم ؛ فأحسنوا القِ

  .)٧( أخرجه مسلمأحدكم شفرته، ولريح ذبيحته
؛ أجزأ، ويكره أن حيد املدية حبضرة )٨(]مع وجوده[ديد فإن فعل وذبح بغري احل

  .، وأن يذبح واحدة وأخرى تنظر الشاة
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٤/١٩٥(املنتقى للباجي : انظر   )٢(
  .والساق): ط(يف    )٣(
  ).٣٢٦ص (تقدم خترجيه    )٤(
 .س شداد بن أو: والصواب .أنس): ح، ر(يف    )٥(
  .مسلم): ط(يف    )٦(
من حديث شداد بن ) ١٩٥٥(أخرجه يف الصيد والذبائح، باب األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة    )٧(

    .أوس 
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(

ب/١٤٥ر[



 
 

  
 

٣٣٦  

حد الشفار، وتوارى عن  النيبأمر : بعن ابن عمر : ويف كتاب حممد أن ت 
  . )١(البهائم

 ليذحبها،  رجالً حيد شفرته، وقد أخذ شاةًرأى عمر بن اخلطاب : الكوقال م
، أفال فعلت هذا قبل أن تأخذها: فضربه عمر بالدرة، وقال ٢( أتعذب الروح( .  
  .)٣(، وأخرى تنظر وكره أن يذبح الشاة
ــد ــاب حمم ــوفٍ : [ويف كت ــن ن ــا)٥(])٤(ع يقًا أو نبي ــني  /  أن صــد ــح عجــالً ب   ذب

، فوقـع الفـرخ منـه       : يدي أمه، قال   فيه فرخ فخبل، فبينما هو حتت شجرة، وفيها وكر
إىل األرض، فغر فاه ، وجعل يصي، فرمحه، وأخذه، فأعاده إىل وكـره فـرد اهللا إليـه          

  . )٦(عقله
نع أن حيد الشفرة؛ فأحرى أن مينع من ذبح واحدة حبضرة أخرى وإذا م.  

وتؤخذ اجلوزة أخذًا رقيقًا بغري عنف، ويضجعها على شقِّها األيسر متوجها ا إىل 
القبلة، ورأسها مشرف، ويأخذ بيده اليسرى اجللد الذي حتت حلقها من اللحى 

ا جمهزا األسفل، فيجزها؛ حىت يتبين له موضع السكني السكني مر مر يف الذبح،مث ي 

  ـــــــــــــــــ
). ٢/١٠٥٩) (٣١٧٢(، وابن ماجه يف الذبائح، باب إذا ذحبتم فأحسنوا الذبح )٢/١٠٨(أخرجه أمحد    )١(

، )٦٨٢(وضعفّه يف ضعيف سنن ابن ماجه ). ١٠٩١(وصححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب 
 . ؛ ألنه من رواية عبد اهللا بن هليعة)١٠/١٠٥(وكذلك شعيب األرنؤوط يف حتقيق مسند اإلمام أمحد 

 يكره من الذبيحة يف أخرجه مالك يف املوطأ رواية أيب مصعب وابن زياد وابن بكري، يف الذبائح، باب ما   )٢(
 ).٣/١٠٩(املوطأ حتقيق سليم اهلاليل : انظر). ١١٥٢(الذكاة 

 .نقله عن ربيعة) ٤/٣٥٩( والزيادات النوادر   )٣(
ايل  )  ٤( الة البِكَ ف بن فضواس  بن مالكابن امرأة كعب. أبو عمرو: ، أبو يزيد الشامي، ويقالنخطأه ابن عب ،

تويف بعد .  <كذب نوف>: رضي اهللا عنه فيما رواه عن أهل الكتاب يف قصة اخلضر عليه السالم، فقال
 )٥/٤٨٣(، الثقات البن حبان )٨/١٢٩(التاريخ الكبري للبخاري . التسعني

  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
هذا من الغرائب، واألصول متنعه، ونظريه ، و) ٦/٥٢(ف البكايل أبو نعيم يف حلية األولياء أخرجه عن نو)  ٦(

رةَ قصة النيب الذي أحرق قرية النمل،  ير اعن أيب ه مرفوع :<ن ر م ةٌ فَأَ لَ من ه غَتد لَ ةٍ فَ ر ج ش تح اءِ ت بِيأَن ي من الْ بِ لَ ن ز
حتِ من ت رِج خ ازِهِ فَأُ جِه دةًبِ ةً واحِ لَ ما ن لَّ ى اهللا إليه فَه ح فَأَو رِقَت ح ر ا فَأُ م م أَ ا ثُ ٢٢٤١(أخرجه مسلم . <ه (

)٤/١٧٥٩. ( 

ب/١٠٢ط[

ــفة [  صــــ
ــذبح  ]الـــ

 



 
 

  
 

٣٣٧  

  . بسم اهللا ، واهللا أكرب: ، ويقول)١(من غري ترديد، وال ينخع
  . ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم: وإن كانت أضحية؛ فأحب إيلّ أن يقول

  .)٢(إن كان أعسر؛ فال بأس أن يضجعها على شقّها األمين: قال ابن القاسم
  .)٣(ويكره لألعسر أن يذبح، فإن فعل واستمكن؛ أكلت: يبوقال ابن حب

 اجلزارين أن يدوروا باحلفرة للذبح، وأمرهم وى مالكويستقبل بالذبيحة القبلة، 
  .)٤(أن يستقبلوا القبلة

  : إذا ذبح لغري القبلةواختلف
  .)٥(يؤكل، وبئس ما صنع: فقال ابن القاسم

ا أكلت، وإن كان: قال حممد ا؛ فال أحب أن تؤكلإن كان ساهيوقال . )٦( متعمد
م أكلُها: إن تعمد ومل جيهل؛ كُرِه ذلك: ابن حبيب ر٧(ح(.  

وقد : ، قال)٩(، ورواه ابن وهب عن الشعيب وابن الشهاب)٨(قال مالكوكذلك 
ى منحى الذبح لغري اهللا    . حنَّ

  .)١٠(ومن مل يسم اهللا تعاىل عند الذكاة، فإن كان سهوا؛ أكلت
  : يف املتعمدلفواخت

والصيد : وقال ابن القاسم. ال تؤكل: مالك وابن القاسم يف املدونةفقال 
  ـــــــــــــــــ

  .ال يقطع النخاع: أي   )١(
  ).٤/٣٥٩( والزيادات عن مالك وهو يف النوادر). ٤/١٣٩(الذخرية : انظر. األيسر): ر(يف    )٢(
  ).٤/١٣٩(الذخرية : وانظر) ٤/٣٥٩( والزيادات النوادر   )٣(
  ).٣/٦٦ (املدونة: انظر   )٤(
  ).٣/٦٦ (املدونة   )٥(
  ).٣٦٠-٤/٣٥٩( والزيادات النوادر   )٦(
  ).٤/٣٦٠( والزيادات عنه جواز أكلها ونقل يف النوادر). ٤/١٩٧(املنتقى للباجي : انظر   )٧(
  ).٣/٦٦ (املدونة   )٨(
 .ولكن ذكره عن ابن عمر والشعيب) ٤/٣٦٠( والزيادات النوادر   )٩(
 ).٢/٣٩٣(عقد اجلواهر الثمينة : انظر  )١٠(

 ذكــــــاة [
  ]األعـــسر  

 

 توجيـــــه [
الذبيحة إىل  

  ]القبلـــــة 
 

 التـــسمية [
عند الـذبح   
ــم  وحكــــ

ــا  تركهـــ
 



 
 

  
 

٣٣٨  

  . )٢ ( مثله)١(]عندي[
أما محال قول مالك : ابن القصار عن الشيخ أيب بكر األري وابن اجلهموحكى 
  .)٤(على وجه الكراهية والترته / )٣(يف منع األكل

  .)٥(أا حرام، ال حيل أكلها: عن عيسى وأصبغ ينشرح ابن مزويف 
   .)٦(إن مل يكن استخفافًا؛ أكلت: أشهب يف كتاب حممدوقال 

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  (:  األصل يف التسمية قول اهللا تعاىل:قال الشيخ 
ª © ̈   . ، فأمر بالتسمية عند النحرِ)٧()§ 

ــوب ــد ال: والوجـ ــقوطها إىل األرض عنـ ــر؛ ألنَّسـ ــل أن / نحـ ــسنة يف اإلبـ   الـ
ا تنحر قيام .  
. ، ومسيت اهللا؛ فكل إذا أرسلت كالبك املعلمة : لعدي بن حامت وقال 

وإن خالطها كالب غريها؛ فال تأكل، فإمنا مسيت على كالبك، ومل تسم على 
  . )٨(غريها

Ð Ï Î Í Ì (: كذلك قول اهللا تعاىلفجعل عدم التسمية مينع األكل، و
Ñ()٩( ،)W V U T S R Q P()فأباح األكل بوجود التسمية، )١٠ ،

  ـــــــــــــــــ
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٣/٥١ (املدونة   )٢(
  .األكثر): ط(يف    )٣(
 فيمن تعمد ترك التسمية على فروى ابن القاسم عن مالك يف املدونة: ، وفيه)٤/١٩٢(للباجي املنتقى : انظر   )٤(

ا أكلت: الذبيحة وبه وإىل هذا ذهب الشيخ أبو بكر والقاضي أبو حممد،. مل تؤكل ذبيحته، فإن تركها ناسي 
  .قال أبو حنيفة

  ).٢/٢٧١(أحكام القرآن البن العريب : انظر   )٥(
  ).٤/٣٦٠( والزيادات النوادر   )٦(
  ).٣٦(احلج    )٧(
  ).٢٧٦ص  (تقدم خترجيه يف كتاب الصيد   )٨(
  ).١١٨(األنعام    )٩(
  ).١٢١(األنعام   )١٠(

/١٠٣ط[

ب/١١٨ح[



 
 

  
 

٣٣٩  

  . )١(ومنع بعدمها
أنه يسمي، واملنع من : فأخرب اهللا تعاىل أن الوجه يف اجلواز ألكل ذبيحة املسلم

يذكاة اوسي على أن اجلواز واملنع. ؛ ألنه ال يسم ألجل التسمية، ليس فنص 
  . ألجل الدين
قد أخرب اهللا تعاىل يف : ، وإن مسى؛ قيلإنه ال تؤكل ذبيحة اوسي: فإن قيل

هذه اآلية أن املنع ألجل عدم التسمية؛ ألنّ ذلك شأم، وأخرب يف آية أخرى أنه ال 
ل العلم ، فحمل أه)٢(﴾° ± µ  ́³ ²﴿: تؤكل ذبيحته ألجل دينه لقوله

فإم ال تؤكل ذبيحتهم، فإذا كان املنع .  خبالفهم- وهم اوس -أن ما عداهم 
  .لعلتني؛ جاز أن حيتج بإحدامها، ويسكت عن األخرى 

 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٢/١٧٠(، تفسري ابن كثري )٨/١٥(ي تفسري الطرب: انظر  )  ١(
  ).٥(املائدة    )٢(



 
 

  
 

٣٤٠  

 
 

 ذبح لنفسه، الذكاة تصح من مسلم بالغ عاقل غري مضيع لصلواته، ومن كتايب
صغري ال مييز معىن العبادات، : وال تصح من مخس. متفق عليهاوهذه مجلة 

  . )١(وجمنون، وسكران ذاهب العقل، وجموسي
ا لصلواته، والصيب إذا مل حيتلم،  عواختلف يف ذكاة أربع؛ البالغ إذا كان مضي

  . واملرأة، والكتايب يوكله املسلم على أن يذبح له
  . )٢( ذبائحهمفأجاز مالك

ال تؤكل ذبيحة الذي يدع الصالة، وال ذبيحة الذي : وقال يف كتاب ابن حبيب
ليس بني العبد وبني الكفر إال :  قال؛ ألن رسول اهللا )٣(يضيعها ويعرف بالتهاون ا

  . )٤ (؛ فقد كفر فمن ترك الصالة . ترك الصالة
تكره ذبيحة الصيب واملرأة من غري ضرورة، وتؤكل : وقال مالك يف كتاب حممد

  ـــــــــــــــــ
ا فقط   )١( وال تصح من مخس: (مع قوله .ذكر أربع.( 
  ).٦٧، ٣/٥٦ (املدونة: انظر   )٢(
  ).٤/٢٠٥(للباجي املنتقى : انظر   )٣(
 أخرجه مسلم يف  ترك الصالةليس بني العبد وبني الكفر إال :الشطر األول من هذا احلديث وهو قوله    )٤(

إن بني : ، ولفظهمن حديث جابر ) ١/٨٨) (٨٢(اإلميان، باب إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة 
  .الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة

. ؛ فهو جزء من حديث بريدة الة فقد كفرفمن ترك الص: وأما الشطر اآلخر من احلديث، وهو قوله
والنسائي يف ) ٥/١٣) (٢٦٢١(والترمذي يف اإلميان، باب ما جاء يف ترك الصالة ) ٥/٣٤٦(أخرجه أمحد 

وابن ماجه يف إقامة الصالة، باب ما جاء فيمن ترك ) ١/٢٣١) (٤٦٣(الصالة، باب احلكم يف تارك الصالة 
. ووافقه الذهيب) ١/٤٨(واحلاكم ) ٤/٣٠٥(مذي وابن حبان وصححه التر) ١/٣٤٢) (١٠٧٩(الصالة 

  ).٥٦٨(وحسنه لغريه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب 
، أخرجه ابن ماجه يف إقامة الصالة، أما السياق الذي ذكره املؤلف؛ فقد جاء يف حديث أنس بن مالك 

 بن العبد وبني الشرك إال ترك ليس: ، ولكن بلفظ)١/٣٤٢) (١٠٨٠(باب ما جاء فيمن ترك الصالة 
إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان : وقال البوصريي يف زوائد ابن ماجه. الصالة، فإذا تركها؛ فقد أشرك

 ).صحيح لغريه): (١/٣٦٨: (وقال األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب. الرقاشي



 
 

  
 

٣٤١  

  .)١( إن فعال
وإن . ال أحب أكل ذبيحة الغالم إذا مل حيتلم، وال ذبيحة املرأة: وقال أبو مصعب

  .)٢(ذحبا يف حال الضرورة؛ فال أحب ذلك أيضا
 يف النصراين يوليه املسلم أن يذبح        عن مالك يف املبسوط    )٣(أويسابن أيب   وروى  
ــال ــه، فق ــه : ل ــل طعام ــا شــيء. ال، إمنــا حيــل يل أن آك ــه  / وأم ــه أولي ــدي ملك   بي
  .)٤( إياه؛ فال

  بسكني ففرى األوداج الذكاة تعبد يفتقر إىل نية، فلو رمى رجلٌ شاةً: قال الشيخ 
 / وإذا كـان ذلـك مل تـصح ذكـاة         . احللقوم، وهو ال يريد الذكاة؛ مل تؤكل لعدم النية        و

ــده، ويــصح إذا كــان    ــز عن ي فاقــد العقــل مــن جمنــون وال ســكران، وال صــغري ال م  
 ، ٥(إذا أطاق الذبح وعرفه: قال مالكعنده ميز(.  

اوجتوز ذبيحة املرأة للحديث أن أمةً لكعب بن مالك  بسلع كانت ترعى غنم  ،
 تها حبجرٍ، فسئل النيب ا، فأدركتها فذكَّ فأبصرت بشاة موتفقال ، :كلوا أخرجه 

  .)٦(البخاري ومسلم
  : ويف هذا احلديث مخس فوائد

جواز ذكاة النساء واإلماء، والذكاة باحلجر، وذكاة ما أشرف على املوت، وذكاة 
  . غري املالك بغري وكالة

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٣٦٤( والزيادات النوادر   )١(
 ).٢/٣٩٠( عقد اجلواهر الثمينة :انظر   )٢(
 عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أيب عامر، أبو عبد اهللا األصبحي املدين، إمساعيل بن أيب أويس   )٣(

، ابن عم مالك بن أنس، وابن أخته، وزوج ابنته، مسع مالك بن أنس، وأباه أبا أويس، وسليمان بن بالل
حمله الصدق، وكان : قال أبو حامت. وروى عنه قتيبة بن سعيد، وإمساعيل القاضي، وابن حبيب وغريهم

. هـ٢٢٧: هـ، وقيل٢٢٦تويف سنة . وضعفه النسائي، وتكلم فيه ابن معني. ال بأس به: وقال أمحد. مغفالً
 )١٠/٣٩١(، سري أعالم النبالء )٣/١٥١(ترتيب املدارك : انظر

  ).٤/٣٦٥( والزيادات نوادرال: انظر   )٤(
  ).٣/٥٥ (املدونة   )٥(
  ).٣٣١ص (تقدم خترجيه    )٦(

ب/١٠٣ط[

أ/١٤٦ر[

ــم [ حكــ
ــاة  ذكــــ

ــرأة  ]املـ
 



 
 

  
 

٣٤٢  

أنه ليس بينه : ومعىن احلديث. بيحة من يترك الصالة؛ ألنه مسلموأرى أن تؤكل ذ
ا إال . وبني أن جيري عليه أحكام الكفر، فيستباح دمه، إال ترك الصالة وال يكون كافر

  .وترك الصالة ال تزيل املعرفة من القلب . باجلهل باملعرفة
: يعين. )١(﴾ ° ± µ ´ ³ ²﴿: ومل حترم ذكاة الكتايب لقول اهللا تعاىل

  .ذبائحهم 
P (: ، وبقوله )٢( هذه اآلية على من قال بدليل اخلطابومنع ذكاة اوسي

W V U T S R Q()٣(.  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٥(املائدة    )١(
سمى مفهوم املخالفة، . االستدالل بتخصيص الشيء بالذكر على نفي احلكم عما عداه:  هودليل اخلطاب   )٢( وي

    : قوله تعاىل: ومثاله. وليس حبجة عند احلنفية. وهو حجة عند أمحد والشافعي ومالك، وأكثر املتكلمني
إحكام الفصول : انظر. ، دلّ على أنه ال جيوز إخراج رقبة كافرة)٩٢: النساء (﴾. / 0 ﴿
 . )٢/٧٧٥(، وروضة الناظر )٢/٥٢٠(

  ).١٢١(األنعام    )٣(



 
 

  
 

٣٤٣  

  فصل
ى ملكًا له، ومما جيوز هلم : بثالثة شروطذبائح أهل الكتاب حتلُّ  أن يكون املذكَّ

  .أكله، ومل يهلوا به لغري اهللا 
ما هو ملك ملسلم ، فقد تقدم الكالم عليه، ويف ذبائحهم واختلف يف ذكام 

 كل ذي ظفر، وفيما وجدوه فاسدا للصليب ولعيدهم وللكنيسة، ويف ذكاة اليهود
  . عندهم، ويف شحومهم

 فيما أهل به لغري اهللا، فذحبوه ألعيادهم وكنائسهم، قال يف كتاب فقال مالك
 وما ذبح للصليب مبرتلة :قال حممد. )١(ولعيسى أو مليكائيلَ تكره، وال أحرمه: حممد

  .)٢(ما ذبح للكنيسة ال بأس به
ــسى أو    ــح لعي ــا ذب ــذا جيــوز م ــى ه ــل[وعل ــهاب  / ، )٣(]مليكائي ــن ش ــال اب   وق

  .)٤(حالل، ال بأس به : فيما ذبح أليام يسمى عليها مثل أيب قرقس
ذين أوتوا الكتـاب، وقـد علـم أـم ال ينكـرون مثـل               وقد أحلَّ اهللا تعاىل طعام ال     

  /  خيفــةَ أن)٦(  Z +  *     ( ) ' ]: ؛ لقــول اهللا تعــاىل)٥(وكــره ذلــك مالــكذلــك، 
ــه    ــوم قولـ ــه لعمـ ــة، ومل حيرمـ ا باآليـ ــراد ــون مـ  Z ² ± ° ]: يكـ

  ، وأن )٧(
  .غري الكتايب : يكون املراد

: ه، وما ذبح على النصبواملراد فيما أهل لغري اهللا ب. أنه حالل: والصحيح
  ـــــــــــــــــ

  ).٤/٣٦٥(، والنوادر والزيادات )٣/٦٧ (املدونة :انظر   )١(
. عن ابن حبيب) ٣٦٨، ٤/٣٦٥( والزيادات ويف النوادر). ٨١٤، ٢/٨١٢ (اجلامع ملسائل املدونة: انظر   )٢(

ل: (ونصه هِ  لغري اهللا به مما ذُبِح وإن ما ذبح للكنائس ولعيسى وللصليب وملن مضى من أحبارهم ليضاهي ما أُ
وترك ذلك . لألصنام، ولكن مل يبلغ به مالك التحرمي؛ ألنّ اهللا تعاىل أحل لنا طعامهم، وهو يعلم ما يفعلون

  ). أفضل
  .للصليب): ح(، ويف )ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 ).٤/٢٢(ذكره عن ابن شهابٍ الثعليب يف تفسريه    )٤(
 ).٤/٣٦٨( والزيادات النوادر: انظر   )٥(
  ).٣(املائدة    )٦(
  ).٥(املائدة    )٧(

أ/١١٩ح[

أ/١٠٤ط[

شـــروط [
 حـــــــل
ذبيحــــة  

  ]الكتـايب  
 



 
 

  
 

٣٤٤  

  . األصنام، وهي ذبائح املشركني
 Z 9 8 7 6 ]:  يف مثانية أيب زيدقال أصبغ

هي األصنام اليت كانوا : )١(
  .)٢(وأهل الكتاب ليسوا أصحاب أصنام: قال. يعبدون يف اجلاهلية

. )٤(أنا ال آكل ما تذحبون ألنصابكم: )٣(ويف البخاري، قال زيد بن عمرو بن نفيل
  . األصنام: يعين

وأما ما ذحبه أهل الكتاب، فال يراعى ذلك فيهم، وقد جعل اهللا تعاىل هلم حرمة، 
وأجاز مناكحتهم وذبائحهم لتعلقهم بشيء من احلق، وهو الكتاب الذي أنزل عليهم، 

 باسم املسيح؛ مل جيز أن يؤكل شيء من ولو كان حيرم ما ذبح. وإن كانوا كافرين
بل ال جيوز، وإن أخرب أنه . ذبائحهم، إال أن يسألوا هل مسي املسيح، أو ذبح للكنيسة

  .وإذا مل جيب ذلك؛ حلت ذبائحهم كيف كانت. مل يسم املسيح؛ ألنه غري صادق
ا ألجل فيما وجده اليهودواختلف عن مالك الرئة، وهي اليت  من ذبائحهم فاسد 

، فكره )٦(وثبت على الكراهة، ومل حيرمه. ، باإلجازة والكراهة)٥(يسموا الطريف
́ µ﴿: ذلك لقول اهللا تعاىل   . ، وليس هذا من طعامهم)٧(﴾ ° ± ² ³ 

  ـــــــــــــــــ
   ).٣(املائدة    )١(
   .دون نسبة) ٤/٣٦٥( والزيادات القول يف النوادر   )٢(
و والد سعيد بن زيد أحد املبشرين  املخزومي، أحد احلنفاء يف اجلاهلية، وهزيد بن عمرو بن نفيلهو   )  ٣(

باجلنة، ووالد عاتكة زوج عبد اهللا بن أيب بكر، مات عنها مث تزوجها عمر، مث الزبري بن العوام رضي اهللا 
وحى إليه، ومسعه يقول لقريشلقيه النيب . عنهم خلقها اهللا، وأنزل هلا من السماء املاء، الشاة>:  قبل أن ي  
ا له. < هلا من األرض، مث تذحبوا على غري اسم اهللاوأنبت ا لذلك، وإعظامانكار . رك بعثة النيبد مات ومل ي
 . وروي أنّ النيببعث يوم القيامة أمةً وحدة>: سئل عن زيد بن عمرو، فقالصحيح البخاري  : انظر. <ي 
 ).٩١-١/٨٥(م ، تاريخ اإلسال)١/٣١٩(، الكامل يف الضعفاء البن عدي )٣/١٣٩١(

من حديث ابن ) ٣/٤٥٧) (٥٤٩٩(أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد، باب ما ذبح على النصب واألصنام    )٤(
   .{عمر 

شرح اخلرشي على خمتصر : انظر. ملتصقة بظهر احليوان: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة، أي: الطريفة   )٥(
  )٣/٦(خليل 

  ).٣/٦٧ (املدونة: انظر   )٦(
  ).٥(املائدة    )٧(



 
 

  
 

٣٤٥  

وقوله . وألن هذا قصد الذكاة والذبح. ذبائحهم: ألنَّ املراد من طعامهموأجازه؛ 
  .  كذا؛ مل آكل، ال يرفع ما تقدم من الذكاةإن كانت على صفة: يف ثاين حال
  . )١( هي حمرمة: كتاب حممد يف الشحوم فقال يف واختلف

  . )٣(وقاله ابن نافع. )٢(ال بأس به: املبسوطوقال يف 
  . )٤(ال يعجبين أكله، وال أحرمه: وقال ابن القاسم

  .)٥( أا حمرمةلقاسم وأشهبابن القصار عن ابن اوحكى 
ليس بذكي، وهو :  يف تذكيتهم كل ذي ظفر لالختالف يف الشحوم، فقيلواختلف

  . جائز: وقيل. يكره: وقيل. حرام
  . وال جيوز هذا. جيوز الشحم؛ ألن الذكاة ال تتبعض: وقيل

 ´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ ﴿:  يف قول اهللا تعاىلوقال أصبغ
Â Á À ¿ ¾ ...﴾)كل ما كان : أشهبقال : ال اآلية، فق)٦

ا بكتاب اهللا؛ فال يأكله املسلم من ذبائحهم مموه على أنفسهم. حمر٧(وال بأس مبا حر( .  

  . )٨( ال يؤكل هذا وال هذا: وقال ابن القاسم
ــن وهــب  ــال اب ــى  : وق ــوه عل ــا حرم ــيهم، وم ــاىل عل ــه اهللا تع ــا حرم    / يؤكــل م

  .)١(قول حممد بن عبد احلكموهو . )٩(أنفسهم
  ـــــــــــــــــ

  ).٤/٣٦٧( والزيادات من غري حترمي كره مالك أكله يف النوادر   )١(
  ).٢/٣٨٩(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٢(
  ).٣/٣٦٦(البيان والتحصيل : انظر   )٣(
 ).٣/٣٦٦(البيان والتحصيل    )٤(
  ).٤/٢٠٧(، واملنتقى للباجي )١/٤٦٦(املعونة : وانظر). ٣/٦٧ (قاسم يف املدونةحترمي ابن ال   )٥(
  ).١٤٦(األنعام    )٦(
 ).٣/٣٦٦(البيان والتحصيل : انظر   )٧(
  ).٤/٣٦٧( والزيادات النوادر   )٨(
  ).٤/٣٦٧( والزيادات النوادر   )٩(

]ب/١٠٤ط[

احلكم يف  [
ــشحوم ]الـ

 



 
 

  
 

٣٤٦  

 بتحليل إمنا أخرب اهللا تعاىل ما حرم عليهم يف التوراة، وقد جاء النيب : قال
  .)٢(ذلك

، )٣(﴾ ° ± µ ´ ³ ²﴿: واحتج من نصر القول األول بقول اهللا تعاىل
  . )٤(املعىن ذبائحهم: وقال ابن اجلهم. وهو ما أحلّ هلم قبل ذلك

ا يف التوراة، وقد نسخ ذلك اإلخبار عما كان حمر: مضمون اآلية: قال الشيخ  م 
ما خوطبوا به من الدخول يف شرعنا، إال أم معتقدون أن ذلك التحرمي باقٍ، وأن 

وسواء كان . )٥(وإىل هذا ذهب ابن القاسم أا ذكاة بغري نية . الذكاة ليست بذكاة
لهم على ذحبه  ى ملكًا هلم، أو ملسلم وكَّ   . املذكَّ

  . ؛ ألنه نوى الذكاة، وإن كانت عنده فاسدة)٦(اةورأى ابن وهب أنَّ ذلك ذك
ا أو ينحر له شاة، وخيتلف على هذا لو وكّل رجلٌ رجالً على أن يذبح له بعري 

ا على قول ابن  واآلمر يعتقد أن تلك ذكاة، واملأمور ال يعتقد ذلك، فال يكون ذكي
اعتقاد أا ذكاة وهو ذكي على قول ابن وهب؛ ألنه نوى الذكاة ملن وكّله، و. القاسم

  . فاسدة ليس إليه
وخيتلف على هذا، لو .  حبديدة فذحبها، ومل يرِد ذحبهاففارق ذا من رمى شاةً

 اقتداء مبا رأى الناس عليه من ذلك، وهو ال يعلم أن ذلك شرع، وال ذبح إنسانٌ شاةً
  . أنه ال تؤكل إال بذلك

  إــا حمرمــة،  : أشــكل، فيــصح أن يقــال  / األمر فيهــاوأمــا الــشحوم؛ فــ  
  . وأن الذكاة تتبعض فيها

 =  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٣٦٧( والزيادات النوادر: انظر   )١(
احتليل أكل شحوم اليهود   )٢( وسيأيت ذكره قريب ،.  
  ).٥(املائدة    )٣(
  ). ٥/٢٨٢(االستذكار : انظر. نقل ابن عبد الرب اإلمجاع عليه   )٤(
  ).٤/١٢٣(الذخرية : انظر   )٥(
  ).٢/٣٨٨(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٦(

ب/١٤٦ر[



 
 

  
 

٣٤٧  

 إا تتبعض يف شرعنا، فال تنفع يف الدم، وتنفع فيما :)١(قال حممد بن مسلمة
  .)٢(سواه

إا تنفع يف الشحم؛ ألن التبعيض يف ذلك هللا تعاىل، فإذا نسخ : ويصح أن يقال
شرعهم، وكانت النية للذكاة، موجودة منهم، وصحت؛  كانت للجميع؛ ألن ذلك من 

  . التبعيض منهم ال يصح، خبالف ما ال يعتقدون ذكاته مجلة 
 )٤(أصبت جراب شحم يوم خيرب: ، قال)٣(ويؤيد ذلك حديث عبد اهللا بن مغفَّل 

.  متبسمفالتفت فإذا رسول اهللا . وم ألحد من هذا شيئًاال أعطي الي: فالتزمته، وقلت
  /. )٥(أخرجه البخاري ومسلم

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 بن حممد بن هشام القرشي املخزومي، أبو هشام املدين، نزيل دمشق، روى عن مالك حممد بن مسلمة   )١(

ا يف معرفة مذهبه،  وتفقه به، وروى عنه أبو حامت وأبو زرعة الرازيان، وكان من أفقه أصحاب مالك، مقدم
وطبقات ) ٣/١٣١(ترتيب املدارك : انظر. ت عشرة ومائتنيتويف سنة س. وكان عاملًا بأنساب بين خمزوم

  ).١٤٧ص(الفقهاء للشريازي 
 .واهللا أعلم . مل أقف عليه   )٢(
 بن عبد غنم املزين، أبو سعيد وأبو زياد، من مشاهري الصحابة، شهد بيعة الشجرة، وهو عبد اهللا بن مغفل    )٣(

 تبوك، وبعثه عمر مع تسعة من الصحابة إىل البصرة ليفقهوا الناس ا، وهو أول من أحد البكائني يف غزوة
أسد الغابة : انظر. هـ وصلى عليه أبو برزة األسلمي٥٩دخل من باب مدينة تستر، ومات بالبصرة سنة 

  ).٤/٢٠٦(واإلصابة ) ٣/٣٩٥(
  .حنني): ط(يف    )٤(
) ٣/٤٥٩) (٥٥٠٨(ائح أهل الكتاب وشحومها من أهل احلرب أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد، باب ذب   )٥(

  ).٣/١٣٩٣) (١٧٧٢(ومسلم يف اجلهاد والسري، باب جواز األكل من طعام الغنيمة يف احلرب 

 ]ب/١١٩ح[



 
 

  
 

٣٤٨  

 
 

اجلنني على وجهني ؛ فإن مل توجد فيه حياة مل تنفع فيه ذكاة، ومل يدخل يف ذكاة 
  . أمه، وإن ذُكِّيت

   / ذكــاةوإن وجــدت فيــه حيــاة؛ صــحت ذكاتــه بــانفراده، وأن يــدخل يف       
يت    .أمه إذا ذُكِّ

ال بد من هذا، : أن يتم خلقه، وينبت شعره، قال: ودليل وجود احلياة عند مالك
  . )١(وهذا

  :وإذا كان ذلك، فإنه ال خيلو من ثالثة أوجه
  . أن يذكي أمه فيموت مبوا: أحدها
ا: والثاين أن خيرج حي .  
ا من غري ذكاة كانت يف: والثالث ا، .  األمأن تلقيه حيفإن ذُكِّيت األم فخرج ميت

ا، مث مات باحلضرة، وسبقهم بنفسه، كان فيه . كانت ذكاة أمه ذكاةً له وإن خرج حي
  : قوالن

ال يؤكل إال أن : حيىي بن سعيدوقال . )٢(يكره أكله: مالك يف كتاب حممدفقال 
  .)٤(ابن اجلالبوقاله . )٣(ميوت قبل خروجه، وبعد ذكاة أمه

  .وإذا انفصل اجلنني، واستهل صارخا؛ انفرد حبكم نفسه، ومل حيل بذكاة أمه
إن خرج وبه من احلياة ما يرى أنه يعيش لو ترِك أو شك فيه؛ مل : وقال ابن حبيب

يت األم وكذلك، إذا . وإن ألقت ولدها ميتا؛ مل يؤكل. يؤكل إال بذكاة، وإن مل تكن ذُكِّ
  ـــــــــــــــــ

  ).٤/٣٦٣( والزيادات النوادر: انظر   )١(
  ).٤/٣٦٣( والزيادات النوادر   )٢(
  ).٤/٢١٦(وعزا القول أبو الوليد يف املنتقى لعيسى بن حيىي األنصاري ). ٤/٣٦٤( والزيادات النوادر   )٣(
  ).١/٤٠٢(التفريع : انظر   )٤(

أ/١٠٥ط[

ــل [  دليــ
وجــــود 
احلياة يف  

]اجلــنني 
 



 
 

  
 

٣٤٩  

وكذلك، إن . حلياة ما يرى أنه ال يعيش أو شك فيه هل حييا؛ مل يؤكلكان به من ا
  .وإن كانت حياة بينة يرى أنه يعيش لو ترِك صحت ذكاته. أدركت ذكاته
 :قول النيب :  يف دخوله يف ذكاة األمواألصل هذكاةُ اجلنني ذكاةُ أم وهذا 

  . )١(حديث صحيح ذكره الترمذي يف مسنده، وذكره غريه
  

يتلوه كتاب . مت كتاب الذبائح من التبصرة حبمد اهللا وعونه[ 
  )٢(] الضحايا 
  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
) ٢٨٢٧(، وأبو داود يف الضحايا، باب ما جاء يف ذكاة اجلنني )٥٣، ٤٥، ٣٩، ٣/٣١(أخرجه أمحد    )١(

، وابن ماجه يف الذبائح، )٤/٧٢) (١٤٧٦( يف ذكاة اجلنني ، والترمذي يف األطعمة، باب ما جاء)٣/١٠٣(
، وصححه ابن )هذا حديث حسن صحيح: (وقال الترمذي). ٢/١٠٦٧) (٣١٩٩(باب ذكاة اجلنني ذكاة أمه 

 لكن رواه ابن حبان يف ،وفيه بعض ضعف): (٢/٤٠١خالصة البدر املنري (قال ابن امللقّن ). ٥٨٨٩(حبان 
  ).٢٥٣٩(وصححه األلباين يف اإلرواء . ) فاستفده،صحيحه بدونه

  ) .ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(



 
 

  
 

٣٥٠  









 
 

  
 

٣٥١  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم[ 
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم تسليما

[ )١(  
 

 
 على كل صغري أو كبري، ذكر وأنثى، مقيم أو مسافر، إال احلاج األضحية سنة

  .)٢(وحده، ومن مل حيج من أهل مىن أو عرفة مبرتلة غريهم من أهل اآلفاق
  : يف وجوا، وهل يأمث تاركها واختلف

ومل . )٣( ال أحب ملن كان يقدر على أن يضحي أن يتركها: ال مالك يف املدونةفق
  . يوجبها

  . )٤(هي سنة واجبة: وقال يف كتاب حممد
  .)٥(أنه آمث: وقاله ابن وهب. فعلى هذا يأمث تاركها
ا اشتراها، ومل يـضح ـا؛ حـىت ذهبـت أيـام            إذ  يف املدونة  وهو قول ابن القاسم   

ــه  ــر أنـ ــل؛   . )٦(آمث: النحـ ــن األصـ ــده مـ ــة عنـ ــا واجبـ ــه إال ألـ   ألن / وال يؤمثـ
  . جمرد الشراء ال يوجبها 

  ـــــــــــــــــ
مت كتاب : (، بعد كتاب الذبائح، حيث قال)٤٧٢ص (وقد جعله يف ). ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(

  ).الذبائح من التبصرة، حبمد اهللا وعونه، ويتلوه كتاب الضحايا
 جاء ، من أهل اآلفاق،قيفُرجل أُ( :يت قال ابن السكِّ. وهي الناحية من نواحي األرض، أفق:واحد اآلفاق  )  ٢(

ص (، الكايف البن عبد الرب )١/١١٦( مقاييس اللغة :انظر. غري أهل مكة: واملراد م هنا). على غري قياس
١٦٢( 

   ).٣/٧٠ (املدونة   )٣(
  ). ٤/٣١٠(ر والزيادات النواد   )٤(
  ).٤/٣٠٩(النوادر والزيادات : انظر. وممن قال به ابن حبيب   )٥(
  ).٣/٧٢ (املدونة: انظر   )٦(

]ب/١٠٥ط[



 
 

  
 

٣٥٢  

  . )١(ليست بواجبة: وقال غري واحد من البغداديني
 اذحبها، ولن جتزي عن  : لقول النيب واستدل من أوجبها حبديث أيب بردة 

  . )٢(أحد بعدك
 واحتج من مل يوجبها بقول النيب : من رأى هالل ذي احلجة، وأراد أن

  . ذلك إىل إرادتهفجعل . )٣( يضحي، فال يأخذ من شعره، وال من أظفاره حىت يضحي
ألنه يصح أن يؤتى مبثل هذا يف الواجب كقول : قال. ورد هذا من قال بالوجوب

 النيب :إذا جاء أحدكم اجلمعة؛ فليغتسل )٤(.  
وهذا االعتراض غري صحيح؛ ألنه ال خيتلف أن نفس هذا اللفظ من أراد ومن 

اجاء، ال يتضمن  ا وال ندب آخر باآلية، ومبا جاء يف . وجوب وإمنا وجبت اجلمعة بنص
  .  مل جيبمن جاء: ذلك من األحاديث، ولو مل يكن ذلك إال قوله

والقول أن األضحية ليست بواجبة أحسن؛ ألن الذمة بريئة، فال تعمر إال بأمر ال 
: ويبني ذلك قول النيب .  من آية أو سنة أو إمجاع، وقد عدم مجيع ذلكشك فيه

أمرت بالنحر، وهو لكم سنة )٥( .  
فيفرق بني حكمها عليه وعلى أمته، ولو كانت واجبة عليهم؛ مل يكن للتفرقة وجه .  

جزي عن أحد : أليب بردة وأما قوله  بعدكولن ت  )ا ال )٦؛ فإنه يريد أ

  ـــــــــــــــــ
 ). ٤/٣٠٩(، النوادر والزيادات )١/٤٣٤(املعونة : انظر   )١(
  ).٣٢٣ص (تقدم خترجيه يف كتاب الذبائح    )٢(
ي، باب ي من دخل عليه عشر ذي احلجة، وهو مريد التضحية أن يأخذ من أخرج حنوه مسلم يف األضاح   )٣(

 . <، من حديث أم سلمة )٣/١٥٦٥) (١٩٧٧(شعره أو أظفاره شيئًا 
ومسلم يف اجلمعة ) ١/٢٨٠) (٨٧٧(أخرجه البخاري واللفظ له يف اجلمعة، باب فضل الغسل يوم اجلمعة    )٤(

  . {، من حديث ابن عمر )٢/٥٧٩) (٨٤٤(
ا{عن ابن عباس ) ٤/٢٨٢(مل أجد احلديث ذا اللفظ، وأخرج الدارقطين يف سننه    )٥( مرفوع  : أمرت

قال ابن اجلوزي يف حتقيق أحاديث . علي النحر، ومل يكتب عليكم: وبلفظ. بالنحر، وليس بواجب
 .) اجلعفي، وهو ضعيف: جابر يف احلديثني: (عن أحد رواة احلديثني) ٢/١٦٠(اخلالف 

  ).٣٢٣ص (تقدم خترجيه    )٦(



 
 

  
 

٣٥٣  

جتزئ عن تلك السنة؛ ألن هلا صفة تؤتى ا عليها، فمىت أخل ا كان مبرتلة من مل 
يأتِ ا، ولو أراد من كان يف حج أو عمرة أن يتقرب دي جذع من املعز؛ مل يكن 

  .له ذلك 
  

  

  



 
 

  
 

٣٥٤  

  فصل
جتزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت، وأحب إيلَّ ذلك إذا :  قال مالكومن املدونة

  . )١(كان يقدر أن يذبح عن كل نفس شاة 
وال جيوز عند مالك أن يشترك القوم يف األضحية، فيخرج كل واحد منهم جزءًا 

وأجاز أن يشرك . ؛ ألن كل واحد منهم إمنا ذبح بقدر ما ملك منها)٢(من الثمن
 هذه عني، وعمن مل يضحِ من :  أنه ذبح شاة، وقال؛ ملا روي عن النيب )٣(هأهل
  . )٤(  أميت

ال ينبغي أن يذبح أضـحيته عـن نفـسه وعـن أجـنيب              : وقال مالك يف كتاب حممد    
ا رك بـني يتـيمني يف أضـحية، وإن كانـا           وال يدخل يتيمه يف أضـحيته، وال يـش        . تطوع

ــوين ــدخل. أخـــ ــه أن يـــ ــاء/ ولـــ ــحيته إن شـــ ــده / يف أضـــ ــه ووالـــ   أهلـــ
وأمـا جـده    . وإن كانا مليني، وضحى عنهما؛ فعن كـل واحـد شـاة           . ووالدته الفقريين   

                 ته؛ فكاألجنبيني ال يضحي عن كـل واحـد إال بـشاة، إال أن تكـون زوجـة اجلـدوجد
  . )٥(عثها إىل جده، فذحبها اجلد عن نفسه وعن زوجتهفيدخلها يف شاة، كما لو ب

  .)٧( وذلك بإذن اجلد: )٦(قال ابن ميسر
  ـــــــــــــــــ

  ).٣/٧٠ (املدونة   )١(
  ).٣/٧٠ (املدونة: انظر   )٢(
  ).٣/٧٠ (املدونة: انظر   )٣(
  . ، ووافقه الذهيب)٤/٢٥٤(، وصححه احلاكم ، من حديث أيب سعيد اخلدري )٣/٨(أخرجه أمحد    )٤(

، )٣/٩٩) (٢٨١٠(وأبو داود يف الضحايا، باب يف الشاة يضحي ا عن مجاعة ) ٣/٣٥٦(د وأخرجه أمح
حديث غريب من هذا : (وقال الترمذي. من حديث جابر ) ٤/١٠٠) (١٥٢١(والترمذي يف األضاحي 

  ).١١٣٨( ، واأللباين يف اإلرواء ) ٤/٢٥٤(وصححه احلاكم ). الوجه
   ).٤/٣١٠(النوادر والزيادات    )٥(
ر   )٦( س يأبو بكر اإلسكندراين، القاضي الفقيه، روى عن ابن املواز، وتفقه أمحد بن حممد بن خالد بن م ،

تويف سنة . عليه، وهو راوي كتبه، وإليه انتهت الرياسة مبصر بعد ابن املواز، وألف كتاب اإلقرار واإلنكار
ومجهرة تراجم الفقهاء ) ١٥٤ص(وطبقات الفقهاء للشريازي ) ٥/٥٢(ترتيب املدارك :  انظر.تسع وثالمثائة

   ).١/٢٤٨(املالكية 
   ).٤/٣١٠(النوادر والزيادات    )٧(

  ]أ/١٢٠ح[
 ]أ/١٠٦ط[

ــدد [ العـــ
الـــــــذي 
جتـــــزئ 
عنــــــهم 
   ]األضحية

ــم [  حكـــ
االشـــتراك 
ي ـفــــــــ

  ] األضـحية 
 



 
 

  
 

٣٥٥  

ــد  ــال حمم ــصغار،     / :ق ــه ال ــه وعمات ــده وعمومت ــن ج ــح ع ــذلك، إن ذب   وك
  .)١( الذين يدخلهم اجلد يف أضحيته من عياله

ور؛ حىت وعلى الرجل أن يضحي عن أوالده الصغار الفقراء الذك: قال ابن حبيب
؛ مل يلزمه ذلك عنهم، )٢(ولو كانوا أغنياء. واإلناث؛ حىت تزول نفقتهن عنه. حيتلموا

وليس عليه أن يدخل يف أضحيته من بلغ من ولده إن كان فقريا، إال أن . إال أن يشاء
ا إذا . يشاء لسقوط نفقته عنه ا كان أو ملي فإن أدخله يف أضحيته؛ أجزأ ذلك الولد، فقري

  . )٣(فقة أبيه ويف بيته، وكذلك الصغريكان يف ن
ولو أدخل يف أضحيته من قد ضمه إىل عياله من أخ أو ابن أخ أو قريب :  قال

فذلك جيزي عنهم، وال جيزيه إدخال الشريك واملرافق يف السفر وحنوه من األجنبيني 
  . )٤(يف أضحيته

   :أضحية اإلنسان عن غريه على مخسة أوجه: قال الشيخ 
  .  أن يضحي عمن تلزمه نفقته من قرابة:أحدها
  . أن تكون قرابة، وهو متطوع بالنفقة: والثاين
ا بالنفقة، وال قرابة بينهم: والثالث أن يكون متطوع .  
  . أن تكون النفقة واجبة، وال قرابة كالزوجة، ومن استأجره بنفقة: والرابع

  . أن ال يكون يف نفقته، وال قرابته: واخلامس
الولد إذا كانوا فقراء ذكورا : وهم. حيته عمن تلزمه نفقته مع القرابةأض: فاألول

ا وإناثًا بالغات، مل يدخل ن أزواجهن واألبوان إذا كانوا فقراء؛ فهؤالء عليه . صغار
أن يضحي عنهم، مث هو باخليار بني مخسة أوجه؛ بني أن يضحي عن كل واحد منهم 

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٣١١(النوادر والزيادات    )١(
  .أملياء): ح(يف    )٢(
  ).الصغري املوسر: (يف النوادر   )٣(
  ).٣١٢ - ٤/٣١١(النوادر والزيادات    )٤(

 ]أ/١٤٧ر[

ــام [ أحكـ
ــحية  أضـ
ــسان  اإلنـ
ــ   ن ـعــــ

ــريه    ]غــ

ــدخل [ ــن ي م
يف األضــحية 
ــل   ــن أهـ مـ
البيــــــــت

 



 
 

  
 

٣٥٦  

ل معهم يف أضحيته، أو يدخل يف أضحيته بشاة، أو يشرك مجيعهم يف شاة، أو يدخ
  .ويشرك اآلخرين يف شاة، أو يضحي عن كل واحد ممن مل يشركه يف أضحيته بشاة

ـا بالنفقـة مـع القرابـة، كالولـد واألبـوين مـع اليـسر           : والثاين ١(إذا كـان متطوع( ،
       وابن العـم يف فكـل هـؤالء إذا كـانوا يف مجلتـه و         . وكاألجداد واألخ وابن األخ والعم

نفقته؛ مل تلزمه األضحية عنهم، وليس تطوعـه باإلنفـاق ممـا يوجـب عليـه األضـحية            
وإذا مل يكن عليـه أن  . وسواء كان األجداد ومن ذكر بعدهم موسرين أو معسرين    . عنهم

ع بــذلك عنــهم حــسب مــا تقــدم         يف الفــصل / يــضحي عنــهم؛ فلــه أن يتطــو  
أي ذلـك فعـل فإنـه يـسقط بـه      األول، فيدخلهم يف أضحيته أو يشركهم يف أضحية، و     

ا ممن خوطب باألضحية عن نفسه األضحية عن املنفق عليه، وإن كان موسر.  
ا بالنفقة، وال قرابة بينه وبينهم، فال جيوز له أن يدخلهم : والثالث إذا كان متطوع

  .يف أضحيته، فإن فعل؛ مل جيزه، ومل جتزهم
ا بطعامه، إذا كانت النفقة واجبة من باب املعاوضة: والرابع كمن استأجر أجري ،

وجيوز مثل . فإن ذلك ال يوجب األضحية، وال جيوز أن يتطوع بأن يدخله يف أضحيته
ذلك يف الزوجة خاصة، فال جيب عليه أن يضحي عنها؛ ألن وجوب نفقتها من باب 
املعاوضة عن االستمتاع، ففارقت نفقة الولد واألبوين، وعليها أن تضحي عن نفسها، 

  . أن يدخلها يف أضحيته ملا مشلها اسم األهلوأجيز له
إن مل يكن املضحى عنهم يف مجلة املضحي وال يف نفقته، فإنه ال : واخلامس

جيوز له أن يدخلهم يف أضحيته، وسواء كانوا أجنيني أو قرابة، كالولد واألبوين تسقط 
جتزهم، نفقتهم عنه ليسرهم، ومل يتطوع باإلنفاق عليهم، فإن فعل؛ مل جتزه ومل 

  .وعلى مجيعهم اإلعادة
 وقد ضحى، )٢(]يف آخر أيام النحر[ فيمن ولد له يوم النحر أو وقال ابن حبيب

فعليه أن يضحي عنه، وكذلك من أسلم حينئذٍ، فعليه أن يضحي عن نفسه، خبالف 
  .)٣(الفطر

  ـــــــــــــــــ
 .البنني): ط(يف    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).٤/٣١٢(النوادر والزيادات    )٣(

ب/١٠٦ط[



 
 

  
 

٣٥٧  

 
 

ش، كان له نظري من النعم أو اإلبل والبقر والغنم دون الوح: األضحية من األنعام
  . ال، وأفضلها الضأن مث املعز 

البقر مث اإلبل؛ ألن : أبو حممد عبد الوهاب يف اإلبل والبقر، فقال واختلف[
  . )١(املراعى طيب اللحم

   . )٢(] اإلبل مث البقر: ابن شعبانوقال 
وإن :  قال.األضحية ملن كان مبىن باإلبل والبقر أحب إلينا من الغنم: أشهبوقال 

  .)٣(كنت ال أرى على من مبىن أضحية
  : يف ذكور كل صنف وإناثهواختلف

  . )٤(الذكران أفضل: مالك يف خمتصر ابن عبد احلكمفقال 
ــال يف  ــسوطوق ــاحي املب ــدي واألض ــواء  :/  يف اهل ــى س ــذكر واألنث ــال. ال   : ق

  .)٦(وقاله يف كتاب حممد. )٥(الذكر يف األضاحيومن الناس من يستحب 
  : يف اخلصيواختلف

  . )٧(الفحل أوىل: يف املختصرفقال 
  . )٨(ال ينقصه اخلصاء شيئاً :  يف خصي الضأنابن شهابوقال 

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٤٣٥(املعونة للقاضي عبد الوهاب    )١(
  ).٣/٣٤٦(البيان والتحصيل : وانظر قول ابن شعبان). ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).٣/٣٤٧(البيان والتحصيل : انظر   )٣(
  ).٤/٣١٥( النوادر والزيادات :انظر   )٤(
  ).٤/٣١٥(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
  ).٤/٣١٥(النوادر والزيادات : انظر   )٦(
  ).٤/٣١٦(النوادر والزيادات : انظر   )٧(
  ).٤/٣١٦(النوادر والزيادات    )٨(

 ]أ/١٢٠ح[



 
 

  
 

٣٥٨  

 السمني أحب إليهم من اخلصي السمني، واخلصي )١(]الفحل: [ابن حبيبوقال 
  .)٢(من الفحل اهلزيل، والفحل أحب إليهم من النعجةالسمني أحب إليهم 

 يف ذلك أنه ضحى بالغنم والبقر فقصرت األضاحي على األنعام ملا روي عنه 
  ]أ/١٠٧ط[  . وبين ألمته أسنان ما يضحون به، ومل يرو عنه خالف ذلك/،)٣(واإلبل

كان : ، قالب ويف البخاري عن ابن عمر .)٤(فروي عنه أنه ضحى بكبشني
  . )٥( يذبح وينحر باملصلىرسول اهللا 

مت الضأنُ لقول اهللا تعاىل د : فأثبت يف هذا احلديث أنه كان يضحي بالصنفني، وقُ
[ 9 : ; < = > ?  @ A Z  )فداه بكبش، وترك عليه يف : قيل. )٦

  . )٧(احلسن وهذا قول . اآلخرين سنة يقتدى به فيها
، ومل يرو عنه ×وقدم الذَكَر؛ ألنه ذبح إبراهيم . ترك عليه الثناء احلسن: يلوق

  . أنه ضحى بأنثى
   .)٨(وأسنان األضاحي مذكور يف كتاب الزكاة الثاين

  

  
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
  ).٤/٣١٥(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
أخرجه مسلم يف األضاحي، .  ثالثة وستني بعريا باإلبل عام حجته؛ إذ حنر بيده الشريفة  النيب ضحى   )٣(

وضحى عن أزواجه ببقرة، تقدم خترجيه من . ، من حديث جابر )٣/١٥٥٥) (١٩٦٣(باب سن األضحية 
   . كحديث عائشة 

)٤(    أخرجه البخاري يف األضاحي، باب أضحية النيبنني  بكبشني أقر)ومسلم يف ) ٤/٧) (٥٥٥٣ 
  .، من حديث أنس )٣/١٥٥٦) (١٩٦٦(األضاحي، باب استحباب الضحية 

  ).١/٣١٠) (٩٨٢(أخرجه البخاري يف العيدين، باب النحر والذبح يوم النحر باملصلى    )٥(
  ).١٠٨ - ١٠٧(الصافات     )٦(
 ) .٢٣/٨٨(تفسري الطربي   )  ٧(
 .وما بعدها ) ٣٨٨ص (يطب املر: التبصرة بتحقيق: انظر  )  ٨(



 
 

  
 

٣٥٩  

  فصل
فمبتدأه بعد صالة اإلمام وذحبه باملصلى، وآخره . لألضحية وقت مبتدأ ومنتهى

  ]ب/١٤٧ر[  .  غربت؛ خرج وقت األضاحيفإذا. اليوم الثالث/ غروب الشمس من
ومل خيتلف املذهب فيمن صلّى مع اإلمام أنه خماطب باالقتداء به، وأنه ال يذبح 

  .إال بعد ذحبه، فإن ذبح قبل ذلك؛ أعاد
  : يف مخسة مواضع واختلف
إذا مل يربز اإلمام أضحيته إىل املصلى، هل على الناس أن ميهلوا حىت : أحدها
  يذبح؟

  .ن مل يصلِّ معه يف البلد، فذبح بالتحري، مث تبين أنه ذبح قبلهم: والثاين
أهل البوادي، هل هم خماطبون باالقتداء باإلمام، وكيف إن أخطؤوا بعد : والثالث

  .القول أن عليهم أن يقتدوا به
إذا زالت الشمس، هل الذبح يف بقية ذلك اليوم أفضل، أو يؤخر إىل : والرابع

  .الغد؟ 
  .ا ذبح ليالً بعد ليلة الذبح، هل جيزيه ذلك أو ال ؟ إذ: واخلامس

إذا مل يربز اإلمام أضحيته، وذبح يف مرتله، فذبح رجل قبله؛ مل :  حممدفقال
جتزه، إال أن يتواىن اإلمام بعد انصرافه، فمن ذبح بعد القدر الذي لو مل يتوان ففرغ 

  .)١(من الذبح، فإنه جيزيه
م، فلم يذبح باملصلى، أو ترك تركًا جياوز ما إذا أخطأ اإلما: أبو مصعبوقال 

  . )٢( يذبح فيه اإلمام، فيكون من ذبح مصيبا؛ جاز له ذبيحته
وقد . وليس على الناس أن ميهلوا إال بقدر ذحبه لو ذبح باملصلى . وهذا أحسن 

  ـــــــــــــــــ
  ). ٤/٣١٤(النوادر والزيادات : انظر   )١(
  ).٤/٣١٤(النوادر والزيادات : انظر   )٢(

ــن [ يف زمـ
]األضــحية

 



 
 

  
 

٣٦٠  

 ثبت عن النيب١( أنه كان يذبح وينحر باملصلى( .  
إلمام، مث تبين أن ذحبه كان قبل ذبح اإلمام؛ ومن ذبح بالتحري ممن مل يصلِّ مع ا

: إذا مل يربز اإلمام أضحيته، قال:  أنه جيزيه، قال البن اجلالبالتفريعويف . مل جتزه
يؤخر الناس قدر انصرافه وذحبه، وإن تراخى أحد وذبح، مث تبين أنه ذبح قبله؛ 

  .)٢(أجزأه
ــف ــواديواختلـ ــل البـ ــى أ/  يف أهـ ــال علـ ــوال؛ فقـ ــةقـ ــك يف املدونـ   : مالـ

   .)٣(يتحرون صالة أقرب األئمة وذحبه، فإن تبين هلم أم أخطأوا؛ أجزأهم
  .)٤(ال جيزيهم: كتاب حممدقال يف 

تدى به، فمن إذا كانوا حبيث ليس هلم إمام يق:  يف كتاب ابن حبيب)٥(ربيعةوقال 
وهو قول . )٦(ومن ذبح قبل طلوعها؛ مل جيزه. ذبح بعد طلوع الشمس؛ أجزأه

  . )٧(عطاء
  . )٨(يف أهل السواد طلوع الفجر:  أصحاب الرأيوقال 

وال أرى أن جيزئ ذلك من كان مع اإلمام يف املصر؛ ألم خماطبون بالصالة 
  . ليس بالتحريمعه، فيعلمون ذلك باملشاهدة 

إم غري خماطبني باإلمام حبال؛ : وأما أهل البوادي؛ فيجزيهم، ومل يبعد من قال

  ـــــــــــــــــ
 ).٣٥٨ص (تقدم خترجيه   )١(
  ).١/٣٩٠ (التفريع: انظر   )٢(
  ).٣/٦٩ (املدونة: انظر   )٣(
  ).٤/٣١٤(النوادر والزيادات    )٤(
قال .، القرشي التيمي، موالهم املشهور بربيعة الرأي، من موايل آل املنكدرربيعة ابن أيب عبد الرمحن فروخ   )٥(

كان حيصى يف جملسه أربعون  .كان صاحب الفتوى باملدينة، وكان جيلس إليه وجوه الناس: مصعب الزبريي
٦/٨٩(سري أعالم النبالء و) ٦٥ص(طبقات الفقهاء : انظر. ١٣٦تويف  .أنسوعنه أخذ مالك بن  .امعتم(    

  ) .٤/٣١٤(النوادر والزيادات : انظر   )٦(
  ) .١٠/٢١(فتح الباري البن حجر : انظر   )٧(
  ) .٤/٧٢(اهلداية شرح البداية : انظر.  ~هو قول أيب حنيفة النعمان    )٨(

]ب/١٠٧ط[



 
 

  
 

٣٦١  

 ألن احلديث إمنا ورد فيمن صلّى مع النيب)ورأى مالك أن من بعده من اخللفاء )١ ،
  .)٢(ومن يقيمونه بالبلدان مثل ذلك، ال يتقدمون بالذبح

من أقامه : والثاين. )٣(ؤمنني كالعباسي اليومأمري امل: واملصلي بالناس العيد ثالثة
دمان بالذبح. لذلك يف بلده أو عمله على بلدٍ من بلدانه تقَ من كان : والثالث. هذان ال ي

ا من غري أن يقيمه أمري املؤمنني، فهذا ال جيب االقتداء به إن صلّى لنفسه، وال  سلطان
  . من أقامه للصالة 

قول صاروا كأهل البوادي الذين ال إمام هلم، فعلى وإذا مل جيب االقتداء به؛ 
 جيوز هلم قول ربيعةوعلى .  يتحرون أقرب األئمة إليهم ممن أقامه أمري املؤمننيمالك

  .  إذا طلع الفجر قول أيب حنيفةالذبح إذا طلعت الشمس، وعلى 
  

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
ومن نسك قبل . صالتنا، ونسك نسكنا؛ فقد أصاب النسكمن صلى «:  يف خطبته يوم أضحىقال    )١(

أخرجه البخاري واللفظ له يف اجلمعة، باب األكل يوم النحر . »الصالة، فإنه قبل الصالة، وال نسك له
، من حديث الرباء بن عازب )٣/١٩٦١) (١٩٦١( ومسلم يف األضاحي، باب وقتها ،)١/٣٠٣) (٩٥٥(
   .ب

 ) .٤/٣١٤(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
هـ  فيحتمل أنه يشري إىل اخلليفة العباسي القائم بأمر اهللا عبد اهللا بن القادر باهللا ٤٧٨تويف اللخمي رمحه سنة   )  ٣(

ويل . تضد بن املوفق بن املتوكل بن املعتصم باهللا بن هارون الرشيدأمحد بن إسحاق بن املقتدر بن املع
  .هـ٤٢٢اخلالفة بعد موت أبيه سنة 

الذي تولّى . أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن القائم بأمر اهللا: وحيتمل أنه يشري إىل حفيده املقتدي بأمر اهللا
، ٣٧٨ص (تاريخ اخللفاء للسيوطي : انظر. هـ٤٨٧وتويف سنة . هـ٤٦٧اخلالفة بعد جده القائم بأمر اهللا سنة 

٣٨٣( 

 مـــــــن [
يـــــصلي  
ــاس  بالنـــ
ــد    ]العيـــ

 



 
 

  
 

٣٦٢  

  فصل
يوم النحر، وال بعده؛ حىت تستقل ال يضحى : ابن القاسم يف كتاب حممدوقال 

   .)١(الشمس، وحتل الصالة
:  يريد- ليس ذلك عليه يف اليوم الثاين أن ينظر قدر صالة اإلمام :أصبغ وقال 

ت الصالة، ولو ذبح يف اليوم الثاين والثالث إذا طلع الفجر؛ -باألمس   ولكن إذا حلَّ
  .)٢(جاز

ــذبح يف هــذين ــومني علــى أحكــام ا/ وأجــزأ ال ــه جيــوز النحــر إذا  الي   هلــدي أن
  . طلع الفجر واختلف إذا زالت الشمس من اليوم األول أو الثاين

 يف اليوم الذي )٣(يؤخر الذبح يف بقية ذلك اليوم حىت يضحي: ابن حبيبفقال 
يليه، وتستقل الشمس، وإن مل يضح حىت زالت الشمس من اليوم الثالث، فإنه يؤمر أن 

  .)٤(لشمسيضحي ما بينه وبني غروب ا
  .)٥(األول : أفضل هذه األيام: حممدوقال 

؛            ق بني أوله وال آخره، وكذلك اليوم الثاين يكـون مجيعـه، وهـو أحـسنومل يفر
ــاس  ــن عب ــال{حلــديث اب ــنيب : ، ق ــال/ ســأل ال ، فق ــا رســول اهللا، : رجــلٌ   ي

؟ فقال    رميت بعدما أمسيت : ال حرج .حلقت قبل أن أحنـر؟ قـال  : قال :  ،وال  احنـر
  . )٦( حرج 

ومل يأمره أن يؤخر ذلك . فأمره بالنحر، وإن كان قد أمسى وصار إىل آخر النهار

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٨٢(املنتقى للباجي : انظر. ورواه ابن حبيب عن مالك   )١(
النوادر : انظر. وقد ذكر ابن أيب زيد عن حممد مثل قول أصبغ) ٢/٣٧٤(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٢(

  )٤/٣١٣(والزيادات 
  .يصبح): ر(يف    )٣(
  ).٤/٣١٥(يادات النوادر والز   )٤(
  ).٤/٣١٣(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
  ).١/٥٢٥) (١٧٢٣(أخرجه البخاري يف احلج، باب الذبح قبل احللق    )٦(

 ]أ/١٢١ح[

 ]أ/١٠٨ط[

وقــــت [
ــر    ]النحـ



 
 

  
 

٣٦٣  

ا على الرمي يف آخر ذلك اليوم، وال يؤخره إىل الغد. إىل الغد وقياس.  
  : فيمن ذبح ليالًواختلف

وإمنا ذكر اهللا تعاىل يف : ال جيزيه ذلك يف هدي وال أضحية، قال: مالكفقال 
 p o n m l k j i ﴿: ه األيام، ومل يذكر الليايل، فقالكتاب

t s r q﴾)٢)(١( .  
من ضحى بالليل؛ : ، قالأخربين من أثق به أن رسول اهللا : ابن القاسموقال 

  .)٣(فليعد
  . )٤(وروي عن مالك فيمن ضحى ليالً أا جتزيه: أبو احلسن ابن القصاروقال 

  .وجيزيه على هذا اهلدي إذا حنر ليالً
ال ترى أن من : قال. )٥(جيزيه اهلدي وال جتزيه األضحية: أشهب يف مدونتهوقال 

، وإن حنر هديه قبل  ا األئمة يعيد حنر أضحيته قبل اإلمام وهو من أهل القرى اليت
  l k j i﴿: وأما قول اهللا تعاىل: قال. اإلمام بعد أن طلع الفجر مل يعد

n m٦(﴾ اآلية، فإن الليايل معها(.  
وكل هذا االختالف فيما سوى ليلة النحر، فال خالف أنه من حنر تلك الليلة أو 

ذبح؛ مل جيزه، ألن الوقت مل يدخل بعد .  
وكذلك الليلة الرابعة ال يضحى فيها؛ ألن الوقت قد خرج، وليس صبيحتها من 

  .أيام النحر

  ـــــــــــــــــ
  ).٢٨(احلج    )١(
  ).٣/٧٣(، )٢/٤٨٧ (املدونة: انظر   )٢(
  .واهللا أعلم. مل أجد هذا النقل عن ابن القاسم، وال احلديث الذي ذكره   )٣(
  ).٢/٣٧٤(وعقد اجلواهر الثمينة ) ٤/١٨١(املنتقى : انظر   )٤(
 .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٥(
  ).٤/٣١٤(النوادر والزيادات : انظر. نقل ابن أيب زيد الشطر األول من هذا القول عن أشهب عن مالك   )٦(

ــم [ حكــ
ــذبح  الـــ
ــيالً    ]لــــ

 



 
 

  
 

٣٦٤  

 
 

 
، وألنه قربة هللا تعاىل، ويستحب أن يتوىل ذبح أضحيته بنفسه اقتداء بالنيب 

  . فكان عملها له أفضل من الوكالة عليها، فإن عجز عن ذلك؛ وكّل من له دين وصيانة
تحرون بذبائحهم أحسن وأصح من كان الناس ي: )١(مالك عن داود بن حصنيقال 
   .)٢(جيدون

 . فإن وكّل من يضيع صلواته؛ استحب له اإلعادة لالختالف فيها: قال الشيخ 
  .هل هي ذكية أم ال ؟ 

ا، فقال يف املدونة ا أو يهودي ٣(ال جيزيه: واختلف إذا وكّل نصراني( .  
  . )٤( يف مدونته جتزيهوقال أشهب

  ألن / حسن على تسليم القول أن ذكام مللك املسلم ذكاة؛وهو أ
، وهي موكولة إىل نية املتقرب، ولو كان على رجل جزاء القربة ال تفتقر إىل نية الذابح

  يذحبه، ومل يعلمه ملا يذحبه؛ / صيد ونسك من أذًى، فأمر رجالً أن
ربك أعلم : بيفتقر الذابح إىل نية الذكاة خاصة، وقال ابن عمر وإمنا . ألجزأ ذلك

  . )٦( اجلبل)٥(]رأس[مبن أنزهلا من 
  ـــــــــــــــــ

ليس : قال أبو حامت وثقه ابن معني و. الفقيه، أبو سليمان املدين موالهمداود بن احلصني القرشي األموي   )١(
ذيب الكمال للمزي .مات سنة مخس وثالثني ومئة . بالقوي، ولوال أن مالكا روى عنه لترك حديثه

  )٦/١٠٦(سري أعالم النبالء  )٨/٣٧٩(
  .ن لذبائحهم أهل الفضل واإلصابةأن الناس كانوا يبتغو: عن ابن رشد) ٣/٢٠٩(نقل يف مواهب اجلليل   )٢(
  ).أعاد أضحيته: (قال) ٣/٦٧ (يف املدونة   )٣(
  ) .٤/١٦٢(املنتقى : انظر   )٤(
  ).ح(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
  ).١٥٣ص (كتاب احلج : انظر   )٦(

 ]أ/١٤٨ر[

]ب/١٠٨ط[



 
 

  
 

٣٦٥  

فال جيوز؛ ألنه ال تصح منهما قربة، . إال أن يغيب عنه، ويوكله على التقرب ا
ا، فإن أعلماه أما أضحي ة أو هدي، ونوى ذلك ولو جعل هلما أن يوكل مسلم

  . وإن مل يعلماه ونوى القربة كانت ذكية، ومل جتز . الذابح؛ أجزت
إا غري : مالك مرةواالستحباب أن ال جيزي ا؛ ليخرج من اخلالف، فقد قال 

ا أبني؛ ألن شحمها . )١(ذكية م[وإذا كان الذابح يهوديوأن .  على أحد القولني)٢(]حمر
ا ببعض شاة الذكاة تتبعض فيكون صاح بها مضحي.  

  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٦٧ (املدونة: انظر   )١(
  ).ر(ط من ما بني املعكوفني ساق   )٢(



 
 

  
 

٣٦٦  

  فصل
وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغري أمره تعديا، وليس بولد وال صديق، وال ممن 

نه قيمتها، أو يأخذها وما نقصها الذبح. يقوم بأمره؛ مل جتزه م ضوكان باخليار بني أن ي .  
  . )١(جيزيه: ابن القاسم إذا ذحبها ولده ومن هو يف عياله، فقال واختلف

  . )٢(ال جيزيه: أشهب يف مدونتهوقال 
ا يل انصرف من املصلى، فذبح : ابن القاسم يف كتاب حممدوقال  لو أن جار

ا يل، فرضيت بذلك؛ مل جتزه ا. أضحييت إكرام إذا كان لصداقة بينهما، : وقال أيض
  . )٣( ووثق به أنه ذحبها؛ أجزأته

 على أصله فيمن أعتق على إنسان بغري أمره عن كفارة فمضى ابن القاسم يف ذلك
  . )٤(ميني أو ظهار أا جتزيه

. وهو يف هذا أبني؛ ألن ربها نواها قربة، وهو فيها على تلك النية إىل أن ذحبت
خِل علينا بلحم بقر، فقلت: ، قالتكواألصل يف ذلك حديث عائشة  كنا مبىن، فد :

  ]ب/١٢١ح[  . )٥(عن أزواجه بالبقر/ هللا ضحى رسول ا: ما هذا ؟ قالوا 
  . )٦(ومر أشهب على أصله فيمن أعتق عن غريه بغري أمره، أنه ال جيزيه

ن الذابح، فإن ضمنها وذبح الفداء، وأخذها؛ مل تبع،  م ضوإذا مل جتز كان له أن ي
وإن كان ذلك على وجه اخلطأ؛ ذبح كل واحد أضحية . لالختالف فيها أا جتزي

  ـــــــــــــــــ
  ) .٤/٣٣٠(النوادر والزيادات    )١(
  ) .٤/٣٣٠(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
  ) .٤/٣٣٠(النوادر والزيادات : انظر   )٣(
  ) .١٢/٥١١(، النوادر والزيادات )٣/١٢٤ (املدونة   )٤(
  ).٣٢٢: (تقدم خترجيه يف كتاب الذبائح ص   )٥(
  ) .١٢/٥١١(زيادات النوادر وال: انظر   )٦(

 فـــــيمن [
ذبـــــــح  
أضــــحية 
ــريه  غـــــ
ا تعـــــدي[

 



 
 

  
 

٣٦٧  

  . بهصاح
  . )١(ال جتزي: مالك وابن القاسم هل جتزي الذابح إذا ضمن، فقال واختلف

  .)٢(]جتزي: أشهبوقال [
  . )٣(وقد مضى ذكر ذلك يف كتاب احلج الثاين

وقد . ولو أمر ربها رجالً بذحبها له، فنوى الذابح عن نفسه ألجزت عن صاحبها
وأمره أن يذحبها، فذحبها  شاة من راعٍ، فأنزهلا من اجلبل، باشترى ابن عمر 
  أعلم مبن أنزهلا من رأس / ربك: بفقال ابن عمر . اللهم تقبل مين : الراعي، وقال

  . )٤(اجلبل
  .)٥(ال جتزيه: وقال أصبغ

إىل  ؛ ألن املراد من الذابح نية الذكاة ال غري ذلك، والنية يف القربة واألول أحسن
  .ربها وقد تقدم ذلك 

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ) .٣/٧٢ (املدونة: انظر   )١(
  ). ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ) . ١٥٧(ص: انظر    )٣(
 ) . ١٥٣(كتاب احلج : انظر   )٤(
  ).٤/٣٢٩(النوادر والزيادات : انظر   )٥(

 ]أ/١٠٩ط[



 
 

  
 

٣٦٨  

 
 

إذا اختلطت الضحايا، فال بأس أن يصطلح فيها، فيأخذ كل : ابن عبد احلكموقال 
  .)١(واحد واحدة يضحي ا، وجيزيه 

 على من صارت له أن: )٣(، مث اقتسماها)٢(وقد قيل يف رجلني اشتريا شاتني شركة
الرديئة بدهلا ألنه عنده باع نصف اجليدة، وهذا ضعيف؛ ألما إمنا اشتريامها 

ا اجليدة والرديئة؛ ما أجزت ليقسمامها، ولو كانت الشركة ليذحبامها مجيع.  
:  يف رجلني أمرا رجالً يذبح هلما، فاختلطا بعد الذبح، قالوقال حيىي بن عمر

  . )٤( ان ا، وال يأكالن منها شيئًاجيزيان من األضحية، ويتصدق
أكره لك أن تأكل :  يف رؤوس األضاحي ختتلط عند الشواءحممد ابن املوازوقال 

ولو اختلطت برؤوس الشواء؛ لكان : قال. متاع غريك، ولعل غريك ال يأكل متاعك
  . )٦( القيمة)٥(]طلب[ليس له : وقد قيل. خفيفًا، ألنه ضامن، كمن ضمن حلم األضاحي

؛ جيوز إذا اختلطت الشاتان أن يأكالمها؛ ألنه إمنا كره أكل حممدعلى قول ف
  .الرأس إلمكان أن يكون اآلخر تصدق به، ومل يأكله، فال تأكل أنت متاعه

، ولو محل عليه أنه تصدق به مل حيرم هذا على من أخذه؛ ألنه وهذا استحسان
لكراهية؛ ألن الشواء معروف، وإذا كان الشواء كان أشد يف ا. كاللقطة لطعام ال يبقى

  . فريده عليه، على القول بأنه ال يصح أخذ العوض عن متاعه
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٣٣١(النوادر والزيادات    )١(
  .شركتني): ر(يف    )٢(
  .لنسخكذا يف ا   )٣(
  ).٤/٣٣١(النوادر والزيادات : انظر   )٤(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٤/٣٢٧(النوادر والزيادات : انظر   )٦(



 
 

  
 

٣٦٩  

 
 

 x w v ﴿: أمر اهللا تعاىل يف اهلدايا أن يأكل منها، ويتصدق، فقال تعاىل
z y﴾)١(وقال ، :﴿® ¬ « ª © ﴾ )٢( .  

 وأبان النيبفقال أنَّ الضحايا كذلك ، : يتكم أن متسكوا من حلوم كنت
  . )٣(  نسككم بعد ثالث، فكلوا وادخروا وتصدقوا

  .ادخروا وتصدقوا: فأباح اإلمساك بعد ثالث، وأثبت الصدقة فلم تنسخها، فقال
ــف ــؤ واختل ــل ي ــذهب ه ــال امل ــسب   / مر بامتث ــصدقة ح ــل وال ــوجهني األك   ال

  .ما يف احلديث أم ال ؟ 
  . )٤(له أن يأكل وال يتصدق، أو يتصدق وال يأكل: فقال

ولو أراد أن . يأكل ويتصدق، كما قال اهللا تعاىل: مالك يف كتاب ابن حبيبوقال 
  .)٥(، حىت يفعل األمرينيتصدق بلحم أضحيته كله كان كأكله إياه ومل يتصدق

  .)٦(لو أكله كله لكان جائزا، ولو تصدق به كله كان أعظم ألجره: ابن املوازوقال 
أن ال يأكل منها : واألول أحسن، فليس له أن يأكل ذلك كله، وقد كان األصل

شيئًا، ألنه قد جعلها هللا تعاىل، وتقرب ا إليه، فال يرجع يف شيء جعله هللا، كما ال 
يما جعله هللا صدقة، فأباح اهللا تعاىل أن يأكل منها، وأثبت الصدقة فيها على يرجع ف

  ـــــــــــــــــ
  ).٢٨(احلج    )١(
  ).٣٦(احلج    )٢(
) ١٩٧٧(أخرجه مسلم يف األضاحي، باب بيان ما كان النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث    )٣(

) ١٥١٠(للفظ له يف األضاحي، باب ما جاء يف الرخصة يف أكلها بعد ثالث ، والترمذي وا)٣/١٥٦٣(
  .من حديث بريدة ) ٤/٩٤(

  ).٤/٣٢٢(النوادر والزيادات    )٤(
  ).٤/٣٢١(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
  ).٤/٣٢٢(النوادر والزيادات : انظر   )٦(

]ب/١٠٩ط[



 
 

  
 

٣٧٠  

 األصل، فلم جيز أن يأكل اجلميع، وأبان النيب ١( أن الضحايا يف ذلك كاهلدايا(.  
 ويكره أن يتصدق باجلميع؛ ملا روي عن النيب أنه حنر مئة من اإلبل، مث أمر 

أخرجه . ا طعم من مرقها قد أكل من مجيعهامن كل واحدة بقطعة فطبخت، ليكون إذ
  .)٢(مسلم

ــال  ــن حبيــبوق ــه : اب ــصدق ب ــيس ملــا يأكــل، وال ملــا يت   وجيــزي . حــد / ول
  .)٣( منه ما قلّ

  .)٤(االختيار أن يأكل األقل: ابن اجلالبوقال 
يأكل من : ابن شهابويستحب أن يكون أول ما يأكله يوم النحر من أضحيته، قال 

  . )٥(كبدها
  

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  .، واهللا أعلمحلوم نسككم :يؤخذ ذلك من عموم قوله    )١(
  .، من حديث جابر )٣/١٥٥٥) (١٩٦٣(أخرجه مسلم يف األضاحي، باب سن األضحية    )٢(
  ).ما قل أو كثر): (٤/٣٢٢(النوادر والزيادات  يف   )٣(
  ).ويقسم األكثر): (١/٣٩٣ (يف التفريع   )٤(
  ).٤/٣٢٢(النوادر والزيادات    )٥(

]ب/١٤٨ر[



 
 

  
 

٣٧١  

 
 

  .وكان حكمه على حكم األم. وإذا خرج ولد األضحية بعد ذحبها حيا؛ ذبح
  . )١( إن ذحبه معها فحسن:مالك إذا ولدته قبل ذحبها، فقال واختلف

 :قال يف مدونته. )٢(ال أرى أن يضحي به، وال حيل: أشهب يف كتاب حممدوقال 
  . )٤(، وولدها مبرتلتها)٣(واهلدي مبرتلة املدبرة. وليس ذلك مثل اهلدي

وقد كان له بدهلا، فكان الولد مبرتلة ما لو . أن األضحية ال جتب إال بالذبح: يريد
  ]أ/١٢٢ح[   .بدون املسن/ ابتدأ ملكه، فال جيوز له أن يضحي

د ما بني ا علوالدة والذبح؛ ما جاز له أن يذحبه على وجه األضحيةولو ب.  
لَبه : ابن القاسم يف لبنها، فقال واختلف ا؛ ح إن مل يكن معها ولد، وأضر
ق به د صلنب اهلدي، وقد مالكوكره : قال. وإن كان معها ولد؛ كان مبرتلة اهلدي. وت 

  . )٥(هاأنه ال بأس أن يشرب ما بعد ري فصيلِ: جاء يف احلديث
  . )٦(يصنع به ما شاء، وله أن حيرم منه ولدها: أشهب يف مدونتهوقال 

  أن ال يـــذبح / فخـــالف يف املوضـــعني يف ســـقيه لولـــدها؛ ألنَّ مـــن أصـــله 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٧٠ (املدونة   )١(
  ).٤/٣٢١(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
ر   )٣( ر الشيءاملدبا:  بضم امليم وتشديد الباء، من دب ر فالنخلفه بعد موته، وبقي بعده، وهو الرقيق : ذهب، ودب

م لغة معج: انظر. إن أنا من مت؛ فأنت حر: قول السيد لعبده: الذي علّق عتقه على موت سيده، ومثاله
  )٤١٨ص (الفقهاء 

  ).٤/١٥٤(الذخرية : انظر   )٤(
، )١/٣٧٨) (٨٤٧(واحلديث أخرجه مالك يف املوطأ يف احلج، باب ما جيوز من اهلدي ). ٣/٧١ (املدونة   )٥(

ها  وإذا اضطررت إىل لبن،ا غري فادحإذا اضطررت إىل بدنتك فاركبها ركوب: (عن عروة بن الزبري أنه قال
  ). فإذا حنرا فاحنر فصيلها معها،فاشرب بعد ما يروى فصيلها

  ).٤/٣٢١(النوادر والزيادات : انظر   )٦(

 ]أ/١١٠ط[

 لــــــنب [
 ]األضحية

 



 
 

  
 

٣٧٢  

  .)٢(، وأن له أن يشربه؛ ألنه ال جيب قربة إال بالذبح)١(ولدها معها، وأن له أن يبيعه
، وليس له م ينتفع به ويهبه وال يبيعهوأما الصوف؛ فهو بعد الذبح على حكم اللح

، واختلفا ابن القاسم وأشهبواتفق على ذلك . أن جيزه قبل الذبح؛ ألن فيه مجاالً هلا
  .)٤(يبيعه: بأشهوقال . )٣(ينتفع به وال يبيعه: ابن القاسمإذا جزه قبل الذبح، فقال 

  . واألول أحسن؛ ألنه قد نواه مع الشاة هللا تعاىل
واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جز صوفها، ويشتري غريها كاملة الصوف؛ ألن 

  . نقص من مجاهلا وائها )٥(]فعل[ذلك الذي 
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .مينعه): ط(يف    )١(
  ).٤/٣٢١(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
 ).٣/٧٠ (نقله ابن القاسم عن مالك يف املدونة   )٣(
  ).٤/٣٢٧(النوادر والزيادات    )٤(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(

ــوف [  صـ
]ية  األضح

 



 
 

  
 

٣٧٣  

  فصل
وال يباع شيء من األضحية بعد الذبح ؛ حلم وال جلد وال صوف؛ ألا صارت 

  . ومن باع شيئًا من ذلك نقِض بيعه . لذبح قربة هللا تعاىل با
يتصدق بثمنه، ولو استنفقوه؛ مل : ابن القاسم يف العتبية إذا مات، فقال واختلف
  . )١(آخذه منهم
جيعل مثن اللحم يف طعام يشتريه فيأكله، ومثن اجللد يف ماعون : سحنونوقال 
  .)٢(أو طعام

والبن القاسم مثل ذلك فيمن . )٣(يصنع بالثمن ما شاء: بن عبد احلكمحممد وقال 
ا للمساكني، وذحبه بعد أن بلغ حمله)٤(نذر هدي .  

ا مل يكن عليه شيء: قال ا أو نصراني ٥(يستحب ترك األكل منه، وإن أطعم منه غني(.  
  أن أقومأمرين النيب : ، قالواألصل يف منع البيع حديث علي بن أيب طالب 

على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجالهلا يف املساكني، وال يعطى يف 
: وقال. جزارا منها شيئًا  حنن نعطيه من عندنا  أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ 

  . )٦(ملسلم
. )٧(وإذا مل جيز البيع، وغاب املشتري باملبيع؛ تصدق بالثمن، كثمن أم الولد

  . وإن فاته؛ تصدق بالثمن. وإن كان حاضرا؛ رد إليه، وانتزع منه املبيع
فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن [واختلف إذا تعدى رجل على حلم أضحيته، 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣٨٠(البيان والتحصيل : انظر   )١(
  ).٤/٣٢٧(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
  ).٤/٣٢٧(النوادر والزيادات    )٣(
  .قبل): ط(يف    )٤(
  ).٤/٣٢٢(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
ومسلم واللفظ له يف احلج، باب يف ) ١/٥٢٠) (١٧٠٧(أخرجه البخاري يف احلج، باب اجلالل للبدن    )٦(

  ) .٢/٩٥٤) (١٣١٧(الصدقة بلحوم اهلدي وجلودها وجالهلا 
لْكه: أم ولد   )٧( ، الكايف )٣/٤٦٣( حملمد بن احلسن املبسوط: انظر. هي األمة اليت ولدت من سيدها يف مِ

 ) .١٠/٤١١(ة ، املغين البن قدام)٥١٤ص (البن عبد الرب 

ــم [ حكــ
بيـــــــع 
األضـحية  
أو شــيء  
منها بعـد   

ــذبح    ]الـ



 
 

  
 

٣٧٤  

وكذلك . )١(أن ترد، وال تؤخذ منه: ابن القاسمواستحب . يأخذ قيمته ويتصدق ا
  . السارق

 فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق عن ابن القاسم )٢(أبو زيدوروى 
  . )٣(وإن امه؛ أغرمه القيمة، وتصدق ا. إن وثق به؛ فال يغرمه شيئًا: منه، فقال

  . )٤( ] أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد امليتة سحنونوأجاز 
ات بعد وإن م. ومن مات عن أضحيته قبل الذبح؛ كانت مرياثًا، وجاز هلم بيعها

الذبح؛ مل تبع، ومل يقض منها دين عن امليت، وأكل الورثة ذلك اللحم، وتصدقوا 
  .منه

الذكر واألنثى والزوجة فيه سواء، حسب انتفاعهم :  يف صفة أكله، فقيلواختلف
  . للذكر مثل حظ األنثيني، وهو أصوب: وقيل. به يف حياة ميتهم

أن ال ينتفعوا ا بشيء؛ ألم مل      )٥(ة  ويلزم على القول األول إذا كان الورثة عصب       
ــوا ــة     / يكون ــة واالبن ــه الزوج ــه، وختــتص ب ــها يف حيات ــوا من ــا[ينتفع   ، )٦( ]إن كانت

وال يعترض يف انتفاع الورثة على قدر املواريث، بكون الغرماء ال يدخلون فيها؛ ألنـه             
بـه االنتفـاع   وكما لو خلّف جلد ميتة قد دبغ، أو غري ذلك مما يصح . مال ال يصح بيعه 

 يـؤاجر للغرمـاء    سحنونوعلى قول   . دون املبيع، فإن للورثة أن ينتفعوا به دون الغرماء        

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٣٢٦(النوادر والزيادات : انظر   )١(
ر بن عبد الرمحن ، عبد الرمحن بن عمر    )٢( مرأى مالكًا ومل .  السهمي موالهم املصري الفقيهأبو زيد بن أيب الغ

له كتب مؤلفة . حممد ابن املوازيأخذ عنه شيئًا وروى عن ابن القاسم كثريا، وروى عنه البخاري وأبو زرعة و
ا. حسنة ا مفتي ومجهرة تراجم الفقهاء ) ٤/٢٢(ترتيب املدارك : انظر. هـ٢٣٤تويف يف رجب سنة . وكان فقيه

  ) .١/٢٠٤(املالكية 
  .، والنقل فيه عن أيب زيد)٤/٣٢٦(النوادر والزيادات : انظر   )٣(
بعد هذا السقط زيادة ليست ) ح(ويف ). ر(كوفني ساقط من ما بني املع). ٤/٣٢٦(النوادر والزيادات : انظر   )٤(

ومن تصدق عليه أو وهب شيئًا من . فإن يف موت الرجل عن أضحيته وأضحيته؛ اهلديان): (ط، ر(يف 
ا بعد الذبح ا عيب أضحيته، ومن وجد. (  

م الرجل الذي يتعصبون له، وبنوه وقرابته عصبات، وهم قو: واحدة العصب، ومجعه:  بالتحريكالعصبة   )٥(
  .) ٣٠١ص (، أنيس الفقهاء )٣٠٢ص (، املطلع على أبواب املقنع )١٨٣ص (خمتار الصحاح : انظر. ألبيه

  ) .ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(

 ]ب/١١٠ط[

فـــــيمن  [
مــات عــن 
أضــــحيته 

]قبل الذبح 
 



 
 

  
 

٣٧٥  

  . )١(جبلد األضحية وجلد امليتة
ومن اشترى أضحية وعليه دين؛ كان للغرماء بيعها يف دينهم قبل الذبح، وليس 

هم بيعها قبل مبرتلة ما لو اشترى أمةً ليتخذها أم ولد، فل[ ذلك هلم بعد الذبح، 
؛ ألن كل ذلك مما جرى العادة أن الغرمي )٢(] اإليالد، وليس ذلك هلم بعد اإليالد
  . يفعله، وليس كالعتق إذا كان عليه دين

ويف . )٣( ملن تصدق عليه بلحم األضحية، أو وهب له؛ أن يبيعهأصبغوأجاز 
  . )٤(املنع: كتاب حممد

ــواألول أحــسن علــى بريــرة، وقــد ت قمنــها الــنيب /  بــشاةٍ، فأعطــت)٥( <صد  
  ولـو كانـت بعـد انتقاهلـا إىل     . )٦(هو هلا صـدقة، ولنـا منـها هديـة       : ، فأكله، وقال

 دق عليه على احلكم األول؛ مل حتل للنيباملص؛ ألنه ال يأكل الصدقة.  
أصل ابن وإذا وجد باألضحية عيبا، ال جيزئ به بعد الذبح؛ مل يبع حلمها على 

ا مما ال  ا بعد الذبح مبرتلة اهلدي بعد التقليد واإلشعار، فيجد به عيبالقاسم؛ أل
ا؛ له العتق[جيزئ به،  ا عن واجب وجد به عيب فال ينتقض التقليد، )٧(]كمن أعتق عبد 

  . وال يرد العتق
ابن وقول . )٨(وهو قول له يف العتق أنه يرد. يبيع مالك اللحمِ: أصبغوقال 
  . )٩(ليس له أن يبيعه:  يف اهلدي يعطب قبل بلوغ حملهاملاجشون

  ـــــــــــــــــ
  ) .٤/٣٢٦(النوادر والزيادات  :انظر   )١(
  )ر:(ما بني املعكوفني ساقط من )  ٢(
  ).٤/٣٢٧(در والزيادات النوا: انظر   )٣(
  ).٤/٣٢٧(النوادر والزيادات : انظر   )٤(
، وجاء احلديث  <، كانت موالة لبعض بين هالل فكاتبتهم، مث باعوها من عائشة  { بريرة موالة عائشة   )٥(

  .) ٧/٥٣٥(، اإلصابة )٨/٢٥٦(الطبقات الكربى : انظر. <الوالء ملن أعتق>يف شأا بأن 
يف الزكاة،  ومسلم) ١/٤٦٣) (١٤٩٣ (أخرجه البخاري يف الزكاة، باب الصدقة على موايل أزواج النيب    )٦(

 باب إباحة اهلدية للنيب) من حديث عائشة ) ٢/٧٥٥) (١٠٧٥> .    
 )ط: (ما بني املعكوفني مثبت من حلق يف )  ٧(
  ). ٣/٣٧٨(التحصيل والبيان و) ٤/٣٢٨(النوادر والزيادات : انظر   )٨(
  ).٢/٤٥٣(النوادر والزيادات :   انظر )٩(

 ]ب/١٢٢ح[

فـــــيمن  [
ــترى  اشـــ
أضــــحية 
ــه  وعليــــ
ديـــــــن[  

تـــصرف  [ 
ــصدق  املت
عليه بلحم  
  ]األضــحية

 



 
 

  
 

٣٧٦  

 
/  

، وألا )١(﴾9 : ;﴿: ويستحب أن تستفره األضحية؛ لقول اهللا تعاىل
 ! " # $ % & ﴿: قربة فيستحب أن تكون من أعلى املكاسب لقول اهللا تعاىل

'﴾)٢(.  
ا على ال وقياس عتق يف قول النيبالرقاب أفضل؟ فقال وقد سئل أي ، : أعالها

  . )٤( ال تذحبوا إال مسنة، إال أن يعسر عليكم: ، ولقوله)٣( ]وأنفسها عند أهلها[مثنا، 
يا بين، ال يهدين أحدكم، وال يضحني بشيء :  لبنيه ~ري وقال عروة بن الزب

  . )٥(يستحي أن يهديه لكرميه، فإن اهللا تعاىل أكرم الكرماء، وأحق من اختري له
  ]أ/١١١ط[  . )٦(فإنَّ هللا الصفاء واخليار:/  {وقال ابن عمر 

ا، فإن نزل؛ أجزأ إذا كان يس. وجتتنب العيوب يسريها وكثريها، والسالمة أفضل ري
: ، قالب)٧(الرباء بن عازبحديث : ومل جيزئ إن كان كثريا، واألصل يف ذلك

  ـــــــــــــــــ
  ).١٠٧(الصافات    )١(
  ).٩٢(آل عمران    )٢(
واحلديث أخرجه البخاري واللفظ له يف العتق، باب أي الرقاب أفضل ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(

، من )١/٨٩) (٨٤(ضل األعمال ، ومسلم يف اإلميان، باب بيان كون اإلميان باهللا أف)٢/٢١٣) (٢٥١٨(
 حديث أيب ذر.  

   .، من حديث جابر )٣/١٥٥٥) (١٩٦٣(أخرجه مسلم يف األضاحي، باب سن األضحية    )٤(
، وعبد الرزاق يف )١/٣٨٠) (٨٥٠(أخرجه مالك يف املوطأ؛ يف احلج، باب العمل يف اهلدي حني يساق    )٥(

  ).٤/٣٨٦(املصنف 
  .لمواهللا أع. مل أقف عليه   )٦(
استصغر يف .  له وألبيه صحبة، األوسي يكىن أبا عمارة ويقال أبو عمروالرباء بن عازب بن احلارث األنصاري   )٧(

وهو الذي افتتح الري .  أربع عشرة غزوة عنه أنه غزا مع رسول اهللا يروبدر، فلم يشهدها هو وابن عمر، 
 وقتال ، وصفني، وشهد اجلمل،  وشهد غزوة تستر مع أيب موسى.غريه: ، وقيلوعشرينسنة أربع 
أسد الغابة : انظر. ٧٢ومات يف إمارة مصعب بن الزبري سنة ، اونزل الكوفة وابتىن ا دار، اخلوارج

   ) .١/٢٧٨(اإلصابة و) ١/٣٦٢(

 ]أ/١٤٩ر[

ــى [ ــا يتق م
مــــــــن 
ــوب   ]العيـ

 



 
 

  
 

٣٧٧  

أربع؛ العرجاء البين :  ما يتقى يف الضحايا ؟ فأشار بيده، وقالسئل رسول اهللا 
  . )١( عرجها، والعوراء البين عورها، واملريضة البين مرضها، والعجفاء اليت ال تنقي

ا من سوى هذه األربع، فاملعروف من املذهب يف واختلف إذا كان العيب كثري 
ا على األربع:  وكتاب حممد وابن حبيب وغريهماملدونة ٢(أنه ال جيزئ؛ قياس( .  

أا جتزي، : سن ابن القصار وابن اجلالب وغريمها من البغدادينيأبو احلوقال 
  .)٣(وقصروا عدم اإلجزاء على ما يف احلديث 

والعيوب على ضربني؛ . ؛ ألن املراد اجتناب ما له قدر من العيوبواألول أحسن
.  والبشم واهلرم واجلنون)٥( واجلرب)٤(عيب يكون جبميع اجلسم، كاملرض والعجف

والفم من ذهاب أسنان أو بكم أو [يكون ببعضها بالعني واألذن والقرن ما : والثاين
فأما ما يكون جبميع جسدها من املرض .  واليد والرجل )٦( ]بشم، وبالضرع والذنب

  . والعجف البني؛ فقد أحكمته السنة 
الشحم، فإن مل يكن ا شحم ال :  يف معىن اليت ال تنقي، فقيل النقيواختلف

  ـــــــــــــــــ
، )٤/٢٨٤(، وأمحد )٢/٤) (١٠٢٤(لضحايا أخرجه مالك يف املوطأ، يف الضحايا، باب ما ينهى عنه من ا   )١ (

، والترمذي يف األضاحي، باب ما ال )٣/٩٧) (٢٨٠٢(وأبو داود يف الضحايا، باب ما يكره من الضحايا 
) ٤٣٦٩(، والنسائي يف الضحايا، باب ما ي عنه من األضاحي )٤/٨٥) (١٤٩٧(جيوز من األضاحي 

: وقال الترمذي). ٢/١٠٥٠) (٣١٤٤(ن يضحي به ، وابن ماجه يف األضاحي، باب ما يكره أ)٧/٢١٤(
، واأللباين يف اإلرواء )٥٩١٩(، وابن حبان )٢٩١٢(وصححه ابن خزمية ). وهذا حديث حسن صحيح(
)١١٤٨.(  

  ). ٣٤٨، ٣/٣٤١(والبيان والتحصيل ) ٣١٧-٤/٣١٦(، والنوادر والزيادات )٣/٧١ (املدونة: انظر   )٢(
  .، ومل  أقف على قول أيب احلسن)١/٣٩١ (التفريع: ابن اجلالبانظر قول    )٣(
زال، واألعجف:  بالتحريفالعجف   )٤( ف، واألنثى عجفاء، واجلمع: اهلُ جِ جاف: املهزول، وقد ع : انظر. عِ

  )٤/٢٣٦(، ومعجم مقاييس اللغة )٤/١٣٩٩عجف (الصحاح 
ربان وأجرب، واألنثى جرباء، : اجلرب   )٥( وج رِب ا، فهو ج بب جررِب جير يعلو أبدان الناس واإلبل، ج ر بثَ

ى وجراب: واجلمع بر وج بر ه: وأجرب الرجل. ج ، ولسان العرب )١/٩٨جرب (الصحاح : انظر. جربت إبلُ
  )٢/٢٢٧جرب (

  ) .ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(



 
 

  
 

٣٧٨  

  . )١( ابن حبيبقولوهو . جتزي
فعلى هذا إذا كانت يف أول ذهاب شحمها، وهي قوية . )٢(اليت ال مخ فيها: وقيل

  .جتزئ: مل يقل خمها 
 البني ألنه يفسد اللحم، والبشمة؛ ألنه يفسد لذلك حلمها وال جتزئ يف اجلرب

ا، وهي كاملريضة اليت تشرف على املوت، إال أن يكون خفيفًا أيض .  
  . )٣(جتزئ اهلرمة : مالك يف كتاب حممدوقال 
ا: أصبغقال  نا بي ٤( ما مل يكن هرم( .  

وإن . وأما اجلنون، فإن كان الزما؛ مل جتزئ، وال يتقرب إىل اهللا تعاىل مبثل هذه
  .كان يعرض املرة مث يذهب، فذلك خفيف 

  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٥٥(املنتقى : انظر   )١(
  ) .٣/٩٧(سنن أيب داود : انظر. ممن قال به أبو داود السجستاين صاحب السنن   )٢(
  ) .٤/٣١٧(النوادر والزيادات : انظر   )٣(
  ) .٤/٣١٧(النوادر والزيادات    )٤(



 
 

  
 

٣٧٩  

  فصل
. ، فإن ذهب االنتفاع بتلك العني أو أكثره؛ مل جتزئوأما ما يكون ببعضها كالعور

فإن كان . وكذلك إن ذهب األكثر من كل عني؛ مل جتزئ. وإن ذهب أيسر ذلك أجزأت
  . يسرياً منهما؛ أجزأت

وأما ما يكون يف األذن؛ فالشرفاء واخلرقاء واملقابلة واملدابرة والسكاء والصمعاء           
  . املقطوعــة: واخلرقــاء. املــشقوقة األذن: ءفالــشرفا / . - الــيت ال أذنــني هلــا   -

: والـسكاء . مـن قبـل قفاهـا     : واملـدابرة . ما قطع من أذا من قبـل وجههـا        : واملقابلة
  . )١(حنن نسميها الصمعاء: قال ابن القاسم. الصغرية األذنني

: ومن ذلك. فهو ممتصعاأللصق األذنني، وكل منهم : األصمع: أهل اللغةوقال 
  .)٢(ذكي: اشتقاق الصومعة، وقلب أصمع

وكل هذه العيوب تتقى، وال متنع اإلجزاء عند البغداديني، وإن كان له قدر أو 
  .ذهب أذناها مجلة؛ ألا خارجة عن األربعة 

ال جتزئ إذا ذهبت أو ذهب منها ما له بال، ويكثر شينها به فما :  وعلى قول اآلخر
  . ثلث فيسري، وما فوق الثلث كثريكان دون ال

ب: ابن حبيب يف الثلث، فقال واختلف ٣(هو كثري، كالثلث من الذَن( .  
  . )٤( النصف كثري من غري أن حيد فيه حدا: حممدوقال 
، ولـيس ذلـك يف               : الشيخ  قال   أيسر يف الـشني؛ ألن مجيعهـا موجـود والشق 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٧٢ (املدونة   )١(
، ومجهرة اللغة )٢/٣٨(يب اللغة لألزهري ، وذ)٤٩٣: صمع، ص(مفردات القرآن للراغب : انظر   )٢(

)٢/٨٨٧.(  
  ).٣/٣٤٨(البيان والتحصيل : انظر   )٣(
 ).٣/٣٤٨(البيان والتحصيل    )٤(

]ب/١١١ط[

ــوب [   عيــ
ــع  ال متنــ
ــزاء   ]اإلجـ

 



 
 

  
 

٣٨٠  

وقد اختلفـت   . إن بلغ الشق النصف   وأرى أن جيزئ، و   . الشني كزوال بعضها من بعض    
يـا رسـول اهللا، أكـره    :  أنـه قـال  األحاديث يف ذلك، فذكر النـسائي عـن أيب بـردة          

ــرن واألذن   ــون يف الق ــنقص، ويك ــنيب  )١(/ ال ــال ال ــه،    :، فق ــه فدع ــا كرهت   م
  . )٢( وال حترمه على غريك

 أن نستشرف العني واألذن، أمرنا رسول اهللا : ، قالطالب وعن علي بن أيب 
  . )٣(وال نضحي بشرفاء وال خرقاء وال مقابلة وال مدابرة وال بتراء

ا وقد حيمل هذا على ما كثر من ذلك، واألول على ما كان يسري.  
ابن وأما الفم؛ فإا ال جتزئ إذا كانت ذاهبة األسنان بكسر أو ما أشبه ذلك، وقال 

   .)٥) (٤(وجيزئ إذا كان من اثغار: بيبح
: ابن حبيبوقال . )٦(جتزئ : مالك يف كتاب حممد إذا كان لكرب، فقال واختلف

  . واألول أبني . )٧(ال جتزئ 

  ـــــــــــــــــ
  . على النسخة احلمزاويةهنا انتهت املقابلة   )١(
ا خترجيه  يف العيوب اليت تتقى يف الضحايا، وقد تقد {هو جزء من حديث الرباء بن عازب    )٢( ص (م قريب

  .واهللا تعاىل أعلم . وال يعرف احلديث من رواية أيب بردة  ). ٤٩٨
، )٩٨-٣/٩٧) (٢٨٠٤(، وأبو داود يف الضحايا، باب ما يكره من الضحايا )١/٨٠(أخرجه أمحد    )٣(

، والنسائي يف الضحايا، باب )٤/٨٦) (١٤٩٨(والترمذي يف األضاحي، باب ما يكره من األضاحي 
، وابن ماجه يف األضاحي، باب ما يكره أن يضحى به )٧/٢١٦) (٤٣٧٢(، وهي ما قطع طرف أذا قابلةامل
)٢/١٠٥٠) (٣١٤٢ .(وقال الترمذي) :وابن )٤/٢٩٣(،  وصححه ابن خزمية )هذا حديث حسن صحيح ،

، واأللباين مبجموع طرقه )٩/٢٩١(، وابن امللقني يف البدر املنري )١/٦٠٤(، واحلاكم )١٣/٢٤٢(حبان 
  ).٤/٣٦٤(يف اإلرواء 

ر فهو مثغور، فإذا نبتت بعد السقوط : سقوط سن الصيب ونباا، يقال إذا سقطت رواضع الصيب: االثِّغار   )٤( ثَغ
  )٨٢ثغر، ص (نري ، واملصباح امل)١/٢١٣ثغر (النهاية البن األثري : انظر. اثِّغر واتغر بالثاء والثاء: قيل

  ).٤/٣١٧(النوادر والزيادات    )٥(
  ).٤/٣١٧(النوادر والزيادات : انظر   )٦(
  ).٤/٣١٦(النوادر والزيادات : انظر   )٧(

 ]أ/١٢٣ح[



 
 

  
 

٣٨١  

  . )١(ال بأس ا: مالك يف كتاب حممد يف السن الواحدة، فقال واختلف
  .)٢( ال يضحى ا: املبسوطوقال يف 

ال : وحممل قوله على االستحسان ؛ ألنه من العيوب احلقيقية، وقال يف البكماء
  .)٣(جتزئ 

داء :  باحلاء غري معجمةاحلمر: )٥( ])٤(ابن فارسوقال [والننت يف الفم مما يتقى، 
  .يصيب الدابة يننت به فمها
وأجاز يف . )٦(ال بأس أن يضحي مبستأصلة القرنني: دحمموأما القرن؛ فقال 

  ]أ/١١٣ط[  . ما ذهب/ ومل يراع قدر. )٧( إذا ذهب البعض، وكانت ال تدمىاملدونة
ال جتوز األضحية بعضباء، وهي املكسورة اخلارج والداخل، : ابن حبيبوقال 

  .)٨(زت وإن ذهب اخلارج، والداخل صحيح؛ أج. وإن كان ال تدمى
 )٩(وال أرى أن جتزي إذا ذهب من ذلك كثري، يكثر له شينها، وليست كاجلماء

وإن ذهب من ذلك ما ال يشينها، وكانت تدمى فتبني مرضها . ألن ذلك ال يشينها
  .وإن كان املرض اخلفيف؛ أجزت . لذلك؛ مل جتزي
  ـــــــــــــــــ

  ).٤/٣١٧(النوادر والزيادات : انظر   )١(
 ).٣/٣٤١(البيان والتحصيل : انظر   )٢(
  .واهللا أعلم . مل أقف عليه   )٣(
ا يف كان رأس.  املالكي اللغوي، املعروف بالرازي بن فارس بن زكريا القزويين، أمحدأبو احلسني: هو   )٤(

: له. ا على طريقة أهل احلق، ومذهبه يف النحو على طريقة الكوفينيا متكلما بفقه مالك، مناظر، بصرياألدب
سري أعالم النبالء : انظر. ٣٩٥مات سنة .  فقه اللغة وغريهايف" الصاحيب"و" مقاييس اللغة"و" جممل اللغة"
  ) .٧ص ( والبلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة )١٧/١٠٣(

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ) .٤/٣١٦(النوادر والزيادات    )٦(
  ).٣/٦٩ (املدونة: انظر   )٧(
  ).٤/٣١٦(النوادر والزيادات : انظر   )٨(
  ) .١/٢٥٥(، ذيب املدونة )٤/١٤٧(الذخرية . الصغرية األذن:  هياجلماء   )٩(



 
 

  
 

٣٨٢  

  .  يريد إذا كان املرض خفيفًا.)١(إذا كانت تدمى جتزي: أشهبوقال 
  . )٢(إذا يبس ضرعها فال خري فيها، وإن يبس بعضه فال بأس: كتاب حممد ويف

إذا أوجب األضحية، مث نزل ا عيب مما ال جيوز : وقال مالك يف كتاب حممد
   .)٣(وذلك جائز يف اهلدايا  يف الضحايا؛ مل جتز

اهلـدايا بـأن يقـدم اإلجيـاب فيهـا بالتقليـد            ففرق بني السؤالني ألنـه خماطـب يف         
ا بالسالمة من العيوب إال حينئذ، والضحايا ال          واإلشعار عند امليقات، فلم يكن خماطب

  مل / جتــب إال بالــذبح فلــيس مــا تطــوع بــه مــن تقدمــة اإلجيــاب يف موضــع        
  .يؤمن فيه مما يسقط ما خوطب به أن يأيت به عند الذبح 

  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٣١٧(النوادر والزيادات : انظر   )١(
 ) .٤/٣١٦(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
  ) .٣/٧١ (املدونة: انظر    )٣(

 ]ب/١٤٩ر[

  العيــــب[
ــارئ  الطــ
ــد  بعــــــ
  ]اإلجيــاب

 



 
 

  
 

٣٨٣  









 
 

  
 

٣٨٤  

   )١( ]بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وآله أمجعني [ 
 

)٢( 
 )٤( عن احلسنعق النيب : حديث أيب بردة، قال: )٣(األصل يف العقيقة

ا ، وأميطوا عنه  :وقول النيب . )٥(واحلسني يف الغالم عقيقة ، فأهريقوا عليه دم
  . )٦( أخرجه البخارياألذى

  : سبعة ويعترب يف العقيقة
  . الذكر واألنثى فيها سواء : فأوهلا
   .هل هي واجبة أو مستحبة : والثاين
  . هل ختتص بالغنم أو من مجلة األنعام : والثالثة
  . سنها : والرابع

  . سالمتها من العيوب : واخلامس
  ـــــــــــــــــ

  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط    )١(
 .ذا يف النسخك  )  ٢(
 . حلقها ألا يشق؛ عقيقة: وقيل للذبيحة. والقطع الشق وأصل العق.بح عن املولودذْ الذبيحة اليت ت:العقيقة  )  ٣(

 )٣/٢٧٦(البن األثري النهاية ، )١/٦٢(العني 
 ورحيانته، وأمه فاطمة بنت  ، أبو حممد، سبط النيب احلسن بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي   )٤(

ا بالنيب  رسول اهللا  ولد يف رمضان سنة ثالث من اهلجرة، وكان شبيه ،  ،وهو سيد شباب أهل اجلنة ،
ا لدماء أحاديث حفظها عنه، وتوىل اخلالفة بعد مقتل أبيه، مث تنازل عنها ملعاوية حقن وروى عن النيب 

وأسد الغابة ) ٢/٨(معجم الصحابة : انظر. إحدى ومخسني: املسلمني، مات سنة تسع وأربعني، وقيل
  ).٢/٦٠(واإلصابة ) ٢/١٣(

) ٤٢١٣(، باب حدثنا احلسني بن حريث ، والنسائي يف العقيقة)٥/٣٥٥(أخرجه ذا اللفظ اإلمام أمحد    )٥(
واحلديث ال يعرف من ). ١١٦٤(وصححه األلباين يف اإلرواء .  األسلمي ، من حديث بريدة)٧/١٦٤(

  .واهللا أعلم. رواية أيب بردة 
، من حديث )٣/٤٥٠) (٥٤٧٢ (، باب إماطة األذى عن الصيب يف العقيقةأخرجه البخاري يف العقيقة   )٦(

  .سلمان بن عامر الضيب 



 
 

  
 

٣٨٥  

  . الوقت الذي يتقرب فيه ا، مبتدأه ومنتهاه : والسادس
  .ما يصنع بلحمها : والسابع

ة عن كل الذكر واألنثى يف ذلك سواء، شا: )١(]حممد[مالك يف كتاب فقال 
  . )٢(واحد

  . )٣(ب وهو قول ابن عمر
  . )٥( شاتان، وعن األنثى شاة)٤(عن الذكر: ك عائشةوقالت 

  . )٧( وأبو حنيفة)٦(وبه قال الشافعي
: ، أنه قالوروي عن النيب  ]الغالم شاتان واجلارية شاة)٨( ]يف   ويف سنده 

  .)٩(مقال
ا : ؛ لقول النيب والقول األول أصوب يف الغالم عقيقة، فأهريقوا عنه دم)١٠( .

  ـــــــــــــــــ
  ) .ط( املعكوفني ساقط من ما بني   )١(
  ). ٤/٣٣٣(، النوادر والزيادات )٣/٣٩٢(البيان والتحصيل : انظر   )٢(
  ).٢/٥٠١) (١٠٦٩(أخرجه مالك عنه يف املوطأ، يف العقيقة، باب العمل يف العقيقة    )٣(
  .الذكر عن): ح، ر(يف    )٤(
ا   )٥( يف الغالم شاتان: ختريج حديث: انظر. روي ذلك عنها مرفوع.  
  ).٨/٣٢١(اموع شرح املهذب  :انظر   )٦(
  ).٥/٦٩(بدائع الصنائع : انظر   )٧(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
)٩(   أخرجه أمحد احلديث صحيح ،)٦/٣١( يف العقيقة، باب ما جاء يف العقيقة والترمذي ،)١٥١٣ (

: وقال الترمذي. كمن حديث عائشة ) ٢/١٠٥٦) (٣١٦٣(، وابن ماجه يف الذبائح، باب العقيقة )٤/٩٦(
، )٨/٣٣٣(، وابن امللقن يف البدر املنري )٥٣١٠(وصححه ابن حبان ). هذا حديث حسن صحيح(

  ) .١١٦٦(واأللباين يف اإلرواء 
وقد أجاب ابن حجر عن هذا احلديث وغريه من األحاديث اليت جاءت فيها أنه ). ٣٨٤ص (تقدم خترجيه   )١٠(

 به األحاديث املتواردة يف فليس يف احلديث ما يرد): (٥/٨٧فتح الباري (اة، فقال يعق عن الغالم بش
 بل ،ا فإن العدد ليس شرطً. وهو كذلك،قتصار بل غايته أن يدل على جواز اال،التنصيص على التثنية للغالم

  ).مستحب

ــم [ حكـــ
  ]العقيقــــة

 

جــنس مــا  [
ــذبح يف  يـــ
ــة ]العقيقــــ

 



 
 

  
 

٣٨٦  

يف الغالم عقيقتان، : وهو أصح سندا، ولو كان األمر على ما يف احلديث لقال[
  . )١( ]منيوأهريقوا عليه د

ــؤمث  ــستحبة، ال يـ ــي مـ ــنم؛   / وهـ ــن الغـ ــون مـ ــستحب أن تكـ ــا، ويـ   تاركهـ
  . الضأن واملعز 
  .)٣(ابن حبيب، فأجاز ذلك يف كتاب )٢( ]والبقر[ هل تكون من اإلبل واختلف

  . )٥(والسنة أا من الغنم: )٤( ]قال. [ال جتزئ: وقال يف العتبية
  .)٦(از حممد ابن املووهو قول 

؛ ألنَّ كل هذه األصناف مما يتقرب ا إىل اهللا، وحممل احلديث واألول أحسن
  .بذكر الشاة ختفيف عن أمته

الذي جيزئ من : )٧(]ابن حبيب[مالك يف كتاب وأسناا أسنان األضاحي، قال 
  . )٨(اجلذع من الضأن، والثين من املعز: سنها

 )٩( ]وال عوراء[يا، ال جيوز فيها عرجاء هي مبرتلة النسك والضحا: املوطأوقال يف 
  .)١٠(، وال يباع من حلمها شيء وال مكسورة وال مريضة وال عجفاء

خر عنه؛  ؤم عليه وال يد ب ا فيه ؛ فيوم سابع املولود، ال يقَ ا الوقت الذي يتقروأم

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).٤/٣٣٣(النوادر والزيادات : انظر   )٣(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  ). ٣/٣٩٦(البيان والتحصيل : انظر   )٥(
  ).٤/٣٣٣(النوادر والزيادات : انظر   )٦(
  .حممد): ر(يف    )٧(
  ).٤/٣٣٣(النوادر والزيادات : انظر   )٨(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
  ).٢/٥٠٢(املوطأ   )١٠(

]ب/١١٢ط[

ــذبح  [ ــا ي م
ــنعم   ــن ال م

]يف العقيقة 
 

ــا [  ــن م سِ
ــذبح يف  ـ ي

ــة  ]العقيقـ
 

 وقـــــت [
ــة    ]العقيقـ

 



 
 

  
 

٣٨٧  

يوم الغالم مرن بعقيقته، ويذبح عنه  :قال النيب :  ، قال )١(حلديث مسرة
  . )٢(السابع ، ويسمى وحيلق رأسه

مالك يف وإن ولد قبل الفجر احتسب بذلك اليوم، وذبح يوم السابع ضحى، وقال 
  . )٣(ساعة تذبح الضحايا: كتاب حممد
ىف: املبسوطوقال يف  ٤(إن ذبح قبل ذلك؛ مل جيزه، وتنحر أخرى ضح( .  

إن عق : ابن القاسم يف العتبيةوقال . )٥(إن ذبح بعد الفجر؛ أجزأه: عبد امللكوقال 
  .)٦(ليالً مل جيزه، وأعاد

حيسب بعد ذلك اليوم سبعة أيام : مالكالفجر، فقال [ إذا ولد بعد واختلف
  . )٧(سواه

، وذلك من غدوة )٨( ]إن أوهلا بعد الفجر يف شباب النهار: نية أيب زيدمثاوقال يف 
  .)٩(مث رجع إىل ما يف املدونة. إىل نصف النهار؛ أجزأه

  ـــــــــــــــــ
 أحد، مث غزا مع رسول اهللا  ، أبو سليمان، حليف األنصار، أجيز يوممسرة بن جندب بن هالل الفزاري   )١(

مات . غري غزوة، مث نزل البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إىل الكوفة ، فكان شديدا على اخلوارج 
  ).٣/١٥٠(واإلصابة ) ٢/٥٥٤(وأسد الغابة ) ٣/٢٠٧( معجم الصحابة :انظر. ٥٩ أو ٥٨سنة 

، وابن ماجه يف )٤/١٠١) (١٥٢٢( بشاة ، والترمذي يف األضاحي، باب العقيقة)٥/١٧(أخرجه أمحد    )٢(
هذا حديث : (لترمذيوقال ا.  {، من حديث مسرة بن جندب )٢/١٠٥٦) (٣١٦٥ (الذبائح، باب العقيقة

، )٤/٢٦٤(، واحلاكم يف املستدرك )٢٢٩ص (، وصححه ابن اجلارود يف املنتقى )حسن صحيح
وأعل بعضهم احلديث بأنه من ): (٤/١٦٤التلخيص (قال ابن حجر ). ٧٦٣٣(واأللباين يف صحيح اجلامع 

 أنه مسع حديث  لكن روى البخاري يف صحيحه من طريق احلسنِ،س وهو مدلِّ،رواية احلسن عن مسرة
  ) .٣/٤٥٠) (٥٤٧٢: (انظر).  كأنه عىن هذا، من مسرةالعقيقة

  ) .٤/٣٣٣(النوادر والزيادات : انظر   )٣(
  ).٣/٣٨٧(البيان والتحصيل : انظر. ويتحرى الضحى ): ط(يف    )٤(
  ).٤/٣٣٤(والنوادر والزيادات ) ٣/٣٨٧(البيان والتحصيل : انظر   )٥(
  )٤/٣٣٤(، النوادر والزيادات )٣/٣٨٧(البيان والتحصيل : ظران   )٦(
  ).٢/٣٥٤(املدونة    )٧(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
 ).٣/٣٨٨(البيان والتحصيل : انظر   )٩(



 
 

  
 

٣٨٨  

حيتسب لذلك اليوم، وإن :  عن أبيه أنه كان يقول عبد امللك ابن املاجشونفقال 
  .)١(به أقولو: عبد امللكقال . ولد يف بقيته قل أو كثر

أحب إيلَّ أن يلغي ذلك اليوم، فإن احتسب به، مث عق إىل مقداره من : أصبغوقال 
  .)٢(هاليوم السابع إن كان مقداره ارا؛ أجزأ

  : يف ذلك أحسن، أنه جتزيه إذا ذبح بعد الفجر لوجهنيعبد امللكوقول 
  .  السابعأن احلديث ورد بذحبها يف السابع مطلقًا، وهذا قد ذبح يف: أحدمها
أن ردها إىل اهلدايا أوىل من ردها إىل الضحايا؛ ألن الضحايا إمنا اتبع  : والثاين

فيها صالة اإلمام يف اليوم األول، وهلذا أجزأت من ذحبها يف اليومني اآلخرين إذا طلع 
  . الفجر

واالحتساب إذا ولد بعد الفجر إىل مثل ذلك الوقت، وإن كان يف آخر النهار 
؛  ألنه داخل يف احلديث أنه يف السابعأحسن.  

  ، فــإن فــات وذبــح يف غــده / وآخـر وقتــها غــروب الــشمس مــن اليـوم الــسابع  
وهو اليوم الثامن فحسن؛ ألنه اليوم السابع على أحد قويل مالك، أنه يلغي ذلك اليـوم         

  .الذي ولد فيه
وروى عنه ابن . )٣(قد فاتته العقيقة: مالك فيمن فاته اليوم السابع، فقال واختلف
ويف . فإن فاته؛ فال يعق بعد. يعق يف الثاين، فإن مل يفعل يف الثالث: وهب أنه قال
  . )٤(إن فات يف األول عق يف الثاين، فإن فاته؛ فال عقيقة: خمتصر الوقار

ق عنه يوم  ختتص بالسابع األول أوىل؛ للحديث أنه يعوقول مالك إن العقيقة
سابعه، ومل يرد حديث بغري ذلك، ولو صح أن يعق يف غري األسبوع األول لعق يف 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣٨٨(البيان والتحصيل : انظر   )١(
  ).٣/٣٨٨(البيان والتحصيل : انظر   )٢(
  ).٤/٣٣٥(النوادر والزيادات    )٣(
  ).٣/٣٩١(البيان والتحصيل : انظر   )٤(

 ]أ/١١٣ط[

 فـــــيمن [
ــه  فاتــــــ
السابع مىت 
   ]يعــــق؟

 



 
 

  
 

٣٨٩  

  .اخلامس والسابع
 فيمن كان لسابع ابنه يوم األضحى، وليس عنده إال شاة، قال مالك يف العتبيةوقال 
  . )١(يعق ا

  .)٢(تكون األضحية أوىلإال أن يكون السابع آخر أيام النحر، ف: العتيبوقال 
 أو يكون ممن ال يرجو بالصرب إىل آخر النحر أن يتيسر له ما يضحي : الشيخ قال 

  .به؛ فليذبح هذه عن األضحية؛ ألا آكد 
 للحديث، فإن كان ال يعق عنه؛ فال بأس أن ويسمى املولود إن كان ممن يعق عنه

 ي النيب  يوم ولد، فحنكه )٣(أيب طلحة  بعبد اهللا بن يسمى يوم ولد، وقد أُتِ
  .)٥(، ومساه عبد اهللا )٤(بتمرة

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣٩٤(البيان والتحصيل    )١(
  ) .٣/٣٩٤(، البيان والتحصيل )٤/٣٣٥(النوادر والزيادات    )٢(
 ني، ولد يف حياة  أمجعألمه  ، أخو أنس بن مالك عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري اخلزرجي النجاري   )٣(

.  بعد غزوة حنني، أقام باملدينة، وكان قليل احلديث، وولد له عشرة أوالد ذكور، كلهم قرأ القرآنالنيب 
  )٥/١٣(واإلصابة ) ٣/٢٨٥(أسد الغابة : انظر. ٨٤بل مات باملدينة سنة : استشهد بفارس، وقيل

حنك: ويقال. حبنك الصيب داخل فمهأن متضغ التمر، مث تدلكه : التحنيك   )٤( ه فهو حمنوك وم كْتنوح كهنح .
  ) .١٢١٠ص (، القاموس احمليط )٣/٣٦٥(، لسان العرب )١/٤٥١(النهاية : انظر

ف باملعىن، واختصره، وأصله عند البخاري يف كتاب العقيقة   )٥( باب تسمية املولودهذا حديث ساقه املصن ، 
، ومسلم يف كتاب اآلداب، باب استحباب حتنيك املولود )٣/٤٤٩) (٥٤٧٠(غداة ولد ملن مل يعق عنه 

كان ابن أليب : ولفظه عند البخاري، قال أنس  .، من حديث أنس )٣/١٦٨٩) (٢١٤٤(عند والدته 
 : أم سليم قالت؟ ما فعل ابين: قال، فلما رجع أبو طلحة، فقبض الصيب، فخرج أبو طلحة،طلحة يشتكي

 فلما أصبح أبو . واروا الصيب: قالت، فلما فرغ، فتعشى مث أصاب منها، فقربت إليه العشاء.هو أسكن ما كان
 .ا فولدت غالم.اللهم بارك هلما : قال. نعم: قال؟أعرستم الليلة : فقال، فأخربه‘طلحة أتى رسول اهللا 
 فأخذه النيب ، وأرسلت معه بتمرات،‘أتى به النيب  ف.‘  احفظه حىت تأيت به النيب :قال يل أبو طلحة

 فجعلها يف يف ، مث أخذ من فيه، فمضغها‘ فأخذها النيب . متراتٍ، نعم: قالوا؟أمعه شيءٌ : فقال،‘
  .اه عبد اهللا ومس،كه به وحن،الصيب

ــق [ إذا اتفـ
ــة  عقيقــــ
ــحى  وأضـ
أيهمــــــا  
م قــــــد ي[  

 

ة تــــسمي[ 
ــود  ]املول

 



 
 

  
 

٣٩٠  

  .)١(ومن مات قبل السابع؛ مل يعق عنه
: مالك يف املوطأ يف حالق رأس الصيب يوم السابع والصدقة بوزنه، فقال واختلف

ت فاطمةُ  نزبنت رسول اهللا كو احلسنِ واحلسنيِ وزينب ٢( رأس(كلثوم وأم )٣( ،
  . )٤( بوزن ذلك فضةفتصدقت
، وما هو من عمل الناس، )٥( ]وال خينت اليوم السابع: [مالك يف كتاب حممدوقال 

  . )٦(وما ذاك عليهم
  .)٧(ابن حبيبوباألول أخذ 

  . )٨(وال خينت اليوم ، وخينت يوم يطيق ذلك : قال مالك
: ويأكل منها، ويتصدق ا، ويطعم اجلريان، قال. وال بأس بكسر عظام العقيقة

  . )١٠( ، فإين أكره التقحم)٩( فأما أن يدعى إليها الرجال
  ـــــــــــــــــ

املنتقى : انظر. يف املبسوطوهو قول مالك ). ٤/٣٣٥(النوادر والزيادات . قاله ابن أيب زيد، ومل يعزه ألحد   )١(
  ).٤/١٨٧(للباجي 

،  ، ولدت يف حياة النيب  ، أمها فاطمة بنت رسول اهللا  القرشية اهلامشيةزينب بنت علي بن أيب طالب    )٢(
دا، وكانت مع أخيها احلسني ملا قتل، وزوجها أبوها من عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ، فولدت له أوال

أسد : انظر. ومحلت إىل دمشق، وحضرت عند يزيد بن معاوية، وكلمته بكالم يدل على عقل وقوة جنان
  ).٨/١٦٦(واإلصابة ) ٧/١٣٤(الغابة 

، ولدت قبل وفاة رسول ، أمها فاطمة بنت رسول اهللا  القرشية اهلامشيةأم كلثوم بنت علي بن أيب طالب    )٣(
، فولدت له زيدا ورقية، ومات عنها، مث تزوجها عون بن جعفر بن  ، وتزوجها عمر بن اخلطاب اهللا 

أيب طالب ومات عنها، فتزوجها أخوه حممد ومات عنها، مث تزوجها أخومها عبداهللا بن جعفر، فماتت 
  )٨/٤٦٤(واإلصابة ) ٧/٣٧٧(أسد الغابة : انظر. ولدها زيد بن عمر يف يوم واحدعنده، وتوفيت هي و

  ) .٢/٥٠١(املوطأ    )٤(
  ) .ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ) .٤/٣٣٦(النوادر والزيادات : انظر   )٦(
  ) .٤/٣٣٤(النوادر والزيادات : انظر   )٧(
  ).٤/٣٣٨(النوادر والزيادات : انظر   )٨(
  .اجلريان): ر(يف    )٩(
  ).فإين أكره الفخر: (، وفيه)٣/٣٨٦(البيان والتحصيل : انظر. النفج): ط(يف   )١٠(

ــق [  حلـــ
 ]رأســـــه

 

 ] ختانـــه[
 

يف كــسر [ 
ــام  عظــــ
ــة  العقيقـــ
واألكــــل 
منـــــــها  

]والصدقة  



 
 

  
 

٣٩١  

وال يعجبين أن جيعله : ابن القاسمأنه يبعث إىل اجلريان وال يدعوهم، قال : يريد
ا يدعو إليه ١(صنيع(.  

لطعام، ويدعو وحسن أن يوسع بغري الشاة العقيقة؛ إلكثار ا: )٢( ]ابن حبيبقال [
/  كانا يدعوان إىل: )٣( ونافع بن جبريبابن عمر وروي أن : قال. إليه الناس
  .  )٤(الوالدة

مس الصيب بشيء من دمها، وإنه ليقع يف قليب مـن شـأن العقيقـة    : مالكقال   وال ي 
  أدخلنـــاهم يف :  جيعلـــوم فيـــه، يقولـــونالنـــصارى واليهـــود يعملـــون مـــا/ أنّ

  . )٥(وإن من شأن املسلمني العقيقة. الدين
ملا كانت اجلاهلية عليه يقطعوا من : يكسر عظامها: ابن حبيب يف قول مالكقال 

. )٦(املفاصل ، وحيلقون رأس الصيب ، وجيعلون على رأس الصيب من دمها يف قطنة
  . )٨(وروي يف ذلك عن النيب . )٧(جيعلون مكان الدم خلوقًا و: ابن حبيبقال 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣٩٥(، البيان والتحصيل )٤/٣٣٦(النوادر والزيادات : انظر   )١(
  ).ح(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
. فل القرشي النوفلي، أبو حممد أو أبو عبد اهللا املدين اإلمام الفقيه بن عدي بن نونافع بن جبري بن مطعم    )٣(

وغريهم، وروى عنه عروة بن الزبري والزهري وعمرو بن  روى عن أبيه والعباس وعلي والزبري وعائشة 
مات سنة تسع وتسعني يف خالفة . دينار، وخلق كثري ، وكان من خيار الناس ، وكان يعد من فصحاء قريش 

  ) .٤/٥٤١(سري أعالم النبالء ). ٥/٢٠٥(الطبقات الكربى : انظر.  بن عبد امللك سليمان
  .واهللا أعلم. ومل أقف على األثر املروي عن ابن عمر ونافع) . ٤/٣٣٦(النوادر والزيادات    )٤(
  ) .٤/١٨٥(، املنتقى للباجي )٣/٣٨٤(البيان والتحصيل    )٥(
  ) .٤/٣٣٤(النوادر والزيادات : انظر   )٦(
  ) .٤/٣٣٤(النوادر والزيادات    )٧(
د ألحدنا لِا يف اجلاهلية إذا ونك: (، قالعن بريدة ) ٢٨٤٣ (أخرج أبو داود يف الضحايا، باب يف العقيقة   )٨(

ذبح شاة ولطخ رأسه بدمهاغالم ،وحنلق رأسه ونلطخه بزعفران،ا نذبح شاةً فلما جاء اهللا باإلسالم كن  .(
  ) .٤/١٤٧(، وابن حجر يف التلخيص احلبري ) ٩/٣٤٢(ححه ابن امللقن يف البدر املنري وص

كانوا يف اجلاهلية إذا : ، قالت كعن عائشة ) ٨/١٨(، وأبو يعلى يف مسنده )٤/٣٣٠(أخرج عبد الرزاق 
اجعلوا >:   رأسه فقال النيب فإذا حلقوا رأس الصيب وضعوها علىعقوا عن الصيب خضبوا قطنة بدم العقيقة

  ).٤٦٣(، واأللباين يف السلسلة الصحيحة )١٢/١٢٢(وصححه ابن حبان . <مكان الدم خلوقًا

 ]أ/١١٣ط[

 ]أ/١٥٠ر[



 
 

  
 

٣٩٢  

  . )١(ويعق عن اليتيم إذا كانت له سعة: قال مالك 
  . )٢ (×الذبيح إسحاق  : وقال يف العتبية
  . )٤(، وهو قول العراقيني)٣(×هو إمساعيل : وقال ابن حبيب

  
  )٥( ]مد اهللا وحسن عونه  حبمت كتاب العقيقة[ 

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ) .٤/٣٣٥(النوادر والزيادات    )١(
  ) .٤/٣٣٦(، النوادر والزيادات )١٨/٥٥(البيان والتحصيل    )٢(
، وانتصر )٥٨ص (تبيني الصحيح يف تعيني الذبيح :  يف رسالته اللطيفةن العريب املالكيوهو الذي رجحه اب   )٣(

ا ٧١-٥٨ص (من . له بأحد عشر وجه.(  
  ) .٤/٣٣٦(النوادر والزيادات    )٤(
  ) .ط(ليس يف [ ] ما بني    )٥(



 
 

  
 

٣٩٣  









 
 

  
 

٣٩٤  

q  
 

  : ، وقال تعاىل)١(﴾ l k j i h g f e d﴿: تعاىلقال اهللا 
﴿Z Y X W V U ﴾)فذكر حترمي اخلبائث يف هذه اآلية )٢ ،

خر، فحرم امليتة والدم وحلم اخلرت ير وما أُهِل مجلة من غري تفصيل، وبينها يف آيٍ أُ
لغري اهللا به، وما ذُبح على النصب واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل 

 X W V U T S R Q P ﴿:  وذبائح اوس، لقوله تعاىل)٣(السبع
Y﴾)٤(.  

  :وقد تضمن هذا التحرمي ثالثة معان
  .امليتة واملنخنقة وأخواما: التحرمي لعدم الذكاة، وهي: أحدها

صمٍ يف الذكاة، وهي: لثاينوا وس وما أهل لغري اهللا به وما ذبح على : لِوذبائح ا
  . النصب

صمٍ فيها، وهو: والثالث م العني ال لعدم الذكاة وال لوالدم وحلم اخلرتير وال : حمر
  . خالف يف هذه اجلملة 

ل  يف كل ذي ناب من السباع، وكل ذي خملب من الطري، ويف حلوم اخليواختلف
مر الوحش إذا تأنست، ويف حلوم اجلالَّل)٥(والبغال ر، ويف حواحلية )٦(ة واحلم ،

  ـــــــــــــــــ
  ).٤(املائدة    )١(
  ).١٥٧(األعراف    )٢(
 + , - . / 0 1 ! " # $ % & ' ) ( * ﴿: قال اهللا تعاىل  )  ٣(

 ).٣: املائدة (﴾2 3 4 5 6 7 8 9
  ).١٢١(األنعام    )٤(
وهو حيوان مركّب من الفرس واحلمار، و لذلك صار له صالبة احلمار وعظم . مجع بغل:  بالكسرالبِغال    )٥(

 ) .١/٤٥٤(، لسان العرب )١/١٧٩(حياة احليوان : انظر. آالت اخليل، وهو عقيم ال يولد له
لّة.  من احليوان اليت تأكل العذرةاجلالّلة: لةاجلالّ    )٦( جلّت الدابة : يقال. البعر، فوضع موضع العذرة: واجلِ

، وحترير ألفاظ )١/٢٨٨جلل (النهاية البن األثري : انظر. إذا التقطتها: اجلالّة واجتلتها؛ فهي جالّة وجالّلة
 .) ١٧٠ص (التنبيه 



 
 

  
 

٣٩٥  

  .والعقرب والفأرة والقرد وخرتير املاء
  .)١(]حالل وحرام وخمتلف فيها: وهي ثالث. [ما مات حتف أنفه: فامليتة
  .اآلية  سائلة، فهو حرام مراد ب)٢(ميت كل حيوان له نفْس: فاألول
ميت صيد البحر إذا مل يكن له حياةٌ يف الرب؛ فهو حالل؛ حلـديث جـابر                : والثاين

، مث قـال  . )٣(]ميتـة : فقال أبو عبيـدة   . [كنا يف غزاة، فألقى البحر لنا دابةً ميتة       : قال :
رزق أخرجـه اهللا    : ، فقـال  فأكلناه، مث ذكرنـا ذلـك لرسـول اهللا          . حنن يف سبيل اهللا   
ــل مع  ــيكم، فه ــه    إل ــلنا إلي ــا، فأرس ــيء فتطعمون ــه ش ــن حلم ــم م ــه / ك ــه فأكل    من

هو الطهور ماؤه احلل  :وقوله . )٤(أخرجه البخاري ومسلم، وقد اختصرته من مسلم  
  . )٥( ميتته

ميت حيوان الرب إذا مل تكن له نفس سائلة، وميت حيوان البحر إذا كانت له : الثالث
  .ال يؤكل إالّ بذكاة : وقيل. يؤكل وال حيتاج إىل ذكاة: حياةٌ يف الرب، فقيل

  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من     )١(
 )٥٩ص (، التلقني )٢٧ص (القونني الفقهية : انظر. الدم: واملراد بالنفس السائلة .بري: زيادة) ط(يف     )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من     )٣(
، ومسلم )٣/١٦٥() ٤٣٦٢(أخرجه البخاري يف املغازي، باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عريا لقريش    )٤(

  .وقد اختصره املؤلف من مسلم كما ذكر). ٣/١٥٣٥) (١٩٣٥(يف الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر 
، وأمحد يف املسند )١/٢٢) (٤١(أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء    )٥(

، والترمذي يف الطهارة، باب ما )١/٢١) (٨٣(، وأبو داود يف الطهارة، باب الوضوء مباء البحر )٢/٣٦١(
، وابن )١/٥٠) (٥٩(، والنسائي يف الطهارة، باب ماء البحر )١/١٠٠) (٦٩(جاء يف ماء البحر أنه طهور 

وصححه مالك . ، عن أيب هريرة )١/١٣٦) (٣٨٦(ماجه يف الطهارة وسننها، باب الوضوء مباء البحر 
، )٤/٤٩(، وابن حبان )١/٥٩(ذي والنسائي وابن خزمية ، والترم)١/٤١علل الترمذي : انظر(والبخاري 

  .وما بعدها) ١/٣٤٨(البدر املنري البن امللقن : انظر. ، وغريهم)٥٦-٢/٥٥شرح السنة (والبغوي 

 ]أ/١١٤ط[



 
 

  
 

٣٩٦  

  فصل
  : املنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما أكل السبع على أربعة أوجه

، ولو ترك لعاش .  به من ذلك حرامفما مات منها مما نزل وما مل ميت منه فذكي
وإن مل ترج حياته، وكان ما حدث به من ذلك يف موضع الذكاة كفري . حاللٌ

  .األوداج؛ مل يؤكل
  :)١( إذا مل يكن يف موضع الذكاةواختلف
  .ال يؤكل: وقيل. يذكّى ويؤكل: فقيل

ردية من جبل فيندق عنقها، أو اندق منها ما يعلم أا  يف املتمالك يف املدونةوقال 
  .)٢(تؤكل، ما مل يكن خنعها: ال تعيش معه، قال

ق بني انقطاع النخاع وغريه، وروي عن ابن القاسم أا تؤكل، وإن انتشرت  وفر
  .)٣(احلشوة

ذكيتم من غري هذه : فقيل. )٤(﴾ 3 4 5﴿:  يف معىن قول اهللا تعاىلواختلف 
  .)٥( ذكرها، وأنه استثناء منقطعاملتقدم
  .)٦(إالّ ما ذكيتم من هذه املذكورة: وقيل

؛ ألنه ال خالف أن اآلية يف املنخنقة وأخواا ليست على عمومها، وهو أحسن
وإن مل تكن اآلية . ولو كانت على عمومها؛ مل تؤكل، وإن ذكيت وكانت ترجى حياا

 للحديث الذي يف الشاة )٧(]أحسن[على عمومها؛ كان محلها على ما مات من ذلك 
  ـــــــــــــــــ

 .هذا هو الوجه الرابع  ) ١(
  ).٣/٦٨ (املدونة   )٢(
  ).٤/٣٧٠(الزيادات ، والنوادر و)٣/٦٦ (املدونة: انظر   )٣(
  ).٣(املائدة    )٤(
 ).٨/٦٦(تفسري الطربي : انظر  )  ٥(
 ).٨/٦٣(تفسري الطربي : انظر  )  ٦(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(

حكــــــم [ 
ــة  املنخقـــ
واملوقـــوذة 
واملترديـــة 
والنطيحــــة 
ومـــا أكـــل 

  ]الـــــسبع 
 

ــصيل [  تفــ
القــــول يف 

إال {: معىن
  ]}ما ذكيتم 



 
 

  
 

٣٩٧  

 ا املوت فسوبقت بالذكاة، فأجاز النيب اليت نزل١( أكلها(.  
، أو من )٢(وال فرق بني أن تكون أشرفت على املوت من علَّة نزلت ا يف أحشائها

  .األشياء[هذه 
اء؛ لو كان املراد باآلية ما مات من هذه األشي: وقد احتج من منع أكلها، بأن قال

  . يغين عن ذلك)٤(﴾ ! " #﴿:  وغريه لكان قوله تعاىل)٣(]اخلنق
ما مات حتف نفسه، ليس ما مات من هذه : وليس كما قال، ألن امليتة عند العرب

  . األشياء
ن اهللا تعاىل احلكم فيما مات من هذه األشياء[ ؛ ألمكن أن يقع فهم )٥(]ولو مل يبي

ا حالل، وأن احلكم فيها خبالف موا حتف نفسها، أو يشكل عندهم احلكم يف أ
  .ذلك، فأخرب اهللا تعاىل أن احلكم فيها التحرمي 

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
من ) ٣/٤٥٧) (٥٥٠١(أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد، باب ما أر الدم من القصب واملروة واحلديد    )١(

ا، فكسرت : حديث كعب بن مالك  ا بسلع، فأبصرت شاةً من غنهما موت أنّ جاريةً هلم كانت ترعى غنم
 فأسأله، أو حىت أرسل إليه من يسأله، فأتى النيب ال تأكلوها حىت آيت النيب : فقال ألهله. حجرا فذحبتها به

- صلى اهللا عليه وسلم بأكلها- أو بعث إليه فأمر النيب .   
  .جسمها): ر(يف    )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٣(املائدة    )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(



 
 

  
 

٣٩٨  

  فصل
وحرم اهللا تعاىل الدم يف هذه اآلية مجلةً من غري تقييد، وقيد ذلك يف سورة 

  . )٣) (٢(فوجب رد املطلق إىل املقيد. [)١(﴾z y﴿: األنعام، فقال تعاىل
 ! " ﴿: ، ناسخ لقوله)٤(]﴾z y x﴿: قوله: انابن شعبوقد قال 

$ #﴾)٥(.  
ــط؛ ألنّ  ــذا غل ــه     / وه ــالف أن ــة، وال خ ــدة مدني ــة واملائ ــام مكي ــورة األنع   س

   .ال تنسخ آية مدنية بآية مكية
بهائم، كله جنس؛ دم بين آدم وال:  يف غري املسفوح، فقال مرةقول مالك واختلف

  . )٦(وما يؤكل حلمه وما ال يؤكل، ودم احلوت والرباغيث
وإذا كان عنده . )٧(الدم كله جنس، دم احلوت ودم الشاة: مساع أشهبوقال يف 

ا فهو حرام جنس.  
ا ٨(ال تعاد الصالة من الدم اليسري: وقال أيض(هللا تعاىل، قال ا :﴿z y x ﴾)٩(.  

 أا كوقد جاء عن عائشة : قال. )١٠( احملرم املسفوح:قال حممد بن مسلمة
  ـــــــــــــــــ

  ).١٤٥(األنعام    )١(
د إذا احتد احلكم  ) ٢( ظران. ، وخالف فيه احلنفية والسبب هو قول أكثر العلماءمحلُ املطلق على املقي :

 )٤٨٣-١/٤٨٢(، وقواطع األدلة للسمعاين )٢/٧٦٥(، روضة الناظر )١٠٨ص (احملصول البن العريب 
تفسري : وانظر). ١/٧٩(أحكام القرآن . نقل ابن العريب اإلمجاع على محل املطلق على املقيد يف اآليتني  ) ٣(

 )٦/٢١٣(، أضواء البيان )٢٢٢، ٢/٢٢١(القرطيب 
  ).ط(اقط من ما بني املعكوفني س   )٤(
  ).٣(املائدة    )٥(
  ).٢١ -١/٢٠ (املدونة   )٦(
  ).١/٨١(، واملنتقى للباجي )٢١-١/٢٠ (املدونة: انظر   )٧(
  ).١/٢٠ (املدونة: انظر   )٨(
  ).١٤٥(األنعام    )٩(
 ).٤/١٠٦(الذخرية : انظر  )١٠(

]ب/١١٤ط[

حرمة أكل  [ 
 ]الـــــــدم

 



 
 

  
 

٣٩٩  

﴾ التبع املسلمون ما يف العروق كما  z y x﴿: لوال أنَّ اهللا تعاىل قال: قالت
  .  )١(اتبعته اليهود

رطبخ البلدم؛ فال يكون على الناس ويكون يف اللحم ا ، وفيها الصفرة)٢(مةوقد ت
  . )٣(غسله
  .ولو كان قليله ككثريه؛ لكان كبعض النجاسات تقع يف الطعام فال تؤكل: قال
  :الدماء على وجوه: الشيخ  قال

        ٤(وليس بأعلى رتبة مـن حلمـه   . قليله وكثريه  /فدم كل حيوان ال يؤكل حلمه حرام( 
ولـيس بـأعلى    . اة حرام قليله وكثريه   ودم كل حيوان يؤكل حلمه له نفس سائلة قبل الذك         

وهـو أول  . )٥ (]وألنـه داخـل يف املـسفوح قبـل الـذكاة     [رتبة من حلمـه قبـل الـذكاة،      
ـي حـرم      . املسفوح؛ ألنه مجلة الدم يف اجلسم، وإذا زاد اجلـرح زاد الـسفح             فـإن ذُكِّ

 املسفوح وحده، وهو الذي خيرج عند الذبح، فإن استعملت الشاة قبل أن تقتطع وقبل    
  .أن يظهر منها الدم، كاليت تشوى؛ جاز أكلها، وال خالف يف ذلك

  . )٦(حرام: مرة [فقال إذا قُطعت وظهر الدم، واختلف
[وقال . )٧ (]ومحل اإلباحة فيه ما مل يظهر؛ ألن اتباعه من العروق حرج٨(]مالك( 

  ـــــــــــــــــ
أخرجه سعيد بن منصور يف ، {وإمنا جاء عن عكرمة موىل ابن عباس .  < أجده عن عائشة هذا األثر مل   )١(

 ابن العريب املالكي يف أحكام  <وعزاه إىل عائشة ). ٨/٧٠(وابن جرير الطربي يف تفسريه ) ٥/١١٠(سننه 
 ).٢/١١(، وابن تيمية يف دقائق التفسري )٢/٢٩١(القرآن 

 :انظر. ر املعروف باحلجاز واليمنج املتخذة من احلَ: وهي يف األصل،امر بِ: ومجعها.ا مطلقًرد القِ:الربمة  )  ٢(
 )١/١٢١(األثر احلديث والنهاية يف غريب ، )٨/٢٧٢(العني 

، وعبد الرزاق )٨/٧١(، وابن جرير الطربي يف تفسريه )١٤/٦٢٢املطالب العالية (أخرجه مسدد يف مسنده    )٣(
  .بنحو ما ذكره املصنف) ٤/٥٢٠(نف يف املص

  .دمه): ر(يف    )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٤/١٠٦(الذخرية : انظر   )٦(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(

]ب/١٥٠ر[
 الــــــدماء[

  ]على وجوه 
 



 
 

  
 

٤٠٠  

زالة فلو قُطِع اللحم على هذا بعد إ؛ ﴾ z y x﴿:  لقول اهللا تعاىل)١(حالل: مرة
  . ال حيرم، وجاز أكله بانفراده-فخرج منه دم :  يريد-املسفوح 

ليس : فقال الشيخ أبو احلسن، فاختلف فيهودم ما ال حيتاج إىل ذكاة وهو احلوت 
 على االستحسان، فعلى هذا )٣( يف غسله، ومحل قول مالك يف املدونة)٢(بنجس

  .يكون حالالً
ا           والقول األول أحسن   فلما كان الدم حرام ،ى من حيوان الرب ، ألن احلوت كاملذكَّ

ا من احلوت؛ لعموم قوله       ال    $﴿: مع وجود الذكاة؛ كان حرام ألن الـدم حـرام ،﴾
ا كالذي يكون يف بعض احلوت؛ كـان كاملـسفوح        . لعلَّة سائالً جاري فإن كان ذلك الدم

؛/ وإن كــان غــري . مــن حيــوان الــرب   مثلــه   جــرى علــى اخلــالف يفســائلٍ وال جــارٍ
  .من الربي 

  : فيما كان ليس له نفس سائلة واختلف
فعلى القول إنه حيتاج إىل ذكاة حيرم ما كان من دمه قبل الذكاة، وخيتلف فيما ظهر 

  . بعد الذكاة 
وعلى القول أنه ال حيتاج إىل ذكاة يكون ما كان منه يف حال احلياة أو بعدها سواء، 

  .ر وبان من اجلسم  فيه إذا ظهخيتلف
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٠٦(الذخرية : انظر   )١(
  ).١/٨١(املنتقى : انظر   )٢(
  ).١/٢٠ (دونةامل: انظر   )٣(

 ]أ/١١٥ط[



 
 

  
 

٤٠١  

  فصل
، وورد النص بذكر اللحم؛ ألنه الغالب واألكثر)١(وحلم اخلرتير وشحمه حرام  .

وحكم اجللدِ حكم .  واللحم)٢(واملراد حترمي املعتاد باألكل من احليوان، وهو الشحم
، وقد تؤكل الشاة مسيطًا ؛ ألنه حلم إمنا و. ، فيكون ذلك مما يستطاب منها)٣(اللحمِ

تعاف النفس اجللد إذا بان من اللحم وال يباع، وال بأس باالنتفاع به بعد دباغهِ قياسا 
 على جلد امليتة إذا دبغ؛ ألن كليهما حرام.  

 يف امليتة أنَّ التحرمي ليس يف مجيع وجوهها، وأنَّ ذلك يف وقد أبان النيب 
  .، وأباح االستخدام )٥( والبيع)٤(األكل

  .)٦(ال ينتفع به بعد الدباغ خبالف جلد امليتة: و بكر األريوقال الشيخ أب
  .ألنَّ النص ورد يف جلد امليتة، ومل يرد يف جلد اخلرتير : يريد

ابن وقال . )٧( للخرازة يف املبسوطمالك يف االنتفاع بشعره ، فأجازه واختلف
  . )٨(بيعه وهو كصوف امليتةال بأس ب: يف العتبية القاسم

  ـــــــــــــــــ
  .وجسمه): ر(يف    )١(
  .اجلسم): ر(يف    )٢(
ه وأمسطه مسطًا: السميط   )٣( إذا نظفته من الشعر باملاء احلار لتشويه، فهو مسيط : سمطْت اجلدي أمسِطْ

ا يفعل ا ذلك يف الغالب ومسموط، وأصل السمط أن يرتع صوف الشاة املذبوحة باملاء احلار، وإمن
شوى ٤٠١-٢/٤٠٠مسط (، والنهاية البن األثري )٣/١١٣٥مسط (الصحاح : انظر. لت( 

أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد، باب جلود امليتة : ، وجواز االنتفاع جبلدها حديث حترمي أكل امليتة   )٤(
هِ بن عن ) ١/٢٧٦) (٣٦٣(يض، باب طهارة جلود امليتة بالدباغ ومسلم يف احل) ٣/٤٦٢) (٥٥٣١( د اللَّ بع

هِ ،عباسٍ رضي اهللا عنهما  ولَ اللَّ سنَّ ر ا  أَ لَّ ةٍ فقال ه تياةٍ م ش ر بِ ا انتفعتم م ابِه ه ةٌ : قالوا ؟ بِإِ تيا م هن  إمنا :قال، إِ
ا لُه م أَكْ ر ح .  

ومسلم ) ٢/١٢٣) (٢٢٣٦( أخرجه البخاري يف البيوع، باب بيع امليتة واألصنام :امليتةحديث حترمي بيع    )٥(
 أَنه عن جابر بن عبد اهللا) ٣/١٢٠٧) (١٥٨١(يف املساقاة، باب حترمي بيع اخلمر وامليتة واخلرتير واألصنام 

هِ  ولَ اللَّ سمسع ر  ِح فَت ام الْ قِيلَ يقول ع امِ فَ نأَص زِيرِ والْ خِن ةِ والْ تيالْم رِ و مخ رم بيع الْ ح ه ولَ سرو ه نَّ اللَّ ةَ إِ وهو بِمكَّ
ستصبِح ا الناس فقال  يو ود لُ ج ن ا الْ ه د يو ن فُ ا الس ى لَ ةِ فإنه يطْ تيالْم وم حش تأَي هِ أَر ولَ اللَّ سهو اليا ر 

هِ  رام ثُم قال رسول اللَّ ح  م وه ثُ لُ مج ا أَ هوم ح عليهم ش مر ا حعز وجل لَم ه نَّ اللَّ ود إِ هلَ اهللا الْي ات د ذلك قَ عِن
ه نوا ثَم لُ أَكَ وه فَ اع ب.   

  ).٤/٣٧٧(النوادر والزيادات    )٦(
  .ال بأس أن خيرز بشعر اخلرتير: عن مالك) ٤/٣٧٧(والذي يف النوادر والزيادات . للجزارة): ط(يف    )٧(
  ).٨/٤٦(البيان والتحصيل    )٨(

ــم [ حكــ
ــم  حلــــ
ــر  اخلرتيـ
وشــحمه 

ــده    ]وجل
 



 
 

  
 

٤٠٢  

ال خري فيه ليس كصوف امليتة، وهو كامليتة اخلالصة، وكل شيء منه : أصبغوقال 
ا ا وميت ١(حمرم حي(.  

، فلم يدخل الشعر يف التحرمي، )٢(﴾ % &﴿:  ،لقول اهللا تعاىلواألول أحسن
؛ ألن القصد اجتناب أكله مجلةً )٣(واللنب منه حمرم .  

  .يما أهل لغري اهللا به وقد تقدم القول ف
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٨/٤٦(البيان والتحصيل    )١(
 ).١٧٣(البقرة   )  ٢(
  .الفضيلة): ر(يف    )٣(



 
 

  
 

٤٠٣  

  فصل
عبد امللك بن املاجشون يف كتاب ابن  يف كل ذي ناب من السباع ، فقال واختلف

 )٣(أكل :؛ لقول النيب )٢( والكالب حرام)١(األسود والنمور والذئاب واللبية: حبيب
كل ذي نابٍ من السباع حرام )٤(.  

 حترمي أكل ذي )٥(]باب: [وعلى هذا يدلُّ قول مالك يف املوطأ؛ ألنه قال يف الرسم
  . )٦(ناب من السباع، مث أدخل احلديث

 o n m l k j i ﴿: هي مكروهة؛ لقول اهللا تعاىل: األري وابن اجلهموقال 

s r q p٨()٧(﴾ اآلية( .  
  : واألول أصوب لوجوه

﴾ إخبار عن املاضي، وال يقضي ذلك على أنه ال           k j﴿: أنَّ قوله تعاىل  : أحدها
  .)٩(يف املستقبل، وال أنه ال يرتل عليه حترمي تلك األربع/ جيد 

جد، فحرم ذبائح اوس واخلمر ومها مطعومان، ومل : والثاين أنَّ ذلك قد و
  .)١٠(تتضمن تلك اآلية حترميهما

  ـــــــــــــــــ
، وهي أنثى األسد، واللبأة واللبوة ساكنة الباء غري مهموزة، )اللبؤ): (٤/٣٧٢(جاء يف النوادر والزيادات   ) ١(

 )٤/٣٧٥(، وحياة احليوان للدمريي )١٥/٢٧٦(ذيب اللغة : انظر. لغتان فيها
  ).٤/٣٧٢(النوادر والزيادات    )٢(
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(
) ١٠٥٩(أخرجه مالك واللفظ له يف املوطأ، كتاب الصيد، باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباع    )٤(

ؤكل من احليوان، باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباع ، ومسلم يف الصيد والذبائح وما ي)٢/٤٩٦(
  .، عن أيب هريرة )٣/١٥٣٤) (١٩٣٣(

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٢/٤٩٦(املوطأ    )٦(
  ).١٤٥(األنعام    )٧(
  ).٤/٣٧٢(النوادر والزيادات    )٨(
  ).٩/٨٢(تفسري القرطيب : انظر   )٩(
  ).٣/٤٨٠(احملرر الوجيز : انظر  )١٠(

]ب/١١٥ط[

حكم أكل  [ 
ــاب  ذي النـ

 ]من السباع 
 



 
 

  
 

٤٠٤  

مأن اآلية مكية واحلدي: والثالث وال )١(ث مدين، واملتأخر يقضي على املتقد ،
 عن أكل كل ذي ناب ى رسول اهللا :  يف قوله )٢(يعترض هذا حبديث أيب ثعلبة

 مقيد، واملقيد )٤(وحديث أيب هريرة . ؛ ألنه حيتمل حترمي الكراهية)٣(من السباع
  . )٥(يقضي على املطلق

 أن احلكم فيه واألسدِ ابن اجلالبهو مكروه، وحكى : ، فقيل  يف الضبعواختلف
  .)٦(سواء

 )٧(متَّ كتاب األطعمة 

  
  

  


  ـــــــــــــــــ

  ).٩/٨٠(، تفسري القرطيب )٣/٤٨١(احملرر الوجيز : انظر   )١(
شين    )٢( صحايب مشهور بكنيته، واختلف يف امسه واسم أبيه اختالفًا كثريا، أسلم وبايع حتت : أبو ثعلبة اخلُ

ث، ومات يف مصاله ببيته وهو عدة أحادي الشجرة، مث نزل الشام، وبقي ا حىت وفاته، وروى عن النيب 
) ٦/٤٣(أسد الغابة : انظر. مات سنة مخس وسبعني:  وقيل ساجد، وذلك يف أول خالفة معاوية 

  ).٧/٥٠(واإلصابة 
ومسلم واللفظ له ) ٣/٤٦٢) (٥٥٣٠(أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع    )٣(

وان، باب حترمي أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من الطري الصيد والذبائح وما يؤكل من احلي
)٣/١٥٣٣) (١٩٣٢.(  

 " . أكل كلِّ ذي ناب من السباع حرام ): " ٤٠٣: (تقدم ذكره وخترجيه قريباً ص   )٤(
 )٢٨٩-١/٢٨٥: (احكام الفصول يف أحكام األصول :  انظر )  ٥(
  ) .١/٤٠٦(التفريع    )٦(
  .العقيقة ): ط(يف    )٧(



 
 

  
 

٤٠٥  








 
 

  
 

٤٠٦  

q  
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

)١(  

 يف أربعة مواضع يف كتابه؛ باإلباحة، ومبا يتضمن )٢(ذكر اهللا عز وجل اخلمر
  .ة والتحرمي يف وقت دون وقت، وبالتحرمي مجلةً من غري ختصيص لوقت الكراهي

 G F ، ﴿)٣(﴾ 3 4 5 6 7 8 9 : ; >﴿: قوله سبحانه: فاألول
L K J I H﴾)٤(.  

  .)٥(﴾́  º ¹  ̧¶ µ « ¼ ½ ¾ ¿﴿: قوله: والثاين
  .)٦(﴾ z y x w v } | { ~﴿: قوله: والثالث
﴾ * + , - $ % & ' ) ( ﴿: قوله عز وجلَّ: والرابع
  . )٧(اآليتني

  : فتضمنت اآلية األوىل اإلباحة لوجوه

  ـــــــــــــــــ
  .هذا الكتاب نسخ من نسخة برلني   )١(
 بذلك اخلاء وامليم والراء أصل واحد يدل على التغطية واملخالطة يف ستر، ومسيت اخلمر: اخلمر   )٢(

درك: وقيل. ملخامرا العقل غطى حىت تا تا ألوهي مؤنثة يف اللغة الصحيحة املشهورة. مسيت مخر .  
ا أو نيئًا: ويف الشرع ا، مطبوخ ا أو نقيعوهذا قول مالك والشافعي . هي كل شراب مسكر، سواء كان عصري

ما اعتصر من العنب والنخلة، فيغلي بطبعه دون عمل : وذهب أهل الرأي إىل أن اخلمر. وأمحد وأهل األثر
، )٢/٢١٥مخر (، ومعجم مقاييس اللغة )٢/٦٤٩مخر (الصحاح : انظر. النار، وما سوى ذلك ليس خبمر

  ) .٢/٥٥١: (، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين ) ٩٩-١/٩٨(وذيب األمساء واللغات 
  ).٦٦(النحل    )٣(
  ).٦٧(النحل    )٤(
  ).٢١٩(البقرة    )٥(
  ).٤٣(النساء    )٦(
  ).٩١-٩٠(املائدة    )٧(

ــر [  ذكـــــ
ــر يف  اخلمـ
ــاب اهللا    ]كت

 



 
 

  
 

٤٠٧  

 © ª » ¬ ® ﴿: أنَّ القصد ا ومبا قبلها من قوله سبحانه: أحدها
 P O N M L K J I ﴿:  وما بعدها إىل قوله)١(﴾¯

U T S R Q﴾)به وسخره )٢ ؛ بيانُ نعمه عندنا، وما من
  .)٣(وأباحه، فلم يدخل ما حرمه علينا، ومنعنا منه

  . أنه قرنه باأللبان، وعطفه عليها : والثاين
، وأمجع الناس على أا كانت حالالً باملدينة مث حرمت، )٤(اآلية مكية: والثالث

وأا مل تكن حمرمة مث أحلَّت مث حرمت، فبان ذا أن السكر منها مل يكن حمرما، 
  .وأنَّ هذا هو الصحيح من القول

كَر: يل يف ذلك ، فقوقد اختلف اخلمر: الس .   
  ]أ/١٥١ر[  /.)٥(النبيذ: وقيل
أنه ما يسكره، وقد عقلت : والصحيح. )٦(ما كان شربه حالالً كالنبيذ واخلل: وقيل

 y x w v ﴿: العرب السكر ما هو، وبين ذلك قول اهللا سبحانه
z﴾)٧( وقول النيب ، :حرام كل شرابٍ أسكر) ٨(.   

  ـــــــــــــــــ
  ).٥(النحل    )١(
  ).٨١(النحل    )٢(
  .طبعة دار الكتب العلمية) ٣/١٣٣(أحكام القرآن البن العريب : ظران   )٣(
  ).٣/١٣٣(أحكام القرآن البن العريب : انظر   )٤(
 ألنه ينبذ فيه أي يطرح وهو فعيل مبعىن مفعول كقتيل ؛ هو نبيذ التمر والزبيب وغريمها مسي به:النبيذ   )٥(

  .)٤٦ص  (للنوويتنبيه حترير ألفاظ ال: انظر. وجريح وذبيح
ة، وأجوده خل اخلمر: والطائفة منه.  ما محض من عصري العنب وغريه، عريب صحيح:اخلل   )٦( ، مركب خلَّ

: خل، ص(القاموس احمليط : انظر. نافع للمعدة واللثة والقروح اخلبيثة واحلكّة. من جوهرين حار وبارد
  ).٤/١٩٨خلل (ب ، ولسان العر)١٢٨٤

  ). ٤٣(النساء    )٧(
، ومسلم يف األشربة، باب )٤/١٢) (٥٥٨٥ ( من العسل وهو البتعأخرجه البخاري يف األشربة، باب اخلمر   )٨(

كل شراب : ، بلفظ<، من حديث عائشة )٣/١٥٨٥) (٢٠٠١(بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام 
  .و حرامأسكر؛ فه



 
 

  
 

٤٠٨  

وال حاجة بنا إىل محل اآلية على غري ظاهرها مبا قررناه من أن اآلية مكية، وأن 
 مل تكن حمرمة حينئذ، وإمنا حيتاج إىل اخلروج عند ذلك لو كان نزوهلا بعد آية اخلمر

  .املائدة 
املنافع التلذذ بشرا، : قيل﴾  ¾ ¿﴿:  لقولهوتضمنت اآليةُ الثانيةُ اإلباحةَ

وتضمنت الكراهيةَ وأن الترك أوىل . )١(وأخذ األمثان يف بيعها، والربح فيمن جتر ا
هو ما يدخل على من شرا مما هو مذكور يف اآلية : قيل. ﴾ « ¼ ½﴿: لقوله

حيمل على ، ومل )٢(األخرى من العداوة والبغضاء، وتصد عن ذكر اهللا وعن الصالة
ا بأمر واحد ت إىل ذلك، وال جيتمع التحرمي والتحليل معالتحرمي وإن أد.  

وتضمنت اآليةُ الثالثةُ إباحةَ الشرب دون الشرب، ومنع الشرب الذي ينكر يف وقتٍ 
ا من  ا ومل يذهب ذلك عنه، وإذا كان بعيد يعلم أنه إذا أتى وقت الصالة كان سكران

ب عنه قبل وقت الصالة مل حيرم، وقد كان اخلطاب باآلية وقت الصالة يعلم أنه يذه
وإعالم الصحابة هلا حني نزوهلا وهم عقالء غري سكارى، وخوطبوا مبا يفعلونه بعد 

  .)٣(ذلك
 $ ﴿: وتضمنت اآليةُ الرابعةُ حترميها مجلةً من غري ختصيصٍ لوقت، قال عز وجلّ

 5 4 3 2 1/ . - , + * ) ( ' & %
 < ; : 9 8 7 6 E D C B A @ ? > =﴾)نت )٤فتضم 

  : التحرمي من وجوه ثالثة
املساواة بينها وبني األنصاب اليت كانت تعبد، وهي حمرمة باإلمجاع، : أحدها

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٦٧٦(تفسري الطربي : انظر   )١(
  ).١/٢٥٣(تفسري البغوي : انظر   )٢(
  ).٥٦٠- ٢/٥٥٩(احملرر الوجيز : انظر   )٣(
  ).٩١-٩٠(املائدة    )٤(



 
 

  
 

٤٠٩  

  .فكذلك اخلمر
جز: والثاين . فعمعها ذا االسم، وخمرج ذلك خمرج التعليل. تسمية مجيع ذلك رِ

محمر يف قولهوقد أخرب أن الرجز  :﴿ t s r q p o n m l k j i 
¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u﴾)وقال)١ ، :﴿ » 

¾ ½ ¼﴾)٢(.  
والنهي من اهللا عز وجلّ على الوجوب حىت ، ﴾ -﴿: قوله عز وجلَّ: والثالث

  . )٣(يقوم دليلُ الندب
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).١٤٥(األنعام    )١(
  ).٣٠(احلج    )٢(
  ).١/٢٠١(، وإحكام الفصول للباجي )٦٠-٥٨ص (املقدمة يف األصول البن القصار : انظر   )٣(



 
 

  
 

٤١٠  

  فصل
، وهو املسكر ، وحاللٌ ، وهو ما مل يسكر: )١( األشربة أربع وال صار إىل حمرم ،

 )٢(حالة يشك يف سكره، ومل يصنع على صفةٍ يسرع إليها السكر كاخلليطني من البسر
  . والتمر وغريمها، مما يكون كل واحد منهما مخرا بانفراده

 ما يسرع أو جائز، وهو أن جيعل يف النبيذ. وخمتلف فيه، هل هو حكم اخلليطني
ا مثل عكر النبيذبه، وال يكون بانفراد والتربة، وما يكون اإلسراع من الوعاء )٣(ه مسكر 

  .، وما يصنع للخل ، وكاخلليطني من اخلل)٥( واملزفت)٤(كالدباء
. عصري العنب: فاألول. جممع على حترميه، وخمتلف فيه : واملسكر على وجهني

  .طبوخه مطبوخه، وعصري غريه وم: والثاين
  . أن مجيع ذلك حرام)٧(، والشافعي وأصحابه)٦(فقول مالك ومجيع أصحابه

 هو قول : القاضي أبو احلسن ابن القصار والصدر األول، قال وهو قول الصحابة 
    .)٨(عمر وعلي وابن عباس وسعد بن أيب وقاص وابن عمر وأيب هريرة وعائشة

 عليه، وألنه إمجاع قوع اسم اخلمروهذا هو الصحيح من القول؛ لورود النص ولو
: وامع عليه بالنص قول النيب . الصحابة، وللعلة اجلامعة بينه وبني اخلمر

تني النخل والعنب من هاتني الشجراخلمر)٩( .  
  ـــــــــــــــــ

 .احملرم واحلالل واملختلف فيه: وذكر ثالثًا. أربع: قال األشربة    )١(
سر    )٢( والواحدة بسرة، قبل أن يرطب:  والبسر من التمر .بفتح الباء خلط البسر بالتمر وانتباذمها معا: الب .

  .)١/١٢٦ بسر(البن األثري النهاية ، )٧/٢٥٠(العني :  انظر.الغض من كل شيء: والبسر
ر ( و حنوهو الزيت من ورسب خثر ما بفتحتني العكر    )٣( را ( الشيء ) عكِ  يرسب مل إذا تعب باب من ) عكَ

ره   ).١/٣١٩(ومعجم لغة الفقهاء ) ٤٢٤عكر، ص (املصباح املنري : انظر. خائِ
دبب  ( البن األثريالنهاية: انظر. ون فيها فتسرع الشدة يف الشرابالقرع واحدها دباءة كانوا ينتبذ: الدباء    )٤(

٢/٩٦(.  
  .)٢/٣٠٤زفت (النهاية . بضم امليم وتشديد الفاء، الوعاء املطلي بالزفت: املزفت    )٥(
  ).١/٤٦٨(املعونة : انظر    )٦(
  ).١٠/١٦٨(روضة الطالبني : انظر    )٧(
  ).١٢/٤٩٥(ة يف املغين حكاه عنهم ابن قدام    )٨(
من حديث ) ٣/١٥٧٣) (١٩٨٥(أخرجه مسلم يف األشربة، باب بيان أن مجيع ما ينبذ مما يتخذ من النخل    )٩(

    .أيب هريرة 

أحكــــام  [ 
   ]األشـــربة

 

املـــسكر [ 
علــــــــى 
ــني    ]وجهــ

 



 
 

  
 

٤١١  

كل مسكر مخر، :  >وقال . )١ ( كل مسكر مخر، وكل مسكر حرام: >وقال 
  .  )٢( وكل مخر حرام

كل :  > يعمل من العسل، فقال )٤( يعمل من الشعري، والبتع)٣(وسئل عن املِزر
  .)٥ ( مسكر حرام

 السؤال عن األجناس اليت تسكر ال عن القدر من القلة وقد كان السبب يف جوابه 
وهذه األحاديث أخرجها مسلم يف صحيحه، ووافقه يف احلديث اآلخر . والكثرة 

   .)٦(البخاري واملوطأ
 وقال أنس :مت اخلمر راألعناب إال قليالً، وعامة مخرنا ، وما ح جند مخر

  .)٧(والتمر البسر
ا ت، وما كانت لنا مخر غري فضيخكم هذا الذي إن اخلمر: وقال أيضمرتسمونه  ح

 ورجاالً من أصحاب رسول اهللا )٩(، وإين لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب)٨(الفضيخ
  ـــــــــــــــــ

من حديث ) ٣/١٥٨٧) (٢٠٠٣(أخرجه مسلم يف األشربة، باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام     )١(
  . {ابن عمر 

من حديث ) ٣/١٥٨٨) (٢٠٠٣( األشربة، باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام أخرجه مسلم يف    )٢(
  . {ابن عمر 

زر    )٣(   .)٤/٣٢٤مزر  ( البن األثريالنهاية.  أو احلنطة،من الشعري: وقيل. نبيذ يتخذ من الذرة:  بالكسراملِ
  .)١/٩٤بتع (البن األثري النهاية . نبيذ العسل وهو مخر أهل اليمن: التاء بسكون البتع    )٤(
باب بيان  ، ومسلم يف األشربة، )٤/١١٤) (٦١٢٤( يسروا أخرجه البخاري يف األدب، باب قول النيب     )٥(

  .، من حديث أيب موسى األشعري )٣/١٥٨٦) (١٧٣٣(أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام 
من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٢/٤٨٥) (١٠٤٨(ك يف الضحايا، باب ادخار حلوم األضاحي أخرجه مال  )  ٦(

 ~.  
  ).٤/١٢) (٥٥٨٠( من العنب أخرجه البخاري يف األشربة، باب اخلمر   )٧(
 أن غري من وحده البسر من يتخذ شراب: والفضيخ. وافتضخته البسر فضخت وكذلك. شدخته: فضخت رأسه    )٨(

  ).٧/٣٢١فضخ (، وتاج العروس )١/٤٢٩فضخ ( الصحاح .النار متسه
خالد بن زيد بن كليب، األنصاري النجاري، صحايب جليل مشهور بكنيته وبامسه، : أبو أيوب األنصاري    )٩(

ا وأحدا وسائر املشاهد،  ونزل عليه النيب أحد السابقني، شهد العقبة وبدر  ملا قدم املدينة، مث لزم اجلهاد
أسد الغابة : انظر.  أحاديث، وروى عن النيب ٥٠إىل أن تويف يف غزاة القسطنطنية سنة  بعد النيب 

   ). ٢/١٩٩(واإلصابة ) ٦/٢٢(



 
 

  
 

٤١٢  

فقال ، : فقال.  حرمتإن اخلمر: فقال. ال: هل بلغكم اخلرب؟ فقلنا: ؛ إذ جاء رجلٌ
، أرق هذه القالل اجتمع على هذا . فما راجعوا فيها، وال سألوا عنها. )١(يا أنس

   .)٢( والبخاري ومسلماحلديث املوطأ
 وإن اختلفت ألفاظه فاملعىن فيه واحد، وقد اجتمعت هذه األحاديث عن النيب 

 ، وامتثلوا إراقته على أن هذه األشياء يقع عليها اسم اخلمر: ومن ذُكِر من الصحابة
 والتمر )٣(ينتبذ الزهو أنه ى عن أن ، وثبت عن النيب مبجرد النهي عن اخلمر

ا  ٤(مجيع(.   
نع أن ينبذا،  قليله ملا م ومل خيتلف أنَّ ذلك خيفة أن يسكر، فلو كان جيوز شرب

ا قليال ملا منع النبيذ كَر ا، مث يشرب منهما بعد أن يصري سوألجاز أن ينبذا مجيع.   
إنه قد نزل حترمي :  خطب على املنرب، فقالويف البخاري أنَّ عمر بن اخلطاب 

ما : واخلمر.  والشعري والعسل)٥(العنب والتمر واحلنطة:  وهي من مخسة أشياءاخلمر
  .)٦(خامر العقل

  ـــــــــــــــــ
  .)٤٢٩ص (املعجم الوسيط . إناء من الفخار يشرب منهاوهي ) قلة(جتمع أيضا على قلل، مفردها     )١(
والبخاري يف ) ٢/٨٤٦) (١٥٤٤ (أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب األشربة، باب جامع حترمي اخلمر    )٢(

ومسلم واللفظ ) ٣/٢٢٥) (٤٦١٧(﴾  $ % & ' ) ( * + ,﴿: التفسري، باب قوله
ن التمر والبسر والزبيب وغريها مما  وبيان أا تكون من عصري العنب ومله يف األشربة، باب حترمي اخلمر

   .من حديث أنس بن مالك ) ٣/١٥٧٢) (١٩٨٠(يسكر 
 يقولون احلجاز وأهل. الزهو فيه ظهر فقد النخل يف والصفرة احلمرة ظهرت إذا: يقال. امللون البسر: الزهو    )٣(

زهو (ومعجم مقاييس اللغة ) ٣/٣٦٩زها ( الصحاح .لغة أيضا وأزهى زهوا، لالنخ زها وقد. بالضم الزهو
٣/٣٠.(  

من ) ٣/١٥٧٥) (١٩٨٨(أخرجه مسلم واللفظ له يف األشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب خملوطني    )٤(
) ٥٥٥٣(  والبسر ، والنسائي يف األشربة، باب خليط الزهو)٣/٦٢(وأخرجه أمحد . حديث أيب قتادة 

وصححه األلباين يف  . من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٢/٣٧٥(، وأبو يعلى يف مسنده )٨/٢٩٠(
  ).٥٥٥٠(صحيح سنن النسائي 

ص (ألفاظ التنبيه  حترير. ويقال هلا الرب والقمح والسمراء، ومجعها حنط كقربة وقرب،  معروفةاحلنطة    )٥(
١٠٨(.   

) ٤٦١٩(﴾  $ % & ' ) ( * + ,﴿: رجه البخاري يف التفسري، باب قولهأخ   )٦(
عن ابن عمر، عن عمر ) ٤/٢٣٢٢) (٣٠٣٢ (ومسلم يف التفسري، باب يف نزول حترمي اخلمر) ٣/٢٢٥(
 .ب



 
 

  
 

٤١٣  

 من هذه اخلمسة، فكانت عامة مخورهم  كانت يف عهد النيب أنَّ اخلمر: يريد
   . والشعري، ومن العسل وهو البتعباملزر من احلنطةمن التمر ومن العنب، و

أنه ليس مبقصور على هذه اخلمس اليت : يريد. واخلمر ما خامر العقل: مث قال
  .كانت، وأنَّ العلة الشدة، وما خيامر العقل 

ه الشدة، ومل خيتلف أنَّ عصري العنب قبل الشدة، وبعد أن اشتد، مث تزول عن
، مع أن حترميه فيما بني هذين إمنا كان لوجود الشدة وإذا كان . فيصري خال حاللٌ

/ التحرمي معلقًا فيما يكون من العنب بوجود الشدة، وساقط بعدمها؛ وجب أن يلحق
  .به كلما وجدت به الشدة ؛ ألا علة التحرمي ووجود احلكم 

  
  
  

  
  

]ب/١٥١ر[



 
 

  
 

٤١٤  

  فصل
ع على صفةٍ يسرع إليها اإلسكار، وال صار إىل كل شراب ليس مبسكر، ومل يصن
  .حالة يشك فيه، هل يسكر أم ال ؛ حاللٌ

وال خالف يف ذلك، مث هو يف ما يندب إليه من تعجيل شربه وتأخريه خمتلف فيه، 
فإن مل متسه النار فإنه يستحب أن ال يؤخر عن ثالثة أيام من يوم انتباذه؛ حلديث ابن 

 ينقع له الزبيب، فيشرب اليوم والغد وبعد الغد ل اهللا كان رسو: ، قالبعباس 
  .)١(أخرجه مسلم. إىل مساء الثالث، مث يؤمر به فيسقى أو يهراق

  .)٢(وقد روي عنه أنه كان يهريقه يف دون هذه املدة
وقت الذي ينتبذ أو ينقع فيه، فليس فضيخ البسر  يف نفسه والويعترب ذلك النبيذ

كالتمر وال التمر كالعنب، وال العنب كالزبيب، وال الصيف فيما خيشى فيه السكر 
وإمنا يراعى كل واحد منهما يف نفسه، فإذا كان الغالب من مثل ذلك . كالشتاء والربيع

دة أنه ال يسكر، وال صار إىل حالة يشك  أو النقيع يف مثل ذلك الزمن وتلك املالنبيذ
  .فيه؛ حالل

ا؛ نظِر أيضا  وإن مسته النار ومل تبالغ يف صنعته، وكان خيشى منه أن يكون مسكر
  .إىل حاله اليت يؤمن ذلك فيها يف ذلك الوقت

ما مل : وقال مرة. )٣( إذا غال، فلم مينع ذلك يف الكتاب، وال كرههواختلف
   .)٤(يسكر

  . )٥(كرهه بعض الصحابة إذا غال: ابن حبيبوقال 
ن إذا كان ال يعرف ذلك إال  ه ما مل يسكر بالبيوهو أحسن، وليس القول أن حد

  ـــــــــــــــــ
  ).٢٠٠٤( الذي مل يشتد ومل يصر مسكرا أخرجه يف كتاب األشربة، باب إباحة النبيذ   )١(
 من ليلة االثنني، فيشربه يوم االثنني والثالثاء عن شعبة أنه كان ينتبذ لرسول اهللا ) ٣/١٥٨٩(أخرج مسلم    )٢(

  . فإن فضل منه شيء سقاه اخلادم، أو صبه ،إىل العصر
  ).١٦/٢٦٣ (املدونة: انظر   )٣(
  ).١٦/٢٦٣ (املدونة: انظر   )٤(
  ).١٤/٢٩٣(النوادر والزيادات : انظر   )٥(

ــالل [  احلــ
من الشراب  
ومدة شـربه   

   ]بعد انتباذه 

حكمه إذا  [ 
  ]غـــــــال 

 



 
 

  
 

٤١٥  

ا، إال أن يقدر  باالختبار؛ ألنه ال يدرى يف وقت االختبار، هل يشرب حالالً أو حرام
  .على معرفة ذلك بدالئل من غري شرب 

أن يؤمن السكر منه ؛ جاز شربه، وإن طالت وإن بولغ يف طبخه حىت صار إىل 
  .املدة

  .هل له حد يؤمن ذلك منه إذا بلغ ؟ واختلف 
حده إذا طبخ فلم : مالكوقال . إذا ذهب ثلثاه، وبقي الثلث، فإنه ال يسكر: فقيل
  . )١(يسكر

   .)٢(ومل يلتفت إىل ثلثني من ثلث: ابن القاسمقال 
 وجهني ؛ أن يذهب ثلثاه يف الطبخ، ويوقن ال جيوز إال باجتماع: ابن حبيبوقال 

  .)٣(أنه ال يسكر
، ومل : حممدوقال  ن وخلَّ خِ أكثر ما يعرف من العصري إذا طبخ فذهب ثلثاه إال ثُ

  .)٤(وليس ذلك يف كل عصري، وال يف كل بلد: قال. يسكر 
وهذا كاألول، أنه إن كان هناك عالمة يعمل ا من غري شرب، وليس : الشيخقال 

وقول حممد أنه ليس ذلك يف كل عصري وال يف كل بلد أحسن؛ ألن . ب بالشربجير
وبلدان حارة فهي . األعناب خيتلف، وبعضها أكثر عسلية وأقوى، وبعضها قليل العسل

. تزيد يف طبخه وتقويته، وبلدان باردة فيحله اهلواء مع البقاء، وهذا يف عصري العنب
ا، وليس حيد بثلث وال بغريه؛ ألنَّ الذي تكلم وأما الزبيب والتمر فيجتهد فيهم أي ض

وإمنا يقع التبيعض بالنار من املاء . عليه القوم على عصري العنب الذي املاء فيه خملوق
املخلوق فيه، وهذا يلقى عليه املاء فينظر إىل العادة يف مثله وإىل قدر املاء الذي 

ألدوية، وقد جرت عادةً عند يضاف إليه، ومثل هذه األشربة اليت تعمل من السكر ل
ا أمن عليها إذا بقيت أن تسكر  ا إذا بلغت حدالذين يعملو.  

  ـــــــــــــــــ
  ).١٦/٢٦٣ (املدونة   )١(
  ).١٦/٢٦٣ (املدونة   )٢(
  ).١٤/٢٩(النوادر والزيادات    )٣(
  ).١٤/٢٩٤(النوادر والزيادات    )٤(



 
 

  
 

٤١٦  

  فصل
اثبت عن النيب  ا، والتمر والزبيب مجيعى أن ينبذ التمر والبسر مجيع ١( أنه( .
ا: ويف حديث آخر ا، والزهو والرطب مجيع٢(أن يشرب التمر والزبيب مجيع( .   

  .فتضمن هذا احلديث منع اجلمع بينهما، وإن كان يشرب باحلضرة
ا فرد منكم؛ فليمن شرب النبيذ :ويف كتاب مسلمٍ، قال  ا شربه زبيبا، أو متر

افردا فردا، أو بسر)٣(.  
فالبسر والرطب والتمر والعنب والزبيب والعسل ال جيمع منهم اثنان يف االنتباذ؛ 

  . ألن ذلك مما يسرع بالسكر
، وال شيء عليه؟  هل تركواختلف ويعاقب إذا فعل، أو مستحب ، ذلك واجب .  

 من اخلليطني وغريه إنا لنرى فيما ى عنه رسول اهللا : يف كتاب احلدود حممدفقال 
ا ملن عرف ذلك وارتكب النهي تعمد املوجع ٤(من األنبذة األدب(.   

ط فقد أساء، وإن مل حتدث الشدة املطربة؛ إن خل: أبو حممد عبد الوهاب وغريهوقال 
  .)٥(جاز شربه

 وما أشبه ذلك مما )٦( والتربة والعجني والدقيق والسويق يف عكر النبيذواختلف
. )٧(، ومنعه أخرىفأجازه مالكيسرع إىل السكر، فأراد رجل أن جيعله يف نبيذ، 

  .)٨(ابن القاسموبإجازته أخذ 
  ـــــــــــــــــ

ا كان مسكرا، وأن ال جيعل إدامني يف أخرجه البخاري يف األشربة، باب من رأى أن ال خيلط البسر والتمر إذ    )١(
) ١٩٨٨(، ومسلم يف األشربة، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب خملوطني )٤/١٥) (٥٦٠٢(إدام 

  .، وله شواهد كثرية أخرجها مسلم يف صحيحه من حديث أيب قتادة األنصاري ) ٣/١٥٧٥(
  ) . ٤١٦: (رجيه ص، وقد تقدم ختهذه إحدى روايات مسلم حلديث أيب قتادة     )٢(
ا، من ) ٣/١٥٧٤) (١٩٨٧(أخرجه مسلم يف األشربة، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب خملوطني     )٣( مرفوع

  .حديث أيب سعيد اخلدري 
  ).١٤/٣٠٤(النوادر والزيادات     )٤(
  ).١/٤٧٢(املعونة     )٥(
هو دقيق الشعري أو السلت املقلو، ويكون من القمح، : وقيل.  والشعريهو ما يتخذ من احلنطة: السويق    )٦(

هو عدة املسافر، وطعام العجالن، وبلغة : قال أعرايب يصفه. أسوقة: ومجعه. واألكثر جعله من الشعري
  )٢٥/٤٨٠سوق (تاج العروس : انظر. املريض

  ).١٦/٢٦١ (:، انظرالقوالن ملالك يف املدونة    )٧(
  ).١٦/٢٦١ (املدونة: انظر    )٨(

انتباذ التمر  [
ــسر  والبــــ
ــب    ]والزبيـ

 

حكم عكر  [
النبيــــــــذ 
ــة  والتربــــ
ــة  والعجينــ
ــدقيق  والـــ
ــسويق   ]والـ

 



 
 

  
 

٤١٧  

 وإن مل يكن ؛ ألنَّ ذلك الذي حيصل يف النبيذ)١(إليه رجع مالكواملنع أوىل، و
  .نبيذًا بانفراده، فإنه أمنع للعلة اجلامعة، وهو اإلسراع 

وإن صنع القمح على صفةٍ إن ترِك صار منه مسكرا؛ مل خيلط نبيذ الزبيب والتمر 
ا ٢(ذه فيشربوال خيلط العسل بنبي: ابن القاسمقال . قوالً واحد( .   

ورآه مبرتلة اخلليطني من التمر والزهو، وال جيوز على هذا أن يلقى التمر يف نبيذ 
وكره أن ينقع . )٣(وال بأس أن يأكل اخلبز بالنبيذ: قال. التمر وال الزبيب يف نبيذ الزبيب

ا مث يشربه، كما أن جتعل اجلذيذةاخلبز يف النبيذ ٥( يف النبيذ)٤( أيام(.   
واخلل . ال خري يف اخلليطني من اخلل: مالك يف خمتصر ابن عبد احلكموقال 

  . )٦(والنبيذ يف ذلك سواء
 فلو جعل الزبيب يف إناء، والزبيب يف إناء، فلما: وقيل لسحنون. )٧(سحنونوقاله 

  أوكيا فصار خال ؛ أخلطا ؟ 
  .)٩(وروي عنه اجلواز. )٨(ال خري فيه: قال

ا، وأن خيلطا بعد مخرٍ ؛ ألنه يكثر ماؤه، وحيرك                فيجوز أن ينبذا مع ، وهو أحسن
ا حبال    وإن كان يعمل على االنفراد على صفةٍ . باليد يف كثري من األوقاتِ فال يصري مخر

ال ماؤه،       ا؛ ألنه يقَ وكان يعمل من عصري العنـب،      . وال يكشف حىت يتخلل   يكون مخر
ا؛ مل جيز بـانفراده، وال خيلـط بغـريه                 وقـد كـان    . فإن كان متر به حالة يصري فيها مخر

بعض أهل العلم يكره للمريض أن خيلط شرابني مث يشرما، مثل شراب الورد وغريه، 
  ـــــــــــــــــ

  ).١٦/٢٦١ (املدونة: انظر    )١(
  ).١٦/٢٦٢ (املدونة    )٢(
  ).١٦/٢٦٢ (املدونة    )٣(
 : ومنه. تكسر وجتش اذا طحنت: أي، الا جتذ؛جذيذة ومسيت . يعمل من احلبشربة سويق: اجلذيذة    )٤(

، معجم )٢/٣٩٠(غريب احلديث البن قتيبة :  انظر.اتاتف :أي، ﴾! " # $ %﴿قول اهللا 
  )١/٤٠٩جذّ (مقاييس اللغة 

  ).١٦/٢٦٢ (املدونة    )٥(
  ).٤/٢٨٠(املنتقى     )٦(
  .)١/٢٦٢(التمهيد البن عبد الرب : انظر    )٧(
  .املصدر نفسه: انظر    )٨(
  ).١٤/٢٨٩(النوادر والزيادات :  انظر )٩(



 
 

  
 

٤١٨  

ــا   ــسرع إليهم ــذين ال ي ــا؛ ألنَّ ه ــذلك وجه ــم ل ــاال/ وال أعل ــسكر ب ــى ال   نفراد، وعل
  .االجتماع خيرجان عن املعىن الذي كان النهي عنه 

فليهرقها، فإن اجترأ عليها فخللها؛ :  ملكٍ ملسلم يف اخلمرمالك يف املدونةوقال 
   .)١(أكلها وبئس ما صنع

   .)٢(مل يؤكل: عبد امللك وسحنونوقال 
وقول مالك .  خال من غري تعمد وهي يف يده أا تؤكلومل خيتلفوا أا إذا صارت

أحسن، وال فرق بني أن تصري خال من فعله أو غري ذلك؛ ألن التحرمي لوجود الشدة 
: ، قالاملطربة والتحليل مع عدمها، وأظن عبد امللك ذهب يف املنع حلديث أنسٍ 

  . )٣( أخرجه مسلمال: ال تتخذ خال؟ فق عن اخلمرسئل رسول اهللا 
 أنَّ ذلك محايةً لئال يتسارع الناس إىل شرا، وليس أا تكون وحممل احلديث

ا إن فعل  حرام.  
 يتهم )٥(]ال[، فلم مينع ذلك ألنه  )٤( أن يدبغ جلد امليتة لينتفع بهوقد أجاز النيب 

  . يتخذ اخلمر أحد أن يترك شاته وال يذكيها حىت متوت مث يتخذ جلدها، ويتهم أن
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).١٦/٢٦٤ (املدونة    )١(
  . عن عبد امللك دون سحنون) ١٤/٢٩٨(نقله يف النوادر والزيادات     )٢(
  ).٣/١٥٧٣) (١٩٨٣ (أخرجه يف كتاب األشربة، باب حترمي ختليل اخلمر   )٣(
، )٣/٤٦٢) (٥٥٣١(أخرجه البخاري يف الذبائح والصيد، باب جلود امليتة : حديث االنتفاع جبلود امليتة   )٤(

  . {عن ابن عباس ) ١/٢٧٦) (٣٦٣(ومسلم يف احليض، باب طهارة جلود امليتة بالدباغ 
   .زيادة يقتضيها السياق، ليست يف النسخة   )٥(

 ]أ/١٥٢ر[

ــر [ يف اخلم
 تصبح خال[  

 



 
 

  
 

٤١٩  

  فصل
؛ الدباءثبت عن النيب     .)١( والنقري واملزفت واملقير أنه ى عن االنتباذ يف أربعٍ

مل من خشب: فالنقري مِل ما داخله بالزفت: واملزفت. ما ع ر. ما عمِل : واملقي ما ع
  .)٢(بالقار

: ؛ ألا يسرع بالشدة، مث نسخ ذلك، فقال واملنع يف مجيع ذلك محايةً
خرواخار حلوم األضاحي بعد ثالث؛ فكلوا واديتكم عن اد . يتكم عن االنتباذ؛و

فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ويتكم عن زيارة القبور فزوروها، وال تقولوا 
رج٣(اه()٤(.  

ه األوعية؛ ألا تسرع بوجود الشدة، مث وكلهم إمنا أريد االنتباذ يف هذ: مالكقال 
  .إىل أمانتهم فيها

ما كان بني يه :  باآلخر، وقالابن حبيبوأخذ . )٥(فأخذ مالك باحلديث األول
  .)٦(ورخصته فيها إال مجعة

  .)٧(مل يكن املنع إال مجعة، مث نسخ: يريد
ا نبذ فيها؟ فمنع  بعد القول مبنع االنتباذ يف هذه األوعية، هل يشرب مواختلف

ب فيه، ويف اخلليطني: وقال، حممدذلك  ى بينهما يف اجلواب. )٨(يؤدوسو.  
  ـــــــــــــــــ

) ١٣٩٨ (﴾ n m l k﴿: أخرجه البخاري يف الزكاة، باب وجوب الزكاة وقول اهللا تعاىل   )١(
، عن ابن عباس )١/٤٦) (١٧ (، ومسلم يف اإلميان، باب األمر باإلميان باهللا تعاىل ورسوله )١/٤٣١(

} .  
  ). ٦٠١: قري، ص(القاموس احمليط : انظر. فتشيء أسود يطلى به السفن واإلبل، أو مها الز:  والقريالقار   )٢(
ا، يقال: هجرا    )٣( حش جر إهجارا: أي فُ هه ي قُ . وكذلك إذا أكثر الكالم فيما ال ينبغي. إذا أفحش: أهجرين منطِ

ر بالضم: واالسم ج   )٥/٢٤٥هجر (النهاية البن األثري : انظر. اهلُ
من ) ٢/٤٨٥) (١٠٣١(يف املوطأ، كتاب الضحايا، باب ادخار حلوم األضاحي أخرجه مالك واللفظ له    )٤(

  .حديث أيب سعيد اخلدري 
: سألت مالكًا عنها؟ أي: قال ابن القاسم ).١٦/٢٦٣ (املدونة: انظر. حديث النهي عن االنتباذ بادئ األمر   )٥(

: قلت.  فيهما، وال ينبذ فيهما واملزفت ال يصلح النبيذباءأن الد: الذي ثبت عندنا، والذي آخذ به: الظروف
 . واملزفتال، إمنا كان يكره الدباء: ؟ قالفهل كان مالك يكره شيئًا من الفخار غري املزفت

  ).١٤/٢٩٠(النوادر والزيادات    )٦(
أما نسخ املتواتر خبرب اآلحاد؛ . ، وجيوز كذلك نسخ خرب اآلحاد مبثله السنة املتواترة مبثلهاجيوز نسخ    )٧(

، واإلحكام يف )٤٣٣- ٤٣٢، ١/٤٢٣(إحكام الفصول : انظر. واهللا أعلم. فاختلف فيه، والصحيح جوازه
  ) .٤/١٠٧(أصول األحكام البن حزم 

  ).١٤/٣٠٤(النوادر والزيادات    )٨(

حكــــــم [ 
الشرب مما  
نبذ يف هـذه    

  ]األوعيــــة 

ــت  [  ــا ثب م
ــن  ــهي ع الن

  ]االنتباذ بـه   
 



 
 

  
 

٤٢٠  

  .)١(إن سلم من الشدة؛ فال بأس: أبو حممد عبد الوهاب وقال
 وهو يف هذا أخف من اخلليطني، ملا روي عن النيب ، وهو أحسنيف  من النسخ 

  . )٢(إباحته
ياقال مالك يف اخلمر: قاسمابن الوقال  رال أرى : )٣( جتعل فيها احليتان، فتصري م

  .)٤(وكرهه. أكله
  .)٥(هو حرام: ابن حبيبوقال 

؛ ألنّ الشدة ذهبت مبا طرح فيه وبطول األمد، كما لو صار خالً  وقول مالك أحسن
ا؛ ألن تلك األعراض وال فرق بني أن يصري خال . بشيء طُرِح فيه وأفسد الشدة يأو مر

:  يف املُري)٦( ~ قال أبو الدرداءويف البخاري . قد ذهبت وأخلفتها أعراض غريها
اخلمر ح٧( النينانُذَب(والشمس )٨(.  
 وهي احليتان، وجعل يف الشمس حىت حولته حىت صار أنه إذا طرح النينان: يريد

ا قبل الذكاة  ا؛ صار حالالً، وصار ذلك فيه كالذكاة فيما كان حرامي رم.  
  

  
  ـــــــــــــــــ

  ).١/٤٧٢(املعونة    )١(
ا:  هوالنسخ   )٢( اإلشارة يف أصول الفقه . إزالة احلكم الثابت بالشرع املتقدم، بشرع متأخر عنه، لواله لكان ثابت

  ) .٦٨ص (للباجي 
ري   )٣(   ).٤/٣١٨مرر (النهاية البن األثري . تدم بهبالضم والتشديد، الذي يؤ: املُ
  ).١٦/٢٦٤ (املدونة   )٤(
  ).١١٧ص (القوانني الفقهية : انظر   )٥(
عامر بن مالك أو ابن ثعلبة، أو غري ذلك، األنصاري اخلزرجي، أسلم يوم بدر، : عومير، وقيل: أبو الدرداء   )٦(

، وروى عنه ابنه بالل، وزوجته أم الدرداء، ومجاعة من أبلى فيها، روى عن النيب وشهد أحدا، و
أسد الغابة : انظر. التابعني، وال معاوية قضاء دمشق يف خالفة عمر، وكانت وفاته يف خالفة عثمان

  ).٤/٦٢١(واإلصابة ) ٤/٣٠٦(
 والسمك امللح فيها فيجعل ،اخلمر تؤخذ ،بالشام يعمل يرم صفة وهذهمجع نون، وهو السمكة، : النينان   )٧(

 كما: يقول. ةياخللِّ إىل تستحيل كما هيئتها عن فتستحيل ،املري طعم إىل اخلمر فتتغري ،الشمس يف وتوضع
 النهاية .لإلحالل الذبح فاستعار تفحلَّ ؛اخلمر ذحبت األشياء هذه فكذلك ،حالل واملذبوحة حرام امليتة أن

  ).٢/١٥٣ذبح (البن األثري 
قه البخاري بصيغة اجلزم يف الذبائح والصيد، باب قول اهللا تعاىل   )٨( ، )٣/٤٥٥ (﴾! " # $﴿: علَّ

  ) .٤/٥١١(تغليق التعليق البن حجر : انظر. ووصله إبراهيم احلريب يف غريب احلديث



 
 

  
 

٤٢١  

  فصل
كل ما أسكر من األشربة كلها، وإن كان من حنطة أو شعري أو غري : مالكقال 

 ا أا رائحة اخلمرذلك؛ فهو مخر يضرب فيه مثانني، ويف رائحته إذا شهد عليه
  .)١(مثانني

معاينةُ الشرب إذا بقي مما يشرب أنه :  بثالثاحلد يقام يف اخلمر: الشيخقال 
  .)٢(قاله حممد. ، وإذا تقيأهامخر، وبالرائحة توجد منه من فيه أا رائحة اخلمر

  .)٣(ال وربك، ما قاءها حىت شرا:  يف القيء، وقالوقد جلد عمر 
وإن أشكل األمر يف الرائحة، هل هي مخر أم ال؟ وعلَّة ذلك أا مخر لتغري عقله 

دح مِل على أنه مخر، وإن مل يكن دليل مل ي وختليطه؛ ح .  
اها من وخيترب بالقراءة اليت ال شك يف معرفته إي: قال عبد امللك يف كتاب حممد

السور القصار، فإن ذلك يستحسن عند اإلشكال، فإن هو مل يقرأ والتاث واختلط؛ فقد 
ا عليه؛ فعليه احلد ا، وصارت حالته يف ذلك شاهد٤(شرب مسكر(.  

فيها ؛ مل حيد ك وليس عليه رائحة مخر، وال ش ،   . وإن كان يف كالمه اختالطٌ
لى الرائحة ممن شرا يف وقتٍ إما يف وصفة الشهادة ع: أبو احلسن ابن القصارقال 

  .)٥(حال كفرمها أو يف إسالمهما، فحدا، مث تابا
  . )٦(وهو من رأس الفقه. نعم:  عن االستنكاه أيعمل به ؟ قالابن القاسموسئل 

  ـــــــــــــــــ
  ).١٦/٢٦٠ (املدونة   )١(
  ).١٤/٣٠٤(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
ويف سندها . يف قصة جلد عمر بن اخلطاب لقدامة بن مظعون ) ٩/١٥(أخرجه أبو نعيم يف احللية    )٣(

    )١٣٩-١٣٨ص (املراسيل البن أيب حامت : انظر. انقطاع، فإن أبا املتوكل الناجي مل يسمع من عمر
  ).١٤/٣٠٤(لزيادات النوادر وا   )٤(
فقد قال القاضي أبو احلسن : ونصه) ٤/٢٦٥(قول أيب احلسن ابن القصار ذكره أبو الوليد الباجي يف املنتقى    )٥(

إن صفة الشاهدين على الرائحة أن يكونا ممن خرب شرا يف وقتٍ، إما يف حال كفرمها أو شرباها : يف كتابه
  . برحيهاا ممن يعرف اخلمريف إسالمهما، فجلدا مث تابا؛ حىت يكون

  .وهو من رأس الفقه: ، دون قوله)١٤/٣٠١(النوادر والزيادات    )٦(

]   شرب حد 
  ]املـــسكر 

 

احلد يقام  [ 
ــثالث    ]بـــ

 



 
 

  
 

٤٢٢  

نكَه ماعزوقد أخرج مسلم يف صحيحه أن النيب : الشيخقال  ت سهل )١( أمر أن ي ،
ا يف فيهِ فيه دليالن. )٢(شرب مخر:  

ى ا: أحدمها قْضأن إقرار السكران غري الزم: والثاين. أن الرائحة ي .  
د نكاالً، ذلك على قدر : مالك يف كتاب حممدوقال  در ما تلك الرائحة جلِ إذا مل ي
  .)٣(سفهه
  
  
  

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
 اعترف  يوهو الذ، ا بإسالم قومهكتاب وكتب له رسول اهللا  ، معدود ىف املدنيني: ماعز بن مالك األسلمي   )١(

: انظر . اا واحدروى عنه ابنه عبد اهللا بن ماعز حديثً، ا فرجموكان حمصن، اا منيبئبعلى نفسه بالزنا تا
  ).٥/٥٢١(واإلصابة ) ٣/١٣٤٥(االستيعاب 

  .، عن بريدة )١٣٢٢-٣/١٣٢١) (١٦٩٥(أخرجه مسلم يف احلدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا    )٢(
  ) .١٤/٣٠٤(النوادر والزيادات    )٣(



 
 

  
 

٤٢٣  

 
جيء بالنعمان أو بابن : ، قال )١( يف ذلك حديث عقبة بن احلارثاألصل
  . )٣( من كان يف البيت فضربوه باجلريد والنعال شاربا، فأمر النيب )٢(النعمان

 وأيب بكر وصدرا   كان األمر على ذلك يف عهد النيب: وقال السائب بن يزيد
  .)٤(من خالفة عمر؛ حىت إذا عتوا وفسقوا جلد مثانني

  .)٥( باجلريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعني يف اخلمر جلد النيب: فقال أنس 
  . )٦( جلد أربعنيالترمذي أنَّ النيب ويف 

  مت كتاب األشربة
  

  

  ـــــــــــــــــ
 بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي يكىن أبا سروعة يف قول أهل احلارثعقبة بن     )١(

مات عقبة بن .سكن مكة،  وصوبه العسكري، إن أبا سروعة أخوه وهو قول أهل النسب: ويقال،احلديث
  )٤/٥١٨(اإلصابة يف متييز الصحابة و) ٤/٥٥( الغابة أسد: انظر.  يف خالفة بن الزبرياحلارث

 بن عمرو بن رفاعة بن احلارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار النعيمان: وهو. النعيمان: صوابه    )٢(
كان . واخلندق واملشاهد كلهاشهد بدرا وأحدا، له صحبة مات يف زمن معاوية.نعيمان: ي، وقيلاألنصار

 هل واختلف يف من شربه،) رضي اهللا عنه وأرضاه(، وهو الذي جلد فيه )اخلمر: أي (يصيب من الشراب
الطبقات الكربى : انظر. الراجح النعيمان:  قال احلافظ ابن حجر ؟بن النعيمانا أو الشارب النعيمان

  ) .٦/٤٦٣(اإلصابة يف متييز الصحابة ، )٤/١٥٢٨(، االستيعاب البن عبد الرب )٣/٤٩٣(
  ).٤/٢٤٦) (٦٧٧٥(أخرجه البخاري يف احلدود، باب الضرب باجلريد والنعال    )٣(
  ).٤/٢٤٦) (٦٧٧٩(أخرجه البخاري يف احلدود، باب الضرب باجلريد والنعال    )٤(
ومسلم يف احلدود، باب ) ٤/٢٤٦) (٦٧٧٣(ه البخاري يف احلدود، باب الضرب باجلريد والنعال أخرج   )٥(

  ) .٣/١٣٣٠) (١٧٠٦ (حد اخلمر
). حديث حسن: (وقال) ٤/٤٧) (١٤٤٢(أخرجه الترمذي يف احلدود، باب ما جاء يف حد السكران    )٦(

وهلذ فقد ضعف . العمي، وهو ضعيف كما يف التقريبويف إسناده زيد ). ٣/٢٥٤(والنسائي يف الكربى 
  ) .١٤٤٢(إسناده األلباين يف ضعيف سنن الترمذي 



 
 

  
 

٤٢٤  




  



 
 

  
 

٤٢٥  

  )١(]وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم [ 

)٢(

)٣( 
)٤(  

� ﴿: فقال، أخرب بعقوبته تاركه ووذم،  بالوفاء بالنذرتعاىلأمر اهللا 
   .)٦( هو حنر ما نذر:ب  قال ابن عباس.)٥(﴾¡¢ £ ¤

  .)٩( رمي اجلمار: وقيل.)٨( هو أمر بالوفاء لكل ما نذر يف احلج:)٧(وقال جماهد
اً وليس الرمي نذر، واألول أحسن.  

 n m l k j i h g f e d c ﴿: ىلوقال تعا 
o x w v u t s r q p﴾)١٠(  ،مث  / على ترك الوفاء   فذم ،

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
أوجبه : ونذر على نفسه نذرا ونذورا. االلتزام: مجع نذر، وجيمع على نذُر بضمن النون والذال، أي: النذور  )  ٢(

  . عليها
، وحاشية اخلرشي على )٦١٩ص (القاموس احمليط : انظر. إجياب امرئ على نفسه أمرا هللا تعاىل: والشرع

 ) .٢/٢١٨(، وشرح حدود ابن عرفة )٣/٤٩٩(خمتصر خليل 
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(
  .وما جيب منه): ر(يف    )٤(
  ) .   ٢٩(احلج    )٥(
  ).١٧/١٥٠(تفسري الطربي    )٦(
أبو احلجاج املخزومي موالهم، اإلمام، شيخ القراء واملفسرين، روى عن ابن  : جماهد بن جرب املكي    )٧(

ا عاملًا كثري  عباس، وعرض عليه القرآن، وأخذ عنه التفسري، وحدث عنه خلق كثري، وكان ثقة فقيه
: انظر. ث أو أربع ومائة، وله ثالث ومثانون سنةاحلديث، مات وهو ساجد سنة إحدى أو اثنتني أو ثال

  ) .٤/٤٤٩(وسري أعالم النبالء ) ٥/٤٦٦(الطبقات الكربى 
  ).١٧/١٥٠(تفسري الطربي    )٨(
  ).١٧/١٥٠(تفسري الطربي : انظر. قال به جماهد وعطاء بن السائب وابن جريج   )٩(
 ).٧٦ – ٧٥(التوبة   )١٠(

ب/١٥٣ر[



 
 

  
 

ــال ــهم علــى ، )١(﴾¦ z } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴿: ق فعاقب
  . ذلك

 ؛)٣(وهذا غري مانع لالحتجاج مبا قلناه، )٢( اآلية نزلت يف مانع الزكاةوقد قيل إنَّ
 ذلك ملخالفة وأنَّ،  يعاقبهم ملخالفة أمره)٤(]مل[ أنه مل يذمهم وأخرب اهللا تعاىل ألنَّ

 ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿: فقال ،  وعليه عاقب،)٥(﴾f e d c﴿:  فقال،الوعد
© ̈  §﴾)٦(.  

:  فقال ، الترك)٧(]على[ أمر بالوفاء وذم؛ مبثل ذلك جاءت السنة عن النيب و
خريكم >:  وقال .)٨(< نذر أن يعصي اهللا فال يعصه، ومنمن نذر أن يطيع اهللا فليطعه>

 < ..قرين، مث الذين يلوم مث الذين يلوم، مث جييء قوم ينذرون وال يوفون
  . )٩( احلديث
يستخرج به من  )١١(]إمنا[ ، فإن النذرال تنذروا>: وقال،  الترك)١٠( على ذمفقد

  .)١٢(<الشحيح والبخيل
  ـــــــــــــــــ

 ).٧٧(التوبة   ) ١(
 )٤/٢٩١(، تفسري القرطيب )١/٥٤٧(، احملرر الوجيز )٤/١٩٠( الطربي تفسري: انظر  )  ٢(
  .وكلمة غري واضحة. ا): ر(يف    )٣(
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  ).٧٥(التوبة   ) ٥(
  ).٧٧(التوبة   ) ٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
  . <عن عائشة ) ٤/٢٢٨) (٦٦٩٦(الطاعة أخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب النذر يف    )٨(
ومسلم يف ) ٢/٢٥١) (٢٦٥١(أخرجه البخاري يف الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد    )٩(

، عن عمران بن )٤/١٩٦٤) (٢٥٣٥(فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة مث الذين يلوم مث الذين يلوم 
  . {حصني 

  .فذم): ر(يف   )١٠(
  ).ر( املعكوفني مثبت من ما بني  )١١(
أخرجها البخاري يف ) البخيل(ولفظة . يف سياق حديث واحد) الشحيح والبخيل(مجع املصنف لفظيت   )١٢(

، ومسلم واللفظ له يف النذر، باب النهي عن )٤/٢١١) (٦٦٠٩(القدر، باب إلقاء النذر العبد إىل القدر 
  . عن أيب هريرة ) ٣/١٢٦١) (١٦٤٠(النذر 

= 

٤٢٦  



 
 

  
 

٤٢٧  

   ا فيـه فندبنا إىل فعل ما أحب ألنَّ؛ مـن نفـسه بغـري نـذر    )١( اإلنسان أن ينذره تطوع  
  /  ، وإمنــا يفعلــه ملكــان مــا أوجبــه،الغالــب مــن النــاذر أنــه ال يفعلــه بطيــب نفــس

ندم اله ما يدركاوكثري.    
 فلو كان غري واجب مل ،)٢(إمنا يستخرج به من الشحيح : مث أخرب بوجوبه بقوله

   .يستخرج به
  أفحج؛ حىت ماتت فلم حتج)٣( أمي نذرت أن حتج إنَّ، يا رسول اهللا:وقالت امرأة

 اقضوا ؛ أكنت قاضيته إن كان على أمك دينأرأيتِ: لقا. حجي عنها: قال؟،  عنها
  . )٤( أخرجه البخاريفهو أحق بالوفاء، اهللا

فشبوذلك دليل على وجوبه، ينِهه بالد .  
  

  

  ـــــــــــــــــ
= 

. {عن ابن عمر ) ٣/١٢٦٠) (١٦٣٩(أخرجها مسلم يف النذر، باب النهي عن النذر ) لشحيحا(ولفظة 
  ).البخيل(، ولكن بـلفظ )٤/٢١١) (٦٦٠٨( أخرجه البخاري يف الباب نفسه  {وحديث ابن عمر 

  .ما أجرى اإلنسان بنذره بطواعية): ر(يف    )١(
  .البخيل): ر(يف    )٢(
  .احلج): ر(يف    )٣(
  .  {، عن ابن عباس )٢/١٧) (١٨٥٢(البخاري يف جزاء الصيد، باب احلج والنذور عن امليت أخرجه     )٤(

]أ/١١٦ط[



 
 

  
 

٤٢٨  

  فصل
 وطاعة ناقصة عن الوجه ، وطاعة تضمنت معصية، ومعصية، طاعة: ستةالنذور

  . ونذر مبهم، وما ليس بطاعة وال معصية،)١(]عليه [الذي جيوز اإلتيان ا
ا أو حجّ: فاألول  لزم الوفاء بذلك لآلي ي ف،ا أو عتقًا أو صدقةأن ينذر صالة أو صيام

  .واألحاديث اليت تقدمت
ان أن ينذر أ: والثاين  ا، ال يصل رمحوأن يشرب مخر ،ب إىل اهللا بقربةأو ال يتقر. 

ومن نذر أن يعصي اهللا؛ فال > : لقول النيب ؛)٢(انذرهفهذه معصية ال جيوز له الوفاء ب
  . )٣( <يعصه
إال أنه ، فيبيح احلرام وال حيرم احلالل،  النذر ال ينقل الشيء عن أصلهألنَّو

لتكون كفارة عن تلك ؛ )٦( املعصية)٥(]تلك[ له أن يأيت بقربة من جنس )٤(]يستحب[
 املعصية لقول النيب :<ال إله إال اهللا، ومن قال: من حلف بالالت والعزى؛ فليقل :

   .)٧(<تعال أقامرك؛ فليتصدق
 فيؤمر ، ألنه نذر هدي معصية؛ فليهدِ: هللا علي أن أحنر ولدي:وهلذا قيل فيمن قال

 فليتقرب إىل اهللا مبا رآه من ، وإن مل يكن له مثلٌ،على وجه يكون طاعةبه  أن يأيت
  .)٨(اخلري
يصلي عند طلوع الشمس أن  النحر أو )٩(]يوم [أن ينذر صوم يوم الفطر أو: والثالث 

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .بنذره): ط(يف    )٢(
  ).٣٢٦ص (تقدم خترجيه    )٣(
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
  .نذر: زيادة) ر(يف    )٦(
، ومسلم )٤/١١١) (٦١٠٧(أخرجه البخاري يف األدب، باب من مل ير إكفار من قال ذلك متأوالً أو جاهالً    )٧(

  . ، عن أيب هريرة )٣/١٢٦٧) (١٦٤٧(يف األميان، باب من حلف بالالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا 
  )٣/٩٩ (املدونة: انظر. روي ذلك عن مالك رمحه اهللا تعاىل  )  ٨(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٩(

ــواع [  أنــــ
 النــــــذور 
وحكم كـل   

ــوع    ]نـــــ



 
 

  
 

٤٢٩  

   .)١(ومعصية من ناحية الوقت، هو طاعة من ناحية الصوم والصالة، فأو غروا
  فقال ابن عمر؟ صوم االثنني فوافق يوم النحرنذرعمن  ب وقد سئل ابن عمر

   .)٢(عن صوم هذا اليوم  وى ، أمر اهللا بوفاء النذر:ب
   . ومل ينه عنه،فوقف يف ذلك فلم يأمر به

 مل جيب ؛ فإن كان عاملًا بتحرمي ذلك وبالنهي)٣(:]ر يف هذا على ثالثة أوجهذوالنا[
يصوم رجاء أن تكون ف ، ويستحب له أن يأيت بطاعة من جنسه.)٤(]بذلك[ عليه الوفاء
   .كفارة لنذره

 فقد يظن   ، ذلك فضالً على غريه    ه أن يف صوم    وظن ،وإن كان جاهالً بتحرمي ذلك    
ــذاا يف   ــن ل ــع نفــسه م ــه ملــا من ــم باحلــديث أن ــوم/ مــن مل يعل ــك الي ــه ؛ ذل   أن ل

   .)٥(]له [ وال يستحب،ه قضاء فهذا ال جيب علي،من األجر أكثر من غريه
:  كان يف القضاء قوالن؛وال فضل له، وإن كان يظن أنه يف جواز الصوم كغريه

  . الغلبة باملرض ك)٦(]والغلبة عليه[، ال شيء عليه: فقيل
 ،ألنه مل يرد صوما له فضل على غريه؛ يقضيه: بن املاجشوناوقال عبد امللك 

ا ٧(وإمنا أراد صوم(.  
 الليل )٨(]يف[ أو يعتكف ، أو يصوم بعض يوم، ينذر أن يصلي ركعةأن: والرابع 

   .وال يزيد على ذلك، أو يقف بعرفة، أو يطوف شوطًا، دون النهار
   : يف هذا األصلواختلف

  ـــــــــــــــــ
  .فهذه طاعة تضمنت معصية من ناحية الوقت): ر(يف    )١(
، ومسلم يف الصيام، باب النهي عن )٢/٥٧) (١٩٩٤(أخرجه البخاري يف الصوم، باب صوم يوم النحر    )٢(

  ).٢/٨٠٠) (١١٣٩(صوم يوم الفطر ويوم األضحى 
  ).ر(ساقط من ما بني املعكوفني    )٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٧(
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(

]ب/١١٦ط[



 
 

  
 

٤٣٠  

  . ال شيء عليه: فقيل
: فقال ابن القاسم، ة على ما جيوز أن يؤتى به عليهايأيت مبثل تلك الطاعة تام: وقيل

ا وليلةإذا نذر اعتكاف ٢( ال شيء عليه:وقال سحنون، )١( ليلة أنه يعتكف يوم(.  
 فعلى قول ،وعلى هذا جيري اجلواب يف الصالة والصوم والطواف والوقوف بعرفة[

  .)٣(] ال شيء عليهسحنون وعلى قول ، يأيت بتلك الطاعة تامةابن القاسم
ا ألنه إمنا ألزم نفسه صفةً؛وهو أحسن إال أن يكون عاملًا ،نه فال يلزمه أكثر م، ونذر 

  . رجاء أن يكون كفارة لتلك املعصية،يستحب له أن يأيت مبثل ذلك كامالًف ،مبنع ذلك
واملنذور ليس بطاعة . أو يشتري عبد فالن، أن ينذر أن ميشي إىل الشام: واخلامس 

ن نذر املعصية مثل  مِ: فقال،ه مالك يف املوطأ إىل النذر يف معصيةورد[، وال معصية
  .)٤(ن ينذر أن ميشي إىل الشام أو مصرأ

 واملنذور ليس بطاعة وال ،وهو قوله،  النذر معصية وحتقيق ذلك أن يقال أنَّ
   . ال جيوز أن ينذر)٦(]مما[ألنه ال خيتلف أن ذلك ؛ )٥(]معصية

أو يأيت عن ذلك بطاعة وإن ، فيستحب له أن ميشي يف طاعة ، وهذا من التالعب
ا تصدقوأن ي ، مل يكن مشي .  
ا مبهما مل يسم له خمرجا)٧(أن ينذر: والسادس فقال،  نذر:نذر أجزأه عن .  علي

  ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٣٤ (املدونة   )١(
  ).٢/٩٨(لزيادات  واالنوادر   )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 ).٢/٤٧٦(موطأ مالك    )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٦(
  .إن نذر): ر(يف  )٧(



 
 

  
 

٤٣١  

)١(]ألباهللا [ كفارة النذر كفارة اليمني :لقول النيب ؛ ذلك كفارة ميني باهللا تعاىل

   .)٢(أخرجه مسلم
تعمر  )٤(]فال[ ،الزائد على ذلك مشكوك فيه  ألنَّ؛)٣(ق احلكم بأدىن الكفاراتفعلَّ

 الذمة بشك.  
 فاحتسب ،)٦(تسعة وعشرين[فاعتزل نساءه ، من نسائه شهرا رسول اهللا )٥(وآىل 

     .بأقل الشهور
 تسعة ،زيه أدىن الشهورجي:  فيمن نذر صوم شهربن عبد احلكمد وقال حمم

  .)٨( يوما)٧(]وعشرين
   أربعــني )٩( أعتقــت عــن ميينــها بالنــذر   اأــ / <  ومــا روي عــن عائــشة  

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
   .  عن عقبة بن عامر ،)٣/١٢٦٥) (١٦٤٥(أخرجه يف النذر، باب يف كفارة النذر    )٢(
  .الكفارة): ر(يف    )٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
ا. لغة احللف: اإليالء  )  ٥( على تركِ وطء زوجته أكثر من أربعة : واصطالح احللف بيمني يلزم باحلنث فيها حكم

، )٢/٤٢٦(، حاشية الدسوقي )١/١٩٢(، لسان العرب )١/١٢٨ألوى (معجم مقاييس اللغة : انظر. أشهر
 ) .٢/١٠١(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباين 

 يف  أمجعني؛ فأخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك  هذا احلديث روي عن عدد من الصحابة   )٦(
  ). ١/١٤٣) (٣٧٨(الصالة، باب الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب 

ومسلم يف ) ٢/٣٣) (١٩١٠( إذا رأيتم اهلالل  يف الصوم، باب قول النيب  <م سلمة ومن حديث أ
ا وعشرين  ٢/٧٦٤) (١٠٨٥(الصيام، باب الصوم يكون تسع .(  

، )٣/٣٨٥) (٥١٩١( يف النكاح، باب موعظة الرجل ابنته حلال زوجها ومن حديث عمر بن اخلطاب 
  ). ٢/١١٠٥) (١٤٧٩( واعتزال النساء ومسلم يف الطالق، باب اإليالء

ا وعشرين  {وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا  ١٠٨٤(يف الصيام، باب الصيام يكون تسع (
  ).١٠٨٣( يف الباب نفسه  <ومن حديث عائشة ). ٢/٧٦٣(

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
 ).٤/٨٦(الذخرية : انظر   )٨(
  .ميني): ر(يف    )٩(

]أ/١١٧ط[



 
 

  
 

٤٣٢  

  .  ما دون ذلك غري جائز)٢(]ألن[ ليس ، فأخذت بأعلى ما يراد من ذلك.)١(رقبة
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٠٥) (٦٠٧٣(أخرجه البخاري يف األدب، باب اهلجرة    )١(
  ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(



 
 

  
 

٤٣٣  

)١(  
  

ا إن كلمت)٢(مكة إىل  املشيعلي: فيمن قال،  قال مالكملدونةومن ا مه فكلَّ، فالن: 
 ؛ فإن جعلها عمرة. إن شاء حجة وإن شاء عمرةها وجيعل،أن عليه أن ميشي إىل مكة

 مل يكن عليه ؛فإن ركب بعد السعي وقبل احلالق. مشى حىت يسعى بني الصفا واملروة
 وله أن يرجع إىل ،ة مشى حىت يطوف طواف اإلفاضةحج )٣(]يف[ها فإن جعل. شيء

ا ر طواف اإلفاضة حىت يرجع من مىن. مىن راكبوال . مل يركب يف رمي اجلمار؛وإن أخ 
]أ/١٥٤ر[  ./)٤(بأس أن يركب يف حوائجه

ا: قال ابن القاسم ٥(وأنا ال أرى به بأس(.  
  .  يكن أفاضوإن مل، أنه يركب يف مضيه لرمي اجلمار: يريد

  .)٦(وإن كان قد أفاض، ميشي يف رمي اجلمار: وقال ابن حبيب
  :  املشي إىل مكة فإنه ال خيلو من ثالثة أوجه قال علي)٧( من:قال الشيخ  

ا بانفراده أو صالةً:أحدها ا أو عمرة أو طوافًا أو سعي أو نفالً فريضةً أن ينوي حج .   
   . أكثر من ذلك ويعود ال، أن ينوي الوصول:والثاين
  . كون له نيةن ال ت أ:والثالث

ا أو عمرة أو طوافًا لزمه الوفاء به وأن يدخل ، وأن ميشي لذلك، فإن نوى حج
ا أو عمرة ا إذا نوى حج حمرم.   

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .بيت اهللا): ط(يف    )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(
 ).٢/٧٩ (، ذيب املدونة)٣/٧٦ (املدونة   )٤(
  ).٣/٧٦ (املدونة   )٥(
 ).٢/٤٩٤( والزيادات النوادر   )٦(
  .إذا): ر(يف    )٧(



 
 

  
 

يدخل : فعلى القول أنه جيوز له دخول مكة حالالً،  إذا نوى طوافًا بانفرادهوخيتلف
   .يطوف وجتزيه، فهذا مكة حالالً

  . وجيزيه عن نذره، يدخل هذا بعمرة: ى القول أنه ال يدخل مكة إال حمرماوعل
ا بانفرادهوخيتلف هل يسقط نذره،  إذا نذر سعي ،م ذلكأو يأيت بعمرة وقد تقد .  

  .)١( وهذا قول مالك،ى بنذره أتى مكة ووفَّ؛ أو نافلةٍ فريضةٍوإن نذر صالةَ
أفضل الصالة :  لقول النيب أنه ال يأيت للنفل ذهب بعض أهل العلموقد 

 )٣(]واملسجد[فدخل يف عموم احلديث مسجده ، )٢(صالتكم يف بيوتكم إال املكتوبة
  .  من املساجد)٤(احلرام وغريمها

مل يكن عليه ؛  ذلك فضيلة أو قربة)٥(]يف[وهو يرى أن ، وإن نوى الوصول خاصة
  . شيء

]ب/١١٧ط[  . ./ كان نذره معصية؛وإن كان عاملًا أنه ال قربة فيه

ر ا ذلك فِّكَيلِ؛ فيستحب له أن يأيت بذلك املشي يف عمرة أو حجة أو طواف
  .النذر

 ألن تلك ؛ مشى يف حج أو عمرة)٦(]وكان من أهل املدينة[، وإن مل تكن له نية
  .)٨( نفرادهاللعمرة با النيب  )٧( وقد خرج ،عادة هلم

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١١١ (املدونة: انظر   )١(
، ومسلم يف صالة املسافرين )١/٢٤٠) (٧٣١(أخرجه البخاري واللفظ له يف األذان، باب صالة الليل    )٢(

  .، عن زيد بن ثابت )١/٥٣٩) (٧٨١(رها، باب استحباب صالة النافلة يف بيته وقص
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  .وغريها): ر(يف    )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  .حج): ر(يف   )٧(
، ومسلم واللفظ له يف احلج، باب )١/٥٣٨) (١٧٧٨ ( النيب أخرج البخاري يف العمرة، باب كم اعتمر   )٨(

ر النيب  مبيان عدد ع) عن أنس )٢/٩١٦) (١٢٥٣ ،  أن رسول اهللا كلهن يف ذي ؛اعتمر أربع عمر 
 وعمرة من العام املقبل يف ، عمرة من احلديبية أو زمن احلديبية يف ذي القعدة؛ إال اليت مع حجته،القعدة

= 

٤٣٤  



 
 

  
 

٤٣٥  

  :  لوجهنيأتى باحلج؛ وإن كان من أهل املغرب
إال أهل العلم أو من   العمرةونوال يعرف،  احلج)١(]عندهم [أن املشهور: أحدمها

قَتدم له حج،فينبغي أن ي حذَل النامرعلى ما ي رِعف.  
 وال يقصد أهل ، ال يقصد أن خيرج للعمرة بانفرادها،عمرةأن من يعرف ال: والثاين

 احلالف عند )٣( فعلى القول أنه حيمل، هذا)٢( وعلى .املغرب أن خيرجوا إال للحج
  . عدم النية على العادة

 وعلى أحد قويل مالك وابن القاسم أنه حيمل على ما يوجبه جمرد اللفظ دون 
   . خاصة جمرد النذر املشي ألنَّ؛ ال يكون عليه أن يأيت حبج وال غريه:)٤(العادة

   :  يف مشي املناسك إذا نذر احلجواختلف
  .)٦( ميشي املناسك:)٥(]ةمر[ فقال مالك

فقال يف  ، ذلك)٧(ة مبثلح مالك مر وترج، إىل أنه يركبهابعض أهل العلموذهب 
  .)٨(ال هدي عليه: قابالً ومشى ذلك ، إن جهل فركب املناسك:كتاب حممد

  .)١٠( ومل يره مبرتلة من عجز يف الطريق:)٩(دقال حمم 
. جيزيه األول  ألن بعض الناس يرى مشيه؛ ظننتاوذلك فيم:  قال ابن القاسم

 =  ـــــــــــــــــ
   . وعمرة مع حجته،مرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنني يف ذي القعدة وع،ذي القعدة

  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
  .وكل): ر(يف    )٢(
  .حممل): ر(يف    )٣(
  ).٢/٤٩٣(، والنوادر والزيادات )٣/٨٠( املدونة: انظر   )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
 ).٣/٧٧( املدونة   )٦(
  .إىل مثل): ر(يف    )٧(
  ).٢/٤٩٣( والزيادات النوادر   )٨(
  .وقاله حممد): ر(يف    )٩(
 ).٣/٣٣٣(التاج واإلكليل : انظر  )١٠(

مـــــــشي [
ــك  املناســ

 لناذر احلج[
 



 
 

  
 

٤٣٦  

  .)١( وأرخص يف الركوب إىل عرفة
 فجعل  ، املشي إىل مكة الناذر إمنا قال علي ألنَّ؛وهذا هو األصل:  شيخقال ال
  . وإن كانت نيته احلج، فلم يلزمه أكثر من ذلك،  إىل مكة)٢(غاية مشيه

 إال إىل )٣(مل يكن عليه أن ميشي ؛  املشي إىل مصر يف حجعلي: ولو قال رجلٌ
 ميشي إىل مكة ، مكة يف حج وكذلك قوله علي املشي إىل، مث يركب وحيج،مصر

  . إال أن ينوي مشي املناسك،ويركب ما سواها
 يركب؛ فإن مل . أعادهوإن كان قد أفاض، ميشي لرمي اجلمار: ابن حبيبل اوق

  .)٤(كان له أن يركب
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤٩٤-٢/٤٩٣( والزيادات النوادر: انظر   )١(
  .مسريه): ر(يف    )٢(
  .مشي): ر(يف    )٣(
  ).٣/٣٣٢(مواهب اجلليل : انظر  )  ٤(



 
 

  
 

٤٣٧  

   فصل
غ  فلما فر،من دخل مكة حاجا يف مشي وجب عليه: قال مالك )١(]ومن املدونة[

امن سعيه بني الصفا واملروة خرج إىل عرفات ا ، وشهد املناسك، راكبوأفاض راكب 
ا خرج إىل عرفات؛ فإذا طاف وسعى، حيج الثانية راكبا:قال ٢(]حىت يفيض [ ماشي(.  

ــه  ا ال عــن عجــز/ ن فعــل ذلــكإوظــاهر قول ــار    أن ينظــر يف ذلــك وأرى . اختي
ا أو عن ضرورة عجز أو مرض       هل رك  ـا أو           ؟   ب اختيار وهل يكـون مـشيه ذلـك متطوع

ا يف الذمة   أو أطلق ذلك ومل ، وهل مسى احلج يف حني نذره    ؟أو يف عام بعينه   ،  منذور 
؟هيسم.  

ا كان عليه أن يقضي قابالً راكبا مث ميشي املناسك على أي وجه ،فإن ركب اختيار 
  . وال يفسد املاضي، كان مشيه

، ى احلجومس، فإن كان نذره مضمونا،  نظرت)٣(]أو مرضٍ[إن ركب عن عجز و
ا)٥(مكةأتى ؛  مكة يف حج)٤( أن أمشي إىلهللا علي: وقال وقضى املناسك ،  راكب
   .وال خالف يف ذلك، ماشيا

ا ومل يسم ، ومسى احلج أو مل يسمهه،  بعين)٦( وإن كان النذر يف عام أو مضمون
  .)٨(ومل يكن عليه شيءٌ عند مالك. )٧(أجزأه؛ حجا

قول ابن  فعلى ، مث جعله يف حج،وكذلك من تطوع باملشي من غري نذر تقدم
  .)٩( وميشي املناسك، عليه أن يقضي احلج قابالً:القاسم

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
 ).٢/٨٢ (، ذيب املدونة)٣/٧٨( املدونةانظر القول يف ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )٣(
  .يف): ر(يف    )٤(
  .قابالً: )ط(يف    )٥(
  .عاما): ر(يف    )٦(
  .حجه): ط(يف    )٧(
 ).١/٢٣٤ (املدونة: انظر   )٨(
 ).٢/٤٩٥( والزيادات النوادر   )٩(

]أ/١١٩ط[

 ] يف حـــاج
نذر املـشي   
وركب بعـد   

 ]الــــسعي 



 
 

  
 

٤٣٨  

فمشى يف حج ،  فيمن حلف باملشي إىل بيت اهللا وحنثوقال مالك يف املدونة 
 ،وميشي حىت يسعى من الصفا واملروة، وجيعلها عمرة. ملشي جيزيهأن ا: ففاته احلج

ا قابالً راكبا ١(ويهدي لفواته، ويقضي عام( وال شيء عليه غري ذلك، احلج)٢(.  
  .)٣(  ميشي املناسك قابالً:وقال ابن القاسم يف كتاب حممد

ة والصوم إذا دخل فيه  األصل يف الصال)٤( فأجرى مالك املشي إذا غلب على
أنه ال شيء : مث مرض،  يصليه أو يصومه)٥( يومٍونذر عني، مث غلب عليها، تطوعا
   . وكذلك املشي، عليه

عليه قضاء احلج دون :)٦(فقال، ق بني الغلبة على املشي والغلبة على احلجوفر 
على  [ املشيىبقأو.  مع الغلبة عليهى احلج عنده أصل قائم بنفسه يقضألنَّ؛ املشي
   .  يف الصالة والصوم)٧(]األصل

  . أقيس)٨(وقول مالك.  املشي على حكم احلج ملا كان معلقًا بهابن القاسموأجرى 
   .وأجزأه، شهدها راكبا؛ ومل يفته احلج، فإن غلب على مشي املناسك

ا)٩( كان قد غلب على الوجهنيوإن فاته احلجومل يقض ، فقضى احلج،  مجيع
   .)١٠(املشي

ا،وعلى أصل ابن القاسم إن غلب على املشي وحده قضى ؛ وشهد املناسك راكب 

  ـــــــــــــــــ
  .لفوات): ر(يف    )١(
 ).٢/٨٣ (، ذيب املدونة)٣/٨٤( املدونة   )٢(
  ).٢/٤٩٥( والزيادات النوادر   )٣(
  .عليه): ر(يف    )٤(
ا، أو نذر عني يومٍ): ر(يف    )٥( متطوع.  
  .فجعل): ر(يف    )٦(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  .ابن القاسم): ر(يف    )٨(
  .أحد الوجهني): ر(يف    )٩(
  .فيقضي احلج واملشي): ر(يف   )١٠(



 
 

  
 

٤٣٩  

  .)١( املناسكميشي :قابالً احلج
ا احلج واملشي حىت فاته احلج مبرض أو أخطأ   وإن غلب على الوجهني مجيع

]ب/١١٩ط[   ./ قضى احلج واملشي؛)٢(عددا

  
  
  
  
  

  
  
  

  ـــــــــــــــــ
 )٢/٤٩٥( والزيادات النوادر  )  ١(
  ) .ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(



 
 

  
 

٤٤٠  

 
)١(  )٢(  

ميشي من حيث  :  فيمن حلف باملشي إىل بيت اهللا فحنثمالك قال ومن املدونة
  .)٤( فيمشي من حيث نوى،  نية)٣(]له [ إال أن تكون،حلف

  ، املشي: قوله ألنَّ؛حنثعلى  أو ، سواء كان يف ميينه على بر:قال الشيخ 
 أجزأه املشي ؛ فإن أراد اجلنس. من املشي)٦(اجلنس أو املعهود )٥(]به[حيتمل أن يريد 
 .لْوإن قَ، فإنه جيزيه ذلك. علي مشي:  ويكون مبرتلة من قال،)٧(من حيث شاء

ا من املشي أن ميشي  )٨(]هو[و.  وأن األلف والالم للعهد،وحيمل على أنه أراد معهود
على  ألنه إمنا حلف ؛على حنث فسواء كان على بر أو ،)٩(من املوضع الذي هو فيه

فالرب واحلنث يف ذلك سواء، بعينه مبرتلة من حلف بعتق عبدٍ،نمعي .   
ومل يكن عليه أن يرجع ، مشى منه؛ وإن انتقل إىل بلد آخر وهو مثله يف املسافة

وال ، ر يف ذلك راجع إىل قدر البعد والقرب وكثرة اخلطىج األألنَّ؛ إىل األول
فمضى على ، وألنه لو خرج من البلد الذي حلف عليه ونواه. راضيألل يف هذا )١٠(مزية

 أن يتقرب إىل اهللا )١١( القصدوألنَّ.  ألجزأه؛ وهو مثله يف املسافة،غري ذلك الطريق
  .)١٢(املشي من ذلك القدربتعاىل  

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .إليه): ر(يف    )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(
  ).٢/٤٧٣( املدونة   )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
  .معهودا): ر(يف    )٦(
  .مشى): ر (يف   )٧(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(
  .منه): ر(يف    )٩(
  .مزيد): ر(يف   )١٠(
  .الفضل): ر(يف   )١١(
  .من ذلك القرب): ر(يف   )١٢(

]ب/١٥٤ر[



 
 

  
 

٤٤١  

  . ال جيزيه: فقيل،  إن انتقل إىل ما هو أقرب منه باملشي القريب واختلف
ا: )١(أبو الفرجوقال  وجيزيه، يهدي هدي .وإن بوإن ،مل جيزه؛ د ما بني املوضعنيع 

  .وأهدى،  مشى من موضعه؛كان ممن ال يستطيع أن ميشي مجيع الطريق
 )٢(إمنا يرجع إىل موضعه إن كان يقدر على أن ميشي:  يف كتاب حممدأصبغ وقال 

  .)٣(مجيع املنذور
 خرج إىل احلل فيأيت ؛)٤( إىل مكة وهو ا علي املشي: إذا قال:بن القاسما وقال 

   .)٦(لوأقل ذلك أوائل احل،  مفهوم قوله أن يأيت إليها من غريهاألنَّ؛ )٥(بعمرة
ومل ،  مضى إىل املسجد من موضعه؛وهو مبكة إىل املسجد املشي  علي:وإن قال

  .)٧(يكن عليه أن خيرج إىل احلل
وإن قال وهو يف  .)٨(مث يدخل بعمرة كاألوىل، خيرج إىل احلل: ة وقال مر

  .)٩(  مث يدخل بعمرة، خرج إىل احلل؛ إىل مكة أو إىل املسجداملشي  علي:املسجد
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ويل قضاء طرسوس ة،لبصرنشأ ببغداد وأصله من ا.  القاضي، أبو الفرج الليثيعمرو بن حممد بن عمرو: هو  ) ١(

 سنة تويف. ا إىل أن مات ومل يزل قاضي،اا متقدما فقيها لغوي وكان فصيح،وأنطاكية واملصيصة والثغور
: انظر. الكتاب املعروف باحلاوي يف مذهب مالك، وكتاب اللمع يف أصول الفقه:  له.هـ٣٣١هـ أو ٣٣٠

 )٨٨٧-٢/٨٨٦(، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )٢/١٢٧(الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب 
  .مشي): ر(يف    )٢(
 ).٢/٤٩٢( والزيادات النوادر: انظر   )٣(
  .مبىن ): ر(يف    )٤(
 ).٢/٣٦٧(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٥(
  .احلرم ): ر(يف    )٦(
 ) .٢/٣٦٧(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٧(
  .كاألول): ر(يف    )٨(
  ) .٤/٨١(الذخرية : انظر  )٩(



 
 

  
 

٤٤٢  

)١(  
  

ا فالإن كلمت:  فيمن قالمالكقال : ومن املدونة فحنث قبل ، فأنا حمرم حبجٍ، ن
 إال أن يكون نوى أنا حمرم من ،)٢( أشهر احلج فيحرمتأيتحىت ؛ مل يلزمه: أشهر احلج

   .وإن كان يف غري أشهر احلج. فذلك عليه،  أحنثحني
ال جيد ن إال أ،  أن جيب عليه اإلحرام حني حينثفأرى، فأنا حمرم بعمرة: وإن قال

وال ،  عليه شيئًا حىت جيد من يصحبهفال أرى، سهوخياف على نف، من خيرج معه
  .)٣( يؤخر يف شيء من ذلك إىل امليقات

وسواء يف ذلك احلج ، فهو حمرم بنفس احلنث؛  فأنا حمرم:إذا قال: سحنونوقال 
مل ينعقد عليه إحرام بنفس ؛ فأنا أحرم حبج أو بعمرة فحنث: وإن قال. أو العمرة

، فأنا أصلي أو أصوم أو أعتق أو أطلق امرأيت: قالوهو مبرتلة من . احلنث حىت حيرم
  .)٤(ثالً بنفس احلنثتفإنه ال يكون مم

فيصح أن يريد. ففيه إشكال؛ حمرم: ا قوله وأم:ا فقد صرتفامرأيت : كقوله،  حمرم
  .  اليت هي ا)٦(واحلالة،  هلا)٥( طالقًا صفة وألنَّ، فقد صارت ذات طالق:أي، طالق

ا اسم فاعل، يكون للماضي وللحال ؛ أنا أحرمف: ويصح أن يريد ألن حمرم
إال أنه يعترض ، الطالقكواإلحرام ينعقد بالقلب من غري فعل اجلارحة ،  ولالستقبال

 الصالة اتومن شرط العباد،  اإلحرام عبادة تفتقر إىل نيةأنَّ: وهو، من وجه آخر
  .  والصيام أن تكون النية مقارنة للفعل، أو مقاربة له

 مالكق وفر. مث حينث، وقد ميضي ليمينه السنون، وهذا غري موجود يف احلالف
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .فال حيرم): ر(يف    )٢(
 ).٣/٧٩ (املدونة   )٣(
  ).٢/٣٦٥(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٤(
  .جهة): ر(يف    )٥(
  .وللحالة): ر(يف    )٦(

]أ/١٢٠[



 
 

  
 

٤٤٣  

 حرام باحلج حىت تدخل أشهر احلجوأمره أن يؤخر اإل،  والعمرة)١(بني حنثه للحج
  .  ال جيوز أن حيرم للحج قبل أشهر احلج)٢(]نهإ: [ولقول من قال، احتياطًا للخالف

وأمره بتعجيل اإلحرام ، لزمه؛ أو كانت تلك نيته، وأحرم قبل ذلكيفعل فإن مل 
من ل  قووهو يف، فأمر باملبادرة المتثال الطاعة، ألن كل أيام السنة هلا وقت، للعمرة
  .)٤( ال جيد صحبةن إال أ، أبني؛  على الفور)٣( األمر إنَّ:قال

  .)٥( وإن مل جيد صحبة، عليه أن حيرم:سحنون وقال 
  للحديث  ؛  والقول األول أحسن   أن النيب     تنبعث به راحلتـه    )٦( كان حيرم حني، 

 عقـد الـيمني مل      وألنَّ . وليس من السنة أن حيـرم ويقـيم يف أهلـه           ،(٧)ابويتوجه للذه 
  مــن /  ألنَّ؛ ذلــك ممــا يستحــسن تعجيلــه   )٨( وإمنــا،يتــضمن اإلحــرام بــالفور  

  .)٩( حلف ليفعلن، ال جيب عليه فعلُ ذلك عقيب ميينه
  النذورألنَّ؛ )١٠(إمنا لزمه ذلك حني حنث: حممد عبد الوهابأبو وقد قال 

  .ق النذر به السبب الذي علَّ)١٢( أو عقيب، حممولة على الفور)١١(املطلقة
اأن  حلف بالطالق )١٣(أال ترى لو: قال فإنه يلزمه ؛ وال يفعل كذا، ال يكلم فالن

  ـــــــــــــــــ
  .باحلج): ر(يف    )١(
  ).ر(قط من ما بني املعكوفني سا   )٢(
  .األوامر): ر(يف    )٣(
  ).٣/٧٩ (املدونة: انظر. صحابة): ر(يف    )٤(
  ).٤/٨١(الذخرية : انظر. صحابة): ر(يف    )٥(
  .حيث): ر(يف    )٦(
، )١/٧٤) (١٦٦(أخرجه البخاري يف الوضوء، باب غسل الرجلني يف النعلني وال ميسح على النعلني    )٧(

  . {، عن ابن عمر )٢/٨٤٤) (١١٨٧(ج، باب اإلهالل من حيث تنبعث الراحلة ومسلم يف احل
  .وألن): ر(يف    )٨(
  .عقب): ر(يف    )٩(
 ).١/٤٣٠(املعونة : انظر  )١٠(
هللا : ن يقولإما بأن يتبين خمرجه أو ال يتبين مثل أ. هو أن يكون مستقالً بنفسه غري معلقٍ بغريه: النذر املطلق)  ١١(

نذر ١٩٥ ١(، التلقني )١/٤٢٧(املعونة : انظر. هو كذا أو كذا: ويستحب أن يقول. علي.( 
  .عقب): ر(يف   )١٢(
  .من): ر(يف   )١٣(

]ب/١٢٠[



 
 

  
 

٤٤٤  

  .وكذلك هذا، ذلك عقب ميينه بال فصل
ا تضمنت ميينه نفي الكالمن ألن من حلف أ؛  وهذا غري صحيح ال يكلم فالن، 

  .  ألنه ضد ما حلف عليه؛فمىت وجد منه الكالم حنث
   . مل يوجد منه فيه الفعل)١( ومن حلف ليفعلن ال حينث مبضي وقت

ا فأنا أحرم يوم أكلمه فكلمه : ن قالوإ فالن ا مبضي ذلك ؛ إن كلمت مل يكن حمرم
فإن مضى . فأنا أصلي أو أصوم أو أطلق زوجيت يوم أكلمه: وهو مبرتلة من قال، اليوم

  .  بقضاء الصالة)٢( ويؤمر،مل يوجب عليه طالق؛ ذلك اليوم
  .الك وسحنونمقول على  جرى اخلالف ؛ فأنا حمرم يوم أكلمه:فإن قال

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  .زمن): ر(يف    )١(
  .وال يؤمر): ر(يف    )٢(



 
 

  
 

٤٤٥  

 )١(   


)٢(   
  .إذا كان احلج من عامه أن يأيت به متفرقًاله  جاز ؛ إىل مكة)٣(ومن نذر أن ميشي

 ، فلما بلغ مصر أقام شهرا،)٤(إذا مشى من اإلسكندرية: مد يف كتاب حممالكقال 
ا ا حىت قدم مكة فطاف ،مث مشى فلما بلغ املدينة أقام شهرمث خرج يف عمرته ماشي 

  .)٥( فقد فرغ منه؛وسعى
  ى فمـش  ،)٦( وكان نذر مشي عـام بعينـه       ، وكذلك لو مشى يف حج     : قال الشيخ  

ا  مث أقام   ا ليس يف عام بعينـه  لو و، مث حج من عامه، مث مشى،شهر كان النذر مضمون، 
ــشى ا/ فم ــام حــوالً، شــهر ا، مث أق ــشى شــهر ــوالً، مث م ــام ح ــغ )٧(حــىت؛ مث أق    بل

: فيمن نذر صوم سنة،  يف املدونةمالك وابن القاسم أجزأه على قول ؛)٨(]هافحج[مكة 
  .)٩(ة ن يأيت ا غري متتابع أهل

 من عليه صوم شهرين ة وهو مبرتل:قال،  أنه يأيت باملشي متتابعاابن حبيبوعند 
  .)١٠(متتابعني

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .وإذا كان): ر(يف    )٢(
  .املشي): ر(يف    )٣(
مدينة من سواحل ديار : -  بكسر اهلمزة وسكون السني وفتح الكاف وسكون النون وفتح الدال – سكندريةاإل   )٤(

ا، بنيت لتهتدي  ا منارة مشهورة طوهلا مائة ومثانون ذراعمصر، بناها اإلسكندر، وهي من أمجل املدن، و
وأوضح ) ١/١٢٠(معجم البلدان : انظر. ين أكرب مدن مصرا املراكب، واملدينة معروفة إىل يومنا، وتعد ثا
  ).١٥٢(املسالك إىل معرفة البلدان واملمالك للربوسوي 

 ).٢/٤٩٥( والزيادات النوادر :انظر النقل عن مالك   )٥(
  .فطاف: زيادة) ر(يف    )٦(
  .مث): ر(يف    )٧(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
  ). ١/٢١٤ (املدونة: رانظ   )٩(
  ).٢/٤٩٤( والزيادات النوادر  )١٠(

]أ/١٥٥ر[



 
 

  
 

  .ة أنه يأيت ا متتابع:يف ذلك على أصله فيمن نذر صوم سنةوهو 
  /؛أنـه يهـدي   :  فمـشى مـا ركـب      عـاد مث  ،  فـيمن عجـز   ،  مالك يف املدونـة   وقال  

ق مشيه ١( ألنه فر(.  
إال على ،  فال يؤمر باهلدي،)٢( املشي قد وفّى بهألنَّ؛ ابن حبيب وهذا حنو قول 

 ، مبا عجز عنهمل يوفِ؛ إال أن يعلم أنه إن عاد، القول أن عليه أن يأيت به متتابعا
  . ألنه مل يوفِ؛ فيكون عليه اهلدي

ا ؛ والقول األول أبني فهو إذا أتى به ، يعقبه حج أو عمرةألن النذر إمنا يتضمن مشي
   .إال أن ينوي تكلف ذلك يف عام، موفٍ بنذره؛ يف أعوام

 فإنه ال خيلو أن يكون يسري األميال ، وإن ركب بعض الطريق من عجز أو مرض
 املواضع )٥( من وكان نذره،)٤( الطريق أو النصف فأكثر)٣(إال أنه أقل، وحنوها أو األيام

أو أبعد من ذلك مثل إفريقيا ،  كمصر واإلسكندريةةأو البعيد، وهاالقريبة كاملدينة وحن
   .أو األندلس

وأجزأ عنه ،  أهدى؛)٧(]أو اليوم[ اليسري األميال أو الربيد )٦(فإن كان ذلك الشيء
  . مشيه

عبد امللك يف وهو قول ، رجع ومشى الطريق كله ؛ وإن كان النصف فأكثر
أبطله مالك : قال، مث ميشي مث يركب، يركب مث يعجز، لو كثر ركوبه: قال،  املبسوط
  . )٨(أمجع
 مث صح ،)٩( الروحاءفبلغ مث اعتل فركب ،ولو ابتدأ فمشى مثل ميل أو ميلني : قال

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٨٠ (املدونة   )١(
  .فاته): ر(يف    )٢(
  .أول): ر(يف    )٣(
 .أو أكثر): ر(يف    )٤(
 .من): ر(يف    )٥(
  .الشيء): ر(يف    )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  ) .٢/٤٩٣( والزيادات النوادر   )٨(
أقل من : وقيل. من عمل الفرع من املدينة، بينه وبني املدينة حنو أربعني ميالً: ، بفتح الراء ممدودالروحاء  )  ٩(

= 

٤٤٦  

]أ/١٢١ط[



 
 

  
 

٤٤٧  

 فهو وإن قل ، وهو كمن ابتدأ مشيه بركوب. فإنه يعيد ذلك كله،فمشى حىت بلغ مكة
  .)١( فهو منتقض؛رمشيه بعد ذلك أو كث

ويركب ، فكان ميشي عقبة، إن كان عليه مشي فعجز: مالك يف كتاب حممدوقال 
  .)٣(ويعيد املشي كله من أوله،  أن يعود)٢(أرى: عقبة حىت بلغ

ا على الصرب يف موضع عجزه)٤( وحممل قوله من املشي ى فأت، على أنه كان قادر 
   . بأكثر من ذلك

فال يكلف غري ، فهو يف العام الثاين على مثل ذلك؛ إذا كانت تلك قدرتهوأما 
وكل هذا إذا كان ،  ومثله إذا كان ال يقدر على الصرب عن أصحابه. ما ركب)٥(]مشي[

   .نذره من املواضع القريبة كاملدينة وحنوها
ا مثل مصر وحنوهااختلف و يرجع : مالك يف كتاب حممد فقال ،)٦( إذا كان بعيد

  .)٧( ملا عجز
 وقد ، لبعيدكن موضعإ:  وكان نذره من مصر، فيمن عجزشرح ابن مزين وقال يف 

  .)٨(وال عودة عليك ، أجزأ عنك مشيك
 مل يعد الثالثة ، بنذره فلم يوفِ، ألنه لو كان نذره من املدينة فعاد؛وهذا أحسن
 ؛ة على من كان نذره من مصرأن مشقة الرجوع أول مر وال شك ،)٩(ملشقة ذلك

]ب/١٢١ط[   .مشقة/ أعظم

  . فال يكلف العودة حبال؛وأما من كان نذره من أبعد من ذلك كإفريقيا واألندلس
  ـــــــــــــــــ

= 
، )٣٠٥ص (رق األنوار مشا: انظر. سميت بذلك النفتاحها ورواحها. وهي مأخوذة من الروح والراحة. ذلك

 )٣/٧٦(ومعجم البلدان 
 ).٣/٤٠٤(البيان والتحصيل : انظر   )١(
  .له: زيادة) ط(يف    )٢(
  ).٢/٤٩٣( والزيادات النوادر   )٣(
  .قول مالك): ر(يف    )٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  .إذا كان بغري مصر وحنوها): ر(يف    )٦(
  ).٢/٤٩٢( والزيادات درالنوا   )٧(
  ).٣/٤٠٥(البيان والتحصيل : انظر   )٨(
  .ومل يعد ثالثة للمشقة): ر(يف    )٩(



 
 

  
 

٤٤٨  

ا ؛ بعينه فمرض فيه)١(ا من نذر املشي يف عامم فأ ،وكل هذا إذا كان النذر مضمون 
   .مل يكن عليه أن يقضي ما مرض فيه

  .  مل يكن عليه شيء؛ك لو مرضه كلهوكذل
خرج على حاله ؛ وكان إن تأخر فاته احلج، وإذا حضر خروج احلاج وهو مريض

ا إذا كان إذا  ؛فإن صح يف بعض الطريق، ال يضر به السفركان نذره يف عام بعينه راكب 
   .وأهدى، وإن مل يصح؛ أجزأ عنه. مشى

ا. رج اآلنومل يكن خي، أمهل لعام آخر؛ وإن كان مضمونا مل ؛ فإن خرج راكب
يا، هزِجألنه كان غري خماطب باخلروج اآلن؛ وكان مبرتلة من ركب اختيار.   

ا ال يرجى بر،إذا حنث وهو مريض: ابن القاسم يف املدونة قال  ؛هؤ فإن كان مرض 
 يعلم أنه ال يقدر  إال أن، فلينتظر حىت يصح؛وإن كان يطمع بالربء. الشيخ الكبريككان 

  .)٢(فليمش ما أطاق، وإن صح [على املشي
 على مشي األميال واليوم وما والقياس إذا كان ال يقدر اآلن إالَّ،  وهذا استحسان

 مث ، أن يؤخر حىت يصح فيمشي: وإن صح قدر أن ميشي ما له قدر وبال،)٣(]أشبهه
   .يكون العجز واهلدي

   .)٤( مث يركب ويهدي،ميشي ما أطاق ولو نصف ميل:  الكبري يف الشيخقالو 
ولو نوى أن ميشي ما أطاق مث . مل نذره على مشي مجيع الطريقحم  ألنَّ:يريد
 واملرأة ميشيان )٥(البنيةالضعيف فكذلك الشاب الصحيح ، مل يكن عليه هدي؛ يركب

فال يكون عليهما ، صة نويا من ذلك ما يطيقان خااإال أن يكون، مث يهديان، ما أطاقا
   .هدي

ت جبميع  وفَّ؛ وكان إن عادت،ولو نذرت املرأة مشي مجيع الطريق مث عجزت

  ـــــــــــــــــ
 .شهر): ر(يف    )١(
 ).٢/٨٢ (، ذيب املدونة)٣/٨١ (املدونة   )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٢/٨٢ (، ذيب املدونة)٣/٨١ (املدونة   )٤(
  .الضعيف الضحيح البنية): ط(يف    )٥(



 
 

  
 

٤٤٩  

  .)١( قاله حممد ،املشي لعادت
لرأيت أن ؛  وكان مشي مثلها عورة وكشفة عليها،)٢(]قوية [وإذا كانت املرأة شابة

قال عقبة بن  :ويف كتاب مسلم. مث تركب ودي، متشي األميال حمتجرة عن الناس
لِتمشِ  :فقال رسول اهللا  ؟ إن أخيت نذرت أن متشي إىل بيت اهللا حافية: عامر

تركب  أو يكون ، أن يكون ألا شابة ومشيها عورة هذا حمتملٌ×وجوابه . )٣( ولِ
   .عند العجز
 ال :لطريق كلهمث عجز فأتى لعام قابل فمشى ا،  فيمن مشى يف طريقحممد وقال 

]أ/١٢٢ط[  / .)٤( ألنه مل يفرق مشيه عليه؛هدي

ا فكالم حممد صحيحأما  : الشيخ قال فإن كان يف ، إذا كان النذر األول مضمون
 فيكون عليه ، عليه القضاء: ومن قال،)٥(ألنه مغلوب؛ عام  بعينه فيختلف يف القضاء

   .الدم لتفرقة املشي
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٩٥( والزيادات النوادر: انظر   )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
، باب من ومسلم يف النذور) ٢/٢٠ ()١٨٦٦(أخرجه البخاري يف احملصر، باب من نذر املشي إىل الكعبة    )٣(

  ).٣/١٢٦٤) (١٦٤٤(نذر أن ميشي إىل الكعبة 
 ).٢/٣٦٨(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٤(
  .حملوف عليه): ر(يف    )٥(



 
 

  
 

٤٥٠  

  فصل
 يف قابل وكان قد جعل األول يف عمرة )١(]فمشى[وركب ومن عجز يف نذره 

أو كان األول يف حج فأحب أن جيعل الثاين يف [وأحب أن جيعل الثاين يف حج 
   . فإن ذلك له إذا كان النذر األول مطلقًا مل ينوه يف حج وال عمرة)٢(]عمرة

 مث ، لو مشى يف حج فعجز:أنه قال، عبد امللك عن أمحد بن املعدل وحكى 
 إال أن يكون العجز يف مثل عرفة ، كان ذلك له؛قضى فأراد أن جيعل الثاين يف عمرة

   .)٣(ومىن
 وقد ،)٤(مالكوليس ذلك عليه على مذهب . ابن القاسموهذا يصح على مذهب 

  .تقدم وجه ذلك
 .)٥( مل يكن له أن جيعل الثاين يف عمرة؛فإن نوى النذر األول أن يكون يف حج

  ./)٦( مل جيعله يف حج؛ عمرة إن نذره يف،وكذلك
 وإن كان قد نوى ،ال بأس أن جيعل الثاين يف حج: عبد امللك بن حبيب وقال 

 ، ألجزأه؛)٧(وقد كان نواه يف عمرة،  ألنه لو مشى أوالً يف حج: قال.األول يف عمرة
 )٩( وكذلك قال يل من أرضاه:)٨(]قال. [ عمل احلج يأيت على عمل العمرة ويزيدألنَّ

  .)١٠(حاب مالكمن أص
   .)١١(مالكوذكره يف موضع آخر عن 

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
 ).٢/٤٩٣( والزيادات النوادر: انظر   )٣(
 ).٢/٤٩٣( والزيادات ، النوادر)٢/٤٦٧ (املدونة   )٤(
  .غريه): ر(يف    )٥(
  .يف حج) ب/١٥٥ر/ (مل يكن له أن جيعل الثاين): ر(يف    )٦(
  .قد نواه، وكان يف عمرة): ر(يف    )٧(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
  .من أرضى): ر(يف    )٩(
  ).٢/٤٩٣( والزيادات النوادر  )١٠(
  ).٢/٤٩٣( والزيادات النوادر: انظر  )١١(

 مــن عجــز [
عن نـذره يف    
نسكٍ فقضاه   
ــسك  يف نـــ

ــر  ]آخــــــ
 

]ب/١٥٥ر[
 



 
 

  
 

٤٥١  

ا ومل ينو حجا)١(ومن مث حيج حجة اإلسالم، جاز له أن يدخل بعمرة؛  نذر مشي .
]وكان عليه أن . أجزأه؛)٢(] حجة اإلسالمى فنو،وإن هو أحرم حني أتى امليقات حبج 

   .من هناك مث ميشي ،يأيت عن نذره بعمرة أو حجة من حيث أحرم حبجة اإلسالم
أو ،  إذا قرن احلج والعمرة ينوي باحلج حجة اإلسالم والعمرة عن نذرهواختلف 

 ويقضي ،ه عن نذرِئ جيز:مالك فقال ،)٣(هر ا حجة اإلسالم ونذْيأحرم حبجة ينو
  .)٤(حجة اإلسالم
ا ٥(  عن واحد منهمائ ال جيز: وقال أيض(.  

  .)٦( ويأيت بنذره، عن فرضهئ جيز:املغريةوقال 
ا على من أتى حبجة ، عن حجة اإلسالم وعن نذرهئوأرى إذا قرن أن جتز قياس 

ا ا،ه عن حجة اإلسالمئ فإنه جيز.اإلسالم قارن فرض اهللا تعاىل )٧(]وقد[ . ويكون قارن 
   .وأجزأه ذلك عن حجه وعمرته،  عمرة متطوعا)٨( فأشرك يف عملها،حجةً

ا على مـن أشـرك   ، مل يبطل حجه؛ وأما إذا أتى حبجة ينوي ا فرضه ونذره      قياس 
ــران أن ــتراك/ يف القـــ ــا هللا    االشـــ ـــ ــك متقرب ــون يف ذلـــ ــل أن يكـــ   ال يبطـــ

   .تعاىل
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .فيمن): ر(يف    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  .ونوى باحلج حجة اإلسالم، أو نذره): ر(يف    )٣(
 ).٢/٨٣ (، ذيب املدونة)٣/٨٤ (املدونة   )٤(
  ).٢/٤٩٥( والزيادات النوادر   )٥(
    ).٢/٤٩٦( والزيادات النوادر   )٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  .عمله): ر(يف    )٨(

]ب/١٢٢ط[

ــن نـــذر  [ م 
املـــشي ومل
ــا  ًــو حج ]ين

 إذا مجـــع [ 
ــسك  ــني الن ب

ووفاء النذر  
 



 
 

  
 

٤٥٢  

  فصل
ا يف مينيٍجحِ أنا أُ :قال ومن ؛ فحنث،  فالنلزمه أن يىبإال أن يأ، ه من مالهحج 

  . على القائل وال حج،ذلك الرجل
ا وحيج بالرجلفيحج القائلُ، ا مجيعاجح؛  بفالنٍجأنا أح: وإن قال إال أن ،  راكب

   . لقوله بفالن الرجلَجحِ ولزمه أن ي، أنا أحج:لزمه احلج بقولهييأىب ف
ا إىل بيت اهللا يف ميني أنا أمحلُ:وإن قال كان اجلواب فيه على ؛)١(]فحنث[ ، فالن 
  :ثالثة أوجه

ا، وحده)٢(]له[  وتارة حيج املقولُ، وحدهفتارة حيج القائلُ ان مجيعوتارة حيج  .  
ا ويهدي القائلُإن نوى محله على عنقه حج: مالكفقال  وال شيء عليه يف ، ماشي 
  .)٣(الرجل

وإن . وال شيء عليه يف نفسه، إال أن يأىب، فعل ذلك؛ أن حيجه من مالهنوى وإن 
   . وال هدي عليه،)٤(]معه[ وحج بالرجل ،حج راكبا؛ مل تكن له نيةٌ

ويكون عليه ،  بنفسه)٥(محلهأألنه ال خيلو أن حيمل قوله ؛ وليس هذا الوجه بالبين
ا وال شيء عليه يف الرجل، أن حيج ماشي.   

أو يحه، ل على محله من مالهم٦(]يف نفسه[وال شيء عليه ، إال أن يأىب، فيحج(.  
 )٧(]هو[ فيحج ، ويؤخذ فيه باألحوط،ذلك حمتمل الوجهني مجيعاإن  : أو يقال

ا،ماشيا وحيج الرجل من ماله راكب .   
ألنه ليس العادة أن يقصد محله على ؛  أن حيمل قوله على محله من مالهوأرى

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).ر(عكوفني ساقط من ما بني امل   )٢(
 ).٨٤-٢/٨٣ (، ذيب املدونة)٣/٨٤ (املدونة   )٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
 .محله): ر(يف    )٥(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(

ــن قــال   [ م 
ا أو    ج فالن حِ أُ
أحجج به أو   

ا   أمحل فالن[
 



 
 

  
 

٤٥٣  

محلت على فرسٍ يف سبيل اهللا :  عمر وقد قال ، ويقصدون احلمل من املال،عنقه
 :تعاىل وقال اهللا .)٢(احلديث..  أن أشتريه  فأردت،)١(]ي كان عندهالذ[ تعاىل، فأضاعه

﴿ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }﴾)٣(،  وقال النيب :واهللا، ال أمحلكممث قال  : ما
  . )٤( ]احلديث[ ...بل اهللا محلكم ، محلتكم

ا : ولو قال لكانت عِ؛ مينيأو أمحله يف غري ، أو أحج به، أنا أحج فالنفإن ، ةًد
  . شاء فعل وإن شاء مل يفعل

،  أمحل هذا العمود إىل بيت اهللااأن: لشيء مما يقوى على محله )٥(]فيمن قال[وقال 
  .)٧( ويهدي، حيج ماشيانهأ: )٦(ةسفَنأو هذه الطَ
ا حاج؛  إن كان ذلك الشيء مما يقوى على محله:حممد وقال  ا أو خرج راكب

ا ٨( وال شيء عليه فيما ترك من محل ذلك،معتمر(.  
   . أنه يريد أن حيمله وهو راكب :  ومحل قوله ذلك

وال جيوز أن ينذر هللا ،  ألنه نذر معصيةاستحسان،  أنه خيرج ماشيا:مالكٍوقول 
وقد .  شيء مل يلزمه؛ ولو كان ممن جيهل ويظن أن يف ذلك طاعة. من ذلك)٩(]شيئًا[

  ـــــــــــــــــ
  ).ر (ما بني املعكوفني ساقط من   )١(
، ومسلم يف اهلبات، باب كراهة )١/٤٦٢) (١٤٩٠(أخرجه البخاري يف الزكاة، باب هل يشتري صدقته    )٢(

  ).٣/١٢٣٩) (١٦٢٠(شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 
 ).٩٢(التوبة   ) ٣(

! ﴿: اهللا تعاىلواحلديث أخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب قول ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
، ومسلم يف األميان، باب ندب من حلف ميينا فرأى غريها )٤/٢١٤) (٦٦٢٣ (﴾" # $ % &

  . ، عن أيب موسى األشعري )٣/١٢٦٨) (١٦٤٩(خريا منها أن يأيت الذي هو خري ويكفر عن ميينه 
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
الفاء، وبفتحهما، وبكسر الطاء وفتح الفاء، وبفتح أو كسر الطاء وكسر الفاء فيهما، بضم الضاء و، الطنفسة  ) ٦(

لٌ رقيق: أو الفتح فيهما مشارق األنوار : انظر. طنافس: واجلمع. النمرقة، وهي البساط الصغري الذي له حِم
 )٣/١٤٠طنفس (، النهاية البن األثري )٣٢٠ص (

  ).٢/٨٤ (، ذيب املدونة)٣/٨٥( املدونة: انظر   )٧(
  ).٣/٣٣٩(مواهب اجلليل : انظر   )٨(
 ) .ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٩(

 مــن قــال   [
ا أو    فالن حج أُ
أحجج به أو   

]أمحلــــــه 
 



 
 

  
 

٤٥٤  

]أ/١٢٣ط[  ./)٢( ال شيء عليه: إىل مكة)١(لسريعلي ا:  فيمن قالابن القاسمقال 

، إذا هو برجل قائم،  خيطب بينا النيب :ب ابن عباس وقال : البخاريويف
، وال يتكلم، وال يستظل، أبو إسرائيل نذر أن يقوم وال يقعد: وافقال، فسأل عنه
   .)٤()٣(ويقعد ويستظل ويصومفليتكلم،  :فقال النيب . ويصوم

ألنه كان يظن أن ؛ ومل جيعل عليه سوى ذلك شيئًا[، فأمره أن يويف مبا كان طاعة
  .ويؤمر أن يتقرب إىل اهللا بطاعة،  ولو علم لكان النذر يف معصية،)٥(]هللا يف ذلك طاعة

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 .املشي ): ط(يف    )١(
    ).٢/٨٥ (، ذيب املدونة)٣/٨٨ (املدونة   )٢(
  .م ويصوم مروه فليقعد ويستظل ويتكل): ر(يف    )٣(
  ) .٤/٢٢٩) (٦٧٠٤(أخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب النذر فيما ال ميلك ويف املعصية    )٤(
  ) .ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(



 
 

  
 

٤٥٥  

 


)٤(
 

  .)٦)(٥( لزمه؛ املشي إىل مكة علي:إن قال: ابن القاسم يف املدونةوقال 
  . ومرة مل يلزمه،فألزمه ذلك مرة؛  الركوب إىل مكة علي: قوله إذا قالواختلف 

  .)٧( مل يلزمه؛ الذهاب إىل مكة أو السري أو االنطالق أو آيت مكة علي:وإن قال
ا أو معتم)٨(]كله[ يلزمه يف ذلك :أشهبوقال  ا أن يأيت مكة حاجا و .)٩(رقال أيض

  .)١٠(ال شيء عليهن  أ: املشي إىل مكة فيمن قال علي،يف كتاب حممد
 جمرد اللفظ يف مجيع ذلـك ال    ألنَّ؛ال فرق بني مجيع هذه األلفاظ     : قال الشيخ   

 والوصول ال جيب إال ملا يتعلق بـه بعـد ذلـك مـن               .يوجب أكثر من الوصول إىل مكة     
 فإن محل قوله على العادة يف ناذر الوصول أنه           . أو عمرة أو طواف أو صالة      طاعة حج 

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .السفر): ر(يف    )٢(
  .شي، ومل يزد على ذلكعلي امل: املسجد احلرام، ومل يسم مسجدا، أو قال: زيادة) ر(يف   ) ٣(
حال الذي أُسري إليه بالنيب املراد به املسجد األقصى  )  ٤( إليها الر شد ويطلق .  ثالث األماكن الشريفة اليت ت

راد به بيت  ة خاصة يف األديان . مدينة القدس: املقدس ويا، وحتظى بأمهيمد وهي عاصمة فلسطني وأهم
فتحها املسلمون يف عهد عمر بن اخلطاب . اصة لوجود املسجد األقصى االسماوية عامة واملسلمني خب

، )١٤٦ص (، جغرافية فلسطني للنحال )٥/١٦٦(معجم البلدان : انظر. ، واستلم مفاتيحها بنفسه~ 
 ) .٢/٧٥٦(وموسوعة املدن والقرى الفلسطينية أليب حجر 

 . يلزمهعلي الذهاب إىل مكة؛ مل: وإن قال: زيادة) ر(يف   ) ٥(
  ).٢/٨٥ (، ذيب املدونة)٨٨-٣/٨٧( املدونة   )٦(
 ).٣/٨٨ (املدونة: انظر   )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
  ).٣/٨٨( املدونة   )٩(
أن هذا القول منسوب البن : لذخرية نقلَ عن اللخمي، وفيه، ولكن يف االظاهر من النقل أن القول ألشهب  )١٠(

 )٤/٧٦: (انظر. القاسم



 
 

  
 

٤٥٦  

 لزمــه يف مجيــع هــذه الوجــوه املــشي والركــوب والــذهاب ؛يريــد احلــج أو العمــرة
   . مسى املشيوإن ، مل يلزمه شيءٌ؛حيمل قوله على العادةمل  وإن .واالنطالق

  
  
  

  



 
 

  
 

٤٥٧  

  فصل
أو [ي إىل مكة أو املسجد أو البيت أو الكعبة  املشعلي: إذا قال: قال ابن القاسم

إىل الصفا واملروة أو املقام أو زمزم أو مىن أو : وإن قال. لزمه؛  أو احلجر)١(]الركن
  .)٢(مل يلزمه؛ عرفات

يسم: وقال أصبغ  لقرية)٣( مما هو داخلييلزمه كل ما  الصفا ؛  يف ا
طح يب )٧( وقعيقعان)٦(أجياد و)٥( واحلجون)٤(واملروة واحلطيم واألب  وأ

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).٢٩-٤/٢٨(النوادر والزيادات ، و)٣/٨٧( املدونة   )٢(
  .يف كل ما مسى مما دخل): ر(يف    )٣(
وهو إىل مىن أقرب، وهو . أبطح مكة وأبطح مىن، وهو واحد:  وإىل مىن، فيقال يضاف إىل مكة:األبطح   )٤(

وكل مسيل للماء فيه . احملصب، وهو خيف بين كنانة الذي نزله النيب صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع
 أثر األبطح: وقيل. الرمل املنبسط على وجه األرض:  والبطحاءاألبطح: وقيل. دقاق احلصى؛ فهو أبطح
ا قًا كان أو واسع٦٢ – ٩/٦١(، شرح صحيح مسلم للنووي )٥٧ص (مشارق األنوار : انظر. املسيل ضي.(  

ول: بضم أوله وثانية، وقيل : احلُجون   )٥( جبلٌ بأعلى مكة عند مدافن أهلها، يشرف : بفتح أوله على وزن فَع
معجم : انظر. وقد دخل منها صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة، وأمر أن تركز ا رايته،  اجلنعلى مسجد

  ) .٢٢٩(، معامل مكة )٣/٥١١(، فتح الباري )١/٤٢٧(، معجم ما استعجم )٢/٢٢٥(البلدان 
واب ما أثبته، ويكون مراد ولعل الص. حيادين: ويف النوادر. جنادين: مجادن، ويف بقية النسخ) ر(يف    )٦(

ف ما جبالن مبكة وحملتان، جيتمعان أمام املسجد احلرام من : ، ويقال فيهما بغري ألفاألجيادين: املصن
. وبئر بليلة، واملصايف، حي جياد: أشهرها،اجلنوب، وقد أصبحا اليوم مأهولني بأحياء عديدة من أحياء مكة

ا) خُم( مث ينحدر يف - رأس جياد -طريق يفرع ريع خبش ومن جياد الكبري  ر جنوبو . فإىل بطحاء قريش فثَ
ا ملّا قدم مكة ربط خيله فيه: فقيل، واختلف يف سبب تسميته ذا االسم َّعبي بذلك، مسي بذلك ألن تفسم .

، )١/٣٣(ملؤمن البغدادي، مراد األطالع على أمساء األمكنة والبقاع لعبد ا)١/١٠٥(معجم البلدان : انظر
  )١٤ص (معامل مكة للبالدي 

 هو :وقعيقعان. وكادوا يتفقون على ذلك،  وأبو قبيس مها أخشبا مكة، وهذا يف قول أكثر املتقدمنيقعيقعان   )٧(
دي بني و داء وكُ ادي اجلبل الضخم املشرف على املسجد من الشمال والشمال الغريب ممتدا بني ثنييت كَ

ا، إبراهيم شرقًا فطرفه : إمنا يسمى بأمساء كثرية، وال يعرف اليوم باسم قعيقعان. ووادي ذي طوى غرب
احلجون، واملشرف على : جبل العبادي، والشرقي املشرف على ثنية كداء يسمى: الشمايل الغريب يسمى
جبل هندي، وشرقه املتصل بريع : أما جزؤه اجلنويب فجله يسمى . جبل السليمانية: مقربة املعالة يسمى

جبل : جبل الفلق، ويسمى طرفه املشرف على حارة الباب: فلق ابن الزبري إىل جوفه غيزم يسمى: الفلق
ا: وطرفه املشرف على ثنية كدي يسمى. املطابخ جبل : وما أشرف على دحلة املوارعة جبرول يسمى، قرن

أخبار مكة : انظر. وجبل النقا، وجبل فلفلة، جبل القرارة: بني الفلق والقرارة له عدة أجزاء السودان، و
  ).٢٢٣ص (، معامل مكة للبالدي )٤/١٧٣(للفاكهي 

]    ن ما يلزم م 
نــذر املــشي 
إىل مكـــة أو 
املــسجد أو 

البيــــــت 
 



 
 

  
 

٤٥٨  

  .)٢)(١(قبيس
ــب   ــن حبي ــال اب ــ : وق ــه إذا مس ــه / ى احلــرم أويلزم ــو في ــا ه ــه إذا ، م   وال يلزم

 ،)٤(كان من احلل من مشاعر احلـج  وإن  فإنه  ،  )٣(مسى ما هو خارج منه ما عدا عرفات       
. وهـي القريـة  ، مكـة : ابـن القاسـم إذا قـال    فألزمـه   . فقد نذر احلـج   ؛  فإذا نذر عرفات  

. مـن مـشاعر احلـج     وومها داخالن فيهـا     ،  ذلك عنه إذا مسى الصفا واملروة     / وأسقط
  . وهو داخل يف املسجد، املقام: وأسقط عنه إذا قال، املسجد: وألزمه إذا قال

   .وال وجه هلذه التفرقة
   :واجلواب على وجهني
فال يكون عليه شيء يف مجيع ،  جمرد اللفظ مبا يقتضيه)٥(فإما أن يعلق اليمني

  .ذلك
 فيجب عليه احلج أو  ، هلذه املواضع)٦(العادة أن يؤتى أراد أو حيمل على أنه

ه ئوال جتز، فيجب عليه، إال أن يسمي مىن أو عرفة أو املشعر أو املزدلفة، العمرة
  . ألن هذه املواضع مناسك للحج دون العمرة؛ العمرة

إذا كان ؛ مل جيزه املشي، ومن نذر الركوب . مل جيزه الركوب؛ ومن نذر املشي
وليس إنفاق ماله يف ، وإن كان قصده الوصول. قصده نفقة ماله يف مؤن الركوب

  . أجزأه املشي؛ الركوب
ا بني املشي أو الركوب؛  الذهاب أو السري أو االنطالقعلي: وإن قال كان خمري.   

  ، حيج أو يعتمر؛ ضرب مبايل احلطيم أو الركن أنا أ:إن قال: وقال ابن القاسم
  ـــــــــــــــــ

)١(   سأبو قُبأحد أخشيب مكة، يشرف على احلرم من ناحية املشرق على جبل الصفا، وهو مابني حرف أجياد :ي 
إمنا مسي األمني أن الركن : ويقال. األمني: وكان يسمى يف اجلاهلية، إىل السويداء اليت تلي اخلندمةالصغري 

ا فيه عام الطوفان معامل )٤/٤٧(، أخبار مكة للفاكهي )٢/٩١٠(أخبار مكة لألزرقي : انظر. كان مستودع ،
  )١١ص (مكة للبالدي 

  ).٢٩-٤/٢٨( والزيادات النوادر   )٢(
 ).٤/٢٩( والزيادات النوادر   )٣(
  .احلج مشى إىل احلج): ر(يف    )٤(
  .التخيري): ر(يف    )٥(
  .نوى): ر(يف    )٦(

]ب/١٢٣ط[

]أ/١٥٦ر[

 مــن نـــذَر  [
ل املشي، ه 

ــه  جيزئــــــ
الركــــــوب 

ــس  ]والعكـ
 

:  فيمن قال  [
ــرب   ــا أض ان

]مبايل كـذا    
 



 
 

  
 

٤٥٩  

   .)١(وال شيء عليه يف ماله
  . )٢( يتصدق مباله:وقال ابن حبيب

 ضرب احلطيم أو الركن باملال  ألنَّ؛  جمرد هذا النذر ال يوجب شيئًا:قال الشيخ 
ويستحب أن يأيت يف طاعة لذلك املوضع حج أو  . والنذر به معصية، ليس بطاعة

  .عمرة
وأن يضرب . إتيانه ملثل ذلك؛  يف النذر من الوجهني أنه عاصٍابن حبيبى ورأ

: واستحب أن يتصدق بذلك املال كما جاء يف احلديث فيمن قال. )٣(]باملال[  تعال
  .)٤( أقامرك؛ فليتصدق

قال ، لزمه؛ أنفقه حىت أصل به إىل ذلك: أي، وإن أراد بقوله أضرب به يف األرض
  . )٥(﴾ اآلية.. .  Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴿: اهللا تعاىل

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٩٨( املدونة   )١(
   ).٤/٣٥( والزيادات النوادر   )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٤٢٨ص (قدم خترجيه ت   )٤(
 ).١٠١(النساء   ) ٥(



 
 

  
 

٤٦٠  

  فصل
بيت  )١(]مسجد[ أو إىل   املشي إىل مسجد الرسولعلي:  فيمن قالوقال مالك

  . فليأما راكبا: املقدس
  . فهذا الذي ميشي؛  املشي إىل بيت اهللاعلي: ومن قال
  مل يكن عليه أن يأتيها ؛ ثة املساجد املشي إىل غري هذه الثالعلي: ومن قال

ا ا وال راكب أ/١٢٤ط[   . )٢( كان أراد الصالة فيهما/ إنو.  يف بيتهوليصلِّ، ال ماشي[

مل ؛ بيت املقدس )٣(]إىل[ املشي إىل املدينة أو وإن قال علي: وقال ابن القاسم
ا، هماييأما إال أن يريد الصالة يف مسجد ما راكبمن أهل مكة أو ومن قال. فليأ 

 أو باإلسكندرية أو موضع يراد )٤( أن أصوم بعسقالنهللا علي: املدينة أو بيت املقدس
  .)٥(فعليه أن يأتيه؛ فيه الرباط
   . ومسجد بيت املقدس الوفاء بالصالة يف مسجد النيب مالك فألزم 
ا:ابن وهبوقال  ٦( عليه أن يأيت ماشي(.  
اوقد قيل إن ك: ابن املواز وقال  ٧( ان قريب األميال اليسرية أتى ماشي(.  
 مل ؛من نذر املشي إىل املسجد احلرام للصالة ليس للحج: إمساعيل القاضيوقال 

ا. إن شاء)٨( وركب،يكن عليه أن ميشي ٩(  وال يدخل إال حمرم(.   
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
  ).٢/٨٥ (، ذيب املدونة)٣/٨٦ (املدونة   )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(
الن    )٤( قَ س بالشام من أعمال فلسطني على ساحل البحر، بني غزة وبيت مدينة: -  بفتح أوله وسكون ثانيه - ع 

جربين، نزهلا مجاعة من الصحابة والتابعني، وحدث ا خلق كثري، ووقعت يف يد الفرنج حىت استرجعها 
، أوضح )٣/٢٢٨(معجم البلدان : انظر. صالح الدين األيويب، وهي اآلن حتت االحتالل الصهيوين

  ).٤٧٠ص(املسالك للربوسوي 
 ).٢/٨٦ (، ذيب املدونة)٣/٨٦ (املدونة   )٥(
 ).٤/٣٠( والزيادات النوادر   )٦(
 ).٤/٣٠( والزيادات النوادر   )٧(
 .أو يركب): ر(يف    )٨(
 ).٤/٨٤(الذخرية : انظر   )٩(

ـن    [ ما يلزم م
نــذر املــشي 
ــسجد  إىل مـ
من املساجد  

ــة  الثالثــــ
 



 
 

  
 

   .وإن مسى مكة ملا أوجبه يف صالة، فلم يلزمه املشي
ا ؛ والقول أنه ميشي يف مجيع ذلك أحسن التفاقهم أن املشي للصالة تتعلق

 إىل اكثرة اخلط؛ أال أدلكم على ما ميحو به اهللا اخلطايا: لقول النيب ، قربة
  . )٢(  ممشى فأبعدهمأعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم :وقال. )١(املساجد

من نذر أن يطيع :   قوله يف عموم)٣(دخل ؛ي طاعةًوإن كان ذلك يتعلق باملش
  .)٤(اهللا؛  فليطعه

يف ، صلى يف مسجد موضعه؛ وإن نذر مكي أو مدين الصالة يف بيت املقدس
   .وأجزأه، املسجد احلرام أو مسجد الرسول عليه السالم

]٥(]أتامها؛  املسجدين الصالة يف أحد هذينوإن نذر مقدسي(.  
 ؛أو مكي الصالة مبسجد الرسول ، وإن نذر مدين الصالة يف املسجد احلرام

   .)٦(]أتاه[
وال ،  يأيت املكي املدينةمالك قول سوقيا،  فيخرج من اخلالف،وذلك أحوط
  . يأيت املدين مكة

 وعسقالن  على املكي واملدين واملقدسي أن يأتوا اإلسكندريةمالكوأوجب 
 ..ال تشد املطايا إال لثالثة مساجد: يف قول النيب داخالً ذلك  ومل ير ،)٧(للرباط
ى ال يوجد يف املساجد الثالثة ألنَّ؛)٨(احلديث وحممل ، هذه املواضع ختتص مبعن 

  ـــــــــــــــــ
، من حديث أيب هريرة )١/٢١٩) (٢٥١( فضل إسباغ الوضوء على املكاره أخرجه مسلم يف الطهارة، باب   )١(

 . 
ومسلم يف ) ١/٢١٧) (٦٥١(أخرجه البخاري واللفظ له يف األذان، باب فضل صالة الفجر يف مجاعة    )٢(

، من حديث أيب موسى )١/٤٦٠) (٦٦٢(املساجد ومواضع الصالة، باب فضل كثرة اخلطا إىل املساجد 
  . األشعري 

 .داخل ): ط(يف    )٣(
 ).٤٢٦ص (تقدم خترجيه    )٤(
  ) .ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ) .ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 ) .٨٧-٣/٨٦ (املدونة: انظر   )٧(
سلم يف وم) ١/٣٦٧) (١١٨٩(أخرجه البخاري يف فضل الصالة، باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة    )٨(

= 

٤٦١  

 نذر املكي   [
ــدين  أو املــ
ــي  أواملقدس
الـــصالةَ يف 
أحـــــــــد 

ــساجد  املـ



 
 

  
 

٤٦٢  

  . الصالة مبوضعه أفضل ألنَّ؛)١(]املطي[هلا فال يشد ، احلديث على من نذر الصالة
 من يعودولو نذر مكي أو مدين أن يأيت أحد هذين املوضعني لصالة واحدة و

  . ومل يأما، مبوضعه)٢(لصلّى؛  ليس للرباط،فوره
وإن مل تكن له ، كان له نية؛ ونوى مسجدا،  املشي إىل بيت اهللاعلي: ومن قال

  . البيت احلرامكان عليه أن ميشي إىل ؛ نية
ا،  املشيعلي:  إذا قالواختلف  ٣(ومل يذكر مسجد(:  

  .)٤(ال شيء عليه: فقال ابن القاسم
]ب/١٢٤ط[  .)٥( عليه أن ميشي إىل مكة:أشهب/ وقال 

إال أنه أراد اهلروب من ، وال جند من يقف على ذكر مكة يف مثل هذا .واألول أبني
  .)٦(لف له واإللغاز ملن ح، التزام املشي إىل مكة

  

  

 =  ـــــــــــــــــ
ال تشد >: ، بلفظعن أيب هريرة ) ٢/١٠١٤) (١٣٩٧(احلج، باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد 

  . <... الرحال 
 ) .ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .لصالها ): ر(يف    )٢(
 .شيئًا ): ر(يف    )٣(
  ) .٢/٨٥ (، ذيب املدونة)٣/٨٨ (املدونة   )٤(
  ).٢/٨٧ (، ذيب املدونة)٣/٨٨ (املدونة   )٥(
  .من الرب أو املشي إىل مكة ): ر(يف    )٦(



 
 

  
 

٤٦٣  

 
 

، فإن مل جيد. فبقرة؛ فإن مل جيد. يهدي بدنة:  هديعلي: فيمن قال، وقال مالك
وقصرت ، فإن مل جيد. كانت من اإلبل؛  بدنةعلي: وإن قال. فشاة؛ وقصرت النفقة

  .)٢( من الغنمعبفس؛ فإن مل جيد. فبقرة؛ النفقة
الشاة :  هديعلي: فيمن قال، فقال يف كتاب احلج،  يف هذين السؤالنيفاختلوقد 

   .)٣(ئجتز
  . ؟ أو بأقله، هل تربأ الذمة بأعلى ذلك املنذور: وقد اختلف يف هذا األصل

ا: فصامه لغري اهلالل، صوم شهرنذر  فقال فيمن  ٤(أنه يصومه ثالثني يوم(.   
إال عند عدم القدرة ، وال يهدي الشاة، أنه يهدي بدنة: وهذا مثل قوله يف اهلدي

  .)٥(للبدنة والبقرة
  . )٦(ن يوماي وعشراه تسعئ جتز:وقال حممد بن عبد احلكم

وقد تقدم وجه ذلك يف كتاب ، ه الشاة ابتداءئوهذا مثل أحد قويل مالك أنه جتز
  .)٧( الصوم

  

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).٢/٨٨ (، ذيب املدونة)٩٠-٣/٨٩ (املدونة   )٢(
 ).٢/٤٧٣ (املدونة   )٣(
 ).٢/٦٤(، والنوادر والزيادات )١/٢١٤ (املدونة   )٤(
  .على البدنة والبقرة): ر(يف    )٥(
  ).٤/٨٦(الذخرية : انظر   )٦(
 ).٧٨٠-٧٧٩(التبصرة بتحقيق سعيد الغامدي   )  ٧(

مــا تــربأ بــه [
الذمـــة مـــن 

ــذور  املنــ
 



 
 

  
 

٤٦٤  

  )١(]فصل[
  ه البقرةئال جتز: ابن نافعقال ف. فقصرت النفقة،  بدنةهللا علي:  إذا قالواختلف
   .)٢(ه إال ما نذرئوال جيز

  .)٤( البقر من البدن:)٣(اخلليلوقال 
وهي اليت يقصد ،  الناس ال يعرفون البدن إال من اإلبلألنَّ؛ وقول ابن نافع أحسن

  .الناذر
م  عـا  حنرنـا مـع رسـول اهللا        :  قـال  ،ب  حلديث جابر  استحسانٌ مالكوقول  

.  اآلخـر   مـسد   وجعـل أحـدمها يـسد      .)٥(والبقرة عن سـبعة   ،   عن سبعة  ةاحلديبية البدن 
ا مـن الغـنم      :/ أو قصرت النفقـة ،  إذا عدمت البقرة  : قوله،  وكذلك ؛ أنـه يهـدي سـبع  
  .أحد املتمتعني وهو أقل ما يندب ،  اهلدي شاةألنَّ

 كان ؛ فإن أيسر.)٧(]مأيا[ فعشرة ؛ أن يصوم)٦(]أحد[  وإن أحب:قال ابن القاسم
  .)٨(عليه ما نذر

فإن . صام عشرة أيام؛  هديعلي: وقال، إذا أعسر:  يف كتاب ابن حبيبوقال مالك
ا؛  بدنةً:قال ٩( صام سبعني يوم(.   

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
  ).٨٧٤ (قييد على ذيب املدونةالت: انظر   )٢(
ا يف النحو، وهو الذي اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم األزدي الفراهيدي    )٣( أبو عبد الرمحن، كان إمام ،

العني، وهو مشهور، : له. اقالً صاحلًا زاهدااستنبط علم العروض وأخرجه إىل الوجود، وكان رجالً ع
. وقد أخذ عنه سيبويه والنضر بن مشيل واألصمعي وغريهم من األعالم. والعروض، والشواهد، وغريها

، بغية الوعاة )٧/٤٢٩(وسري أعالم النبالء ) ٢/٢٤٤(وفيات األعيان : انظر.  أو قبلها١٧٠تويف بالبصرة سنة 
)١/٥٥٧.(  

  ).٨/٥٢ (كتاب العني   )٤(
) ١٣١٨(أخرجه مسلم يف احلج، باب االشتراك يف اهلدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة    )٥(

)٢/٩٥٥ .(  
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  ).٣/٩٠ (املدونة   )٨(
  ) .٤/٣٢(، )٢/٤٥٧(يادات  والزالنوادر   )٩(

]ب/١٥٦ر[

 مــن نـــذر  [
ــل  ــةً هـ بدنـ
ــه  جتزئــــــ

ــرة؟  ]البقـــ
 

ــوب   [ ــا ين م
ــصيام  مــن ال
ــذر   ــن نـ عـ

]اهلـــــدي 
 



 
 

  
 

٤٦٥  

ا أو أطعم سبعني مسكيناإن أحب: قال أشهب وظاهر قوليهما . )١( صام سبعني يوم
   .يه بعد ذلك شيء علأالَّ

ا استحسانٌ ٢( والظهارِ اهللا تعاىل أوجب يف القتلِألنَّ؛ وهذا أيض(مث جعل ،  رقبة عتق
  .  هلما)٣(فكان صيام هذين عند عدم القدرة على اهلدي براءةً، الصوم عند عدم العتق

  
  

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ) .٢/٤٥٧( والزيادات النوادر   )١(
. وإمنا خصوا الظهر من بني أعضاء البدن ملكان الركوب. مصدر ظاهر، وهو مشتق من الظهر:  لغةًالظهار  )  ٢(

ا ن حتلُّ له أو جزئها بظهرٍ حم: اضطالح اهو تشبيه املسلم املكلّف م مة أو جزئه يف متتعهلسان :  انظر. ر
، )٢/١٠٤(، حاشية العدوي )٢/٤٣٩(، حاشية الدسوقي )٣/٤٧١(، مقاييس اللغة )٥/٢٨٠(العرب 

 )٥/٤٢٢(مواهب اجلليل 
  .أبرأ ): ر(يف    )٣(



 
 

  
 

٤٦٦  

  فصل
هللا : وإن قـال .  بدنـة هللا علـي : قالإذا  كان كاألول؛  أن أحنر بدنة   هللا علي : وإن قال 

ا/ علــي أن أحنــر ــدي. حنــره مبوضــعه؛ جــزور ــيس ــه، ول    أو ،وســواء كــان بعين
   .بغري عينه

   وحنره ا، بعثه؛ أن أحنره مبكةهللا علي: وقال، عينام وإن كان :قال ابن حبيب
   .)١(وال أن يشعره، ومل يكن عليه أن يقلده

اليهللا ع:  فيمن قالقال مالكو أو ، )٢(ةونذره ملساكني البصر،  أن أحنر جزور
نذر أن يشتريه  أو. كان بعينه )٤(]إن[ق به على املساكني وتصد،  مبوضعه)٣( حنره؛مصر

   .مث يسوقه إىل مصر، من موضعه
  . )٥(  وسوق البدن إىل غري مكة من الضالل:قال

  . )٦(ى حيث نوهلينحر:  يف كتاب حممدوقال مالك
  .)٨( مثله)٧(]يف مدونته [وألشهب

؛وإن قصد أن يهديه لذلك البلد. فق مساكني ذلك املوضعإذا قصد رِ، وهذا أحسن 
ا يف معصية كان نذر .  

مل يكن عليه ؛ ك بهوإن متس، وجيعله هديا، ذلك مبكةبنذره ويستحب له أن يويف 
  . شيء

  ـــــــــــــــــ
  ).٢/٤٤٣( والزيادات النوادر   )١(
 ألن أرضها البصرةمسيت . هي احلجارة الرخوة تضرب إىل البياض: والبصرة. معروفةمدينة بالعراق : البصرة   )٢(

  ).١/٢٥٤(معجم ما استعجم : انظر. اليت بني العقيق وأعلى املربد حجارة رخوة
 .جيزيه): ر(يف    )٣(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  ).٨٩-٢/٨٨ (ذيب املدونة، )٣/٩٠ (املدونة   )٥(
  ).٢/٤٥٧( والزيادات النوادر   )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
  ).٢/٤٥٧( والزيادات النوادر   )٨(

]أ/١٢٥ط[

ــذر [ ــن نـ مـ
ــن  ــة أيـ بدنـ

ــا؟  ]ينحرهـ
 

 من نذر أن    [
ينحر مبعـني   

ــين  ]أو ملعـ
 



 
 

  
 

٤٦٧  

على ذلك  فليفرق ؛ف بصدقة ماله على مساكني بلد فحنثمن حل: ابن حبيبوقال 
فإنه ،  أراد به مساكني بلد آخر)١(إذا قال يف بعري، وكذلك. وال يبعث به، مساكني بلده

  .)٢(ينحره مبوضعه
  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 .بعريا): ر(يف    )١(
    ).٤/٨٧(الذخرية : انظر   )٢(



 
 

  
 

٤٦٨  

  فصل
ا لزمه الوفاء به إذا كان من موضع يبلغ ساملًا من العيوب ا معين ويف ، ومن نذر هدي

   .وإن بعد موضعه، بعث به؛  كان من اإلبلفإن. سن ما يهدى
   .بعث به؛ وإن كان من البقر أو من الغنم وقرب موضعه وأمن عليه

فمن ؛ وإن مل يبلغ. واشترى بثمنه من اإلبل إن بلغ الثمن لذلك، بيع؛ وإن مل يبلغ
 تصدق بالثمن عند ابن القاسم حيثوإن مل يبلغ؛ . )١( ]؛ فمن الغنموإن مل يبلغ. [البقر
   .)٢(شاء

   .)٣(جيعل فيما حتتاج إليه الكعبة: وقال مالك
  . )٥(]منه [وأكل، ألنه لو بلغ تصدق بلحمه عليهم؛  أن يتصدق بثمنه مبكة)٤(ىروأ

وألم ال يوفون مبا م، ألنه ليس من اجلنس الذي جعله فيه؛ وال يدفع للحجبة
   .جيعل إليهم

ا الشرك يف التطوع يفاختلفوقد ، ولو أشرك به يف هدي لكان وجه .   
ال جيد ن إال أ، وال يؤخر إىل موضع أعلىح،  أصهويشتري من موضع يرى أنه يبلغ

  . مث خيرجه إىل احلل، فال بأس أن يؤخر الشراء إىل مكة، من يسوقه من هناك
 ؛اشترى أفضل؛ ر إىل مكةوإن أخ، وإن وجد أن يشتري مثل األول ببعض الطريق

  . ومل يؤخره، ةوساقه إىل مك، اشترى اآلن
ا ا من الغنم أو ست اشتراها؛ ووجد بثمنهم بدنة، وإن كان اهلدي األول مخس.   

 إذا كان )٦(مل يستحسن له أن يشتري بدنة؛ وإن كانت الغنم األوىل مثانٍ فما فوق
ا عن سبعةعِن جد ألن الب؛جيد بالثمن مثل العدد األول فكان اإلتيان بثمان ،لت عوض 

]ب/١٢٥ط[  /.أو تسع أفضلُ

  ـــــــــــــــــ
 ).ط(ن ما بني املعكوفني ساقط م   )١(
  ). ٢/٨٩ (، ذيب املدونة)٣/٩٢، ٢/٤٤٥ (املدونة: انظر   )٢(
  ). ٢/٨٩ (، ذيب املدونة)٢/٤٤٥ (املدونة   )٣(
 .ورأى): ط، ع(يف    )٤(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  .ن له أال يشتري بدنةأستحس): ر(يف    )٦(

ــذر [  إذا نـــ
ــث   ا بع ــدي ه

ــه  ]بــــــــ
 

ــذر [  إذا نـــ
ا ال يبلغ     هدي

]الكعبــــــة 
 



 
 

  
 

٤٦٩  

ا ا أو دار فيشتري به من موضع يرى أنه أصلح. وبعث بالثمن، بيع؛ وإن نذر عبد ،
   .ويبلغ حسب ما تقدم

  . وبعثه، اشتراه اآلن؛  أصلحهوهو ببلد، مثن ذلك بدنةيبلغ وإن كان 
  
  
  
  
  

  
  



 
 

  
 

٤٧٠  

  فصل
فعليه أن : أو عرجاءفيمن نذر بدنة بعينها عوراء ،  يف كتاب حممدقال أشهبو

، من املعز جذعاًإن نوى ، وكذلك. وإن مل تكن معينة أهدى سليمة. )١(يهديها كما نذر
  .)٢(]هدىأن ي[أهدى مكانه ما جيوز : أال ترى أن من نذر أن يهدي ابنه: قال

ا، يهدي قيمتها: وقال حممد يف العتبية ٤( مما جيوز)٣(أو بعري(.   
مل يكن عليه غري ما ؛  أن ذلك جيوز)٥(ظنهو يفإن نذر و. ن وغريه سواءعي املوأرى
فيشتري بذلك ، وخيرج قيمة ما يف الذمة على أنه معيب، نفيبيع املعي، ألزم نفسه

   .أو يشارك به، ساملًا إن بلغ
ا يف معصية؛ وإن كان عاملًا أن ذلك ال جيوز وهو كما قال مبرتلة من نذر . كان نذر

ا كان، فال شيء عليه، لدهحنر و ا، معين يستحب له أن يأيت بسليم ليكون و. أو مضمون
   .كفارة

وإن أراد بذلك أن جيعله . فال شيء عليه؛ أقتله: مبعىن،  أنا أحنر ولدي:ومن قال
ا أحنره عند مقام إبراهيم أو الصفا أو  )٧(]أنا[ :فقال،  ما يدل على ذلك)٦(]قال[أو . هدي
  . )٨(  كان عليه عند مالك هدي؛أو أحنره هللا، أهديه:  أناأو قال. املروة

  .)٩(كفارة ميني: وقال مرة
واألول أبني ،ويستحب أن يأيت بطاعة . فال جيوز الوفاء به،  يف معصيةوهذا نذر

  . فال شيء عليه، إال أن يكون ممن جيهل ويظن أن ذلك جائز،  عن قوله ذلككفارةً

  ـــــــــــــــــ
 .نذرها): ر(يف    )١(
  ).٣/٣٢٥(التاج واإلكليل : وانظر). ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  .يشتري بثمنها): ر(يف    )٣(
ومل أجد النقل يف البيان والتحصيل بعد . ، نقله عن حممد ابن املواز)٣/٣٢٥(التاج واإلكليل : انظر   )٤(

  .البحث، واهللا أعلم 
 .وظن): ط(يف    )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
  ).٢/٩٤ (، ذيب املدونة)٣/٩٩ (املدونة: انظر   )٨(
  ).٢/٩٣ (، ذيب املدونة)٣/٩٩ (املدونة: انظر   )٩(

 مــن نـــذر  [
ـا    ا معيب نمعي[

 

 مــن نـــذر  [
]حنر ولـده    

 



 
 

  
 

٤٧١  

 
 

على [ن شيئًا منه أو عين مجيعه  فيمن تصدق جبميع ماله أو بعضه أو عيواختلف
  :)٢(]ثالثة أقوال

نصف : وإن قال. )٣( أجزأه الثلث؛ مايل أو مجيعه:وقال، ن إن مل يعي:فقال مالك
  . )٤(أخرج مجيع ما مسى؛ مايل أو ثالثة أرباعه

  . )٥(أخرج مجيع ذلك؛  درهممايل إال: إن قال،  وكذلك:قال حممد
وذلك مجيع ماله أو نصفه أو ثالثة ،  أو داري)٦( عبدي:فقال، نوإن عي: قال مالك

  .)٧(أخرج مجيع ما مسى؛ أرباعه
 اقتصر ؛ ومسى أكثر من الثلث شيئًا،ن فيمن مل يعي،النوادر يف ابن وهبوذكر عنه 
  .)٨(على الثلث
ال ن أ: مها؛ إحدان إذا كان أكثر من الثلث روايتنيعنه يف املعي ابن اجلالب وذكر

  .)٩(يلزمه أكثر من الثلث
   .)١٠(خيرج ما ال يضر به إخراجه: نن أو مل يعي يف مجيع ذلك عيوقال سحنون

ــنيب   ــى/ ال صــدقة: وهــذا أحــسن لقــول ال ــدأ مبــن . إال عــن ظهــر غن   واب

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).٣/٩٥ (املدونة   )٣(
  ).٢/٩١ (، ذيب املدونة)٣/٩٧ (املدونة   )٤(
  ).٤/٣٦( والزيادات النوادر   )٥(
  .مايل عبدي): ط(يف    )٦(
  ).٢/١٦٤(، وحاشية الدسوقي )٢/٩١ (، ذيب املدونة)٣/٩٧ (املدونة: انظر   )٧(
   ).٤/٣٦( والزيادات النوادر   )٨(
  ).١/٣٨٠(التفريع    )٩(
  ).٤/٩١(، الذخرية )٢/٣٦٢(عقد اجلواهر الثمينة : انظر  )١٠(

]أ/١٢٦ط[



 
 

  
 

٤٧٢  

  .)١( أخرجه البخاري ومسلمعولت
  . مل يكن عليه شيء؛  ماله ال فضل فيه)٢(]مجيع[فإن كان 

أخرج مجيع ذلك ؛  أو تسعة أعشارههفضل نصف ماله أو ثالثة أرباعالوإن كان 
  . )٤(من نذر أن يطيع اهللا؛ فليطعه :ولقوله، بالوفاء بالنذر   النيب)٣(ألمر، الفضل

   .فدخل يف ذلك الصدقة وغريها
هللا عز وجلّ،  [ وإا صدقةٌ،)٦( إن أفضل أموايل بريحاء: )٥(وقال أبو طلحة

  ..اجعلها يف أقاربك وبين عمك:  فقال، ها وذخرها أرجو بر)٧(]وإين
   .)٨(احلديث

   .ألنه أبقى ما فيه كفاية صدقته ؛فأمضى مجيع ذلك 

  ـــــــــــــــــ
: ، بلفظعن أيب هريرة ) ١/٤٤١) (١٤٢٦(ي يف الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غىن أخرجه البخار   )١(

ومسلم يف الزكاة، باب بيان  ، )١/٤٤١) (١٤٢٧(، وأخرج حنوه يف الباب نفسه <...خري الصدقة ما كان >
  .، عن حكيم بن حزام )٢/٧١٧) (١٠٣٤(أن اليد العليا خري من اليد السفلى 

  ).ط(وفني مثبت من ما بني املعك   )٢(
  .لقول النيب ): ر(يف    )٣(
  ).٤٢٦ص (تقدم خترجيه    )٤(
 اخلزرجي النجاري، أبو طلحة، مشهور بكنيته، وكان من فضالء زيد بن سهل بن األسود بن حرام األنصاري    )٥(

، وكانت أبت أن تتزوجه حىت يسلم، فأسلم وتزوجها، مالك الصحابة، وهو زوج أم سليم والدة أنس بن 
أسد الغابة : انظر. ٥١بل عاش إىل سنة : وقيل. ٣٤مات سنة . وحلّده وهو الذي حفر قرب رسول اهللا 

  ).٢/٥٠٢(واإلصابة ) ٢/٣٦١(
 : فيقولون،تلف ألفاظ احملدثني فيهاهذه اللفظة كثريا ما خت): ١/١١٤النهاية (قال ابن األثري  : بريحاء  ) ٦(

 وموضع  اسم مالٍ: وهي، وبفتحهما والقصر. واملد فيهما، وبفتح الراء وضمها، بفتح الباء وكسرها)بريحا(
  وقال العيين. األرض الظاهرة: وهي،لى من الرباحعي إا فُ):١/٩٣الفائق  (وقال الزخمشري. باملدينة

 البستان اليت فيه : أي، وكانت بساتني املدينة تدعى باآلبار اليت فيها،انوبريحا بست): ٩/٢٩عمدة القاري (
ويروي.  أضيف البئر إىل حا. حابئر:فهو ، هو اسم مقصور،ريحا بفتح الباء وسكون التحتية وفتح الراء ب 

 .كلمة واحدة ال مضاف وال مضاف إليه
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
، ومسلم يف الزكاة، باب فضل )١/٤٥٢) (١٤٦١( الزكاة، باب الزكاة على األقارب أخرجه البخاري يف   )٨(

  ).٢/٦٩٣) (٩٩٨(النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركني 



 
 

  
 

٤٧٣  

ــ ــك  وأم ــن مال ــب ب ــول كع ــن[ : ا ق ــع )١(]م ــوبيت أن أخنل ــايل /  ت ــن م   .  م
فإنه حيتمل أن يكون كعـب أراد أن يفعـل ومل    ؛  )٢( جيزيك من ذلك الثلث   :  فقال

  .يوجب
القول اآلخر وعلى ،  الباقي منثلثالأخرج مجيع العبد وومايل؛  عبدي :وإن قال

  . خيرج ثلث العبد وثلث الباقي
اه، وإن حلف بصدقة مال أو حلف بثلث . فلم حينث حىت حلف بصدقة ماله أيض

ا [فحنث يف اليمينني، فلم حينث حىت حلف بثلث ماله، ماله على – أجزأه ؛ )٣(]مجيع 
لسؤالني  مجيع املال يف حني اليمني الثانية يف األنَّ؛ واحد ثلثٌ –قول مالك األول 
ا على ملكه وإمنا كرر اليمني بشيء واحد، مجيع .  

أخرج ثلث اجلميع ؛ )٤(]فحنث [مث حلف بثلث ماله، وإن حلف بثلث ماله فحنث
   .مث الثلث الباقي عن اليمني الثانية، عن اليمني األول

ابن فقال ، مث حلف بصدقة ماله فحنث،  فحنث ماله إذا حلف بصدقةواختلف
   .)٥(  واحده ثلثئ جيز:كنانة

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
أن : ، وفيه)٣/٢٤٠) (٣٣١٩(يتصدق مباله احلديث أخرجه أبو داود يف األميان والنذور، باب من نذر أن    )٢(

مث أخرجه .  ذلك إما كعب بن مالك، أو أبو لبابة، أو من شاء اهللا، على الشك يف ذلكالذي قال له النيب 
وهذا ترجيح منه أن الذي . والقصة أليب لبابة: أبو داود بإسناد آخر، فجعله من قصة أيب لبابة، وقال بعد ذلك

وقد تكلم ابن القيم على هذ . هو أبو لبابة، وليس كعب بن مالك<  عنك الثلثجيزئ>: قال له النيب 
احملفوظ يف هذا احلديث ما أخرجه أصحاب (: )٥/١٠٩(احلديث، فقال يف حاشية سنن أيب داود 

 ولكن هو يف . فإمنا أتى به ابن إسحاق؛ذكر الثلث فيه وأما. <أمسك عليك بعض مالك> : من قوله،الصحيح
 ، إن من توبيت أن أهجر دار قومي،يا رسول اهللا:  قال،ملا تاب اهللا عليه: بن عبد املنذرابابة حديث أيب ل
ولعل . <جيزئ عنك الثلث>:  فقال رسول اهللا.  هللا عز وجل ولرسوله وأخنلع من مايل صدقةً،وأساكنك

افظ الزيلعي طرق هذا وقد ذكر احل).  يف نقله هذا إىل حديث كعب بن مالك يف قصة توبتهمبعض الرواة وهِ
  )٢٥-٢/٢٣(ختريج األحاديث واآلثار له : انظر. احلديث عن أيب لبابة رضي اهللا عنه

  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  ).٤/٣٧( والزيادات النوادر   )٥(

]أ/١٥٧ر[



 
 

  
 

٤٧٤  

  . )٢( مث ثلث الباقي،)١( مجيع ماله ثلثخيرج: وقال أشهب
  . )٣( وهو القياس:قال حممد

  . )٤(وتكون النفقة وكل شيء منه[،  مالهفإنه خيرج ثلثَ، مايل هدي: وقال فيمن قال

  . )٦(وال يبيع منه شيء،  فعليه أن يبلغه)٥(]ثلث مايل هدي: وإن قال
   .من غري الثلث النفقة عليه  إنَّ:يريد

والنفقة ، يهدي ثلث ماله: )٧(]مايل هدي: فيمن قال[،  يف العتبيةوقال ابن القاسم
  . )٩( من غري الثلث)٨(]عليه[

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  .خيرج مجيع ثلثه): ر(يف    )١(
  ) .٤/٣٧( والزيادات النوادر   )٢(
  ) .٤/٣٧( والزيادات النوادر   )٣(
  ) .٤/٣٣( والزيادات النوادر   )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٤/٣٣( والزيادات النوادر: انظر   )٦(
  ).ر(ن ما بني املعكوفني ساقط م   )٧(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
  ).٣/١٦٢(البيان والتحصيل    )٩(



 
 

  
 

٤٧٥  

  فصل
قد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد بربح أو ، وومن حلف بصدقة ماله فحنث

 كان عليه األقل مما كان يف ؛)١(و ال فعلتأ، إن فعلت: فقال، فإن كان على بر، والدة
   .يده يوم حلف أو يوم حنث

ا منه بالتصرف ، مل يضمنه؛ األول أكثركان فإن  ٢(األكل واهلبةوألنه مل يكن ممنوع( 
   .والصدقة

  . هو كالربح: فقيل،  يف الولدواختلف
يه يف مل يكن عل؛ وإن كان اليوم أكثر. ألنه كبعضها؛ )٣(يدخل يف اليمني: قيلو

]ب/١٢٦ط[   .فال يلزمه أكثر منه، )٤(]على شيء[/  ألنه إمنا حلف؛ الربح شيء

فهو كذلك بعد احلنث ؛ إن مل أفعل أو ال فعلت: فقال، وإن كان على حنث
  .)٥(...يلزمه

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  .ال أفعلن ): ر(يف    )١(
هب:  يف اللغةاهلبة   )٢( ذاتٍ : ويف االصطالح. العطية اخلالية عن األعواض واألغراض: وهي. مصدر و متليك

، مواهب )٢/٥٥٢(، شرح حدود ابن عرفة )١٥/٤١١ وهب(لسان العرب : انظر. بال عوضٍ لوجه املُعطى
 ) .٨/٣(اجلليل 

  .يف الثمن ): ر(يف    )٣(
  ) .ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  . طمس مبقدار مثان كلمات   )٥(

 من حلـف    [
دقة بالـــــص

فحنث فـزاد   
املـــــال أو 

]نقــــــص  
 



 
 

  
 

٤٧٦  

 
  .  ؟هل جتوز أو ال، وخمتلف فيها، وممنوعة، جائزة: ميان على ثالثة أوجهاأل

وقال . والغافر، والعزيز، والرمحن، واهللا: كقوله، اء اهللا تعاىلاليمني بأمس: فاألول
 كل ف.)٢(﴾§̈  © ª »﴿:  وقال،)١(﴾¸ º ¹﴿: تعاىل

   .)٤(عباراتوإن اختلفت ال،  جائزة)٣(ميني باهللا
، وما أشـبه    )٦(]واآلباء[،  والنيب،  والكعبة: كقوله،  باملخلوقات )٥(اليمني: والثاين

إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان        : : قول النيب ل؛  )٧(فال ميني بذلك  . ذلك
ــا ــاهللا / حالفًـــ ــف بـــ ــصمتفليحلـــ ــذلك   .)٨( أو ليـــ ــف بـــ ــن حلـــ    فمـــ

  . وال كفارة عليه،  اهللاَفليستغفرِ؛ بعد علمه بالنهي
   يف جواز اليمني اختلففا. بعزته أو قدرته؛ تعاىلاليمني بصفات اهللا : والثالث

  . ؟ وهل جتب الكفارة على من حلف ا
وقال يف كتاب ، وأن كفارا كفارة اليمني باهللا، فاملشهور من املذهب اجلواز

   .)٩(ال يعجبين أن حيلف به أحد: لعمر اهللا: فقال،  فيمن حلفحممد
: رسول اهللاوقد قال . )١١(  حنن نكره اليمني ا:)١٠(مانة اهللاوأ:  فيمن قالوقال

  ـــــــــــــــــ
 ).١٠٧(املائدة   ) ١(
 ).٦(النور   ) ٢(
  .بالذات): ط(يف    )٣(
  .األمساء): ط(يف    )٤(
  .األميان): ر(يف    )٥(
  ).ط(بني املعكوفني مثبت من ما    )٦(
  .واهللا أعلم. غري واضح، هذا الذي ظهر يل) ط(إحلاق امش    )٧(
، ومسلم )٤/١١١) (٦١٠٨(أخرجه البخاري يف األدب، باب من مل ير إكفار من قال ذلك متأوالً أو جاهالً    )٨(

    .{عن ابن عمر ) ٣/١٢٦٦) (١٦٤٦(يف األميان، باب النهي عن احللف بغري اهللا 
  ). ٣/١٣٨(، مناهج التحصيل )٤/٦(الذخرية : انظر   )٩(
  .وأمانته): ر(ويف   )١٠(
  ).٤/١٥( والزيادات النوادر  )١١(

]أ/١٢٧ط[

 األميـــــان [
ــائزة  جــــــ
ــة  وممنوعـــ
وخمتلـــــف 

ــا  ]فيهــــــ
 

ــيمني [  الــــ
]بصفات اهللا   

 



 
 

  
 

٤٧٧  

ليس منا من حلف بغري اهللا )١( .اوحلف[ فمن جهل :قال [)كان فيها كفارة ؛)٢ 
   .)٣(اليمني باهللا

   .ا من حلف بغري اهللاليس من:  لقول النيبفمنع اليمني بالصفة 
 واستشهد ، ذكره حممد.اال حيلف أن :  مثل ذلككتاب ابن حبيبويف 
   . )٤(باحلديث
ا،  لعمر اهللا وأمي اهللا: قال،كتاب حممدويف  ٥(أخاف أن يكون ميين( .فشك.   

أترى ذلك : ومبا أنزل اهللا تعاىل، أو بالكتابوقيل البن القاسم فيمن حلف بالقرآن 
   .)٨(ى من ذلك ميني أن كل ما مس)٧(والذي تكلمنا فيه،  ذلكحسنأ: قال؟ )٦(ميينا

   . أنه اختلف فيه:يريد
 ليس ؛ال واملصحف، ال والقرآن:  أنه قال عن مالك،)٩(علي بن زيادوروى 

  ـــــــــــــــــ
، وأبو داود يف األميان والنذور، باب يف كراهية احللف )٢/١٢٥(مل أجده ذا اللفظ، وأخرج أمحد    )١(

، عن ابن )١٥٣٥( واألميان، باب ما جاء يف كراهية احللف بغري اهللا ، والترمذي يف النذور)٣٢١٥(باآلباء 
هذا  : (الترمذيال وق .  <أو أشرك، من حلف بغري اهللا فقد كفر> :يقول مسعت رسول اهللا : قال، {عمر 

، واأللباين يف السلسلة الصحيحة )١/٦٥(، واحلاكم )١٠/٢٠٠(وصححه ابن حبان ). حديث حسن
)٢٠٤٢ .(  

، )٣٢٥٣(، وأبو داود يف األميان والنذور، باب كراهية احللف باألمانة )٥/٣٥٢(وأخرج أمحد يف مسنده 
امن حديث بريدة بن احلصيب  ا من حلف باألمانة>:  مرفوع٤٣٦٣(وصححه ابن حبان . <ليس من( ،

  ). ٣٢٥(، واأللباين يف السلسلة الصحيحة )٤/٣٣١(واحلاكم 
 ).ر(وفني ساقط من ما بني املعك   )٢(
  ). ٤/١٥( والزيادات النوادر: انظر   )٣(
ومن : قال مطرف وابن املاجشون: قال عبد احلق يف كتاب ابن حبيب): (٤٠٩ص (ويف النكت والفروق   )٤(

إمنا هو حالف باهللا؛ ألن ذلك . لهوعزة اهللا وعظمته وجال: حلف بالعزة والعظمة واجلالل هكذا؛ فهو كقوله
  ). هللا، ومن نِعت اهللا

  ).٤/١٦( والزيادات النوادر   )٥(
  .فهل ذلك كله ميني): ر(يف    )٦(
  .علينا): ر(يف    )٧(
من أن يكون مييناً كلّ ما مسى : فقال أحسن ما مسعت والذي تكلمنا فيه : (وفيه ) ٣/١٧٥(البيان والتحصيل    )٨(

  ) .ذلك
ا  وكان إمام،أصله من بالد العجم ومولده بأطرابلس، شيخ املغرب. علي بن زياد العبسيأبو احلسن، : هو  ) ٩(

ثقة متعبد١٨٣تويف سنة . من كبار أصحاب مالك، أخذ عنه سحنون وأسد بن الفرات. ا يف العلما بارع .
 )٢/٨٥٠(، مجهرة تراجم الفقهاء املالكية )١٢/٣٠٤(يب تاريخ اإلسالم للذه: انظر

احللــــــف [
بــــالقرآن أو 

]مبا أنزل اهللا  
 



 
 

  
 

٤٧٨  

  .)١(وال كفارة على من حلف به فحنث، بيمني
آخر : قال رسول اهللا  :قال، حلديث أنس ؛  جيوز اليمني بالصفة أنوأرى

 ،يا رب: فيقول، ويبقى مقبالً بوجهه إىل النار، أهل اجلنة دخوالً رجلٌ خيرج من النار
لك إن لع: فيقول.  فاصرف وجهي عن النار،وأحرقين ذكاؤها،  رحيها)٢(ينقشب

   .)٣( فيقول ال وعزتك. أعطيتك أن تسألين غريه
  .)٥(قط قط، وعزتك: تقول جهنم:  )٤(]آخر [ويف حديث
 احلديث ذكره   ولكن ال غىن يل عن بركتك. بلى، وعزتك  :× وقال أيوب

  .)٦(البخاري
؛ وأما الكفارة،  بغري اهللا أن ذلك يف املخلوقات)٧(]عن احللف[نهي وحممل ال

  . فقيست اليمني بالصفة على ذلك، فإمنا وردت فيمن حلف بذاته
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
ص (النكت والفروق : انظر. ويف النكت والفروق أنّ ذلك حلف، وفيه كفارةٌ). ٣/١٧٥(البيان والتحصيل    )١(

٤٠٩(  
 وكل مسموم قشيب . أي مسين،قشبين رحيها): (٤/٦٤قشب : النهاية(قال ابن األثري . مسين): ط(يف    )٢(

 ).ومقشب
) ٨٠٦(حديث طويل، أخرجه الشيخان بألفاظ قريبة، فأخرجه البخاري يف األذان، باب فضل السجود    )٣(

  .، عن أيب هريرة )١/١٦٣) (١٨٢(، ومسلم يف اإلميان، باب معرفة طريقة الرؤية )١/٢٦٠(
  ) .ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
، ومسلم )٤/٢٢١) (٦٦٦١(عزة واهللا وصفاته وكلماته أخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب احللف ب   )٥(

   .عن أنس بن مالك ) ٤/٢١٨٧) (٢٨٤٨(يف اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها اجلبارون 
ا وحده يف اخللوة    )٦( عن أيب هريرة )١/١٠٨) (٢٧٩(أخرجه يف الغسل، باب من اغتسل عريان ،.  
 ) .ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(



 
 

  
 

٤٧٩  

  فصل
واهللا والرمحن والعزيز : فقال، ومن حلف على شيء واحد بأمساء خمتلفة املعاين

  .  واحدةهيو ،ألنه حالف بذاته، فعليه كفارة واحدة؛ حنثف )١(والعليم
وعزة اهللا : فقال،  خمتلفة األلفاظ متفقة املعاين)٢(اتإن حلف بصف، وكذلك

كان عليه ثالث ؛  وعلمه وكالمه)٣(] وعزة اهللا:، فقال وإن اختلفت معانيها.وكربيائه[
ا)٤(وإن، كفارات ا واحد كان املوصوف .   

ــدة    ــصفة واح ــيمني ب ــرر ال ــة األمســاء [وإن ك ــال، )٥(]خمتلف ــزة :فق    ،اهللا /وع
  . كمن حلف بذاته بأمساء خمتلفة، فكفارة واحدة؛ وكربياء اهللا

إذا أراد ، ثالثة أميانٍوالكفالة إمنا جيب يف العهد وامليثاق : قال أبو بكر األري
بن عبد احممد  وقاله .وإال فليس عليه إال كفارة واحدة، احلالف ا ثالثة أميان

  .)٦(ماحلك
أن كل واحدة هلا حكم : )٨(]أي[ ،)٧( هذه أميان يف املدونةمالكوحممل قول 

   .صفة واحدة )٩(]صفات، وليست[ أو يرى أا ،اليمني
ا ليست ، م االختالف يف ذلكوقد تقدومل .  يف أحد األقوال)١٠(]واحدة [يمنيبوأ

  .  لكل واحدة كفارةيرد إذا مجع اليمني هلا على شيء واحد أن

  ـــــــــــــــــ
  .واحلكيم): ر(يف    )١(
 .بصفة): ط(يف    )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  .ألنّ): ر(يف    )٤(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
ص (الكايف البن عبد الرب : انظر املسألة. مل أقف على قول أيب بكر األري، وال حممد ابن عبد احلكم   )٦(

  ). ٤/١١( والزيادات ، النوادر)١٩٤
  ).٣/١٠٣ (املدونة: انظر   )٧(
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٠(

]ب/١٢٧ط[

 احللـــــف [
ــاء  بأمســـــ
خمتلفـــــــة 

]املعــــاين  
 

 احللـــــــف [
ــصفات  بــــــ
خمتلفــــــــة 
األلفاظ متفقـة   

املعــــــاين 
 



 
 

  
 

٤٨٠  

 احلالف ألنَّ: يريد. )١(عليه عشر كفارات؛  كفاالت عشر إذا قال علي:وقال مالك
وإن ، فعليه عشر كفارات،  عشرة أميان)٢(]علي: [كمن قال، بذلك يريد عشرة أميان

ا كان احمللوف به شيئًا واحد .  
  .ان فكفارت؛ والعزيز وعزة اهللا: وإن قال

واختلف يف ، وتسقط يف اثنني، تلزم الكفارة يف وجهٍ؛ عة أوجهوالعهد على أرب
   .ثالث
  لك علي:وإن قال. ألنه حالف بصفة، ركفَّ؛  اهللا فحنث عهد علي:)٣(]قال [فإن
  . فال كفارة عليه؛ أو أعطيك عهد اهللا، عهد اهللا

  : أعاهد اهللا: إذا قالواختلف
]ب/١٥٧ر[   .)٤( عليه كفارة اليمني:ابن حبيب/ فقال

  . )٥( ال كفارة عليه:وقال ابن شعبان
فيكون قد حلف بصفة،  ألنه مل حيلف بالعهد؛وهو أحسن .  

ا)٦(وال أعطى باهللا، وليس بصفة هللا تعاىل،  فالعهد منه. أعاهد اهللا:وقوله عهد .  
  . فال شيء عليهوإالَّ، لزمه الوفاء ا ملا عقد على نفسه؛  أن يفعل طاعةً)٧(فإن عقد
عليه أن يويف إذا كان يف ترك ؛ ال أفعل كذا وكذان أعاهد اهللا أ: إن قال، كوكذل

فيويف ،  آلدمي أن يتعلق بذلك حقإالَّ. وإال فال شيء عليه، ذلك الفعل طاعة هللا تعاىل
  . لهعقدله مبا 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١٠٣ (املدونة   )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٤/١٤( والزيادات النوادر   )٤(
  ).٣/٢٦٢(، التاج واإلكليل )٤/٨(الذخرية : انظر   )٥(
  .وإمنا أعطى اهللا): ر(يف    )٦(
 .وإن عهد): ر(يف    )٧(

 التفــــصيل [
ــد  ]يف العهـ

 



 
 

  
 

٤٨١  

  وذلك ما أريد به، والعهد ما ال كفارة فيه وقد يكون من النذور:قال حممدو
   .)٢( واحللف)١(ة مثل البيع،املعاقدة واملعاهدة
 وعلى قول ابن شعبان ال .)٣( عليه كفارة ميني؛ أبايع اهللا: إذا قال:وقال ابن حبيب

  .)٤(كفارة عليه
لِم اهللا: أو قال. [لم اهللاوعِ: وإن قال فال شيء عليه؛  علم اهللا:وإن قال.  كفر؛)٥(]ع .
  . فهي ميني؛ وأمانة اهللا وذمة اهللا: وإن قال

  . )٧(ميني )٦(اهللاأمي : وقال ابن حبيب
ا أخاف:لعمر اهللا أو أمي اهللا:  إذا قال)٨( ملالكالنوادرويف  ٩( أن تكون ميين(.  
ح هل هي ميني أم الفترج .  

ــد  ــال حمم ــاش هللا :)١٠(ق ــاذ اهللا وح ــل يف مع ــيس :/ وقي ــ ل ــت .)١١(يمنيٍب    ورأي
   .مينييف كتاب آخر أما 

  .)١٣(كقوله باهللا، )١٢(]ال ها اهللا؛ هي ميني : إن قال: ابن عبد احلكموقال [
  . ال أعلم يف ذلك كفارة؛  راعٍ أو كفيل فحنثاهللا علي: وإن قال
 يف فقال ابن وهب،  أشد ما أخذ أحد على أحدعلي )١٤(]هللا[ : إذا قالواختلف

  ـــــــــــــــــ
  .البيع): ر(يف    )١(
  ).٤/١٣( والزيادات النوادر   )٢(
  ).٤/١٤( والزيادات النوادر   )٣(
 .أن ال شيء عليه): ر(يف    )٤(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
 ) .ط(بدون ذكر اسم اجلاللة يف    )٦(
  ). ٤/١٦( والزيادات النوادر: انظر   )٧(
  .كذلك): ر(يف    )٨(
  .ولكن بالواو بدل أو ) ٤/١٦(يادات  والزالنوادر   )٩(
  .أبو حممد): ر(يف   )١٠(
  ).٤/١٧( والزيادات النوادر  )١١(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٢(
  ). ٣/٢٦١(، مواهب اجلليل )٤/٨(الذخرية : انظر  )١٣(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٤(

]أ/١٢٨ط[

ــة  [ ]البيعـــ
 

ــاذ اهللا [  معــ
ــاش هللا  ]وح

 



 
 

  
 

٤٨٢  

   .)١( كفارة مينيعليه: العتبية
وأن ميشي إىل بيت ، وأن يتصدق بثلث ماله، قا يلزمه الطالق والعت:وقال حممد

  .)٢(]للحج[اهللا 
. فأعظمها اليمني باهللا،  ابن وهب اليمني على ما كانت عليه أول اإلسالم)٣(فجعل

مثل أميان البيعة وغريها،  على ما أحدثه الناس اليوم من األميانوقول حممد أبني .  
:  األصل يف اليمنيألنَّ، ر كفارة اليمني باهللا تعاىلكفَّ؛  ميني فحنث علي:وإن قال

  .اليمني باهللا حىت يريد غريها 
   .)٥(فال أرى أن يفعل، ن مييناو ثالث)٤(]علي[إن قال : وقال حممد

 ،)٧(]بعينه[ألنه مل يصمد إىل شيء ؛ ها كلَّ األميانَن حنثَإ عليه )٦( يرى وكأنه:قال
   .بأي األميان حلف )٨(يوال يدر
 مبرتلة الذي حلف بأشد،  واملشي والكفارةةق والصدقا الطالق والعت)٩(فلزمه: قال

   .أا خمتلفة األجناس، ن مييناوثالث: ومحل قوله إذا قال. ما أخذ أحد على أحد
ولو كان األمر على ما قاله لوجب مثل ذلك ،  باهللا)١٠(  أن حتمل على أاوالقياس

  . األميان حلففال يدري بأي، ألنه مل يصمد إىل شيء بعينه؛  مينيليع: إذا قال
   .)١١(] باهللا:أو مل يقل. [ أشهد وأقسم باهللا: إذا قالواختلف

  . )١٢( ذلك كان كاحللف باهللادإن قال باهللا أو أر: قال ابن القاسمف
  ـــــــــــــــــ

  ).٤/١٢( والزيادات ، النوادر)٣/٢٢٩(ن والتحصيل البيا: انظر. كفارة): ر(يف    )١(
  ).للحج(بدون زيادة ) ٤/١١( والزيادات النوادر: انظر). ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
 .فقال): ر(يف    )٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  . واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٥(
  .وكذلك نرى): ر(يف    )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  .وال أدري): ر(يف    )٨(
 .يلزمه): ر(يف    )٩(
 .أميان): ر(يف   )١٠(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١١(
  ). ٢/٩٧ (، ذيب املدونة)٣/١٠٤ (املدونة  )١٢(



 
 

  
 

٤٨٣  

هل هي ،  باهللا وأقسم باهللا أشهد: فيمن قالاختلف:  يف السليمانيةوقال سحنون
  .)١(ميني

  .)٣(ال شيء عليه، يقل باهللامل إذا : )٢( الزاهيويف 
كان كمن اعتقد ؛ ومل ينطق به، وإن نوى ذلك. أا ميني، باهللا:  إذا قالوالصواب

   .ى اهللا تعاىل تنعقد ههنا إذا مس إمنا ألن اليمني؛ ومل ينطق به،)٤(اليمني
ابن قال ، مبعىن ميني، نفسه )٥(]يف[  عزمت باهللا على فعلٍأعزم باهللا أو: وإن قال

سألتك : وهو مبرتلة من قال، فال شيء عليه؛  لتفعلن كذاكأعزم علي: وإن قال: القاسم
  .)٦(باهللا

   .فال شيء عليه؛  ففعل،ال تفعلن  أعزم عليك باهللا أ:)٧(وكذلك على قوله لو قال
: مبرتلة من قال، وعليه الكفارة إن خالفه، كانت ميينا؛  عليك باهللا عزمت:ولو قال

 إال أن يريد بقوله.  باهللا)٨(]عليك[حلفت :أعزم: أي، عزمت.   
  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  . أعلمواهللا. مل أقف عليه   )١(
ص (قسم الدراسة : انظر). هـ٣٥٥ت (أليب إسحاق حممد بن شعبان : هو كتاب الزاهي الشعباين ملؤلفه  )  ٢(

 ).د/٥٩
  . واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٣(
  .اخلري): ر(يف    )٤(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٢/٩٧ (، ذيب املدونة)٣/١٠٤ (املدونة   )٦(
 ).إذا قال(يف    )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(



 
 

  
 

٤٨٤  

  فصل
ومقيد، ومعلق بيمني، مبهم جمرد من اليمني:  ثالثة)١(ذرالن.   

ا وبه قال غري واحد، )٢(قول مالكوهذا ،  كان فيه كفارة اليمني باهللا؛فإن كان مبهم/  
ــابعنيمـــن ــسلم. )٣( التـ ــاب مـ ــال الـــنيب: ويف كتـ ــارة :  قـ ــذر كفـ ــارة النـ   كفـ
  . )٤(اليمني
٦)(٥(عليه أغلظ الكفارات كالظهار: أنه قالبوي عن ابن عباس ور( .  
  .  ألنه مل يسم اليمني باهللا وال نواها:يريد
ا أو صلى ركعتني:قيل ا أو أطعم مسكين إن شاء صام يوم  .  
وي عن ور، فال تعمر ذمته إال بأقل النذور،  كلها مما يصح أن ينذرا أل:يريد
 .)٧(فأعتقت أربعني رقبة،  مث كلمته،ب  أا نذرت أن ال تكلم ابن الزبريكعائشة 

  . فال تربأ بأقله، بنذرٍ عمورة الذمة مورأت أنَّ، ت بنذرهاال تكون وفَّن وكانت متخوفة أ
؛ مث حنث،  وال صدقةعلي نذر ال يكفِّره صيام: فإن قال: ويف كتاب حممد

   .)٨(ارة له ال كفنذرعلي : إذا قال، وكذلك: قال. ر كفارة اليمني باهللاويكفِّ، فليستغفر اهللا
مل أو إن ، أو ال فعلت، أو أن فعلت،  إن فعلت نذرعلي: فقال، قه بيمنيٍوإن علَّ

  .  افترق اجلواب؛)٩(أو ال أفعلن، أفعل
ا منعقدةتكان؛ شربت هذا اخلمر و، أ نذر إن أعتقت هذا العبدعلي: فإن قال ميين  ،

  ـــــــــــــــــ
 .النذور): ر(يف    )١(
  ).١/٦١٤(املوطأ : انظر   )٢(
  ).٦٢٤-١٣/٦٢٣(املغين : انظر   )٣(
  ). ٤٣١ص (تقدم خترجيه    )٤(
  .كاملظاهر): ر(يف    )٥(
، والطرباين يف املعجم الكبري )٤/٤٣(، والدارقطين )٦/٤٩٥ (أخرجه النسائي يف السنن الكربى   )٦(

  ).٧/٣٥٠(، والبيهقي يف السنن الكربى )١١/٤٤٠(
  ).٥/٢٢٥٥) (٦٠٧٥(أخرجه البخاري يف األدب، باب اهلجرة    )٧(
  ).٤/١٨( والزيادات النوادر   )٨(
  .إن مل نفعل): ر(يف    )٩(

]ب/١٢٨ط[

ــواع [  أنـــــ
النـــــــذور 
وكفــارة كــل 

ــوع  ]نــــــ
 



 
 

  
 

٤٨٥  

  .  ألنه على بر؛)١(]اآلن[وال شيء عليه 
  . وميضي العتق، ر كفارة النذر كفَّ؛)٢( شربفإن أعتق أو
ا من اليمني ؛ أو أن أشرب اخلمر،  نذر أن أعتق علي:وإن قال ا جمرد كان نذر

ا دفكأنه قال، ألن أن مع الفعل مبعىن املصدر؛ مقي :عليوشربِ،  هذا العبد عتقِ نذر 
   .ال كفارة وال غريها، وال شيء عليه يف اآلخر، ن فيه طاعةفيويف مبا كا.  اخلمرههذ

كان عليه كفارة النذر يف الوجهني ؛ أو إن شربت،  إن أعتقت نذرعلي: وإن قال
ا إذا كان تقدم له شرب أو عتق فجعل النذر ألجل ذلك. مجيع .  

ا بالنذر على تركال أعتقه، أو ال شربتها؛ نذر  علي:فإن قال أو ،  العتق كانت ميين
ر كفارة اليمني كفَّ؛  فعلفإن. فال شيء عليه اآلن؛  ذلكإن فعلت: وهو كقوله. الشرب
   .باهللا

وهو باخليار بني العتق أو . كانت ميينا منعقدة؛ وإن مل أشرب، إن مل أعتق: وإن قال
  . إال أن جيترئ على الشرب، إن مل أشرب: ويؤمر بالكفارة عن قوله، الكفارة

 ،كان العتق والشرب هو املنذور؛  ألعتقن أو ألشربن نذر إن قال علي:وقال حممد
  .)٣(ن أعتقأأو ، ن أشربأ: كالذي قال
وإن ،  سقط نذره؛فعلمل ي فإن .إن مل أفعل: وهو مبرتلة من قال، سنحبوليس 

   .)٤(ر كفارة النذر كفَّ؛فعل
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ط من ما بني املعكوفني ساق   )١(
 .وإن شرب): ر(يف    )٢(
  ).٤/٢٦( والزيادات النوادر   )٣(
  .اليمن): ر(يف    )٤(



 
 

  
 

٤٨٦  

 


 

  . ماض ومستقبل: األميان قسمان
واملستقبل جتب فيه الكفارة مىت . ال  أو، يف ميينه بر ،فاملاضي ال تلزم فيه كفارة

]أ/١٥٨ر[   . عقد ميينه عليه/  خالف ما

ا أمسِم، واهللا: فإن قال، واملاضي على أربعة أوجه مث ، وذلك يقينه. ا لقيت فالن
  .  ذكر اهللا تعاىل يف كتابهذي من لغو اليمني الووه. تذكر أنه لقيه مل تكن عليه كفارة

ا؛)٣(د الكذبوإن كان لقيه وتعمكان غموس  .  
   .)٤(ر وهي أعظم من أن تكفَّ:قال مالك

وجيوز أن يكون إمثه دون . كان آمثًا؛ ر أنه لقيهمث تذكَّ، وإن كان يف حني ميينه شاكا
   .من كان على يقني
  .)٥( يف ميينهبر؛ ن له أنه مل يلقه وإن تبي:قال ابن القاسم

وأرجو أن يكون . ليمني على القطع مع الشكجترأ على األنه ؛  أنه آمثوالصواب
   .كان آمثًا؛ هوإن بقي على شكِّ، إمثه أخف ممن يذكر أنه لقيه

له يف مجيع ذلويستحب ب إىل اهللا سبحانه بالصوم والصالة والصدقة إذا ك أن يتقر
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ). ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(

ا متعمدا على أمرٍ ماضٍ، وهو أ: واليمني الغموس ا؛ . عظم من أن تكفّره الكفارةأن حيلف كاذب مسيت غموس
، الكايف البن عبد الرب )٤/٣٠١(البحر الرائق البن جنيم : انظر. ألا تغمس صاحبها يف االمث أو يف النار

  ).٩/٣٩٢(، املغين البن قدامة )١١/٣(، روضة الطالبني للنووي )١٩٣ص (
  .تعمد احللف): ط(يف    )٣(
  ).٢/٩٥ (، ذيب املدونة)٣/١٠٠ (املدونة   )٤(
  ). ١٣٦(مناهج التحصيل : انظر   )٥(

]أ/١٢٩ط[
 األميـــــان [

ــاضٍ  مــــــ
ــستقبل  ]ومـ

 



 
 

  
 

٤٨٧  

١(اد أو كان شاكَّتعم(.  
 )٢(]هو[و. أو إن فعلت، ال فعلت، واهللا: وهو يف ميينه يف املستقبل على بر إذا قال

األربعة الوجوه يمينه يف مجيع هذه ، فأو ألفعلن ، مل أفعل )٣(]إن: [على حنث إن قال
ا لعقد اليمنيمنعقدة إذا كان قا صد.   

كون ميينا ت: فقيل،  اللسانسبقوإمنا خرج على ،  إذا كانت اليمني بغري نيةواختلف
اليمني يف قول  )٤(أنزل لغو :  أا قالت،ك وأخرج البخاري عن عائشة. منعقدة
  .)٥(ال  واهللا، وبلى واهللا: الرجل

   . ألا ميني بغري نية؛)٦(إمساعيل القاضيوبه أخذ 
ال شيء عليه يف مجيع ذلك ن وأرى أ، تلف قول مالك يف الطالق بغري نيةوقد اخ
  .)٧ (األعمال بالنيات: للحديث

وال يصح يف ، )٨(]باهللا [وفيما كفارته كفارة اليمني، واللغو يصح يف اليمني باهللا
  .مشي  وال ة وال صدق)٩(طالق وال عتق

  

  

  ـــــــــــــــــ
  .إذا كان متعمدا أو شاكًا): ر(يف    )١(
 ) .ر: (زيادة من   )٢(
  ) .ر: (زيادة من   )٣(
  .لغو اهللا اليمني ): ر(يف    )٤(
  ). ٤/٢٢٢) (٦٦٦٣(باللغو يف أميانكم أخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب ال يؤاخذكم اهللا    )٥(
  ) .٦/١٢٣(وشرح صحيح البخاري البن بطال ) ١/٤١٥(املعونة : انظر   )٦(
، ومسلم يف )١/١٣) (١ (أخرجه البخاري يف بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا    )٧(

  ). ٣/١٥١٥) (١٩٠٧(» إمنا األعمال بالنية«: اإلمارة، باب قوله 
  ) .ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(
  .عتاق ): ر(يف    )٩(



 
 

  
 

٤٨٨  

  فصل
 على العتق يف حقبفإن كانت بالطالق أو ؛ ليمني على ثالثة أوجهوالنية يف ا

ق أنه نوى غري صدومل ي، قضى بظاهر ميينه؛ نةوعليه بي، وأحلفه الطالب، احلالف
   .ذلك

هل ذلك إىل : مبا ال يقضي عليه ميينه، وأو كانت ،  إذا مل تكن عليه بينةواختلف
  .  ؟أو إىل نية الطالب، نيته

وقيل .  نيتهإىلكان األمر ؛  من غري مينيفصرنكان له أن يوع باليمني وإن تطو
ا ١(الطالبذلك إىل نية : أيض( .افِوإن دفله؛ ع بذلك ظلم)إىلوإن مل جيد،  نيته)٢  

   .التخلص إال باليمني
ــه أن يلغــز ــه ، وال جيــوز ل ــوي غــري ظــاهر ميين ــيمني / )٣(وال أن ين   إذا كانــت ال

اوجيوز إ. )٤(يف حق ا ظلم ذا كان يدفع.   
  . إذا مل تكن يف حق وال دفع بذلك ظلماً هل جيوز أو يكره ؟ واختلف
فقال ، )٦( زوجتهةه حماشانفعتهل : )٥( إذا حلف باحلرام على قضاء حقواختلف

   .)٧( زوجتهةعه حماشانفمل ت؛ إذا حلف باحلرام على قضاء حق: مالك يف كتاب حممد
فال ،  باليمني)٨(بدرق عليه حىت أو ضي، سواء استحلفه الطالب:  ابن القاسمقال

   .)٩(ظهر أمره أو ترك، تنفعه النية
  .  عز وجلنفعه فيما بينه وبني اهللاتأنه ال : يريد

  ـــــــــــــــــ
  .احلالف): ط(يف    )١(
  .فذلك إىل نيته): ر(يف    )٢(
  .يف نيته): ر(يف    )٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  .واختلف إذا مل تكن يف حق، حلف احلرم على قضاء حق): ر(يف    )٥(
الكايف : انظر. استثناؤه لشيء يف قلبه قبل اليمني: أي. حاشا كذا:  قولههو: واحملاشاة. احملاشات): ر(يف    )٦(

  ).٣/٢٦٩(، والتاج واإلكليل )١٩٥ص (البن عبد الرب 
  .مل تنفعه حماشاة زوجته): ٤/٥٥( والزيادات نفعته احملاشاة، ويف النوادر): ر(يف    )٧(
  .بدر : ويف النوادر. يدين) ر(يف    )٨(
  ).٤/٥٥( والزيادات النوادر  )٩(

]ب/١٢٩[

 النيــــة يف [
ــيمني  ]الــــ

 



 
 

  
 

٤٨٩  

ا إن ابتدأ اليمني من غري وأم. ال يتخلص إال باليمنين  أ)١(إذا خاف،  وكذلك:قال
   .)٣(]نةبي[ميينه  وإن كان على، فله نيته؛ ه إىل اليمني أو حيوج،)٢(]يستحلفه[أن 

 عليه من )٤(وإمنا له النية واحملاشاة فيما حلف. ألا وثيقة؛ ذلك سواء: وقد قيل
  .)٥(أو مل يكن، نةوكان على ميينه بي، أمور نفسه

ختالف الناس يف ال؛ تنفعه احملاشاة: وقال مطرف عن مالك يف كتاب ابن حبيب
للذي  واليمني. فال تنفعه احملاشاة وال النية؛ ا يف غريهوأم. وإن كان مستحلفًا، احلرام

  .)٦(استحلفه
من فِّر  كان خديعة لي)٨(فما:  فيمن ألغز يف ميينه يف كتاب ابن حبيب)٧(]مالك [وقال
وال أحب . وال كفارة عليه، يأمث يف غري ذلكر وال وال يكفِّ. )٩(فهو خديعة؛ حق عليه
   .)١٠(له أن يفعل

  . وإن كان يف حق، فجعل األمر إىل نيته
وما . فال بأس به؛ ولينجو من سخط إنسان، ررغما كان على وجه ال: قال ابن حبيب

فالنية نية )١٢(وما كان من حقّه ، )١١(كان من مكر أو خديعة؛ ففيه اإلمث، والنية نيته
   .)١٣(قاله مالك. احلالف

  
  ـــــــــــــــــ

  .حلف): ر(يف    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  .واهللا أعلم. بعد بينة، وال وجه لزيادا) حممد: (زيادة) ط(، ويف )ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  .حدث): ر(يف    )٤(
  ).٤/٥٥( والزيادات النوادر   )٥(
  ).٤/٤٩( والزيادات النوادر: انظر. والنية على نية من استحلفه): ر(يف    )٦(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  .كما): ر(يف    )٨(
  .فهو آمث) ر(يف    )٩(
  ).٤/٩( والزيادات النوادر  )١٠(
 .نيتك): ط(يف   )١١(
  .حق عليك): ط(يف   )١٢(
  ).٤/٩( والزيادات النوادر: انظر  )١٣(



 
 

  
 

٤٩٠  

 
)٢( 

كاليمني ، )٥(وفيما كفارته كفارة اليمني باهللا ، يف اليمني باهللا)٤(]يصح[ االستثناء
أو مبشيئة آدمي حي أو ، وسواء استثىن مبشيئة اهللا تعاىل.  والنذر املبهم)٦(بالصفات

  . ميت
ن أو إال أ[،  شاء فالن أن أفعله)٨(]إن[أو ،  كذا إن شاء اهللا)٧(واهللا ألفعلن: فإن قال
 أو إن ،)٩(]أو فالن أن أفعله،  أن يشاء اهللا إالال فعلت: أو قال. أو فالن اهللا، ال يشاء

  . كان له استثناؤه يف مجيع ذلك؛ شاء اهللا أو فالن أال أفعله
 ،أن يكون نطقًا نسقًا: وهي، ما اشتمل على ثالثة شروط: واالستثناء امع عليه

  .  لو سكت مل ينعقد اليمنيأو يف موضعٍ،  قبل اليمنيبنيةٍ
  /ال ينفعــه: مالــك يف املدونــةفقــال ، ه باالســتثناءانك لــس إذا مل حيــروخيتلــف

   .يصح استثناؤه بالنية؛  وعلى قوله أن اليمني تنعقد بالنية.)١٠( ذلك
.  احملاشاة إخراج ذلك قبل اليمنيألنَّ؛  احملاشاة تصح بالنية أنَّومل خيتلف

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  . إن شاء اهللا: أن يقول بعد ميينه: واملراد به يف اليمني، هو. املنع والصرف:  يف اللغةاالستثناء  )  ٢(

 أو يقتضي رفع حكم اللفظ كما ، إيراد لفظ يقتضي دفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم:االستثناء: وقيل
.  ألفعلن إن شاء اهللا تعاىل: والثاين حنو].١٤٥: األنعام [  اآلية}.. o n m l k j i  { : فاألول حنو ،هو
 )٥٥ص (، الكليات )٥٥ ص( التعاريف ).٢٢١ص (مفردات القرآن : انظر

 .والكالم): ر(يف    )٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
 .وفيما فيه كفارة ميني باهللا): ر(يف    )٥(
  .بالصدقة): ر(يف    )٦(
  .ال أفعل): ر(يف    )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
  ).٢/٩٩ (، ذيب املدونة)٣/١٠٩ (املدونة  )١٠(

]أ/١٣٠ط[

ــروط [  شـــ
ــتثناء  االســـ
اجلمع عليـه   

ــيمني  ]يف ال
 



 
 

  
 

٤٩١  

  . ألا حماشاة؛ نيته قبل اليمني )١(]تلك[إذا كانت ، وكذلك االستثناء
. إن فعل فالن، إن شاء اهللا: مثل قوله،  كل ما كان فيه إناالستثناء: وقال حممد

مثل أن ، وكل ما كان فيه إال. مثل أن حيلف إن فعل كذا إال أن، نأإال : ومثل قوله
ا إال فال: ويقول يف نفسه، حيلف إن صحبت اليوم قرشياليوم . ان وإن كنت أكلت

ا، طعاما إن؛  إال بتحريك اللسان)٢(هئ ال جيزاستثناء: فهذه الثالثة األوجه. إال حلم، 
  . )٣(وإال، وإال أن

ا:)٤(]أو قال[، ولو أخربه رجل خربا ا، )٥( ال خترب به أحد ؛ ونوى يف نفسه إال فالن
ك به لسانه. مل ينفعه والثاين ،  األول فيه إالألنَّ. أجزأه ؛ونوى يف قلبه وفالن، ولو حر

  . )٦(ليس فيه إال الواو
 فالنية ،ا قوله إالموأ. إن وإال أن؛  إال يف وجهني ليس االستثناء:وقد قيل: )٧(]قال[
   .)٩(هئأن ذلك جيز؛ وهو ينوي إال امرأته، حرام )٨(]علي[احلالل : أال ترى قوله. ئهجتز

فترجع إىل احملاشاة إذا عزهلا ،  تكون مبعىن غري وسوى إالَّألنَّ ؛ وهذا أحسن
  .)١٠(كان استثناءً؛ مث رفعها، وإن أدخلها يف اليمني، بنيته

  : بنية حدثت بعد متام اليمني إذا نسق االستثناءواختلف
   .)١١( ذلك استثناء:مالك يف املدونةفقال 

ــال ــد[ وق ــوازا )١٢(]حمم ــن امل ــيس:ب ــتثناء/  ل ــال. باس ــتثناء: ق ــوى االس    وإن ن
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
 .وال جتوز): ر(يف    )٢(
  ).٤/٤٦( والزيادات النوادر: انظر   )٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  .ال ختربه: فقال: زيادة) ر(يف    )٥(
  ).٤/٤٧ ( والزياداتالنوادر: انظر   )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
  ).٤/٤٦( والزيادات النوادر: انظر   )٩(
  .إنشاء): ر(يف   )١٠(
  ).٢/٩٩ (، ذيب املدونة)٣/١٠٩ (املدونة  )١١(
 ).ر(ساقط من ما بني املعكوفني   )١٢(

]ب/١٥٨ر[

ــة [  نيـــــــ
االســتثناء إذا 
حدثت بعـد   

ــيمني  ]الــــ
 



 
 

  
 

٤٩٢  

   .)٢( فذلك جائز؛)١(مث نسق االستثناء، ومل يبق منها إال حرف، قبل آخر ميينه
  .  مل ينعقد اليمني؛)٣( إذا بقي من الكالم ما سكت:يريد

مل ؛  إال بعد الفراغ من اليمنيعزم على االستثناء إن مل ي:وقال إمساعيل القاضي
ولو ،  قبل انقضاء اليمنيوإن ابتدأ اليمني مث عزم على االستثناء. وإن كان نسقًا، ينفعه

   . كان ذلك له؛ بأقل األجزاء
، لكانت ساقطة عنه؛ مث قطع ميينه، أال ترى لو بلغ آخر اليمني إىل ذلك اجلزء: قال
  .  اليمني ال تنعقد إال بتمامهألنَّ

   .)٤(]ال يقع إال بتمامها، وكذلك كل شيء من الطالق والعتق: قال[
  . وهذا أحسن

ا قد انعقدت ووجبت، ا إذا أحدث نية بعد متام اليمنيوأم فإمنا يريد أن يدفع ميين، 
 كتاب األميان بالطالق ويف وبقية ما يتعلق باالستثناء مذكور يف. ذلك غري صحيحو

  . األول كتاب العتق
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 .كالمه لالستثناء): ر(يف    )١(
  ).٤/١٩( والزيادات النوادر   )٢(
  .ما ليس سكت): ط(يف    )٣(
 ).٢/٣٤٦(عقد اجلواهر الثمينة : انظر). ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(



 
 

  
 

٤٩٣  

 
   

 ؛أو ال أكلمكن ففعل،  ال أجامعكن،واهللا: فيمن قال ألربع نسوة،  وقال مالك
   .)٢(هئفكفارة واحدة جتز

   .)٣(د حنث يف ميينهق: فقال مالك، مها أو كلَّ إذا أصاب واحدةًواختلف
ال حينث حىت يفعل ن أ:  آخرج فيها قولٌيتخر: وقال أبو القاسم ابن اجلالب

   .)٥( ما حلف عليه)٤(مجيع
 نيتهفإن كانت تلك . وال أنت: خرىمث قال لأل. ال أكلمك، واهللا: وإن قال لواحدة

 متام وإن كان ذلك نية حدثت بعد. ال أجامعكن: كان كالذي قال؛ هينمن أول مي
   .)٦(] حدثت بعد متام اليمني بنيةٍإذا أنسق االستثناء، جرت على القولني[؛ اليمني

 فمن جعل، مث نسق أخرى، ق زوجته قبل الدخول طلقةًوعلى االختالف فيمن طلَّ
ومن مل جيعل . أدخل هؤالء يف اليمني األوىل؛ وألزم الطلقة الثانية،  استثناءًذلك[

   .مل يدخل هؤالء يف اليمني؛ وال أحلق الطلقة الثانية،  استثناءً)٧(]ذلك
 مل حيدث ميينا )٨(كأنه، مل يكن عليه شيء فيهن؛ ن يف اليمنيوإذا مل يصح دخوهل

ا نواها حينئذ غري اليمني األوىل، وال أنت: وإن أراد بقوله. أخرى لزمه؛ ميين .  
 عند وأحدث نيةً. )٩(، وال أنتِوال أنت: فقال،  عطف على األربعةإذاوكذلك 

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٢/١٠٢ (، ذيب املدونة)٣/١١٥ (املدونة   )٢(
  ).٢/١٠٢ (، ذيب املدونة)٣/١١٥ (املدونة   )٣(
  .مجيع ذلك): ط(يف    )٤(
  ).١/٣٨٤(التفريع    )٥(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
 .ألنه): ر(يف    )٨(
  ).ر(بدون تكرار يف    )٩(

]ب/١٣٠ط[



 
 

  
 

٤٩٤  

   . فيلزمه أربع كفارات، عطفه على كل واحدة
مجيع : وال أنتِ: يريد بقوله،  على األوىلالعطفوإن أحدث نية ميني عند 

  . وكن الثالث داخالت يف اليمني الثانية، كان عليه كفارتان؛ البواقي
مث جحدت . يا ابن اخلبيثة:  له زوجتهتفيمن قال، وقال مالك يف كتاب حممد

 ، قليالً مث سكت.)١(] يا ابن اخلبيثة:يل[ قلتِ ينو إن مل تك طالقأنتِ: فقال هلا، ذلك
 ما أرى :فقال مالك،  فيما بعد الواحدةمث شك. لقد قلتِها يل ثالث مرات: )٢(]مث قال[

   .)٣(هتركَأو ذَ، أردت به طالقًا: إال أن يقول، عليه شيئًا
ا واصالً:وقال ابن القاسم ؛ وإن كان بني ذلك صمات، فذلك يلزمه؛ إن كان كالم 

   .)٥( بكالمه أن يدخله يف ميينه)٤( إال أن ينوي،فال شيء عليه
 إال أن ينوي إدخال قوله حتت ، وإن كان واصالً بيمينه. ال شيء عليه:مالكٍ وقولُ

 ألنَّوأنت؛  وأنت : وليس كقوله،ني أب؛دث نية ميني أخرىأو حي ،اليمني املتقدمة
   . ومل يعطف، وقد استأنف قوالً،ذلك أتى بواو العطف على األول

واهللا : فقـال ، أو جمـالس  )٦(]واحـد [وإن كرر اليمني على شيء واحد يف جملـس      
ـــا واحـــدة/ كانـــت؛ ال فعلـــت كـــذا، واهللا فيكـــون ، إال أن ينـــوي مييـــنني، ميين  

   .عليه كفارتان
   .)٧(اإال أن ينوي ميين، اهللابواهللا : لوكذلك لو قا
فليس إال كفارة ؛  إن كلمت فالنا)٨(]مث واهللا[، مث واهللا، واهللا: ولو قال: قال حممد

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ليس يف    )٢(
  ). ٤٢-٦/٤١(البيان والتحصيل    )٣(
  .يريد): ر(يف    )٤(
  ). ٣/١٠٩ (املدونة: انظر   )٥(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  .ميينني): ط(يف    )٧(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(

]أ/١٣١ط[

ــرار [  تكــــ
اليمني علـى   
ــيء يف  شـــ
جملــــس أو 

ــالس  ]جمــ
 



 
 

  
 

٤٩٥  

  .)١(واحدة
 ثالثة علي: وهو مبرتلة من قال، وهذه أميان،  على كل ميني كفارة)٢(ر أن يكفِّوأرى
   .أميان

 يف شيء ،ال أفعل، اهللا وواهللا وواهللاو: فيمن قال، بن عبد احلكماحممد وقال 
   .)٣( واهللا واهللا واهللا:كفارة واحدة إذا قالتكون وإمنا : قال. فعليه ثالث كفارات: واحد

إنك : فقيل له، يفعله الن  أشيءٍيف فيمن حلف باهللا ، وقال مالك يف كتاب حممد
   .)٤( كفارتانفعليه: مث حنث. ال أحنث، واهللا: فقال. ستحنث

فعليه ؛  نذر إن فعلت كذاعلي،  إن فعلت كذا نذرعلي: ولو قال: قال حممد
  .)٥(كفارتان

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١١( والزيادات النوادر   )١(
 .يكون): ر(يف    )٢(
  ). ٤/١٨(الذخرية : انظر   )٣(
  ).٤/١١( والزيادات النوادر   )٤(
  ).٤/١١( والزيادات النوادر   )٥(



 
 

  
 

٤٩٦  

 
 

   :األميان أربعة
ا: كقوله،  على بر فيهما كان احلالف: أحدها فالن هذه الدار، ال كلمت وال دخلت .  
 هذه ألدخلن: كقوله،  إال مبوت نفسه)٢(وال حينث،  فيه على حنثما كان: والثاين

   . امرأةومل يسم.  أو ألتزوجن، الدار
 أو ألتزوجنا،  فالنألكلمن: كقوله، ما كان يصح أن حينث به يف احلياة: والثالث

   . هذه الدابةأو ألركنب، فالنة
  . ويضرب أجالً، أن حيلف ليفعلن: والرابع
افأمعلى أربعة أقوالفيه  فاختلف ؛ من كان على بر:  

ا،  فسألنا مالكً ؟م الكفارة إن قدئ هل جتز: يف اإليالء)٣(نا اختلف:فقال ابن القاسم
   .)٤( وإن فعل أجزأ، بعد احلنث أعجب إيلَّ: فقال

حلف على مينيٍ،  )٦(من  :للحديث،  ميضي: يف كتاب حممد)٥(]مالك[وقال 
   .)٧( فرأى غريها خريا منها؛ فليكفِّر

  . )٨(اء أنه أجاز ذلك ابتد:عنه، أبو حممد عبد الوهابوذكر 

  ـــــــــــــــــ
  ).ر (ما بني املعكوفني ساقط من   )١(
  .وال حيتل): ر(يف    )٢(
  .اختلف): ط(يف    )٣(
  ).٢/٢٠٣ (، ذيب املدونة)١١٧-٣/١١٦ (املدونة   )٤(
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
 .فيمن): ر(يف    )٦(
ا فرأى غريها خريا م   )٧( نها أن يأيت الذي هو خري ويكفر عن أخرجه مسلم يف األميان، باب ندب من حلف ميين

  . ، عن أيب هريرة )٣/١٢٧١) (١٦٥٠(ميينه 
  ).١/٤٢٦(املعونة    )٨(

ــدمي [  تقــــ
ــارة يف  الكفـ

]اإليـــــالء 
 



 
 

  
 

٤٩٧  

  . )١( ال جتزي:أنه قال مرة،  عنهابن اجلالبوذكر 
صدقة أو  وأعتق  وأكانت بطالق إن وال جتوز ،  إن كانت اليمني باهللا)٢(جيوز: وقيل
  . مشي

ا معي،  ما مل تكن آخر طلقة:يريد اأو عبدن .  
ذلك : فأعتق قبل احلنث، نة فيمن آىل بعتق رقبة غري معيقال مالك وابن القاسم

  .)٣(هئجيز
  . والصدقة، وإن مل تكن طلقة بعينها، وجيري على هذا الطالق

م أن يقد: ومل يضرب أجالً، ألفعلن: فقال،  حنث إن كان علىوأجاز مالك
   .)٤(الكفارة

ــشون   ــن املاج ــال اب ــد وق ــة أيب زي ــصدقن   ،  يف مثاني ــاهللا ليت ــف ب ــيمن حل   /  ف
ـ : فأراد أن حينث نفـسه   ،  بدينار ، ه حـىت حينـث  ئـ ال جيز: قـال . قوال يتـصد ، رفليكفِّ

   .)٥(حىت ميوت؛ ن حنثه ال يتبيوهذا: قال. كما هيعليه واليمني 
   : إذا ضرب أجالً على ثالثة أقوالواختلف

ال ن فأراد أ،  مل أتزوج عليكِن إ طالقأنتِ: فيمن قال،  يف املدونة)٦(]مالك[فقال 
إن مل أتزوج عليك : وإن قال: قال. وال شيء عليه، مث يرجتع، يطلقها: يتزوج عليها

   .)٧(هألنه على بر؛ أن يطأله ز جا؛ إىل شهرٍ
   .)٨( فليس له أن حينث نفسه،وإذا كان على بر: قال ابن القاسم

  ـــــــــــــــــ
  ).١/٣٨٧(التفريع    )١(
 .جيزي): ر(يف    )٢(
  ).٣/٢٧٥(، التاج واإلكليل )٢/١٠٣ (ذيب املدونة: انظر   )٣(
  .)٣/١١٤ (املدونة: انظر   )٤(
  . واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).١٠٢-٢/١٠١ (، ذيب املدونة)٣/١١٤ (املدونة   )٧(
  ).٢/١٠٢ (، ذيب املدونة)٣/١١٤ (املدونة   )٨(

]ب/١٣١ط[



 
 

  
 

٤٩٨  

أو مل ، وضرب أجالً،  إن مل أتزوج عليكِ:إذا قال[: وقال يف كتاب حممد
ا. له أن حينث نفسه؛ يضربه فذلك له، إن حلف باهللا: وقال أيض.   

أو [، امن فالن فيمن حلف ليكلِّ)١(]قال حممد، رة اليمني باهللاوفيما كفارته كفا
ا كاألجل: ومل يضرب أجالً،  هذه الدابةلريكنب٢(]خبالف من حلف على ما، أن حيا( 

   .)٣(ال حينث إال مبوت نفسه
 ن،رإن حلف بعتق جارية ليساف: وقال،  يف كتاب ابن حبيبابن كنانةوعكس ذلك 
  .)٤( وهي كاملدبرة. ن حنثه إال مبوته ألنه ال يتبي.فله أن يصيبها؛ أو ليأتني بلد كذا

  ليــضربن  / مثــل أن حيلــف ، وإن كــان ممــا يقــع عليــه احلنــث يف حياتــه     
  . فال يطأ؛ أو ينحر بعريه، جاريته

أو ، ومل يضرب أجالً، فعل أو ليفعلن  يف مجيع ذلك فيمن حلف الوالقياس
   .سواء؛ ر قبل مضي األجلوأراد أن يكفِّ ضرب أجالً

 من حلف ألنَّ؛ يؤثر يف تقدمي الكفارة  الوهذا على حنثٍ،  هذا على برالقول أنَّو
.  مبا مل جيب عليهاكان يف إخراج الكفارة قبل احلنث متطوع، ليفعلن ومل يضرب أجالً

مل يلزمه ؛ او يكلم فالنر أن ينتقل إىل أن يدخل الدار أولو بدا له بعد أن أراد أن يكفِّ
   .بالنية املتقدمة شيء

ا مل جتب، نه متطوع بالكفارة يف مجيع ذلكإا أن يقال فإما ئ، فال جتز، ألأو أ
 من حلف ال؛  أا جتزئ يدخل فيه مجيع األميان)٥(وقول مالك يف املويل. ئجتز
   . أن جتزئأو مل يضرب أجالً،  أو ليفعلن وضرب أجالً،)٦(فعل

ا منها؛ فليكفِّر :  لقول النيبو أحسنوه وليأتِ، من حلف على مينيٍ، فرأى خري 

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ساقط من ما بني املعكوفني    )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).٤/٥٧(الذخرية : انظر   )٣(
  ).٤/١٥٨( والزيادات النوادر   )٤(
 .املوطأ): ر(يف    )٥(
 .إن فعل): ر(يف    )٦(

]أ/١٥٩ر[



 
 

  
 

٤٩٩  

ا عنه، )١(الذي هو خري أنه قال، وروي أيض :ِر فليكفِّ؛ الذي هو خريفليأت)٢( .  
فتركهم ، )٣(او ال توجب رتبةًألن الو؛ وكال الروايتني تتضمن جواز تقدمي الكفارة

   . الكفارة أو احلنثم احلالف أيها أحبيقد،  اللسانهعلى ما يوجب
 وألنَّ.  يكفـر  )٤(مثَّ،  فليفعـل : وقـال ،  ألتـى بـه   ؛  ولو كان تقدمي الكفارة ال جيـوز      

ــذٍ     ــأخريه حينئ ــال جيــوز ت ــان؛ ف ــعه البي ــضيه  ، )٥(موض ــا يقت ــى م ــركهم عل   / )٦(وت
   .اللسان

كفارة ؛ ومها شيئان، أبان ما يفعله بعد اليمني؛  وليكفر،فليفعل:  قوله والفاء يف
م بعد الدخول أحدمها على فلم يقد. فكل واشرب؛  الدارإذا دخلت: كالقائل، وحنث
 قبل أن يف تعجيل صدقته لعامٍ  أل النيبس  العباس أنَّ: ويف الترمذي، اآلخر
   .)٧(فأرخص له يف ذلك، حتلَّ

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ) .٤٩٦ص (تقدم خترجيه    )١(
  ) .٤٩٦ص (تقدم خترجيه    )٢(
 )١٧٣-١٧٠: (، ايضاح احملصول ) ١/١٨٦: (أحكام الفصول : انظر )  ٣(
 .و): ر(يف    )٤(
: انظر. ؛ ألنه تكليف باحملال، ومبا ال يطاقأمجع أهل العلم على أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز   )٥(

، وقواطع )١/٤٩(، واحملصول البن العريب )١/١٩٢(، واملستصفى للغزايل )٣٨ص (اللمع للشريازي 
 )٣/٣٤٤(، واملوافقات للشاطيب )١/٢٩٥(األدلة للسمعاين 

  .يتضمن): ر(يف    )٦(
وابن ماجه يف الزكاة، ) ٣/٥٤) (٦٧٨(والترمذي يف الزكاة، باب تعجيل الزكاة ) ١/١٠٤(أخرجه أمحد    )٧(

ووافقه الذهيب، وحسنه ) ٣/٣٧٥(وصححه احلاكم ). ١/٥٧٢) (١٧٩٥(باب تعجيل الزكاة قبل حملها 
  ).٢/١٩٢(، واألرنؤوط يف حتقيقه للمسند )٨٥٧(يل األلباين يف إرواء الغل

]أ/١٣٢ط[



 
 

  
 

٥٠٠  

  فصل
   : على أربعة أوجهواحلالف أال يفعل يف التزام احلنث

ال ن ستحب له أمو، ر بني الفعل أو التركوخمي، ومستحب أن يفعل، )١(]واجب[
  . يفعل

كان التلبس ؛ ز هجرانهأو هجران من ال جيو، فإن كانت اليمني على قطع رحم
ا ل ،  على معصيةألنه باقٍ. باحلنث واجبمن املعصية واجب )٢(والتنص  .  

يسر ا؛  ح له فيها فرةًا حاجأو ال يقضي فالن، ال يتطوع بقربةن وإن كانت اليمني أ
  . كان التلبس باحلنث أوىل وأفضل

كان ؛ اء على ميينه مضرةوعليه يف البق، وإن كانت اليمني على ما يتعلق به أجر
   . باخليار بني احلنث أو الترك

أو ، ال يدخل دار فالنن كالذي حيلف أ، وال مضرة يف الترك، وإن كان ال أجر فيه
ن استحب له أ؛ وال منفعة يف حنثه، وال مضرة عليه إن مل حينث. ال ميشي ملوضع كذا

 فبقاؤه . اهللاوحق: أي. ال فعلتواهللا :  معىن قوله ألنَّ.)٣(وأن يرب يف ميينه، ال يفعل
  .  بذلك أفضل)٤(على الوفاء

آمث له عند ؛ واهللا، ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهله:  قال النيب : ويف الصحيحني
  . )٥(ته اليت افترض اهللا عليه كفارياهللا تعاىل من أن يعط

 حينثفالتزام احلنث واجب إن مل ،  يويف هلا بشيء من حقّهاالن إذا حلف أ: يريد
  . الطالقك

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .التنقل): ر(يف    )٢(
 . قسمه): ر(يف    )٣(
  .أي وذكر اهللا فبقي على الوفاء): ر(يف    )٤(
، )٤/٢١٥) (٦٦٢٥(  Z & %  $ # " ! ]: أخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب قول اهللا تعاىل   )٥(

ومسلم واللفظ له يف األميان، باب النهي عن اإلصرار على اليمني فيما يتأذى به أهل احلالف مما ليس حبرام 
 .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه) ٣/١٢٧٦) (١٦٥٥(

 أحكـــــام [
احلنـــث يف 

ــيمني    ]الــــ
 



 
 

  
 

٥٠١  

 ،  ال أحلف على مينيٍ- إن شاء اهللا -إين واهللا :  قال النيب : وقال أبو موسى
  .)١( خري الذي هو وأتيت، رت عن مييينإال كفَّ؛ فأرى غريها خريا منها

ا فأخرب أنه إمنا حينث إذا كان هو خري.   
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
، )٤/٢١٤) (٦٦٢٣(  Z & %  $ # " ! ]: أخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب قول اهللا تعاىل   )١(

ه يف األميان، باب ندب من حلف ميينا فرأى غريها خريا منها أن يأيت الذي هو خري ويكفر ومسلم واللفظ ل
  ) .٣/١٢٦٨) (١٦٤٩(عن ميينه 



 
 

  
 

٥٠٢  

 
 

: قوله تعاىل ، حسب ما ذكره يف كتابه يف  باهللا تعاىل أربعة أصنافاليمنيكفارة 
﴿» º ¹ ̧  ¶ µ ́   .)١(﴾ اآلية...° ± ² ³ 

وأما . ينة؛ فمد مبد النيب ومن كفَّر يف املد: قال مالكواإلطعام غداء وعشاء، 
ا غري عيشنا؛ فليكفِّروا باألوسط من عيشهم ب/١٣٢[  ./)٢(البلدان؛ فإنَّ هلم عيش[

  .)٣( حيثما كفَّر أجزأهوإن كفَّر مبد النيب : قال ابن القاسم
ن، فإن كان قدر النيب )٥( الوسط من عيشهم أكرب)٤(وقول مالك أبي من مد  بلغ [؛

وإن كان أقل؛ جاز له أن يقتصر على الوسط من عيشهم، وأن . سط من عيشهماألو
 النيب يبلغ مد[)ا)٦دوهذا يف القمح وإن كان عيشهم الشعري أو . ؛ ألنَّ القرآن ورد مقي

 ٧(التمر؛ أخرج الوسط من عيشهم من ذلك الصنف، وال يراعى املد(.  
ا: فقال ابن حبيب، )٨( هل خيرج مع ذلك اإلدامواختلف ١٠)(٩(ال جيزئه اخلبز قفار( .

  .)١١(جيزئه: ويف شرح ابن مزين

  ـــــــــــــــــ
 ).٨٩(املائدة   ) ١(
  ).٢/١٠٥ (، ذيب املدونة)٣/١١٨ (املدونة   )٢(
  ).٢/١٠٥ (ملدونة، ذيب ا)٣/١١٩ (املدونة   )٣(
  .قوم): ط(يف    )٤(
  .أكثر): ر(يف    )٥(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
)٧  (  ربع صاع، وهو: املد ا ١،٠٣٢= رطالن عند احلنفية : مكيالٌ قدمي، واملدا٨١٥،٣٩=  ليتر وهو.  غرام :

ا٥٤٣=  ليترا ٠،٦٨٧ =رطلٌ وثلث عند األئمة الثالثة  غرام .  
، املكاييل واألوزان )٣/٢٤٥(، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )٤٠٧ص (القاموس احمليط : انظر  

 )٩٩ص (والنقود العربية 
 ، النهاية يف غريب)١٣٨٨(القاموس احمليط : انظر. هو ما يؤكل مع اخلبز، أي شيء كان:  بالكسراإلدام  )  ٨(

 )١/٩٦أدم (، لسان العرب )١/٣١(احلديث واألثر 
  ).٢/١٩١(مشارق األنوار للقاضي عياض : انظر. اخلبز القفار هو املأكول وحده دون إدام   )٩(
  ).٤/٢١( والزيادات قول ابن حبيب يف النوادر: انظر  )١٠(
  ). ٤/٦٢(الذخرية : انظر  )١١(

 هل خيـرج    [
ــام   ــع الطع م

]اإلدام ؟      
 



 
 

  
 

٥٠٣  

؛ لقول اهللا تعاىل ¹﴿: واألول أحسن ¸ ¶ µ ´ وذلك يقتضي ،﴾
، وإذا أخرجه بغري )٢( الوسط يف اجلودة والدناءة)١( وغريه، ومعلوم أنه أريداإلدام

  . يف معىن الدناءة إدام؛ كان عدم اإلدام
  . الزيت جيزئ من ذلك: ، فقيل يف صفة اإلدامواختلف

اخلبز [أفضله اخلبز واللحم، وأوسطه اخلبز والسمن، وأخسه : وقال ابن سريين
  . )٣(]والتمر

  . )٦( أو حلم أو بقل)٥(])٤(القطنية[و اللنب أو الزيت أ:  يف اإلداموقال ابن حبيب
كَفَّر، أو أهل البلد الذي هو فيه ؟ :  هل أريد باألهلواختلف   .أهل املُ

  . )٧(خيرج من عيش البلد الذي هو فيه: فقال يف املدونة
كَفَّ: وقال يف كتاب حممد   . )٨(رمن عيش املُ

وهو أحسن، وحممل اآلية على األهل األخص حىت يعلم غريه؛ وألنَّ إطالق األمر 
  . على أهله حقيقة، وعلى أهل البلد جماز 

وإن . فإن كان يأكل القمح؛ مل جيزه الشعري، وإن كان ذلك عيش أهل ذلك البلد
  .)٩(]وإن كان عيش أهل البلد القمح[كان يأكل الشعري؛ أجزأه، 

إال أن يكون فعل ذلك مع سعة، ومثله يأكل القمح؛ فال جيزئه :  حبيبقال ابن
  ـــــــــــــــــ

  .يبدأ): ر(يف    )١(
، )٢/٢٣٠(احملرر الوجيز :  انظر.الوسط يف القدر والصنف:  أهل التفسري أن املراد باألوسط يف اآليةذكر   )٢(

: القدر، أي: واختار ابن جرير أن املراد). ٢/١٥٧(، أحكام القرآن البن العريب )١٢/٦٣(تفسري الرازي 
  )٧/٢٢(تفسري الطربي : انظر. القلّة والكثرة

  ).٧/١٧(تفسري الطربي : انظر). ر(من ما بني املعكوفني ساقط    )٣(
قطن (، لسان العرب )٩/٢٢(ذيب اللغة : انظر. اسم جامع للحبوب اليت خترج من األرض: القطنية   )٤(

١٣/٣٤٤(  
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٤/٢١( والزيادات النوادر   )٦(
  ).٢/١٠٥(، ذيب اللغة )٣/١١٨ (املدونة   )٧(
  ). ٦٣-٤/٦٢(الذخرية : انظر   )٨(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(

صــفة اإلدام[
 

ــراد [ املـــــ
باألهـــل يف 

ــارة  ]آيــة كف
 



 
 

  
 

٥٠٤  

  . )١(الشعري
  . )٢(قدر قوت البلد: وأما القدر؛ فقال يف املدونة

ا من قدر : وعلى القول اآلخر أنَّ حممل اآلية على أهل املكفِّر خيرج الوسط أيض
أو . [لٌ؛ فال جيزئهم قدر ما يأكله أهل البلدفقد يكون املكفِّر وأهله هلم أك. أكلهم

  .)٣(]يكون هو وأهله قليلي األكل؛ فال يكون عليهم أن يبلغوا إىل عادة البلد
إن كان : )٧(، وقالوا)٦( والضحاك)٥( وسعيد بن جبري)٤( وإىل هذا ذهب ابن عباس

ملساكني وإن كان ال يشبعهم لعجزه؛ أطعم ا. مما يشبع أهله؛ أشبع املساكني العشرة
   . على قدر ما يفعل مع أهله يف عسره ويسره

ــريين   ــن س ــد ب ــال حمم ــي )٨(وق ــدة  /)٩(واألوزاع ــو عبي ــة  : )١٠(وأب   جيــزئهم أكل
  . )١٢( غداء أو عشاء ، وروي ذلك عن احلسن)١١(واحدة

وهـو  : ، قـال )١٣( أعطى املظاهِر ليكفِّر عن ظهاره عرقًـا أنَّ النيب   : ويف الترمذي 
ــل ــد؛ مخــ)١٤(مكي ا   واح ــشر صــاع ــتة ع ا، أو س ــشر صــاع ــال. سة ع ــم>: فق   /  أطع

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٢٢( والزيادات النوادر   )١(
  ).٣/١١٨ (املدونة   )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  .)٧/٢١(تفسري الطربي    )٤(
  ).٧/٢٢(تفسري الطربي    )٥(
  ).٧/٢٢(تفسري الطربي    )٦(
 .وقال): ر(يف    )٧(
  ).٧/١٨(تفسري الطربي    )٨(
  ).٤/١١٧(أحكام القرآن للجصاص : انظر   )٩(
  .أبو عبيد): ط(يف   )١٠(
  .أكلهم): ر(يف   )١١(
  ).٧/١٨(تفسري الطربي : انظر  )١٢(
رق  )  ١٣( قهو كل زنبيل  : ع ر وص، وكل شيء مضفور؛ فهو ع رقةمنسوجٍ من نسائج اخلُ القاموس : انظر.  وع

عرق (، لسان العرب )٣/٢١٩(، النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري )١١٧٢ص (احمليط 
٩/١٦٣.( 

 .مكتل يأخذ): ر(يف   )١٤(

]أ/١٣٣ط[

]ب/١٥٩ر[

ــدر [  قــــــ
]الكفـــــارة 

 



 
 

  
 

٥٠٥  

ا ١(<ستني مسكين( .ا>: ويف بعض طرقهأنه كان متر>)٢(.  
ا أو مد مترٍ قوت يومه ، ومحل اآلية على أقل ما يتضمنه  فينوب كل مسكني مد

بع أهله على االختالف  الوسط من شِبع البل)٣(وإذا أخرج. األمر، وهو فعل مرة د أو شِ
املتقدم ؛ مل ينظر إىل الفقري املعطى إن أكل أكالً ال يشبعه، أو كان فيه فضلة؛ ألنه 

  .قليل األكل أو مريض أو صغري 
  . أن ال جيزئ:  يف الرضيع، والقياسواختلفوجيوز أن يعطي الفطيم، 

ا أو غنيا؛ وإن أعطى.  املعطي نفقته)٤(ويعطي حلر فقري مسلم ال يلزم ا أو كافر عبد 
  . مل جيزه إن كان عاملًا 

  .هل جيزئ ؟ :  إذا مل يعلمواختلف
  .)٥(]له أخذها[وهذا إذا فاتت ، فإن كانت قائمة؛ انتزعت، وصرفت ملن جيوز 

وإن ضاعت من أيديهم؛ مل يضمنوا ا، إال أن يعلموا أا كفارة وغروا من 
  .أنفسهم؛ فيضمنون 

  .هل يغرموها ؟ : علموا وأكلوها، ومونوا ا أمواهلم إذا مل يواختلف
  . )٦( ال ضرر وال ضرار :النيب وأن يغرموها أحسن لقول 

  . فإذا غرموا ما مونوا به أمواهلم؛ مل يضروا بشيء
ها؛ ألنَّ وهذا على القول أا ال جتزئ املكفِّر، وأما على القول أا جمزئة فيغرمو

  .ذلك من باب االستحقاق، واملستحق غري املتسلِّط، وهم املساكني 

  ـــــــــــــــــ
. ~من حديث سلمة بن صخر البياضي ) ٦٢٦ (ظهارأخرجه الترمذي يف الطالق، باب ما جاء يف كفارة ال   )١(

  ).٣/٢١٩(، وصححه ابن خزمية )هذا حديث حسن: (وقال الترمذي
من ) ٢/٤١) (١٩٣٧(أخرجه البخاري يف الصوم، باب اامع يف رمضان هل يطعم أهله من الكفارة    )٢(

   .  حديث أيب هريرة 
 .أخذ): ر(يف    )٣(
  . احلر املسلم ممن ال يلزم):ر(يف   )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
) ٢٣٤١(، وابن ماجه يف األحكام، باب من بىن يف حقّه ما يضر جباره )١/٣١٣(أخرجه أمحد يف املسند    )٦(

، واألرناؤوط يف حتقيقه )٣٢رقم (وحسنه النووي يف األربعني النووية . {، عن ابن عباس )٢/٧٨٤(
  ).٣/٤٠٨) (٨٩٦(، وصححه األلباين مبجموع طرقه يف اإلرواء )٥/٥٥(للمسند 

ــفة [  صـــــ
ــستحق  مــــ

]الكفـــــارة 
 



 
 

  
 

٥٠٦  

، خبالف الزكاة؛ ألن الكفارة  وأن ال جتزئ الكفارة يف مجيع هذه الوجوه أحسن
. يف الذمة، وقد خوطب بأن يطعم املسكني أو يكسوه، وليس بأن خيرج ذلك

فاخلطأ وقع على ما .  ضاع؛ برئفإذا عزله مث. وخوطب يف الزكاة بأن خيرج ذلك القدر
، كما لو أخطأ اإلمام  ولو ضاعت الكفارة قبل أن يعطيها؛ مل . قد برئت ذمته منه قبلُ

  . يربأ
ا من كفارا لزوجها وهو فقري؛ أجزأها دوكذلك إن أعطته . وإن دفعت املرأة م

ا كانوا أو كبارا؛ ألنَّ نفقتهم غري الزمة هلا ولدها صغار .  
  
  
  
  

  

 إخـــــراج [
ــرأة  املــــــ
ــا  كفارــــ
ــا  لزوجهــــ
ــري أو  الفقـــ

ــدها  ]لولـــ



 
 

  
 

٥٠٧  

  فصل
ا :  وجبت عليه كفارتانملنويستحب  أن يطعم عشرين مسكين.  

  وكذلك، إن أطعم عشرةً مدين . أجزأه/ فإن أطعم عشرةً وكساهم ؛
  . مدين؛ فذلك جيزئه 

وإن أطعم عشرةً ، مث حنث يف ميني أخرى؛ جاز أن يعطيهم الكفارة الثانية من غري 
: رة أو أقل؛ مل جتزه لقول اهللا تعاىلوإن أعطى كفارة ميني أكثر من عش. كراهية
ولو . أطعموا عشرة مساكني: ، وهو مصدر أطعم، واملعىن)١(﴾± ² ³﴿

كانت التالوة طعام عشرة مساكني؛ ألشبه أن خيرج ذلك القدر ، فيطعمهم أكثر من 
  . عشرة أو أقل 

ال :  إذا أطعم مخسةً، وكسا مخسةً، فقال يف املدونةواختلف قول ابن القاسم
  .)٣(جيزئه: وقال يف كتاب حممد. )٢(جيزئه

  . وهو أحسن ؛ ألنَّ كل واحد من هذين الكفارتني تسد مسد اآلخر مع االختيار
أو أشرك يف . ، فيمن عليه ثالثة أميان؛ فأعتق وكسا عشرة، وأطعم عشرةًقال حممد

، وجي: كل كفارة، فقال زئه من اإلطعام عن ثالثة مساكني، ومن الكسوة عن يبطل العتق
وإن . ثالثة مساكني، ويكسو سبعةً، ويطعم سبعةً إن أحب، ويكفِّر عن اليمني األخرى

فليكس سبعة عشر، أو يطعم : أحب أن يكسو ما بقي من الكفارتني، أو يطعم، قال
  .الثة، وإن أطعم سبعة  له من الكفارات يف الكسوة ث)٥(؛ ألنَّ الذي صار)٤(سبعة عشر

وهذا غلط، وأرى أن حتتسب بثمانية عشر على القول أنَّ له أن جيمع يف الكفارة 
وعلى القول اآلخر حيتسب بتسعة؛ ألنه أطعم عشرة عن . الواحدة بني إطعام وكسوة

  ـــــــــــــــــ
 ).٨٩(املائدة   ) ١(
  ).٣/١٢٦ (املدونة   )٢(
  ).٤/٢٢( والزيادات النوادر   )٣(
  ).٤/٢٢( والزيادات النوادر   )٤(
 .جاز): ر(يف    )٥(

]ب/١٣٣ط[

من وجبـت   [
عليـــــــــه 
ــان ]كفارتـــ

 



 
 

  
 

٥٠٨  

. ثالثة أميان، جيزئه منها ثالثة عن كل ميني، ويبطل مسكني واحد؛ ألنه أشرك فيه
  .زئه منها تسعة، ويبطل واحد للشرك فيه وكسا عشرة؛ جي

.  يطعم اثين عشر ويكسوهم، أو يكسو بعضهم ويطعم بعضهمفعلى القول األول
وعلى القول اآلخر هو باخليار بني أن يبقى على اإلطعام، فيطعم إحدى وعشرين، 

  . أو يكسوهم، فيكون مجيعها كسوة . فيكون إطعام كله
  

  
  
  

  
  
  



 
 

  
 

٥٠٩  

  فصل
ا يستر مجيع جسده، واملراعى يف ا ا تام يف نفسه، فيكسى الرجل ثوب لكسوةِ الفقري
ا ومخارا واملرأة ثوب .  

ال جيزئ أن يكسوها يف كفارة اليمني، إال ما حتل هلا فيه الصالة؛ : قال مالك
  .)٢) (١(]واخلمار[الدرع 

ألا عورة، وال جيوز أن يظهر منها يف الصالة إال وجهها : قال ابن القصار
  .)٣(كفاهاو

فخالف بني الكسوة واإلطعام ، وليس عليه أن جيعل للكسوة مثل كسوة املكفِّر 
]أ/١٣٤ط[  ./ وأهله، وال مثل كسوة أهل البلد، خبالف اإلطعام 

ا كسوة مثله ، والصبية كسوة مثلها؛ أجزأه فإن كانت مل تؤمر بالصالة . وإن كسا صبي
ا كما يستحب أن يعتق من صلَّى ويستحب أن يكسو فوق ذلك. مل يعطها مخار ،السن 

  . وصام، فإن مل يفعل؛ أجزأه 
مل يكن يعجبه أن يكسو املراضع على حال، وأما من : وقال حممد، عن ابن القاسم

ا قميصا مما جيزئه)٤(قد أمِر بالصالة فلم يكن ٥( يرى بكسوته بأس( .  
  . )٧) (٦(]كسوة رجل: تفسريه: [قال حممد

قاسم غري هذا، أنه يكسوه يف نفسه، ويلزمه على قول حممد إذا ومفهوم قول ابن ال
جيزئه أن يعطي املرأة كسوة الرجل، والرجل كسوة :  يف نفسه)٨(مل يراع املكسو

  . املرأة

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(اقط من ما بني املعكوفني س   )١(
  ).٢/١٧ (، ذيب املدونة)٣/١٢٣ (املدونة: انظر   )٢(
  ).٦/١٧٠(شرح صحيح البخاري البن بطال : انظر   )٣(
  .فلم ير): ر(يف    )٤(
  ).٤/٢١( والزيادات النوادر   )٥(
 )ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 ).٤/٢١( والزيادات نوادرال   )٧(
 .الكساء): ر(يف    )٨(

ــفة [  صـــــ
الكفــــــارة  

]بالكــــسوة 
 



 
 

  
 

٥١٠  

يكسو الصبيات كسوة الرجل؛ قميصا : يف كتاب ابن حبيبوقال ابن املاجشون، 
وإمنا هو النتفاعهن بثمن ما جيزئ املكفِّر أن يكسو فقط، ألن مل يكسني ذلك، 

  .)١(الكبار
أنه ال ينظر إىل ما يعطي الفقري، هل هو فوق أكله، : وأجرى الكسوة جمرى اإلطعام

  .أو أقل 
  .)٢(يعطي الصغرية كسوة كبرية، والصغري كسوة كبري:  يف العتبيةوقال ابن القاسم

، ولو كانت الكسوة كاإلطعام يراعى املكفِّر وأهله؛ لكسا وكل هذا استحسان
ما يلبسه من أعداد القمص [فإن كان املكفِّر ذا هيئة؛ كسا مثل . الرجل كسوة مثله

؛ كسا . والعمامة، وما يعمل عليها، والسراويل والنعلني والشمشكني وإن كسا امرأةً
، إذا كانت ممن متتهن ذلك )٤(ة واحلرير واخلز ما يكسو أهله من الثياب احلسن)٣(]مثل

  . يف بيتها
أنَّ املراعى أهل البلد يكسو الرجل على الغالب من كسوة رجاهلم، : وعلى القول

  . على الغالب من لباس نسائهم )٥(واملرأة
ا جتزئه فيه الـصالة، وإن      :  مالك وغريه من أصحابه    )٦(وقول أنه يعطي الرجل قميص

ــرأس ــر، وال كــان حاســر ال ــه ال يراعــى لبــاس املكفِّ   لبــاس أهــل / ؛ دليــلٌ علــى أن
وإن كان ذلك كالعتق يراعـي املعتـق يف نفـسه، واملكـسى يف نفـسه، والعتـق                  . البلد

  . )٧(مذكور يف كتاب الظهار

  ـــــــــــــــــ
  ). ٤/٦٤(الذخرية : وانظر) ٤/٢١( والزيادات النوادر   )١(
  ).١٦٧-٣/١٦٦(البيان والتحصيل    )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
)٤(   ذكر ابن األثري أن  : اخلزينسج من صوف وإبريسم:  من الثياب نوعاناخلز قال. نوع) : وهي مباحة، وقد

النهاية يف غريب : انظر). فهو حرام: (قال. ينسج من اإلبريسم اخلالص: واآلخر). لبسها الصحابة والتابعون
 )٨/٦٥٦(احملكم البن سيده : انظر. احلرير: واإلبريسم). ٢/٨٢(احلديث واألثر 

 .املراعى): ط(يف    )٥(
  .وقال): ر(يف    )٦(
 ).٢/٩٤٤(التبصرة حتقيق خمدوم   )  ٧(

]أ/١٦٠ر[



 
 

  
 

٥١١  

  فصل 
  الكفارة بالصيام ملن عجز بالعتق أو الكسوة أو اإلطعام

  .)١(دار يسكنها، أو خادم ختدمه؛ مل جيزه الصومومن كانت له : قال ابن القاسم
  . فيجوز له أخذ الكفارة، وال جيزئه الصوم

  . )٢(ال يصوم؛ حىت ال جيد إال قوته، ويكون يف بلدٍ ال يعطف عليه فيه: قال حممد
إن كان له فضل على قوت يومه؛ أطعم، إال : ، يف كتاب ابن مزينوقال ابن القاسم

   .)٣(بلد ال يعطف عليه فيهأن خياف اجلوع، وهو يف 
ــذا ،      ــوق ه ــعة ف ــدين التوس ــن ال ــوم م ، واملفه ــرج ــذا ح ــع ه   وأن ال / ومجي

  .  إىل التكفف؛ ألنه من احلرج )٤(حيوجه
  : فيمن له مالٌ غائب واختلف

  . )٥(ال جيزئه الصوم، ولكن يتسلَّف: ، يف املدونةفقال ابن القاسم
  . جيزئه الصوم: )٦(]مدحم[، يف كتاب وقال أشهب

وإن صام وهو . وإن وجد من يسلفه؛ تسلف. إذا كان جييء ذلك قريبا؛ انتظر: وقيل
  .)٧(جيد من يسلف، ومل ينتظر؛ أجزأه

، )٨(وأصل ابن القاسم أنه ينتظر، وإن بعد؛ ألنه قال يف املظاهر ال جيزئه اإلطعام
  .)١٠(جيزئه اإلطعام: وقال أشهب. )٩(وإن طال مرضه
  ـــــــــــــــــ

  ).٢/١٠٧ (، ذيب املدونة)٣/١٢٣ (املدونة   )١(
  ).٤/٢٤( والزيادات النوادر   )٢(
  ).٤/٢٤( والزيادات النوادر   )٣(
 .خيرج): ر( يف   )٤(
  ).١٠٧-٢/١٠٦ (، ذيب املدونة)٣/١٢٣ (املدونة   )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).٤/٢٥( والزيادات النوادر   )٧(
  .إال الصوم): ر(يف    )٨(
  ).٦/٦٧ (املدونة   )٩(
    ).٦/٦٧ (ةاملدون  )١٠(

]ب/١٣٤ط[



 
 

  
 

٥١٢  

  .  ذمته اآلن)١(وهو أحسن إذا طالت الغيبة، أو طال املرض؛ ألنه جيب أن يربئ
ق أجزأه، وال يصومها يف أيام التشريق ويستحب متابعة صيام األيام الثالثة، وإن فر.  

  : إذا فعلواختلف
وقد وقف : قال. )٢(إن صام أيام التشريق؛ مل جيزه، وعليه اإلعادة: فقال حممد

وأما يوم الفطر ويوم النحر؛ فواجب أن : قال. )٤(ما أدري: ذلك، وقال عن )٣(]مالك[
  .)٥(يقضيه

  .)٦(فسوى بني األيام الثالثة يف عدم اإلجزاء ، ويف الوقوف
وقال املغرية وأبو . )٧(عسى أن جيزئه: ، يف اليوم اآلخر يف املدونةوقال ابن القاسم

  . )٨(شريقجيزئه صيام أيام الت: مصعب
  .)١٠( أيام التشريق؛ اعتكفها)٩(من نذر اعتكاف: ، يف املبسوطوقال مالك

 عن صيامهما؛ هذان يومان ى رسول اهللا : ، قالوهذا أحسن حلديث عمر 
  . )١٢( يوم تأكلون فيه من نسككم)١١(]واآلخر[يوم فطركم من صيامكم، 

  ـــــــــــــــــ
 .تربأ): ر(يف    )١(
  ).٤/٢٤( والزيادات النوادر   )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٤/٢٤( والزيادات النوادر   )٤(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٥(
 .الوقف): ر(يف    )٦(
  ).٣/١٢٢ (املدونة   )٧(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٨(
 للذكر والصالة وقراءة ز املسجد لزوم املسلم املمي:اشرعو.  وحبس النفس عليه،مالزمة الشيء:  لغةاالعتكاف) ٩(

  )٢/٤٢٤ (املصباح املنري: انظر .ةا فما فوقه بني يوم،ا عن اجلماع ومقدماته كاف،ا صائم،القرآن
 ) .٣١٤ ص(لألزهري الثمر الداين شرح رسالة القريواين ، )١/١٦٢(شرح حدود ابن عرفة 

  ). ١/٢٣٤ (املدونة: انظر  )١٠(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١١(
 عن صوم ومسلم يف الصيام، باب النهي) ٢/٥٦) (١٩٩٠(أخرجه البخاري يف الصوم، باب صوم يوم الفطر   )١٢(

  ).٢/٧٩٩) (١١٣٧(يوم الفطر ويوم األضحى 

حكم صـوم   [
ــارة يف  الكفـ

]أيام التشريق 
 



 
 

  
 

٥١٣  

 عن صيام ى النيب : قال،  )٢(خلدري وأيب سعيد ا)١(~وحديث أيب هريرة 
  . مسلم والبخاري )٣(أخرج هذه األحاديث. يومني؛ الفطر واألضحى

فلو كانت أيام التشريق حمرمة ؛ لقالوا مخسة أيام، ألنَّ املتمتع يصومها، وال 
وإذا كان . فلو كانت حمرمة؛ مل يصمها، كما مل يصم يوم النحر. يصوم يوم النحر
مِل م ا حرامذلك، حا ذكر من ترك صيامها على االستحسان، ال أ .  

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
، ومسلم يف الصيام، باب النهي عن )٢/٥٧) (١٩٩٣(أخرجه البخاري يف الصوم، باب صوم يوم الفطر    )١(

  ).٢/٧٩٩) (١١٣٨(صوم يوم الفطر ويوم األضحى 
م، باب النهي عن ، ومسلم يف الصيا)٢/٥٧) (١٩٩١(أخرجه البخاري يف الصوم، باب صوم يوم الفطر    )٢(

  ).٢/٧٩٩) (٨٢٧(صوم يوم الفطر ويوم األضحى 
  .هذا احلديث): ر(يف    )٣(



 
 

  
 

٥١٤  

  فصل
وألنَّ . العبد يف الكفارة على ثالثة أقسام ؛ فال جيزئه العتق، وإن كان بإذن سيده

  .وجيزئه الصوم إذا منعه السيد من الكسوة واإلطعام . الوالء لغري املكفِّر
  :سو أو يطعم على ثالثة أقوال  إذا أذن له يف ذلك، ويف يد العبد ما يكواختلف

وما هو بالبين، والصيام . )١(إن فعل، فكسا، أو أطعم؛ أجزأه: فقال يف املدونة
  . أحب إيلَّ
ـر عـن    . )٣(ال بـأس بـه  : وقال. )٢(أرجو أن جيزيه :  قوله ابن حبيب وأنكر   ألنَّ مـن كفَّ

  /يكــون العبــد إذا أذن لــه ســيدهوال . رجــل مــن مالــه باإلطعــام أو الكــسوة؛ أجــزأه
  . أبعد من األجنيب 

ا. )٤(مطرف وابن املاجشون عن مالكوكذلك أخربين  ال جيزئه الصوم : وقال أيض
بغري إذن سيده له؛ ألنه بعد إذن السيد كاحلر ميلك ذلك، وإمنا جعل اهللا الصيام ملن 

  .)٥(مل جيد
ال جتزئه الصدقة؛ ألا خترج إىل من : )٦(]يف املبسوط [وقال ابن املاجشون

  .)٧(يعطاها، وفيها ملك لسيده، بعدما أذن، لو شاء رجع
والقياس . أن ال جيزئ: وهذا إمنا يصح على من قال يف األجنيب، إذا كفَّر عن غريه

  . أن جيزئ، وقد مضى ذلك يف كتاب الظهار
 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١١٨ (املدونة   )١(
  ).٤/٢٥( والزيادات النوادر   )٢(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٣(
  . واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٤(
  ). ٤/٢٥( والزيادات النوادر: انظر   )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  . واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٧(

]أ/١٣٥ط[

 كفــــــارة [
ــد إذا  العبـــ

]حنــــــث  
 



 
 

  
 

٥١٥  

 


 
ومن حلف ليأكلن هذا الرغيف، فأكل بعضه؛ مل يرب؛ ألنَّ الباقي حملوف عليه أن 

  . أكله، فأكل بعضه؛ حنث؛ ألنَّ القصد أن ال يقربه )٢(وإن حلف إن. يأكله
ج فيهما قول آخر: البوقال ابن اجل ٣(أن ال حينث، إال أن يأكل مجيعه: يتخر( .

، فأنتِ : ، فيمن قال المرأته، وهي حاملوقال مالك يف كتاب حممد إن وضعتِ
ا، وبقي يف بطنها آخرفوضعت ولد ، ٤(مل تطلق عليه؛ حىت تضع اآلخر: طالق(.  

ا ٥(نث بوضع األولحي: فلم حينثه بالبعض ، وقال أيض( .  
، هل حينث مبغيب : فيمن قال لزوجته واختلف  فأنتِ طالق ، إن وطئتكِ

  .، أم ال حينث إال بالوطء التام ؟ )٦(احلشفة
  . )٧(إن حلف أن ال آكله كله، ال ينفعه ذلك: وقال حممد

  .)٨(دم مجيعهامل حينث إال :  فيمن حلف أن يهدم هذه البئر كلهاوقال ابن سحنون
ط الكل وهذا أحسنر؛ ألنه ش .  
فقد :  على طعامٍ ليأكلنه، فتركه حىت فسد، مث أكله بعد)٩(]حلف[ فيمن وقال مالك
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني سقط من    )١(
 .ال): ر(يف    )٢(
  ).١/٣٨٤(التفريع    )٣(
  ).٥/١٠٣( والزيادات النوادر   )٤(
  ).٥/١٠٣(يادات  والزالنوادر   )٥(
املعجم الوسيط ، )٢٣/١٤٢(تاج العروس  : انظر. يكشف عنه اخلتانرأس عضو التذكري الذي : احلشفة  )  ٦(

 ) .١٧٦ ص(
  ).٤/٧٧( والزيادات النوادر   )٧(
  ).٤/٧٧( والزيادات النوادر   )٨(
 ).ر(ساقط من ما بني املعكوفني    )٩(



 
 

  
 

٥١٦  

  .)١(حنث إذا خرج عن حد الطعام
  . )٢(ال حينث، إال أن يكون أراد أن يأكله قبل أن يفسد: وقال سحنون يف العتبية

  :  حينث لوجهني وأراد أن
  . والعادة أن يؤكل غري مفسود. محله على العادة: أحدمها
  .أنه إذا فسد ذهب بعضه : والثاين

ا فيبس، . ومن حلف على شيء ليأكلنه؛ مل يرب، إال بأكل مجيعه ا رطب وإن كان خبز
  . وذلك أخف؛ ألنَّ مجيعه موجود 

  : ويراعى يف األميان ستة
، والعادة يف االستعمال، )٤( وهو السبب الذي كان عنه)٣(النية، وبساط اليمني

/ والعادة يف التخاطب، والعادة يف املقاصد يف األميان، وما يقتضيه اللفظ الذي
]ب/١٣٥ط[  .حلف يف وضع اللغة 

هل مما يقضى مبوجب حنثها ؟ وهل عليه بينة، أو : ويراعى أيضا اليمني يف نفسها
  .هو مستفت ؟ 

ضى ا؛ ابتدئ يف ذلك بالنية، فإن مل تكن نية؛ محل على ما فإن كان مما ال يق
]ب/١٦٠ر[  ./يوجبه اللفظ 

وهي مقدمة على ما . وإن كانت يف التخاطب محل عليها؛ ألا صارت كاللغة
يوجبها ذلك اللفظ يف اللغة إذا كان احلالف غري عارف مبوجبها يف اللغة، أو عارف 

  . وترك استعماهلا 
  ـــــــــــــــــ

  ). ٤/٥٠(الذخرية : انظر   )١(
  ). ٣/٩٠(شرح خمتصر خليل للخرشي : انظر   )٢(
وهو املعبر عنه يف علم املعاين باملقام وقرينة . هو السبب املثري لليمني، واحلامل عليها: بساط اليمني  )  ٣(

ا يف بعض األحيان، قال ا لناظم السياق، وقد ال يكون سبب:  
فِ   وهو املثري لليمني فاعرِفِ    جيري البساط يف مجيع احللِ

 )٢/١٣٩(، حاشية الدسوقي )٢/٢٢٦(الشرح الصغري : انظر  
 .عنده ): ر(يف     )٤(

را[ ــى  املُ عــ
]يف األميان   

 



 
 

  
 

٥١٧  

ادة يف االستعمال وعدم البساط، فإن كانتا؛ كان يف املسألة ثالثة وهذا مع عدم الع
  :أقوال 

حيمل على ما يوجبه اللفظ، وال يراعى بساط وال عادة؛ ألنَّ احلالف مل :  فقيل
  .ينومها، فال حيمل على مامل ينوِ 

  . حيمل على بساط ميينه دون العادة: وقيل
ينه، فإن عدم رجع إىل العادة، حيمل عليهما، فإن اجتمعا بدئ ببساط مي: وقيل

وإن كانت عليه . وإن كانت اليمني مما يقضى ا، وال بينة عليه؛ كان اجلواب كاألول
بينة؛ سئل عن نيته، فإن ذكر ما يوجبه جمرد اللفظ، أو أكثر من موجبه؛ صدق، وإن 
 ادعى دون موجبه؛ مل يصدق، إال أن تكون ليمينه بساط وعادة تصدق ميينه، فيقبل

  .قوله
أن :  فيمن حلف)١(ومن املدونة: وهذا عقد ما حيتاج إليه فيما يأيت من هذه املسائل

ا أو سويقًا عمل منها؛ حنث ألن . ال يأكل هذه احلنطة، أو من هذه احلنطة، فأكل خبز
  . )٢(هذا هكذا يؤكل

اوإن حلف أن ال يأكل هذا القمح، فأكل منه خ: وقال ابن املواز أن ال شيء : بز
  .)٣(عليه، إال أن يقول من هذا القمح

إذا عظمت الصنعة جاز التفاضل بينه وبني . هذا: فلم ير عليه حنثًا، وإن عرف، فقال
  .القمح

ال أكلت : وإن نكّر، فقال. هذا؛ حنث: وقد قيل يف هذا األصل إن عرف، فقال
مل خترجه الصنعة عن أن . هذا: وقال إذا عين، )٤(قمحا، فأكل خبزا، مل حينث؛ ألنه 

تكون هي العني املشار إليها، وألا العادة فيما يدخل عليه، وليس الشأن أن يؤكل 
ا قمح.  

  ـــــــــــــــــ
 .فصل): ر(يف    )١(
  ).٣/١٢٧ (املدونة   )٢(
  ).٤/١٠٠( والزيادات النوادر   )٣(
 .و): ر(يف    )٤(



 
 

  
 

٥١٨  

ولو حلف ال آكل دقيق . [ولو حلف أن ال آكل هذا الدقيق ، فأكل ما عمل منه حنث
  . )١(]قمح مل حينث؛ ألنَّ هذا اسم خاص
ا ، فأك ل كعكًا أو إسفنجة؛ حنث على موضوع التسمية؛ وإن حلف أن ال آكل خبز

وال حينث على ما تعارفه الناس اليوم؛ ألم ال يسمون ذلك . ألنَّ تلك الصنعة خبز 
  .أو حينث إذا قصد احلالف أن يضيق على نفسه . خبزا

أو حلف ال آكل كعكًا، . وإن حلف ال آكل كعكاً أو إسفنجة، فأكل خبزا؛ مل حينث
  .ألنه خص فأكل إسفنجة؛ 

ــح،  ــذا القم ــل ه ــف أن ال آك ــث، وإن  / وإن حل ــه؛ مل حين ــل ممــا زرع من   فأك
. وإن كان هبة، وأراد رده، ودفع منةِ واهبه، فلم يفعـل، وزرعـه؛ حنـث   . كان ملكًا له 

  . هبةٍ)٢(]منةَ[وإن رده، وزرعه واهبه؛ مل حينث، إال أن تكون نيته أال يقبل منه 
وحينث إن كان . منه قمحا؛ ال حينث إن كان مالكًا لهوكذلك إن باعه، واشترى بث

  .هبة، وكان هذا بائعه 
. وإن رده، وباعه الواهب، واشترى بثمنه، فوهبه الثاين، وهو ال يعلم؛ مل حينث

  .وإن علم؛ حنث، ألنه يتهم أن يكون عمل على بيعه 
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(

]أ/١٣٦ط[



 
 

  
 

٥١٩  

  فصل
بنا، فأكل ما عمل منه من ال آكل ل)١(، فيمن حلف ال آكل هذا اللنب، أووقال حممد

  . )٢(ال شيء عليه: مسن أو جنب أو زبد
، عرف أو نكَّر: وقيل هذا : حينث إن عين، فقال: كتاب ابن حبيبويف . هو حانثٌ
  . )٣(لبنا؛ مل حينث: وإن قال. اللنب

زا؛ ألنَّ القمح ال وهو يف هذا إذا نكَّر أبني أن ال حينث من قوله قمحا، فأكل خب
واللنب يستعمل على . يؤكل على حاله، فحنث بالعادة، ويف الصفة اليت يؤكل عليها

  .هيئته، وعلى الوجه اآلخر، وإذا مل يعين؛ مل حينث، إال مبا يقع عليه ذلك االسم 
  . وإن حلف أن ال آكل من هذا اللنب؛ حنث مبا يعمل منه؛ ألنه منه

ا مل حينثإن حلف ال آك: وقال حممد ا، فأكل مسن ا. ل زبد ٤(حينث: وقال أيض(.  
واألول أصوبا، أمساء  ختصا أو جبن ا أو مسن وإن حلف ال . )٥(؛ ألن قوله زبد

ا؛ مل حينث بأكل الزبد ا؛ مل حينث بأكل اللنب، أو ال آكل مسن آكل زبد .  
 آكل مل حينث باملضروب، أو ال: ، فيمن حلف ال آكل احلليبوقال ابن حبيب

  .)٦(املضروب؛ مل حينث باحلليب
وإن حلف يف شاة بعينها ال آكل من لبنها، أو ال آكل منها لبنا، أو ال آكل لبنها؛ 

فإن حلف ال آكل من لبنها؛ حنث يف كل ما يعمل . افترق اجلواب[فأكل ما يعمل منه؛ 
  . من زبد أو مسن أو جنب)٧(]منه

ا منها : قال ابن القاسم ا مل حينث مبا [قبل ميينه، أو بعده كان ذلك مستخرج منها لبن
  ـــــــــــــــــ

 و: ، ويف غريها ) ر(كذا يف    )١(
  ).٩٨-٤/٩٧( والزيادات النوادر   )٢(
  ).٤/١٠٠( والزيادات النوادر: انظر   )٣(
  ).٣/١٧٦(مناهج التحصيل : انظر   )٤(
 .اسم خيص : ، ويف غريها ) ر(يف كذا    )٥(
  ).٤/١٠٥( والزيادات النوادر   )٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(

مــن حلــف [
ال آكل شـيئًا    
ــا   ــل مـ فاكـ

ــه  ــنع من ص[  
 



 
 

  
 

٥٢٠  

  .)١(]عمل من لبنها من زبد أو مسن أو جنب
؛ كان على القولني فيمن عرف، مبرتلة من قال: فإن قال ال أكلت هذا : ال أكلت

ال أكلت من هذه الشاة؛ مل حينث بأكل اللنب؛ ألن القصد أن ال يأكل : وإن قال. اللنب
  .من ذاا 

إال أن تكون هبة، ويقصد رد منةِ . )٢(واختلف إذا كان من نسلها: سرقال ابن مي
وإن باعها، واشترى بثمنها غريها، ومل تكن هبة؛ مل . واهبها؛ حنث إن شرب لبنها

  . وإن كانت هبة؛ حنث إذا كان هو البائع هلما. حينث
ـــا [أو/ وإن ردهـــا، فأعطـــاه شـــاة أخـــرى،: قـــال ابـــن القاســـم ؛ )٣(]عرض  

ا)٤(]أراه[ ا هلا، إال أن تكون نيته أن ال ينتفع منه بشيء أبد ٥( مل حينث إذا مل يكن مثن(.  
ال أكلت :  إن باعها الواهب، واشترى بثمنها أخرى أن ال يقبلها، وإن قالوأرى

ا، فأكل سويقًا ا [)٦(مسن بسمن؛ حنث، إال أن تكون له نية يف السمن )٧(]ملتوت 
  .اخلالص

، فأكل مرقًا فيه خلٌ؛ مل حينث، إال أن تكون نيته أن )٨(وإن حلف أن ال يأكل خالً
ا خالطه خلٌ  ال يأكل طعام.  

فأحنثه يف السمن؛ ألن عينه قائمة، وطعمه موجود، مبرتلته قبل أن خيلط، ولو 
  . ميزه باملاء، وليس كذلك اخللأراد متييزه من السويق

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٩٨( والزيادات النوادر: انظر). ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٤/٩٩( والزيادات النوادر   )٢(
 ).ر(ا بني املعكوفني ساقط من م   )٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  ). ٣/١٤٥ (املدونة   )٥(
، لسان )١١٥٧(، القاموس احمليط )٣/٤٤(مجهرة اللغة : انظر.  طعام يتخذ من احلنطة والشعري:السويق  )  ٦(

 ).٦/٤٣٨سوق (العرب 
 ).ر(كوفني مثبت من ما بني املع   )٧(
، )١٢٨٤ص (، القاموس احمليط )٢/٤٠٦(مجهرة اللغة : انظر.  ما حمض من عصري العنب وغريه:اخللّ  )  ٨(

 ).٤/١٩٨خلل (لسان العرب 

]ب/١٣٦ط[



 
 

  
 

٥٢١  

إن كانت سبب ميينه مضرة السمن؛ :  يف السمنفقال حممد :  ذلكوقد اختلف يف
  .)١(إنك لتشتهيه؛ مل حينث: حنث، وإن كان ألنه قيل له

إن مل جيد : وقال ابن ميسروليس هذا بالبين؛ ألنه يبلغ شهوته إذا أكله يف سويق، 
  . يريد لقلته، وهذا أشبه. )٢(طعم السمن؛ مل حينث

لِط بطعام؛ حىت صار مستهلكًا، هل تلفوخي ا على اللنب إذا خ فيه بعد ذلك قياس 
  . تقع به احلرمة، وكذلك اخلل

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٨٥( والزيادات النوادر   )١(
  ).٤/٨٥( والزيادات النوادر   )٢(



 
 

  
 

٥٢٢  

  )١(]فصل[
ا، أو أن ال آكل رطبا، وقال ابن القاسم ا، فأكل رطب فيمن حلف أن ال أكل بسر ،
  . )٢(فأكل مترا؛ مل حينث
ــث: قــال ابــن وهــب ــال. )٣(حين ــة / وهــو: ق ــال و. الــشحم مــن اللحــممبرتل   ق

  . )٤(إذا أكل ما خيرج من احمللوف عليه: حممد
 من اللحم، )٦( إال يف الشحم من اللحم، واملرق)٥(]حانثًا[فلم يره ابن القاسم 

والنبيذ من الثمر، والعصري من العنب، واخلبز من القمح، وما سوى هذه، فال شيء 
  . )٧( منهعليه فيما خيرج من احمللوف عليه، إال أن يقول

 فأكل )٨(هذا الرطب، فأكل من متره، أو هذا البسر: إن عين، فقال: ويف الواضحة
ا؛ مل : وإن نكَّر، فقال. من رطبه، أو هذا الكرم فأكل من زبيبه؛ حنث رطب ال أكلت

  . )٩(حينث بالتمر، أو عنبا؛ مل حينث بالزبيب
يمن حلف ال آكل هذه احلنطة، فأكل من خبزها؛ ال حينث هذا، وعلى ما تقدم ف

  .وإن عين 
، وإن قال فأكل رطبه أو ال أكلت من هذا البسر: وقول ابن القاسم يف هذا أحسن ،

  . متره؛ حنث

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٤/٩٨( والزيادات النوادر   )٢(
  ).٤/٩٩( والزيادات النوادر   )٣(
  ). ٣/٢٩٦(التاج واإلكليل : انظر   )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
ا، واحدتهما يؤتدم به، وهو املاء أُغْ: املرق  )  ٦( سِم ٢/٤٠٦(مجهرة اللغة : انظر. مرقة: لي فيه اللحم فصار د( ،

 )١٣/٨٥عرق (، لسان العرب )١١٩١ص (القاموس احمليط 
  ).٤/٩٩( والزيادات النوادر   )٧(
ر. من الطراءة وأن يكون الشيء قبل إناه : البسر  )  ٨( س النخل قبل: والب ١/٢٤٩(مقاييس اللغة : انظر.  إرطابهمتر( ،

 ).١/٤٠٤بسر (، لسان العرب )٤٤٦ص (القاموس احمليط 
  ).٤/٩٩( والزيادات النوادر   )٩(

]أ/١٦١ر[

 من حلـف    [
أالَّ يأكل مما   
ــن   خيــرج م
ــوف  احمللــ

]عليــــــــه 
 



 
 

  
 

٥٢٣  

استحسن : فقال حممد. من هذا الطلع، فأكل من بسره أو رطبه:  إذا قالواختلف
  .)١(يه، لبعد ما بينهما يف الطعم واملنفعة واالسم أن ال حنث علأشهب

ن تكون إلبانة اجلنس والتبعيض        ؛ ألنَّ مِ فعلى كال الـوجهني ال يـؤثر        وهو أحسن ،
وإن جعلـها للتبعـيض،     . يف هذا السؤال؛ ألنه أراد إبانة اجلنس فال شيء عليه يف غريه           

ــي  ــي لتبع ــك  /)٢(ضفإمنــا ه ــري ذل ــود، ال لغ ــن. املوج ــد  )٣(وم ــا يتول ــها فيم    جعل
ن فال خيتلف أنـه حينـث       .  اجلنس، وال للتبعيض   )٤(منه؛ مل جيعلها لتبيني    وإذا أدخل مِ

  . بالبعض
 من هذه )٥(هل حينث بالبعض ؟ وكذلك، إن حلف أن ال آكل:  إذا أسقطهاواختلف

 أشهب؛ )٦(]أصل[ حينث على الشاة، فأكل ولدها؛ حنث على قول ابن القاسم، ومل
ألنه مل جيعلها ملا يتولد يف املستقبل، وإمنا هي للتبعيض فيما هو موجود، إال أن 

  .  وقت ميينه)٧(يكون جاهالً
؛ ألنَّ املراد هنا )٨(؛ مل حينث بأكل الرطب وال التمرال أكلت من البسر: وإن قال
 ال أكلت من بسرها، أو ال أكلت منها بسرا، أو ال : قال يف خنلة بعينها)٩(ولو. اجلنس

من بسرها، ومل حينث إذا : أكلت بسرها، فأكل من رطبها أو مترها؛ حنث إذا قال
ا: قال ال أكلت منها بسر .  

مِن، وأن ال شيء عليه : ال أكلت بسرها؛ ألنه قد عرف، ومل يقل:  إذا قالوخيتلف
  . أحسن

  ـــــــــــــــــ
 .لبعد ذلك منه يف النفع واملعىن: وفيه) ٤/٩٩( والزيادات النوادر  ) ١(
  .من تبيعض): ر(يف    )٢(
 .إنو): ر(يف    )٣(
 .يف): ر(يف    )٤(
 .يأكل): ر(يف    )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 .حامالً): ر(يف    )٧(
  .كأكل الرطب والتمر): ر(يف    )٨(
  .وإن): ر(يف    )٩(

]أ/١٣٧ط[

 من قـال ال     [
آكل من هذه   
الــشاة هـــل  
ــث إذا  حينــ

]أكل ولدها   
 



 
 

  
 

٥٢٤  

  . ل بلحها؛ مل حينث، إال أن تكون نيته اجتنااال أكلت بسرها، فأك: وإن قال
ا فشرب نبيذمها حنث، إال أن تكون نيته : وقال حممد ا أو متر إن حلف ال يأكل زبيب

  .)١(اجتناما 
ا أو مترا، فشرب نبيذمها؛ حنث، إال أنه له )٢( إن حلف ال أكل:وقال حممد زبيب 

  . عملها ولطول أ)٣(لبعد منافعها نية، وال بأس خبلهما
وجيري . وإن نكّر فهو إذا عين أبني أن حينث على أصله. فأحنثه إذا شرب نبيذمها

ا على من حلف يف اللنب، وعين أن ال  ف قياسفيها اخلالف املتقدم، وأال حينث إن عر
حينث إن عين، وال حينث إن نكّر ملفارقة االسم  وعلى قول ابن حبيب. حينث يف الزبد

  .لطعم األصل أكثر من مباينة طعم الزبد من السمن والطعم ومباينته 
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  . واهللا أعلم. مل أقف عليه   )١(
  .يأكل): ر(يف    )٢(
  .منافعهما): ر(يف    )٣(



 
 

  
 

٥٢٥  

  )١(]فصل[
ا حنث بأكل الشحم، وال حينث إن حلف ال آكل شحما  وإن حلف أن ال آكل حلم

والشحم اسم . )٢(]واللحم[بأكل اللحم؛ ألنَّ اللحم اسم شامل يدخل فيه الشحم 
ا  خاص، وال يسمى الشحم بانفراده حلم.  

ا ، فأكل مرق اللحم حنث وإن حلف ال آك ألنه مما صار فيه : قال حممد. ل حلم
  .)٤) (٣(من اللحم ودك

ا ؛ مل حينث بأكل مرق اللحم وإن حلف ال آكل شحم .  
 والطري )٥(]والوحش[ بأكل حلوم األنعام مالكوإن حلف ال آكل حلما؛ حنث عند 

̄ ° ± ² ³﴿: واحلوت، قال اهللا تعاىل  ® ¬ «﴾(٦))٧( .  
 إال بأكل حلوم األنعام األربعة خاصة، حينثال : )٨(]يف اموعة [شهبوقال أ

  . )٩(دون الوحش وغريه
ـا إن حلـف ال آكـل       : وقال ابن القاسم   فأكـل رؤوس الـسمك، أو ال آكـل    رؤوس ،

ا، فأكل بيض السمك،    أو الطري؛ حنـث بكـل مـا يقـع عليـه ذلـك االسـم، إال                 / بيض  
  . )١٠(أن تكون له نية
  .؛ ألنّ عليها تقع األميان  حينث، إال برؤوس األنعام األربعةال: وقال أشهب

د ما بني : قال. وحينث ببيض الطري استحسانا، وليس بالقياس عوالفرق بني ذلك ب
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
دة؛ االسم منه، وحلم ودك ورجل وادك: - بفتح الواو والدال – الودك    )٣( أي : دسم اللحم، والدكة، كعِ

  ).١٢٣٥(، القاموس احمليط )٥/١٦٨(النهاية البن األثري : انظر. مسني
  . واهللا أعلم. مل أقف عليه  )٤(
 ).ر(كوفني ساقط من ما بني املع   )٥(
  ).١٤(النحل     )٦(
  ).٣/١٢٩ (املدونة   )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
  ).٤/١٠١( والزيادات النوادر   )٩(
  ).٣/١٢٩ (املدونة  )١٠(

]ب/١٣٧ط[

 من حلـف    [
ــل  ال يأكــــ
ــا هـــل   حلم
حينــــــــث 
ــشحم  بالــــ
]والعكــس ؟

من حلـف    [
ا    ال آكل حلم
ا   أو شــــحم
ــث  ــل حين ه

]مبرقهمــا ؟ 
 مــا يــدخل [ 

ـن     يف قسم م
ــف ال  حلـــ

ا    يأكل حلم[
 



 
 

  
 

٥٢٦  

 يف )٢(ما يشبهه: ومنه.  ما بني بيض الدجاج والطري)١(رؤوس الضأن والطري، وقرب
  .ومل حينثه ببيض احلوت. )٣(اخللق والطعم
  . )٥(الرؤوس والبيض: )٤( يف مجيع ذلك، يعينبن حبيبووافقه ا
ا أو :  غري احليتان، ولو قال قائلٌ)٦(]اللحم[أن العرف اليوم يف : يريد اشتريت حلم

ا وحيتانا، مل :  حيتان، ولو قال)٨(]حلم[هل هو . )٧(أكلته؛ مل يستفصل حلم اشتريت
  .  اللفظ األول)٩(يعد ذلك منه تكراراً ملا تضمنه

 )١٠(كبري: ؛ ألنه مقارب لألنعام يف الطعم، ومنهوله يف الوحش ليس حبسنوق
بغري بيض الدجاج، وإن مل يكن [أنه حينث : يوافقه يف اخللق، كما قال يف البيض

 بلحوم اإلبل، وإن كان )١١(]وألنه حينث. غالبا؛ ألنه مقارب هلا خبالف بيض احلوت
  . أكلها يف احلواضر من النادر

  . )١٢(ال حينث إال بأكل رؤوس الغنم والبقر دون اإلبل: حنيفةقال أبو وقد 
  .)١٤(] خاصة[ رؤوس الغنم )١٣(ال حينث، إال بأكل: فقال 

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .وفرق): ر(يف    )١(
 .ما يشبه): ر(يف    )٢(
  ).٤/١٠١( والزيادات النوادر   )٣(
  .على): ر(يف    )٤(
  ).٤/١٠٢( والزيادات النوادر: انظر   )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 .يستفسر): ر(يف    )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
 .ملا انتظمه): ر(يف    )٩(
 .كثري): ر(يف   )١٠(
 ).ر( املعكوفني ساقط من ما بني  )١١(
  ).٣/٥٩(بدائع الصنائع : انظر  )١٢(
 .أن يأكل): ر(يف   )١٣(
  ). ٣/٥٩(بدائع الصنائع : وانظر النقل). ط(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٤(



 
 

  
 

٥٢٧  

  )١(]فصل[
  . وإن حلف ال آكل إداماً حنث بكل ما هو عند احلالف إدام، ولكل قوم عادة 

ن واجلنب والزيت والودك والزيتو[حينث بأكل السمن والعسل واخلل : وقال حممد
: قال. ، وما أشبه ذلك)٥( والشرياز)٤(] واملرىب)٣( والصرب والسلجم)٢(والشحم واحلالوم

 أهل )٧(]بعض[ وال املطيب، وإن كان قد أحنثه )٦(وال أرى أن حينث بامللح اجلريش
  .)٨(العلم به
 يؤتدم )٩(]مما[ أن حينث بأكل اللحم كما أحنثه بأكل الشحم؛ ألنَّ كل ذلك وأرى

  . به
النخل والعنب والرمان والبطيخ : وإن حلف ال آكل فاكهة، فإنَّ من ذلك: قال

 االقتيات )١٣( عنده، جبامع)١٢( والتمر)١١( والفول األخضر واملوز واألترنج)١٠(والقضب
  . )١٤(والتفكه خاصة

ا ؛ مل حينث بأكل حلم ذوات األربع؛ ألنه خص، وكما لو [ وإن حلف ال آكل حيتان

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
ن هلم:احلالُوم   )٢( بهل مصر ج وم:رياجلوهوقال  . بلغة أَ   . ا باجلنب الرطب فيصري شبيهظ لنب يغلُ احلالُ

وم: وقال ابن فارس راه عربي. شيء شبيه باألَقِط: واحلالُ ، )٢/٩٤(مقاييس اللغة : انظر. اا صحيحوما أُ
  )١٢/١٤٨حلم (، لسان العرب )٥/١٩٠٤حلم (الصحاح 

بيه بالفجل، وهو بالسني، وال يقال ثلجم، وال شلجم، وبعضهم جيعله بالشني نبت ش: ، كجعفرالسلجم    )٣(
  ).١٤٥٠ص (، والقاموس احمليط )٦/٢٠١(العني : انظر. لُغة

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
القاموس : انظر. وشآريزشواريز وشراريز : اللنب الرائب املستخرج ماؤه، ومجعه:  بكسر الشني:الشرياز    )٥(

  ).٦٦٠ص (احمليط 
ا فتفتت:  حك الشيء اخلشن مبثله ودلكه، وامللح اجلريش:اجلرش    )٦( بعضه بعض روش، كأنه قد حكا .

  ).٦/٢٧٢جرش (، ولسان العرب )٦/٣٥(العني : انظر
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  ).٤/١٠٦( والزيادات النوادر   )٨(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
ا؛ ألنه يقضب، أي:القضب)  ١٠( الرطب، ومسي قضب قطع مرة بعد مرة:  هو القت معجم مقاييس اللغة : انظر. ي

 )١١/٢٠١قضب (، لسان العرب )١٦١ص (، القاموس احمليط )٥/١٠٠(
رج. نوع من الثمار احلمضيات، جامع لطيب الطعم والرائحة: األترنج)  ١١( القاموس : انظر. وهي لغة يف األُت

 ).٢/٢٥ترج (، لسان العرب )٢٣٢ص (احمليط 
  ).٤/١٠٦( والزيادات النوادر  )١٢(
 .جيمع): ط(يف   )١٣(
  ).٤/١٠٦( والزيادات  النوادر  )١٤(

ــار [  اعتبــــ
العــــرف يف 
ــوف  احمللــ

]عليــــــــه 
 



 
 

  
 

٥٢٨  

  .)١(] قر؛ مل حينث بأكل حلوم الغنمحلف ال آكل حلم ب
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 .أول الفصل) ر(ما بني املعكوفني جاء يف    )١(



 
 

  
 

٥٢٩  

  )١(]فصل[
ا، فأكل قال ابن القاسم ا أو جبن ا، أو ال آكل خبز ا أو زيت فيمن حلف ال آكل خبز 
  . )٢(أحدمها؛ حنث
  . )٣(ال حينث: وقال أشهب
ا بأحد : واملراد. ؛ ألنَّ الزيت واجلنب مؤتدموهو أبني أن ال يأكل اخلبز مؤتدم

  . هذين
ا؛ حنث بأكل أحدمها؛ ألنَّ  ا وزيت ا أو كعكًا، أو ال آكل جبن ولو حلف ال آكل خبز

]أ/١٣٨ط[  . من هذين ال يؤكل باآلخر/ كل واحد

وقال فيمن حلـف ال يكـسو امرأتـه هـذين الثـوبني، ونيتـه أن ال يكـسوها إيامهـا              
ــدمها ؛  ــساها أح ــا، فك ــث/ مجيع ــد. )٤(حن ــسوها إيامهــ  : يري ــوى أن ال يك ــه ن   ا أن

  . جمتمعني، وال مفترقني
  . فإن نوى أن ال جيمعهما هلا؛ مل حينث إن كساها أحدمها

ومفهوم . وإن حلف ال كساها ثوبني، ومل يقل هذين؛ مل حينث إن كساها واحدا
ا : قوله أن ال جيمع هلا اثنني يف الكسوة، ليس أن ال يكسوها أبد.  

دم هذه البئر، فهدم منها حجرا  فيمن حلف أن ال يهقال مالك: وقال ابن القاسم
ا ا بشيء من ذلك)٥(حنث: واحدوال حينث مبجرد . ؛ ألنَّ القصد عنده أن ال يقر

  .  اسم ادام)٦(]بذلك[اللفظ؛ ألنه ال يقع عليها 
بر دم حجرين وال :  هذه البئر)٧( فيمن حلف ليهدمن يف النوادروقال مالك فال ي
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٤/٨٣( والزيادات النوادر   )٢(
  ).٤/٨٣( والزيادات النوادر   )٣(
  ).٤/٨٥( والزيادات النوادر   )٤(
  ).٣/١٢٩ (املدونة   )٥(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 .ليهدم من): ط(يف    )٧(

]ب/١٦١ر[

 من حلـف    [
ال يأكل خبزا   

ـــــا  أو زيت[
 

 من حلـف    [
ال يأكل خبزا   

ــا  أو كعكًــ
 مـــن حلـــف [ 

ال يكسو امرأته   
هذين الثوبني   

 

 من حلـف    [
ال يهدم هذه   
ــدم   ــر فه البئ

ــرا  ]حجــــ
 



 
 

  
 

٥٣٠  

اثالثة،  ١(إال أن يهدم مجيعها، أو يهدم ما هو إبطاالً هلا وفساد(.  
  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٧٩( والزيادات النوادر   )١(



 
 

  
 

٥٣١  

 
 

 يف صالة مل حينث )٤(وإن كانا.  فالنا، فسلَّم عليه؛ حنث)٣(ومن حلف ال كلَّم
ا أو مأمومااحلالف منهما بالتسليمة األوىل، كان احلالف إمام  .  

  : يف التسليمة الثانية واختلف
ثَ على احلالف إذا كان مأموما، فرد على اإلمام: فقال مالك يف املدونة ٥(ال حِن( .  

ا. )٦(حينث: وقال يف كتاب حممد إن كان اإلمام احلالف، فسلَّم : وقال أيض
  . )٧(تسليمتني حنث

  .)٨(ال حينث: وقال ابن ميسر
وهذا اخلالف إذا كان املأموم عن يسار اإلمام وأمسعه؛ ألنَّ ثانية اإلمام يشري ا 
إىل اليسار، فلم حينث باألوىل؛ ألنَّ القصد ا اخلروج من الصالة، وهو الذي يعرفه 

عاة األلفاظ؛ ألنَّ السالم كالم،  املراد ا، وحنث بالثانية على القول مبرا)٩(الناس من
  . مبراعاة املقاصد )١٠(]على القول[ومل حينث 

نه احلالف وهو مأموم؛ حنث: قال ابن القاسم   . )١١(وإن تعايا اإلمام، فلقَّ
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .هجرته): ط(يف    )٢(
 .يكلم): ر(يف    )٣(
 .كان): ر(يف    )٤(
  ).٣/١٣٠ (املدونة   )٥(
وإن كان احلالف مأموما فرد عليه السالم مل حينث، وهذا خيالف ما : قال) ٤/١٢٩( والزيادات  النوادريف   )٦(

  .ذكره املؤلف عنه
  ).٤/١٢٩( والزيادات النوادر   )٧(
  ).٤/١٢٩( والزيادات النوادر   )٨(
 .وهي): ر(يف    )٩(
 ).ر(ني املعكوفني ساقط من ما ب  )١٠(
  ).٤/١٣٠( والزيادات النوادر  )١١(



 
 

  
 

٥٣٢  

مه حبيث يسمع، فلم يسمعه لشغل أو غريه، واختلف ا، فكلَّ فيمن حلف ال كلَّم فالن 
حينث؛ ألنّ ذلك كالم :  مرةً فقال ابن القاسم.، فصاح به، فلم يستيقظ)١(أو كان نائما

ةً. )٢(منه له ال حنث عليه؛ ألنّ القصد مقاطعته، فإذا مل يسمعه مل تقع : وقال مر
]ب/١٣٨ط[  ./)٣(مواصلة

  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
ا): ط(يف    )١( ناسي. 
  ).٤/١٢٨(والنوادر والزيادات ) ٦/١٨٣(البيان والتحصيل    )٢(
  ).٢/٣٥٥(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٣(



 
 

  
 

٥٣٣  

  )١(]فصل[
مه؛ مل حينث، قال وليس عليه أن يهجره عقيب : وإن حلف له ليهجرنه، مث كلَّ

مه بعد ميينه حنث؛ ألنه . برميينه، ومىت هجره بعد ذلك  مه، فكلَّ وإن حلف ال كلَّ
جِد منه حنث)٢(حلف ال  يف املستقبل، .  يوجد منه فعل، فمىت و واألول حلف ليفعلن

 منه بر د   .فمىت وجِ
يهجره : كتاب حممد إذا حلف ليهجرنه يف القدر الذي يرب به، ففي واختلف

  . )٣(شهرا
 : لقول النيب )٤(جتزيه ثالثة أيام :  والواضحةلعتبيةويف ا  ال حيل المرئ يؤمن

فأوقع على هذا القدر اسم . )٥(باهللا واليوم اآلخر أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال
ا مدما االجتماع كل يومهجران؛ وألا الوحشة، وفيها تقاطع ملن عاد وإن . ة تقع

كانت عادما قلة اللقاء؛ مل يرب، إال أن متر مدة الغالب أما يلتقيان فيها، ويريان 
  .ذلك تقاطعا
  : إذا حلف ليطيلن هجرانهواختلف

ال [، ليس أنه وقول حممدٍ احتياطٌ. )٧(شهر جيزيه: وقيل. )٦(يهجره سنة: فقال حممد
 فالشهر طولٌ وتلحق فيه )٩(وإن كان بينهما مصادقة وحماباة.  دون ذلك)٨(]جيزيه
  . وإن مل يكونا على ذلك فالشهر قليل. املشقة

وإن حلف ال هجره ، فسلَّم عليه، . ومن حلف ليهجرنه اليوم، فسلَّم عليه ؛ حنث 
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .أن): ر(يف    )٢(
  ).٤/١٤١( والزيادات درالنوا   )٣(
  ).٦/٢١٩(البيان والتحصيل    )٤(
، ومسلم يف الرب )٤/١٣٧) (٦٢٣٧(أخرجه البخاري يف االستئذان، باب السالم للمعرفة وغري املعرفة    )٥(

  .عن أيب أيوب األنصاري ) ٤/١٩٨٤) (٢٥٦٠(والصلة، باب حترمي اهلجر فوق ثالث لغري عذر شرعي 
  ).٤/١٤١( والزيادات النوادر   )٦(
  ).٤/١٤١( والزيادات هو قول ابن أيب مطر كما يف النوادر   )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
 .مصافاة): ر، ع(يف    )٩(

 من حلـف    [
ــه أو  ليهجرنـ
ــه مث  ال كلمـ

]فعــــــــل 
 



 
 

  
 

٥٣٤  

 حينثه، ومن راعى ووقف عن كالمه؛ كان على اخلالف ، فمن راعى األلفاظ مل
  . املقاصد حنثه ؛ ألنَّ وقوفه عن بعض عادتهِ هجرانٌ 

  
  
  

  
  



 
 

  
 

٥٣٥  

  فصل
ا أو سنني؛ أجزأه من كل صنف مساه ثالثة  ا أو شهور ا أيام ومن حلف ال أكلَّم فالن
من عدد ذلك الصنف؛ ثالثة أيام أو ثالثة شهور أو ثالث سنني، إال أن يريد التطويل 

  . فال جيزئه إال ما يرى أن فيه تطويالً من كل شيء مساه،
 األيام أو الشهور أو )١(ال كلمتك:  إذا أتى بذلك على وجه التعريف، فقالواختلف

u t ﴿: ، لقوله تعاىل)٢(إن قيل ال كلمتك الشهور جتزيه سنة:  فقيلالسنني، 
{ z y x w v﴾)٤( ال يكلمه األبد:وقيل. )٣( .  

¨ © ª » ﴿: لمه األبد، لقول اهللا تعاىلوإن حلف ال كلمه األيام؛ مل يك

جيزي احلالف . وعلى القول يف احلالف على الشهور جتزئه شهور السنة. )٥(﴾¬
  . على األيام أيام اجلمعة السبعة

ــال ــد : وإن ق ــسنني؛ مل يكلمــه األب ــال. ال أكلمــه ال ــا : وإن ق أو [ال كلمتــك حين
ــنة )٦(]احلــني ــه س ــت . ؛ مل يكلم ــى الوق ــع عل ــني يق ــال اهللا  / واحل ــر، ق ــل ويكث   يق
وقـال  . ، فهذا وقـت الـصالة     )٧(﴾ اآلية - . / 0 1 2﴿: تعاىل
ــاىل ــاىل)٨(﴾! " # $ % &﴿: تع ــال تع  ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿: ، وق

  .إىل يوم القيامة : قيل. )١٠(﴾3 4 5﴿: ، وقال تعاىل)٩(﴾³
  ـــــــــــــــــ

 .كلمه): ر(يف    )١(
  ). ٤/١٩٥( والزيادات النوادر   )٢(
 ).٣٦(التوبة   ) ٣(
  ). ٣/٨٦(، وشرح خمتصر خليل )٣/٣١٠(التاج واإلكليل : انظر   )٤(
 ).٢٤(احلاقة   ) ٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 ).١٧(الروم   ) ٧(
 ).٢٥(إبراهيم   ) ٨(
 ).١(اإلنسان   ) ٩(
 ).٩٨(يونس ) ١٠(

]أ/١٣٩ط[

ما يقع عليه   [
ــن   ــسم م الق
اليوم والشهر  

]والـــــسنة 
 



 
 

  
 

٥٣٦  

ا في)٢(ال كلمتك إىل حني، فأتى به على لفظ التنكري:  قال)١(ومن ه ، فإمنا يريد وقت
دهرا : وإذا قال. وإن كانت دون سنة. طول، فإذا وقف عن كالمه مدةً فيها طول؛ أجزأه

ا؛ مل يكلمه سنة ا أو عصر أو زمان .  
  .)٣(جتزئه سنة كاألول: الدهر أو الزمان أو العصر، فقيل:  إذا عرف، فقالواختلف

األكثر من : يدير. )٥(مدة الدنيا:  األكثر يف الزمان والدهر)٤(]يف: [وقال الداودي
  . القول

سنتان ؟ : قيل ملطرف. )٦(أكثر من سنة:  يف الدهرقال مالك يف كتاب ابن حبيب
ا: قال قت فيه وقتوما أُو ، ٧(قريب( .  

  .)٩(﴾ !﴿: ، واحتج بقول اهللا تعاىل)٨(بقاء الدنيا: يف العصروعند ابن شعبان
  .مان؛ ففيه إشكال وكذلك أرى يف الدهر، وأما الز

، فيمن حلف ال يفعل شيئًا يف هذه السنة، وقد مضى نصفها، وقال مالك يف العتبية
ا من يوم حلف، إال أن تكون له نية يف بقيتها: قال ١٠(يأتنف اثين عشر شهر(.  

ريا،  تلك السنة، إال أن يكون الباقي يس)١٢(؛ ألنَّ قوله هذا يقتضي غري)١١(]نظر[وفيه 
  .فيكون دليالً على أنَّ املراد سنة مؤتنفة 

 

  ـــــــــــــــــ
  .وما): ط(يف    )١(
 .التكرة): ر(يف    )٢(
  ).٣/١١٧ (املدونة: انظر. روي ذلك عن مالك   )٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  ). ٢/٣٥٤(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٥(
  .أن هذا من قول مطرف، ووصله بالكالم الذي بعده) ٤/١٤١( والزيادات يف النوادر   )٦(
  ).٤/١٤١( والزيادات النوادر   )٧(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٨(
 ).١(العصر   )  ٩(
  ).٦/٧٢(قول مالك يف البيان والتحصيل : انظر  )١٠(
 ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١١(
 .عني): ر(يف   )١٢(



 
 

  
 

٥٣٧  

 
 

، فيمن حلف ال أكلم فالنا، فكتب إليه، أو أرسل إليه  يف املدونة)٢(]مالك[وقال 
؛ حين   . )٣(ثرسوالً

  . الكتاب والرسول: يعين. )٤(ال حنث عليه فيهما: وقال أشهب يف كتاب حممد
  يف الكتاب دون / أنه حينث: وروى ابن القاسم وأشهب، عن مالك

  . وكل هذا االختالف مع عدم النية. )٥(الرسول
: ثالثة أقوالهه على  بعد القول أنه حانث إن ادعى النية، وأنه أراد أال يشافواختلف

  . )٦(ال أنويه يف الكتاب: له نيته، مث رجع، فقال: فقال يف املدونة
  . )٧(ال نية، مث رجع إالّ إن نواه يف الرسول: وقد قال قبل ذلك : وقال حممد

ثه أشهب مع  النية، ومحله على موجب اللفظ؛ ألنه مل يكلمه يف )٨(]عدم[فلم حين 
]ب/١٣٩ط[  .وإمنا كلم الرسول، أو كتب أحرفًا، صورها يفهم منها مراده / ،احلقيقة

ورأى مالك أنَّ القصد املقاطعة واملهاجرة، ليس الكالم خاصة، فإذا كاتبه أو 
راسله، مل تكن مهاجرة تامة، مث مل ينوه؛ ألنه مل حينث مبجرد اليمني، وإمنا حنث 

عى ما ال يشبهباملعتاد، وأن القصد املقاطعة، فكأنه ادعى ما تكذبه فيه العادة، واد .
ا دون هجران، فيكتب ويراسل ويقف عن  قه مرة؛ ألن من الناس من يقصد هجرانوصد

  . املشافهة
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).١٣١-٣/١٣٠ (املدونة   )٣(
  ).٤/١٢٥( والزيادات النوادر   )٤(
  ). ٢/٣٥٠(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٥(
  ).٣/١٣١ (املدونة   )٦(
  . واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٧(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(

]أ/١٦٢ر[



 
 

  
 

٥٣٨  

، وال فرق بني الكتاب والرسول وهذا أحسن . والقول أن الذي يف الكتاب لفظه غري
ى ولصار ذلك املكتوب صحيح؛ ألن اإلنسان يكتب وال ينطق، ولو نطق ما زاد معن ،

  . كالمه
وإن مل . وإن وصل الكتاب إىل احمللوف عليه، فقرأ عنوانه؛ حنث: قال ابن حبيب

  .)١(يقرأه، وأقام عنده سنني؛ مل حينث
وال وجه هلذا؛ ألنه إذا حنث باملكاتبة ألا ضرب من املواصلة، وتدفع بعض 

  .قرأاملقاطعة، فذلك يقع بنفس الكتاب من احلالف، وإن مل ي
  .وإن كتب احمللوف عليه إىل احمللوف، فلم يقبل كتابه؛ مل حينث

  : إذا قبله وقرأهواختلف
  . حينث: فقال ابن القاسم

ا ٣(وقاله أشهب. )٢(ال حينث : وقال أيض(.  
؛ ألنَّ الكالم من احمللوف عليه ال حينث به احلالف، وكذلك لو  وهو أحسن

  .ا حلف ال كلمته، ومل حيلف ال كلميناجتمع معه، وكلمه ومل جياوبه؛ ألنه إمن
؛ مل يرب، ألنه مل يكلمه وهذا . ولو حلف ليكلمنه فكتب إليه، أو أرسل إليه رسوالً

ولو كان الكتاب .  أنه مل حينث مبجرد اليمني)٤(مما يبين األول إذا حلف ال أكلمه
 بالكتاب ككالمه لرب به إذا حلف ليكلمنه، وإن حلف ليعلمنه أو ليخربنه، فإنه يرب

  . والرسول
  .وإن حلف ال أعلمه، أو ال أخربه، فكتب إليه، أو أرسل إليه؛ حنث 

، فيمن حلف لرجل إن علم كذا وكذا، ليعلمنه أو ليخربنه، وقال ابن القاسم

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٢٦( والزيادات النوادر   )١(
  ).٤/١٢٥( والزيادات القوالن البن القاسم يف النوادر   )٢(
  ).٤/١٢٥( والزيادات النوادر: انظر   )٣(
 .ال كلمه): ر(يف    )٤(



 
 

  
 

٥٣٩  

  . )١(فهو حانث: فعلمامها مجيعا، فلم يعلمه
على من إذا مل يعلم احلالف بعلم احمللوف عليه، فإن علم مل حينث، إال : يريد

  . راعى األلفاظ
، يف رجل أسر إىل رجل سرا، واستحلفه أن ال خيرب به أحدا، فأخرب وقال مالك

: احمللوف له رجالً بذلك السر، فانطلق ذلك الرجل، فأخرب احلالف، فقال احلالف
ا غريي ٢(فهو حانث: قال. أخربين به، وما ظننت أنه أخرب به أحد(.  

ا جلماعة، وال خيرب كل واحد منهم وهذا صواب؛ ألنَّ اإلنسان أمر يقصد أن يسر 
]أ/١٤٠ط[  ./مبا أطلع عليه اآلخر 

  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٢٧( والزيادات النوادر   )١(
  ).٣/١٤٠ (املدونة   )٢(



 
 

  
 

٥٤٠  

 



 

ومن حلف ال أساكن رجالً، ومها رفيقان يف بيتٍ خرج عن تلك الدار، إال أن 
 وديار الغالت؛ فال شيء عليه إن انتقل إىل بيت آخر، إال )٣(تكون دار جامعة كالفنادق

  . عن تلك الدار أن يكون سبب ميينه ال يرفعه إال اخلروج
 وإن حلف ومها يف دارين يف حملة، انتقل إىل أخرى حبيث يرتفع ما كان الشر

 فال شيء عليه، إال أن ينتقل إىل )٤(أوسبب اليمني عنه، وإن كانا يف حملتني يف مدينة
  . وإن كانا يف قرية انتقل إىل أخرى؛ ألن القرية كاحمللة. قرية حبيث يقع عليه ساكنه

، فحلف ال تساكنها، فسكنا يف دارٍ،  يف رجوقال ل وقع بني زوجته وأخته شر
  .)٥(أحدمها يف السفل واآلخر يف العلو؛ فال شيء عليه

وقال ابن . )٦(ال يعجبين: إن حلف، ومها يف دار فضرب بينهما حائطًا: وقال
 فخاف مالك أن يكون ذلك أقرب يف وصول الكالم واملعاناة. )٧(ال حنث عليه: القاسم

  . ن العلو والسفلم
ألن العلو . ؛ لكان أحسن)٨(ولو قيل يف املسألة األوىل أن يبعد بينهما إىل دار أخرى

 فيما )٩(والسفل ال يرفع املعاناة والشر ، ولو كان سبب اليمني ما يقع من االختالط
  ـــــــــــــــــ

 ).ر( املعكوفني ساقط من ما بني   )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
دق  )  ٣( ملبيت الغرباء فيه بأجرة: الفُن د  ).١٠/٣٣٤(، لسان العرب )١١٨٧ص (القاموس احمليط : انظر. بناء أُعِ
 .أو كان يف مدينة): ر(يف    )٤(
  ).٣/١٣١ (املدونة   )٥(
  ).٣/١٣٢ (املدونة   )٦(
  ).٣/١٣٢ (املدونة   )٧(
 .آخر): ط(يف    )٨(
 .االحتياط ): ر(يف    )٩(



 
 

  
 

٥٤١  

احتاج كل واحد منهما من ماعون اآلخر، أو ألن أحدمها خون صاحبه مل يكن عليه 
  . ضرب بينهما حبائط، أو سكّن أحدمها يف العلو واآلخر يف السفلشيء إذا 

ا فزاره؛ مل حينث،  ١(وليست الزيارة سكىن: قال مالكومن حلف ال أساكن فالن( .  
 يدخل بني العيال فذلك أخف، وإن )٢(وينظر إىل ما كانت عليه ميينه، فإن كان مبا

 قد تنحى عنه، ولو محل أمره كان أراد التنحي عنه فهو أشد، ومل يقل حينث؛ ألنه
  .على املقاطعة حينث إذا لقيه فكلمه 

  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ) .٣/١٣١ (املدونة   )١(
  .ملا ): ر(يف  )٢(



 
 

  
 

٥٤٢  

  فصل
خيرج مكانه، وإن كان يف :  فيمن حلف، ال سكن هذه الدار، وهو ساكن فيهاوقال

فإن مل جيد إال [ليل مل ميهل؛ حىت يصبح، إال أن ينوي ذلك، مث يتعجل ما استطاع، 
   .)٢(، فإن مل يفعل؛ حنث)١(]قل إليهبالغالء أو ما ال يوافقه، فإنه ينت

ــاظ، ومــن  ــه أن ميهــل حــىت   / وهــذا علــى مراعــاة األلف ــادة كــان ل   راعــى الع
  . يصبح، مث ينتقل إىل ما ينتقل إليه مثله
حىت : يريد. )٣(ال حينث يف أقل من يوم وليلة: وقال أشهب يف كتاب حممد
ا وليلة، فحينئذ حينث يستكمل يوم .  

  .)٤(، فإن سكن أكثر حنثحد املساكنة بعد اليمني يوم وليلة: وقال أصبغ
وقول مالك حمتمل أن يكون القصد من احلالف يف مثل ذلك اجتناا، وأن زيادة 

  . السكىن وإن قلّ، سكىن ملا كان مضافًا إىل ما تقدم
  .  يقع عليه اسم سكىن أو ابتداء سكناها أشهب وأصبغ ما وراعى

ولو حلف ال سكنها، وليس هو فيها؛ مل حينث عند أشهب؛ إن أقام ما دون يوم 
]ب/١٦٢ر[  . يزيد على يوم وليلة / وليلة، ومل حينث عند أصبغ، إال أن

ا وليلة، ومل يرب عند أصبغ،  على قول أشهب إن أقام يوم وإن حلف ليسكنها؛ لرب
  . يد على ذلك إال أن يز

  .وعلى مراعاة املقاصد ال يرب إال أن يطول مقامه، وما يرى أن احلالف يقصده
فإن أقام : قال يف كتاب حممدولو حلف لينتقلن؛ مل حينث بالتمادي يف السكىن، 
ا ؟ قال: قيل. ثالثة أيام يطلب مرتالً فلم جيد، أرجو أن ال شيء عليه إن : فإن أقام شهر

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٣/١٣٢ (املدونة   )٢(
  ).٤/١٤٧( والزيادات النوادر   )٣(
  ).٤/١٤٧( والزيادات النوادر   )٤(

]ب/١٤٠ط[

ن حلـف    [ م 
ال سكن هذه   
ــو   ــدار وه ال
ــن   ــا مـ فيهـ

]خيــــرج ؟ 
 



 
 

  
 

٥٤٣  

  .وإن أخر االنتقال، )٢(]ال حينث: [ويف الواضحة. )١(تواىن يف الطلب خفت أن حينث
وهذا هو األصل فيمن حلف ليفعلن، إال أن يكون قصد احلالف على االنتقال، إمنا 

 الذي أراد حنث، فإن حلف ال )٣(]عن االنتقالِ القدر[فإذا تراخى . هو كراهية البقاء
  .كنها، فخرج، مث رجع فسكن؛ حنثأس

وإن حلف لينتقلن، فانتقل، مث رجع؛ مل حينث، ألنَّ األول حلف، أن ال توجد 
واآلخر حلف ليفعلن، فإذا فعل ذلك مرة؛ . منه سكىن، فمىت وجد ذلك منه؛ حنث

بر .  
ا، ولو أقام مخسة ع: وقال مالك يف كتاب حممد ا؛ إذا خرج يقيم شهر شر يوم

  . )٤(ألجزأه
قْصر فيه الصالة، )٥(إن حلف لينتقلن من هذا البلد: وقال حممد ؛ خرج إىل موضعٍ ت
ا ٦(ويقيم شهر(.  

 خيرج إىل ما ال جيب عليه فيه إتيان اجلمعة، )٧(، والقياس أن وهذا استحسانٌ:قال
  . يرب إال مبدة تقصر فيه الصالةولو حلف ليسافرن ؛مل . )٨(فيقيم ما قلّ، مث يرجع
؛ مل حينثوعلى قول حممد ، )٩( إن حلف لينتقلن من هذه الدار، فرجع عن قربٍ

وإن نقل متاعه دون عياله .  ومن حلف ال سكن هذه الدار؛ انتقل بنفسه وعياله ومتاعه
  .حنث

  : إذا نقل عياله دون متاعهواختلف
  ـــــــــــــــــ

  ). ٤/١٤٩( والزيادات النوادر   )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٤/١٤٨(ادات  والزيالنوادر   )٤(
 .املصر): ر(يف    )٥(
  ).٤/٥١(الذخرية : انظر   )٦(
 .أال): ر(يف    )٧(
  ).٤/١٥٠( والزيادات النوادر   )٨(
 .حنث): ر(يف    )٩(

ن حلـف    [ م 
لينتقلن ففعل  

ــع  ]مث رجــ
 

]ــن حلــف م 
لينــتقلن مــن 

]هــذا البلــد 
 



 
 

  
 

٥٤٤  

إال أن يتصدق به على : قال يف كتاب حممد. )١(حينث: فقال ابن القاسم يف املدونة
]أ/١٤١ط[  . )٢(املرتل، فال حينث/ صاحب

ا أو )٤( واملسمار )٣(وإن ترك ما ال حاجة له به مثل الوتد ؛ مل حينث بتركه عمد
ا ٥(نسيان( .  

  . )٦(إن ترك متاعه؛ مل حينث: وقال أشهب
; > = < ? @ C B A ﴿:  اهللا تعاىللقولوأراه ذهب يف ذلك 

E D﴾)فنفى عنه اسم السكىن إذا مل يكن فيها إال املتاع )٧ ، .  
وكذلك، إن حلف ال سكنها، فاختزن فيها؛ حنث عند ابن القاسم، ومل حينث عند 

  .)٨(أشهب
إن حلف ليسكننها؛ مل يرب، إال أن يسكنها بنفسه وعياله ومتاعه، فيحنث مبا : وقيل
  . وأرى أن يرب، وإن مل يسكن مبتاعه . ال يرب به

، وكان السبب من مالك الدار، )٩(وإن حلف ال سكنها، وهو فيها بكراء أو عارية
  .فأبقى متاعه؛ حنث، ألن القصد رفع منته، أو اخلروج من كرائه

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١٣٢ (املدونة   )١(
  ).٤/١٤٨( والزيادات النوادر   )٢(
د  )  ٣( ، )٢/٩(مجهرة اللغة : انظر. ما زر يف احلائط أو األرض لشد شيء إليه: بكسر التاء وسكوا، والود: الوتِ

 )١٥/٢٠٤وتد (، لسان العرب )٤١٣ص (القاموس احمليط 
د به. واحد املسامري: املسمار)  ٤( ش ص (لقاموس احمليط ، ا)١٦٧ص(خمتار الصحاح . وهو وتد من حديد ي

 )٦/٣٥٩مسر (، لسان العرب )٥٢٥
  ).٤/١٤٨( والزيادات النوادر   )٥(
  ).٤/١٤٨( والزيادات النوادر   )٦(
 ).٢٩(النور    )٧(
  ).٣/١٦٨(مناهج التحصيل : انظر   )٨(
اور، وهو:  يف اللغةاإلعارة   )٩( من التع:ب مع الردالعارية: واالسم منه. مصدر أعار: واإلعارة.  التداول والتناو .

ض: ويف االصطالح و عور (، لسان العرب )٤/١٨٤(مقاييس اللغة : انظر. متليك منفعةٍ مؤقتة بال عِ
 )٧/٢٩٦(، مواهب اجلليل )٢/٤٥٨(، شرح حدود ابن عرفة )٩/٤٦٦

ن حلـف    [ م 
ال سكن دارا   

]أو ليسكنها   
 



 
 

  
 

٥٤٥  

وكذلك، إن كان يف . وإن كان السبب اختالفه مع جريانه؛ مل حينث بترك متاعه
ا؛ مل .  مع جريانه؛ مل حينث بترك متاعهسكنٍ ميلكه، فتقاول وإن اكترى هناك  خمزن

  . حينث
 املسكن ملا يقع بني النساء )١(]ذلك[وإن كان سبب اليمني اختالفه مع من يف 

وقد يستخف بقاء املضطر . وإن كان ألنه خونه؛ حنث. والصبيان؛ مل حينث بترك متاعه
  .نتقال به يكون له فيها الطعام؛ ألنه ليس من العادة اال

ومن حلف لينتقلن من هذه الدار؛ مل يرب بنقل عياله، وحممله على نقل مجيع ما 
وإن حلف أنْ أنتقلَ منه، فنقل عياله . فيها، وهو يف هذا أشد من ميينه أن يسكنها 

  .ومتاعه؛ حنث 
وإن كان . وإن حلف ال أسكن هذه الدار ألمر كرهه منها، مث بيعت، فسكنها؛ حنث

  . الك هلا؛ مل حينث السبب امل
  .وإن حلف على رجل، ال دخل هذه الدار، وقد ابتدأ يف الدخول؛ حنث إن متادى

، )٢(ال شيء عليه إن مل خيرج: فقال ابن القاسم بعد أن استقر يف الدار، واختلف
  . ومحل اليمني على دخول آخر غري هذا[

  .)٤( مكانه حنث)٣(]إن مل خيرج: وقال أشهب يف كتاب حممد
واتفقا إذا حلف ال يركب هذه الدابة وهو راكبها، فلم يرتل، أو ال يلبس هذا الثوب 

  .)٥(وهو البسه، فلم يرتعه؛ أنه حانث
، فأنت طالق؛ فهو على : إذا قال لزوجته، وهي حائض: وقال سحنون إذا حضتِ
  . )٦(حيض مستقبل
  ـــــــــــــــــ

 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ). ٢/٣٥٥(عقد اجلواهر الثمينة : انظر   )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٤/١٥١( والزيادات النوادر   )٤(
  ).٤/١٥١( والزيادات النوادر: انظر   )٥(
  .ن يف احلمل وليس يف احليضمثل هذا القول عن سحنون، ولك) ٥/١٠٣( والزيادات يف النوادر   )٦(

ن حلـف    [ م 
ــن  لينــتلقن مِ

]هذه الـدار    
 



 
 

  
 

٥٤٦  

ن قال بقول أشهب؛ مل حينثه فمن قال بقول ابن القاسم؛ حنث ساعة تكلّم، وم
  . حىت حتيض يف املستقبل

إذا : ولو قال هلـا، وهـي حامـل       : قال. ألنَّ احليض يكون، وال يكون    : قال أشهب 
ــالق  ــت ط ، فأن ــتِ ــة  / أو. محل ــي نائم ــو   : وه ــالق؛ فإمنــا ه ــت ط ، فأن   إذا منــتِ

  . وقد ذكر ذلك يف كتاب الطالق . )١(على محل مستقبل، ونوم مستقبل
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٥١( والزيادات النوادر   )١(

]ب/١٤١ط[



 
 

  
 

٥٤٧  

  )١(]فصل[
وليس : قال. ومن حلف ال أدخل على فالن بيتا، فدخل عليه مسجدا؛ مل حينث

  . )٢(على هذا حلف
إن حلف ال جامعه يف بيت، فجامعه يف احلمام؛ حنث، ألنه لو : ويف كتاب حممد
  .)٤(وليس مبرتلة املسجد: قال حممد. )٣(أراد أن ال يدخله لفعل

ا لو أراد أن ال يدخل ذلك : )٥(]قال الشيخ [ ن؛ ألنه أيضوليس هذا التعليل بي 
وليس . وقول مالك ليس على هذا حلف، حسن. املسجد لفعل، وله مندوحة يف غريه

  .القصد املسجد واحلمام 
وإن دخل . )٦(وإن دخل احلالف بيت جاره، واحمللوف عليه فيه؛ حنث: قال مالك

  . )٧(يعجبيناحمللوف عليه على احلالف فال 
  . )٨(ال شيء عليه، إال أن ينوي أن ال جيامعه يف بيت فيحنث: وقال ابن القاسم

  . )٩(خيرج مكانه، وال حينث: فقال حممد
فأجاب ابن القاسم على مراعاة األلفاظ، فيحنث إن دخل هو على احمللوف عليه، 

ى مراعاة وبيته وبيت جاره يف اجلواب عل. وال حينث إن دخل عليه احمللوف عليه
  .األلفاظ سواء

وعلى القول اآلخر ينظر سبب ميينه، فإن كان ألن احمللوف عليه كره دخول 
احلالف بيته، وتأذى منه يف شيء؛ فال شيء عليه يف بيت جاره، أيهما دخل على 

  . اآلخر، وال يف اإلقامة إن مل خيرج
امعه، وال وإن كان قصده أن ال جي. وكذلك، إن دخل احمللوف عليه بيت احلالف

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).١٣٤-٣/١٣٣ (املدونة   )٢(
  ).٤/١٣٥( والزيادات النوادر   )٣(
  ). ٤/١٣٥(ت ، والنوادر والزيادا)٣٣١-٦/٣٣٠(البيان والتحصيل    )٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٣/١٣٣ (املدونة   )٦(
  ).٣/١٣٤ (املدونة   )٧(
  ).٣/١٣٤ (املدونة   )٨(
  ). ٤/١٣٦( والزيادات النوادر   )٩(

ن حلـف    [ م 
ــل  ال أدخـــ
ــالنٍ   ــى ف عل
ــا أو ال  ـــ بيت
ــه يف  جامعــ

]بيــــــــت 



 
 

  
 

٥٤٨  

  . وإن مل خيرج؛ حنث. جيالسه يف بيت؛ خرج مكانه، وال حنث عليه؛ ألنه مل جيالسه
ا، فدخل ابن احلالف على احمللوف وقال فيمن حلف على رجل، ال آكل له طعام 

  . )١(عليه، فأطعمه طعاما، فخرج به الصيب إىل مرتل أبيه، فأكله؛ حنث
كِ احمللوف ال حينث؛ ألن االبن ملَ: وقال سحنون لْ ذلك اخلبز، وزال من م ك

  .)٢(عليه
، فـيمن حلـف، ال دخـل عليـه مـن أخيـه هديـة وال         وقال مالك يف كتاب حممد    

  فـال شـيء يف   / منفعة، فدخل ابن لـه صـغري أو كـبري، فأصـاب اليـسري مـن طعامـه،        
ا، فأصاب ال          يسري الذي ال ينفعـه يف  الولد الكبري الذي خرج من واليته، وإن كان صغري

وإن كان مثل الثوب يكسوه أو طعام بعينه، فقد دخلت عليه . عون ولده، فال شيء عليه
  .)٣(منها منفعة، فأراه حانثًا

ــه      ــه؛ ألن ــن مؤنت ــيئًا م ــه ش ــصرف عن ــسؤال مبــا مل ي ــذا ال ــه يف ه ث ن ح ــم ي    / فل
  .مراعاة اللفظ فأحنثه يف الكبري على .حلف ال أنتفع، فلم ينتفع خبالف األول 

ينتفع به ولده من الطعام، وال حينث؛ ألنـه  [وعلى القول اآلخر للحالف أن يرد مثل ما     
  . قصد أن ال يدخل حتت منته

ا، فأفناه)٤(]وكذلك يف غيبة األب، مث قدم فعلم بذلك؛ غرم قيمته،   لو كساه ثوب
  . وال شيء عليه

ه؛ أحنثه على القول مبراعاة وكذلك ، إذا حلف ال آكل له، فأكل مما خرج به ابن
  .اللفظ، وال حينث على القول مبراعاة سبب اليمني إذا رد املثل 

وكذلك لو وجد احلالف يف بيته طعاما، فأكله، وهو ال يعلم أنه للمحلوف عليه؛ 
  .غرم مثله، ومل حينث 

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .)٣/١٣٥ (املدونة   )١(
  . مواهب اجلليل: انظر   )٢(
  ).٤/١٢١( والزيادات النوادر   )٣(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(

]أ/١٦٣ر[

]أ/١٤٢ط[



 
 

  
 

٥٤٩  

 
 

 على زوجته ، ال خرجت إال بإذنه، فأذن هلا، فلم تسمع، مث خرجت؛ ومن حلف
  . حنث

ا على من حلف ليقضني فالنا : وإن قال ؛ مل حينث قياس ، إال أن آذن لكِ ال خرجتِ
عسى : فقال مالكحقّه ألجلٍ مساه، إال أن يؤخره فأخره، ومل يعلم، وانقضى األجل، 

  . )٢(أن جيزيه
  .وراعى اللفظ. )٣(ال حينث: وقال ابن وهب

 أن حينث؛ ألنه إمنا حلف أن ال يكون منه لدد يف ذلك األجل، وإذا مل يعلم وأرى
؛ فقد لد   . وكذلك إذا خرجت؛ ألنه إمنا أراد أن ال خترج إال بطوعه. ومل يقضِ
، إال بإذين، مث قال: فإن قال: وقال حممد . اخرجي حيث شئتِ: ال خرجتِ

اخرجي : ال خرجتِ إىل موضع، إال بإذين، مث قال: وإن قال. فخرجت؛ مل حينث
  . هو كاألول، وال شيء عليه: وقيل. )٤(فخرجت حيث تشاء؛ حنث. حيث شئتِ
 أن يسأل عن نيته، فإن أراد بقوله إىل موضعٍ معرفة املوضع الذي خترج إليه، وأرى

 فينظر ما يرضيه من ذلك مما يسخطه، فخرجت، ومل يعرف املوضع؛ حنث، وإال فال
  . شيء عليه

  . وإن أذن هلا، فلم خترج حىت منعها، فخرجت؛ حنث
إن خرجت، مث رجعت حلاجة : – )٥( أظنه عن مالك–، قال ويف كتاب حممد

ا، مث خرجت؛ . ذكرا، فأخذا، مث خرجت؛ مل حينث وإن رجعت تركًا وقطع
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ). ٦/٢٧(البيان والتحصيل    )٢(
  ). ٤/١٧٠( والزيادات النوادر   )٣(
  ). ٤/٣٢(الذخرية : انظر   )٤(
  .أنه عن ابن وهب، وليس عن مالك) ٤/٢٦٦( والزيادات يف النوادر   )٥(



 
 

  
 

٥٥٠  

  . )١(حنث
  . )٢(هو حانث، ومل يفرق: وقال ابن القاسم يف كتاب ابن حبيب

إن مل تبلغ املوضع الذي خرجت إليه؛ مل حينث، وإن بلغته؛ : قال ابن حبيب
  .)٣(حنث

ا[ ، وال شيء عليه إذا رجعت حلاجة والقول األول أحسنبلغت أو مل )٤(]ذكر ،
  . تبلغ

ث على مراعاة ال خرجتِ إال بإذين، فرآها خترج، فلم مينعها؛ حن: وإن قال
  . األلفاظ، إال أن تكون له نية

ال أذنت لكِ يف اخلروج، فرآها خترج، ومل مينعها، فأراد منعها من : وإن حلف
  . اخلروج؛ حنث

ال أذنت لكِ يف اخلروج، فرآها خترج، ومل مينعها، فإن : وإن حلف، فقال
  . فإنكِ ال تطيعيين، أو ختالفي مرادي؛ مل حينث:/ )٥(أراد

إن حلف ال آذن هلا، إال يف عيادة مريض، فخرجت بغري إذنه، : بن القاسموقال ا
  .)٦(وبغري علمه لغري عيادة مريض؛ مل حينث، إال أن يعلم، فيتركها، فيحنث

  .)٧(وإن أذن هلا لعيادة مريض، فمضت منه إىل احلمام، ومل يعلم؛ مل حينث
، إال يف عيادة مريض بإذين، فخرجت لغري: وإن قال  مريض بعلمه، أو ال خرجتِ

  . بغري علمه؛ حنث
ال خرجتِ لعيادة مريض، إال : مريض بغري إذنه؛ حنث، فإن قال فإن خرجت لعيادة

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٢٦٦( والزيادات النوادر   )١(
  ).٤/٢٦٦( والزيادات النوادر   )٢(
  ).٤/٢٦٦( والزيادات النوادر   )٣(
 ).ط(اقط من ما بني املعكوفني س   )٤(
  . بنفسك ما شئتِ) ب/١٤٢ط/ (فاصنعي): ط(يف    )٥(
    ).٣/١٣٦ (املدونة   )٦(
  ).٣/١٣٦ (املدونة   )٧(

ب/١٤٢ط[
 



 
 

  
 

٥٥١  

بإذين، فخرجت لغري مريض بعلمه أو بغري علمه؛ مل حينث؛ ألن ما سوى املريض مل 
  . وإن خرجت ملريض بغري إذنه؛ حنث. تنعقد عليه ميني 

خرجتِ إالَّ لعيادة مريض؛ فلها أن خترج لعيادة وإن مل يشترط إذنه، وحلف ال 
  . وإن خرجت لغريه؛ حنث. )١(املريض

ال خرجتِ : وإن قال. وكذلك، إن خرجت لعيادة مريض، مث مضت لغريه؛ حنث
  . لعيادة مريض؛ خرجت لغريه بعلمه أو بغري علمه؛ مل حينث

  .وإن مضت من هناك لعيادة مريض؛ حنث 
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .فال حينث أن خترج لعيادة املريض): ر(يف    )١(



 
 

  
 

٥٥٢  

 
 

ا، فقضاه اليوموقال مالك ا حقّه غد وإن . مل حينث: ، فيمن حلف ليقضني فالن
  .)٢(حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فأكله اليوم؛ حنث

لِد، وال يؤخره عن غد، ويف الطعام )٣(فحمله يف القضاء على املقاصد ، أن ال ي 
ا فسئل يف أكل الطعام اليوم، فحلف ليأكلنه غدا، .  اللفظعلى موجب ولو كان مريض

ولو كان قصده يف القضاء املطل به لغدٍ، فعجله اليوم؛ . مث أكله اليوم؛ مل حينث
  . حنث

ا أو سويقًا؛ حنث ومن حلف ال يتعشى، فشرب لبن .  
  . )٤(وإن شرب نبيذًا؛ مل حينث، وإن تسحر؛ مل حينث: قال حممد

  .  آخر الليل)٥(]من[إذا تسحر : ريدي
ا وال : وقال فيمن أتى امرأته حبيتان، فسخطته، فقال حلم إن اشتريت أنتِ طالق

ا ثالثة أشهر ا يف الغداء. حيتان ا أو حيتان ٧(؛ مل حينث)٦(فأراد أن يشتري حلم( .  
  . إذا حلف أن ال يشتريه عشاءً: يريد
أنتِ طالق إن كسوتكِ : ان، فسخطته، فقال كت)٨(وكذلك ، لو كساها قرقل: قال

، وال نية له يف أحسن، وال غريه؛ مل حينث ٩(قرقلَ كتان سنةً، فكساها قرقل خز( .  
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).١٣٧-٣/١٣٦ (املدونة   )٢(
 .أنه ال): ر(يف    )٣(
  ).٤/٩٥( والزيادات النوادر   )٤(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
 .الغد): ر(يف    )٦(
  ).٣/١٧١(البيان والتحصيل    )٧(
قَل    )٨( ر بنة، ومجعه: ، كجعفرقَ ، القاموس ) ١١/١٢٩(ن العرب لسا: انظر. قراقل: قميص من قمص النساء بال لِ

  ) . ١٣٥٣(احمليط 
  ).٣/١٧٢(البيان والتحصيل    )٩(



 
 

  
 

٥٥٣  

  . وأرى إن أراد التضييق حنث، وإن أراد أال يأتيها بدينء مل حينث
  . وإن كان األول مما ميتهن يف الدار، فاشترى مما يرفع للتصرف؛ مل حينث

ــال مالــ  ــف    كوق ــسخطته، فحل ــتٍ، ف ــه بزي ــاء لزوجت ــيمن ج ــه يف /  ف   ليلقين
  .)١(البالعة، فألقاه دوا؛ مل حينث؛ ألنَّ قصده إتالفه

  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٦٩( والزيادات النوادر: انظر   )١(

]أ/١٤٣ط[



 
 

  
 

٥٥٤  

 
 

ا وقال مالك فحلف ما ميلك إال ثوبه، وله ثوبان )٢( فيمن استعار رجالً ثوب ،
 دينه، وكانت تلك نيته أين ما أقدر إال على )٤(إن كانا كفاف: )٣(]مالك[قال فمرهونان، 

  . )٥(فإن مل تكن تلك نيته، وكان فيه فضلٌ؛ حنث. ثويب؛ مل حينث
  . )٦(إن مل يكن فضل، ومل تكن له نية؛ حنث : وقال ابن القاسم

     كفافًـا، أو  بـني أن يكونـا  )٧(أن ال فـرق : فلم يراع بساط ميينه وال سببه، والقياس /  
ــث؛ ألمــا علــى ملكــه، وقــد حلــف     ، فعلــى مراعــاة األلفــاظ حين   فيهمــا فــضلٌ

 مـا كـان عنـده يتيـسر     )٨(]ال شيء عليه؛ ألن القـصد [وعلى مراعاة املقاصد . ما ميلك 
  . )٩(تسليمه حينئذٍ للمستعري، وليس القصد ما كان يف رهنٍ

ا، فوجده ناقصا، فسأله ، فيمنوقال مالك يف كتاب حممد تسلَّف من رجل دينار 
أوزن منه، فحلف ما معه إال أنقص منه، فوجد معه مثل وزنه؛ مل حينث؛ ألن معناه ما 

  . )١٠(معه أوزن
، فيمن دفن ماالً، فلم جيده غلطًا مبوضعه، فحلف وقال يف كتاب ابن حبيب

  ـــــــــــــــــ
 .يف ذلك): ر(يف   )١(
ا على جهة العارية: املعىن  )  ٢( أي طلب من رجلٍ ثوب. 
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 .كفافا): ر(يف    )٤(
  ).١٣٩-٣/١٣٨ (املدونة   )٥(
  ).٣/١٣٩ (املدونة   )٦(
 .وال فرق): ر(يف    )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
)٩  (  تعاىلويأيت مبعىن احلبس، قال اهللا. راكد ودائم: ماء راهن، أي: يقال. الثبوت والدوام:  يف اللغةالرهن  :

)Û Ú Ù Ø ×(   ]ثرا. حمبوسة بكسبها وعملها: ، أي]٣٨ :املد جعلُ عنيٍ مالية وثيقة بدينٍ، : وشرع
ستوىف منها أو من مثنها إذا تعذّر الوفاء شرح  حدود ابن عرفة )٥/٣٤٨رهن (لسان العرب : انظر. ي ،

 ).٣/٢٣١(، حاشية الدسوقي )٢/٤٠٩(
  ).٤/٦٨( والزيادات النوادر  )١٠(

]ب/١٦٣ر[



 
 

  
 

٥٥٥  

مث وجده يف موضع آخر؛ فال شيء عليه؛ ألن قصده المرأته بطالقها ما أخذه غريك، 
  . )١(إن كان ذهب، فلم يذهب

، فيمن رفع دراهم يف بيته، فلم جيدها، فاتهم ا زوجته، وحلف وقال يف العتبية
قال ابن و. )٢(بالطالق ما أخذها غريك، مث وجدها حتت مصاله، رفعها ونسي؛ حنث

  .)٣(ال حينث: دينار
راعى يف مجيع هذه املسائل بساط ميينه، فلم حينثه، وأحنثه مرة مبوجب اللفظ، ف

  . ومل يراع سبب اليمني
، وله شواروقال يف املدونة : ، أو خادم)٥( بيته وفراش)٤(، فيمن حلف ما له مالٌ

  .)٦(حينث
  .ري هذافأحنثه مبوجب اللفظ، وعلى القول اآلخر ال حينث؛ ألن القصد صنف غ

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/٦٧( والزيادات النوادر   )١(
  ).٤/٦٧(والنوادر والزيادات ) ٦/١٦١(البيان والتحصيل    )٢(
  ).٦/١٦٢(البيان والتحصيل    )٣(
ل البعري: مثلثة، وهو: الشوار  )  ٤( لسان العرب )٥٤٠ص (القاموس احمليط : انظر. متاع البيت، ومتاع رح ،

 ).٧/٢٣٥شور (
 .وفرس): ر(يف    )٥(
  ).٣/١٣٩ (املدونة   )٦(



 
 

  
 

٥٥٦  

 


 
  

اوقال ابن القاسم عشرة أيام، فكلمه مرة بعد مرة؛ مل ، فيمن حلف ال أكلم فالن 
  . )٢(وسواء كفّر حني كلمه أول مرة، أو مل يكفّر. حينث، إال بأول مرة

وليس يرب أحد، وال حينث إال مرة واحدة، وتسقط ميينه، إال أن ينوي : قال حممد
  . )٣(كلما خرجت: ال خرجت زوجته، إال أن يريد: كلما، وكذلك ميينه

بصدقة دينار إن نام قبل أن يوتر، فنام قبل أن يوتر؛ فلزمه ، فيمن حلف وقال مالك
ا يفعل هذا: قال. ذلك، مث نام بعد ذلك أحد ٤(ما رأيت( .  

  . مرة، وذلك عليه كلما فعل : يريد
 ما دمت مبصر )٦( فيمن حلف، ال كلمتك)٥(]يف كتاب حممد[قال ابن القاسم 

: قال. ال شيء عليه: حلج، مث رجع إىل مصر، فكلمهفسافر احمللوف عليه إىل ا
إنْ دخلت عليكِ ما دمتِ يف هذا املرتل، فانتقلت، مث عادت، فدخل : وكذلك إن قال
  . )٧(عليها؛ مل حينث
 يف كتاب ابنه، فيمن حلف ال يشرب نبيذًا إىل سنة ما دام وقال سحنون

  ...............................................................................، )٨(بطرابلس
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٤/٢٣٣( والزيادات النوادر   )٢(
  ).٢٣٣-٤/٢٣٢( والزيادات النوادر   )٣(
  ).٤/٢٣٣(لنوادر والزيادات وا) ٣/١١١(البيان والتحصيل    )٤(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
 .إن كلمتك): ر(يف    )٦(
  ).٢٣٤-٤/٢٣٣( والزيادات النوادر   )٧(
مدينة يف مشال أفريقيا على ساحل البحر، : -أطرابلس :  بفتح الطاء وضم الباء والالم ويقال- طرابلس    )٨(

هـ، وهي مبنية بالصخر، خصيبة واسعة الكورة حصينة جدا، وهي ٣٢ سنة تتحها عمرو بن العاص اف
وأوضح ) ٤/٢٥(معجم البلدان : انظر. مرسى املراكب، وليس ا ماء جار بل ا جباب وعليها سواقي

  ).١٦٣ص(املسالك للربوسوي 

ب/١٤٣ط[

ــف [  إن حلـ
ال فعــل كــذا 

 دام مــــــــا
مبوضع كـذا   
ــن  ــل ع فانتق

مث عـــــاد 



 
 

  
 

٥٥٧  

ا حىت )٢(يبين على األشهر األوىل: ، قال، فسافر، مث عاد إىل طرابلس)١(فأقام أشهر 
  . ؛ ألن مقصد هذا الصرب إىل سنة، وإن مل يقم)٣(يتم سنةً ال يشرب، وإال حنث

 ا؛ حىت يوفيها صداقها، ال بىن: ، فيمن حلف بطالق امرأتهوقال ابن القاسم
، وأخذت نصف الصداق، مث تزوجها بأقل من الصداق )٤(]واحدة[فطلقها قبل البناء 

ك األول؛ : األول، قال لْ ، وإن )٥(]فهو حانث[ترجع يف تزوجيه على بقية طالق املِ
  . )٦(بتها، مث نكحها بعد زوج؛ فال شيء عليه

، فيمن حلف ليكسون أمته جبة صوف، ففعل مث وقال ابن املاجشون يف الواضحة
؛ محل على بساط ميينه ا؛ أبقاها إليه، وإن مل ينوِ فإن كان عندما . ندم، فإن نوى وقت

ا؛ مل يرب حىت يأيت وقت الكسوة املؤتنفة وإن كانت ميينه على وجه . طلبت قميص
  . )٧( عليه يف زواهلااألدب، فإذا أسبغها ا، وأقامت عليها، مث علم ذلك؛ فال شيء

ا فاشترى ثوب وشيٍ؛ حنث إن مل تكن له نية، إال أن  ومن حلف ال يشتري ثوب
  .يكون ميينه بالطالق 

وكذلك، إن حلف ال دخلت هذه . فال ينوى[فإن كانت ميينه بالطالق، وعليه بينة 
، وال شيء  مل ينو)٨(]فإن كانت مينيه بالطالق، وعليه بينة. نويت شهرا: وقال. الدار

  . عليه فيما بينه وبني اهللا تعاىل 
]أ/١٤٤ط[  ./ وإن كانت ال بينة عليه، أو كانت ميينه مبا ال يقضي عليه ا صدق

 

  

  ـــــــــــــــــ
 .شهرا): ر(يف    )١(
 .الشهر األول): ر(يف    )٢(
  ).٤/٢٣٤( والزيادات رالنواد   )٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٤/٢٣٦( والزيادات النوادر   )٦(
  ).٤/٢٣٦( والزيادات النوادر   )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(



 
 

  
 

٥٥٨  

 


)١( 
مل :  فيمن حلف ليضربن عبده مئة سوط، فضربه مخسني بسوط له رأسان وقال

  .)٢(يرب
ا: والقياسما معأن يرب مبرتلة لو ضربه رجالن مخسني مخسني، وكان وقع ضر.  

وإن حلف ال يضربه، فأمر . )٣( فيمن حلف ليضربن عبده، فأمر من ضربه؛ بروقال
  .نوي، أن ال يضربه بنفسهمن ضربه حنث، إال أن ي

  . )٤(وإن حلف أن ال يبيعه، فأمر من باعه؛ حنث، ومل ينو
، فنواه يف الضرب إذا أمر من ضربه؛ ألن من السادات من )٥(ينوى: وقال حممد

نه مبثل ذلك، لئال يهرب أو غري ذلك من العذر)٦(يؤم .  
ذلك، وإن حلف يف خفت ذهابه، فأمنه مبثل :  أن ينوى يف البيع إن قالوأرى

سلعة ال باعها؛ مل ينو إذا كانت اليمني بالطالق، أو مبا يقضي عليه به، إال أن يبني 
ا لذلك وجه .  

، فليس )٧(، فيمن حلف ال يبيع عبده فباعه، واشترط لنفسه اخلياروقال حممد
  .)٨(ببيع؛ حىت ميضى

ي أن ال حينث؛ حىت يقبل؛ ألن البيع يف احلقيقة ما  للمشتر إن كان اخلياروأرى
  ـــــــــــــــــ

 . ويف النسخ تقدمي وتأخري ) ر(و) ق: (كذا يف )  ١(
  ).٣/١٤٠ (املدونة   )٢(
  ).٣/١٤١ (املدونة   )٣(
  ).٣/١٤١ (املدونة   )٤(
  ). ٤/١٥٣( والزيادات النوادر   )٥(
 .يضمنه): ر(يف    )٦(
حق العاقد يف فسخ العقد أو  : ويف االصطالح. اختيار: واملصدر. اسم مصدر اختار:  يف اللغةاخليار  )  ٧(

دي قْ فاقٍ عغ شرعي أو مبقتضى اتخري (، لسان العرب )٢/٢٣٢(مقاييس اللغة : انظر. إمضائه؛ لظهور مسو
، )١/٣٦٥ص (، شرح حدود ابن عرفة )٣/٩١(، حاشية الدسوقي )٦/٣٠١(، مواهب اجلليل )٤/٢٥٧

 ) .٢٠/٤١(املوسوعة الفقهية الكويتية 
  ).٤/٢١١( والزيادات النوادر   )٨(



 
 

  
 

٥٥٩  

  . ال ينقل امللك  امللك، وبيع اخليار)١(نقل
، فعلى )٢(، وقبل املشتري بيعه إذا ضرب أجالً، فباع فيه عبده على اخلياروخيتلف

ا من يوم عقد على خيار حينث، ومن قال ا، إال من ال: القول أنه حيسب بيع يعد بيع 
  .؛ مل حينث )٣(يوم يقبض

من جاءين فيه بعشرة دنانري فهو له؛ مل حينث، إال أن يأتيه فيه : إن قال: وقال حممد
  .  الشهر والشهرين )٤(أحد بعشرة دنانري فيما قرب، مثل

  . )٥(أحب إيلَّ أن ال يلزمه، إال يف مثل الشهر فأقل: وقال حممد
ومن حلف بعتق عبده إن باعه، فباعه : لى خيار املشتري، قالفهذا مبرتلة من باع ع

ا ا مفسوخ ا)٦(بيع ٧(؛ كان بذلك البيع حر(.  
ا فاسدا؛ مل يرب، إال أن يفوت عند : قال الشيخ  ولو حلف بعتقه ليبيعه، فباعه بيع 

ا ينقل ملكه. املشتري فإن مل يفت نقض البيع، وكانت اليمني منعقدة؛ حىت يبيعه بيع.   
وأما إن حلف إنْ باعه، فإنه حينـث بـالبيع الفاسـد؛ ألنـه إن كـان جيهـل، ويـراه            

ا، فهو من اجلنس الذي حلف عليه أن ال يفعله فإن كان يعلم أنه فاسد، فقد قصد . جائز
ــه؛   ــه ال يفعلـ ــف أنـ ــا حلـ ــالف مـ ــه خـ ــه/ فيـ ــه   / ألنـ ــى وجـ ــه علـ ــه منـ   مكّنـ

  . وإن نقِض بعد ذلك . امللك؛ فهو حينث 
  . أشهب أنَّ البيع الفاسد ينقل امللك والضمان أبني يف احلنث وعلى قول

وسواء قبله . وإن باعه ، وبه عيب يوجب الرد، وكانت ميينه إنْ باعه؛ حنث
  .املشتري بعد علمه بالعيب، أو رده 

  .وإن حلف ليبيعنه؛ مل يرب إن رد بالعيب 
  

  
  ـــــــــــــــــ

 .بنقل): ر(يف    )١(
 .بعده): رب(يف    )٢(
 .القبض): ر(يف    )٣(
 .من): ر(يف    )٤(
  ).٤/٢١١( والزيادات النوادر   )٥(
  .بيعاً فاسداً مفسوخاً): ط(يف    )٦(
  ).٤/٢١١( والزيادات النوادر   )٧(

]أ/١٦٤ر[
]ب/١٤٤ط[



 
 

  
 

٥٦٠  

  فصل
  . )١(جه؛ حنث فيمن حلف، ال تكفَّل مبال، فتكفل بالووقال

ثالثة)٢(أن ال شيء عليه؛ ألن الكفالة: والقياس :  
  . بالوجه واملال والطلب

  . )٣(]فقد حضر ما تكفل به، وتكفل مبا هو دون األول يف احلكم[فإذا قال بالوجه؛ 
ا أو غاب، فأثبت فقره، أو مات؛ برئ وال يثبت عليه املال، إال . فإن أحضره فقري

وكذلك، لو حلف، ال تكفل بالوجه، فتكفل . )٤(د غيبته، وعدم البينة على فقرهبع
  . بالطلب؛ مل حينث

  .)٥(]مما مسى[وإن حلف، ال تكفل بوجه، فتكفل مبال؛ حنث؛ ألنه أشد 
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١٤٠ (املدونة   )١(
الً وكفوالً وكفالةً. من كفل املالَ وباملالِ؛ ضمنه:  لغةالكفالة  )  ٢( ل كفْ ل ويكفِ ه: وكفل بالرجلِ يكفُ ويف . ضمن

. يف املطالبة بنفس أو دين أو عني) املطالب باحلق أصالةً(ل ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصي: االصطالح
ص (، املصباح املنري )٥٨٩، ١١/٥٨٨كفل (، لسان العرب )٣٣٣، ٣٠/٣٣٢(تاج العروس : انظر
، )٤/٥٩٠(، )٤/٢٤٠(، روضة الطالبني )٣٣٠ص (، القوانني الفقهية )٤/٢(، بدائع الصنائع )٥٣٦

 . )٣٤/٢٨٨(املوسوعة الفقهية الكويتية 
 .وعدم البينة: ، بعد قوله)ر(ما بني املعكوفني جاء يف    )٣(
 .قد حضر ما تكفل به، وتكفل مبا هو دون األول يف احلكم): ر(يف    )٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(

مــن حلــف [
ـــــل   ال تكفَّ
مبال فتكفّـل   

ــه  بالوجـــ
 



 
 

  
 

٥٦١  

 
 

جل، وال يشتري منه، فباع أو اشترى من وكيله، فإن مل ومن حلف ال يبيع من ر
وإن كان من ناحيته أو من .  احمللوف عليه؛ مل حينث)٢(]فالن[يكن الوكيل من سبب 

  . سببه وهو عامل أنه من ناحيته؛ حنث 
حينث، : فقال ابن القاسم يف اموعة أنه من سببه، )٣( إذا قال مل أعلمواختلف
  . )٤(ومل يصدقه
  . )٥(ال حينث: شهبوقال أ

صديق : فقال ابن القاسم يف املدونة يف املراد مبن هو من سببه، واختلف
  . )٦(مالطف، أو من هو من عياله، أو من هو من ناحيته

 الصديق )٨(وأما.  أبٍ أو أخٍ ممن يلي أمره)٧(هو الذي يدير أمره من: وقال ابن حبيب
  . )٩( واجلار واجللساء فال

أن حممله فيمن ال يلي ماله كاألجنيب، فال حينث به، وأن من يلي القيام : يريد 
  .مباله ال خيفى عليه 

ومل يروا عليه حنثًا إذا مل يكن من سببه، وإن ثبت أن البيع والشراء كان للمحلوف 
 أن يباشر احلالف احمللوف عليه بالبيع والشراء ناسيا؛ ألن الناسي )١٠(]خبالف[عليه، 

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
 .مل يعلم): ط(يف    )٣(
  ).ومل يصدقه: (، دون قوله)٤/٢٢٤( والزيادات النوادر   )٤(
  ).٤/٢٢٤( والزيادات النوادر   )٥(
  ).٣/١٤٢ (املدونة   )٦(
 .أو): ر(يف    )٧(
 .مثل): ط(يف    )٨(
  ).٤/٢٢٤( والزيادات نوادرأما الصديق واجلار واجللساء فال، وهو كذلك يف ال): ر(يف    )٩(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٠(



 
 

  
 

٥٦٢  

ا ليمينهعامل ا للفعل ناسي والناسي والعامد سواء .  أنه حملوف عليه عامد .  
وال على .  بيمينه)١(وهذا غري عامل فلم حينث على مراعاة املقاصد؛ ألنه غري قاصد

  . مراعاة اللفظ؛ ألنه إمنا باع أو اشترى من غري احمللوف عليه 
الذي باشره بالعقد من ، فإن كان ال خيفى عليه أن )٢( أن ينظر يف احلالفوأرى

  .وإن أشكل األمر حلف أنه مل يعلم ومل حينث. )٣(]مل يصدق[سبب احمللوف عليه؛ 
  يبيـــع مـــن فـــالن جاريتـــه أو عبـــده أو يـــشتريهما  /)٤(والتهمـــة يف ميينـــه أن

  . خمتلفمنه 
فمن حلف ال باع جاريته أو عبده من فالن، يتخوف أن يدس من يشتري له ذلك، 

ى الشراء جار أو صديق أو جليس؛ مل يصدق أنه مل يعلم أنه . اوهذا جيري كثري فإن تولَّ
وال يتخوف مثل ذلك أن . من ناحيته، إال أن يكون احلالف طارئاً، أو يقوم له دليل

ق أنه  يدس عليه من يبيع منه، إال أن يكون اليمني على معني جارية أو عبد؛ فال يصد
  . مل يعلم أنه الذي حلف عليه

إين حلفت : وإن كان املشتري من سبب احمللوف عليه، فقال البائع: لكوقال ما
ادفعها لفالن احمللوف : فلما باع منه، قال. لنفسي أشتري: فقال. أن ال أبيع من فالن

  .)٥(وهو حانث، وال ينفعه ما قدم يف ذلك. عليه، فله اشتريتها؛ لزمه البيع
  . )٦(يلزمه بيع، ومل حينثإنْ كنت وكيالً فال بيع بيننا؛ مل : ولو قال

  
  

  ـــــــــــــــــ
 .غري ما قصد بيمينه): ط(يف    )١(
 .واحلالف): ر(يف    )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 .أال): ر(يف    )٤(
  ).١٤٢-٣/١٤١ (املدونة   )٥(
 .وال حنث): ر(يف    )٦(

]أ/١٤٥ط[



 
 

  
 

٥٦٣  

 
)٢(

 
ا أو زيوفًا لفالن حقّه إىل أجل، فقضاه ناقص أو استحق ما . )٣(ومن حلف ليدفعن

  .قضاه وهو عامل جبميع ذلك، مث مضى األجل؛ حنث
  . )٤(حينث: فقال يف املدونةوخيتلف إذا مل يعلم، 

؛ ألن قصده أن ال يلد )٥(وهذا على مراعاة األلفاظ، وال حينث على القول اآلخر
فلم يلد.  

ال : فقال ابن كنانةق،  إذا استحقت بعد األجل، فلم يأخذها املستحواختلف
  . )٦(حينث

اه ساعة : قال. )٧(حينث: وقال ابن القاسم وكل شيء لو قام صاحبه أخذه فكان وفَّ
  . )٨(انتقد

فيجيزه [ يف العبد حيلف على القضاء إىل أجلٍ، فيقضي من مال سيده وقال مالك
  . )١٠(ما أرى من أمر بين:  بعد األجل، قال)٩(]سيده

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
ف: الزيوف  )  ٢( يف من وصف الدراهم، يقال. مجع ز يه، أي: والز صارت مردودة لغشٍ : زافَت عليه درامهُ

 ).٦/١٢٦زيف (، لسان العرب )١٠٥٦ص (، القاموس احمليط )٣/٤٢(مقاييس اللغة : انظر. ورداءة فيها
 .زائفًا): ر(يف    )٣(
  .وفيه القول باحلنث مطلقًا) ٣/١٤٢ (املدونة: انظر   )٤(
 ).٤/١٨٢( والزيادات النوادر: انظر   )٥(
  ).٣/٣٠٦(مواهب اجلليل : انظر   )٦(
  ).٣/١٤٢ (املدونة   )٧(
  .القز): ط(يف    )٨(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
  ).٣/١١٨ (املدونة: وانظر). ٤/١٨٢( والزيادات النوادر  )١٠(



 
 

  
 

٥٦٤  

  )١( ]فصل[
: ففر منه. ال فارقتك حىت أستويف حقّي:  فيمن حلف لغرميهبن القاسموقال ا

  . )٢(حنث
  وإن قال ال فارقتين، أو : قال. )٣( ]له[ ال حينث، إال أن يتراخى :وقال حممد

  . )٤(ال افترقنا فأفلت منه؛ حنث
ورأى ابن القاسم أن القصد . ال فارقتك على موجب اللفظ: فأجاب حممد إذا قال

  . املغالبة والتضييق عليه حىت يأخذ حقّه: هذهلف يف مثل من احلا
  .  إنْ قبلتك، فقبلته؛ فال شيء عليه إذا مل يكن منه استرخاءلزوجته وإن حلف :قال
  . )٥( وإن حلف لزوجته إنْ ضاجعتك، فضاجعته وهو نائم؛ فال شيء عليه: قال

  . )٦(إن ضاجعتين أو قبلتين؛ فهو خبالف األول: وإن قال
ك، فقبلته على غري الفم/ إذا حلف: يريد لتب/١٤٥ط[  . ال قب[

  . إن قبلتين فتركها، قبلته على غري الفم؛ حنث، إال أن ينوي الفم: وإن قال
  . )٧(ال فارقتك حىت أستويف حقّي أو أقبضه، فأحاله؛ حنث: وإن قال

  .  قبل أن يفارقه)٨(وال يرتفع احلنث إن نقض احلوالة، وقضاه
ا؛ مل . - يريد باحلوالة -ال فارقتك ويل عليك حق : قالوإن  وإن أرهنه حبقّه رهن

  .)٩(يرب

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٣/١٤٣ (املدونة: انظر   )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٤(
وإن ضاجعته وهو نائم فال شيء : قال. عتك فضاجعته فال شيء عليه إذا مل يكن استرخاءإن ضاج): ر(يف    )٥(

 .عليه
  ).٣/١٤٣ (املدونة   )٦(
  ).٤/١٧٦( والزيادات النوادر   )٧(
 .وقضى): ر(يف    )٨(
  ).٣/١٤٣ (املدونة: انظر   )٩(

 مــن قــال   [
لغرميــــه ال 
فارقتك حىت  
ــتويف  أســــ

ــي    ]حقّـــــ
 

ــف [  إن حلـ
ــه إن  لزوجتـ
قبلتـــــك أو 
ــاجعتك  ضــ

  ]ففعلت هي   
 



 
 

  
 

٥٦٥  

 
 

وإن حلف ليقضينه رأس الشهر أو رأس اهلالل كان له يوم وليلة من أوله، فإن 
وهذا إذا مل يدخل يف ميينه شيءٌ من حروف اجلر، . مل يقضه؛ حنثغربت الشمس و

  . يف أو عند أو إىل أو لكذا وإذا أو حني : فيقول
  . )١(فإن قال إىل رمضان، فانسلخ شعبان ومل يقضه؛ حنث: قال مالك يف املدونة

ل، ومل يقل فإن قال يف رأس الشهر أو يف رأس اهلالل أو يف اهلال: قال حممد
رأس اهلالل أو يف استهالل اهلالل أو يف اهلالل أو يف رؤيته أو يف دخوله أو يف 

  . )٢(حلوله؛ كان له يوم وليلة 
أن تكون له ثالثة أيام؛ ألن : يف اهلالل، ومل يقل يف رأس اهلالل: وأرى إذا قال

ا، إ ال أن يكون احلالف ال العرب تسميه أول ليلة والثانية هالالً، والثالثة والرابعة قمر
  .يعرف هذه التسمية، إال ألول ليلة أو الثانية، فيحمل على ما يقوله

عند اهلالل أو عند رأس اهلالل أو قال الستهالل اهلالل أو : وكذلك، إذا قال: قال
  . )٣(لرأسه أو لرؤيته أو لدخوله أو حللوله أو يئه؛ فله يوم وليلة من الداخل

وإن قال إىل؛ كان القضاء إىل . املبادرة بذلك عند استهالل الشهرألنَّ املراد : يريد
  . قبل حلول الداخل؛ ألن باا الغاية، فهي غاية التأخري 

  . )٤(له يوم وليلة من رمضان: وروى ابن وهب عن مالك أنه قال
؛ ألنه ال يصح انقضاء شعبان، )٥(إذا استهل رمضان، وانقضى شعبان سواء: وقوله 

  . قضى بأثر انقضائه: ومعىن قوله املقارنة. رمضانإال بدخول 
يف انقضاء شعبان أو إىل انقضائه فغابت الشمس : فقد قضى عند االنقضاء، وإن قال

وإن . يف ظرف للقضاء، فالقضاء يكون يف االنقضاء: من آخر شعبان؛ حنث، ألن 
  ـــــــــــــــــ

  ).٣/١٤٣ (املدونة   )١(
  ).٣/٢١٠(، والبيان والتحصيل )٤/١٨٦( والزيادات النوادر: انظر   )٢(
  .املصدرين السابقني: انظر   )٣(
  ).٤/١٨٦( والزيادات النوادر   )٤(
  ).٣/١٤٣ (املدونة: انظر   )٥(



 
 

  
 

٥٦٦  

]أ/١٤٦ط[  .الشهر؛ كان قضاؤه يف غري االنقضاء/ خرج

حني ينقضي شعبان؛ : وإن قال.  فغاية التأخري ما مل ينقض الشهرإىل: وكذلك قوله 
  . له يوم وليلة: مل حينث خبروجه، ويتعجل ما استطاع، وقد قال

  . إذا انسلخ شعبان؛ كان له يوم وليلة من رمضان، كقوله إذا انقضى شعبان: وإن قال
 يهل رمضان؛ يف انسالخ الشهر أو إىل أو النسالخه، فلم يقضه قبل أن: وإذا قال 

يف انسالخ اهلالل؛ كان له يوم : وإن قال. يف القضاء أو إىل انقضاء: مثل قوله. حنث
  .)١( وليلة

  :عند انسالخ :  إذا قالواختلف
، له يوم وليلة من الثاين: فقال مرة ٢(إذا انسلخ وعند انسالخه واحد( .  
  . )٣( األول؛ حنثذلك مبرتلة قوله يف، وإىل، فإن مل يقضه قبل خروج: وقال مرة

رى أو يدخل : وإن قال: وقال حممد حني ينقضي اهلالل أو حني يهل أو حني ينسلخ أو ي
أو جييء إذا مسى احلني يف مجيع ذلك؛ يعجل القضاء ما استطاع حني يدخل، وليس يف 

٤(ذلك حد( .  
حلول : وإن قال. وليلةيف حلول وإذا حل وحني حيل؛ له يوم : إذا قال: ويف املبسوط

  . )٥(إىل: رمضان، فغابت الشمس من آخر شعبان، ومل يقضه؛ حنث، كالذي يقول
واملراد بقوله حللول ويء وحني . )٦(له يوم وليلة: إذا قال لكذا: ويف كتاب حممد

وعند واحد.  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٨٥( والزيادات النوادر: انظر   )١(
 .املصدر نفسه: انظر   )٢(
  .املصدر نفسه: انظر   )٣(
  ).١٨٦ – ٤/١٨٥(املصدر نفسه : انظر   )٤(
  ).٤/١٨٦(املصدر نفسه : انظر   )٥(
  .املصدر نفسه   )٦(



 
 

  
 

٥٦٧  

  فصل
أو إذا انقضى العيد يف مبتدأ العيد ليقضينه إىل العيد أو يف العيد :  إذا قالواختلف

  :وآخره
. )١(إن حلف ال يصيب أهله إىل العيد، فأصاا ليلة العيد؛ حنث: فقال سحنون

  .ورأى أن أول العيد ليلته 
ال يصيبها حىت يصلي اإلمام وينصرف، فإن أصاا قبل ذلك؛ : وقال أصبغ

  .فجعل مبتدأ العيد بعد سالم اإلمام من الصالة. )٢(حنث
  .ثالثة أيام: له اليوم األول فقط، وقيل: فقيل:  إذا قال يف العيداختلفو

يوم العيد؛ كان األضحى : إن كان يف الفطر فاليوم األول، فإن قال: وقال سحنون
يف أيام : وإن قال. يف األضحى؛ فثالثة أيام: وإن قال. والفطر سواء، له اليوم األول

لصدر؛ فله إىل آخر أيام التشريق، وبقيته إىل إىل ا: التشريق؛ فأربعة أيام، وإن قال
  .)٣(الفجر، فإن طلع الفجر، ومل يقضه؛ حنث

 إن حلف ال كلمتك حىت الصدر أو إىل الصدر؛ فال يكلمه إال يف الصدر :وقال
مه يف األول؛ مل حينث. اآلخر ؛ فليكلمه يف )٤(وإن حلف ليكلمنه إىل الصدر. فإن كلَّ

مه ]ب/١٤٦ط[  . )٥( اآلخر؛ حنثيف/ الصدر األول، فإن كلَّ

  . )٦(إذا حلف أل قضينك إذا ذهب العيد؛ فأيام التشريق من العيد: وقال ابن القاسم
ا ٧(إن حلف ليقضينه يف العيد، فقضاه يف أيام التشريق؛ حنث: وقال أيض( .  

  .أحسنوقوله األول . فرأى أنَّ العيد اليوم األول؛ ألنَّ أول أيام التشريق اليوم الثاين

  ـــــــــــــــــ
  ).٤/١٩٢( والزيادات النوادر   )١(
 ).٤/١٩٢(ت  والزياداالنوادر   )٢(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٣(
  .يف الصدر): ٤/١٩٤( والزيادات يف النوادر   )٤(
البيان والتحصيل : انظر.مل حينث وكذلك قال ابن القاسم يف العتبية: ولكن قال) ٤/١٩٤( والزيادات النوادر   )٥(

)٣/١٦٣.( 
 ).٤/١٩٢( والزيادات النوادر   )٦(
   ).٤/١٩٢( والزيادات النوادر   )٧(

إذا علّـــــق [ 
ميينه بالعيـد    

 



 
 

  
 

٥٦٨  

 


 
ا فيه وقال مالك ا عرض ا حقّه إىل أجل أو دنانري، فأعطاه فيمن حلف ليقضني فالن 

  . )١(وفاء من حقّه؛ فال شيء عليه، مث كرهه
: عاة األلفاظ، واألخرى على مراعاة املقاصد، وهو إذا قالفالكراهية على مرا

  .دنانري أبني يف الكراهية، وإن وهبه الطالب ذلك احلق؛ مل يرب
وهذا على مراعاة األلفاظ، وعلى مراعاة املقاصد ال حينث؛ ألن املراد أن ال يكون 

ا ال يقضى ا، فإذا أمكنه منه وتركه؛ مل حينث إذا كانت اليمني مب. منه لدد عن القضاء
  .أو مبا يقضى ا، وال بينة عليه، فإن كانت عليه بينة؛ مل يرب

  . )٢(مث إن مضى األجل، ومل يقضه؛ حنث: قال أشهب
  . )٣(ال ينفعه إن قضاه بعد ذلك: وقال ابن حبيب
أن ال شيء عليه إن قضى يف األجل؛ ألنه إن كان باطنه على واألول أحسن ،

نه من ح   . قه؛ مل حينثالصحة، وقد مكَّ
وليكون القضاء بعد . وإن اتهم أن يكون أراد الطالب الرفق به، لئال حينث؛ فأظهر

ا، فقد قضاه قائم األجل؛ كان احلق .  
ين فأكثر؛ برا، ففات يف األجل وقيمته مثل الدا فاسد ا بيع وإن باعه بالدين عرض .  

اه بقية حقّه يف األجل؛  وإن مل يقضه حىت انقضى . بروإن كانت قيمته أقل، فوفَّ
  .األجل؛ حنث
  :إذا انقضى األجل والعرض قائمواختلف 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١٤٣ (املدونة   )١(
  ).٤/١٧٧( والزيادات النوادر   )٢(
 ).٤/١٨٤( والزيادات النوادر: انظر   )٣(



 
 

  
 

٥٦٩  

  . حينث: فقال سحنون يف العتبية
  . )١(ال حينث: وقال أشهب

 إن كان يف قيمته وفاء باحلق أن ال حينث؛ ألنه املويف عنده، والوجه الذي وأرى
وإن أراد بذلك ليقوم . الفساد، وقصد بت البيعوكذلك، إن كان عاملًا ب. قصده بيمينه

  . بعد األجل؛ حنث، ألنه قصد اللدد
ا، وا عيب فعلـم بالعيـب يف األجـل، فـردت                ا صحيح وإن باعه بالدين سلعة بيع

  /وإن رضـي بـه املـشتري، ويف قميتـها         . وقضى الثمن ثانية؛ مل حينـث، وإال حنـث        
ــث  ــدين؛ مل حين ــاءٌ بال ــةً وف ــاظ،   وإن ك. معيب ــاة األلف ــث علــى مراع ؛ حن ــلّ ــت أق   ان

ومل حينث على القول اآلخر إذا كانت قيمتها ساملةً مثل الدين، وهو غري عامل بالعيب؛ 
ألنه قصد الوفاء، ومل يلد .  

وإن مل يعلم بالعيب، إال بعد . وإن كانت يف األجل إعطاء قيمة العيب، وإالّ حنث
  . أحد القولنياألجل وقد كانت فاتت يف األجل؛ حنث على

وإن مضى األجل وهي قائمة؛ حنث على قول سحنون يف البيع الفاسد، ومل حينث 
  .على قول أشهب 

ا  ه مل يقصد لدد؛ ألن وهو أحسن.  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 .عليه، واهللا أعلم مل أقف    )١(

]أ/١٤٧ط[



 
 

  
 

٥٧٠  

  فصل
ومن باع سلعةً، مث حلف ال يضع من مثنها، فأقاله؛ حنث إن مل يكن فيها وفاءٌ 

  . وإن كان فيها وفاءٌ؛ مل حينث. بالثمن
؛ ألنّ التاجر خيف عليه الصرب، واألول أبني. حينث: وقيل. ن أنظره؛ مل حينثوإ

  .ويراه حسن معاملة، وال يعده وضيعة، وال خيف عليه ترك اليسري
. حنث:  فيمن حلف أن ال يهب لفالن، فتصدق عليه  قال ابن القاسمومن املدونة

  . )١(ملنفعةوإن أعاره؛ حنث، ألن أصل ميينه على ا
ا، فوهبه له؛ فال شيء عليه، : قال حممد وإن حلف على قريب له أن ال يعريه ثوب

إن كان سبب ميينه أنه أعاره فأفسده، أو حبسه عنه، أو كان يعاف لباس الناس ثيابه، أو 
  . )٢(فإن أراد قطع املنافع عنه؛ حنث. يريد صوا

ا؛ حنثوإن حلف أن ال يكسو امرأته، فأعطاها دراهم اش ا ثوب ومل ينو إن . ترت
  .كانت ميينه مبا يقضى عليه ا

 فإن حلف أن ال يعطيها دراهم، فكساها؛ حنث، إال أن يكون أراد بالدراهم خوف
أن تتلفها، ولو أعطاها يف األول دراهم يسرية مما ال تشتري ا كسوة، وال تستعني ا 

  .فيها؛ مل حينث
وه، فأعطاه دراهم، أو ال يعطيه دراهم فكساه؛ ولو حلف على أجنيب أن ال يكس

  . حنث يف الوجهني مجيعا، إال أن يقوم له دليل على أنه أراد عني ما حلف عليه
ا وقال ابن القاسم فيمن حلف ال أدخل دار فالن إال بإذن فالن، أو ال يقضي فالن 

إن دخل أو حقّه إال بإذن فالن، فمات الذي اشترط إذنه؛ مل ينتفع بإذن ورثته، و
  .)٣(قضى؛ حنث

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٤٤ (املدونة   )١(
 .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٢(
 ).٣/١٤٦ (املدونة   )٣(

ــاع [  مـــن بـ
 سلعة وحلف
ال يضع مـن    

ــها    ]مثنـــــ
 

 من حلـف    [
ــب  ال يهــــ
ــالن  لفــــــ
فتصدق عليه  

أو أعــــاره 
 



 
 

  
 

٥٧١  

 


 
  

قضينه رأس الشهر، فغاب الطالب وله وكيل مفوض إليه؛ دفع ومن حلف لغرميه لي
، أم ال. إليه، وبر ّيف ميينه، وبرئ من الدين وإن مل يكن . وسواء كان باملوضع سلطانٌ

ا إليه رفع إىل السلطان، وبر وبرئ  مفوض .  
وإن مل يكن سلطان أو مل يقدر على الوصول إليه، أو كان غري عدل؛ دفع إىل هذا 

  . ل أو غريه، وأوقفه على يديه، فيرب يف ميينه، وال يربأ من الدين الوكي
 ،ألنه مل يكن منه لدد ،وأشهد على وزنه أو عدده مث رجع به؛ بر وإن أتى باحلق

  . )١(وهو قول مالك يف كتاب حممد
؛مل وقد قيل لو دفع إىل بعض الناس لغري عذر من سلطان، وأشهد : قال حممد

وإن كان السلطان غري عدل، فرفع إليه وهو عامل أنه غري عدل؛ بر يف ميينه، . حينث
  . )٢(ومل يربأ من الدين

  . )٣(وإن مل يعلم ذلك من اإلمام؛ فال ضمان عليه: قال حممد
  .  أن يضمن وال يربأ؛ ألن الدين يف ذمته، وقد أخطأ على نفسهوأرى

 يف األجل، مث جاء الطالب بعد األجل فمطله؛ إن أشهد على احلق: وقال سحنون
  . )٤(مل حينث

إن حلف ليقضينه رأس الشهر إال أن يؤخره، فأخره : وقال مالك يف كتاب حممد

  ـــــــــــــــــ
 ).١٤٧ – ٣/١٤٦ (املدونة: وانظر). ٤/١٦٥( والزيادات النوادر   )١(
 ).١٦٦-٤/١٦٥( والزيادات النوادر   )٢(
  ).٤/١٦٦( والزيادات النوادر   )٣(
 .وفيه تفصيل أكثر مما ذكره املؤلف) ٤/١٦٦( والزيادات النوادر   )٤(

]ب/١٤٧ط[



 
 

  
 

٥٧٢  

اليمني : قال مالك. ما علي ميني: شهرا، مث قال املطلوب بعد حلول الشهر اآلخر
  . )١(عليه، فإن مل يقضه؛ حنث

بل نفسه، ومل يعلم احلالف، قالوإن: قال عسى به أن :  أنظره الطالب من قِ
  . )٢(جيزئه

  . )٣(هو يف سعة من ميينه: وقال ابن وهب
وعلى مراعاة . إال أن يؤخرين، فقد أخرين: وهذا على مراعاة األلفاظ؛ ألنه قال

  .وهو أحسن؛ ألنه قصد أن ال يلد، فإذا مل يعلم بتأخريه؛ فقد لد. املقاصد حينث
ا إذا غاب احلالف فقضى عنه بعض أهله من ماله أو مال الغائب، واختلف فقال  أيض

  . )٤( يرب:ابن املاجشون
  . )٥(ال يرب: وقال ابن القاسم

ا  وهو أبني إذا تأخر عن القدوم للقضاء عمد.  
ا حقّه إىل أجل، إال أن يؤخره، فأراد وقال ابن القاسم فيمن حلف ليقضني فالن 

ا، فسأل  ه إىل بلوغه، وزاده عشرين سفرالطالب أن يؤخره، وذكر مدة سفره، فأخر
يقضيه عند األجل األول، وإال : ليلة، مث مل يسافر ألنه خاف اللصوص، قال

]أ/١٤٨ط[  ../ )٦(حنث

وإن حلف . )٧(] فيمن حلف لريكنب هذه الدابة فماتت قبل غد فال شيء عليهوقال[
  . )٨(طعام، فسرِق؛ حنثليلبسن هذا الثوب أو ليأكلن هذا ال

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/١٧٠( والزيادات النوادر   )١(
 .املصدر نفسه   )٢(
  .املصدر السابق نفسه: انظر   )٣(
 ).٤/١٦٧( والزيادات النوادر: انظر   )٤(
 .املصدر نفسه: انظر   )٥(
  ).٤/١٧١( والزيادات النوادر   )٦(
  )ر: (ما بني املعكوفني ساقط من )  ٧(
 ).٣/١٤٧ (املدونة   )٨(



 
 

  
 

٥٧٣  

  . )١(ال حنث عليه: وقال أشهب
إال أن يكون اليمني مبا يقضى عليه به، ومل تعلم السرقة إال من قولهوهو أحسن ، .  

فال شيء :  فيمن حلف ليذحبن محامات يتيمه، فوجدها قد ماتت قبل ذلكوقال
  . )٢(عليه

  . )٣(حنث: ه، فوجدها حامالً يف كتاب األميان بالطالق، فيمن حلف ليبيعن أمتوقال

 فعلى هذا حينث الذي حلف ليذحبن احلمامات فماتت، واخلالف يف هذا راجع
إىل الوجهني املتقدم ذكرمها، فمن راعى األلفاظ أحنثه، ومن راعى املقاصد مل 

  .حينثه
ا بعتق عبده، فمات فالن بعد أن مضى قدر ما يضربه وقال فيمن حلف ليضربن فالن 

   .حنث : فيه
ق من الثلث ا أُعتِ ق من رأس املال، وإن كان مريض تِ ا أُع فإن كان احلالف صحيح .

ق من الثلث تِ وإن مات احلالف أُع.  
وإن ضرب أجالً فمات احلالف أو احمللوف عليه يف األجل فرط أو مل يفرط، وقد 

  . )٤(حلف بعتق أو طالق؛ فال شيء عليه
يمن حلف بطالق امرأته أن يبيع عبده إىل شهر  فوقال ابن كنانة يف كتاب املدنيني

إن فرط يف بيعه ولو شاء باعه؛ فقد وقع الطالق، ألنه مل : فمات العبد يف الشهر، قال
  . )٥( يبق له شيء يرب فيه

  . حنث إن فرط: ولو حلف بالطالق أن خيرج بامرأته إىل شهر فماتت: قال

  ـــــــــــــــــ
 ).٤/٢٤٦( والزيادات النوادر   )١(
 ).٣/١٤٨ (املدونة   )٢(
 ).٤/٢٠٥ (املدونة: انظر   )٣(
 ).٣/١٤٨ (املدونة   )٤(
 . واهللا أعلم . مل أقف عليه    )٥(



 
 

  
 

٥٧٤  

  . ولو مات هو قبل أن خيرج ا؛ ورثته: قال
والفرق بينهما أن املرأة حني ماتت يأيت األجل، وليس له شيء يرب فيه، وإن : لقا

  .مات هو كان مبرتلة من طلق بعد املوت، وقد يطلق املريض فترثه
إن مل أضرب غالمي قبل اهلالل فامرأته طالق، : ، فيمن قال)١(وقال ابن أيب حازم

دي أبني من كل شيء، وهي أمره عن: فمات العبد قبل اهلالل، وقبل أن يضربه، قال
  . )٢(طالق

 يف احلنث إذا ضرب أجالً، وجعاله مبرتلة من مل فسوى ابن كنانة وابن أيب حازم
يضرب األجل، ورأيا أن أجل اآلخر حياة احلالف فأحنثاه مبجرد اللفظ؛ ألن كليهما 

، فلم يوجد  فهذا جعل لنفسه أن يضرب ما بينه وبني شهرٍ،. حلف ليوجدن منه فعلٌ
  . واآلخر فسح لنفسه أن يضرب ما بينه وبني أن ميوت

  
  انتهى كتاب األميان

  
  


  ـــــــــــــــــ

 متام أو أبو عبد اهللا املدين، اإلمام الفقيه سلمة بن دينار، األسلمي موالهم، أبو: عبد العزيز بن أيب حازم    )١(
العابد، مسع من أبيه، ومن اإلمام مالك، وتفقه مع مالك على ابن هرمز، وكان إمام الناس يف العلم والفقه 
بعد مالك، ولد سنة سبع ومائة، وتويف باملدينة فجأة وهو ساجد يف الروضة الشريفة، يوم اجلمعة، أول 

، سري أعالم النبالء )٢/٦٧٥(ترتيب املدارك : انظر. غريها: ومثانني ومائة، وقيليوم من صفر، سنة أربع 
)٨/٣٦٣.(  

 .واهللا أعلم . مل أقف عليه   )٢(



 
 

  
 

٥٧٥  








 
 

  
 

٥٧٦  

q)١(  
 )٢(   


 

  النيب به ما أمر لأو عز ويبشر ، وجلّ أن يبلغ الرسالة يدعو إىل اهللا 
  .من غري قتال النارمن وحيذر من عصاه ، من أطاعه باجلنة

مث أُ،)٥(]به [مرؤ ومل ي،)٤( له يف القتالنَذِمث أُ بقتال من قاتمِ   )٦(هلر 
 مث بقتال ،مل يقاتله مث بقتال من يليه قاتله أو ،)٧(]دون من مل يقاتله[

  ـــــــــــــــــ
 ) .ق(زيادة من    )١(
ا بقصد ااهد   )٢( ٢/٣(حاشية العدوي . أحلقوه بالعبادات اعتبار(  

ا. مشتق من اجلهد وهو التعب:  يف اللغةواجلهاد سلم كافرا غري ذي عهد إلعالء كلمة اهللا أو قتال م: وشرع
  ).١/٢٢٠(، شرح حدود ابن عرفه )٣/١٣٤(لسان العرب : انظر. حضوره له أو دخول أرضه له

 ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ﴿: أخرج البخاري يف التفسري، باب قول اهللا تعاىل  ) ٣(

¼ » º ¹ ﴾)كان النيب : ، قالب، عن أسامة بن زيد )٣/٢١٢) (٤٥٦٦وأصحابه  
 قال اهللا عز وجل،ويصربون على األذى، يعفون عن املشركني وأهل الكتاب كما أمرهم اهللا :﴿ °  

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾وقال اهللا، اآلية  :﴿ ̀  _ ^
i h g f e d c b a﴾وكان النيب ،  إىل آخر اآليةل العفو ما أمره  يتأو

قال ابن أيب ابن ، ا فقتل اهللا به صناديد كفار قريش بدر فلما غزا رسول اهللا ،حىت أذن اهللا فيهم؛ اهللا به
   . على اإلسالم فأسلموا فبايعوا الرسول .ه قد توجهذا أمر: سلول ومن معه من املشركني وعبدة األوثان

بن اد الرمحن ابن عباس أن عب، عن )٣-٦/٢) (٣٠٨٦ (، باب وجوب اجلهادوأخرج النسائي يف اجلهاد
ا لهعوف وأصحاب  أتوا النيب يا رسول اهللا:فقالوا،  مبكة ،وحنن مشركون إنا كنا يف عز ،ا صرنا  فلما آمن

 فأنزل اهللا عز ،وا فكفّ،رنا بالقتالمِلنا اهللا إىل املدينة أُ فلما حو. فال تقاتلوا،رت بالعفومِإين أُ :فقال. أذلة
  ). ٣٠٨٦(وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي . ﴾a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴿ :وجل

  .بالقتال ): ر(يف    )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  .فاته ): ط(يف    )٦(
  ).ر(سقط من    )٧(

البدء بالدعوة [
 ]قبل القتال

التدرج يف [
 ]فرض القتال



 
 

  
 

٥٧٧  

1﴿ :أل/ قالف ،)١(ةاملشركني كافَّ  0  /  .  -  ﴾)٢(.  
 :وقال، )٤( Z Y X WZ  ] ]  :وقال، )٣(﴾r q p o﴿ :وقال

﴿¸ ¶ µ﴾)٥(.  
   :  سبحانهفقال، مث أبيح القتال بعد اهلجرة،  مبكةمقامهاألمر على ذلك  كانف
﴿ 1 0 / . -+ * ) ( ' & % $ # " ! 

2﴾)٦(.  
أا أول آية : )١٠( والزهري وسعيد بن جبري وابن عباس بكروهذا قول أيب
  .)١١(نزلت يف القتال

  . )١٢(﴾È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿: وقال
  .)١٤(اال تقتل امرأة وال صبين  أ: املراد: وقيل. يقاتل)١٣( قتال من مل:واالعتداء

  ـــــــــــــــــ
فإذا ، أمرت أن أقاتل الناس؛ حىت يقولوا ال إله إال اهللا :  قال رسول اهللا :قال،  عن أنس بن مالك  ) ١(

، ها حبقّ فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهلم إالّ؛ وذحبوا ذبيحتنا،واستقبلوا قبلتنا، وصلوا صالتنا، قالوها
  ) .١/١٤٦) (٣٩٣(أخرجه البخاري يف الصالة، باب فضل استقبال القبلة .  وحسام على اهللا

  ) .٤٥(األحزاب   ) ٢(
  ) .٤٨(شورى ال  ) ٣(
  ) .٨٢(النحل   ) ٤(
  ) .٢٢(الغاشية   ) ٥(
  ) .٣٩(احلج   ) ٦(
  ).١٧/١٧٢(تفسري ابن جرير : انظر  ) ٧(
  ).١٧/١٧٢(، وتفسري ابن جرير )٦/٤١١(سنن النسائي الكربى : انظر  ) ٨(
  ).٥٨، ٦/٥٧(الدر املنثور : انظر  ) ٩(
  ).٦/٤١١(سنن النسائي الكربى : انظر )١٠(
   .جلهادا): ر(يف   )١١(
  ) .١٩٠(البقرة  ) ١٢(
  .ال): ر(يف   )١٣(
  ).٤٦٣- ١/٤٦٢(احملرر الوجيز البن عطية : انظر ) ١٤(

]ب/١١٣ق[



 
 

  
 

التأويل وعلى .  من كان منه قتالٌواأن يقاتل:  مفهوم اآليةألنَّ؛ واألول أحسن
وهذا خروج عن . وإن مل يقاتل،  على القتالةمن كانت له قدر: املعىن، اآلخر

  ./الظاهر 
  .)١(﴾ $ % & '﴿: ه سبحانه على األول قولويدلُّ
   . وقد كان منهم قتال،)٢( أهل مكة: يعين

:  مث قال،)٣(﴾ z y x w } | { ~ �﴿: وقال سبحانه
﴿¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©()يف وقال . )٤

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿: آخرين

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾)٥( .  
   .)٦(دون من مل يقاتل،  يف قتال من قاتلنزلت: قال ابن حبيب

   .)٧(وفيها اختالف، وهو أحسن ما قيل فيها
  ـــــــــــــــــ

  ) .١٩١(البقرة   ) ١(
  ).٣/٢٤٢(، تفسري القرطيب )١/٤٦٣(، احملرر الوجيز )٣/٢٩٣(تفسري الطربي : انظر  ) ٢(
  ).٩٠(النساء   ) ٣(
  ).٩٠(النساء   ) ٤(
  ).٩١ (النساء  ) ٥(
  ).٢٥٦ – ٣/٢٥٥(النوادر والزيادات    )٦(
يظهرون . من مكة: وقيل. أكثر أهل التفسري على أا نزلت يف منافقني يزعمون أم مؤمنون من أسد وغطفان   )٧(

اإلميان عند املؤمنني، والكفر إذا رجعوا إىل قومهم، فهؤالء إذا اعتزلوا القتال ومل ينقضوا الصلح، وكفّوا 
، وتفسري البغوي )١٠/٢٧٩(التفسري الكبري  للفخر الرازي : انظر.  ال جيوز قتاهلم، وال قتلهمأيديهم؛

  ) .٥٣٥-١/٥٣٤(، وتفسري ابن كثري )١/٤٦١(
. وهو قول قتادة. ال نقاتلك وال نقاتل قومنا: ، وقالوا‘إا نزلت يف قوم أرادوا أخذ األمان من النيب : وقيل  

  .) ٢/١٦٠(زاد املسري : انظر
وذهب ابن عطية إىل أن اآلية حض على قتل هؤالء املخادعني إذا مل يرجعوا عن حاهلم إىل حال اآلخرين   

= 

٥٧٨  

 ]ب/٦٥ط[



 
 

  
 

٥٧٩  

$ % & ' ﴿: فقال، دتبعبت داره دون من ر بقتال من قرمِمث أُ

(﴾)١(.  

   .)٢(﴾² ³́ ﴿: فقال، ة املشركنيمث بقتال كافَّ

  .﴾$ % & ' ) ﴿: قوله أول آية نزلت يف القتال :وقيل
ا فإن آية وأيض، براءة )٤(]سورة[ سورة احلج نزلت قبل ألنَّ؛  صحيحغريوهذا 

م األمر بالقتال ولو تقد،  ثانٍ)٥(]نص[والوجوب حيتاج إىل ، اإلباحةتضمنت احلج 
   . به عن اإلباحةىكتفال

٦(﴾$ % & ' )﴿: وله سبحانهمعىن قيف ا واختلف أيض( ،ن م
  . ؟ قاتلومن املُ، املأمور بالقتال

 : قال، وهو قول مالك يف كتاب أشهب. املدينة بقتال من يليها أهلُاملأمور: فقيل
  .رى بعد ذلكمث تفرقت القُ
ن ذلـك   وأ ، مـن يلـيهم     قـومٍ   يقاتل كلُ  . املدينة وغريهم   بذلك أهلُ  املأمور: وقيل

 =  ـــــــــــــــــ
ه أبو حيان. املعتزلني امللقني للسلم والبحر احمليط )٢/٩١(احملرر الوجيز : انظر. واستحسن كالم ،

)٣/٣٣٢. (  
  ).١٢٣(التوبة   )١(
  ).٣٦(التوبة   ) ٢(
  ).٣/٩٧(، واحملرر الوجيز البن عطية )١/١٤٤(رآن البن العريب أحكام الق: انظر  ) ٣(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).١٢٣(التوبة   ) ٦(
  ).١/١٤٤(أحكام القرآن البن العريب   ) ٧(

]أ/١١٤ق[



 
 

  
 

٥٨٠  

ـا، ا أنه ال ميكن قتـال مجيـع الكفـار         كان معلوم  )١( إذ ؛وجل  عز  من اهللا  حكمةً وأن  مع 
ــن ــة / [املمك ــال طائف ــرب أوىل   .)٢(]قت ــو أق ــن ه ــان م ــأمن  ؛ فك ــه ال ي ــد ألن    عن

االشتغال بقتال من بعهجود ٤(راري املسلمنيذ على )٣( من هو أقربم(.  
 ،على من يلي الكفار  اجلهاد)٦(]فرض[بقي  ملا فتحت مكة :)٥(الداوديوقال 
وسقط عمن بعكان الفرض ؛ كثرية من املسلمنيإذا كان بني العدو مدنٌ: قولي، منهم د 

  .)٧(همءورامن  هلم دون هعلى من هو مواجِ
 لقول اهللا عز؛  يف أول اإلسالم وقبل أن يكثر الناس على األعيانهاداجلوقد كان 

 ¹ ﴿:  فقال،)١٠( مث على الكفاية.)٩(امجيع: قيل. )٨(﴾ " #!﴿: وجلّ

 ½ ¼ » º﴾)١١(.  
  ـــــــــــــــــ

  .إذا): ط(يف    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  .قرب): ر(يف    )٣(
طبعة التركي، والكشاف ) ٤٣٥-١٠/٤٣٤(، اجلامع ألحكام القرآن )٤٣٦- ٤/٣٥(احملرر الوجيز : انظر  ) ٤(

)٢/٣٠٩.(  
، الفقيه املتفنن، كان بأطرابلس، مث انتقل إىل تلمسان، وله أمحد بن نصر أبو جعفر األسدي الداودي    )٥(

ا، القاضي يف  ا فاضالً، عاملًا متفنن شرح املوطأ، والنصيحة يف شرح البخاري، والواعي يف الفقه، وكان فقيه
  ) .١/١٦٥(والديباج املذهب ) ٧/١٠٢(ترتيب املدارك : انظر. هـ٤٠٢مؤلفًا جميدا، تويف بتلمسان سنة 

  ) .ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ). ١/١٢١(عمدة القاري للعيين : انظر  ) ٧(
  ).٤١(التوبة   ) ٨(
 ، التقييد على ذيب املدونة)٢/٤٢٢(، أحكام القران البن العريب )٣١٩، ٤/٣١٨(احملرر الوجيز : انظر  ) ٩(

  ).٥٣٦ص (للرباذعي 
  ). ٤/٣١٩(احملرر الوجيز : انظر  )  ١٠(

 فخرج بالقيد األخري فرض .ن يتواله وال يقصد به عني م، يراد به حصوله،هو كل مهم ديين: وفرض الكفاية  
رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب : انظر. ويسقط بفعل البعض، ب على اجلميعما وج: أو هو. العني

 ).١٢ ص( للبعلي  القواعد والفوائد األصولية،)٣/٣٣(املنثور ، )١/٥٠٢(
  ).١٢٢(التوبة  ) ١١(

حكم اجلهاد [ 
]أول اإلسالم 



 
 

  
 

٥٨١  

 9 : ﴿:  مث قال،)١(﴾! " # $ % & ' ) (﴿: وقال

< ;﴾)٣)(٢(.   

ا قبل فتح مكة كان اجلهادومل خيتلف أنَّ قوله تعاىلب  فرض :﴿ " !

   ./ا من اآليه وبغري،)٤(﴾#
  .  ؟لفتح بعد اواختلف هل ذلك باقٍ

ــذهب ــربمة  ف ــن ش ــر واب ــن عم ــحنون )٥( اب ــوري وس ــيس  :  والث ــه ل ــوم[أن  )٦(]الي
  ./ عليهمبفيج، افر اإلمام أحدن إىل أن يستفرضٍب

وليس اليوم ، ا يف أول اإلسالم فرض كان اجلهاد:)٨(قال سحنون يف كتاب ابنه
هم ديكون جهاو ، فيجب أن يطيعوه، الناس بعضرياإلمام أن يغ إال أن يرى ،فرضب

  ـــــــــــــــــ
  ).٩٥(النساء   ) ١(
  ).٩٥(النساء   ) ٢(
  ).١٨٠ص (، التلقني )١/٣٥٧(فريع الت: انظر  ) ٣(
  ).٢١٦(البقرة   ) ٤(
، أبو شربمة الضيب الكويف الفقيه، عامل الكوفة يف زمانه مع أيب حنيفة، عبد اهللا بن شربمة بن الطفيل: هو  ) ٥(

تويف . واثلة وغريهم طفيل عامر بن  وعبد اهللا بن شداد بن اهلاد وأيب روى عن أنس . عداده يف التابعني
 ) .١٧/١٠٩(، الوايف بالوفيات )٦/٣٤٧(، سري أعالم النبالء )١٥/٧٥(ذيب الكمال : انظر. هـ١٤٤سنة 

  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٦(
عمدة النقل عن ابن شربمة يف : وانظر). ١/١٤٤(نقله ابن العريب عنهم، عدا ابن شربمة يف أحكام القرآن   ) ٧(

  ) .١/١٢١(القاري للعيين 
 بن سعيد التنوخي، تفقه بأبيه، ورحل إىل املدينة فسمع ا من أيب مصعب الزهري حممد بن سحنون  )٨(

ا يف الفقه، عاملًا باآلثار، ومل يكن يف عصره أحذق بفنون العلم منه، وذب عن مذهب  وغريه، وكان إمام
ل األهواء، وجلس يف جملس أبيه بعد موته، وأكثر من التأليف يف احلديث والفقه وفنون مالك، ورد على أه

والديباج املذهب ) ١/٤٢٤(ترتيب املدارك : انظر. هـ، ودفن بالقريوان٢٥٦من العلم، وتويف سنة 
  ).١٢٧ص(

 ]أ/٦٦ط[

ب/١٢٨س[



 
 

  
 

٥٨٢  

   . من بيت املالهموما يصلح
 ،ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية  : إىل قول النيب ذلكوأظنه ذهب يف 
  . وإذا استنفرمت فانفروا

  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١٨(النوادر والزيادات   ) ١(
، ومسلم يف احلج، باب )٢/١٣) (١٨٣٤(قتال مبكة أخرجه البخاري واللفظ له يف احلج، باب ال حيل ال  ) ٢(

  . {، عن ابن عباس )٢/٩٨٦) (١٣٥٣(حترمي مكة 



 
 

  
 

٥٨٣  

  فصل 
 فيجب على من ،)١(  وم قوة على قتاهلم بأن يرتل العدو بقومٍهاداجل نيتعيوقد 

   .)٢(همي ويلقوا بأيد،وال جيوز هلم الترك، نزل م القتال
،  به العدو إذا كان من نزل م غري قادرين على قتاهلميرتلوجيب على من مل 

مىت نفروا إليهم مل ، دٍعونوا على بإال أن يك،  نفر إليهم هؤالء استنفروهم)٣(مىتوكان 
  . )٥( عنهم)٤(انفصاهلمإال بعد ، همويدرك

ن اجلهادويتعيإذا كانوا قادرين على أن  اذ األسرى من أيدي العدوقا باستن أيض
 ! " # $ % & ' ) ( * ﴿ :ّ وجلاهللا عزقول ل ؛وهمذيستنق

5 4 3 2 1 0 / . - , +﴾)٦(.   
ن فيها من املستضعفني من الرجال  مذقَنتسي، ل أهل مكة قتالَ)٧(]أل هللاُيريد ا[

  .)٨(والنساء والولدان
ــ ــوال  ن هلــم وإذا مل تك ــت هلــم أم ــال وكان ــى القت ــدرة عل ــداء،ق    /  وجــب الف

 .الفـداء وكانوا باخليار بـني القتـال       ؛   وإن كانت هلم قدرة على القتال وهلم أموال        .منها
   . ميتثلوا أحد أمرينذلك واجب عليهم أنو

  .)٩(أن يكون املسلمون على النصف من العدو  على القتالةردواعتبار القُ
  

  ـــــــــــــــــ
  .قتاله): ر(يف    )١(
  ).١/٣١٥(، عقد اجلواهر )٢٠٥ص (، الكايف )٣/١٨(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  .من): ط(يف   )٣(
  .فصوهلم): س(يف    )٤(
  ).١/٣١٦ (، عقد اجلواهر)٢٠٥ص (الكايف : انظر  ) ٥(
  ).٧٥(النساء   ) ٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني سقط من    )٧(
  ).٢/٦٠٢(احملرر الوجيز : انظر  ) ٨(
 ).٢/٧(حاشية العدوي : انظر  )  ٩(

ب/١١٤ق[
مىت جيب [ 

الفداء باملال 

 يف أحوال يتعين [
 ]فيها القتال 

 إذا نزل م [
 ]دو الع

 إذا نزل بقوم [
ا  فاستنفروا قوم

الستنقاذ األسرى[ 

املعترب يف [ 
درة   ]القُ



 
 

  
 

٥٨٤  

  .ة ؟  أو القو)١( هل املراد النصف يف العددواختلف
   املائـة مـن      فـال تفـر    ، يف العـدد   / األكثـر مـن القـول أن ذلـك         :قال ابـن حبيـب    

  .ا وأكثر سالح،ادلَ ج وإن كانوا أشد،املائتني
  .ة يف القو)٣(]ذلك: [وقال مالك وابن املاجشون

 ة بعض يف القومن وال أعلمهم خيتلفون أنه مىت جهل مرتلة بعضهم :  قال الشيخ
 العرب ،كانوا )٥(أهل الكفر أصناف أي وقد ورد القرآن بالعدد ،العددبم خماطبون أ

]ب/٦٦ط[   .الشجاعة/ وإن اختلفت، قرف ومل ي يف ذلك سواء)٧( والروم)٦(والفرس

ن مل خيالطوه أن وال شك إال حني القتال)٩( ومل يعاينوه،)٨(فيمن كانوا يقاتلونه م ، 
   .قاوهذا من تكليف ما ال يط،  يف الشجاعةهف يعرف مرتلة من مل خيالطيفك

  
  

 

  ـــــــــــــــــ
  .العدة): ر(يف    )١(
  ).١٩٧ص (، قدوة الغازي البن أيب زمنني )٣/٥٠(النوادر والزيادات   ) ٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٣/٥٠(لنوادر والزيادات ا  ) ٤(
  .الكفار): س، ر، ط(يف    )٥(
رس  )  ٦( معجم . ، وتعرف اآلن بإيران والية واسعة وإقليم فسيحينسبون إىل بالد فارس، وهي. فارسي:  مجعالفُ

 )٧١١ص (، املعجم الوسيط )٦/١٦٣(، لسان العرب )٤/٢٢٦(البلدان 
ينتمون إىل عيصو بن . رومي: أمة من الناس كانت تعيش يف بالد واسعة تنسب إليهم، واحدهم: الروم  )  ٧(

 )١٢/٢٥٨(، لسان العرب )٣/٩٧(معجم البلدان . إسحاق النيب عليه الصالة والسالم
  .فيمن كانوا يقاتلوه ومل خيالطوه): ر(يف    )٨(
 .ومل يقاسوه): ر(يف    )٩(

]أ/١٦٦ر [



 
 

  
 

٥٨٥  

)١( 

  
L ﴿:  وقوله، )٢(﴾Ò ÑÕ Ô Ó ﴿ :أل قول اهللا األصل يف ذلك 

Q P O N M﴾)٣( .  
ر من أطاع باجلنةيبش و،)٥(إىل اهللا )٤(وةَنت هذه اآلية وما أشبهها الدعفتضم، 
مبا  مل إعالمهبمل جيز القتال قبل البالغ وق؛ ذلككان  وإذا  .النارمن  ىر من عصوحيذِّ

   . من ذلك)٦(يراد منهم
  .)٧( اإلسالمأمرن مل يبلغه  يف وجوب الدعوة قبل القتال ملوال خالف
  . ؟ هل يدعى أم ال :)٨(]قبل القتال [ قول مالك فيمن بلغته الدعوةواختلف

  .)١٠(واجبة ومستحبة ومباحة وممنوعة: والدعوة فيمن بلغته على أربعة أوجه
تاجليوش العظام  افأمرتل مبن ييغلب على الظن و م، ال طاقة هلم بقتاهلمرى أ
 ال يقبل م وقد جيهلون ويظنون أ. أجابواوا إىل اإلسالم أو إىل اجلزيةع دىتأم م

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(قط من ما بني املعكوفني سا   )١(
، )إنا أرسلناك باحلق بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا: (والذي يف املخطوط: أقول). ٢٤(، فاطر )١١٩(البقرة   ) ٢(

ساخ بني آيتني، وليس يف كتاب اهللا مما يقرب من هذا، إال قول اهللا تعاىل يف األحزاب  ويبدو أنه خلط من الن
)٤٦، ٤٥ :(﴿8 7 6 5 4 31 0 / . - , +﴾.  

  ).٦٧(املائدة   ) ٣(
 .الدعاء): ط(يف    )٤(
  .إليه): س، ر، ط(يف    )٥(
  .ما يريد منه): ط(يف    )٦(
  ).٢/١٧٦(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )١/٣١٧(، عقد اجلواهر )١/٣٩٤(املعونة : انظر  ) ٧(
  ).ق(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
النوادر : انظر. حنون أنّ دعوم أصوب، إال أن يعاجلوا املسلمنيونقل س. نقل عنه ابن حبيب أنه ال يدعى  ) ٩(

  ).٣/٨٢(وعن أصبغ وجوب الدعوة كما يف البيان والتحصيل ). ٣/٤٢(والزيادات 
 ).٣/٤٠٣(الذخرية : انظر)  ١٠(

وجوب الدعوة [
 ]قبل القتال

من جتب [ 
 ]دعوم 



 
 

  
 

٥٨٦  

 )٢(]هلؤالء[الدعوة ، فن تأخرهم عن دخوهلم يف اإلسالم تقدم مِ)١( اآلن ملاذلك منهم
  . واجبة
   .حبةتكانت مس؛ وال يغلب على الظن قبوهلم ، إن كانوا عاملني بقبول ذلك منهمو

  . كانت مباحة؛  قبوهلمرجوإن مل ي
   نـــذار إ/  أن يكـــون يف ذلـــك )٣(ونوخيـــش، ةوإن كـــان املـــسلمون قلّـــ  

   .كانت ممنوعة؛ رهمذوأخذهم حل، باملسلمني
  .يتيكره التبأ :بن عبد احلكما يف خمتصر فقال مالك، )٤( يف تبييتهمواختلف
  .بن األشرف لعنه اهللاقصة كعب ب واستشهد ،بن املوازاحممد وأجازه 

   :  ذلك على ثالثة أوجه: قال الشيخ
   .فمن كان جتب دعوته ال جيوز تبييته

  . يكره التبييت؛ ومن ال جتب وتستحب الدعوة
 املسلمني إال أن خيشى على، ا جائزكان التبييت؛ ومن كانت الدعوة مباحة فيهم

أن يؤتى عليهم   اليت خياف)٩(ضعا بالبلد وباملو)٨(هل الناسجلل عليهم ليالً خِ دمىت
   .منها

يعلم وال ، هم املكر واخلديعةعم  ويستعمل، مل يؤذنوا حبرب؛القتالُ توجه وإذا

  ـــــــــــــــــ
 .كما): ط(يف    )١(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
 . وخيشى): س(يف    )٣(
  ).٥٣٩ص (التقييد : انظر. أن يغار عليهم بالليل: التبييت  ) ٤(
، )٢/٥٤٣(، البيان والتحصيل )٣/٢ (املدونة: انظر.  حىت يدعونروى عنه ابن القاسم أنه ال يرى التبييت  ) ٥(

  ).ورأيته يكره التبييت: (وفيه
  ).٣/٤٠(والزيادات النوادر : انظر  ) ٦(
)٧ (   وقصة تبييت أصحاب النيب لكعب بن األشرف أخرجها البخاري يف املغازي، باب قتل كعب بن األشرف 

كعب بن األشرف   والسري، باب قتل ومسلم يف اجلهاد، {، عن جابر بن عبد اهللا )٣/٩٩) (٤٠٣٧(
  ) .٣/١٤٢٥) (١٨٠١ (طاغوت اليهود

  .جبهل): س(يف    )٨(
 .باملوضع): ر(يف    )٩(

  ]أ/١١٥ق[
من متنع [

  ]دعوم 
حكم تبييت [ 

 ]العدو 

 من تستحب [
 ]دعوم 

بييتأحوال الت[



 
 

  
 

٥٨٧  

 )٢(أنه أغار على بين املصطلق وقد ثبت عن النيب ،  اهلجوم عليهم باحلرب)١(حبني 
   .ال يؤذنوا حبربأن و،  سقوط الدعوة:هانففيه وج، )٤(]وهم غارون[

  ادعهــم لإلســالم، وأخــربهم مبــا    >:   لعلــيوقــال /،ودعــا أهــل خيــرب  
 لـك مـن    خري)٦(]اواحد[ن يهدي اهللا بك رجالً  فواهللا أل  ،)٥(]وجل عز هللا[ جيب عليهم 

  .<ممحر النع
ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال >: حني بعثه إىل اليمن  )٨( ملعاذ بن جبلوقال

  .احلديث< ...اهللا
  

  

  ـــــــــــــــــ
  .وال يعلموا خبرب : ، ولعله هو الصواب ، ويف غريمها ) س(و ) ق(كذا يف    )١(
. جذمية بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر: بطن من خزاعة، ينسبون إىل: بنو املصطلق  )  ٢(

 ،> عتقها النيب، وقعت يف األسر يف غزوة املريسيع، فأكؤمنني جويرية بنت احلارث أم امل: منهم
 )٣/٢٢٠(للجزري اللباب يف ذيب األنساب . هـ٥٥ونكحها وماتت 

  ).٣/٤٠(النوادر والزيادات : وانظر). ر(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
، )٢/٢١٩) (٢٥٤١(ب رقيقًا فوهب وباع وجامع احلديث أخرجه البخاري يف العتق، باب من ملك من العر   )٤(

من ) ٣/١٣٥٦) (١٧٣٠( والسري، باب جواز اإلغارة على الكفار الذي بلغتهم الدعوة ومسلم يف اجلهاد
  . {حديث ابن عمر 

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 ، ومسلم واللفظ له يف )٢/٣٤٤) (٢٩٤٢( الناس  والسري، باب دعاء النيب  اجلهادأخرجه البخاري يف  ) ٧(

من حديث سهل بن سعد ) ٤/١٨٧٢) (٢٤٠٦ (فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أيب طالب 
}.  

وس بن عائذ بن عدي بن كعب اخلزرجي البدري، شهد  بن أمعاذ بن جبل بن عمروهو أبو عبد الرمحن،   )  ٨(
ا ا، بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن فقيه تويف وهو ابن مثان وثالثني سنة يف طاعون . العقبة شاب

، سري أعالم النبالء )٥/٢٠٤(أسد الغابة : انظر. ورحجه ابن األثري. عمواس سنة سبع أو مثان عشرة
)١/٤٤٣. ( 

، ومسلم يف اإلميان، باب الدعاء إىل )١/٤٣٠) (١٣٩٥(ه البخاري يف الزكاة، باب وجوب الزكاة أخرج  ) ٩(
  . {من حديث ابن عباس ) ١/٥٠) (١٩(الشهادتني وشرائع اإلسالم 

 ]أ/٦٧ط[



 
 

  
 

٥٨٨  

  فصل
 إىل واوكلها راجع إىل أن يدع، وهي على أقسام، وصفة الدعوة هلم خمتلفة
  . وا الرجوع عن الوجه الذي به كفر

ــش ــريش )١(ركوفم ــم ق ــة باألنورقِ ــموأنّ، )٢(لوهي ــه  ،  / اهللا خلقه ــون ل   وجيعل
،  إله واحدهوا أنوأن يقر،  إىل الرجوع عن هذيننو فيدع.)٤(ةوينكرون النبو، )٣(اكًيشر

   .)٥( وبالرسالة
ا)٦(اهللاعزير ابن :  يقولامشركًمنهم فمن كان  ا اليهودوأم أن )٧(، ومنكر نايكون نبي 
 ُأيدعون إىل الرجوع عن هذين الوجهنيف ؛)٨(ل إليهمسِر .   

ا بأنَّومن كان مقراهللا إله واحد ؛  إليهم)٩( للرسالةا منكردوا إىل اإلقرار أنه مرسل ع
  . إليهم

ه إله  فيدعون إىل الرجوع إىل أن،)١١(لرسالةل و)١٠(لوحدانيةلمنكرة  والنصارى
   . ر بالرسالةوإىل اإلقرا، واحد

  ـــــــــــــــــ
  .فشرك): ر(يف    )١(
 شيء ومالكه اإلقرار بأن اهللا تعاىل هو رب كلِّ>: هو ما يصطلح عليه يف كتب التوحيد بالربوبية، الذي هو)  ٢(

 )١٩-١٧ص (تيسري العزيز احلميد : انظر. وليس مراده توحيد العبادة؛ إذ مل يكونوا مقرين به. <وخالقه
 ).٢٦ص (تيسري العزيز احلميد : انظر  )  ٣(
 ).٣/٨٩٩(، الصواعق املرسلة البن القيم )٢/٢٣٥(امللل والنحل للشهرستاين : انظر  ) ٤(
  ).٣/٤٤ (النوادر والزيادات: انظر  ) ٥(
  عن بعض اليهود- اهللا -حكى : (قال الرازي) . ٣٠: التوبة (﴾ o n m l k﴿: قال اهللا تعاىل)  ٦(

  ) .٤/٧٥(التفسري الكبري ). وذلك شرك. املسيح ابن اهللا: قوهلم عزير ابن اهللا، والنصارى قالوا
وروي أنه مل يقلها إال .  تقول هذه املقالة من اليهودالذي كثر يف كتب أهل العلم أن فرقة : (وقال ابن عطية  

 ) .٢٩٣، ٤/٢٩٢(احملرر الوجيز ). فنحاص
  .فمنكرون): س(يف    )٧(
   .نيب أرسل إليهم ): ر(يف    )٨(
  .منكر الرسالة): ر(يف    )٩(
 ) .٣/١٨٢(اجلواب الصحيح البن تيمية : يف عقيدة التثليث لدى النصارى: وانظر. الوحدانية): ط(يف   )١٠(
 ).١/١٢٠(اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية : انظر)  ١١(

]أ/١٢٩س[
صفة دعوة [ 

 ]املشركني 

 صفة دعوة [
 ]اليهود 

 صفة دعوى [
 ]النصارى 



 
 

  
 

٥٨٩  

  . )٢(فيدعون إىل اإلقرار ذين الوجهني،  لأللوهية والرسالة)١(ةمنكر واوس
 ،ون باأللوهيةقري )٦(وقوم.  الرسالة)٥(، وينكرون املالئكة)٤(يعبدون(٣) ئونوالصاب

  .)٧(لبعث انكرونيو
  ؛  إليـه   مبـا دعـي    فريـق مـن هـؤالء عـن الوجـه الـذي بـه كفـر               / فإذا رجـع كـل    

  . اؤمنكان م
مث إىل اإلقرار ، فيدعى أوالً إىل الصالة،  بعد ذلك إىل فروع اإلسالمونمث يدع

  . بوجوب الزكاة والصوم واحلج
وأنكر اإلقرار بالصالة أو الزكاة أو بالصوم ، الوحدانية وبالرسالةب باأللوهية وإن أقرو

   .كان على حكم املرتد؛ أو باحلج
ومل تقبل منه جزية إن بذهلا ليبقى على ما كان فيه ، وإال قتل،  بذلكأقروفإن رجع 

   .بذلكاإلقرار قبل 
  

  

  ـــــــــــــــــ
 .منكرون): س، ط(يف    )١(
  ).٤٤-٣/٤٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
يس هلم شريعة مأخوذة عن نيب، عرفوا اهللا قوم ل: فاحلنفاء.  صابئة حنفاء، وصابئة مشركون: نوعانالصابئة  )  ٣(

! " # $ % & ' (: وحده، ومل حيدثوا كفرا، وهم الذين أثىن اهللا عليهم يف كتابه
وأما  ).٦٢: البقرة ()) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8

: انظر. املشركون؛ فهم قوم يعبدون املالئكة، ويقرؤون الزبور ويصلون، فهم يعبدون الروحانيات العلوية
 .)٢٨٨ص (البن تيمية الرد على املنطقيني 

 .تعبد): ط(يف    )٤(
 .وتنكر): ط(يف    )٥(
 .وقوم منهم: لعله يريد)  ٦(
  ).٣٣٤ص (الرد على املنطقيني : انظر)  ٧(

]ب/١١٥ق[

صفة دعوة  [ 
  ]الصابئة 

 



 
 

  
 

٥٩٠  

  فصل
 ،اهللا )٣(قوادعوهم إىل أن يتي: فقال مالك،  قبل القتال)٢(السالبة )١(دعاءيف اختلف 

ويدن ع)٤(كوإن عاجل. هفقاتلْ؛  أىبفإن . ذلكواعفقاتله؛ وه أن تدع. وإن طلبوا 
  . واومل يقاتلَ، هوطَعأُ؛ الطعام أو الثوب أو األمر اخلفيف

قتله وال ا ف، إليهاألنه عارف مبا يدعا؛ ال يدع:  يف كتاب حممدوقال عبد امللك
تدعا إذا  وال تدفع إليه شيئً. املسلمنين عأصلهواست، وخذه من أقرب احلاالت، ه

]ب/٦٧ط[  ./ )٩( وإمثٌ ظلم)٨(ك ودفع،)٧(]به[كنت ترجو الظفر 

اوقال مالك أيض  :وإن ،  واحلرص على سفك دمه،قتاله؛ اجيب على من لقي لص
  .)١٢(]ةاونواملع[ عليك الرجوع حق، ف منه)١٠(]أنت [متوسلِ، قطع على غريك

جهادهم يف القول األول أن فلم يرمن على من لقيه يتعيه قولألنَّا؛  وإن كان غالب :
ولو كان .  على االمتناع على أن املطلوب قادر دليلٌ،بوا الشيء اخلفيف أعطوهلإن ط
از أن يعطى اجلميعجلا مغلوب.   

  وهو قول م، ن على من لقيه يتعيم جهادهأنَّ: ورأى يف القول اآلخر

  ـــــــــــــــــ
  .دعوى): س، ر، ط(يف    )١(
ا: السالبة   )٢( املعجم الوسيط )١/٤٧١(لسان العرب :  انظر.امرأة سالبة: الرجل الكثري السلب، ويقال أيض ،

  ).٤٤١ص (
  .يتقى): س(يف    )٣(
  .عاجلك): ر(يف    )٤(
  .فقاتلوه): ط(يف   ) ٥(
  ).٢/٤٨ (، ذيب املدونة)٣/٣ (املدونة: انظر  ) ٦(
  ).ر(ليس يف    )٧(
  .ودفعه): ر(يف    )٨(
  ).٣/١٥( للرجراجي مناهج التحصيل: انظر   )٩(
  ).س، ط(ما بني املعكوفني مثبثت من   )١٠(
  . املعاينة): ط(يف  ) ١١(
  ).٣/٣٤٧(، والتاج واإلكليل )٣/١٥(مناهج التحصيل للرجراجي : انظر ) ١٢(

دعاء السالبة[



 
 

  
 

٥٩١  

  .)١(عبد امللك
   :واملسألة على ثالثة أوجه

 أن يباح قتاهلم مع مل أر؛  بذلكفإن كان احملاربون غري معروفني وال مشهورين
من  )٤( احلرابةلم ومل تع،)٣(]هلم [ ثبت قتلهم)٢( مىتألنه؛ ة منهمموجود السال
   .دفع عن أنفسهميف الإال أن تكون ضرورة ،  طلبوا بدمهماملقتولني؛

صنوا حتوا إليه وؤجل؛ واكُرِ إن ت)٥(وضعمبوإن كانوا معروفني باحلرابة وممتنعني 
  . ن قتاهلم تعي؛ الناس)٦(إىل أذىدون  مث يعو،به

  خــشى علــى النــاس   وال ي، ن يريــد قتــاهلم ممتــنعني ممــ / وإن كــانوا غــري 
   .وذلك إىل اإلمام، ومل جيب، بوا إىل قتاهلمدِن؛ )٧( مذن اإلمامؤإال أن ي، منهم

  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١٥(مناهج التحصيل للرجراجي : انظر   )١(
  . من): س(يف    )٢(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
را  )  ٤( Y X W V U T S R Q P O N M L K ﴿:  مأخوذة من قول اهللا تعاىل:بةاحلِ

n m l k j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z﴾) املائدة :
رف احملارب هللا ورسوله بأنه). ٣٣ املقاتل على ، الشاهر للسالح، املخيف للسبيل،القاطع للطريق: وع 

املال بر٢/٤٩٥(التلقني : انظر. اا أو حبر.( 
  .ملوضع): ط(يف    )٥(
  .لقتال): ر، ط(يف    )٦(
  .يأذن اإلمام هلم): ط(يف    )٧(

]ب/١٦٦ر[



 
 

  
 

٥٩٢  

)١(  

)٢( /  
كان ضررا ؛ لك ذلكرِلو تو :)٤(]قال. [ال بأس به: قال مالكف، )٣( يف ذلكاختلف

  . باملسلمنيلَعِوما فُ، مرعشوذكر . على املسلمني
ومل ، وإن مل يوفوا بعهد، ال بأس به: مسعت أهل العلم يقولون: قال ابن حبيب

  .يضعوا اخلمس موضعه 
ا فيكون هلم عون،  أن خيرج معهم ألحدٍبحِال أُ:  يف شرح ابن مزينوقال ابن نافع

  . )٨(على ما يريدون من طلب الدنيا
  .  عن مالك مثل ذلكيوحك

 من  دوهو أش، ى معهم إذا كانوا ال يوفون بعهدزغال أرى أن ي : قال الشيخ
يهم يف اخلمستعد .  

ى زغفال ي، اخلمر وشرب )١١( حيل من الفسق)١٠(]ال[إذا كانوا على ما ، وكذلك
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .هؤالء الوالة): ر(يف    )٢(
 ).٣٤٨-٣/٣٤٧(مواهب اجلليل : انظر  ) ٣(
 ).ق(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
حاصرها  ، مث ، قرب أنطاكية، فتحها خالد بن الوليد بالثغور من بالد الشام وبالد الروممدينة : مرعش  ) ٥(

 أيام  أيام حماربة مروان ألهل محص واحتلوها، مث حررها ثانية مروان، مث سقطت مرة أخرى بيد الرومالروم
، ومعجم البلدان )٦/٥٥(الكامل البن األثري : انظر. بن علي يف خالفة املنصورفتنة بين أمية، فأعادها صاحل 

)٥/١٠٧.(  
  ).٢/٤٨ (، ذيب املدونة)٣/٥ (املدونة  ) ٦(
  ).٢٢٤ص (، قدوة الغازي البن أيب زمنني )٣/٢٥(النوادر والزيادات   ) ٧(
  ). ٥٥٠ص (ييد نقله عنه الزرويلي يف التق   )٨(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه  ) ٩(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٠(
  .الفسوق): ط(يف   )١١(

 ]أ/١١٦ق[



 
 

  
 

٥٩٣  

  . معهم
،  من أهل اخلري الكثري يف اجلهاد)١( كان الذي يرغبم مالك يف وقتٍا تكلَّإمنو

  . ف الباقنيعِض ي)٢(فتأخرهم
مل ؛  والنفر اليسريواالثنانوينظر لدينه الواحد  ، ل عن ذلكأا إذا كان الذي يسفأم

   .يغز معهم
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 .الذين يرغبون): ر(يف    )١(
 .فتأخريهم ): ر(يف    )٢(



 
 

  
 

٥٩٤  

)١(  

  
  .أنه كان يغزو ببعض نسائه ثبت عن النيب 

 ،فنسقي القوم  كنا نغزو مع رسول اهللا :ك )٣(الربيع بنت معوذوقالت 
]أ/٦٨ط[  .أخرجه البخاري. الكلمى ونداوي  ،  اجلرحىردون/ ،وخندمهم

ا عن اهللا عز، عليهن وذلك ألمن النيب  العدووجلَّ وإخبار ٥( أال يسبيهن( ،
  .)٦(﴾Z ] \ [ ﴿ :وقوله

ا على من خرج إليه ونزل به وإن . وال جيوز ذلك لغريه إال أن يكون اجليش مستظهر
   .ه نخاف نزولُ ملا ي)٧(هنضرِعمل ي؛ كان على غري ذلك

  . )٨(منه عليهنأل، زفذلك جائ؛ وأما خروجه ن إىل السواحل والرباط
  .ن إىل أرض العدوآأنه ى أن يسافر بالقر وثبت عن النيب 

  
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ليس يف    )١(
، )٢/٣٢٦) (٢٨٧٩(عض نسائه  والسري، باب محل الرجل امرأته يف الغزو دون بأخرج البخاري يف اجلهاد  ) ٢(

فأيتهن خيرج سهمها خرج ا النيب ،  إذا أراد أن خيرج أقرع بني نسائهكان النيب : (قالت، <عن عائشة 
،فخرجت مع النيب ، فأقرع بيننا يف غزوة غزاها فخرج فيها سهمي بعد ما أنزل احلجاب . (  

صبيحةَ ‘ هلا صحبة ورواية، وقد زارها النيب . من بين عبد النجار  ،الربيع بنت معوذ بن عفراء األنصارية  )  ٣(
لةً لرمحها رسِها صِ ا. عدهر رت مأحاديث. ع توفيت رضي اهللا عنها يف خالفة عبد امللك بن مروان، . وروت
  ) .٣/١٩٨(أعالم النبالء ، سري )٣٥/١٧٣(ذيب الكمال : انظر. سنة بضع وسبعني

). ونرد اجلرحى والقتلى إىل  املدينة، وخندمهم،  فنسقي القوم،كنا نغزو مع النيب : (لفظ البخاري  ) ٤(
    ) .٢/٣٢٧) (٢٨٨٣( والسري، باب رد النساء اجلرحى والقتلى إىل املدينة أخرجه يف اجلهاد

  .ال يبيحهن للعدو): س، ق(يف    )٥(
 ).٦٧(املائدة   )  ٦(
رِض): ر(يف    )٧( عي.  
  ).٢/٤٩ (ذيب املدونة: انظر  ) ٨(
، ومسلم يف )٢/٣٥٦) (٢٩٩٠( والسري، باب السفر باملصاحف إىل أرض العدو أخرج البخاري يف اجلهاد  ) ٩(

  { عن عبد اهللا بن عمر، )٣/١٤٩٠) (١٨٦٩(اإلمارة، باب النهي أن يسافر باملصحف إىل أرض العدو 
  . ى أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدوأن رسول اهللا 

 النهي عن السفر [
بالقرآن يف أرض 

 ]العدو 



 
 

  
 

٥٩٥  

  . خمافة أن يناله العدو:فقال مالك،  يف وجه ذلكواختلف
ــب  ــن حبي ــال اب ــا:  / وق ــثهم مل ــن تعب ــه خيــشى م ــتهزائهم ب ــصغ،  واس    ريوت

وإن كان اجليش مستظهرا ه، كريدو ن إىل أرض العآالسفر بالقرف :قال. م اهللا منهما عظَّ
نسى ب ، أوخوف سقوطه ذلك املكاني.   

وإن كان اجليش على . والغالب السالمة،  سقوطه ونسيانه نادرألنَّ؛  استحسانهذاو
]ب/١١٦ق[  .ما تقدم من السفر بالنساءإىل وصار / ،منع من السفر به؛ غري ذلك

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  . تناله أيدي العدو): ر(يف   ) ١(
  ).٢/٤٤٦(املوطأ : انظر  ) ٢(
  ).تعنتهم: (يف النوادر  ) ٣(
  ).١٧٠ص (، قدوة الغازي )٣/٣٣(النوادر والزيادات   ) ٤(

ب/١٢٩س[



 
 

  
 

٥٩٦  

)١( 

  
 وإمنا يفترق األمر فيهم بعد،  من الرجالللقتالويقتل يف حني القتال كل من نصب 

   .)٢(األسر والغنيمة
؛ومل يقدر على أسرهم، ا يضرمب و)٣(]بالسالح[ا الصبيان فإن كان قتاهلم وأم 

   .فيقاتلوا ليقتلوا
ومل يكن لفعلهم ذلك ، كوإن كان قتاهلم بغري سالح كالرمي باحلجارة وما أشبه ذل

   .ي إىل قتلهموال يؤد، هم قتاالً يكفُّا أو يقاتلو، فيعرض عنهم لغريهم؛نكاية
وأما مكان مِن يف )٤(ونؤخذمل ينصب لقتال كالفالحني وما أشبههم يو الرجال ن 
تلف خم )٥( قتلهمألنَّا؛ سروا وال يقتلوؤ أن يفأرى؛ نمِوالشيخ الكبري والز، أعماهلم

   .حىت يرى اإلمام فيهم رأيه؛  أمرهمؤخرفي، فيه
 خارج املدينة )٩(تا والديار)٨( يف الصوامع)٧(بسنيت احمل)٦(لرهبانلوال يعرض 
  .)١٠(بقتل وال بأسر

  : رى مخسةاواألس
  . الرجال املقاتلة: هاأحد

  ـــــــــــــــــ
  .ما جاء): ر(يف    )١(
 .بعد الغنيمة: )ر(يف    )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 .يوجدون): س، ر(يف    )٤(
 .قتاهلم : ، ويف غريها ) س(كذا يف    )٥(
ا . الرهبان، والرهابنة خطأ: التعبد يف صومعة، واجلميع: الترهب  )  ٦( وأصل الرهبانية من الرهبة، مث صارت امس

 ).١٥٦، ٦/١٥٥(ذيب اللغة : انظر. رط فيهملا فضل عن املقدار وأف
  .احملبسني): ط(ويف . الساكنني): ق(يف    )٧(
، العني )٢٨٦ص (مفردات القرآن : انظر. البناء املرتفع احملدد الطرف، منارة الراهب: الصومعة  )  ٨(

 ) .٩٥٤ص (، القاموس احمليط )١/٣١٦(
بيت يتعبد فيه الرهبان، وال يكاد يكون يف املصر األعظم إمنا يكون يف الصحاري ورؤوس اجلبال، : الدير  )  ٩(

ورة، وينسب إليه: فإن كان يف املصر كانت كنيسة أو بيعة، ومجعه ييراين: دمعجم البلدان : انظر. د
 ).١/٢٠٥: دير(، واملصباح املنري )٢/٤٩٥(

  ).١٨٩ص (، الرسالة )١/٣٦٢(، التفريع )٢/٤٩ (ذيب املدونة: انظر ) ١٠(

قتال الصبيان[

 قتال من مل [
 ]ينصب لقتال 

 قتال الرهبان [

 أقسام األسارى[



 
 

  
 

٥٩٧  

   .)١(]نوثاواحلر[األجراء : والثاين
  . الشيخ الكبري: والثالث
   .لصبيان النساء وا:والرابع

  . كاألعمى واملريض واألعرج واملقعد وانونالزمىن: واخلامس
ــ ــة فأم ــال املقاتل ــام خميــ  فاإل؛ا الرج ــني مخــسة م ــيهم ب ــه/ ر ف ــل ؛ أوج   القت
  . ل إىل اجتهاد اإلماموكومفَ وكل هذا التخيري . والفداء واالسترقاق واملن)٢(واجلزية
فأرى ؛ املسلمني وكان قد قتل يف،ا من كانت منه نكايةفأمأن ي صدور ىفَش 

   .مهم واسترقاقهم غري حمرؤ وإن كان استحيا،املؤمنني بقتله
ا أو يصري ع، إىل موضعهأن يفري، ويحِتلته إن اسئوكذلك إن كان ال تؤمن غا ٣(ين( 

  .  فقتله أحسن؛على املسلمني
والقتل ،  فيه أحسنيةزفاسترقاقه أو اجل؛ لتهئ غاتنمِوأُ،  نكاية)٤(ومن مل تتقدم له

مغري حمر.   
وأم؛ ا املنأو ما أشبه ،)٥(ة أو كسر شوك،ه صالحفيحسن يف كل من يرجى برد 
   .ذلك

؛ا الفداءوأمقد اختلف فيهو. عرف بالشجاعة فيحسن مبن ال ي .  
ه األربعة  لريى فيه رأيه يف أحد الوجواه وأبق،إذا أسقط اإلمام عن األسري القتلو
أ/١١٧ق[  . )٦(مل جيز أن يقتله بعد ذلك؛ سوى القتل/ امم[

وإن مإال أن يكون قد ،  أن حيبسه عن الذهاب إىل بلده)٧(]له [مل جيز؛  عليهن
  . رط عليه أن يبقى لتضرب عليه اجلزيةتشا

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
ه: اجلزية  )  ٢( شرح حدود ابن عرفة . ما ألزم الكافر من مال ألمنه باستقراره حتت حكم اإلسالم، وصونِ

)١/٢٢٧. ( 
ا): س(يف     )٣( عون.  
  .تقدم لهوأما إن مل ي): س، ر(يف    )٤(
 . شوكته): ط، ر(يف    )٥(
  ).١/٣٦١(التفريع : انظر  ) ٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(

]ب/٦٨ط[
أحوال األسارى[



 
 

  
 

٥٩٨  

  .  برضاهوجيوز أن يفادي به،  أن يسترقه)١(]له [مل جيز؛ فإن أبقاه للجزية
  .  والفداء واملن اجلزيةل معه إىلق جاز أن ينت؛وإن أبقاه على وجه االسترقاق

  . إال برضاه، وال للرق)٢( مل جيز نقله للجزية ؛وإن أبقاه للفداء
   .وخيتلف يف املشركني،  يصح يف أهل الكتاب)٣(وجهاألوالتخيري يف اخلمسة 
  . م يف أهل الكتابدقَا فيهم حسب ما تكان خمري؛  منهمفمن أجاز أخذ اجلزية
   . والفداء والقتل املن؛)٤(ا يف ثالثة أوجه يكون خمري منهمومن منع أخذ اجلزية

  .االسترقاقيف  واختلف
  .  يفرق بني كتايب وال غريه)٦(ومل. سترق العرب مجلةي: فقال ابن القاسم

  . ال يسترقون أم ول ابن وهبوق
 )٩(ه على ذلك معؤ كان يصح بقا)٨(وإمنا يسترق ويبقى على الكفر من، وهو أقيس

   .اجلزية
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
  .مل ينقله للجزية): س، ط، ر(يف    )٢(
  .أوجه): ط(ويف . وجوه): ق(يف    )٣(
 .وجوه): ق(يف    )٤(
  ).٣/٤٤(النوادر والزيادات   ) ٥(
  .وال): ر(يف    )٦(
  ).٣/٤٤(النوادر والزيادات   ) ٧(
  .إن): ر(يف    )٨(
  .على): ق(يف    )٩(



 
 

  
 

٥٩٩  

  )١( ]فصل[
  . واحلراثنياألجراء يف واختلف

 ،خاف من مثله ي من قتل من الرفا ي مالكً رأيت: يف كتاب حممدفقال ابن القاسم
  . والفالحني)٢(كالشيخ الفاين وأهل الصناعات

وكل من مل يكن من ، هميناع بأيد وكذلك الص:)٤(]ابن املاجشون[ قال عبد امللك
  .  وللعمل،)٦( وإمنا جيلبون ليكثر م،)٥(متهمقاتل

 وهو ، وذكر احلديث يف النهي عن قتل العسيف،)٧( ابن حبيبوذا أخذ
  .)٩(األجري

ــال ابـــن وهـــب     وعـــن  )١١)(١٠(نقتـــل األكـــاري /  النـــهي عـــن يور: وقـ
  .احلراثني

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .الصناعة): ر(يف    )٢(
  .ومل أجده بلفظه) ) ٦١-٣/٥٧(، النوادر والزيادات )٣/٩ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  .ال يكون يف مقاتلتهم): ر(يف    )٥(
  .لكثرم): ر(يف    )٦(
  ).٣/٥٧(النوادر والزيادات : انظر   )٧(
، باب الغارة والبيات ، وابن ماجه يف اجلهاد)٣/٥٣) (٢٦٦٩(، باب قتل النساء أخرج أبو داود يف اجلهاد  ) ٨(

 ، يف غزوة كنا مع رسول اهللا :قال،  رباح بن ربيع، عن )٢/٩٤٨) (٢٨٤٢(وقتل النساء والصبيان 
على امرأة :فقال،  فجاء.<؟عالم اجتمع هؤالء انظر> : فقال، فبعث رجالً، جمتمعني على شيءفرأى الناس 

 ال ،قل خلالد> : فقال، فبعث رجالً، وعلى املقدمة خالد بن الوليد: قال.<ما كانت هذه لتقاتل> : فقال،قتيل
واأللباين يف إرواء )٢/١٣٣(، واحلاكم )١١/١١٢اإلحسان (وصححه ابن حبان . <ا وال عسيفً، امرأةيقتلن ،

  ) .٥/٣٥(الغليل 
 ).٥٥ص ( لأليب شرح غريب ألفاظ املدونة  ) ٩(
 .األكاري): ط(يف   )١٠(
ور عدواة أو تدبري رأي الذيهم احلراثون: (وقال ابن احلبيب)  ١١( شى منهم غَ ا، وال خيُ النوادر ). ن ال ينصبون حرب

 ) .٣/٥٧(والزيادات 
  .عن ابن حبيب، دون ابن وهب ) ٣/٥٧(النوادر والزيادات  ) ١٢(

 ]أ/٦٩ط[

 يف قتل [
األجراء 

واحلراثني 



 
 

  
 

٦٠٠  

 : قال.غريه سواءووهو : قالو . عن قتل العسيفمل يثبت النهي: قال سحنون
اث ببلد احلربوحنن نرى قتل احلر.  

 )٥(]أن [كن ومي، دينهم كاملستضعفني)٤(]أهل[ ألن هؤالء يف ؛وقول مالك أحسن
  . حكم من عانديهمي علر فال جي،هميختاروا أن يعطوا بأيدلو كانوا منفردين عنهم ال

ــشيخ الكــبري/ وأمــا ــدبري  ، فــال يقتــل؛ ال ــرأي والت ــه ال ــه ممــن ل ــم أن   إال أن يعل
  . )٦(على املسلمني

 والفداء  املن:)٧(]أوجه [ر فيهم بني ثالثةمام خميفاإل؛ وأما النساء والصبيان
  . االسترقاقو

   .القتل واجلزية: ويسقط عنهم شيئان
إال يف حال ، ال تقتل املرأة وإن قاتلت: فقال سحنون،  قبل األسر إذا قاتالواختلف

  .وال تقتل بعد ذلك ، )٨(القتال
/ حــسن نظــرمــن  ذلــك  وألنَّ،ظــاهر احلــديث يف النــهي عــن قتلــهنلوهــذا 

ــسلمنيا ــركن  أن)١١(مل ــتنيل يت ــان ب)١٢(عفَ ــهن  [ ؛أمث ــه ال خيــشى من ــن )١٣(]ألن    م
]أ/١٣٠س[   . األسر/  بعد

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٥٧(النوادر والزيادات   ) ١(
  ).٣/٥٧(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).٣/٥٧(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).ر(فني ساقط من ما بني املعكو   )٤(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٣/٥٩(النوادر والزيادات : انظر  ) ٦(
 ).ر(زيادة من    )٧(
  .اآلدمي حال القتل): ر(يف    )٨(
  ).٣/٥٨(النوادر والزيادات   ) ٩(
  ).٥٩٨ص (تقدم خترجيه  ) ١٠(
  .للمسلمني): ط(يف   )١١(
  .أن يتركن ما ينتفع): ر(يف   )١٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٣(

  ]أ/١٦٧ر[
حكم قتل [ 

]الشيخ الكبري 

 ]ب/١١٧ق[

احلكم يف [
النساء والصبيان



 
 

  
 

٦٠١  

  . ذلك )١(لبوإن تقدم منه قتال ق، ال يقتل الصيب بعد األسرِ: وعلى قوله
 كما كان حيل ذلك ،)٣(حالل قتلهما : قال،)٢( من مساع حيىي بن حيىيويف العتبية

   .منهما يف حال القتال وقبل األسر
   .<هذه لتقاتلكانت ما > :لتتِيف املرأة اليت قُ وهذا لقوله 
وكذلك املراهق من ، لت اآلنتِقُ؛ تتلَ إن كانت قَ: يف مثانية أيب زيدوقال أصبغ

  .)٦(الصبيان
  .)٨(منه القتل )٧(هرن ظإال مم، هلما ليس بقتالاى أن قترأو

  من شاء منيكما يستحي، مهاء اإلمام استحيا يرىإال أن :قال ابن حبيب
  . األسارى
  .)١٠(قاتل وإن كان :يريد

   ألن كل هؤالء ؛)١١(وال أرى أن يقتل منهم أحد. وقول سحنون يف هذا أحسن
 نألنه مم؛ وهو يف الصيب أبني. فاستبقاؤهم ماالً أصوب، ال خيشى منهم بعد األسر

  ـــــــــــــــــ
  .بعد): ر(يف    )١(
ودي، أبو حممد القرطيبحيىي بن حيىي بن كثري   )٢( مالس الليثي موالهم املَصأدرك مالكًا يف السنة .  بن وِس

ا منه، وأخذ عن أصحاب مالك، وتفقه بابن القاسم، مث عاد إىل اليت تويف فيها، فسمع منه املوطأ إال يسري 
األندلس، ونشر مذهب مالك ا، وانتهى الناس إىل مساع املوطأ منه، فروايته هي أشهر روايات املوطأ، 

هـ، وله ثنتان ٢٣٤ أو ٢٣٣وتويف رجب سنة . وقد نال يف األندلس من احلظوة وعظم القدر ما مل ينله غريه
، ومجهرة تراجم املالكية )١٠/٥١٩(سري أعالم النبالء ، )٣/٣٧٩(ترتيب املدارك : انظر. ومثانون سنة

)٣/١٣٧٠.(  
  .قتال): ط(يف    )٣(
فإن قتلهما جائز بعد األسر كما جاز قبل ذلك، ): (٣/٥٧(ويف النوادر والزيادات ). ٣/٣٠(البيان والتحصيل   ) ٤(

  ).فقد استوجبا القتل
  .من حديث رباح بن ربيع ) ٥٩٨ص (تقدم خترجيه   ) ٥(
  .عن ابن حبيب، ومل أجده عن أصبغ) ٣/٥٧(النوادر والزيادات : انظر   )٦(
  . ظن): ط، ر(يف    )٧(
  ).٥٨، ٣/٥٧(النوادر والزيادات : انظر  ) ٨(
  ).٣/٥٧(النوادر والزيادات   ) ٩(
  .قتل): س(يف   )١٠(
  .واحد): ر(يف   )١١(



 
 

  
 

٦٠٢  

يمن صار إىل ملك املسلمني ممن مل يبلغ أنه مع مع أن الغالب ف.  خياطب بالشرع)١(مل
   .قام يعود إىل اإلسالماملُ

ألن يهدي > : لعلي قال النيب  وقد ،فوجب أن يرجى أمره ليدخل يف اإلسالم
لك من محر النعماهللا بك رجالً خري >.  

  
  
  
  

 

  ـــــــــــــــــ
  .ال): ط(يف    )١(
  . {الساعدي من حديث سهل بن سعد ) ٥٨٦ص (تقدم خترجيه   ) ٢(



 
 

  
 

٦٠٣  

  فصل
له مل يعرض ؛ بنفسه يف الصوامع والديارات )١(ن بانفم؛ والرهبان على وجهني

   .بأسر وال باسترقاق )٢(]بقتل وال[
  .من صومعتهوال يرتل :  يف كتاب حممدقال مالك

   .وال يكاد يستشار، ألنه ال يقاتل
  /،)٤(يترك هلم ما يعيشون به: فقال مالك يف املدونة  يف أمواهلمواختلف

  .نفيموتو،  بهن جيدون ما يعيشوفال، وال تؤخذ أمواهلم كلها
وال يصدق الراهب يف ، فال يترك؛ ا ما ال يشبه أن يكون للرهبانأم: حممدوقال 
  .)٥(مثل هذا

 )٧(، وما مثله يكفيه، واملبقلةأو الغنيمات  مثل البقرتني)٦(ه ويترك ل:قال مالك
ويترك ، ق فيهفيصد؛ ما يشبه أن يكون لهأما . والنخيالت، ويؤخذ ما بقي وحيرق 

  .له
  ال يعلم؛ا مافأم. كثر عظم ووإن،  ملك لهه أنملِكل ما عه أن يترك ل، وهذا أحسن

وإذا مل ، )١٠(والغالب يف الراهب التقلل. )٩(ون إليهؤ ألن أهل دينه يلج له،فال يترك

  ـــــــــــــــــ
ا): س، ر(يف    )١( فمن كان بائن.  
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
 املدونة: انظر النهي عن قتل الرهبان الذين اعتزلوا يف صوامعهم عن مالك). ٣/٦٢(النوادر والزيادات   ) ٣(

  ).٢/٤٩ (، ذيب املدونة)٣/٦(
  ).٣/٦ (املدونة  ) ٤(
  ).٣/٦٢(النوادر والزيادات    )٥(
  .هلم): ر(يف    )٦(
ة: واحدة البقل: املبقلة  )  ٧( لَ قْ لة. ب قَ لِ: واملَب قْ ١١/٦٠(، لسان العرب )٤/١٦٣٦(الصحاح . موضع الب( 
  ).٣/٦٢(النوادر والزيادات   ) ٨(
  .يوجلون عنده): ق(يف    )٩(
  .القتل): ر( يف  )١٠(

  ]ب/٦٩ط[
احلكم يف [

هبان أموال الر

 حكم قتل [
 ]الرهبان 



 
 

  
 

٦٠٤  

   .يعرض له يف مال؛ مل يعرض له يف نفس
ــك  ــال مال ــةوق ــدهم  يف يف العتبي ــان وعبي ــوال الرهب ــم/  أم ــم : وزروعه   إن عل

منه شيئًا )١( أن ذلك هلم فال ميس .  
  ن  أالنساء أحق:  يف مدونته عن مالكفقال أشهب، رهنبت يف النساء يواختلف
  . ال يهجن

  .بني خبالف الرجالس ي:وقال سحنون
وأمواالسترقاقوالقتل   باألسر؛ فيستباحن بنفسه عن مجلة أهل الكفربِا من مل ي، 

   ألم ؛همبيجيوز قتلهم وس:  يف رهبان الكنائسوقال ابن حبيب. خذ مالهؤوي
  . مل يعتزلوا

 ،واالجتهاد له، ألمرلا ن فيهم تدبريإ: يف قوله، وهو ظاهر قول مالك يف املدونة
  .يقاتل ببدنه ممن ىفهو أنك؛ والبغض عليهواحلب فيه، 

 يف وعلى هذا محل ابن مزين قول أيب بكر . ن بنفسه عنهمبِ فيمن مل ي:يريد
   .)١١( الذين مل يعتزلوا)١٠(سةمامهم الش: ، قالمرؤوسهالذين فحصوا عن 

  ـــــــــــــــــ
  .ميسوا): ط(يف    )١(
  ).٣/٦٢(، النوادر والزيادات )٥٢٦، ٢/٥٢٥(البيان والتحصيل   ) ٢(
  ).٢/٥٥٨(، والبيان والتحصيل )٢/٦٠(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٢/٦١(النوادر والزيادات   ) ٤(
  .ونساؤهم): ط(يف    )٥(
  ).٣/٦٠(النوادر والزيادات   ) ٦(
 . بيدهيعمل): ق، ط(يف    )٧(
وقد سقط هذا النقل عن مالك من طبعة دار صادر : أقول. ، طبعة دار الكتب العلمية)١/٥٠٠ (املدونة  ) ٨(

  .املصورة عن طبعة السعادة مبصر
، )٢/٤٤٧) (٩٦٥(، باب النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو أخرجه مالك يف املوطأ؛ يف اجلهاد  ) ٩(

  . بسند منقطع) ٥/٢٠٠(وعبدالرزاق يف مصنفه 
من غري طريق مالك، عن عبد اهللا بن عبيدة به، )  ط األعظمي٢/٢٨٣(وأخرجه سعيد بن منصور يف سننه 

  . إلخراج مالكٍ له يف املوطأواألثر صحيح عن أيب بكر . ومل يدرك أبا بكر 
ا للبيعة من رؤوساء النصاري:الشماس)  ١٠( العني : انظر. الشمامسة: واجلمع. ، الذي حيلق وسط رأسه الزم

)٦/٢٣٠( 
 ).٣/٦٠(النوادر والزيادات : انظر. وإليه ذهب ابن حبيب وغريه  )١١(

 ]أ/١١٨ق[

 احلكم يف [
 ]ات الراهب



 
 

  
 

٦٠٥  

  فصل
 ،)١(قد يقودان اجليشف ،قتل األعمى واملقعدي: فقال سحنون،  يف الزمىناختلف

 ،ويقتل املريض الشاب ألنه قد يربأ . هابوايء والذ،  التدبري واملكراوفيهم
  . فال؛ فإن كان ال يفيق. وانون إذا كان يفيق

  واألشلُّ)٣(]واألعمى[ املقعد: ومن الزمىن: قال،  يقتل الزمىنال :وقال ابن حبيب
وال تدبري وال نكاية)٥( هلمرأي ال )٤(الذين، واألعرج .  
حىت يثبت ؛ على أنه غري منظور إليهمملهم  وحم.)٨)(٧(وشوهؤالء ح،  أحسنذاوه

 منهم ف؛ أخ وأمرهم إذا دخل عليهم موضعهم.تدبريهم وأأم ممن يرجع إىل رأيهم 
ولو كان األمر ، حكم املستضعفنيكوحكمهم يف الدخول عليهم ، إذا كانوا يف اجليش

   . أن يسترقوا وال يقتلواأرىف. إليهم بانفرادهم لرضوا باجلزية
ــ ــوا نإا وأم ــة ل خرج ــال يف مجل ــوع  ؛ اجلــيش /لقت ــري ممن ــهم غ   إال أن ، فقتل
   .ملِس فيقتل أو ي؛)٩(معهيؤمن  ال نإال أن يكون مم، هم أوىلءاستحيا
؛ ا الشاب املريضأموسواء كان فيمن دخل عليهم، كالصحيحفيه ر فاإلمام خمي ،

   .أو يف العسكر واملقاتلة

  ـــــــــــــــــ
 .اجليوش): ر(يف    )١(
  ).٥٩ - ٣/٥٨(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 .الذي): ر(يف    )٤(
 .له): ر(يف    )٥(
  ).٣/٥٩(النوادر والزيادات   ) ٦(
  .حشوة): ر(يف    )٧(
ا وغريه: احلشو  )  ٨( الفضل الذي ال يعتمد : واحلشو من الكالم. الفراش احملشو: واحلشية.  ما حشوت به فراش

 )٢٦١، ٣/٢٦٠(العني : انظر. من ال يعتد به: واحلشو من الناس. عليه
  .ال مين هلم): س، ط، ر(يف    )٩(

 ]أ/٧٠ط[

 حكم قتل [
 ]الزمىن 



 
 

  
 

٦٠٦  

  فصل
. هل يقبل منه،  األمان أطلبجئت: فيقول،  يلقاه املسلمون)١(جلْ يف العِاختلف
  . إىل مأمنهويرد، أمور مشكلة )٢(هذه:  يف املدونةفقال مالك
  .)٤(ال يقبل منه:  يف مدونة أشهبوقال

  . أو يف بالد املسلمني،خذ يف بالد احلربؤومل يفرق يف هذين القولني بني أن ي
فيلقى العلـج منـهم     ،   خيرجون يف بالد الروم    )٥(ةص يف أهل مصي    يف املدونة  وقال

ــا  ــبالً إلين ــذناه ، مق ــإذا أخ ــال؛ ف ــج: ق ــا تئ ــب األم ــال. [ن أطل ــذه:فق ــور /  ه   أم
  . إىل مأمنه ويردة،مشكل
أو  )٧(.]ألمانت أطلب ائ ج:فقال، إن لقيته السرية على الطريق: قال حممدو
ار يف صولو . ه قولَقإال بداللة حت، مل يقبل قوله؛ ر به يف بلد العدوفِفإن ظُ. رسوالً

 هذا  فأمر؛اه إىل موضع مسينتهأ:  يقولهلعل، وومل يدخل بعد، عمل املسلمني
  . أفضلُ الشكوترك، مشكلٌ

 . قولهلَبِ قُ؛ أطلب الفداءَجئت: فقال؛  ببلدناذَخِإن أُ:  يف العتبيةوقال ابن القاسم
  . فهو مثله؛ ه وصولِ بفورِذَخِوإن أُ

  ـــــــــــــــــ
ج  )  ١( لْ  ).٢٥٤ص (القاموس احمليط : انظر. علجة: واملرأة. علوج وأعالج: واجلمع. الرجل من كفّار العجم: العِ
  .هي): ط(يف    )٢(
  ).٢/٥٢ (، ذيب املدونة)٣/٩ (املدونة  ) ٣(
  ).٣/١٢٩(دات النوادر والزيا: انظر  ) ٤(
 . تقارب طرسوس، جيحان من ثغور الشام بني أنطاكية وبالد الرومئمدينة على شاط:  بالتخفيفاملَصِيصة  ) ٥(

 قرية من قرى دمشق قرب :ا واملصيصة أيض.ا قد رابط ا الصاحلون قدمي،كانت من مشهور ثغور اإلسالم
 )٥/١٤٥(معجم البلدان : انظر. يد ذكرها مبصيصة دمشق، ويقبيت هليا

  ).٣/١٠ (املدونة  ) ٦(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  ).أنتهي إىل موضع مساه، فينادي: ولعله يقول: (يف النوادر والزيادات  ) ٨(
  ).٣/١٢٤(النوادر والزيادات   ) ٩(

]  ب/١١٨ق[

ج يلقاه [ لْ  يف العِ
املسلمون يقول

جئت أطلب 
 ]األمان 



 
 

  
 

٦٠٧  

 .)٢( ويسترق،مل يقبل قوله؛  إقامة بني أظهرنا)١(]طول[وإن مل يظهر عليه إال بعد 
  . ملن وجده)٣(وليس هذا

ــشيخ  ــال ال ــلٌ : ~ ق ــام دلي ــىإن ق ــسترق  [ /  عل ــا، ومل ي ــان آمن   . صــدقه؛ ك
ـ   ، مل يقبل قوله   ؛ كذبه )٥(]ن قام دليلٌ على   وإن كا   علـى    وإن مل يقـم دليـلٌ      .ا وكان رقيقً

  .  فهو موضع اخلالف؛صدقه وال كذبه
ا رقيقًا بنفس األفرأى مر ألنه خذة أنه صار أسري ،يدا يزيل ذلك عنه من غري عي وجه

  / وال يسترق، قإلمكان أن يكون صد؛ ة أن يقبل قولهورأى مر. دليل
  .)٦(وهو أحسن. كبالش

  لقريبٍ:أو، من يفديه)٧(له و. لفداءٍجئت: أو، ومعه مكاتبة.  رسوالًجئت: فإن قال
  . كان دليالً على صدقهد؛ ذلك البلبوله قرابة . يل

وإن مل تكن معه مكاتبة وليس مثله ير؛أو ال قرابة له، أو مل يكن له من يفديه، لس 
٨(قمل يصد( .  

د على طريق جِفو، وقد خرج إليهم عسكر املسلمني. طلب األمان أ جئت:فإن قال
  .  مشكالًاكان أمر؛ اجليش بال سالح

   .قمل يصد؛ على طريقهمال و، وإن مل يكن مقبالً إلينا
ألنه ال ، مل يقبل قوله؛ فلقيه يف بالد املسلمني، وإن مل يكن خرج إليهم جيش

إال أن يكون ،  يوجب ذلكمان من غري أمرٍيشبه أن يأيت إىل بالد املسلمني يطلب األ
  ـــــــــــــــــ

 ).ط(ليس يف    )١(
 . ومل يسترق):ر(يف    )٢(
  .هو): ق(يف    )٣(
  ).٣/١٢٥(، النوادر والزيادات )٦٠٧-٢/٦٠٦(البيان والتحصيل   ) ٤(
  ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
 .أبني): ر(يف    )٦(
  . معه): س(يف    )٧(
  ).١٢٩-٣/١٢٨(النوادر والزيادات : انظر يف معناه ماقال ابن حبيب يف  ) ٨(

ب/١٣٠س[

]ب/١٦٧ر[

:  فيمن قال[
جئت رسوالً 

 ]أو لفداء 



 
 

  
 

٦٠٨  

   . إليهماجليش على خروجٍ
اكان فيئً؛ ا من ذلك شيئًعِومن مل يد.   

ـ     ف ،)١( يف العدو يوجد على سواحل املسلمني      وقال مالك  وأن  [ارزعمـوا أـم جتّ
ــم ــر لفظه ــهم ؛)٢ (]البح ــل من ــال يقب ــو. ف ــقطوا    /ن وال يكون ــيت س ــة ال ــل القري   أله

  .يرى فيهم رأيه،  املسلمني وايل)٣(]ويكون األمر فيهم إىل. يءفيهم ش [إليها
أو يرتلون . ومعهم السالح، فزعموا أم جتار، وقال فيمن انكسرت مراكبهم[
  . وليسوا ملن أخذهم،)٥(]أن اإلمام يرى فيهم رأيه: يشكون العطشهم و، للماء

  ا إىل /  السفرالعادةُ  ومعهم متاجر،ارن زعموا أم جتّإ :/ قال الشيخ
 أو ال متاجر  ،إىل بالد املسلمنيا وإن مل تكن العادة السفر . قواد ص؛بالد املسلمني

   .ا كانوا فيئً؛ ومعهم سالح،معهم
 كانت معهم معوا أواد، ومل يدر ما كان معهم، وإن مل تكن متاجر وال سالح

  . كان دليالً على كذم؛بالد املسلمني ليس شأنه السفر إىل إن كانوا من بلدٍف ،متاجر
  .؟هل كانت معهم متاجر، وأشكل أمرهم، )٧(]إلينا [ إن كان شأم السفر،كذلكو
دقوا، وقُبِل [ ؛ ص فإن كانت معهم متاجر، وعلم أم مل يربِزوا املتاجر خديعةً
ألن هؤالء  ؛اكانوا فيئً )٨(]وإن مل يكن معهم متاجر؛ كان دليالً على كذم، و. قوهلم

 هؤالء شأم السفر )٩(]أعيان[ ولو كان ،ا خبالف من أتى ميشي طائع، إليناأجلئواقد 
  ـــــــــــــــــ

  . للمسلمنيسواحل البحر): ق(يف    )١(
 ).ر( ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(
  ).١٣٢-٣/١٣٠(النوادر والزيادات : وانظر). ٥٣-٢/٥٢ (، ذيب املدونة)٣/١٠ (املدونة  ) ٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٥٣-٢/٥٢ (، ذيب املدونة)٣/١٠(، واملدونة )٢/٤٥١(املوطأ   ) ٦(
  ).ر، ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(

 ]ب/٧٠ط[

 ]أ/١١٩ق[

 يف العدو [
يوجد على 

سواحل 
 ]املسلمني 



 
 

  
 

٦٠٩  

  .قواصدل ؛إلينا
 عليهم بعد )١(ر مث قد،وإن احتيج إىل قتال الذين يشكون العطش ومراكبهم قائمة

ى را كأس)٢(هم و،لذين انكسرت مراكبهمكاكانوا [؛  ينجون به فإن مل يكن ريح،القتال
  .قاتلوا
 ؛ذوا بعد القتالخِ وأُ، وطلع إليهم املسلمون،)٣(]اإن كان هلم ريح ينجون ف

إال ، هلما إال أن يكونوا مل يقدروا على قت،س املسلمنيم وفيهم خ،كانوا ملن أخذهم
  . باملدينة الذين كان مجلة املسلمنيمل

 فيكونون جلميع ،نفرادهممل يقدروا عليهم با )٤(]ولو كانوا على بعدٍ من املدينة، و[
 من )٥(يشٍ مبرتلة سرية قويت جب والذين أخذوهم حينئذٍ،من أخذهم وألهل املدينة

  .خلفها
 فإن كانوا يف . بعد قتالذَخِ فأُ؛)٦(]يف الرب[العدو من وعلى هذا اجلواب فيمن أتى 

إياهم  قتاهلم  ألنه لوال، وفيهم اخلمس، كانوا ملن أخذهم؛ من بالد اإلسالم)٧(طرفٍ
  . ببالدهم )٨(حقوالل

 ألن بالد مجيع ، ملن أخذهمء وال شي،ا كانوا فيئً؛وإن كانوا على غري ذلك
  .رى قاتلواا فهم يف قتاهلم كأس،قت م ومشلتهمداملسلمني أح

 القتل :)٩(ةر بني األوجه اخلمسفإن اإلمام خمي، انون فيه فيئًووكل موضع يك

  ـــــــــــــــــ
 .قدم): س(يف    )١(
 .وكانوا): س، ر(يف    )٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).ق(ني املعكوفني مثبت من ما ب   )٤(
 .جبنني): س(يف    )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط    )٦(
  .طريق): ر(يف    )٧(
 .للجئوا): س(يف    )٨(
 .الوجوه اخلمس): ق(يف    )٩(



 
 

  
 

٦١٠  

  .واالسترقاق واجلزية واملن والفداء
  .)١(يرى فيهم اإلمام رأيهو :وهو معىن قول مالك

 فإن :د فيها الذهب والفضة واملتاع والطعامجِ وو، يف مراكب تكسرتوقال حممد
وإن مل  .  ذلـك كلـه إىل الـوايل       مرأ ، كان سبيله سبيل احلربيني    ؛كان ذلك مع احلربيني   

 كـان ملـن     ؛كانوا طرحوه خـوف الغـرق      وأ ،ه أحد من العدو والذين كان هلم      يكن مع 
ــده ــ وي،وج خمــني ــدهس الع ــةٍ ، وح ــب قري ــوا يف جن ــن إال أن يكون ــراهم/  م    ؛ق

فيوإن مل يكن،سخم  /اعين،ا إال أن يكون يسري.  
  . ذلك أشهب عن مالك ىورو

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١٠ (املدونة   )١(
  ).٣/١٣١(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).٣/١٣١(النوادر والزيادات   ) ٣(

]ب/١١٩ق[
 ]أ/٧١ط[

 حكم املراكب [
تتكسر ويوجد 

فيها الذهب 
 ]اع واملت



 
 

  
 

٦١١  

  فصل
 ،فيبيعونبأمان، تجارة بساحل املسلمني لل يرتلون الروم  يف مالكقال ومن املدونة

 بالد املسلمني )١(]بلدٍ من [هم الريح إىلردتمث ، مث يركبون البحر راجعني إىل بالدهم
 حىت يرجعوا ؛همرِجما داموا يف ت )٢(]هلم األمان: قال[، غري الذي أخذوا فيه األمان

  .إىل بالدهم
، حىت يبعد من بالد املسلمني )٤(آمنهو :  يف الواضحةقد قال ابن املاجشونو

فمن لقيه من أهل ذلك . فيصري عند ذلك كمن ال عهد له،منهأه ومويقارب حوز 
إليه إ أو يف رجوعه ،نهالسلطان الذي كان أمأو ،أو غري مغلوب ا بالريحن رجع مغلوب 

   . فهو كمن ال أمان له؛نه ذلك السلطان الذي أما من لقيه من غريمأ و.نزل للماء وشبهه
جاملستأمن يف ثغور املسلمني يف غري ، وكذلك مث رجع إىل ، إذا قضى حاجتهرٍت 

ن منه ما كان قرب املكان الذي أُا فهو على أم؛بلده فانسدت عليه الطرق بثلج أو غريه
  /  انتهى.إلسالمف او وبعد أن فارق خما، إال أن يصيبه ذلك بقرب بلده،فيه
    .قوله

 وصار إىل ، فارق خماوف اإلسالم يف حبر أو بر)٦(ا إذا أم:/قال الشيخ 
ا ملن أخذهم كانوا فيئً[ ؛)٧(نما يطلب املسلمون فيها األيت واملواضع ال،حوزهم
  .هناك

 ألن األول ؛)٨(]ن كان عقد هلم األمانإن لقيهم يف حوز املسلمني غري م، وكذلك
  ـــــــــــــــــ

  ).ق(بني املعكوفني مثبت من ما    )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
  ).٢/٥٣ (، ذيب املدونة)٣/١١ (املدونة  ) ٣(
 .أمان): ط، س، ر(يف    )٤(
  ...).إال أن يصيبه ذلك بقرب بلده : (، دون قوله)٣/١٣٥(النوادر والزيادات   ) ٥(
 .كان: ادةزي) ق(يف    )٦(
  .اإلمام): س(يف    )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(

 ]أ/١٣١س[

 فيمن نزل [
بأمان مث ركب 

البحر فردته 
الريح إىل بالد 

 ]املسلمني 



 
 

  
 

٦١٢  

 على عمل يوال جيوز أن يعط[ . ليس على عمل غريه،األمان على عمله )١(ىطإمنا أع
   .متن لهؤ إذا كان ال ي)٢(]غريه

وأمآ فالصواب أن يكون ؛ته الريح بعد أن بلغ بلدها إن ردأل ا،منان يف ذلك تنفري 
   . عليهمفإن ذلك نقض،  هلم وقد يظنون أن العقد األول باقٍ،هلم

  
  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 . أعطاه): ط(يف    )١(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(



 
 

  
 

٦١٣  

  فصل
سقط ما كان له من ؛  ألهل احلرب أنه عنيملِمث ع،  بأمان)١(م حريبقدِوإن 
  . )٢( وكان اإلمام فيه باخليار بني القتل أو االسترقاق،األمان

  . أسلم ويبقى كأسريٍ، فال يقتلمإال أن يسل، مس فيهوال خ: قال سحنون
لِوإن عم من ذميقال ، فال عهد له؛ ني هلم يكاتبهم بأمر املسلم عندنا أنه عني
  . ]هلم  [ل ليكون نكاالًتقْ ي:سحنون
   .ه استرقاقَ أن يرى اإلمامإالّ:/ يريد

  : اويل على املسلمني على مخسة أق)٦(يف املسلم يظهر عليه أنه جاسوسواختلف 
  .)٩(]رأيه[ يجتهد فيه اإلماملو، ا فيه شيئً ما مسعت:)٧(العتبية يف فقال مالك

  . إال أن يتوب،لُتقْي: وقال ابن وهب
  .سحنونوقاله .  وال أعرف هلذا توبة،لتقْي: وقال ابن القاسم

ــ: يف كتـــاب حممـــدوقـــال عبـــد امللـــك ـ ــ/  ، بـــه اجلهـــلن إن ظُ ـ رِوعف   
 ؛ل الطعن على اإلسالم وليس من أه  ، وكان منه املرة   ، وأن مثله ال عذر عنده     ،بالغفلة

  ـــــــــــــــــ
معجم : انظر. منسوب إىل احلرب، وهو الكافر الذي حيمل جنسية الدولة الكافرة احملاربة للمسلمني: احلريب )  ١(

 )١٧٨ ص(لغة الفقهاء 
ا أو طليعة مل ينعقد-اإلمام :  أي-فلو أمن ): (٣/٤٤٦(قال يف الذخرية   ) ٢( جاسوس  .(  
  ).٣/٣٥٢(النوادر والزيادات   ) ٣(
  .لغريهم): ط(، ويف )س، ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٤(
  ).٣/٣٥٢(النوادر والزيادات   ) ٥(
، )٣٥٤ص (، الكليات )٦/٣٨(لسان العرب .  جواسيس:ومجعه. بار ليأيت ا من يتجسس األخ:اجلاسوس)    ٦(

 )١٢٢ ص(املعجم الوسيط 
  .املدونة): ق(يف    )٧(
  ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٨(
  ).٣/٣٥٣(، النوادر والزيادات )٥٣٧-٢/٥٣٦(البيان والتحصيل   ) ٩(
  ).٣/٣٥٣(النوادر والزيادات  ) ١٠(
  ).٣/٣٥٣(النوادر والزيادات  ) ١١(
  ).٣/٣٥٣(النوادر والزيادات  ) ١٢(

]ب/٧١ط[

 ]أ/١٢٠ق[

 فيمن أعطي [
األمان فتبين أنه 

 ]عني 

 يف الذمي [
يتبين أنه عني 

 يف املسلم [
يتبين أنه 
 ]جاسوس 



 
 

  
 

٦١٤  

  .لتِ قُا؛معتادكان  وإن .لفلينكَّ
ى وينف، )٣( ويطال حبسه،الًا منكَّد جلدجلَي: )٢(]أصحابنا[  قال بعض:وقال سحنون

  . موضع يقرب فيه من املشركني)٤(من
  . )٦( حسن اإلمامِ ذلك إىل اجتهادِ مالكٍوقولُ
ب أو بعد أن أعلمهمل أن يعود إىل أهل احلربم به قلِوإن ع،لِ وعمحبركة  الناس 
شي فإن خ.  وعوقب،لتقْ مل ي؛ فامتنع العدو من اإلتيان،همذر وأخذوا حِ،أهل احلرب

  . يف السجندلِّ خ؛ أن يعود ملثل ذلكيلِّخإن  )٧(]عليه[
لتِ قُ؛قتل العدو من املسلمنيأن م بعد لِوإن ع،إال أن ي أن ملَع حفاًزا كان العدو 

  ./لتقْ مل ي؛غريهال  وه يف قتلٍ ومل يؤثر قولُ،ه قولِلَبقَ
ل تِل من قُتِ أو قُةٍ على املسلمني باستباحهنوكان منه ال؛  على موضع)٨(دلَّهوإن كان 

  .لتِقُوا؛ حا وإن مل يستب،بسببه
 وإالّ، لتِ قُ؛ه إىل قتلٍى فعلُفإن أد، وكذلك إذا جتسس للعدو يف عسكر املسلمني

قْمل يلت.   
  

  

  ـــــــــــــــــ
ل لغريه: (، وفيه)٣/٣٥٣(النوادر والزيادات   ) ١( ا وتواطأ عليه؛ فليقتل. فلينكَّ وإن كان معتاد.(  
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  .سجنه): ط(يف    )٣(
 .إىل): ر(يف    )٤(
  ). ٣/٣٥٣(النوادر والزيادات   ) ٥(
  .أحسن): ق(يف    )٦(
 ).ق(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
 .ذلك): س(يف    )٨(

 ]أ/١٦٨ر[



 
 

  
 

٦١٥  

)١( 

 
٣(]بينهم [ أن تقسم غنائمهم)٢( اجليشومن حق(،ؤ وال تر إىل أرض اإلسالمخ)٤(، 
عليهم العدو)٦(ف أن يعطِ)٥(تهاغلوا بقسماخاف عليهم مىت تشإال أن ي ،في روا ؤخ
  .أو لبعض بلد اإلسالم )٨(عدوض ال من طرف أر)٧(]فيه[من ؤملوضع ي

 ، إن أمنت)٩(سمت بأرض احلربم؛ قخرجت من أرض اإلسالة وإن غنمت سري
ؤأو تر إىل موضع تأمن فيهخ.  

 ألم ؛اجليش )١٠(وا وإن أمنت حىت يبلغ،قسمت مل ؛وإن خرجت السرية من جيش
  .شركاء هلم

ــد امللـــك ــيعة ذلـــك:قـــال عبـ ــادرم اال/  إال أن خيـــشى ضـ ــصراف ملبـ   نـ
ــالتخفيف ــم  ،ب ــى غريه ــب عل ــل يف التع ــم . وطــرح الثق ــل غريه ــأىب ولع ــكي  ، ذل

 املـشترون مبـا صـار    فيبلغ ذلك إليهم ،صاحب السريةل وتقل طاعتهم  ،)١١(احاكومويت
  .)١٢(هلم

 وقد يصري ألحدهم مع ،رك لغريهم ملا كان فيه شِ)١٣(ماحكون عليه أم يت:يريد
  .فه فإن صار له بالشراء تكلَّ،ف التعب الكثريلَّ فال يتك،مجاعة اجليش الشيء اليسري

قـسم   وي ،مخـسة أسـهم    )١٤(]على[ يقسم كل صنف     : يف قسم الغنائم   وقال حممد 
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .الغنائم): س(يف    )٢(
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٢/٥٣ (، ذيب املدونة)٣/١٢ (املدونة: انظر  ) ٤(
 .بقسم ذلك): ط، س، ر(يف    )٥(
  .يعكف): ط(يف    )٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
 .احلرب): ط، س، ر(يف    )٨(
 .اإلسالم): ر(يف    )٩(
 .يبلغ): ط، س(يف   )١٠(
 )٨٥٦: حمك، ص(القاموس احمليط : انظر. اللجج يف اخلصومة: التمحك  )١١(
  ).٣/١٩٤(ات النوادر والزياد ) ١٢(
 .يتمادحون): س(ويف . يتماحكوا عليه): ط(يف   )١٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من   )١٤(

]ب/١٢٠ق[

 ]أ/٧٢ط[

ة  صفة قسم[
 ]الغنائم 



 
 

  
 

٦١٦  

كذلك   الرقيق ٢( وصيف )١(وصيف(  ،فعلـوا بالنـساء     ؛ فإذا فرغ الوصفاء   .ون مخسة يعد 
  مث يكتـب علـى أحـدهم هللا        ، مث الرجـال كـذلك     . كـذلك  )٣( بـبعض  ااملشبهات بعضه 

ــوله ــث.مــس أو للخ،ولرس ــهم اخلُ  /  فحي ــان لــه  مــا وقــع س    مث يبيــع ،مــس ك
  .مس ورمبا بيع اجلميع باخلُ، ويتوثق هلم،مخاساألالسلطان األربعة 

 يف كتاب القسم يف على صفة ما ذكر يف املدونةجيوز  الغنائم مس قَ:/قال الشيخ 
  .العبيد واخليل والثياب واألمتعة

 مع كثرة  والنساء كذلك حسنم،فان بانفرادهصول حممد هاهنا أنه جيعل الووق
  والصغار، واإلناثُ الذكرانُ العبيدعمِ ج؛فإن ضاق األمر.  واتساع ذلك،الغنيمة
وقُ،والكبار اسموا قسما واحد.  

  . يف القسم ابتداء )٥( جيمع:فقيل،  يف املتاعواختلف
  .مجعإال  و،بانفراده مل جيمع )٦(مقسإن محل كل صنف ال: وقيل

اغ[ وأقل ،وهو أحسن رر[)٧(وقدر ،ا إذا كان متسع ]أن جيمع كل صنف  )٨(]على
  .بانفراده

  .  إن شاء اهللا فيما بعدرومن حيوان أو متاع مذكعلى نقله وما غلب املسلمون 
  

  

  ـــــــــــــــــ
، القاموس )٣/٣٠٠(كتاب األفعال : انظر. بلغ اخلدمة: ووصف الغالم وصافة. اخلادم أو اخلادمة: الوصيف)  ١(

 ).١١١١: وصف، ص(احمليط 
  .صنف): س(يف    )٢(
 .املشتبهات بعضهن ببعض): ق، س(، ويف )ر، ط(كذا يف    )٣(
  ).١٩٥ -٣/١٩٤(النوادر والزيادات   ) ٤(
 .جيعل): ط(يف    )٥(
 . الغنم): س(يف    )٦(
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(

 صفة قسمة [
 ]املتاع 



 
 

  
 

 
  

   /  وعلم أنه ملسلم، أو غريهبد فيما وجد يف الغنائم من عوقال مالك
   ؛ملسلم ومل يعلم صاحبهأنه وإن علم .  إليه بغري مثن رد:وعلم صاحبه

  .أخذه بالثمن الذي بيع به؛ وأثبت أنه له، فإن أتى صاحبه. مسِقُ
    : ال خيلو ذلك من مخسة أوجه:/ قال الشيخ

   أو علم ، ويعلم بلده/ أو غائب،م صاحبه وهو حاضرا أن يعلمإ
 ،صاحبه وال بلدهيعلم أو مل ،  ومل يعلم صاحبه)٦(]دون صاحبه [البلد الذي أخذ منه

   . يعلم أنه ملسلم)٧(]مل[أو 
  . )٨( عوضغريبع إليه فِد؛ اوكان حاضر، فإن علم صاحبه
اوإن كان غائب ،؛ ن ال محل لهوكان ممه إليلَقِن .نةؤوا له محل وموإن كان مم، 

راء عليه  وإن كان الكِ.ه إليه مثنثَعِ وب،يع بِ؛وكان الكراء عليه يأيت على كثري من مثنه
   . فيباع،جد من يتكلف ذلكوال ين  إال أ،)٩(] عليهيأكر[ ؛أفضل

مالك فظاهر قول ، ه ومل يعلم صاحب، إذا علم البلد الذي كان أخذ منهواختلف
  . )١٠(أنه يقسم: لقاسموابن ا

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .وأموال أهل الذمة): ط(ويف . وأهل الذمة): ر(يف    )٢(
 .عني): س(يف    )٣(
  ).٥٤-٢/٥٣ (، ذيب املدونة)٣/١٤ (املدونة: وانظر). ٣/٢٥٦(النوادر والزيادات   ) ٤(
  .غاب): ر(يف    )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  .من غري مثن): ط(ويف . من غري غرم): س (يف   )٨(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
وإذا عرف أن العدو أخذه من بلد معروف من : قيل لسحنون: (، وفيه)٣/٢٥٦(النوادر والزيادات : انظر  )١٠(

= 

٦١٧  

ب/١٣١س[

]أ/١٢١ق[

م صاحبه [  لِ ما ع
وكان حاضرا أو 

ا  غائب[ 

م بلده، [ لِ ما ع 
ومل يعلم 

 ]صاحبه 



 
 

  
 

٦١٨  

 هذا لفالن بن  وعليها مكتوب،إذا غنموا أمحال متاع: )٢( وعبيد)١(قيربال وقال
وقف ي و، مل جيز قسمه؛ مبصر وشبهه)٣( كالكتان،شتري منهاُ وعرف البلد الذي ،فالن

ن جد م فإن و، عليه)٤( ]املكتوب [شف عن امسهك وي،حىت يبعث إىل ذلك البلد
  .)٥(سم وإال قُه،يعرف

  .مل يقسم؛ )٦(اجليشمن  واحد  ذلك ولو عرف:قاال
أو  [ هل يعجل قسمه، ومل يعلم صاحبه وال بلده،م أنه ملسلملِ إذا عواختلف

  .؟ )٨(]ال
  . يقسم: يف املدونةفقال مالك

  ه بغري قدر على رد/  إن،الةضتوجد وكال  هو كاللقطة:وقال حممد
   .ار مغنميص و، وإال بيع، نظر فيه؛)١٠(نةومؤ

  ـــــــــــــــــ
= 

سأل ملن هو؟ قال ه: بلدان املسلمني، أيوقف ويبعث إليهم ي بعينهبل يقسم، وليس يوقف حىت يعرف رب .(  
  له تآليف يف خمتصر ابن . حممد بن عبد اهللا بن عبد الرحيم الزهري موالهم، املعروف بالربقي:  هو   )١(

عبد احلكم الصغري، زاد فيه اختالف فقهاء األمصار، وكتاب الطبقات، وكتاب رجال املوطأ، وكتاب غريب 
، مجهرة تراجم )١٣/٤٦(، سري أعالم النبالء )١/٤١٢(رك ترتيب املدا: انظر. هـ٢٤٩تويف سنة . املوطأ

  ).١١٧، ٣/١١٦(الفقهاء املالكية 
قال القاضي . صحب أصبغ بن الفرج. ، أبو حممد اجلعناوي، مولًى لقريشعبيد بن معاوية بن حكيم: هو   )٢(

ترتيب : انظر. هـ٢٥٠تويف سنة . ، وحكى عنه مسائليروي عنه حيىي بن عمر فقهه، ويعتمد عليه: عياض
  ). ٢/٨٠٧(، اجلمهرة )١/٤١٣(املدارك 

، يزرع يف املناطق املعتدلة والدافئة، يزيد ارتفاعه على : الكتان  )  ٣( نبات زراعي من الفصيلة الكتانية، حويلٌ
يعتصر منها الزيت احلار، . اسم بزر الكتاننصف متر زهرته زرقاء مجيلة، ومثرته عليقة مدورة، تعرف ب

 ).٧٧٦ص (، املعجم الوسيط )٢/٥٢٥(املصباح املنري : انظر. ويتخذ من أليافه النسيج املعروف
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
 .أبا عبيد: وجعل عبيدا). ٣/٣٧٦(مواهب اجلليل : انظر   )٥(
  .العسكر: قية النسخويف ب). ق(كذا يف    )٦(
  ).٣/٣٧٦(مواهب اجلليل : انظر  ) ٧(
 ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(
  ).١٤-٣/١٣ (املدونة  ) ٩(
 .مثن): ط(يف   )١٠(

 ]ب/٧٢ط[

ل بلده [  ما جهِ
م  لِ وصاحبه، وع

 ]أنه ملسلم 



 
 

  
 

٦١٩  

فلم ير ألن الغالب أنه ال؛  وقفهمالكي عللوقف فائدةفلم تكن ، فر .  
   . فإن مل يعرف فحينئذ يقسم،ف كاللقطةرع أن يوعلى قول حممد يوقف رجاءَ

  : والقسمة لوجهني
  . <شأنك افإن مل تعرف، وإال >: قول النيب : أحدمها

   .هاو واجليش ملتقط،فجعلها مللتقطها
 أنه للجيش دون )٢(]لقول من يقول فيما عرِف أنه ملسلم [ للخالف مراعاةً:والثاين
   . فإن أتى صاحبه بعد القسم أخذه بالثمن،صاحبه

 )٣(]يأخذه بالثمن األول: فقيل. به إذا باعه املشتري الثاين، مث أتى صاحواختلف[
 دفع ؛)٤(منان فإن تساوى الث.  أو أقلالثاين، أكثر من األول وسواء كان ،اقحقكاالست

  . عن األول ويصري قضاءً،ذلك لآلخر
 ؛ أكثرثاين وإن كان ال، ودفع الفضل إىل األول،وإن كان الثاين أقل دفع إليه مثنه

  . الثاين األول بالفضلتبعأ و، املستحق الثمن األولدفع إىل
  .)٥( <ال ضرر وال ضرار> ورآه من باب ، يأخذه بأقل الثمنني كالشفعة:وقيل

ــل   ــاين أقـ ــان الثـ ــإن كـ ــشتري ؛فـ ــل للمـ ــت مل: )٦(]األول [ قيـ ــضر/ أنـ ـ ت   
  .كيوالثمن الذي رضيته وبعت به يف يد، )٧(بشيءٍ

  ـــــــــــــــــ
 ، ومسلم يف اللقطة)٢/١٦٧) (٢٣٧٢(أخرج البخاري يف املساقاة، باب شرب الناس والدواب من األار   ) ١(

اعرف عفاصها >:  قال يف اللقطة أن رسول اهللا ، عن زيد بن خالد اجلهين )٣/١٣٤٦) (١٧٢٢(
  .<ووكاءها مث عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإال فشأنك ا

 ).س، ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).ق، س(ما بني املعكوفني ساقط من     )٣(
 .ثانالثل): س(يف     )٤(
كتاب القواعد لتقي : انظر) . ٥٠٥:( قاعدة فقهية مبنية على احلديث الذي سبق خترجيه يف كتاب النذور ص    )٥(

  ). ١٦٥ص (، شرح القواعد الفقهية للزرقا )١/٣٣٣(الدين احلصين 
  ).س(ما بني املعكوفني ساقط من     )٦(
  .تقضي لشيء): س، ط(يف     )٧(

]ب/١٢١ق[

 إذا باعه [
املشتري الثاين
مث أتى صاحبه 



 
 

  
 

٦٢٠  

  . ول باألذَخِ أُ؛وإن كان الثاين أكثر
 ليس لصاحبه أن يأخذه من الثاين ،أن البيع الثاين فوت: لثٌا ثوجيري فيها قولٌ

ا على قولهقياس:مث بِ، من أرض احلربيرِ إذا اشت يع.   
   . ذلك فوت:فقال ابن القاسم

فضل الثمن إن كان بيرجع املستحق على املشتري األول و ، له أن يأخذ عينهومل ير
  . اشتراه بهاأكثر ممبباعه 

   . ليس ذلك فوت:وقال غريه
  . وإن كان ال يأخذه إال بعد دفع الثمن،ستحق له يف احلقيقةمألنه ؛ وهو أحسن

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٢٥٥(النوادر والزيادات   ) ١(
  ).٣/٢٥٥(النوادر والزيادات : انظر. قال به أشهب  ) ٢(



 
 

  
 

٦٢١  

  فصل
 :فقال ابن القاسم، أو كانت أمة فأولدها، وأعتقه،  إذا مل يبعه املشتريواختلف
  .وال شيء ملستحقهم فيهمذلك فوت 

  .ويأخذ األمة وإن ولدت، تقن يرد العأ له :وقال أشهب
 فأمضى ذلك ابن القاسم على األصل فيما بيع . وحياسبه من الثمن بقيمة الولد:يريد

/ أن العتق واإليالد:  إال بعد دفع الثمن، مستحقهه يأخذالا  وكان مم،على وجه الشبهة
   .توفَ

  .)٣(تون البيع الثاين فَإ: مرةقال وهلذا 
تٍورأى أشهب ذلك غري  ألنه مستحق يف احلقيقة لعني ذلك العبد ؛)٤(فَو 

  .)٥(واألمة
 ،فعلى قول ابن القاسم ميضي ذلك كله، إىل أجلٍ )٦(أعتقإذا  ؛ وخيتلف على هذا
وعلى قول أشهب يرد.  

ــأُ/  يف مــاواختلــف ــن ذلــك غَإ :فمــن قــال، ذ مــن املكاتــبخِ    مل ؛)٧(]لــه [ةلّ
   .ق أن يأخذه إال بعد دفع الثمنومل يكن للمستح، حياسب ا يف ما أخذ

يكون للمستحق أن حياسب املشتري بقدر ما أخذ من ؛  للرقبة مثناإ: ومن قال
   .الكتابة

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٢٦٢(النوادر والزيادات   ) ١(
  ).٣/٢٦٢(النوادر والزيادات   ) ٢(
  ).٣/٢٥٥(النوادر والزيادات   ) ٣(
 . ذلك أشهبورد): ق، س(يف    )٤(
  ).٣/٢٥٥(النوادر والزيادات : انظر  ) ٥(
  .ق الرجلعت: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف    )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(

]ب/١٦٨ر[

 ]أ/٧٣ط[



 
 

  
 

٦٢٢  

 : يف كتاب حممدقال مالك وابن القاسمف، )١(إذا بيع يف املقاسميف احلر  واختلف
  .ذلك الثمنب  يتبع احلرال

  . )٣( أنه يتبععن أشهب  ابنهوقال سحنون يف كتاب
   .ا هل كان جاهالً أو عامد؛ومل يفرق يف هذين القولني

ا يظن أن  أو أعجمي،ا قليل الفطنة كثري الغفلةا أو كبري إن كان صغري:وقال ابن القاسم
 اتبع إذا مل ؛بال عذر ا وهو ساكت متعمد، وإن كان ينادى عليه.)٤( مل يتبع؛ لهقذلك رِ

  .جيد املشتري على من يرجع 
  .)٦(ررِ وإن غُ، ال يتبع:وقال غريه
أو  ، وإن مل يفترقـوا .عرفـون لكثـرم   ال يوا وكـان ،إذا افتـرق اجلـيش    ؛  وكل هذا 

أو من كان صار يف قَ،  املشتريمرجع عليه؛  االفتراقبعد /)٧(رفواعمهس.   
ــم   ــن القاس ــال اب ــام :ق ــي لإلم ــوا أن يرع إذا مل ي ينبغ ــرمف ــثمن/ [غ ــن )٨(]ال    مل
  . )٩(مس أو من بيت املالوقع يف سهمه من اخلُ

مس وال من بيت املال: قال سحنون   .)١٠(هي مصيبة نزلت به، وال يعطى من اخلُ
  .)١١(ألنه غرر بالقول؛  املبيعيةفأسقط مقال املشتري مع علم حر
 أخطأ على مال غريه ملا جهل بيع ألنه مبرتلة من؛ وأثبت أشهب الرجوع مع اجلهل

  .)١٢(ها للمشتريم سلتهرقب
  ـــــــــــــــــ

  .واختلف إذا بيع يف املقاسم حر: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف    )١(
  ).٣/٢٧٧(النوادر والزيادات   ) ٢(
 ).٣/٢٧٨(النوادر والزيادات : انظر   )٣(
 .أن يتبع): ر(يف    )٤(
  .خريباختالف يسري من تقدمي وتأ) ٣/٢٧٩(النوادر والزيادات   ) ٥(
  ).٣/٢٨٠(قول عبد امللك وأصبغ يف النوادر والزيادات : انظر   )٦(
 .وعرفوا): ط، س(يف    )٧(
 ).ط، س(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(
 ).٣/٢٧٧(النوادر والزيادات    )٩(
 ).٣/٢٧٨(النوادر والزيادات   )١٠(
 .مع علم احلر املبيع؛ ألنه غرور بالقول): ق، ط(يف   )١١(
  ).٣/٢٨٠(النوادر والزيادات : انظر  )١٢(

 ]أ/١٣٢س[
 ]أ/١٢٢ق[

ر إذا بيع [ يف احلُ
 ]يف املقاسم



 
 

  
 

٦٢٣  

ا ال رجوع عليهأن  :وال خيتلف يف ذلك إذا كان املبيع صغري.   
م اإلمام مخس الثمن من باقي اخلمس إن بقي منه شيء أو من بيت ريغ )١(ن أوأرى
  .املال

م [االختالفقاسم، ك يف الذمي يباع يف املواختلف قدت    .املسلم يف )٢(]املُ
جِوإن و؛سلممللد  ودت يف املغامن أمقْ مل تسِ وإن قُ.مسأخذها ؛ت بعد املعرفةم 

  . سيدها بغري مثن
 يفديها : يف املوطأفقال مالك،  حىت قسمت؛علم أا أم ولد إذا مل يواختلف

ه أن لوال أرى للذي صارت . يها فإن مل يفعل فعلى سيدها أن يفد.اإلمام لسيدها
  . وال أن يستحل فرجها،يسترقها
فإن . وإن كان أكثر من قيمتها،  على سيدها الثمن الذي اشتريت به:ة يف املدونوقال

  .بثمنهاع بِ وات،)٤(قبضهاشيء مل يوجد عنده 
 ،على سيدها األقل من قيمتها: كتاب حممد يف قال أشهب واملغرية وعبد امللكو

  .بها اتبع  وإن كان معدم،تريت بهشأو الثمن الذي اُ
]ب/٧٣ط[  .هئا يف يد سيدها من غرمامب/  ومشتريها أحق:وقال عبد امللك

ت منه بغري ذَخِإن أعتقها املشتري أُ:  أنه قال عن مالك،وروى ابن وهب وأشهب
  .يءش

  ـــــــــــــــــ
 . أن ال): س: (يف   )١(
 ).ر(زيادة من    )٢(
  ).٢/٤٥٣(املوطأ   ) ٣(
 .أخذها): ر(يف    )٤(
  ).٣/١٧ (املدونة  ) ٥(
  ).٣/٢٦٥(النوادر والزيادات    )٦(
إن مشتريه من ): (٣/٢٧٨( ويف). وسيدها أحق مبا يف يدها من غرمائه): (٣/٢٦٥(يف النوادر والزيادات   ) ٧(

  ).العدو أحق مباله من غرمائه
. فليأخذها ربها بالقيمة: (روى ابن وهب عن ابن شهاب يف أم الولد تعرف يف املقاسم، يريد بعد أن قسمت  ) ٨(

  ).٣/٢٦٤(النوادر والزيادات ). ولو عتقت مل تؤخذ فيها فدية

 الذمي يباع [
]يف املقاسم 



 
 

  
 

٦٢٤  

كأنه وضع املال عن ف ، ملسلمإن أعتقها وهو عامل أا أم ولد: وقال سحنون
تبع  و، وإن مل يعلم بطل العتق.ه وبطل عتقُ،سيدها وإن .  مبا كان افتداها به)١(]السيد[أُ

 وإن . وعلى الواطئ قيمة الولد، كان على سيدها الثمن الذي بيعت به؛أولدها املشتري
 وال على تركته ،ليهاع ومل يكن للمشتري ،ة كانت حر؛ات السيد قبل أن يعلم ام

  . شيءٌ
 ألن هذا : قال ؟ أا تتبع:دهاف ومل ي، ومات سيدها، إذا جنت: قلتم فلِ:قيل له

  . يف األول فعل ا وليس هل،فعلها
 ،هعرف بيعت خدمتوإن مل ي، وقف له؛ وعرف سيده، ولو كان معتقًا إىل أجل

  .ودخلت يف املقاسم
ا؛ومضى األجل، فإن استخدمه املشتري مل ؛ فإن أتى صاحبه بعد ذلك. كان حر 

  . وال على املشتري شيء،)٣(له فيهيكن 
ــه  ــا مـــضى نـــصف خدمتـ ــد مـ ــان؛وإن أتـــى بعـ ــار يف النـــصف /  كـ   باخليـ

  .فيهمه وال شيء له لِّسأو ي،  بهتويدفع نصف ما اشتري،  أن يأخذه )٥( بني)٤(الباقي
 ،عاد حق املشتري يف اخلدمة؛ مث علم أنه معتق إىل أجل، وإن بيعت رقبته

   . امث خيرج حر، وحياسب ا من الثمن
لو ثبت أنه  مدقَ حسبما ت،هل يتبعه بالباقي إذا كان الثمن أكثر من اخلدمة: خيتلفو
من األولحر .   

أو ،  وتكون له خدمته،هيديفتن أوإن أتى سيده قبل أن يستخدم كان باخليار بني 
  .دمه املشتري يف الثمنتوخي، )٦(يسلمه

  ـــــــــــــــــ
  .البيعو): س(ويف ). ق(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٢/٢٦٦والزيادات (النوادر والزيادات   ) ٢(
 .مل يكن عليه): ر، س(يف    )٣(
 .الثاين): س(يف    )٤(
 .بعد): ر(يف    )٥(
 .يستلمه): ر(يف    )٦(

]ب/١٢٢ق[



 
 

  
 

٦٢٥  

 يف  ابن القاسمفقال، ل متام الثمنبواختلف قول ابن القاسم إذا مضى األجل ق
  . )١( يتبع بالباقي:كتاب حممد

   .)٣( أنه ال يتبع:)٢(روى عنه أبو زيدو
 هل ،)٥( به مث يعلم، يباع يف املقاسمحلر يف ا)٤(]املتقدم[وهذا راجع إىل اخلالف 

  . بهييتبع مبا اشتر
   .ركان يف الباقي مبرتلة احلُ؛ راوصار ح، فإذا ذهبت اخلدمة

اوخيتلف هل يرجع إىل سيده، إذا استوىف الثمن قبل انقضاء اخلدمة : أيض  .
 وتكون ،ه كان سيده باخليار بني أن يعطيه ما فداه بعدو؛ إن فداه رجل من ال،وكذلك
   . أو يسلمه فيختدمه املشتري.له خدمته

ا؛ وقد بقي من فدائه شيء ، فإن انقضى األجل ؛ أتبعه به قوالً واحدهاهنا ألن احلر 
   .وقع يف املقاسم ممن )٦(وهو يف هذا آكد. احلربأهل يتبع مبا يفتدى به من 

 ــريب ــه ح ــلم علي ــيده وإن أس ــه دون س ــه خدمت ــت ل ــل/ ا وإذ، كان ــضى األج    م
ا كان حر.  

  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٦٩(النوادر والزيادات    )١(
 موالهم القرطيب املالكي، املعروف بتارك الفرس ، أبو زيد األمويعبد الرمحن بن إبراهيم بن عيسى: هو  )  ٢(

ه املدنيني)٢٥٨: ت( ابن كنانة وابن املاجشون ومطرف بن عبد اهللا وغريهم يف : ، له سؤاالت عن مشاخيِ
، سري أعالم النبالء )١٤٨ص (الديباج املذهب : انظر. مثانية كتب، وهي املعروفة بثمانية أيب زيد

)١٢/٣٣٦( 
  ).٣/٢٦٩(النوادر والزيادات    )٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
 .مث يباع به): ر(يف    )٥(
 .أكثر): ر(يف    )٦(

 ]أ/٧٤ط[



 
 

  
 

٦٢٦  

  فصل
وكذلك أهل . وحكم أموال أهل الذمة إذا كانت يف الغنائم حكم أموال املسلمني

ومن مل . ال يقسمون، الذمة أنفسهم إذا كانوا يف الغنائم؛ كانوا كاملسلمني األحرار
١(]ممن هو يف يديه [انتزع؛ ال بعد القسمةعلم به إي(.  

س كذلك إذا ي ول،)٢(م يف املسلم احلرما تقد ع به حسبا بيهل يتبع مب، وخيتلف
  .وهو قول ابن القاسم، يقًا هلمق رونفإم يكون، أسلم عليهم أهل الكفر

  . ايكون حر: وقال أشهب
وال عقد له على ،ه وله على املسلمنيألن الذمة والعهد إمنا كانت من؛ واألول أبني 

   .فر الذي أسلم عليهاالك
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
 .وما بعدها) ٣١١ص : (انظر  )  ٢(
  ).٣/٢٨٢(، النوادر والزيادات )٣/١٣ (املدونة: انظر  ) ٣(
  ).٢/٢٨٢(النوادر والزيادات   ) ٤(

 حكم أهل [
الذمة وأمواهلم 

إذا كانت يف 
 ]الغنائم 



 
 

  
 

٦٢٧  

)١(  


 / 

)٢( /  
ا ملسلم )٣(دارومن دخل  احلرب فاشترى عبد،كان لسيده أن يأخذه ؛ب لههِ أو و 

  . )٤(إن كان اشتراه بعد دفع الثمن الذي كان اشتراه به
ثلهمبا أخذ فإن كان الثمن عين .وإن كان عرا أو شيئًا مم ضكَا يال أو يذ خِ أُ؛نوز

  .بقيمته يف ذلك املوضع الذي اشتراه به
أخذه ؛)٥(]عليه[ئ  وإن مل يكاف. لو اشتراه ماكان مبرتلة ؛هب له فكافأ عليهوإن و 

  .)٦(سيده بغري شيء
فقـال ابـن    ،   أتى بـه مـن أرض احلـرب        ن حىت باعه م   ؛ إذا مل يعلم سيده    واختلف

ب له ، البيع ماضٍ:القاسم  ويرجع املستحق على البائع إن ،)٧(وسواء كان اشتراه أو وهِ
   فــال ؛فــضلفيــه  وإن مل يكــن . فيــه فــضلإن كــان،  بفــضل الــثمن)٨(ابتاعــه/ كــان

  .  الثمن الذي باعه بهه أخذ من؛هب لهوإن كان و. شيء له
 ويرجع ، املشتري مثنه إىلهب له بعد أن يدفع له أن ينقض البيع إذا و:وقال غريه

ق و،هو على البائع مبا قبض منه بني اهلبة والبيعفر .  

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .أو اشترى أحدا من زوجته أو أقاربه): ر(يف    )٢(
 .أرض): س(يف   )٣(
  ).٢/٥٦ (ذيب املدونة: انظر  ) ٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
  ).٢/٥٦ (ذيب املدونة: انظر  ) ٦(
 .شراء كان أو هبة له): س(يف    )٧(
 .باعه): ر(يف    )٨(
  ).٣/١٦ (املدونة  ) ٩(
  ).٢/٥٦ (، ذيب املدونة)٣/١٦ (املدونة: انظر ) ١٠(

 ]أ/١٢٣ق[
]ب/١٣٢س[

 ]أ/١٦٩ر[



 
 

  
 

٦٢٨  

   .)١( كان عتقه باطالً؛ ومل يكن أثاب عنه،له لو أعتقه املوهوب :وقال ابن نافع
  . اشترى من املغنما لو مضى عتقه مبرتلة م؛وإن أثاب عنه أو كان اشتراه

مشتريه [ مث باعه، إذا اشتراه من أرض احلرب:اوخيتلف فيه أيض[فال يكون ؛ 
ا على ما بِ،تاوالبيع فَ أن للمستحق : مث باعه مشتريه،يع يف املغامن قياس أن يرالبيع د 
   . واألمر فيهما واحد،الثاين
  .م وجه ذلكوقد تقد، أن يأخذه بعد دفع الثمن أحسنو

اوخيتلف قول ابن القاسمفعلى ،  فأولدها أو كانت أمةً، إذا أعتقه املشتري: أيض: 
]ب/٧٤ط[  .)٣(فوت/ أن ذلك

  .وهو أحسن. )٤( ليس ذلك بفوت:قول أشهبوعلى 
؛  أو غري عامل بإذنه أو بغري إذنه، وهو عامل أنه حر،ارب حروإن اشترى من بلد احل

درةرساألَ  حال ألنه مل يكن له أن يبقى بدار الكفر يف، بالثمن)٥(عهيتبأن كان له    مع القُ
 . واخلروج بغري شيء،نفسيلل يحا على الت كنت قادر: إال أن يقول،على اخلروج

ه وبغري علم،بغري أمره )٦(هفدا فال يتبع إذا ؛علم دليل صدقهوي.  
تبع مبا كان يرى أن يفتدي ؛ أن صدقهوتبي،  كنت أفتدي نفسي بدون هذا:فإن قال

   .وسقط الزائد، نفسه به
ا علـى اخلـروج بغـري    تبعه وإن كان قـادر أ ؛ ومل ينكر عليه ،ا بافتدائه وإن كان عاملً  

ــيء ــك ،ش ــدون ذل ــ  ألنَّ؛ أو ب ــك رض ــها ذل ــق ف ، من ــون أح ــ/ يك ــذي بامل   ال ال
   .كان معه من غرمائه

  . ا بينه وبينهمصاص حِيكون :فقيل،  يف املال الذي كان خلفهواختلف

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٢٦٢(النوادر والزيادات : انظر   )١(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
  ).٣/٢٦٢(النوادر والزيادات : انظر   )٣(
 ).٣/٢٦٢(النوادر والزيادات    )٤(
 .يبيعه): س(، ويف )ر، ط(كذا يف     )٥(
 .افتداه): س(، ويف )ر، ط(يف  كذا   )٦(

 ]ب/١٢٣ق[



 
 

  
 

٦٢٩  

  . )١( به الذي افتداه أحق:وقال عبد امللك
 وإن كره ،فتدائه فيبعث ال،فهلَّ ذا املال الذي خفتدىأن ي: ويلزم على قوله

 )٣(يفنت أو خيشى عليه أن ،العدوما يناله من يف  أحد الضررينلتغليبوهو . هؤغرما
   . أيسرىتتبع م؛ أفإن مل يوجد له شيء. يف دينه

  فمن مجيع]بيت مال[فإن مل يكن ،  أن يأخذ ما افتداه به من بيت املالوالقياس
  . )٥(املسلمني

 يبعث بذلك من بيت ،ا على اإلمامه كان واجبء ألن فدا؛وهذا أصل املذهب
  . أن يفتدوه)٧(املسلمني فعلى مجاعة ]مالبيت [ فإن مل يكن ،املال

  . ولو جبميع أمواهلم،)٨( ذلك على الناس:قال مالك
به أن يرجع بذلك كان ملن أيت؛  وهو ببلد احلرباءا عليهم ابتدوإذا كان ذلك واجب 

  . أن يفتدي قبلوهو بأرض احلرب، الفداء على من كان جيب عليه
 وأقام البينة أنه ،م به تكلم بالعربيةدِا قَفلم، العدوا من  فيمن اشترى عبدوقال مالك

أتبعوإن مل يكن عنده ،  ملشتريه الثمن الذي اشتراه بهرم أنه يغ:حربه د ١٠(اين(.  
  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٢٧٨(النوادر والزيادات    )١(
  .وهذا التغليب: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف    )٢(
 .يغري): ر(يف    )٣(
  ).ق(ني املعكوفني ساقط من ما ب   )٤(
 .فعلى مجيع املسلمني): س(يف    )٥(
  ).ق(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 .فعلى مجيع املسلمني): س(يف    )٧(
 .املسلمني): ر(يف    )٨(
  ).٣/٨٠(البيان والتحصيل   ) ٩(
  ).٣/٤٣: (وانظر.  ذلكال جيوز استرقاقه إن ثبت: عن ابن القاسم، أنه) ٣/٢٣(البيان والتحصيل : انظر  )١٠(



 
 

  
 

٦٣٠  

  فصل
١( فإنه ال خيلو ذلك من ثالثة أوجه،هوإن اشترى أحد الزوجني صاحب(:  

دخل ألنه مل يكن  عامل؛أو غري ، أو بغري أمره وهو عامل به،ا أن يكون بأمرهإم 
 أتبعه ؛ فإن كان الشراء بوكالة من أحدمها، أو ألن الشراء كان على غري روية.بالزوجة

  .مبا افتداه به
 .هااتـد ف إن ا،يتبعهـا مل  وإن كان عاملًـا   ، مل يكن بوكالة وهو غري عامل      اوكذلك إذ 

  وابـن املاجـشون يف     ف  وهـو قـول مالـك وابـن القاسـم ومطـر           . إن افتدته / ومل تتبعه 
  . كتاب ابن حبيب

دى منهما صاحبه أن فيكون ملن : )٣( وعلى القول أن بينهما يف اهلبات الثواب
  .)٤(]عليه[ إال لريجع ،يرجع عليه إذا حلف أنه ما فداه

ارجع بذلك ؛وإن شهد أحدمها قبل أن يفتديه أن ذلك لريجع عليه قوالً واحد .   
  : وما أشبه ذلك على ثالثة أوجه، األب واالبن واألخ والعم؛وفداء األقارب

أو ، وسواء كان قريب القرابة كاألب واالبن،  من املفتدي رجع عليهرأمبفإن كان 
   .ومن ال يعتق عليه، بعيدها كالعم وابن العم

اد واالبن  مل يرجع على من يعتق عليه كاألبوين واألجد؛فإن كان بغري أمره ومل يعلم
  / ،)٥(]فيعتقون عليه بامللك[، امللك و ألنه قصد الشراء؛وابن االبن واألخ

   .وله أن يرجع على كل من ال يعتق عليه
  .)٧( جرى األمر بينهم على حكم هبة الثواب؛عاملًا )٦(]كان[ن إو

  ـــــــــــــــــ
  ).٥٨٣ص (، التقييد )٢١١ص (الكايف : انظر  ) ١(
  ).٣/٣٠٧(النوادر والزيادات   ) ٢(
 ) .٢٤٢ص (القوانني الفقهية : انظر. أن يهب أحدهم هبةً على أن يكافئه املوهوب له: هبة الثواب  )  ٣(
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
 ).ر(بني املعكوفني ساقط من ما    )٥(
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).٢١١ص (الكايف : انظر  ) ٧(

 ]أ/٧٥ط[

 ]أ/١٢٤ق[

يف شراء أحد [
الزوجني صاحبه



 
 

  
 

٦٣١  

 إذا الفداء/  يف ال يرجع عليه يف اهلبة؛ فال يرجع عليه)١( كل من:وقال سحنون
  .كان عاملًا
ا أو ابنا،إال أن يشهد أنه يفتديه لريجع فيكون ذلك له: يريد ألنه مل ؛ وإن كان أب 

 إال أن يكون . ومل يقصد اهلبة ملا شرط الرجوع، وإمنا قصد االفتداء.يشتره لنفسه
ا على أن يفتديه، فال يرجع عليه؛ااألب فقري كما جيرب على النفقة ، ألنه كان جمبور 

  . وهو يف االفتداء آكد، )٤(]عليه[
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 .ما): ر(يف    )١(
  .هذا: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف    )٢(
  ).٣/٣٠٨(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(

 ]أ/١٣٣س[



 
 

  
 

٦٣٢  

)١(  


 

   
 له ما دام يف )٣(]فيه [ مل يعرض؛ بالد املسلمني ومعه مال ملسلموإذا قدم احلريب

   . مينع؛ مل]به [إن أراد الرجوع، وكذلك. يديه
   : على ثالثة أقوال أو عبيدٍ إذا قدم مبسلمني أحرارٍواختلف

   .)٥( له أن يرجع م إن أحب:قيل
  .)٦( ليس ذلك له:وقيل
   .)٧( له ذلك يف الذكران دون اإلناث:وقيل

  مل مينع من وإن كن إماءً. ال مينع من الرجوع م: يف كتاب حممدوقال ابن القاسم
  .)٨(وطئهن

  . وينتزع منه،)٩(م أوفر قيمته يعطى يف كل مسل:امللك وقال عبد
ــاع عليــه عبيــده:وقــال ابــن حبيــب   مث ال .  كمــا يفعــل بالــذمي،إذا أســلموا/  يب

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).ق( املعكوفني مثبت من ما بني   )٢(
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  ) .٣/٣٣٦(النوادر والزيادات : انظر. هو قول ابن القاسم وابن املواز  ) ٥(
  ) .٣/٣٣٦(النوادر والزيادات : انظر. هو قول سحنون وابن حبيب  ) ٦(
  ) .٣/١٧٨(، ومنح اجلليل )٢/١٨٨(حاشية الدسوقي :  انظر.هو أحد قويل ابن القاسم  ) ٧(
 ).٣/١٧٨(، ومنح اجلليل )٣/٣٣٦(النوادر والزيادات : انظر   )٨(
ه): ر(يف    )٩( قيمت يف كل مسلم حر. 
  ).٣/٣٣٦(النوادر والزيادات  ) ١٠(

 ]ب/٧٥ط[

قدم  احلريب ي[
بأمان ومعه مال 

 ]ملسلم 
 احلريب يقدم [

مبسلم حر أو 
 ]عبد 



 
 

  
 

٦٣٣  

ا للعهد ١(يكون ذلك نقض(.  
  .)٢(  جيرب على بيع املسلمة: أنه قالسحنون عن ابن القاسموحكى 
 إذا عقد اإلمام للمشركني :قال ، ابن القصاروقاله .)٣( خبالف الذكران:يريد

ى هلم  وال يوفّ،ى هلم بذلك يف الرجال يوفّ،ه إليهم رد؛وهادم على من جاءه مسلما
  .)٤(به يف النساء

رسول   )٦(] أن )٥(مِسور[ حلديث ؛فأمضى ذلك هلم ابن القاسم يف القول األول
اقاضى أهل مكة عام احلديبية على أن من أت اهللا  ؛اه من أهل مكة مسلمه إليهم رد. 
  .مع عليه البخاري ومسلمتجا

ــضِ ــر / ومل ميـ ــول اآلخـ ــك يف القـ ــالم  ؛ ذلـ ــان يف أول اإلسـ ــك كـ   ألن ذلـ
وجل بالنصر وإظهـار دينـه وبفـتح مكـة            وقد وعدهم اهللا عز    ،وقبل أن يكثر املسلمون   

ــوره ــيهم/ وظه ــد اهللا ، عل ــا وع ــان كم ــ   ،وك ــد ظه ــوم بع ــك الي ــال جيــوز ذل   ور  ف
   . وإذالالً هلم، على املسلمنيافيه وهن )٨(]ألن[و، اإلسالم
سبحانههلقول ؛ق يف القول اآلخر بني الرجال والنساءوفر  :﴿ z y x w

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣٣٦(النوادر والزيادات    )١(
 ).٣/٣٣٦(النوادر والزيادات : انظر. بعكس املسلم   )٢(
  .الذمي): ر(يف    )٣(
  ).٣/٣٦٤(التاج واإلكليل : انظر   )٤(
بن نوفل القرشي الزهري، أبو عبد الرمحن، ولد بعد اهلجرة بسنتني، وقدم املدينة بعد  املسور بن خمرمة   )٥(

اخلطاب، وكان مع خاله فتح مكة وهو ابن ست سنني، وكان من أهل الفضل والدين، وكان يلزم عمر بن 
عبد الرمحن بن عوف ليايل الشورى، مث كان مع ابن الزبري ملا حوصر مبكة، فأصابته حجر من املنجنيق 

  ).٦/٩٣(واإلصابة ) ٥/١٧٠(أسد الغابة : انظر. هـ٦٤فمات منها سنة 
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
) ٢٧٣١( واملصاحلة مع أهل احلرب ط يف اجلهادالقصة أخرجها البخاري يف الشروط، باب الشرو  ) ٧(

 والسري، باب صلح احلديبية ، وأخرجه مسلم يف اجلهاد ، من حديث املسور بن خمرمة)٢/٢٧٩(
   .من حديث أنس بن مالك ) ٣/١٤١١) (١٧٨٤(

 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(

]ب/١٢٤ق[

]ب/١٦٩ر[



 
 

  
 

٦٣٤  
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حب ملسلم أن  ال أ: يف املدونةفقال ابن القاسم ، إذا قدم مبتاع ملسلمواختلف
 مل يأخذه ؛ وإن وهبه ألحد. فإن اشتراه مل يكن لصاحبه أن يأخذه بالثمن،يشتريه منه

  .سيده على حال
 جيده ،الشراء أفضلف. ه العلج إىل بلده رد؛إن مل يشتره:  وقال، حممدوأجاز ذلك
  . به ويكون أحق،صاحبه فيفتديه

 )٤(هيشب والذي ،ذه املسألة عن مالك ابن القاسم ه مل حيكِ:وقال إمساعيل القاضي
 ويف اهلبة يأخذه بغري ، أن له أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به:على مذهب مالك

  .)٥(مثن
هو بأرض  و)٦(]وهو بأرض احلرب أو [ فال فرق بني أن يشتريه منه،وهذا أحسن

 يف سمقال ابن القا وقد . ألنه مل يكن يقدر على أخذه منه وهو بأرض احلرب؛اإلسالم
 يف بالد احلرب اشتراها أوا،  له أن يطأه ال أحب: من العدو فيمن اشترى أمةًةاملدون

  .يف بالد املسلمني
  .قاله حممد وإمساعيلوهذا حنو ما 
 له ما أسلم عليه من ، كان مبرتلة ما لو أسلم يف أرض احلربنافإن أسلم عند

   .املسلمني )٨(أموال
  ـــــــــــــــــ

  ).١٠(املمتحنة   ) ١(
  ).٣/١٩ (املدونة  ) ٢(
  ).٣/٦٥(البيان والتحصيل : انظر  ) ٣(
 .نسبه): ط(يف    )٤(
  ).٣/٣٦٣(التاج واإلكليل : انظر   )٥(
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).٣/١٦ (املدونة  ) ٧(
 .أعمال): ر(يف    )٨(

سلم [ احلريب ي 
على مالٍ 

 ]ملسلم 



 
 

  
 

٦٣٥  

 منه اة انتزعر أو حر وإن أسلم على ح. يف يديهقر مسلم أُ)١(]عبد[فإن كان يف يديه 
  / وهذا قول ابن. ايقًق كان له ر؛وإن أسلم على ذمي، بغري قيمة

   .القاسم
  .)٣( وال يسترق، هو حر:وقال أشهب

   .ن بأرض احلرب وال عقد له على من كا، ألن الذمة عقد له علينا؛واألول أحسن
له  أو على معتق إىل أجل كان ، بقيمتها)٤( من يده انتزعت؛وإن أسلم على أم ولد

ى كان  فإن أد، كانت له كتابته؛ أو على مكاتب.ا كان حر؛ فإذا انقضى األجل،خدمته
بتهق كانت له ر؛ وإن عجز،احر.أو على م الثلث  ود فإن مات السي، فله خدمته؛ردب

 . أسلم عليهنملا يقًق كان ره؛ترقيسغ وإن كان على السيد دين ،ا كان عتيقً؛)٥(]حيمله[
   .وكان له ثلثاه، أعتق ثلثهاه؛ وإن مل يكن له مال سو

ــن ــال اب ــم/ وق ــد:القاس ــلم عب ــه ؛ احلــريب إن أس ــيده عن ــك س ــسقط مل    ، مل ي
ـ    ؛ وإن باعه  ؤه، كان له وال   ؛ وإن أعتقه  ،ارقيقًله   كان   ؛فإن أسلم سيده بعده    ا  كـان ملكً

  .للمشتري
ــنفس هــو حــر:وقــال أشــهب ــإن أســلم ســيده بعــده ، إســالمه/  ب    مل يكــن ؛ف

 كان كالفداء يتبعه مبـا      ؛ وإن اشتراه منه مسلم    .هؤ وال )٧( كان له  ؛ فإن أعتقه  .له فيه شيء  
  .اشتراه به

  ـــــــــــــــــ
 ).ط( املعكوفني ساقط من ما بني   )١(
  ).٣٣٧، ٣/٣٣٦(النوادر والزيادات :انظر  ) ٢(
  ).٣/٣٣٧(النوادر والزيادات    )٣(
 .منه): س(يف    )٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٥٧-٢/٥٦ (ذيب املدونة: وانظر). ٣/٢٣(النوادر والزيادات   ) ٦(
 .لهمل يكن ): ر، ط(يف    )٧(
  ).٣/٢٣ (املدونة  ) ٨(

 ]أ/٧٦ط[

 ]أ/١٢٥ق[

ب/١٣٣س[

سلِم [ احلريب ي
على أم ولد أو 
مكاتب أو مدبر



 
 

  
 

٦٣٦  

وقد اشترى أبو بكر الصديق ،واألول أبني  ً١(بالال(  ما  من املشركني بعد
أبو بكر سيدنا، وأعتق ( :أنه كان يقول  )٣( وذكر البخاري عن عمر.)٢( وأعتقه،أسلم
  . بالالً:يعين، )سيدنا

 وإن كنت ، فأمسكين؛]لنفسك[إن كنت اشتريتين ( :]أليب بكر [وقال باللٌ
  . ) اهللاِلَم فدعين وع عز وجلّ،اشتريتين هللا

؛ إلينا بعد إسالمه وقبل إسالم سيده وقبل أن يعتقهوال خالف أنه إن فرأنه حر ، 
  . مل يكن له عليه سبيل؛ وخرج إلينا، وإن أسلم سيده بعد ذلك.ألنه غنم نفسه

 وال سبيل ألهل ،ا كان حر؛م قبل الفتح فخرج إليه،فإن نزل املسلمون مبوضعه
  .اجليش عليه
 :فقال ابن القاسم، إذا مل خيرج حىت وقع الفتح ودخل املسلمون عليهم واختلف
هو حر.  

   . لذلك اجليش هو رقيق:وقال ابن حبيب
 وإمنا ،دخل عليه )١٠(حني ألنه ملك لسيده ؛وهو أقيس على أصل ابن القاسم

ألنه غنم نفسه؛رج إليناا إذا خيكون حر .  
  ـــــــــــــــــ

، أبو عبد اهللا التيمي موىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما، سابق احلبشة من ‘مؤذن النيب  بالل بن رباح  )  ١(
ب يف سبيل اهللا، شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا  ه محامة‘أوائل من أسلم وعذِّ سكن الشام . ، واسم أم

، )٢/٢٨٨(ذيب الكمال للمزي : انظر. غري ذلك: وقيل. هـ وله بضع وستون سنة٢٠سنة ~ وتويف ا 
 ) .١/٣٤٧(سري أعالم النبالء 

  ).٢/٥٩ (ذيب املدونة: انظر  ) ٢(
 .ابن عمر): ر(يف    )٣(
)٤ (   أخرجه البخاري يف فضائل أصحاب النيب بالل ، باب مناقب) ٣/٣٢) (٣٧٥٤ .(  
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٥(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٦(
)٧ (   باب مناقب بالل ‘أخرجه البخاري يف فضائل أصحاب النيب ،) ٣/٣٢) (٣٧٥٥.(  
  ).٢٤، ٣/٢٣ (املدونة: انظر  ) ٨(
وال خيتلف قول ابن حبيب عن قول ابن . جزم أصبغ بالقول برقّهم: وفيه، )٣/٢٨٣(النوادر والزيادات : انظر  ) ٩(

  .واهللا أعلم. القاسم
 .حىت): ق، س(يف   )١٠(

] يف عبدِ احلريب 
ا  مسلم يفر[ 



 
 

  
 

٦٣٧  

 كان له إن كان يف ؛ لسيده إىل أرض اإلسالم مبالٍ مث فر،وإذا أسلم عبد احلريب
 لمن ما[ ألنه ؛ وال خيمس، أو سرقة لسيده،ك يف يدهرِ ت؛تجارة أو كان خراجهبيده 

  .)٢)(١(] عليهفمل يوج
ومل يعرض له ، ه إىل سيدهه أن يرداستحب ل؛ يف يديه على وجه األمانةكان وإن 

  .)٣(فيه إن أمسكه
 ــر ــذلك إن ف ــالموك ــلم  /  إىل أرض اإلس ــافر مث أس ــو ك ــ. وه ــى  ف ــي عل   إن بق

   . إىل سيدهومل يرد، كان ذلك له؛  عليه اجلزيةتضرب، ووأراد املقام، كفره
   .عنه اجلزيةوسقطت  ، ا كان حروإن أسلم بعد اجلزية

  
  

  ـــــــــــــــــ
 .مما قد خياف): ر(يف    )١(
  ).٢/٦٠ (ذيب املدونة: انظر  ) ٢(
  ).٢/٦٠ (ذيب املدونة: انظر  ) ٣(

 ]ب/٧٦ط[

] احلريب عبد
 مبال سيدهيفر



 
 

  
 

٦٣٨  

)١(  

  
  

 ما سبيت به : يف احلرة املسلمة ويف كتاب ابن حبيب يف مثانية أيب زيدوقال مالك
ويكرهون ، ال يباعون وال يسترقون، صغري أو كبري تبع هلا يف احلرية واإلسالمولد من 

  .  فهو كاملرتد يقتل؛ فإن متادى، أجربىب فمن أ،على اإلسالم
   .ادى الصغري على الكفر بعد أن بلغ إن مت:يريد

ا كان وإن كان كبري، فهو مبرتلتها ؛  ما سبيت به من ولد صغري:وقال ابن القاسم
  .ائًفي

  .ءٌولدها الصغري والكبري يفوها  محلُ: يف كتاب حممدوقال أشهب
   .مثل ما حكى عنه حممد:  أحدمها: عنه قولنيوذكر ابن سحنون

  . أم أحرار كلهم:واآلخر
 يف فقال ابن القاسم، )٦(  يف أوالدهاواختلف ، فإا ترد إىل ذمتها؛وأما الذمية

  .ء والكبار يف،الصغار مبرتلتها: املدونة
  .)٨( صغارهم وكبارهمء هم يف: يف مثانية أيب زيدوقال مالك

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ساقط من ما بني املعكوفني    )١(
  ).٣/٢٨٢(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
  ).٣/٢٨٢(النوادر والزيادات   ) ٣(
 ).٣/٢٨٢(النوادر والزيادات    )٤(
 ).٣/٢٨٢(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
  ).٥٩١ (انظرالنقل عن ابن يونس يف التقييد، كتاب اجلهاد  ) ٦(
ى قبل ذلك بينها وبني الذمية )٣/١٨ (القول يف املدونة  ) ٧( ونص كالمه يف احلرة املسلمة، ولكنه قد سو ،

  ).٢/٥٧ (ذيب املدونة: وانظر. احلرة
 .حكمه يف الكبار البالغني دون الصغار أم يفء): ٣/٢٨٢(يف النوادر والزيادات    )٨(

]ب/١٢٥ق[

احلرة املسلمة [
]يأسرها العدو

 الذمية يأسرها [
 ]العدو 



 
 

  
 

٦٣٩  

 ،ا كان صغري، ولدها لسيدها: يف املدونةفقال ابن القاسم،  ولد األمة يفواختلف
اأو كبري.  

  .ء صغارهم وكبارهم يف: يف كتاب ابن حبيبن املاجشونبوقال ا
  .] لسيدهاوافيكون[ ، إال أن تكون تزوجتء، هم يف:وقال أشهب
إن ف .عى األبا وال ير، األصل يف الولد أنه تبع لألم يف احلرية:~قال الشيخ 
ةكانت األم حر؛ا واألب عبدا كان الولد حر.كان ؛ا وإن كانت األم أمة واألب حر 

اعبد.  
وأما الدكون على دين األب ي)٥(هل: ا واألم مسلمةين فاختلف إذا كان األب كافر، 

  .؟ أو على دين األم 
  .)٦(حرا ة كان الولد  فإن كانت األم حر،وإذا كان ذلك

 .ا أو كبري،ا كانا صغرييكون فيئً :  خيتلف يف دينه فعلى القول أنه على دين األبمثَّ
  .ا هلا يكون الصغري تبع:وعلى القول أنه على دين األم ألا املسلمة

ـ  فر ،)٧(ل عنـه  فِغُ مسلم ٍ   ألنه مبرتلة ولدٍ   وخيتلف يف الكبري   فقـد   ،ي علـى الكفـر    ب
ــف ــهاختل ــل ، في ــة ملــسلم فقي ــون زوج ــصرانية تك ــ/ ، يف الن ــدها فترب ــى [ي ول   عل
]أ/٧٧ط[  /. أنه مرتد: وبلغ عليه،)٨(]الكفر

  .)٩( على دينهأنه يقر:  وغريهوقال حممد بن عبد احلكم

  ـــــــــــــــــ
  ). ٢/٥٧ (، ذيب املدونة)٣/١٨ (املدونة  ) ١(
 ).٣/٢٨٢(النوادر والزيادات    )٢(
 ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٣/٢٨٢(قول أشهب يف النوادر والزيادات    )٤(
  .فقيل): ر(يف    )٥(
 .أحرارا): س: (ويف) ر: (كذا يف   )٦(
  .عقل دينه): ر، ط(يف    )٧(
 ).ر(سقط من    )٨(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٩(

 ]أ/١٧٠ر[



 
 

  
 

٦٤٠  

 يكـون   :)١( علـى ذلـك     ال يقر   : ومن قال  .ايكون فيئً :  على دينه  يقرأنه  فعلى القول   
ــد ــك  .كاملرتـ ــب مالـ ــه ذهـ ــسلم /  وإليـ ــه إن مل يـ ــل؛ أنـ ــسترق،قتـ    .)٢( وال يـ

فـال  ،  ويكـون علـى دينـها     ،  فال يلحق النـسب   ،  ن حكمها معه حكم الزاين    إ :قوليو
وكـذلك الـصغري إذا متـادى علـى         . ويقتل الكبري إن مل يرجع كاملرتد     ،  يسترق الصغري 

  .كفرال
؛ صغارهم وكبارهم على حكم األب،ا فالصواب أن يكونوا فيئً؛ا ولد الذميةوأم 

 ض وبنق، والولد له عقد أبيه، ألن العهد للذمية إمنا هو لنفسها،ألنه كافر وال عهد له
   .ا كاألب فإذا كان ال ذمة له كان فيئً.ينتقض عليهأبيه 

 كان األب ؛ن ولدتألم به بعد مث ع ، دخل إلينا بغري عهدا حربي ذميةٌتولو تزوج
  .اوولده فيئً

]أ/١٣٤س[  . إذا أصاا ببلده/ كذلكو

  .  ألا مستحقة؛ فقول ابن القاسم فيها أحسن؛ا األمةموأ
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 .دينه): ق، ر(يف    )١(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٢(
  .أو يقول ): ق(يف    )٣(

 ]أ/١٢٦ق[

] ولد الذمية [



 
 

  
 

٦٤١  

  فصل
 ، فغزا املسلمون بالده،)١(]بأمان [ مث خيرج إلينا، يسلم يف احلريبوقال ابن القاسم

  .لمسلمنيل ء أم يف: وولده ومالهفغنموا أهله
 ،غزا املسلمون تلك الدارمث  ،ا عن رجل من املشركني أسلملكًا ملتسأ و:قال

  .  للمسلمنيءٌ فهم يف: فقال مالك،)٣(]هوولد[فأصابوا أهله 
   . وإن مل يكن خرج إلينا، أم يفء:وظاهر قوله هاهنا

 فغزا ، أو بأمان فأسلم عندنا، مسلماريب إذا أتى احل: يف كتاب النكاح الثالثوقال
  . وكذلك ماله، لإلسالم هم يفءٌ:ه، قال فغنموا أهله وولد،املسلمون تلك الدار

 وكذلك .ا ألبيهم كانوا تبع؛ا إن كان ولده صغار:قال بعض الرواةو :قال سحنون
  . به بالثمنن أحق وإن قسم كا، فإن أدركه قبل أن يقسم أخذه،ماله هو له

ألن املسلم حيث كان ولده : قال. )٧( والولد تبع لألب،ماله يفءٌ : وقال أبو الفرج
لده وا لو نكح يف دار احلرب كان  بداللة أن مسلم،ر مسلمون بإسالمهغصااأل

٨(امسلم(.  
 ، إذا كانوا أحرزوا ماله:)٩( يف كتاب االتفاق واالختالفحممد بن احلارثوقال 

؛ وإن تركوه.ا كان فيئً؛ وخروجه من عندهم،وه إىل أمالكهم من أجل إسالمهوضم 
  .)١٠( أخذه بالثمن؛ وإن دخل يف املقاسم.كان له

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
  ).٢/٥٨ (، ذيب املدونة)٣/١٩ (املدونة  ) ٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ). ٢/٥٨ (، ذيب املدونة)٣/١٩ (املدونة  ) ٤(
  ).٢/٥٨ (، ذيب املدونة)٣٠٥، ٤/٣٠٤( عن مالك يف كتاب النكاح السادس هو يف املدونة  ) ٥(
  ).٤/٣٠٥ (املدونة  ) ٦(
  ).٥٩٢ص (يد على ذيب الرباذعي التقي: انظر  ) ٧(
  ).٣/٨٠(مناهج التحصيل للرجراجي : انظر   )٨(
، الفقيه احلافظ، كان األندلسي املالكيهو مصنف يف مذهب مالك وأصحابه، حملمد بن احلارث اخلشين   ) ٩(

فاق االت: ومن مصنفاته. ٣٧١: وقيل. ٣٦١: وقيل: ، وقيل٣٣٥عاملًا بالفتيا، املتوىف يف حدود سنة 
. واالختالف يف مذهب مالك، وكتاب الفتيا، وتاريخ األندلس، وأخبار الفقهاء واحملدثني، وأخبار القضاة

  ).١٦/١٦٥(، سري أعالم النبالء )١٦٨-٢/١٦٧(ترتيب املدارك : انظر
  ).١/٣٢٢(عقد اجلواهر الثمينة : انظر  )١٠(

] يف احلريب 
يسلم مث يغنم 

ده  ه وولَ  ]مالَ



 
 

  
 

٦٤٢  

 ، قبل أن يسلم وإن كان بدار احلربهك ألنه ملَ؛ أن ماله وولده له أحسن:والقول
 وهو لو أسلم ومل .ط ملكهقِسإسالمه ال ي و،و سكن عندهم وهو مسلمما لومبرتلة 

   . ذلك له كل كان؛خيرج إلينا حىت دخل عليه
؛  وال لولـده بعـد خروجـه       ،مل يعرضوا ملاله  / ألم إن / ؛فكذلك إذا خرج إلينا   
   . فهو له على حاله األول

 أو ، وال فرق بني أن يأخذوا ذلك من عندنا، فإمنا أخذوا مال مسلم؛هووإن أخذ
 وإن كان ذلك ، يف ذلكللدار وال حكم . فهو يف مجيع ذلك مال مسلم؛ممن عنده

   .امل يسترق قوال واحد [؛ كان بعد إسالمهالولد من وطءٍ
ه على حكم ت ولدافهو إذ؛ )١(]وكذلك لو سبيت زوجته حبمل محلت به بعد إسالمه

 أو أقام حىت ، مث خرج إلينا،وسواء أسلمت. ا قوالً واحد ففيءٌ؛ا زوجته وأم.اإلسالم
  .صداقها لذلك اجليشو ،دخلوا عليه

 وله دين بأرض ،وإن كان الزوج يف أرض اإلسالم مبرتلة من أسر يف أرض احلرب
 ألنه ال جيتمع الكفر والرق ؛ وتقع الفرقة بينها وبني زوجها، فدينه للجيش،اإلسالم
   .والزوجية

 وإن ، أن تبقى زوجة أشهبوأجاز.  أو أعتقت بقيت زوجة،يف العدةفإن أسلمت 
  .)٢(مل تسلم ومل تعتق

 وا؛لقفه قبل أن ي فإن دلّ،ه على مال سيد فدلَّ؛ا من املغنم عبدوإن اشترى رجلٌ
 وقد عادت يد العدو على ، مث عاد يف جيش آخر،لواقف وإن  .كان املال لذلك اجليش

   . كان للجيش اآلخر؛بالدهم
 كان للجيش ؛ ومل تعد أيدي العدو على بالدهم،وإن عاد مع سيده بغري جيش

  . )٤( وإن عادت كان لسيده،)٣(]األول[

  ـــــــــــــــــ
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من     )١(
 .واهللا أعلم .  أشهبمل أقف على قول  )  ٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  ).٢/٥٨ (ذيب املدونة: انظر  ) ٤(

]ب/١٢٦ق[
]ب/٧٧ط[

يف عبد اشتري [
من املغنم، فدلّ 
]سيده على مال



 
 

  
 

٦٤٣  

)١(  

  
أخذوا و ،يف أهل الذمة إذا حاربوا وقطعوا السبيل وقتلوا )٢(وقال ابن القاسم

م فيهم كِ وح،ا للعهد مل يكن نقضص؛ن على وجه احلرابة أو التلص فإن كا:األموال
 يرى فيهم ،ا كانوا فيئً؛ وإن كان على وجه النقض.)٤(إذا حاربوا املسلمنيحبكم 

  .لم ركبوا به إال أن يكون ذلك من ظُه،اإلمام رأي
   : يف هذه األوجه الثالثةوقد اختلف

خذ ؤ وال ي. للعهدألنه نقض، قتلي ؛يإذا حارب الذم: فقال حممد بن مسلمة
 ألنه ؛خذ مالهؤوإن قطع مل ي. د لههوماله مال من ال ع،  ألنه إمنا نقض وحده؛ولده
  .)٦( يف ذمتهبقي

وال يعود احلر يف : قال.  فهو على عهده؛إذا خرج على وجه النقض: وقال أشهب
ا أبد الرق.  

ــلِ ظُظلــمٍ/ ك عــن إذا كــان ذلــ:وقـال الــداودي  ــم مل ؛فهــو نقــض؛ وا بــهمأل   
  . من يظلمهمهدوا على أن يظلموا يعا

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .وقال ابن القاسم: بعد قوله. قال مالك): ق(يف   )  ٢(
  .اإلسالم: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف    )٣(
 القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خالف، أو النفي من األرض :ملسألة هووحكم اإلسالم يف ا  ) ٤(

  ).٣/٤٦٢(الذخرية : انظر.
  ).٢/٥٨ (، ذيب املدونة)٢١-٣/٢٠ (املدونة  ) ٥(
  ).٣/٤٦٢(الذخرية : انظر   )٦(
النوادر والزيادات : وانظر. وقال غريه: كنه غري منسوب إىل أشهب، وإمنا فيه، ول)٣/٢١ (القول يف املدونة  ) ٧(

)٣/٣٥٠.(  
  . من مل يظلمهم):س(ويف . من ظلمهم): ر(يف    )٨(
  ).٣/٤٦٢(الذخرية : انظر  ) ٩(

 ]أ/١٢٧ق[

] الذمي كْمح 
 ]إذا حارب 



 
 

  
 

٦٤٤  

  .هم فيه وبإسقاط حقِّ، ألم رضوا بطرح ما عقد هلم؛وهو أبني
قد حاربت و .)١( ليس حبسنٍ؛وقول أشهب يف الوجه األول أنه ال يعود إىل الرق

  . فقتل الرجال وسىب الذرية والنساء،النيب  بعد أن عاهدهم )٢( ةظقري
  
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
 ،اجلزية ومنعوا ،العهد نقضوا إذا الذمة أهل يف قوله اتباع على ~ مالكٍ أصحاب اتفق( :رشدٍ ابنقال   )  ١(

 .الرق إىل احلر يعود ال :قائال أشهب إال ،لونتقْوي ،ونبسي اوعدو احرب يصريون أم ،عذرٍ غري من وخرجوا
 رق من بإعتاق هلم تثبت مل ةاحلري ألن ؛أشهب قول من النظر يف أصح معه مالكٍ أصحاب عليه اتفق وما
فال مٍمتقد يأظهر بني ودمائهم أنفسهم على آمنني عليها كانوا اليت اجلزية من حاهلم لىع تركوا وإمنا .ضقَن 

 الرجوع للمسلمني وكان ،العوض يصح مل ؛نعوام فإذا صاغرون، وهم يدٍ عن اجلزية من بذلوه مبا املسلمني
 )الصلح انتقض ؛ا يوفوا مل فإذا شروطٍ، على واملسلمني احلرب أهل بني ينعقد كالصلح اأيض وذلك ،فيه
 )٣/٢٢٧( منح اجلليل  .هـ .أ

، ‘، دخلوا يف العرب على نسبهم إىل هارون بن عليه السالم، وقد أبادهم النيب حي من يهود خيرب: قريظة    )٢(
البداية والنهاية البن كثري : انظر. راريهمحكَّم فيهم سعد بن معاذ، فقضى بقتل مقاتلتهم وسيب نسائهم ذ

 ) .٧/٤٥٦قرظ (، لسان العرب )٢/٣٤٣(، تاريخ ابن خلدون )٤/١٢٣(
، فقضى أن تقتل مقاتلتهم وتسىب نساؤهم وذراريهم، أخرجه البخاري يف حكَّم فيهم سعد بن معاذ   ) ٣(

 املغازي، باب مرجع النيبومسلم يف )٣/١١٩) (٤١٢١ ( من األحزاب وخمرجه إىل بين قريظة ،
  . .من حديث أيب سعيد اخلدري ) ٣/١٣٨٨) (١٧٦٨(، باب جواز قتال من نقض العهد اجلهاد



 
 

  
 

٦٤٥  

)١(  

)٢( 
.   

ان فيه نساء أو  وإن ك.)٣(فال بأس أن يرمى باانيق، وإذا كان العدو يف حصن
  .)٤( به ن فال يرمو، إال أن يربزوهم ملوضع الرمي،رىاذرية أو مسلمون أس

ليتوصل إىل هدم ما يتوصل به إىل ؛ وال بأس أن يرموا حينئذ سور احلصن
 أن  فرأيت.)٥( إن فعلتم ذلك قتلناهم: فقالوا،رىا ولو أبرزوا حينئذ األس،الدخول

ايوقف عنهم حىت جيعل اهللا هلم فرج.  
وال بأس أن يحليتوصل إىل الدخول؛ق سور احلصن بالنارر .   

 ومل يقدر عليهم بغري ،جاز إذا مل يكن فيه إال املقاتلة؛ ]من فيه[وإن كان حيرق 
]ب/١٣٤س[   . املسلمنيمن ومل جيز إذا كان فيه أسارى /،)٧(قراحل

 نعه ابن القاسمفم، وال مسلمون معهم، ريهما إذا كان معهم نساؤهم وذرواختلف
  .يف املدونة

ــن ــواز/ وأجــازه اب ــال،امل ــى أخــذهم أن حيــرق   : وق ــدر عل ــأس إذا مل يق    ال ب
  . إيلّ ولو اجتنبوا النار كان أحب: قال. أو يغرق باملاء،عليهم احلصن
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
جنِ:  مفردها اانيق  ) ٣( ق املَنا ، وهي - بفتح امليم وكسرها -ي آلة قدمية من آالت احلصار كانت ترمى

 ) .٨٥٥ص (، املعجم الوسيط )١٠/٣٣٨(لسان العرب : انظر. حجارة ثقيلة على األسوار فتهدمها
  ).٣/٢٩(البيان والتحصيل : انظر  ) ٤(
 .نكلنا م): ر(يف    )٥(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٦(
  .احلق): س(يف    )٧(
  ).٢/٦١ (، ذيب املدونة)٣/٢٤ (املدونة: انظر  ) ٨(
  ).٣/٦٨(النوادر والزيادات   ) ٩(

 ]أ/٧٨ط[

 ]ب/١٧٠ر[

 



 
 

  
 

٦٤٦  

 ن عليهم إذا كانخ فال يد، إمنا فيها النساء والذرية:)١(ورةموقال يف املط
  . يقتلهم)٢(]التدخني[

  .فمنع إذا كانوا بانفرادهم للحديث يف النهي عن قتال النساء والصبيان
  يا رسول: قال، )٥(]بن جثامة [بعالصوأجازه إذا كانوا مع الرجال حلديث 

  . ؟كنيتصيب من ذراري املشر )٧(يف غشم الغارةاهللا، إن اخليل 
   .وهذه ضرورة.   < منهم، أو مع آبائهم)٨ (]هم[>  :رسول اهللا فقال 

  وإن كان فيهم املقاتلة خاصة،  بالنار)١٠( ال حترقوا:أنه قال عن ابن القاسمو
  ـــــــــــــــــ

ا:  املطمورة   )١( يئ خفي٤/٥٠٢(لسان العرب : انظر. حفرية يف األرض، أو مكان يف األرض قد ه.(  
 ).ط(زيادة من    )٢(
  ).٣/٦٨(النوادر والزيادات   ) ٣(
وقد تقدم حديث رباح بن ربيع . من حديث الصعب بن جثامة ) ٨/٨٨(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري   ) ٤(

 يف النهي عن قتل املرأة، وكان من وصية رسول اهللا أن ال يغلوا، وال يغدروا، وال :  ألمراء جيشه
 والسري، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث ووصيته لم يف اجلهادأخرجه مس. ميثلوا، ال يقتلوا وليدا

   . من حديث بريدة بن احلصيب) ٣/١٣٥٦) (١٧٣١(
 ).س(زيادة من    )٥(
روى عن النيب ، صحايب ، ~احلجازي الليثي بن قيس بن ربيعة بن عبد اهللا بن يعمر ا:  الصعب بن جثمامة  ) ٦(

، هو أخو حملم بن جثامة : ويقال ، أمه أخت أيب سفيان بن حرب وامسها فاختة ، وحليف قريش ، ‘
بن عباس عنه مات يف آخر والية عمر بن ا أحاديث يف الصحيح من رواية وله. وكان الصعب يرتل ودان 

  ) .٣/٤٢٦ (اإلصابة، ) ٤/٣٦٩ (ذيب التهذيب: انظر . على الصحيح اخلطاب 
لسان : انظر. األصل فيه من غشم احلاطب، وهو أن حيتطب ليالً، فيقطع كل ما قدر عليه بال نظر وال فكر  )  ٧(

 ) .١٢/٤٣٨غشم (العرب 
  ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(
  يب النيب مر: بلفظ) ٣٠١٣(، وهو يف صحيح البخاري )٨/٨٨(أخرجه ذا اللفظ الطرباين يف الكبري   ) ٩(

هم > : قال،صاب من نسائهم وذراريهم في،تون من املشركنييب وسئل عن أهل الدار ي،اندوباألبواء أو بِ
  .< إال هللا ولرسوله ،ال محى> : ومسعته يقول.<منهم

أن : بلفظ) ٣/١٣٦٤) (١٧٤٥ (، باب جواز قتل النساء والصبيان يف البياتويف صحيح مسلم يف اجلهاد
  .<هم من آبائهم> : قال، فأصابت من أبناء املشركني، لو أن خيالً أغارت من الليل:قيل له النيب 

 .حيرقوا): ر(يف   )١٠(
  ).إذا كانت خاوية ليس فيها ذرارٍ، وفيها املقاتلة): (٣/٢٥(، وأجاز ذلك يف )٣/٢٤ (املدونة: انظر ) ١١(



 
 

  
 

٦٤٧  

  .وقاله سحنون
  :/  فقال،يف بعث رسول  بعثنا : قال، أيب هريرةديث حلوأظن ذلك 

ا؛ فأحرقومها بالنار> ا وفالن إن وجدمت فالن> .  
 ،ا بالنارا وفالنإين أمرتكم أن حترقوا فالن> :حني أردنا اخلروج  اهللا رسولمث قال 

ا إال اهللا عز أخرجه  < فاقتلومها؛فإن وجدمتومها. وجلّ وإن النار ال يعذب
  .البخاري

م  فأما من امتنع ومل يقدر عليه،إذا وجدمتومها فصارا أسريين: وحممل احلديث
  . فال ميوتون به،ألم قادرون عندما يرون النار أن خيرجواو . فال بأس؛إال بذلك
جوز إذا كانوا ي ف.كانوا يف حصن[م إذا كان اجلواب على ما تقد؛  يف غارواوإن كان

 كان معهم النساء )٣(] وخيتلف إذا،ومينع إذا كان فيهم مسلمون ،مقاتلة خاصة
  .والذرية
يجوز إذا كانوا مقاتلة خاصةف ، ا التدخنيوأم،وإن كان معهم .قلتهمإىل ى  وإن أد 

  / ؛وإن مل خيرجوا، ا يرجى معه خروجهم من غري موتن تدخين دخارىأس
كوارِت.   

  .يهم الذرية والنساء وكان ف، إذا مل يكن فيهم مسلموخيتلف
ريقهمغ جاز ت؛ فإن كانوا مقاتلة خاصة،ا من العدووإن لقي املسلمون مركب .
  . وخيتلف يف حتريقهم بالنار

 )٤(طالبنيالوإن كان العدو ، قرر عليهم بغري احلدقْ أن جيوز إذا مل يوأرى
 كان مع العدو  سواء،ا جاز قوالً واحد؛مل يقدروا على صرفهم إال بالناروللمسلمني 

  . أو ال،هم وذراريهمؤنسا

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٦٦(، النوادر والزيادات )٣/٢٥ (املدونة: انظر   )١(
  ).٢/٣٦٢) (٣٠١٦( والسري، باب ال يعذب بعذاب اهللا أخرجه البخاري يف اجلهاد  ) ٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
  .طالبني): ر(يف    )٤(

ب/١٢٧ق[

 ]ب/٧٨ط[

التدخني على [
 ]العدو 

 حكم التغريق [



 
 

  
 

٦٤٨  

 ألن هذه ؛ا املسلمني أن يكون خفيفً من]اليسري [وأرجو إذا كان معهم النفر
   .ضرورة

 ن هل يرمو،فدفعوا عن أنفسهم بالنار،  هلمنين الطالبووخيتلف إذا كان املسلم
 عن ن فعل العدو ذلك ذب أل؛ويصريون مبرتلة من مل يقدر عليه إال بالنار، بالنار

  .أنفسهم 
  
  

 

  ـــــــــــــــــ
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(



 
 

  
 

٦٤٩  

  فصل
 هلم أن يطرحوا : بلغين عن مالك يف السفينة حيرقها العدو بالنار:وقال ابن القاسم
  . من املوت إىل املوتر فَ)١(]إمنا[ ألنه ؛أنفسهم يف البحر

  . وال بأس به، فقد عويف؛ وإن اقتحم. فهو أكرم؛فإن صرب: ةً مر)٣(ةوقاله ربيع
اوقال أيض:؛ فيه قتله من النار إىل أمرٍ إن كان يفرمن موت إىل  فال ينبغي أن يفر 

 لعله يرى ،إن كان حيتمل رجاء النجاةو ،وقد جاء ما ال حيل له.  منه)٥(أيسر موتٍ
؛ فكلٌ متحمل يرجو النجاة  إىل اإلسالم)٨(لوه أن خي)٧(أرجى أو يكون األسر )٦(قرية
]أ/١٢٨ق[  ./ ]فيه[ عليه، وإن عطب  فال جناح،فيه

 ؟ا ما بلغأم يلتمس النجاة بالغ، ه فيغرقل نفسأيثقِّ، سفينتهماخنرقت يف قوم وقال 
  .؟ سر ؤقرب عدو خاف إن عام أن يبوإن كان 
  .وليلبث يف مركبه حىت يقضي اهللا،  كالمها ال أحبهما:قال
 العدو يف البحر أن يلقي نفسه ه ال حرج على من أظلّ:قال أبو الفرج عن مالكو

  ـــــــــــــــــ
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٢/٦٢ (، ذيب املدونة)٣/٢٥ (املدونة  ) ٢(
أبو عبد الرمحن القرشي التيمي، موالهم املشهور بربيعة أبو عثمان أو ، ربيعة بن أيب عبد الرمحن فروخ  )  ٣(

وعنه أخذ مالك بن ، كان صاحب الفتوى باملدينة، جيلس إليه وجوه الناس.  من موايل آل املنكدرالرأي،
  .)٦/٨٩(سري أعالم النبالء : انظر. ١٣٦بل تويف باملدينة سنة : نبار، ويقالتويف باأل .أنس

  ).٢/٦٢ (، ذيب املدونة)٢٦، ٣/٢٥ (املدونة  ) ٤(
 .أشر): س(ويف . أشد): ط(، ويف )ر: (كذا يف   )٥(
 .فرجة): ر(يف    )٦(
 .رجاء): س، ر(يف    )٧(
 .حيملوه): س(يف    )٨(
  .فهو حمتمل األمرين: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف    )٩(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   )١٠(
  ). ٣/٢٥ (املدونة ) ١١(
  ).٢/٦٢ (، ذيب املدونة)٣/٢٦ (املدونة ) ١٢(

  من أحرق [
  العدو سفينته

لقي     هل له أن ي
بنفـــــــسه يف 

 ]البحر؟



 
 

  
 

٦٥٠  

  .)١(فيه
  ه العدو  نفسه عندما أظلَّ)٢(] وال أرى أن يلقي،نليس بالبي[وكال هذين القولني 

  .م املوت على احلياة مع األسر ألنه قد؛ حىت ميوت مع رجاء األسر)٣(يثبتوال أن 
 وإن طرح نفسه مات ،جلس مات بالنارإن  وكان ،ناروأما إذا احترق مركبه بال

  . ألنه اختار ما هو أخف، فاألمر فيه خفيف؛باملاء
 فيكون قد مات مبا نزل به ، فإن لبثه أحسن؛وأما إن انفتح مركبه أو فتحه العدو

  .)٤(]أخف[ وليس هو ، من أن ميوت بفعل نفسهأوىل
ا  أو يكون مباح، عليه األكلهل جيبةً، وقد اختلف فيمن خشي املوت ووجد ميت

   .؟غري واجب
  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .، عن ابن القاسم)٣/٤٤(انظراملسألة يف البيان والتحصيل  )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من  )٢(
 .يلبث): س(يف  )٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من  )٤(



 
 

  
 

٦٥١  

)١( 

)٢( 
 جيعـالن يف بيـت      ،واخلمس سـواء   الفيء: )٣(]يف الفيء [مالك   قال ومن املدونة 

   وال علــم يل جبزيــة األرض ،  رســول اهللا)٤(قرابــة/  أو يعطــي اإلمــام منــه.ملــالا
 كيـف  سأل أهل العلـم وي ، ومل يقسمها بني الذين افتتحوها     ،ها قد أقر    إال أن عمر  

  . وإال اجتهد يف ذلك ،)٦(ا فإن وجد علم،كان األمر فيها
 . شيء يبلغين عن مالك فيهم فلم؛ يف خراجهم)٨(ا اجلماجم وأم:قال ابن القاسم
ا لألرضوأرى أن يكونوا تبع،ا وإن كانوا عنوة أو صلح.  

/  ألنـه حـالل    ؛ رسـول اهللا     ألقربـاء  من اخلمـس والفـيء       يفأجاز مالك أن يعط   
ــاة ، لألغنيـــاء ــ.ويوقـــف منـــه يف بيـــت املـــال خبـــالف الزكـ ـ   م يف األرض  وتكلَّ

 وإمنـا جهـل مـا    ، يشك أا مل تقسم ومل، عمر من أرض العراق وغريها    هعلى ما فتح  
  . عليها استأنف النظر فيما جيعل؛ا فإن مل جيد علم، فيكشف عنه،جعل عليها
 هل الذي جعل    )١٠(] عنها يكشف[ ، هذا ذهب ابن القاسم يف جزية اجلماجم       وإىل

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
ا، ومالُ من مات ومل يترك : الفيء  )  ٢( شرٍ، وما تركوه فزع خِذَ من كافرٍ بال قتالٍ وال جزية وال خراجٍ وال ع ما أُ

، كفاية األخيار للحسيين )٢١٦ص (، الكايف البن عبد الرب )٧/١١٥(بدائع الصنائع للكاساين : انظر. وارثًا
 )١٠/٣٥٩(، الفروع للمرداوي )٥٠٧ص (الشافعي 

 ).ر( بني املعكوفني ساقط من ما   )٣(
متفق عليه . <إنما بنو املطلب وبنو هاشم شيءٌ واحد>: ‘؛ لقول رسول اهللا هم بنو هاشم وبنو املطلب  )  ٤(

من حديث جبري بن ) ٣١٤٠(أخرجه البخاري يف فرض اخلمس، باب من الدليل على أن اخلمس لإلمام 
  . ~مطعم 

 ، أن سهم ذوي القريب لبين هاشم واملطلب خاصة:للشافعي ومن وافقهة جويف احلديث ح: (قال ابن حجر  
 )٦/٢٤٥( فتح الباري ). من قريش‘دون بقية قرابة النيب 

  ... ).وكنت أرى أنه لو نزل بأحد هذا سأل أهل العلم : (يف املدونة  ) ٥(
 .عاملًا يفتيه): ر(يف    )٦(
  ).٦٣-٦٢ (، ذيب املدونة)٣/٢٦ (املدونة  ) ٧(
وضع اإلمام اخلراج على اجلماجم، على كل : عظام الرأس، ويعبر ا عن اجلملة، فيقال:  بالضماجلُمجمة  )  ٨(

 ) .١/١٦٢(املغرب يف ترتيب املعرب : انظر. مججمة كذا
  ).٢/٦٤ (، ذيب املدونة)٢/٢٧ (املدونة  ) ٩(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٠(

 ]أ/٧٩ط[

]أ/١٣٥س[

]ب/١٢٨ق[



 
 

  
 

ــي  ــاجم ش ــى األرض واجلم ــدءعل ــيءٍ ، واح ــل ش ــى ك ــانفراده/  أو عل ــإن مل ،ب    ف
  . ا لألرضنوا تبعكا؛ يعلم ما جعل عليها

  .؟ هل جيعل ذلك مجلة أم ال ، الجتهاديف اا  تبع:يريد
  :  على مثانية أوجهخذ من أهل الكفرؤواألموال اليت ت

 وخراج ،وجزية اجلماجم،  عليهفومل يوج  عنه أهله)١(وما اجنلى ،وعنوة، صلح
ربيني إذا نزلوا ذ من احلخِوما أُ،  أهل الذمة إذا اجتهوا إىل غري بالدهموروعش، األرض
  .)٢(والركاز ، بأمان

  . يف ما تصرف فيه الزكاةجيوز أن تصرف ؛ ومجيع هذه األموال
رسول اهللا فيعطى منها األغنياء وأقرباء ، من ال حيل له الزكاةفيوجيوز أن تصرف 

 اإلمام[يوقف منها يف بيت املال إذا رأى و ، أخذهم ليس على وجه الصدقةألنَّ؛[ 
    .ذلك

ي منها إذا بِفيصرف كل مال يف البلدة اليت ج:  على وجوهوهي يف ترتيب صرفها
إال أن ، وال ينقل إىل غريه، اأو من يستحق منه شيئً فيه، ما يوجب صرفهها كان في

يكون لذلك وجه.   
وما أخذ من عشور أهـل الذمـة       ،  ا جزية مجاجم أهل الذمة الذين بني أظهرنا       وأم، 

ذلـك البلـد الـذي       )٦(]أهل[ خماوف   فيبتدأ منه بسد  ؛  لقادمني علينا  ا )٥(]احلرب[وأهل  
ــج ــهبِ ــواحله ،ي من ــ و، وإصــالح حــصون س ــهيشتري ــسالح)٧( من ــ/  ال    )٨(راعوالكُ

  ـــــــــــــــــ
 . ومن جال): س(، ويف )ر(كذا يف    )١(
كاز    )٢( املعادن كلها، فما استخرج منها من شيء فلمستخرجها أربعة أمخاس مما أصاب، : قال أهل العراق: الر

اوك. ولبيت املال اخلمس ذلك املال العادي يوجد مدفون.  
املال املدفون خاصة مما كرته بنو آدم قبل اإلسالم، فأما املعادن فليست : إمنا الركاز: وقال أهل احلجاز  

غريب احلديث أليب عبيد : انظر. بركاز، وإمنا فيها مثل ما يف أموال املسلمني من الزكاة إذا بلغ النصاب
 )٢/٢٥٨(نهاية البن األثري ، وال)١/٢٨٤(

  .جيوز أن تصرف يف الزكوات: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف    )٣(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
 ).ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٦(
 .أو يشتري هلم): ر(يف    )٧(
راع  )  ٨( ، النهاية )٤٤ص (تفسري غريب ما يف الصحيحني للحميدي : انظر. سم جيمع أنواع اخليلا:  بالضمالكُ

= 

٦٥٢  

 األمــوال  [
املـــأخوذة 
من الكفـار   
ــة  مثانيــــ

 ]: أوجه 

 ترتيب [
 ]الصرف 



 
 

  
 

٦٥٣  

 ،)٢(له وفقهاؤه وقضاتهاغزاة ذلك البلد وعم ]يعطى[ و ،إذا كانت م حاجة إىل ذلك     
  .]منه [ الفقراءيفإن فضل شيء أعط

 فكانوا ، هلم الزكاة أولئك ال حتلُّ ألنَّ؛ تقدم على من يستحق الزكاة مبايبدأوإمنا 
منهاألخذ  باالرتفاق مبا هلم أحق،جيوز  )٤(]ال[ا  وينتفع اآلخرون مبا جعل هلم مم

 ملا ينوب )٥(دةف ع فإن فضل عنهم شيء وقّ، الفقراءي فإن فضل شيء أعط،ألولئك
  .)٦(املسلمني

 وإن كان ذلك املال من ، فال بأس أن يعطى لألغنياء؛ساعوإن كان يف بيت املال ات
    . ألنه ملك ألهل الكفر، مل يصرف يف إصالح ذلك البلد؛ صلحٍأرضِ

عنده كان [ مث ينقل إىل البلد الذي ، أعطوا منه فقراء؛وإن كان بني أظهرهم مسلمون
 كان )٨(] الذيوكذلك، ما جال أهله عنه يبتدأ بالبلد. )٧(]]الصلح [[ اخلوف حىت وقع 

  .  حىت جلوااخلوف عنه؛
عي بِوما جي منهبِن بالد العنوة يبتدأ فيه بإصالح البلد الذي ج،ألنه ؛ خماوفه وسد 
   .للمسلمني

  . نقل إىل البلد الذي خرج منه اجليش الذي افتتحهفإن فضل شيءٌ
  

  

  ـــــــــــــــــ
= 

 )٤/١٦٥(البن األثري 
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
  .وفقهائه وقاضيه): ط(يف . وفقراؤه وقاضيه): ر(يف    )٢(
  ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
 .عنده): ط، س(يف    )٥(
  .املسلمون): ط(يف    )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
  ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(

 ]أ/١٧١ر[



 
 

  
 

٦٥٤  

  فصل
  :  أوجه)١( على سبعةواملأخوذ من الغنيمة
ــال  ــوال والرج ــساء)٢(األم ــالب   /  والن ــة واألس ــون واألطعم ــصبيان واألرض   وال

  .)٣(واألنفال 
ا بـالقرآن )٤(]السهمان[فأما األموال؛ فتقسم على      وأمـا الرجـال؛ فاإلمـام    .  أمخاس

  .املن والفداء والقتل واجلزية واالسترقاق : خمير فيهم بني مخسة أوجه
  . فأي ذلك رأى حسن نظرٍ فعلَه 

 من اخلمس على القول أن الغنيمة مملوكـة   ضربت عليه اجلزية   واملن والفداء ومن  
  . من رأس املال، واالسترقاق راجع إىل مجلة الغامنني )٥(بنفس األخذ، والنفل

اهللا تعاىل إىل اإلسالم، إال  )٦(واالسترقاق أوىل من القتل، فينتفع بثمنه، وقد يهديه
  . يف قتله نكاية للعدو أو كانأن يكون ممن أنكى يف املسلمني، 

وأما األجراء والفالحون؛ فهو خمير فيهم حسب ما تقدم، إال القتل فاختلف فيـه،   
  .)٨(وقد تقدم

  :؛ فهو خمير فيهم بني ثالثة أوجه وأما النساء والصبيان
ن والفداء واالسترقاق دون القتل واجلزية  من قـارب   )١٠( استبقاء )٩(وإن رأى. املَ

  ـــــــــــــــــ
 .تسعة): ر(يف    )١(
  .األجراء والفالحني: زيادة) ر(يف    )٢(
ني فصل ما أمجل النساء والصبيان وجه واحد، وبه تصح القسمة كما ذكر سبعة، وودليلُ ذلك أنه ح: قلت  )  ٣(

 ) .وأما النساء والصبيان؛ فهو خمير فيهم: (قال
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
 .العمل : ، وهو الصواب ، ويف غريمها ) ق(، و) ر(كذا يف    )٥(
 .يهبه): س(يف    )٦(
  .رأى): ق(يف    )٧(
 ) .٥٩٨ص : (انظر  )  ٨(
  . وأرى): س(يف    )٩(
 .استرقاق): س(يف   )١٠(

]أ/١٢٩ق[

وذ من  املأخ[
الغنيمة سبعة 

 ]أوجه 

 قسمة األموال [
 ]والرجال 



 
 

  
 

٦٥٥  

  . إذا بلغ؛ مل مينع من ذلكلبلوغ ليضرب عليه اجلزيةا
  :)١(واألرض على ثالثة أقسام

م         ـدِ ا من قهر املسلمني، وال يستطاع سكناه للخـوف مـن العـدو؛ ه فما كان بعيد 
  .وحرِق

وما كان يقدر املسلمون على عمارته، إال أم ال يسكنونه إال أن ميلكوه، فإن 
، وخيرجه من رأس الغنيمة، وال مقال ألهل اجليش فيه، ويقطعه )٢(]قطعهمي[اإلمام 

  .ملن فيه جندة وحزم، فيكون يف حنر العدو وردءاً للمسلمني
ا فيه، واختلف ا ومرغوب ةفقال مالك فيما كان قريبألهل اجليش فيه، وال :  مر ال حق

ا للمسلمني يقسم، ويوقف خراج.  
  .، وليست كاألموال، فال جيوز إخراجها عنهم)٤( ووقفهاجيوز قسمها،:  مرةوقال

كل أرض افتتحت عنوة، فتركت : ة وهو يف بعض روايات املدون يف املبسوطفقال
]أ/٨٠[  .، فتركت ألهل اإلسالم)٦(أن يقسموها لقسموها/ ولو أرادوا. مل تقسم

  .جيتهد فيها اإلمام، ومن حضره من املسلمني: فهذه اليت قال مالك
فأجاز قسمتها إذا رأى اإلمام ذلك، وال أعلم خالفًا أا إن قسمت أن ذلك ماضٍ، 

 إىل أا كاألموال تقسم، وال جيوز حبسها عن )٩(وذهب بعض الناس. وال ينقض
  .الغامنني 

  ـــــــــــــــــ
 .أوجه): ر(يف    )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  ).١/٢٨٣ (املدونة: انظر  ) ٣(
 .ورفعها): ر(يف    )٤(
  ).٢٨، ٣/٢٧ (املدونة: انظر  ) ٥(
 .لقسمت): ط، س(يف    )٦(
  ).٢٧ – ٣/٢٦ (املدونة  ) ٧(
  ).٢٧ – ٣/٢٦ (املدونة  ) ٨(
 ).٤/١٩٠(، واإلنصاف للمرادوي )٤/٣٢٨(الكايف البن قدامة : انظر. هو رواية عند اإلمام أمحد  )  ٩(

 قسمة األرض [



 
 

  
 

٦٥٦  

ــو ــه جبـ ــنيب وقولـ ؛ ألنَّ الـ ــسن ــسم أحـ ــة/ از القـ ــسم قريظـ ــدك قـ    )١( وفـ
  .)٢(وخيرب

ــر   ــال عم ــسلمني؛ مل أدع  : وق ــن امل ــأيت م ــن ي ــوال م ــت   /)٤(ل ــة افتتح   قري
  . خيربعنوة إال قسمتها، كما قسم رسول اهللا 

؛ ألنه جوز القسم،  قسم العنوة، وأن ذلك مل ينسخ أنَّ النيب فسلَّم عمر 
  . القسم باجتهاد منه، ليس مينع منه فعل النيب )٦(وأخرب أن ترك

  .، ومل تقسم وقد افتتحت مكة عنوة
ا عليهم ا، فيجوز هلم بيعها، أو تركت فيئًا )٨(]ألهلها[ هل تركت واختلف من 

  .للمسلمني ؟ 
مكة حرم، ال :  قال  أنهعن النيب ومل خيتلف أنه من على الرجال ، وقد روي 

  ـــــــــــــــــ
 يف سنة سبع  على رسوله  يومان، أفاءها اهللا، بينها وبني خيرببلدة شرق خيرب: ، بفتح أوله وثانيهفدك    )١(

ومعجم البلدان ) ٣/١٠١٥(معجم ما استعجم : انظر. صلحا، وتعرف اليوم باحلائط، وجلّ مالّكها قبيلة هتيم
  ).٢٣٥ص (، ومعجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية )٤/٢٣٨(

ردٍ منخيرب  )  ٢( وهي اليوم مدينة تبعد عن .  املدينة ملن يريد الشام حصونٌ ذات خنيل مزارع كثرية على مثانية ب
 معجم معامل احلجاز )٢/٤٠٩(معجم البلدان : انظر.  كيالً على اجلادة إىل تبوك١٧١بـ ‘ مدينة النيب ،

 ) .٣/١٧٠(للبالدي 
عن ، )٣/١٤١) (٢٩٦٧( من األموال أخرج أبو داود يف اخلراج واإلمارة، باب يف صفايا رسول اهللا   ) ٣(

 بنو ؛ثالث صفايا كانت لرسول اهللا ( :أنه قال  كان فيما احتج به عمر : قال،مالك بن أوس بن احلدثان
 ا خيرب وأم،ا ألبناء السبيل فكانت حبسا فدك وأم.ا لنوائبه فأما بنو النضري فكانت حبس،النضري وخيرب وفدك

أها رسول اهللا فجز  فما فضل عن نفقة أهله جعله بني ،ا نفقة ألهله جزأين بني املسلمني وجزءً؛أجزاءثالثة 
  ).٢٥٧١(وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ). فقراء املهاجرين

 .يدع): ر(يف    )٤(
)٥ (   أخرجه البخاري يف املزارعة، باب أوقاف أصحاب النيب) ٢/١٥٦) (٢٣٣٤.(  
 .ذلك): ر(يف    )٦(
، ومسلم يف احلج، باب )٢/١٨٦) (٢٤٣٤(، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة  البخاري يف اللقطةأخرج  ) ٧(

 : فقال،أنه عام فتحت مكة قام  رسول اهللا ، ، من حديث أيب هريرة )٢/٩٨٨) (١٣٥٥(حترمي مكة 
 وال حتل ، قبلي مل حتل ألحد أال وإا،واملؤمنني  وسلط عليهم رسول اهللا ،إن اهللا حبس عن مكة الفيل>

 إال ، وال تلتقط ساقطتها، وال يعضد شجرها، ال خيتلى خالها، أال وإا ساعيت هذه حرام،ألحد بعدي
  .<ملنشد

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(

ب/١٣٥س[

]ب/١٢٩ق[



 
 

  
 

٦٥٧  

  .حتل إجارة بيوا، وال بيع رباعها
 وأيب كانت املساكن والدور مبكة على عهد رسول اهللا : )٢(علقمة بن نضلة وقال

 سكن، ، من احتاج)٣(وما تدعى إال السوائب.  ال تباع وال تكرىبكر وعمر وعثمان 
  .ومن استغىن أسكن

، وقال يف أيام  أنه ى أن تغلق دور مكة دون احلاجوروي عن عمر بن اخلطاب 
ا؛ دعوهم يرتلون يف الفارغ: احلج يا أهل مكة، ال تتخذوا لدوركم أبواب.  

 وقد تقدم بعض ذلك يف  فساطيطهم يف الدور،)٦(فكانوا يرتلون؛ حىت يضربوا
  .كتاب األرضني 

  
  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣٢٩(املصنف . أرسله ابن أيب شيبة عن جماهد به  ) ١(

، والبيهقي يف السنن الكربى )٢/٦١( يف املستدرك ، واحلاكم)٣/٥٧(وأخرج الدارقطين يف سننه 
ا {، عن عبد اهللا بن عمرو )٦/٣٥( ا، وحرام بيع رباعها،مكة حرام«:  مرفوعوفيه . » وحرام أجر بيو :

داح املكي، ضعفه غري واحد من أهل العلم   ).٤/٣٢٧(الكامل البن عدي : انظر. عبيد اهللا بن أيب زياد القَ
وقال ابن . الصحبة له: الكندي، سكن مكة، قال أبو حامت: ، ويقال بن عبد الرمحن الكناينضلةعلقمة بن ن    )٢(

  ).٥/٢١٤(، اإلصابة )٤/٨٥(أسد الغابة : انظر. ذكر يف الصحابة وهو من التابعني: مندة
 .وما يرجتى إال الثواب): ر(يف    )٣(
وهو يف سنن ابن ماجه يف املناسك، باب أجر بيوت ). ٣/٢٤٤( ذا اللفظ الفاكهي يف أخبار مكة أخرجه  ) ٤(

وقد ضعفه األلباين يف . ، ودون ذكرٍ لعثمان )ال تباع وال تكرى(، دون لفظة )٢/١٠٣٧) (٣١٠٧(مكة 
   ).٦٦٣(ضعيف سنن ابن ماجه 

دعوهم يرتلون يف (بدالً عن قوله ) ل البادي حيث شاءليرت: (، وفيه)٥/١٤٧(أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه   ) ٥(
  ) .الفارغ

ا حىت يرتل احلاج يف عرصات : (وعند ابن أيب شيبة عن عطاء   كان عمر مينع أهل مكة أن جيعلوا هلا أبواب
  ) .٣/٣٣٠(املصنف ). الدور

 ) .ر(وسقط من . حىت يضربون): ط(يف    )٦(



 
 

  
 

٦٥٨  

  فصل
  : )٢(]أوجه[ على مخسة )١(]له[ فيمن تسوغ أموال أهل الكفر

ا : أحدها احلكم فيها هللا خالص .  
  . هي ملن أخذها ، وال مخس فيها : والثاين
؛ اخلمس هللا تعاىل، وأربعة أمخاسها للذين أخذوها: والثالث   . )٣(أن تكون شركةً
ا: عوالراب خمتلف فيها، هل هي هللا سبحانه، أو شركةً أمخاس .  

مس ، أو شركةً)٤(خمتلف فيها، هل هي لواجدها خاصة: واخلامس خ فت .  
جزية اجلماجم وخراج األرضني وعشور أهل الذمة وأهل احلرب إذا أتـوا            : فاألول

ا ا؛ فهذه هللا تعاىل خالص جتار .  
، وجيعلـه يف الكـراع   )٥(]جـاز [ي شـيئًا؛  فإن رأى اإلمام أن ال يعطـي منـها آلدمـ         

  .والسالح، ويصلح منه احلصون واألسوار، أو يصرف بعضه يف ذلك، وبعضه للناس
 ألجلـه، مثـل أن يـدخل إلـيهم          )٦(ما أخذ من بلـد احلـرب، ومل يوجـف         : الثاين
ا، تــاجر /      ا، فيهــرب مبــال، أو يهــرب عبــد ٧(]هلــم[أو يكــون عنــدهم أســري(   

ا مبال؛ فهو ملن أخ ا أو عين ذه، وال مخس فيه، وسواء كان متاع.  
 عليـه   )٨(إن هرب األسري جبارية، فال مخس فيها؛ ألنه مما مل يوجف          : قال حممد 

ــه     / إذا ــر؛ ففي سِ ــالد احلــرب فأُ ــرج إىل ب ــان خ ــإن ك ــد املــسلمني، ف ــن بل   أســر م

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
 .افتتحوها): س(يف    )٣(
 .أخذها خالصة): ر(يف    )٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
 .يزحف): ط، س(يف    )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
 .يزحف): ط(يف    )٨(

ب/٨٠ط[

 ]أ/١٣٠ق[

 أموال الكفار [
 ]على أوجه 

ما كان احلكم [
ا فيها هللا خالص

ما كان آلخذه [
وال مخس فيه



 
 

  
 

٦٥٩  

  . )١(اخلمس
  .إذا خرج ملثل ذلك أو للجهاد: يريد

ا، مث سرق جار سولو خرج تاجرم خ ا؛ مل ي ية أو متاع .  
ــا مــن الغــرق، أو  / إن:  يف كتــاب حممــدوقــال مالــك   طــرح العــدو شــيئًا خوفً

ا، وال أحد مـن احلـربيني معـه، وال هـو                  ا أو ثياب انكسرت مراكبهم؛ فوجد إنسان متاع
ا أو فـضة فـي             [بقرب قراهم    سكان ملن أخذه، وال مخس فيه إال أن يكون ذهبم وإن . خ

ا؛ فـال      )٢(]كانت األمتعة أو العـني بقـرب قـراهم       ؛ ففيـه اخلمـس، إال أن يكـون يـسري
 احلـربيني، أمـر ذلـك كلـه إىل     )٣(وإن كان معه احلربيون؛ كـان سـبيله سـبيل    . خيمس
  .)٤(الوايل

ـا        : والثالث كـاز   . ما غنم املسلمون بعد احلرب؛ فهو شركة أمخاسإذا  وكـذلك الر
ا كان عين.  

ا،    )٥(عن مالك إذا مل ينل إال بعد العمل الكثري       واختلف   ا أو كـثري وإن كـان يـسري ،
  .)٦(وقد مضى ذِكر ذلك يف كتاب الزكاة. وهو مما سوى العني

  : ما جال أهله عنه، وهو على ثالثة أوجه: والرابع
  : فإن جلوا عنه بعد نزول اجليش عليهم؛ كان فيه قوالن

ذ بغري قتالهو : فقيل خِ   . يفء، وال شيء ألهل اجليش فيه؛ ألنه أُ
ا؛ ألم أوجفوا عليه)٧(]يقسم: [وقيل وإجيافهم سبب جالئهم عنه.  أمخاس.  

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣١٩(النوادر والزيادات    )١(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
 .ما أخذ: زيادة) ر(يف    )٣(
 ).٣/١٣١(النوادر والزيادات    )٤(
 .الكبري): ط(يف    )٥(
 ).٢/٢٩٠ (املدونة: انظر   )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(

]ب/١٧١ر[

 ما كان شركة [
 ]أمخاس 

ما اختلف فيـه    [
 أن يكون هللا  بني

أو شــــــــركة 
 ]أمخاس



 
 

  
 

٦٦٠  

  .وإن جلوا عنه قبل خروج اجليش خوفًا منه؛ كان مجيع ما جلوا عنه فيئًا
فإن كان . ما صوحلوا عليه: وخيتلف فيما يكون من خراج أرضهم، ومن ذلك

لح قبل خروج اجليش، وإمنا كان ذلك مبكاتبة أو برسل؛ كان مجيع ما صوحلوا الص
  .عليه فيئًا 

وإن كان بعد نزول اجليش م؛ كان على القولني، هل مجيعه يفء أو أمخاس؛ 
  . ألنه بإجيافهم، وهذا فيما يؤخذ منهم باحلضرة

  .ما يؤدونه كل عام، فحكمه حكم خراج األرضني: )١(والثالث
  . العبيد بإجياف من أرض اإلسالم، وال حر معهم )٢(ما يغنمه: مسواخلا
هو هلم، وال مخس فيه؛ ألم ممن مل خياطب باجلهاد، فلم يدخلوا يف : فقيل

  .)٣(﴾...  " # $ % & ' ) (﴿: قوله عز وجلعموم 
ا على األحرار : وقيل خيمس قياس.  

على الغنيمة، فيختلف يف وكذلك إذا كانوا مع اجليش، وم قووا على اجليش أو 
مس ؟ / أنصبائهم هل خ ب/١٣٠ق[  .ت[

 فيما غنمه النساء والصبيان إذا انفردوا بالغنيمة بالقتال من غري رجال، هل وخيتلف
  .خيمس أم ال ؟ 

مس ؟  يف الركازواختلف خ ا، هل يا أو جوهر إذا كان متاع .  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 .والرابع): ر(ويف . يعين الوجه الثالث   )١(
 .ما يقسمه): س(يف    )٢(
  ).٤١(األنفال   ) ٣(

مــا اختلــف   [ 
ــه بـــني أن  فيـ

يكـــــــــــون 
ــده أو  لواحــــ
شـــــــــــركة 

 ]أمخاس 



 
 

  
 

٦٦١  

)١(/  
   . جائز ومكروه )٢(نفلال

  .ما كان بعد قتال : فاجلائز
   / من يقتل:  أن يقول وايل اجليش)٣(]مثل[ما كان قبل، : واملكروه

ا أو [ جاء بشيء من العني أو املتاع )٥(]من[؛ فله سلبه أو دنانري أو كسوة ، أو )٤(فالن
 أو وقف فيه أو )٧(]وكذا[كذا أو من صعد موضع . ؛ فله ربعه، أو نصفه)٦(]اخليل
  : ؛ فله كذا، كل ذلك ممنوع ابتداءً لوجهني)٨(بلغه

 النيب أنه قتال للدنيا، وال جيوز أن يسفك دمه على ذلك، وقد سئل : أحدمها
أي [ يقاتل للغنيمة، والرجل يقاتل للذِكْر، والرجل يقاتل لريى مكانه، )٩(عن الرجل

  . يف سبيل اهللا ؟ )١٠(]ذلك
 أخرجه البخاري <)١١(]فهو يف سبيل اهللا [من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا> :فقال
  .ومسلم

ال تقدموا : قال عمر أنَّ ذلك يؤدي إىل التحامل على اهلالك، وقد : والثاين

  ـــــــــــــــــ
 .ما جاء يف األنفال): ر(يف . باب األنفال): ط (يف   )١(
ا على من قبلهم. الغنيمة: النفل  )  ٢( وهو من الزيادة اليت زادها اهللا تعاىل هلذه األمة يف احلالل؛ ألنه كان حمرم .

. ه زيادة على الولدالنافلة؛ ألن: ويقال لولد الولد. وذا مسيت النافلة من الصالة؛ ألا زيادة على الفرض
 )٥٠٣ص (، ومفردات القرآن )٢١٦ص (التبيان يف تفسري غريب القرآن : انظر

 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   )  ٣(
 .من قتل قتيالً): ر(يف    )٤(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
 .أو بلغ إليه: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف   )  ٨(
 .فيمن): ر(يف    )٩(
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   )١٠(
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من )  ١١(
، ومسلم يف )٢/٣٠٩) (٢٨١٠ ( والسري، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العلياأخرجه البخاري يف اجلهاد ) ١٢(

   .عن أيب موسى األشعري ) ٣/١٥١٢) (١٩٠٤ (اإلمارة، باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا

]أ/١٣٦س[

]أ/٨١ط[

 النفل اجلائز [
 ]واملكروه 



 
 

  
 

٦٦٢  

لِم أستبقيهمجاجم املسلمني إىل احلصون سم  )٢(]احلصن[ أحب إيلَّ من )١(؛ فلَ
  .)٣(أستفتحه

 على مثل ذلك؛ كان له شرطه، ألنه عمل على حظِّه من الدنيا، )٤(فإن فات القتال
  .)٥(فهو كاملبايعة

ما غنموا؛ إن بعث الوايل سرية على أن هلم ثلث : قال سحنون يف كتاب ابنه
  .)٨( بقي بعد اخلمس)٧( وأُعطوا ذلك، ويدخلون يف السهام فيما)٦(]مضى[

واملفهوم أن ذلك بدل سهمام، ال . فأثبت سهمام يف الباقي، وليس بالبين
كان أبني أن ال [ الثلث والربع بعد إخراج اخلمس؛ )٩(لكم: ولو قال. شيء هلم غريه

 كان الباقي على )١٠(]أخرج اخلمسشيء هلم سوى ما جعل هلم؛ ألنه إذا 
  . فجعل هلم مكان سهمام ثلث الباقي أو ربعه. )١١(السهمان

فإن أراد أن .  إن رأى ذلك، وإال تركهوالنفل بعد الغنيمة موكول إىل اجتهاد اإلمام
وسوى [ السرية أو اجليش أو تقارب؛ نفل مجيعهم، )١٣( وتساوى فعل)١٢(ينفل
  . ينفل بعضهم؛ ألنه خروج عن العدل، ومفسدة لقلوموال . ، وإال ترك)١٤(]بينهم

  ـــــــــــــــــ
 .أستنقذه): ر(يف    )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
ومل أقف عليه ). لبقاء مسلم أحب من فتح حصن من حصوم: (قال عمر): ٣/٣٠٣(يف النوادر والزيادات    )٣(

 .واهللا أعلم.  يف كتب السنة واآلثار
 .العمل): ر(يف    )٤(
  . كاملبالغة): ط(يف    )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٦(
 .ما: بدون. يف): ر(يف    )٧(
  ).٢٣١ – ٣/٢٣٠(النوادر والزيادات    )٨(
 .كان هلم): س، ط (يف   )٩(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٠(
 .على غري السهمان): ر(يف   )١١(
 .يفعل): ر(يف   )١٢(
  .جعل): س(يف   )١٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٤(

 النفل بعد [
  الغنيمة 

  الجتهاد 
 ]اإلمام 



 
 

  
 

٦٦٣  

 )٢( أو بصرب يف موضع أو برأيبقتل )١(]أبلى[وإن اختلف فعلهم، وكان فيهم من 
  . كان فيه فتح؛ نفله دون غريه

ا نفل مجيعهم، أو تركهم/ وإن كان فاعل أ/١٣١ق[  . ذلك عدد[

، وال بأس أن يرضخ )٤(راه فعلهم؛ جاز أن يفضلهم مبا ي)٣(]واختلف[فإن نفلهم 
  . لغريهم ليستطيب قلوم

 مما يظهر على املعطى، كالفرس والثوب والعمامة ويستحب أن يكون النفل
  . والسيف؛ ألنه أعظم يف النفوس من الدنانري، وإن كثرت

  :، وال ينفل من رأس الغنيمة لوجهنيوالنفل من اخلمس
ا على : أحدمها من مل ينفل، على القول أن الغنيمة مملوكة بنفس أن فيه ظلم

  .  من نصيب اآلخرين )٥(األخذ؛ ألنه أعطى
ا لقلوب اآلخرينوالثاين ٦( أنَّ فيه فساد(م يعتقدون؛ أل)أن ذلك من أنصبائهم  )٧ 

  .وإن مل يكن كذلك 
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
ا): س، ر(يف    )٢( أو رأى رأي .  
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 .نفله): ر(يف    )٤(
 . أعظم): ر، ط(يف    )٥(
 .الذين مل ينفلوا: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف   )  ٦(
 .يقدرون): ط(ويف ) ر، س(كذا يف    )٧(

ــن  [ ــل م  النف
اخلمــــس ال 
ــن رأس  مــــ

 ]الغنيمة 



 
 

  
 

٦٦٤  

  فصل 
ب لَ لغري القاتل، وإن كان القتل  للقاتل إذا رأى ذلك اإلمام، وال يع)١(الس طى سلب
]ب/٨١ط[  . نفلهم أسالم، أو تركها إن شاء  / ؛من عددٍ

ا سلب من قتل، وال ينفل اآلخرين وإن اختلف بأسهم؛ جاز أن ينفل أشدهم بأس .
ا دون غريه  وال جيوز أن ينفل أضعفهم بأس .  

ا و)٢(وجيوز ا،  أن يزيد أحدهم على سلب قتيله إن كان أشد بأسقتيله أقل سلب
ا ا )٣(واآلخر أقل بأس وأكثر سلب  .  

وجيوز أن يعطي أحدهم مجيع سلب قتيله، واآلخر بعضه، وقد يكون أحد القتلى 
  . ال شجاعة عنده وسلبه كثري، فيعطيه منه ما يرى أنه سداد ملثله، واآلخر له شدة وبأس

دهم لآلخر فساد وال يزيد أحدهم ما حيط من سلب اآلخر؛ ألن رد بعض سلب أح
  . لقلوم

 )٦( والثياب والسيف حبليته والفاختة)٥(الدرع: )٤(والسلب ما كان من اللباس
يضة- دون ما فيها من دنانري -واملنطقة  ٧( واخلامت والعمامة والب( .  

 والتاج ، وإن كان )٨(وال شيء له يف الطوق والسوارين والقرطني: قال سحنون

  ـــــــــــــــــ
ب  )  ١( لَ خِ ما أُ:السذيب اللغة : انظر .ا كان عليه من لباس أو آلةذ عن القتيل مم)مشارق ، )٣٠١، ١٢/٣٠٠

 ) .٢/٣٨٧(، النهاية البن األثري )٢/٢١٧(ر األنوا
 .وال جيوز: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف   )  ٢(
ا): س(يف    )٣( سلب.  
ا): ر(يف    )٤( ما كان لباس. 
أدراع : هي قميص من حلقات من احلديد متشابكة يلبس وقاية من السالح، يذكر ويؤنث، ومجعه: الدرع   )٥(

  ).٢٨٠: درع، ص: (املعجم الوسيط: انظر. وأدرع ودروع
فتخ : بإسكان التاء وفتحها، حلقة من فضة ال فص فيها، فإذا كان فيها فص فهو اخلامت، ومجعها: الفتخة   )٦(

  ).٣٢٨: فتخ، ص(، القاموس احمليط )١/٤٢٨فتخ (الصحاح : انظر. وفتوخ وفتخات
ل على الرأس، مسيت به؛ ألا تشبه بيضة النعامواح: البيضة  )  ٧( عج حوزة : والبيضة. دة البيض من احلديد، ت

، تاج العروس )٣/١٠٦٨(الصحاح : انظر. أصلهم وجمتمعهم: استبيحت بيضتهم، أي: يقال. كل شيء
)١٨/٢٥٧. ( 

قرط (الصحاح : انظر. قراط وأقراط وقروطقرطة و: الذي يعلق يف شحمة األذن، واجلمع: ، بالضمالقرط    )٨(
  ). ٨٨٠: قرط، ص(، القاموس احمليط )٣/١١٥١

لَب [ أحكام الس 



 
 

  
 

  . )١(ه ساعداه وساقاهعليه، ول
  . )٢(له سواراه: قال ابن حبيب
  . يكون له التاج وقرطاه: وعلى قوله

  . )٣(الفرس داخل يف السلب: وقال ابن حبيب
]أ/١٧١ر[  ../  )٤(له فرسه مبا عليه من سرج وجلام: قال سحنون

  :  من غري سلب، وأنه من اخلمسواألصل يف النفل
بل جند رسول اهللا بعث : ، قال)٥(ب ابن عمرحديث   فيها عبد اهللا )٦(سرية قِ

ا، ونفلنا م اثين عشر بعريا )٧(بن عمر، فغنموا إبالً كثرية، فكان سهما ا[ بعري ؛ )٨(]بعري
]ب/١٣١ق[  . ؛ كان الزائد من اخلمس )١٠(بالقسم/)٩(ألم إذا استوفوا أنصباءهم

  .)١١(] من اخلمسويف كتاب مسلم أن النفل[
  . )١٣( من اخلمس)١٢( شارفًاأعطاين رسول اهللا :  وقال علي بن أيب طالب

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٢٧(النوادر والزيادات    )١(
  ).٣/٢٢٧(النوادر والزيادات    )٢(
  ).٣/٢٢٧(النوادر والزيادات   ) ٣(
  ).٣/٢٢٨(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
ض اخلمس، باب ومن الدليل على اخلمس لنوائب املسلمني واحلديث أخرجه البخاري يف فر. عمر): ر(يف    )٥(

 ) .٣/١٣٦٨) (١٧٤٩( والسري، باب األنفال ، ومسلم يف اجلهاد)٢/٣٩٨) (٣١٣٤(
هو : ويقال. كل ما ارتفع من امة إىل أرض العراق: وجند من بالد العرب. كل ما ارتفع من األرض: النجد  )  ٦(

، )٢/٥٤٢جند (، والصحاح )٥/٢٦٢(معجم البلدان : انظر. اسم خاص ملا دون احلجاز مما يلي العراق
 ) .٥/١٨(والنهاية البن األثري 

 .ونفلوا): ر(يف    )٧(
 ). ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
 .نصيبهم): ط(يف    )٩(
  .بأنفسهم): ط: (، ويف)ر، س(كذا يف   )١٠(
: صحيح مسلم: انظر.  كان زائدا عن نصيبهم من اخلمسي يف صحيح مسلم أن النفلوالذ). ط(سقط من   )١١(

 ).٣/١٣٦٩) (١٧٥٠( والسري، باب األنفال، حديث رقم كتاب اجلهاد
. اء وتسكن ختفيفاشرف، بضم الر: هي املسنة من النوق، وال يقال للذكر شارف، ومجعها: الشارف    )١٢(

  ).٢/٤٦٢شرف (، النهاية البن األثري )١/٤٨٦(غريب احلديث البن قتيبة : انظر
، ومسلم يف األشربة، حترمي )٢/٣٨٥) (٣٠٩١(أخرجه البخاري يف فرض اخلمس، باب حدثين عبدان   )١٣(

= 

٦٦٥  



 
 

  
 

٦٦٦  

، فاقتضت )١(﴾ " # $ % & ' ) (﴿: اهللا عز وجلوهذا لقول 
ا من رأس الغنيمة؛ انتقص اآلخر من )٢(اآلية أنَّ أربعة أمخاسه للغامنني، فلو نفل أحد 

  . سهمه بعد اخلمس 
 عن رسول اهللا مة اليت قسمها اهللا تعاىل بينهم، وهلذا ى ويف ذلك تبديل للقس

؛ ألنَّ ذلك يودي إىل أن يرث أحدهم أكثر من النصيب الذي أوجب )٣(الوصية للوارث
إا غري مملوكة هلم حىت :  من قال)٤(]قول[اهللا سبحانه له، وكذلك الغنائم إالَّ على 

  . تقسم بينهم 
 " # $ % & ﴿: لقوله عز وجلفائدة اآلية؛ والقول ذا يودي إىل إبطال 

]ب/١٣٦س[  .أكثر من اخلمس / ، فيجعل هللا)٥(﴾' ) (

 سلب القتيل )٧(]بني[ من الغنيمة، وال فرق )٦(]كغريه[أنه : والقياس يف السلب
]أ/٨٢ط[  ./وماله الذي معه؛ ألنه مل ينل ذلك إال جبميعهم

  ـــــــــــــــــ
= 

  ).٣/١٥٦٨) (١٩٧٩(اخلمر 
  ).٤١(األنفال   ) ١(
 .اآلخذ من الغنيمة أنقص): ر(يف    )٢(
، )٣/١١٤) (٢٨٧٠(، وأبو داود يف الوصايا، باب ما جاء يف الوصية لوارث )٥/٢٦٧(أخرجه أمحد    )٣(

، وابن ماجه يف الوصايا، باب ال )٤/٤٣٣) (٢١٢٠(والترمذي يف الوصايا، باب ما جاء يف الوصية لوارث 
، ) صحيححسن: (وقال الترمذي. ، من حديث أيب أمامة الباهلي )٢/٩٠٥) (٢٧١٣(وصية لوارث 

، وصححه )٣/٩٢(، وابن حجر يف التلخيص احلبري )٧/٢٦٤(وحسن إسناده الرافعي يف البدر املنري 
  ).٦/٨٧(األلباين يف اإلرواء 

) ٤/٤٣٤) (٢١٢١(، والترمذي يف الوصايا، باب ما جاء ال وصية لوارث )٤/١٨٦(وأخرجه أمحد   
، وابن ماجه يف الوصايا، باب ال وصية )٦/٢٤٧ ()٣٦٤١(والنسائي يف الوصايا، باب إبطال الوصية لوارث 

، وصححه )حسن صحيح: (وقال الترمذي. ، من حديث عمرو بن خارجة )٢/٩٠٥) (٢٧١٢(لوارث 
  ) .٦/٨٧(األلباين يف اإلرواء 

 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  ).٤١(األنفال   ) ٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 ).ط(عكوفني ساقط من ما بني امل   )٧(



 
 

  
 

٦٦٧  

)١(  

)٢( )٣(  
 )٥(جعل: ، قالب حلديث ابن عمر )٤(ويسهم للفارس سهم ولفرسه سهمان

 البخاري ومسلم ومالك )٦(اجتمع عليه.  للفرس سهمني، ولصاحبه سهمارسول اهللا 
  .)٧(يف املوطأ، وهذا لفظ البخاري

  . )٨(يسهم هلما: فقال ابن وهب فيمن معه فرسان، واختلف
: وقال. )٩(]منهما[أنه أنكر القول أن يسهم لواحد : هموذكر ابن القصار عن ابن اجل

يسهم لفرسني، : رأيت من انتهى إيلَّ قولُه من الفقهاء وأهل الثغور وااهدين يقولون
  . )١٠(وإن صاحب الفرس كالراجل؛ ألنه ال تؤمن عليه احلوادث

ا حيدث أنه يتكلف مؤونة الثاين، وإخراج الثمن فيه، والنفقة عليه عدة مل: يريد
  . باآلخر

وغريه من الطوارئواألول أحسن ؛ ألنَّ القتال على واحد ، واملوت .  

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .سهام): ق(يف   )  ٢(
 .وما): ق(يف   )  ٣(
  ).٣٨-٣/٣٧(البيان والتحصيل : انظر  ) ٤(
  .قال): ر(يف    )٥(
 .خرجه): ط(ويف . أخرجه): س، ر(يف   )  ٦(
 ، ومسلم يف اجلهاد)٢/٣٢٢) (٢٨٦٣( سهام الفرس  والسري، بابأخرجه البخاري واللفظ له يف اجلهاد   )٧(

وأخرجه مالك يف املوطأ؛ كتاب ). ٣/١٣٨٣) (١٧٦٢(والسري، باب كيفية قسمة الغنيمة يف احلاضرين 
أن : غينكان يقول بل: ويف رواية أيب مصعب عنه. ، باب القسم للخيل يف الغزو بالغًا عن عبد العزيزاجلهاد

  .حتقيق سليم اهلاليل) ٣/٢٩(املوطأ : انظر.  قالرسول اهللا 
 ).٣/١٥٨(النوادر والزيادات    )٨(
 ).ق(زيادة من   )  ٩(
  ).٥/٧٤: (االستذكار: انظر  )١٠(



 
 

  
 

٦٦٨  

وال للبغال وال .  إال ما قارب منفعة اخليل)١(وال يسهم لثالث، وال يسهم للرباذين
طِم)٣(وال يسهم لكسري.  مقاربة ملنفعة اخليل)٢(]غري[لإلبل ألنَّ منفعتها   وال )٤( وال حلَ

]أ/١٣٢ق[  .وال لصغري مل يبلغ أن يركب / )٥(]هلرم[

فقال يف ، )٨( مل يبلغ الركوب)٧(]الذي[ والصغري )٦( يف املريض والرهيصواختلف
  . )٩(يسهم للمريض والرهيص: املدونة

  . )١٠(ال يسهم للمريض: وروى عنه أشهب وابن نافع
  . وعلى هذا ال يسهم للرهيص، وهو أحسن

 للرباذين لضعف منفعتها عن اخليل؛ كان أبني أن ال يسهم للمريض وإذا مل يسهم
  . وإن كان بعد أن قاتل عليه[إذا كان مرضه من قبل اإلدراب، 

ا على موته حينئذ؛ ألن )١١(]وخيتلف إذا كان مرضه بعد اإلدراب وقبل القتال قياس 
  . مرضه قطع االنتفاع به كموته

خبالف الرجل العليل؛ ألنَّ فيه : م، قالوهو أحسن، وبه أخذ حممد ابن عبد احلك
  . )١٢(املشورة

ا للمشورة ال يسهم له  وعلى قوله إن مل يكن موضع .  
هو راجل، ولو كان فيه :  يف الصغري ال يقاتل على مثلهوقال سحنون يف كتاب ابنه

  ـــــــــــــــــ
. إذا ثقلبرذن الرجل : يقال. خيل غري عراب وال عتاق، مسيت بذلك من الربذنة، وهي الثقالة: الرباذين   )١(

  ).١/٣١٨(االقتضاب يف غريب املوطأ : انظر
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
  .لكبري): س: (، ويف)ر: (كذا يف   )٣(
طَم داء يصيب الدابة يف قوائمها أو ضعف، : ويقال. حطِم: يقال للفرس إذا دم لطول عمره : احلطِم   )٤( بل احلَ

  ).٢/١٣٨حطم (، ولسان العرب )٢/٧٨حطم (معجم مقاييس اللغة : نظرا. وهو فرس حطِم
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
رهصه احلجر يرهصه، من الرهصة، ودابة : أن يصيب حجر حافرا أو منسما فيدوى باطنه، يقال: الرهص   )٦(

  ).٦/٦٩رهص (ذيب اللغة و) ٢/٤٤٩رهص (معجم مقاييس اللغة : انظر. مرهوصة: رهيص
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من   )  ٧(
  ).ق(وطمس على العبارة يف . يبلغ الركوب): ر، ط(يف    )٨(
 ).٢/٦٨ (، ذيب املدونة)٣/٣٤ (املدونة   )٩(
 ).٣/١٥٨(النوادر والزيادات   )١٠(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١١(
  ).٢٩٣ص  (مل أقف عليه، وقد نقله عنه ابن املناصف يف اإلجناد يف أبواب اجلهاد  )١٢(

   ال يسهم [
  للرباذين 
اإلبل والبغال و

 احلكم يف [
  املريض 

  والرهيص 
 ]والصغري  



 
 

  
 

٦٦٩  

  .)١(بعض القوة لذلك؛ ألسهم له
   .منفعته أقل من منفعة الرباذينوال أرى أن يسهم له؛ ألن 

وإن مات بعد اإلدراب وقبل . وإن مات الفرس بعد القتال مث وقع الفتح؛ أسهم له
  .)٢(وابن القاسم[القتال فال شيء له على قول مالك 

  . )٦(، وإن مات)٥( استحق السهمني)٤(]باإلدراب: [وعبد امللك )٣(]وقال أشهب

فإن قاتل . ؛ افترق اجلواب)٨(]عنه[ منه أو ضلّ )٧(اره أو غُصبوإن باعه أو أع
  . عليه، مث باعه فقاتل عليه الثاين ففتح له؛ كان سهمانه لألول

  ولو قاتل عليه الثاين، مث باعه فقاتل عليه : يف كتاب ابنه/ وقال سحنون
 واحد، كما لو مات األول، فقاتل )٩(ه قتالالثالث ففتح هلم؛ كان سهمانه لألول؛ ألن

 بعد موته؛ لكان لآلخر السهمان )١١(ولو كان قتاالً مبتدأ: قال. )١٠(عليه ورثة الثاين
ا ١٢(أيض( .  

 إذا باعه األول بعد اإلدراب وقبل القتال، مث قاتل عليه الثاين، هل يكون وخيتلف
  .سهمانه لألول أو للثاين ؟ 

  . )١٣(]له[سهمانه للمعار : يف كتاب حممدفقال مالك قتال،  إذا أعاره قبل الواختلف
  . )١٤( مرة وقاله ابن القاسم

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٥٩(النوادر والزيادات    )١(
 ).٣/١٦١(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
 .همانالس): ق(يف   )  ٥(
 ).٣/١٦٢(النوادر والزيادات    )٦(
 .أصيب): ر(يف    )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(
 .قاتل): س(يف    )٩(
  .ورثته): ر، س(يف   )١٠(
 .ابتدأ): ر(يف   )١١(
  ).٣/١٦٦(النوادر والزيادات   )١٢(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٣(
  ).٣/١٦٢(النوادر والزيادات   )١٤(

]ب/٨٢ط[



 
 

  
 

٦٧٠  

ا للمعريوقال ق بينه وبني لو ضل، وحيتمل أن يكون ذلك ألنه . )١( أيض وكأنه فر
ا قائم: أو يقول. يضرب له بسهمانه باإلدراب: يقول ا إنه يستحق سهمانه إذا كان موجود

  .ومل يقاتل عليه، فال يسقط ذلك قتال غريه عليه 
ـا          ة إن رأى   )٢(واألول أحسن؛ ألنه إمنا يستحق سهمانه، وإن كـان قائمـد ؛ ألنـه ع

ــإذا أســلمه لغــريه مل يكــن   ــه فعــل، ف ــال علي ــو   / القت ــة ل ــصري مبرتل ــه شــيء، وي   ل
  .باعه قبل أن يقاتل عليه 

قبل [لصاحبه، ألنه استحق ذلك ولو أعاره بعد أن قاتل عليه؛ كان السهمان 
  . )٣(]العارية

فقال يف كتاب  منه قبل أن يقاتل عليه، )٤(واختلف عن ابن القاسم إذا غصب
  .)٥(السهمان لصاحبه: حممد

اوقال ٦(للمتعدي:  أيض(.  
: إن لصاحبه سهمانه، وإن ضلّ: وهذا يرجع إىل اخلالف يف الضال، فعلى القول

لو ذهب مين لكان يل سهمانه؛ فال :  املغصوب لصاحبه؛ ألنه يقول)٧(مانيكون سه
  . يضرين قتالك عليه 

ا؛ ألنه ال يضرب لفرس واحد بأربعة أسهم)٨(وال يصح أن يكون له سهمان أيض  .  
وعليه إجارة املثل . ومن مل جيعل له سهمان إذا ضل جعل سهمانه ها هنا للغاصب

ا فأوقفه على قول من قال فيمن )٩(إال ا فأغلقها، أو عبد أنه يغرم لصاحبه ما : غصب دار

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٦٢(النوادر والزيادات    )١(
 .إذا كان موجودا): س(يف    )٢(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 .عطب): س(يف    )٤(
 ).١٦٣، ٣/١٦٢(النوادر والزيادات    )٥(
  ).٣/١٦٣(النوادر والزيادات    )٦(
  .سهما): ر(يف     )٧(
 .لك): ق(يف )  ٨(
 .ال): ر(يف    )٩(

ب/١٣٢ق[



 
 

  
 

٦٧١  

  . ، فجعل السهم لصاحبه؛ ألنه أحرمه بالغصب ذلك )١(حرمه من غالما
ان غصبه أحدمها؛ كان سهمان املغصوب للغاصب، وعليه إجارة  ولو كان معه فَرس

ا من أرض اإلسالم؛ كان سهمانه للغاصب، ولصاحبه إج. املثل ارة ولو غصب فرس
  . املثل

ا فقاتل عليه؛ كان سهمانه  ولو غنم املسلمون خيالً، فغصب رجل منها فرس
  . )٣(وعليه إجارة املثل: )٢(]حممد وقال. [للغاصب

ــيت / إذا كــانوا يف ســفن فلقــوا العــدو فغنمــوا : وقــال مالــك   يــضرب للخيــل ال
  . )٤(معهم يف السفن

، ومل تبلغ املوضع الذي يصح )٥( أن ال يضرب هلا؛ ألا مل تستعد للبحروالقياس
  . القتال ا فيه

  إذا خرجـــت ســـرية مـــن عـــسكر، وخلّفـــوا خيلـــهم  :/ قـــال ابـــن القاســـم
]أ/٨٣ط[  . )٦(يضرب خليوهلم سهمام/ فغنموا

 

  

  ـــــــــــــــــ
 .غالته): ق(يف   )  ١(
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
 ).٣/١٦٣(النوادر والزيادات : انظر   )٣(
  ).٣/٣٢ (املدونة   )٤(
 .للغزو): ر(يف   ) ٥(
 ).١٠- ٣/٩(، البيان والتحصيل )٣/١٨٤(النوادر والزيادات : انظر   )٦(

]أ/١٣٧س[

ب/١٧٢ر[

ـسهم    [ هل ي 
للخيـــل يف  
ــسفينة إذا  الـ

 ]غنموا 



 
 

  
 

٦٧٢  

)١( 

 
  :  شروط)٢(ةالسهمان جيب ملن يتوجه عليه اخلطاب باجلهاد، وذلك بسبع

ا ساملًا من الزمانة املانعة من القتال ا مسلم ا عاقالً حر ا بالغ وأن يكون . أن يكون ذكر
  . خروجه للجهاد ال لتجارة وال بإجارة، وال يسهم ملن مل حيتلم ومل يطق القتال

 قد قاتل أو مل يقاتل، ويف املرأة إذا )٣(]وأن يكون.[ إذا راهق وأطاق القتالواختلف
  .ت، ويف األجري والتاجر واملريضقاتل

ن كــــاألعمى   مِ واملقعــــد /  واألعــــرج واألقطــــع )٤(وخيتلــــف يف الــــز  
، وال يسهم للمفلوج اليابس الشق وال انون املطبق، ويسهم لألهـوج            )٥(]واألشل[

  .العقل 
  . )٦(ال يسهم للصبيان، وال للنساء وال للعبيد، وإن قاتلوا: قال يف املدونة

يسهم ملن راهق، وبلغ مبلغ القتال إذا حضر :  يف كتاب حممدوقال مالك
  . )٨( القتال)٧(]موضع[

  . )٩(ال يسهم له حىت يقاتل: وقال حممد
إذا أنبت وبلغ مخس عشرة سنة فسبيله سبيل الرجل، يسهم له : وقال ابن حبيب
  . )١٠(قاتل أو مل يقاتل

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ١(
 .بسبع): ط(ويف . بتسعة): ر(يف   ) ٢(
 ).س(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٣(
 .واألعمى): س(يف   ) ٤(
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   )  ٥(
 ).٢/٦٨ (، ذيب املدونة)٣/٣٣ (املدونة   )٦(
 ).س(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ٧(
 ).٣/١٨٧(النوادر والزيادات    )٨(
 ).٣/١٨٧(لنوادر والزيادات ا   )٩(
 ).٣/١٨٧(النوادر والزيادات   )١٠(

]أ/١٣٣ق[

 شروط من [
سهم له  ي[ 



 
 

  
 

٦٧٣  

ئي فيه قوة على القتال، وحضر الصف أن يسهم له إذوأرى وأخذ أهبة )١(ا ر ،
  . )٢(]وإن مل يقاتل[احلرب، 

سهم هلا: وقال ابن حبيب   . )٣(املرأة إن قاتلت كقتال الرجال؛ أُ
 ، للحرب، وإن مل )٤( أن يسهم هلا إذا كان فيها شدة، ونصبتوأرىوهذا أحسن 

  . تقاتل
 متلصصني فغنموا؛ )٥(]رض اإلسالممن أ[وأما العبد وأهل الذمة؛ فإن خرجوا 

  .كانت تلك الغنائم هلم، وال خيمس ما ينوب الكافر
  . )٦(خيمس: فقال ابن القاسم فيما ينوب العبد، واختلف

  . )٧(ال خيمس: وقال سحنون
ويلزم على قوله أن . ورأى أنَّ اخلطاب يف اخلمس إمنا ورد فيمن خوطب باجلهاد

ما ممن مل خياطب باجلهادال خيمس سهم الصيب واملرأة؛ أل .  
مس ما أصابا، : وقال ابن القاسم يف العتبية متلصصني فغنما؛ خ وعبد إذا خرج حر

  .)٨(مث يقسم ما بقي بينهما
 يف فقال مالك وابن القاسم هل يسهم هلم إذا كانوا يف مجلة اجليش، واختلف

  . )٩(ال يسهم هلم: جليشالعبيد وأهل الذمة إذا كانوا يف مجلة ا
ألن املسلمني ال يستعينون بالعبيد، وال بالنصارى يف :  يف العتبيةقال ابن القاسم

  ـــــــــــــــــ
 .أو حضر الزحف): ر(يف   ) ١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )٢(
  ).٣/١٨٨(النوادر والزيادات    )٣(
 .ونصيب): ط، س(يف   ) ٤(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٥(
 ).٣/١٩٩(النوادر والزيادات    )٦(
 ).٣/١٩٩(لزيادات النوادر وا   )٧(
  ).٣/١٩٩(النوادر والزيادات  ، )١٦-٣/١٥(البيان والتحصيل    )٨(
البيان : وأما ذكر أهل الذمه فانظر. دون أهل الذمة) ٢/٦٨ (، ذيب املدونة)٣/٣٣ (املدونة :انظر   )٩(

  ) .٣/١٩٩(، النوادر والزيادات )١٦-٣/١٥(والتحصيل 



 
 

  
 

٦٧٤  

  . )١(عسكرهم
ومل [ فما صار إليهم؛ ترك )٢( إذا نفر أهل الذمة مع طوائفناوقال ابن حبيب

ا مع اجليش . )٤)(٣(]خيمس فجعل هلم نصيب .  
على تلك الغنيمة مل يكن ألهل   كثروا، ولو انفرد املسلمون قدرواإن: وقال سحنون

  . )٦(]وهذا أعدهلا. [)٥(الذمة شيء، وإال قسمت بني مجيعهم
ــان [ ــد إذا كـ ــذلك العبيـ ــني   / وكـ ــسمت بـ ــم؛ قـ ــرار إال ـ ــدر األحـ   ال يقـ

  . )٧(]مجيعهم
العسكر فغنموا، فالغنيمة يف عبيد وذميني خرجوا من :  يف كتاب حممدوقال أشهب
  . )٨(للجيش دوم

  . وعلى قول سحنون يكون هلم سهمهم مبرتلة لو كانوا يف مجلتهم، وقووا م
  . وأما األجري فإن كان يف رحله؛ مل يسهم له

  / إن شهد:  يف املدونةفقال مالك يف الصف أو قاتل، )٩( فيه إذا قامواختلف
  . )١٠(وإن مل يقاتل فال شيء له[سهم له، القتال وقاتل؛ أ

، )١١(]إن شهد القتال أو كان مع الناس عند القتال؛ أسهم له: وقال يف كتاب حممد
  . )١٢(وإالَّ فال

  ـــــــــــــــــ
  ). ٣/١٦(البيان والتحصيل    )١(
 .صوائفنا: ويف النوادر. املسلمني أسهم هلم): س(يف   ) ٢(
 ). ر(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٣(
  ).٣/٢٠٠(النوادر والزيادات : انظر  ) ٤(
  ).٣/١٩١(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
 ).س(ما بني املعكوفني ساقط من   ) ٦(
 ).س(قط من ما بني املعكوفني سا   )٧(
  ).٣/٢٠١(النوادر والزيادات : انظر   )٨(
 .قاتل: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف   )  ٩(
  ).٣/٣٣ (املدونة  )١٠(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١١(
  ).٣/١٨٧(النوادر والزيادات   )١٢(

]ب/٨٣ط[

]ب/١٣٣ق[



 
 

  
 

٦٧٥  

  . )١(ال شيء له، وإن قاتل: وقال يف مدونة أشهب
  . )٢( األجريإنه مثل:  يف التاجر يف املدونةوقال ابن القاسم

  .أن ال شيء له إال أن يقاتل: يريد
  . )٣( إن شهد القتال؛ قسم له، وإن مل يقاتلوقال يف كتاب حممد

 يف األجري إذا خرج للجهاد واإلجارة لغري خدمة وقال أبو احلسن ابن القصار
: قال.  شيء لهوإن استؤجر يف اخلدمة؛ فال. كاخلياطة؛ فله سهمه حضر القتال أم ال

  . )٤(والتاجر مثل ذلك
وإن خرج للتجارة . له سهمه إن خرج للجهاد والتجارة، وإن مل يشهد القتال: يريد

  .خاصة؛ مل يسهم له إن مل يشهد القتال
له،  )٥(فال يسهم:  يف األجري قد أخذ ماالً باع به خدمتهقال سحنون يف كتاب ابنه

فله سهمه، ويبطل من أجرته بقدر ما اشتغل عن . ن يترك تلك اخلدمة ويقاتلإال أ
  .)٦(وكذلك أهل سوق العسكر ال سهم هلم، إال أن يقاتلوا. اخلدمة

أو . ال شيء هلم، إال أن يقاتلوا:  يف البحر كحكم األجراء يف الرب)٧(وحكم النواتية
  .ا على القول اآلخريشهدوا القتال، وإن مل يقاتلو
  . )٨( أن ال شيء هلم، وإن قاتلوا وروى أشهب عن مالك

  .وأجراهم على حكم العبيد؛ ملا مل يكن هلم اخلروج م ليقاتلوا
  .  يف املريض إذا خرج مريضاواختلف

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/١٨٨(النوادر والزيادات    )١(
  ).٣/٣٣ (املدونة   )٢(
  ).٣/١٨٧(النوادر والزيادات    )٣(
  .واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٤(
 .سهم): ر، س(يف     )٥(
 ).٣/١٨٧(النوادر والزيادات    )٦(
نوت (الصحاح : انظر. نويت: واحدهم. املالّحون يف البحر خاصة، وهو من كالم أهل الشام: النواتية  )  ٧(

 )٢٠٧: نوت، ص(س احمليط ، القامو)١/٢٦٩
  ).٣/١٨٨(النوادر والزيادات    )٨(

   يف السهم [
 ]للمريض 



 
 

  
 

٦٧٦  

وإن مرض بعد .  أن ال شيء له إال أن يقتدى برأيه، فرب رأي أنفع من قتالوأرى
   .القتال؛ أسهم له

  . إذا مرض بعد اإلدراب وقبل القتالوخيتلف
 للزمنِ شيئًا إذا كان ال يقدر بتلك الزمانة على القتال، وإمنا معونته باخلدمة وال أرى

ا على اخلدمي إذا مل يقاتل قياس .  
 يسهم لألعمى وأقطع اليدين واألعرج واملقعد وقال سحنون يف كتاب ابنه

  / وقد يقاتل. ألن األعمى يربي النبل، ويكثر اجليش ويزيد: ، قال)١(]ألشلوا[
ا ذوم فارس٢(املقعد وا( .  
فإن كان يربي النبل؛ دخل بذلك يف مجلة . أن ال شيء له: والصواب يف األعمى
لون مة الذين ال يقاتِ اخلَد .  

سِهم له    .وكذلك أقطع اليدين ال شيء له، وإن كان أقطع اليسرى؛ أُ
ويسهم لألعرج إن حضر القتال، وإن كان ممن جينب عن القتال ألجل عرجه؛ مل 

ا يسهم له، إال أن يقاتل فارس .  
ـــــا    )٣(]للمقعـــــد/ وال شـــــيء[ إذا كـــــان راجـــــالً، وإن كـــــان فارس   

؛ أسهم له      والفر من [وكل من تقدم ذكره أن ال سهم له جيوز أن حيذى  . يقدر على الكر
  . )٤(]الغنيمة

ال يرضخ :  يف النساء والصبيان والعبيد فقال يف املدونة يف ذلك،ختلفوقد ا
  . )٥(هلم

  .)٦( يرضخ هلموقال ابن حبيب
 يسهم للعبد واملرأة، إال أن النيب مل يكن :ب وقال ابن عباس. وهو أحسن
  ـــــــــــــــــ

 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   ) ١(
  ).٣/١٩٠(النوادر والزيادات    )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 ).س(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
  ).٢/٦٨ (، ذيب املدونة)٣/٣٣ (املدونة   )٥(
 ).٣/١٨٨(النوادر والزيادات    )٦(

 ]أ/٨٤ط[

أ/١٣٤ق[
ب/١٣٧س[



 
 

  
 

٦٧٧  

  . )١(أخرجه مسلم. حيذيا من الغنائم
   . حيذىوكذلك كل من للجيش فيه منفعة جيوز أن

إن ضلَّ بأرض العدو :  يف املدونةفقال ابن القاسم فيمن ضل عن اجليش، واختلف
  . )٢(فغنموا بعده؛ فله سهمه

فلهم :  يف الذين يغزون يف البحر، فترد الريح بعضهم إىل بالد اإلسالموقال مالك
  . )٣(سهمام
، مث انكسرت أو مرض أهلها،  أرض الروم)٤(]يف[املراكب  إذا وقعت: وقال

فرجعوا إىل الشام مث غنم الذين مضوا؛ فلآلخرين سهمام إذا رجعوا خوفًا على 
  . )٥(أنفسهم

ــه  ــافع عن ــن ن ــحنون وروى اب ــن س ــاب اب ــيمن ضــل )٦(  يف كت ــن اجلــيش  / ف   ع
  . )٧(ال سهم له: ىت غنمواح

  .)٨(ال سهم له:  فيمن ردته الريح، أو رجع ملرضوقال سحنون
 ، أن يستحق السهمان إال بشهود القتال، فمن مل يشهده وال أرى وهذا أحسن

  . ملرض أو موت، أو ألنه ضل أو ردته الريح، أو غري ذلك فال شيء له
ن ظفر بالعدو، وفيهم مسلمون أسارى؛ أسهم هلم، إ:  يف كتاب حممدوقال أشهب

  . )٩(وإن كانوا يف احلديد
 لغائب إال مل يقسم النيب : قال ابن شهاب: قال ابن املاجشون: وقال ابن حبيب

  ـــــــــــــــــ
). ٣/١٤٤٤) (١٨١٢( والسري، باب النساء الغازيات يرضخ هلن  يف اجلهاد {أخرجه مسلم عن ابن عباس    )١(

  .بنحو اللفظ الذي أورده اللخمي
 ).٣/٣٤ (املدونة   )٢(
  ).٣/٣٤ (املدونة   )٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٤(
 ).٣/١٦٩(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
 .ابن حبيب): س(يف    )٦(
 ).٣/١٧٠(النوادر والزيادات    )٧(
 ).٣/١٧٠(النوادر والزيادات    )٨(
  ).٣/١٩٣(النوادر والزيادات    )٩(

]أ/١٧٣ر[

   فيمن ضلّ [
  عن اجليش 

]ل يقسم له ه



 
 

  
 

٦٧٨  

| { ~ (: لقول اهللا عز وجل )٢(؛ قسم ألهل احلديبية)١(يوم خيرب
 )٥(، وقسم لطلحة)٤(ه على ابنته اآلية، ويوم بدر لعثمان وكان خلَّفَ)٣()�

  . )٨)(٧( يوم بدر ومها غائبان)٦(وسعيد بن زيد
، واجتمع املسلمون بعده على قال أهل العلم هذا خاص بالنيب : قال ابن حبيب
  . )٩(أال يقسم لغائب

  .وقد حيمل فعله أنه كان من اخلمس 
ا من اجليش قبل أ: وقال حممد ابن املواز ن يصل لبلد العدو يف لو بعث اإلمام قوم

ــىت     ــك ح ــتغلوا يف ذل ــوق، فاش ــة س ــصلحة اجلــيش، أو إقام ــنم اجلــيش؛   / م   غ
  .)١٠(واحتج بعثمان. فلهم سهمهم معهم

  . )١١(وروى ذلك ابن وهب وابن نافع عن مالك
  ـــــــــــــــــ

 .حنني): ط، س(يف    )١(
عن جممع بن جارية ) ٣٠١٥ (اإلمارة والفيء، باب ما جاء يف حكم أرض خيربأخرج أبو داود يف اخلراج و  )  ٢(

 فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مثانية ، على أهل احلديبيةقسمت خيرب: (، قالاألنصاري 
وأعطى ، الفارس سهمني فأعطى، ثالث مائة فارس: فيهم،ا ومخس مائة وكان اجليش ألفً،اعشر سهم 
االراجل سهم .( نه األلباين يف صحيح سنن أيب داودوحس)٢/٢٥٥.(  

 صلى اهللا ما شهدت مع رسول اهللا( :قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، ) ٢/٥٣٥(وأخرج أمحد يف مسنده   
وضعف إسناده األرنؤوط، ). اصةهل احلديبية خ فاا كانت ألال خيربإ ،ال قسم يلإا قط مغنمعليه وسلم 

 .يزيد بن علي بن جدعان سيء احلفظ: فيه
  ).٢٠(الفتح   ) ٣(
 . {، من حديث ابن عمر )٣/١٩) (٣٦٩٨ (أخرجه البخاري يف املناقب، باب مناقب عثمان بن عفان   )  ٤(
وهو مرسل؛ مل . زبريعن عروة بن ال) ١/١١٠(، والطرباين يف الكبري )٣/٤١٥(أخرجه احلاكم يف املستدرك )  ٥(

 .عبد اهللا بن هليعة ضعيف: وفيه. يسمع عروة من طلحه
وإمنا نسب إىل ): (٧/٣٦٢الفتح (قال ابن حجر . عن حممد بن إسحاق) ٣/٤٩٥(نقله احلاكم يف املستدرك     )٦(

 ن ضرب له النيببدرٍ وإن كان مل حيضر القتال؛ ألنه كان مم بسهمٍ، وكان النيب طلحة  بعثه هو و 
 يتجسسان األخبار، فوقع القتال قبل أن يرجعا، فأحلقهما النيب هلما بسهميهما   ملن شهدها، وضرب

 ).وأجرمها
  .عن ابن شهاب الزهري، دون ذكر عثمان وطلحة وسعيد بن زيد) ٣/١٦١(رواه أبو داود يف سننه    )٧(
  ).٣/١٩٢(النوادر والزيادات : انظر   )٨(
 ).٣/١٩٢(ت النوادر والزيادا   )٩(
  ).٣/١٧١(النوادر والزيادات   )١٠(
  ).٣/١٧١(النوادر والزيادات : انظر ) ١١(

 ]ب/٨٤ط[



 
 

  
 

٦٧٩  

ا  ٢( مالك أنه ال شيء له)١(]عن[وروي أيض(.  
ــسن ــى واألول أحـ ا علـ ــادر ــان قـ ــذا كـ ــال  / ؛ ألن هـ ــم يف القتـ ــون معهـ   الكـ

  .، فاحتبس عن ذلك هلم خبالف من مل يشتغل م )٣(]معهم[والغنيمة 
 

  

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).٣/١٧١(النوادر والزيادات : انظر   )٢(
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   )  ٣(

]ب/١٣٤ق[



 
 

  
 

٦٨٠  

 )١(  

)٢(  
ا أن خيتص مبنفعته حلديث  مغفل عبد اهللا بنوملن غنم طعام )قال، )٣: أصبت 

؛ فإذا النيب . ال أعطي منه شيئًا: ، وقلتجراب شحم يوم خيرب فالتفت] ٤(]يتبسم( .
  .)٥(أخرجه البخاري ومسلم

كنا نصيب يف مغازينا العسل والعنب فنأكله، وال : ، قالبابن عمر وحديث 
  . )٦(أخرجه البخاري . نرفعه

   .  سواء)٧(واحلكم فيما يأكله ويعلفه
وكذلك اجلواب عند مالك فيما أصاب غريه من الطعام ومجع يف املقاسم، ينتفع 

  . به من احتاج إليه من غري استئذان 
  . )٨(وكذلك البقر و الغنم، هي ملن أخذها يأكل وينتفع: قال مالك

فيأخذه )٩(]إىل األكل[ا غريه ومجعها اإلمام، مث احتاج بعضهم وكذلك إن أصا ،
  .  الطعام)١٠(]غري[من غري استئذان، وكذلك ما قلّ قدره من 

ال بأس أن يتخذ منها نعاال وأخفافًا، :  يف جلود البقر والغنم تكون يف املغامنفقال

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط    )١(
 .اللباس): س(يف    )٢(
 .معقل): ر، ط(يف    )٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
، ومسلم )٢/٤٠٥) (٣١٥٣(أخرجه البخاري يف فرض اخلمس، باب ما يصيب الطعام يف أرض احلرب    )٥(

: ، وفيه)٣/١٣٩٣) (١٧٧٢( والسري، باب جواز األكل من طعام الغنيمة يف دار احلرب واللفظ له يف اجلهاد
ا( م( عن بدالً) مبتسميتبس( 

  ).٢/٤٠٥) (٣١٥٤(أخرجه البخاري يف فرض اخلمس، ما يصيب من الطعام يف أرض احلرب    )٦(
 .ويفعله): ر(يف    )٧(
  ).٢/٦٩ (، ذيب املدونة)٣/٣٥ (املدونة   )٨(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
 ).ر(ط من ما بني املعكوفني ساق  )١٠(

 مــن غــنم [
ــــــا   طعام
 اخـــــتص

 ]مبنفعته



 
 

  
 

٦٨١  

ا[ ٢( إن احتاجوا إليها)١(]أو حزم( .  
 وما مثنه قليل؛ )٥( واخليط)٤( مثل الكُبة)٣(إن الذي يرد: وقال يف كتاب حممد

  . )٨( على الناس)٧(، وليس يضيق)٦(أخاف أن يرائي ذا
رافع بن  فقالالغنم، والقليل من غريها على خالف الطعام؛ : واألحاديث يف هذين

، فأصاب الناس جوع، )١٠(ن امة بذي احلليفة مرسول اهللا كنا مع   )٩(خديج
ا، فعجل القوم فأغلوا منها القدور، فأمر  النيب وأصبنا إبالً وغنم فأكفئت، مث عدل 

ا من الغنم جبزور  ١١(احلديث... عشر( .  
: النيب ، فجاء رجل بشراك أو شراكني، فقال )١٢( الغلولرسول اهللا وذكر 

شراك أو شراكان من نار) ١٣( .  
والقدر الذي جيوز له إمساكه من الطعام ما يأكله يف مقامه ويف رجعته إىل بلده أو 

ا. يفضل ما ال قدر له ه، وكان مغنموإن افترق اجليش تصدق به. فإن كان له قدر رد.  
ا، وال يـرد   مغنم )١٤(وآثر الثمن على حاجته؛ صار    / حاجته فباعه، / وإن كان قدر  
  ـــــــــــــــــ

 .جرما): س(، ويف )ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).٢/٦٩ (، ذيب املدونة)٣٣٣/٣٦ (املدونة   )٢(
 .يريد): ر(يف    )٣(
 ).١٦٤: كبب، ص(حمليط ، القاموس ا)٩/٣٤٠(ذيب اللغة : انظر. اجلروهق من الغزل:  بالضمالكُبة )  ٤(
 .واخليض): ط(يف    )٥(
 .بذلك): س(يف    )٦(
 .بضيق): ق، س(يف    )٧(
  ).٣/٢٠٥(النوادر والزيادات    )٨(
 بن رافع بن عدي األنصاري األوسي احلارثي، أبو عبد اهللا، استصغر يوم بدر، وأجيز يف رافع بن خديج   )٩(

واستوطن املدينة، وكان عريف قومه ، ، وشهد وما بعدها، وروى عن النيب أحد، فشهدها وأصيب ا
  ).٢/٣٦٢(واإلصابة ) ٢/٢٣٢(أسد الغابة : انظر.  سنة٨٦هـ وله ٧٤ا، وتويف ا سنة 

.  أرض امةليس املراد به ميقات املدينة املعروف بل هذا موضع آخر بني حاذة وذات عرق من: ذو احلليفة  )١٠(
  ). ١٣/١٨٣(وشرح صحيح مسلم للنووي ) ٢/٢٩٦(معجم البلدان : انظر

ا من الغنم جبزور يف القسم   )١١( ومسلم يف )٢/٢٠٩) (٢٥٠٧(أخرجه البخاري يف الشركة، باب من عدل عشر ،
  ).٣/١٥٥٨) (١٩٦٨(األضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أر الدم إال السن 

سمة: الغلول  )١٢( املاء بني الشجر، وكأنّ : مأخوذ من الغلل، وهو. اخليانة من الغنائم، وهو األخذ منها قبل القِ
لبة الطلبة للنسفي )٤/٣٧٦) (غلل(معجم مقاييس اللغة : انظر. الغالّّ قد أخذه بني ثيابه  )١٨٧ص (، طِ

) ٦٧٠٧(ن والنذور األرضِ والغنم أخرجه البخاري يف األميان والنذور، باب هل يدخل يف األميا  )١٣(
 .، من حديث أيب هريرة )١/١٠٨) (١١٥ (، ومسلم يف اإلميان، باب غلظ حترمي الغلول)٤/٢٣٠(

 .كان): ر(يف   )١٤(

]أ/٨٥ط[
]أ/١٣٥ق[



 
 

  
 

٦٨٢  

الثمن على املشتري إن كان املشتري من غري اجليش أو من اجليش واشتراه للتجـارة،                
  . وإن اشتراه ألكله؛ رد عليه الثمن

من باع طعاما بأرض احلرب ممن يأكله؛ رد الثمن : )١(]يف العتبية [قال ابن القاسم
  . )٢(يف املغنم، ال على املبتاع

اا كان املشتري من غري اجليش، أو ممن خرج لغري اجلهادوهذا إذ ا أو تاجر أجري  .  
ا مل يلزمه رده وقال ابن القاسم ؛ ألنَّ عليه أن )٣(]على املقرض[ إن استقرض طعام

 املثل؛ مل يكن على )٤(فإذا مل يكن على املستقرض غرم. يعطي ما استغىن عنه
ا فأقرضه بعضه ليأخذه وقت حاجته؛ ولو كان . املشتري مثن الطعام قدر حاجته أيام
  . )٥(كان ذلك له
]أ/١٣٨س[  . )٦(القمح بالشعري متفاضالً/  بدلسحنونوأجاز 

  . )٧(، إال مثالً مبثلابن أيب الغمرومنعه 
؛ ألنَّ كل واحد منهما إمنا يعطي ما استغىن عنه ، فلآلخر أن يأخذه  واألول أقيس

  . بغري عوض
ا آخر، فكرهه تلفواخ ا فاشترى بثمنه طعام ورأى الثمن [، ابن حبيب فيمن باع طعام

ا خالف املناقلة ٩)(٨(]مغنم( .  
إن باعه حلاجته ليصرف مثنه يف كسوة أو سالح : قال بعض أصحابنا: وقال سحنون
وإن .  بالده تصدق به)١٠(ال بأس به، كما لو أخذه من املغنم، فإن بلغ: وال شيء عنده
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).٣/٢٠٧(النوادر والزيادات    )٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 .رد): ر(يف    )٤(
 ).٢٠٥، ٣/٢٠٤(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
 ).٢٠٥، ٣/٢٠٤(النوادر والزيادات : انظر   )٦(
 واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٧(
 .ورأى أن أخذ الثمن معها خبالف املبادلة): ر(يف    )٨(
  ). ٢/٢٠٥(النوادر والزيادات   ) ٩(
 .أخذ): ط(يف   )١٠(



 
 

  
 

٦٨٣  

ا)٢) (١(ليتأثلكان  ٣( مثنه، وكان له قدر؛ كان مغنم(.  
له أن يأخذها :  مرة فقال عن مالك فيمن احتاج إىل فرس من املغنم،واختلف

  . )٥( حىت يقفل إىل أهله، مث يردها إىل الغنيمة)٤(فيقاتل عليها، ويركبها
 حىت  مثل ذلك يف السيف والثوب، يأخذه من الغنيمة فينتفع بهوأجاز ابن القاسم

  . )٧( أهله)٦(]إىل[يقدم 
.  عن مالك أنه ال ينتفع بدابة وال بسالح وال بثوب)٨(وابن زياد وروى ابن وهب

  . )٩(ولو جاز ذلك؛ جلاز أن يأخذ دنانري يشتري ا: قال
 أن ينتفع بالفرس والسيف ليقاتل عليه وبه؛ ألن هذا من باب الذب عن )١٠(]وأرى[

  . رده، ومل يقفل بهاملسلمني، فإذا انقضى القتال 
مِر أن ال يؤخر   .  قسم ما أخذ )١١(وإذا كان قسم الغنيمة قبل القفول؛ أُ

 )١٣(]على حال، إال[ الفرس له، وعليه إجارة املثل، وال ينتفع بالثوب )١٢(وسهمان
  .أن يقوم عليه ليحاسب به 

ا له قدر، واختلف ا أو حيتان ن يف إن باع ذلك جعل الثم: فقال حممد إذا صاد طري
  ـــــــــــــــــ

 .ليماثل): ط(يف    )١(
: ويقال .ر اجليادفْ تصنع منه األقداح الص،ا وأجود منها عود، أنه أعظم منها إالّ، يشبه الطرفاء شجر:األثل   )٢(

، )٨/٢٤١(العني .  مبعىنهموالُأه ول ملكُ وتأثَّ،هر مالُ إذا كثُ: تأثيالً فالنٌلَ وقد أثِ،ره كثَّ: أي،هل اهللا مالَأثَّ
 ) .٤/١٦٢٠) (أثل(الصحاح 

 ).٣/٢٠٨(النوادر والزيادات    )٣(
 .ويتركها): ط(يف    )٤(
 ).٢/٦٩ (، ذيب املدونة)٣٧ – ٣/٣٦ (املدونة   )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من من    )٦(
 ).٢/٦٩ (، ذيب املدونة)٣/٣٧ (املدونة: انظر   )٧(
 .وعلى بن زياد): ر(يف    )٨(
أما العصا والدواء فال أرى ): (٢/٥٥٠(، ويف البيان والتحصيل )٢/٦٩ (، ذيب املدونة)٣/٣٧ (املدونة   )٩(

بيان والتحصيل ال) وأما ماال مثن له من ذلك كله؛ فال بأس بأخذه قوالً واحدا: (قال ابن رشد). به بأسا
)٢/٥٥٠.( 

 ).ر(سقط من   )١٠(
 .أبني أن ال يؤخذ): ط(يف . كان أبني أن ال يؤخذ): س(يف   )١١(
ا): ر(يف   )١٢( وسهم. 
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٣(



 
 

  
 

٦٨٤  

  . )١(املقاسم
  ./)٢(الثمن له: ابن حبيب/  وغريه يف كتابوقال مالك
ا : وقال مالك ا أو صنع مشجب ٤(؛ فهو له، وال خيمس)٣(إن اختذ سرج( .  

ا)٥(إن كان شيئًا له قدر: وقال ابن املاجشون ٦(؛ كانت له إجارته، وكان مغنم( .  
   /  يأخــذ مــن أشــجار الــدواء، وإن أخــذه للبيــع     ال بــأس أن: وقــال مالــك 

  . )٧(وكثر مثنه يف بالد اإلسالم
، وال شيء عليه يف مجيع ما تقدم ذكره؛ ألا ليست من أموال العدو، وهذا أقيس

واحلوت .  اجليش عنها ويتركوا)٨(وهي مما يرحل. وال يقصدها الناس ليغنموها
   .  يف ذلك سواء)٩(والطري والشعاري

  
  

  
  

      

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢١١(النوادر والزيادات    )١(
 ). ٣/٢١٢(النوادر والزيادات    )٢(
ب   )٣( جش عود مربوط يف طرفيه حبل يعلق يف ناحية البيت : – بكسر امليم وتسكني الشني وفتح اجليم - املِ

  ).٥٧ص  (شرح غريب ألفاظ املدونة: انظر. جيعل عليه الثياب، ومجعه مشاجب
 ) .٢/٥٤٤(يان والتحصيل الب: انظر). ٢/٧١ (، ذيب املدونة)٣/٣٩ (املدونة   )٤(
 .له بال وقدر): ر(يف    )٥(
 ).٢/٧١ (، ذيب املدونة)٣/٤٠ (املدونة: انظر. وهو قول سحنون   )٦(
  ).٣/٢١٣(النوادر والزيادات    )٧(
 .يدخل): س، ط(يف    )٨(
  .واهللا  أعلم. لكلمة يف كتب الغريبومل أجد هذه ا. الشغاري): ر. (الشعاريب): س، ط(يف    )٩(

  ]ب/١٣٥ق[
 ]ب/٨٥ط[

 ]ب/١٧٣ر[



 
 

  
 

٦٨٥  

  فصل
  . وما عجز اجليش عن نقله من األمتعة والطعام؛ حرق لئال ينتفعوا به

  . )١(تعرقب أوتذبح: فقال مالك والبقر والغنم، ل يف اخليواختلف
  .)٢(وما مسعت أا حترق بعد ذلك: قال ابن القاسم

  . الذبح أحسنوقال سحنون وابن عبد احلكم
، فإذا قتلتم  إنَّ اهللا كتب اإلحسان على كل شيء :يب الن لقول وهو أصوب

  ذبيحته)٣(فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح
  . )٤(أخرجه مسلم

 قبل أن ، إال أن خيشى أن يدركوها)٥(فمن عرقبها مل يرحها، وإذا ذحبت مل حترق
  . )٧( وتصري حينها كاملتاع)٦(]وتننت فتحرق[تفسد 

ا  ا أو امرأة أو شيخا[وأما بنو آدم إذا عجزوا عن نقلهم، فما كان صغري ؛ فإنه )٨(]كبري
ن عليه بأن ال يقتل وأبقي رقيقًا، فال . يترك تِل، إال أن يكون م وما كان من الرجال؛ قُ
  .يقتل

 يف كتاب فقال أشهبوغريه إذا أخذه أحد وخرج به،  فيما ترك من املتاع واختلف
  ـــــــــــــــــ

 ).٢/٧١ (، ذيب املدونة)٣/٤٠ (املدونة   )١(
تعقر غنمهم وبقرهم إن مل حيتاجوا إىل : قال مالك): (٣/٤٥(، يف البيان والتحصيل )٣/٤٠ (املدونة   )٢(

 أا تعقر باإلجهاز عليها، وحترق بعد ذلك إن خشي أن ينتفع العدو ا :يريد: قال حممد بن أمحد... ذلك
 ).بعد عقرها

  .وليذبح): ر(ويف . وليخرج): ط(يف    )٣(
، من حديث شداد )٣/١٥٤٨) (١٩٥٥(أخرجه مسلم يف الصيد والذبائح، باب األمر بإحسان الذبح والقتل    )٤(

  . {بن أوس 
 . مل حترم): ر: (يف    )٥(
 ).ر(بني املعكوفني ساقط من ما    )٦(
  ).٣/٤٥(كالم ابن رشد يف البيان والتحصيل : انظر  ) ٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٨(

ــا  [  ــل فيم العم
ــز اجلــيش   عج

 ]عن نقله 

  ما عجز [ 
  عن نقله 

ــن  مــــــ
 ]اآلدميني 



 
 

  
 

٦٨٦  

 شيئًا؛ فعجز عنه وتركه، فدخلت خيلٌ أخرى )١(]من السيب[من اشترى : حممد
  . )٢(فأخذته؛ فهو لصاحبه األول

إن ترِك يف حوز املسلمني؛ كان لألول، وملن جاء به أجرة : وقال ابن حبيب
؛ فهم أحرار ألن ترك مثلهم كالتحرير هلموما كان فيهم م. مؤونته . ن عجوز أو شيخ فانٍ

وال عتق للشيوخ منهم؛ ألنه مل .  ملن أخذهم)٣(وإن تركهم يف حوز العدو؛ فهم
ا، وهو كاملغلوب عليهم، وال مخس فيهم)٤(خيلهم ٥( وهو ميلكهم ملكا تام(.  

  
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).٣/٢١٤(النوادر والزيادات    )٢(
 .فهو): ر(يف    )٣(
 .مل حيلهم): ط(يف    )٤(
 ).٣/٢١٤(النوادر والزيادات    )٥(



 
 

  
 

٦٨٧  

)١(   
  

 /  k j i h﴿: أللقول اهللا  يف قتال العدو ممنوعة؛ )٢(االستعانة بالكفار
m l﴾)٣( ،م وقال النيب ، فمنع االنتصار ]ملن استعان به :ال نستعني[)٤( /
  . )٥(مبشرك

  . )٦(وأجاز مالك أن يستعان م يف اخلدمة أو صنعة
هدم احلصن ورمي املنجنيق، وأن يستعان م وأجاز ابن حبيب أن يستعان م يف 

 سامله من احلربيني على من )٧(وال بأس أن يقوم  مبن: قاليف القتال إذا كانوا ناحيةً، 
 من سامله حبذاء عسكره )٩(]يكون[وأن . )٨(مل يسامله بالسالح، ويأمرهم بنكايتهم

ا يف داخل ، يقوون بطلبه على من حاربه ما مل يكونو)١٠(وقربه، ومسايرين له
  .)١١(عسكره

  .، والقرآن واحلديث يرده )١٢(وكل هذا انتصار بالكافرين
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .بالكافر): س، ر(يف    )٢(
 ).٨٩(النساء   )  ٣(
 .لن أستعني): ق، ر(يف    )٤(
، من حديث )٣/١٤٤٩) (١٨١٧( والسري، باب كراهة االستعانة يف الغزو بكافر أخرجه مسلم يف اجلهاد   )٥(

  . <عائشة 
  ).٢/٧١ (، ذيب املدونة)٣/٤٠ (دونةامل: انظر. هو قول ابن القاسم   )٦(
  .على): ط(يف     )٧(
 .وبأمورهم مبكاتبتهم): ط(يف    )٨(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
 .حبذاء عسكره وقربه ومسايرين له): ط(ويف . جنداء لعسكره وقوته وما يرد له): ر(يف   )١٠(
  ).٣/٣٥(والزيادات النوادر   )١١(
 .بالكافر): ر(ويف . بالكفر): س(يف   )١٢(

أ/١٣٦ق[

]أ/٨٦ط[

مــــــا [ 
ــوز  جيـــ
االستعانة 
فيـــــــه 

 ]بالكفار 



 
 

  
 

٦٨٨  

)١(  

  
  :  من سبعة أوجهال خيلو األمان

 يكون من أمري اجليش، أو من رجل من اجليش وهو حر مسلم، أو ممن )٢(إما أن
 كاملرأة والعبد والصيب، أو من كافر يف اجليش، أو من سرية مل يتوجه عليه اجلهاد

  . خرجت من اجليش، أو من سرية من أرض اإلسالم بأمر األمري، أو من غري إذن األمري
فأما اجليش؛ فاألمان فيـه إىل أمـري اجلـيش دون مـن معـه مـن اجلنـد والعرائـف          

ا بعـد اال       / وهو الناظر للمسلمني  . وغريهم جتـهاد ومـشاورة مـن معـه        فيما يـراه صـواب  
  . )٤( الرأي، فما عقده جاز، ولزم الوفاء به)٣(من ذوي

عنهم، أو على أم آمنون إىل مدة معلومة،  )٥(فإن جعل هلم األمان على أن يرحل
 ذلك مبال أو بغري مال، أو على أن خيرجوا إليه على أم آمنون من القتل )٦(وكان

 وال يسترقهم، أو على أن يأخذ ليهم اجلزيةيضرب ع[خاصة ويسترقهم، أو على أن 
، أو يأخذ أمواهلم وأبناءهم أو )٧(]أمواهلم خاصة، وال يعرض يف غري ذلك من أنفسهم

  . عقد جائز الزم )٨(بعض ذلك على
ا هلم من ذلك  وأجاز حممد إذا وقع ذلك من غري أمري اجليش، ويكون أمان

  . )١٠(ا على أن ال يغزوهم أحد، وال يكون أمان)٩(]اجليش[
  ـــــــــــــــــ

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .من أن يكون): ط(يف    )٢(
 .أهل): ر(يف    )٣(
 .ممن عقده جائز، ولزمه الوفاء): ر، س(يف    )٤(
 . يدخل): ط(يف   )٥(
 .وكل): س، ط(يف    )٦(
  .)س، ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
 .من): ر(يف    )٨(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
  .واهللا أعلم . مل أقف عليه  )١٠(

ب/١٣٨س[

يعقد األمان [ 
 ]أحد سبعة 
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وليس لواحد أن يعقد على األمري وعلى اجليش أن يرحلوا عنهم، . واألول أحسن
ا من )١(]أهل[وكذلك إن أمن واحد من  احلصن، فعلى قول )٢(]أهل[ اجليش واحد 

  .حممد ميضي عقده
ا غري ا)٣(]أهل[ال ينبغي ألحد من : وقال ابن حبيب ن أحد إلمام  اجليش أن يؤم
م د ا[وينبغي أن يتقدم إىل الناس يف ذلك، مث إن أمن أحد . وحده، ولذلك قُ ٤(]أحد( 

، إما أمنه أو رده إىل مأمنه/ قبل يه أو بعده فاإلمام ب/١٣٦ق[  . )٥(خمري[

من حر  )٧( الدينءأنَّ: )٦(< جيري على املسلمني أدناهم>: رسول اهللا  يف قول وقال
األمان جيوز أمام، وليس لإلمام وال غريه أن يغدر  أو عبدٍ أو امرأةٍ أو صيب يعقل

]ب/٨٦ط[  .)٩(أو يرده إىل مأمنه/ ، ولكن يويف له بذلك،)٨(به

ا من أهل احلرب؛ فهم آمنون:  سحنون)١٠(]ابن[قال  ن املسلم قومولكن . إذا أم
  .)١٣( إليهم)١٢(ذلك، وإما أن ينبذ اإلمام فإما أمتّ )١١(ينظر

 سحنون أن عقده على اإلمام وعلى الناس ال يلزمه، )١٤(]ابن[فاتفق ابن حبيب و
  .وإمنا هو آمن حىت ينظر يف ذلك

: فقال ابن القاسم يف أمان املرأة والعبد والصيب إذا كان يعقل األمان، واختلف
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٢(
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   )  ٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
  ).٣/٧٩(النوادر والزيادات    )٥(
، ومسلم يف احلج، باب فضل )٢/٤١٤) (٣١٨٠(، باب إمث من عاهد مث غدر أخرجه البخاري يف اجلزية   )٦(

 .»ذمة املسلمني واحدة، يسعى عليهم أدناهم«: ولفظه. ، من حديث علي )٢/٩٩٤) (١٣٧٠(املدينة 
 .الذي كان ): ط، س(ويف . الذي أمن): ر(يف    )٧(
 . يتعداه):ر(يف    )٨(
 ).٣/٧٨(النوادر والزيادات    )٩(
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من )  ١٠(
 .يسأل): ر(يف   )١١(
   .يعيد): ر(ويف . ينفذ): س(ويف . ينهي): ط(يف   )١٢(
  ).٣/٧٩(النوادر والزيادات   )١٣(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من )  ١٤(

ــان [ أمــــ
املــــــرأة 
ــد  والعبـــ
 ]والصيب



 
 

  
 

٦٩٠  

  . وهو آمن. )١(ذلك جائز
  . نه آمن حىت يرى اإلمام رأيه وقد تقدم قول ابن حبيب أ

ليس إجارة املرأة إجارة، وال يكون : )٢(]قال[ أنه وذكر أبو الفرج عن عبد امللك
ا ٣(أمن( .  

 يف الرجل من اجليش يؤمن الرجل والرجلني )٥(]قال[ أنه  عن مالك)٤(وروى معن
  . )٦(ال: فالعبد؟ قال: قال. فذلك جائز: بغري أمر اإلمام

.  أمان الصيب بأمان، إال أن جييزه للقتال، ويصري له سهمليس: وقال سحنون
  . )٧(واإلمام خمري إما أجاز أمانه، أو رده

، فال يقتل من  وأرى. مل جيزه للقتال؛ فأمانه باطل)٨(فأما إن  أن أمان كل هؤالء أمانٌ
  .  مأمنهأمنوه وال يسترق، والنظر فيه لإلمام، فإن رأى أن جييز له ما عقده، وإال رده إىل

 فيمن  فقال ابن املواز يف األمان بعد الفتح وبعد أن توجه األسر والقتل،واختلف
  . )٩(سقط عنه القتل: أعطى األسري أمانا

  .وال يسقط االسترقاق: يريد
واإلمام يتعقب ذلك، فإن رأى .  قتله)١٠(ال حيل ملن أمنه: وقال ابن سحنون عن أبيه

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٤١ (املدونة   )١(
 ).ر( بني املعكوفني ساقط ما   )٢(
 ).٣/٩٠(مناهج التحصيل للرجراجي : انظر   )٣(
 بن حيىي بن دينار القزاز، موىل أشجع، أبو حيىي، روى عن مالك، وابن أيب ذئب، معن بن عيسى   )٤(

ن أشدهم أمحد وابن املديين وابن معني، وآخرون، وهو من كبار أصحاب مالك وم: وغريمها، وعنه
عصية مالك، مات باملدينة سنة : مالزمة له، وكان مالك يتكيء عليه عند خروجه إىل املسجد، حىت قيل له

  ).٩/٣٠٤(وسري أعالم النبالء ) ١/٢١٢(ترتيب املدارك : انظر. هـ١٩٨
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
  ).٣/٨٠(النوادر والزيادات    )٦(
 ).٣/٨٠ (النوادر والزيادات   )٧(
  .فإن): ر(يف    )٨(
  ).٣/٧٤(البيان والتحصيل : انظر   )٩(
 .إن أمنه): ر(يف   )١٠(

األمان [ 
ــد  بعـــ

 ]الفتح 



 
 

  
 

٦٩١  

ا؛ أمضاه، وصار فيئًا ا . ذلك نظر بعد أن صار أسري ن وإن رأى قتله أصلح؛ قتله، ألنه أم
  . )١(وفيئًا

أمنت بعد الفتح، فلم يكن  [ك )٣( أم هانئٍ)٢(جاء أن، ويف مثل هذا وهذا أحسن
 ا، إال بإجازة النيب ا أمنأماقال ، :قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ[ )ولو كان . )٥)(٤

  . / ولكان اجلوار منها وحدها دون غريها. أجرنا: إجارا الزمة مل يقل
  . )٦(إمنا متَّ أمانها بإجازة النيب : قال ابن املاجشون وسحنون

  .)٧(وإن أمضاه؛ كان فيئًا: قال سحنون
ــان )٨(وأرى ــضمون األمـ ــنفس/  أنَّ مـ ــل: [يف الـ ــان  [، )٩(]أن ال يقتـ ــو كـ   ولـ

ـا  ن أن ذلــك يف   )١٠( ملـن حــصن؛ لكـان أن ال يهـاج   أمانبقتــل وال بغـريه، إال أن يبـي 
  .  دون املال أو غري ذلك)١١(]النفس

، وجعل هلم أن يعقدوا ما رأوه صوابا )١٢(]إىل موضع[وإن بعث أمري اجليش سرية 
وإن جعل هلم القتال والسيب إن مل يسلموا؛ مل يكن هلم أن . من هدنة أو غريها؛ جاز

  .  ذلك)١٣(يعدوا
  / فإن فعلوا كان النظر ألمري اجليش، فإن رأى إمضاء ذلك، وإال أعلمهم أنه

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٧٦(النوادر والزيادات    )١(
 .كان جوار: ويف البقية). ق(املثبت من   )  ٢(
كانت زوج هبرية بن عمرو املخزومي، مث ، عم النيب ، بنت أم هاينء بنت أيب طالب القرشية اهلامشية   )٣(

 فاعتذرت ألجل صبيتها، وروت عن النيب  أسلمت عام الفتح وفرق اإلسالم بينهما، مث خطبها النيب 
  ).٨/٤٨٥(واإلصابة ) ٧/٣٩٣(أسد الغابة : انظر. أحاديث، وبقيت بعد أخيها علي بن أيب طالب

  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )٤(
، ومسلم يف صالة )٢/٤١١) (٣١٧١(، باب أمان النساء وجوارهن احلديث أخرجه البخاري يف اجلزية  ) ٥(

  . <، من حديث أم هانئ )١/٣٣٦) (٣٣٦(املسافرين وقصرها، باب استحباب صالة الضحى 
 ).٣/٧٩(النوادر والزيادات    )٦(
  ).٣/٧٦(النوادر والزيادات    )٧(
 . ورأى: ، ويف بقية النسخ)ط(يف كذا   )٨(
 ).ر، ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٩(
  .أن ال يباح): ق(يف  ) ١٠(
 ).ر، ط(ما بني املعكوفني ساقط من   )١١(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٢(
 . يتعدوا): ر(ويف . يعدوا على): ط(يف   )١٣(

 ]أ/١٧٤ر[

أ/١٣٧ق[

 ]أ/٨٧ط[

مقتضى األمان[



 
 

  
 

٦٩٢  

  .ال عقد هلم، ويستأنف األمر معهم 
وإن جعل هلم أن يعقدوا ما رأوه من هدنة أو مال أو سيب ففعلوا، مث جاءت سرية 
يء أخرى، فإن كانت من اجليش الذي كانت منه السرية األوىل؛ مل يكن هلم نقض ش

  .مما عقدته األوىل
وكذلك إن مل يكونوا من ذلك اجليش، ولكنهم من ذلك البلد الذي خرجت منه 
األوىل، وإن كانت من بلد آخر وأمري آخر، وال يرجعان إىل أمري واحد فوقهما؛ كان 

  .هلم أن يقاتلوهم على أصل سحنون
  .ليس ذلك هلم: )١(]وقيل[

 أمري البلد الذي خرجت منه وإن كانت السرية من أرض اإلسالم، وبأمر
  .  لو خرجت من اجليش)٣(]ما[؛ كان حكمها مبرتلة )٢(]األوىل[

  .وإن خرجت بغري إذن اإلمام؛ مل يلزمه ما عقدت 
  

  

  

  ـــــــــــــــــ
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )١(
 ).ر( املعكوفني مثبت من ما بني   )٢(
 ).س(ما بني املعكوفني مثبت من    )٣(



 
 

  
 

٦٩٣  

  فصل
  .)١(ال أمان هلم، وهم يفء:  يف كتاب حممدفقال مالك يف أمان الذمي، واختلف

ا ملكان ذمتكمفإن قالوا ظننا : قال حممد فال أمان هلم، وقد )٢(أن هلم جوار ،
  . )٣(صاروا فيئًا
. إن قالوا ظننا أن الذي أعطانا األمان مسلما:  بعد القول أن ال أمان هلمواختلف

]أ/١٣٩س[  . )٤(ال يقبل عذرهم/ :  مرةفقال ابن القاسم

  . )٥(ذلك هلم، ويردون إىل مأمنهم:  مرةوقال
ظننت أن جواره جائز أن يرد إىل مأمنه؛ :  أنه نصراين، وقال)٦(ا إذا كان عاملًوأرى

، ومل يأتِ مبا مل يشبه   . ، فال يستباح بالشك)٧(ألن ذلك مشكلٌ
علمت أنَّ عقد النصراين غري الزم، ومل أعلم أنه نصراين؛ مل يصدق، : وإن قال

  . عليه، والنصح له، ويبدأ بالشفقة )٨(ألم أهل دين واحد، وال يكتمه ذلك، بل خيربه
  . ومن ادعى أنه مل يعلمه؛ فقد أتى مبا ال يشبه
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٨١ – ٣/٨٠(النوادر والزيادات    )١(
 .ذمتهم): س: (، ويف)ر، ط: (كذا يف   )٢(
  ).٣/٨١(النوادر والزيادات    )٣(
  ).٣/٨١(النوادر والزيادات    )٤(
 ).٣/٨١(النوادر والزيادات    )٥(
 .وأن ذلك عاملًا): ر(يف    )٦(
 .مبا ال يشبه): ر(ويف . مبا يشبه): ط(يف    )٧(
 . جييزه): ط(يف    )٨(

]أمان الذمي [ 



 
 

  
 

٦٩٤  

  فصل
ا، مث أمنوه على أن ال يهرب؛ مل يكن له أن يهرب               وكـذلك  . وإن أسر العدو مسلم

ا أن ال يهــرب، وتركــوه يتــصرف؛ مل يكــن لــه  أن يهــرب؛ ألنــه / إن أعطــاهم عهــد  
ا على العهد، فإن ذلك يؤ        هكْر ي إىل الضرر باملسلمني، والتضييق على من  وإن كان مد

  .يف أيديهم من األسارى، ويرون أن املسلمني ال يوفون بعهد 
 على أن حلف بالطالق أو بالعتق على أن ال يهرب؛ جاز له اهلرب، )١(وإن محلوه

وهذا جعلوا ذلك له، . خبالف األوىل؛ ألنه يف مسألة العهد مل جيعلوا له اهلرب بوجه
وإمنا يرون أنه آثر طالق زوجته وعتق عبيده على املقام، مث .  الطالق والعتقويقع عليه

  .ال يلزمه ذلك ألنه مكره 
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــ
  .خلوه: ، ويف بقية النسخ)ط(كذا يف     )١(

ب/١٣٧ق[

يف أسري مسلم [ 
أمنه العدو أال 

 ]يهرب 



 
 

  
 

٦٩٥  

)١(  
)٢( 

ا         )٣(ويستحب ملن أراد   ا، وجيعله هللا خالص وإن أحـب   .  الغزو أن ال يأخذ عليه أجر
ــب يف ــد / أن يكتت ــوان اجلن ــاء؛ مل مي)٤(دي ــث    والعط ــن حي ــاء م ــان العط ــع إذا ك   ن

  . جيوز 
ا)٥(وإذا كتب األمري بعثًا ليخرج فيه ٦( جند( ممن أُمِر ا، أو أهل ثغر فأراد أحدمعلوم 

. باخلروج أن جيعل جعالً ملن خيرج مكانه؛ فال بأس به إذا كان الثاين من أهل الديوان
فعل وخرج؛ كان له ذلك ، فإن )٨)(٧(وإن مل يكن؛ كُرِه أن يسفك دمه ملالٍ يأخذه

  .املال 
 خيرج أحد مكان أحد، إالّ بعد علم األمري باخلروج وإذنه، فقد يكون األول )٩(وال
ا؛ فقد يرى الباعث . أجند وإن كان الثاين أجند، وهو من أهل الديوان فيستأذنه أيض

  .إبقاءه أوىل ألمرٍ حيتاجه له 
  .  خيرج أمر اجليش عن تدبريه ورأيهوإن مل يكن من أهل الديوان؛ أعلمه محايةً لئال

، فريجع كلُ واحدٍ منهما )١١( أن يتطاويا ومها من ماحوزين)١٠(]رجالن[وإن أراد 
  . ؛ فال بأس بذلك، إذا رأى ذلك عرفاؤمها)١٢(إىل ماحوز اآلخر
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
قاعد للخارج عنه من  ما جيعله ال:وهو يف اجلهاد. ما جيعله العامل على عمله: هوو ،عيلة مجع جاجلعائل  )٢(

 ) .١/١٤٨(، املغرب يف ترتيب املغرب )١/١٥٨( مشارق األنوار :انظر. أهل الديوان
 .أحب): ق، س(يف   )٣(
 .اخليل): ر(يف    )٤(
 . إليه): ر(يف    )٥(
 .خربا): س(يف    )٦(
 .ملا يأخذ): ط(يف    )٧(
 ).٢٠٧ص (الكايف : انظر)  ٨(
  .وأال): ر(يف     )٩(
 ).ر(املعكوفني ساقط من ما بني   )١٠(
لسان العرب : انظر. املكان الذي بينهم وبني العدو، الذي فيه أساميهم ومكاتبهم بلغة أهل الشام: املاحوز  )١١(

  ).١٥/٣٢٨حمز (، تاج العروس )٥/٣٤١(
 .صاحبه): ر(يف   )١٢(

 ]ب/٨٧ط[



 
 

  
 

٦٩٦  

وإن تنازع رجالن من أهل الديون يف اسمٍ، وأشكل أمرمها التفاقهما يف األمساء 
فإنه ال خيلو اختالفهما أن يكون رأس احلول . أنا ذلك الرجل: واحدواآلباء، وقال كل 

 رأس احلول حتالفا، )١(]عند[فإن كان . عند العطاء أو قبله، أو عند بعث ذلك اجليش
  .واقتسما ذلك العطاء 

، )٣(، فإن رأى أن يثبتهما؛ أثبتهما)٢(وإن نكل أحدمها كان للحالف، مث ينظر األمري
ق بينهما بزيا وفر٤(دة حليةٍ أو صناعةٍ أو جد( .  

  . وإن رأى أن يثبت أحدمها فعل ذلك به
ــذٍ    / وكــذلك إن تنازعــا ــة، وأخــرج هلــم حينئ ــث تلــك العراف ــد خــروج بع   عن

  . ، إال أن يرى األمري أن يبعث أحدمها)٥(العطاء
وإن مل يكن الثاين من تلك العرافة أخرجه، وجعل العطاء لآلخر، إال أن يرى أن 

  .لثاين أوىلخروج ا
خيرج بعث الثغر الفالين أو اجليش الفالين، فإما يتحالفان : وأما إن قال

  .  على أيهما وقعت القرعة خرج)٦(ويقتسمان ذلك العطاء، وخيرجان أو يقترعان
ا، وحقَّه يف خروج  ومل يرد القاعد على اخلارج شيئًا، ألن األمري أعطى عطاءً واحد

 فيما بينهما على أما قد استحقاه بعد أمياما )٧(وهو. لقاعدواحد، فال مقال له على ا
  . واقتراعهما، إمنا هو ختفيف ألحدمها على اآلخر، ليس لريد له شيئًا

وإن كان اختالفهما بعد أخذ العطاء رأس احلول أو بعد رجوعهما، ويف حني ليس 
  . ما تقدم فيه عطاء؛ كان األمر إىل اإلمام يف أن يثبتهما، أو أحدمها حسب

  ـــــــــــــــــ
 ).ق(ما بني املعكوفني مثبت من   )  ١(
 .اإلمام): ر(يف    )٢(
 .فإن رأوا أن سببهما امسهما): ر(يف    )٣(
  .خري): ر(ويف . حد): ط(يف    )٤(
 .عطاء: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف   )  ٥(
 .ويقترعان: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف   )  ٦(
 .ومها: ويف بقية النسخ). ق(كذا يف   )  ٧(

 ]أ/١٣٢ق[



 
 

  
 

٦٩٧  

)١(  

)٢(  
  : منهم على ثالثة أصناف [الكفار يف قتاهلم وقبول اجلزية

 عن يد أو )٣(]بالدخول يف اإلسالم أو اجلزية: صنف يتوجه خطام بثالثة أشياء
ا كانوا أو غريهم أ/٨٨ط[  ./ القتال، وهم أهل الكتاب عرب[

]ب/١٣٩س[            ./وصنف يتوجه خطام بوجهني باإلسالم أو القتال

   /  منهم، وهم املشركون وعبدة األوثان يف قبول اجلزيةواختلف
  .)٤(واوس ما سوى احلبش والترك

دعون إىل [ اإلسالموصنف ي .  
  . )٦(]، هل يتركون أو يقاتلون؟ وهم احلبش والترك)٥( إذا عاندواواختلف

 M N  O P Q R S ]: ألاهللا واألصل يف أهل الكتاب قول 
T U V W X  Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a   b c 

d e f g h i  j Z  )٧( .  
، )٨(﴾ # $ %﴿: ألويف قتال عبدة األوثان واوس قوله 

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
الكفر، واملقام عليه بدار اإلسالم أو العقل، والبلوغ، :  بسبعة أشياءاجلزيةجتب : (قال ابن الصواف)  ٢(

 )٥٧ص (اخلصال الصغري ). والذكورية، والقدرة على أدائها، وكون الكفر موروثًا ال ارتدادا عن اإلسالم
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من     )٣(
رك    )٤( املعجم )٢٧/٩٣(تاج العروس : انظر. أتراك: واجلمع. جيلٌ من الناسِ، واحده تركي:  بالضمالت ،

  ) .٨٤ص (الوسيط 
 .عقدوا): س(يف    )٥(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من     )٦(
  ).٢٩(التوبة   ) ٧(
    ).٩(، التحرمي )٧٣(التوبة   ) ٨(

]ب/١٧٤ر[

 أصناف الكفار   [
يف القتال وقبول  

 ]اجلزية 



 
 

  
 

٦٩٨  

  .)١(﴾| {﴿: وقوله تعاىل
  : منهم ثالثة أقوالويف قبول اجلزية

ا كانوا، أو غريهم: فقال مالك ٢(تقبل عرب( .  
]ب/١٣٨ق[  ./.)٣(األمم كلها إذا رضوا باجلزية؛ قبلت منهم: وقال ابن القاسم

  . )٤(ال تقبل: وقال ابن املاجشون
وقد قبلها : قال .)٥(ال تقبل من جموس العرب، وتقبل من غريهم: قال ابن وهب

  . )٧(، ومل يقبلها من غريهم)٦(]هجر[ من جموس النيب 
̀  b a﴿: ألقول اهللا  ابن املاجشون أن )٨(ورأى _﴾)٩( ،

  . شرط، وأن ما عدا الشرط خبالفه)١٠(]أنه[
 قبلها من العرب أن النيب : ؛ لورود األخبار الصحاحوقول مالك أحسن

 أن النيب بخاري عن عبد الرمحن بن عوف فأخرج ال. وغريهم، وفعله الصحابة بعده
١١( قبلها من جموس هجر(.  

  ـــــــــــــــــ
  ).٥(التوبة   ) ١(
 ).٣/٤٦ (املدونة: انظر   )٢(
 ).٣/٤٦ (املدونة: انظر   )٣(
  واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٤(
 ).٣/٤٤(النوادر والزيادات : انظر   )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
، من )٢/٤٠٦) (٣١٥٧(ب  واملوادعة مع أهل الكتا، باب اجلزيةاحلديث أخرجه البخاري يف اجلزية   )٧(

  .حديث عبد الرمحن بن عوف 
 .وأرى): ط(يف    )٨(
  ) .٢٩(التوبة   ) ٩(
  ).ط(ما بني املعكوفني ساقط   )١٠(
ا يف احلاشية رقم   )١١( م خترجيه قريب٧(تقد. ( 



 
 

  
 

٦٩٩  

إن نبينا أمرنا أن نقاتلكم حىت : )٢( أنه قال يف قتاهلم لكسرى )١(وعن املغرية
  .)٤(، أو تؤدوا اجلزية)٣(تعبدوا اهللا وحده

ا على سرية أو كان النيب : ، قال )٥( كتاب مسلم عن بريدة ويف ر أمريإذا أم 
، فأيتها إذا لقيت عدوك من املشركني؛ فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل: جيش قال

فإن أبوا؛ فاسأهلم . )٧(]هم إىل اإلسالموادع[ أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، )٦(]ما[
، فإن أجابوك؛ فاقبل منهم، وكُف عنهم، وادعهم إىل التحول من دارهم إىل اجلزية

  . )٨(احلديث... دار املهاجرين 
  .فدخل يف هذا العرب؛ ألم املشركون، وهم أكثر من كان يقاتل 

رسول مسعت :  يف اوسلعمر  ويف املوطأ، قال عبد الرمحن بن عوف 
نوا م سنة أهل الكتاب>:  يقولاهللا  ٩( <س( .  

، وأم علموا احلكم يف أهل أنَّ قوله هذا كان بعد نزول آية اجلزية: وفيه دليلٌ
نة أولئكالكتاب، فأمرهم أن ميضوا يف هؤالء عل وأخذها عثمان . ى س من جموس 

  ـــــــــــــــــ
أسلم قبل كان من دهاة العرب، . حممد أبو عيسى أو أبو ، بن أيب عامر بن مسعود الثقفياملغرية بن شعبة  )  ١(

مث والّه  ، وأقره عثمان مث عزله،واله عمر الكوفة.  وله فيها ذكر،عمرة احلديبية وشهدها وبيعة الرضوان
أو  ها مات قبل: وقيل، فاستمر على إمرا حىت مات سنة مخسني عند األكثرعليها معاوية بن أيب سفيان،

 ) .٦/١٩٧(اإلصابة ، )٤/١٤٤٥(االستيعاب : انظر. بعدها بسنة
رسلقب مللوك :ويفتحبكسر الكاف،  كسرى   )٢( النهاية البن : انظر.  واسع امللك: أي،ورسب خ معر، الفُ

 )٦٠٤ص (، القاموس احمليط )٤/١٧٣(األثري 
  .نعبد اهللا ): ط(يف    )٣(
 ) .٢/٤٠٧) (٣١٦٠( واملوادعة مع أهل الكتاب ، باب اجلزيةأخرجه البخاري يف اجلزية   )٤(
مهاجرا بالغميم، وأقام مبوضعه حىت  بن عبد اهللا األسلمي، أسلم حني مر به النيب  بريدة بن احلصيب   )٥(

ست عشرة غزوة، وسكن البصرة ملا فتحت،  مضت بدر وأحد، مث قدم بعد ذلك، وغزا مع رسول اهللا 
  ).١/٤١٨(واإلصابة ) ١/٣٦٧(أسد الغابة : انظر. هـ٦٣وأخباره كثرية، ومناقبه مشهورة، ومات سنة 

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
  ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٧(
 ).٣/١٣٥٦) (١٧٣١( اإلمام األمراء على البعوث ووصيته  والسري، باب تأمريأخرجه مسلم يف اجلهاد   )٨(
  ).١/٢٧٨) (٦١٦(أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب واوس    )٩(



 
 

  
 

  . )٢)(١(الرببر
؛  )٤(وجيوز على قول مالك. )٣( يف استرقاق العرب، فأجازه ابن القاسموقد اختلف

  . منهم ألما يريان أخذ اجلزية
  مــع الكفــر، / ترق؛ جــاز أن يــسومــن أجــاز أن يبقــى علــى الكفــر مــع اجلزيــة 

  . )٥(ال يسترقون إن أسلموا، وإال قتلوا: وعلى قول ابن وهب
  .)٧(، وأيب حنيفة)٦(وهو قول مالك والشافعي

  .)١٠(ال يقاتلون حىت يدعوا: )٩( ، وهم جنس من احلبشة)٨( الفرازنةوقال مالك
]أ/١٣٩ق[  ./)١١(وا فأبوا يف الترك مثل ذلك فأباح قتاهلما إذا دعوقال ابن القاسم

. ال تقاتل احلبشة، إال أن خيرجوا من غري ظلم: يف كتاب ابن شعبان وقال مالك
  .)١٢(وكذلك الترك

 بن سعيد، )١٣( وأخربين من أثق به من أهل املدينة عن حرملة:وقال ابن القاسم
  . )١٤( ما تركوكماتركوا احلبشة :  قالعن سعيد بن املسيب أن النيب 

  ـــــــــــــــــ
القاموس احمليط : انظر. الربابرة، وهو معرب: قوم من أهل املغرب كاألعراب يف القسوة، واجلمع: الرببر  )  ١(

 )٤٤: ، صبرر(
  ).٣/٤٤٨(نصب الراية : انظر. ووصله غريه، ولكنه ال حيفظ إال مرسالً). ١/٢٧٨(أرسله مالك يف املوطأ    )٢(
 ).٣/٤٤(النوادر والزيادات    )٣(
 ).٣/٤٦ (املدونة: انظر   )٤(
  ).١/٣٧٧(املقدمات البن رشد : انظر   )٥(
البيان يف شرح املهذب : انظر. جيوز استرقاقهم: القول اجلديدوهو القول القدمي يف املذهب، و   )٦(

 ).١٠/٢٥١(، وروضة الطالبني )١٢/١٥٢(
  ).٥/٨٩(، البحر الرائق )٧/١١٩(بدائع الصنائع    )٧(
 ومن ال دين إن الفرازنة: ( مالك وسعيد بن عبد العزيزونقل ابن عبد الرب عن. الفزازنة: ةيف املدون : الفرازنة   )٨(

التمهيد : انظر). له من أجناس الترك واهلند وعبدة النريان واالوثان وكل جاحد ومكذب بربوبية اهللا
 ).٣/٢٤٣(، واالستذكار )٢/١١٨(

شة   )٩( احلَب:و، من السودان جنس شان وهم احلَبيش قال له .احلُب ذيب اللغة . النجاشي: وملكهم ي)٤/١١٤( ،
 )٣/١٠٢١(الصحاح 

  ).٣/٤٦ (املدونة  )١٠(
  ).٣/٤٦ (املدونة: انظر  )١١(
  . مل أقف عليه، واهللا أعلم )١٢(
 .حرمة): ط(يف   )١٣(
من غري ) ٤/١١٤) (٤٣٠٩( النهي عن ييج احلبشة ، وأبو داود يف املالحم، باب)٥/٣٧١(وصله أمحد   )١٤(

= 

٧٠٠  

 ]ب/٨٨ط[



 
 

  
 

٧٠١  

  .)١(اتركوا الرابضني ما تركوكم؛ احلبشة والترك: وقال أبو إسحاق ابن شعبان
ذروا احلبشة ما :  قالالنيب أبلغك أن : قيل ملالك )٢(]وقال سحنون[

  . )٣(؟ذروكم
مل يزل الناس  فال، ولكن مل أزل أمسع أنَّ ذلك يقال، وأما عن النيب : قال

  .)٤( وغريهم، وتركوا هؤالء، فما أُراهم تركوا قتاهلم إال ألمريغزون الروم
  
  
  

  

 =  ـــــــــــــــــ
ا {طريق ابن املسيب، عن عبد اهللا بن عمرو  ذو إال الكعبة كرت يستخرج ال فإنه>: ومتامه.  مرفوع  

وهو حديث فرد، قال البزار . عن رجل من أصحاب النيب : غري أن أمحد قال. <احلبشة من السويقتني
قال ). ث ال نعلمه يروى ذا اللفظ إال عن عبد اهللا بن عمرو ذا اإلسنادوهذا احلدي): (٦/٣٤٧املسند (

).  وهو ثقة،ورجاله رجال الصحيح غري موسى بن جبريأخرجه أمحد، ): (٥/٣٠٣امع (اهليثمي 
مسند (، وقال األرنؤوط )٧٧٢(، واأللباين يف السلسلة الصحيحة )٤/٥٠٠(وصححه احلاكم يف املستدرك 

 ).صحيح لغريه: ()٣٨/٢٢٦أمحد 
اروي هذا اللفظ عن معاوية    )١( ٢/١٨٤(النهاية : انظر. ذكره ابن األثري نقالً عن أيب موسى املديين.  مرفوع .(

 واهللا تعاىل أعلم. ومل يرد لفظ الرابضني يف كتب السنة
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط ن    )٢(
 - ، والنسائي )٤/١١٢) (٤٣٠٢(، باب النهي عن ييج الترك واحلبشة احلديث أخرجه أبو داود يف اجلهاد   )٣(

دعوا احلبشة ما ودعوكم، : (، بلفظ)٦/٤٣) (٣١٧٦(، باب غزوة الترك واحلبشة  يف اجلهاد-ومل يتعقبه 
 حتقيقه ملسند ، واألرنؤوط يف)٧٧٢(وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة ). واتركوا الترك ما تركوكم

  ).٣٨/٢٢٧(أمحد 
 ).٣/٦٩(النوادر والزيادات    )٤(



 
 

  
 

٧٠٢  

  فصل
إما معهم يف بلد أو بالقرب، وال تقبل .  تقبل ممن كان حتت قهر املسلمنياجلزية

د إال أن ينتقلوا إىل قرب املسلمني، حبيث ال خي اف أن يعودوا إىل االمتناعممن بع .
وإن خشي ذلك منهم مع قرب مدينتهم؛ مل يقبل، إال أن يهدم سورهم، أو ما يرى 

  . أم ال ميتنعون بعده
 األحرار البالغني العقالء، وساقطة عن النساء والصبيان )١(]الرجال[واجلزية على 
 O N M Q P﴿: قول اهللا سبحانهواألصل يف ذلك . واانني والعبيد

T S R﴾مث قال ، :﴿i h g f e d c ﴾)٢(.  
 يف )٣(]مل يدخل[فإمنا خوطب ا من توجه عليه القتال، ومن مل خياطب بالقتال؛ 

  . )٤( عن قتل النساء والصبيانالنساء والصبيان واانني؛ لنهي النيب : وهم. اآلية
ــد؛ ألنَّ  ــك العبي ــدخل يف ذل ــى   / ومل ي ــى عل ــن يبق ــضمن م ــاب ت ــه اخلط   حال

  .، فال يباح بقتال وال غريه، وال جيتمع الرق واجلزية)٥(من احلُرية
ال تؤخذ من الرهبان املنهي عن قتلهم، من اعتزل :  يف كتاب ابن حبيبقال مالك

  .)٦(يف الصوامع والديارات
طرف ا)٨(وهذا يف مبتدأ محلها: )٧(]وابن املاجشون [قال ممن ترهب بعد أن ، فأم 

  . )٩(ضربت عليه؛ فال تزول عنه
  .)١٠( عنهم وأما رهبان الكنائس؛ فلم ينه عن قتلهم، وال توضع اجلزية:قال مالك
  ـــــــــــــــــ

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  ).٢٩(التوبة   ) ٢(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٣(
 ) .٥٩٨ص (تقدم خترجيه أولَ كتاب اجلهاد   )٤(
 .اجلزية: ، ويف بقية النسخ)ر(كذا يف    )٥(
 ).٣/٣٥٩(النوادر والزيادات    )٦(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
 .جعلها): ط(وهو الصواب ، ويف ) ق، ر(كذا يف    )٨(
 ).٣/٣٥٩(النوادر والزيادات    )٩(
 ).٣/٣٥٩(النوادر والزيادات   )١٠(

]أ/١٤٠س[

 اجلزية تقبل [
ممن كان حتت 
قهر املسلمني 

   من جتب [
عليهم اجلزية 

 أخذ اجلزية [
هبان  من الر[ 



 
 

  
 

٧٠٣  

  فصل
  ~ / جزية اجلماجم على ما فرض عمر:  يف كتاب حممد، فقال مالكوأما قدرها

وال يزاد، وإن كثر . أربعون درمهًا: انري، وعلى أهل الورِقأربعة دن: على أهل الذهب
  . )٢)(١(يسرهم

  روى أصـــبغ عـــن ابـــن : فقـــال حممـــد، )٣(هـــل يـــنقص الفقـــري/ واختلـــف
  . )٤(ال ينقص: ، أنه قالالقاسم

أن  ~ )٥(]عمر[وكتب : وأباه أصبغ إذا كان منهم من ال حيمل ذلك إلقالله، قال
 احتاجوا فأنفقوا )٦(]إن[جوا فاطرحوها عنهم، مث خففوا عن حمتاجهم، مث إن احتا

  . )٨( من بيت املال)٧(عليهم وأسلفوهم
  .)١٠( من الفقريال تؤخذ اجلزية: يف كتاب ابن حبيب ابن املاجشون )٩(وقال

  . )١١(ا أن يأخذ من كل حامل دينارأمر معاذًا  النيب  للحديث أن وهو أحسن
ا : يريد حمتلم .  

. ، فثبت أا ختتلف باختالف حاهلم من الغـىن والفقـر          بأربعة دنانري  عمر  وأمر  
           أن يزاد على ما فعل عمر مالك وإمنا مل ير      أنه فرض مع الدنانري أرزاق املـسلمني ،

  ـــــــــــــــــ
 . وإن كثر بشرهم): س(يف    )١(
  ).١٨٠-٤/١٧٩(، البيان والتحصيل )٣٦٠، ٣/٣٥٩(النوادر والزيادات : انظر  ) ٢(
 . للفقراء): ط(ويف . للفقري): ر(يف    )٣(
  واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٤(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٦(
 .ال تنفقوا عليهم، أو أسلفوهم): س(يف    )٧(
  واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٨(
 .وقاله: ، ويف بقية النسخ)س (كذا يف   )٩(
 ).٣/٣٥٩(النوادر والزيادات   )١٠(
، والترمذي )٢/١٠١) (١٥٧٦(، وأبو داود يف الزكاة، باب ما جاء يف زكاة السائمة )٥/٢٣٠(أخرجه أمحد   )١١(

) ٢٤٥٠(، والنسائي يف الزكاة، باب زكاة البقر )٣/١١) (٦٢٣(يف الزكاة، باب ما جاء يف زكاة البقر 
، واحلاكم )١١/٢٤٤(، وابن حبان )٤/١٩(وصححه ابن خزمية ). حديث حسن: (قال الترمذي). ٥/٢٥(
  .، واأللباين يف صحيح سنن الترمذي)١/٥٥٥(

 ]أ/٨٩ط[

]ب/١٣٩ق[

 ]أ/١٧٥ر[



 
 

  
 

٧٠٤  

دين من احلنطة على كل نفـس يف الـشهر،            أقـساط زيـت ممـن كـان        ثالثـة    )١(]مـع [م
: قال من حنطة يف كل شهر، )٣(وعلى من كان من أهل مصر إردب  .  واجلزيرة )٢(بالشام

    د والعسل، وعليهم من الكسوة اليت كـان عمـر يكـسو النـاس،              كوال أدري كم من الو
سة وعلـى أهـل العـراق مخـ       .  أن يضيفوا من مر م من املسلمني ثالثة أيام         )٤(وعليهم

ا  وال أدري كم كان قدرها، كان .  كل شهر على كل رجل مع كسوة معروفة)٥(عشر صاع
ــانري   ــة دن ــاس، وأربع ــسوها الن ــر يك ــام   / عم ــن الطع ــيهم م ــان عل ــا ك ــه فيم ــسد ب   ي

  . )٦(واإلدام والكسوة والضيافة
 اليوم عليهم من الذهب والورق ما بينهم وبني ما كان عليهم من سوى )٧(فإذا زيد
  .  خيرج فاعله من قضاء عمرالعني؛ مل

من الضيافة واألرزاق ملا أحدث عليهم [ عنهم )٨(]اليوم[أرى أن يوضع : وقال مالك
  .)٩(من اجلور

  .  اليوم باملغرب؛ ألنه ال جور عليهم)١٠(] أن يوضع عنهموال أرى
  .  هذا فيمن استحيا من أهل العنوة أو حريب قدم ليقيم، ويكون ذمة)١١(وكل

  ـــــــــــــــــ
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
  .بالد الشام): ط، س(يف    )٢(
ا، وذلك أربعة : اإلردب  )  ٣( ر بأربعة وستني منكيلٌ يقد ا بصاع النيب ا، ٦٦،٠٨ويعادل . ‘ وعشرون صاعلتر 

ا، ويعادل ٧٢واإلردب املصري الرمسي األسيوطي ). غم٥٢٢٠٠(ويعادهلا من القمح  ا، ١٩٨،٧ صاعلتر 
، حتويل املكاييل واملوازين لألوزان )٧٤-١٤/٧٣(ذيب اللغة : انظر. من القمح)  غم١٥٦٦٠٠: (أي

 .هـ١٤٢٢رجب ) ٢٣عدد (لة احلكمة حممود اخلطيب، جم. املعاصرة، د
 .وعلى): س(يف   )٤(
 ).٣/٣٥٨(وما أثبته هواملوافق ملا يف النوادر والزيادات . مخسة أصوع): ر(يف    )٥(
 ).٣٥٨ – ٣/٣٥٧(النوادر والزيادات    )٦(
 .زادت): ر(يف    )٧(
  ).ق(زيادة من   )  ٨(
  ).٣/٣٥٨(النوادر والزيادات    )٩(
  ).ط( ساقط من ما بني املعكوفني  )١٠(
 .وكان): ر(يف   )١١(



 
 

  
 

٧٠٥  

تضرب عليه :  فيمن أقبل من العدو إىل اإلسالم فسكنهاكتاب حممد يف وقال مالك
  .)١(، وإن شاء رجع إىل بلده، وهو باخليار إن شاء أقام على اجلزية اجلزية

  . )٣(وأنا أستحسن ذلك: )٢( مرةقال ابن القاسم
، وألزم ، فأما إن اختار اجلزية قبل أن يلتزم اجلزيةإمنا يكون باخليار: قال حممد

  . )٤(نفسه ذمة اإلسالم؛ مل ميكّن من الرجوع
.  كما تلزم مـواله    وكذلك العبد النصراين يعتقه النصراين، فتلزمه اجلزية      : )٥(]قال[

ــروج   ــه اخل ــيس ل ــك    / ول ــيس ذل ــا ل ــك، كم ــن ذل ــه م ــذي أعتق   وإن أعتقــه .  لل
  . )٦(مسلم؛ مل تكن عليه جزية، وليس له الرجوع إىل دار الكفر

  .  خوفًا من أن خيرب بثغرة تكون يف بالد اإلسالم : يريد
ــو ــة   / ول ــرب اجلزي ــد ض ــل بع ــذمي أن ينتق ــالد    أراد ال ــن ب ــر م ــد آخ    إىل بل

  .؛ مل مينع عليه اجلزيةاملسلمني تكون له ذمة بالبلد اآلخر، وتضرب 
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٥٢(الذخرية : انظر    )١(
  .جيدة: ، ويف بقية النسخ)ر(كذا يف    )٢(
 ).٣/٤٥٢(الذخرية : انظر  )  ٣(
  واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٤(
 ).ق(ما بني املعكوفني ساقط من   )  ٥(
  واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٦(

]أ/١٤٠ق[

]ب/٨٩ط[



 
 

  
 

٧٠٦  

)١( 
)٢( )٣(  

جيب على املسلمني فداء أساراهم مبا قدروا عليه، كما :  يف العتبيةقال مالك
 على فدائهم إال بكل ما ميلكون؛ وإن مل يقدروا. عليهم أن يقاتلوا حىت يستنقذوهم

  . )٤(فذلك عليهم
 ! " # $ % & ' ﴿: أللقول اهللا أن القتال الستنقاذهم واجب؛ : يريد

 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
? > = < ; : 9 8 7﴾)٦( )٥( .  

ا، ألن بذل النفوس يف القتال الستنقاذهم  فإذا رضوا بالفداء وأخذِ املال؛ كان واجب
  . ل املالأعظم من بذ

جيب ذلك على اإلمام والعامة، وهو : مسعت أهل العلم يقولون: قال ابن حبيب
  . )٧(املستحسن يف اخلاصة

فـإن مل يكـن، أو كـان ال         . فإن مل يكن؛ فبيت املـال     .  أن يبتدأ مبال األسري    وأرى
فـإن مل تكـن؛   . يتوصل إىل الفداء منها؛ فمن الزكوات على املستحسن مـن املـذهب          

ــ ــى مجي ــستغرق    / ع املــسلمنيفعل ــه ال ي ــدى ب ــا يف ــان م ــوال إذا ك ــدر األم ــى ق   عل
  . أمواهلم، وإن كان يستغرقها؛ افتدوه جبميعها

 فقال إذا مل يقبلوا يف الفداء إال اخليل والسالح أو اخلمر واخلرتير وامليتة،واختلف 

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .فك): ط(يف    )٢(
 .أن يفدى): ر(يف    )٣(
 ).٣/٣٠١(، النوادر والزيادات )٢/٥٦٠(البيان والتحصيل : انظر   )٤(
  ).٧٥(النساء   ) ٥(
). وعن املستضعفني من أهل مكة من املسلمني: يعين: قال احلسن. }واملستضعفني{: (قال ابن أيب زمنني  ) ٦(

  ) .١/٣٨٧(تفسري ابن زمنني 
حض اهللا عز وجلّ املؤمنني على القتال من أجل دين اهللا سبحانه، ومن أجل : ( بن أيب طالبوقال مكي  

  )٢/١٣٨٧(اهلداية إىل بلوغ النهاية ) املستضعفني من الرجال والنساء والوِلدان
 ).٣/٣٠١(النوادر والزيادات    )٧(

]ب/١٤٠س[



 
 

  
 

٧٠٧  

  .)١(يفدى باخليل والسالح، وال يفدى باخلمر وال اخلرتير وال امليتة: أشهب
 باخليل، وهو )٢(]فداؤهم[ال يصلح : فقال يف كتاب حممدابن القاسم سه وعك

  . )٣(باخلمر أخف
ــحنون  ــازه س ــه / وأج ــاب ابن ــة،  يف كت ــر وامليت ــاخلمر واخلرتي ــال ب ــأمر : ق   وي

  .)٤(اإلمام أهل الذمة بدفع ذلك إليهم، وحياسبهم بذلك يف اجلزية
ومعونة الكافر على . ، وقد أبيح للمسلم استعمال هذه عند الضرورةوهو أحسن

، وال بأس به يف اخليل ا[وكذلك، إذا مل يقبلوا يف الفداء إال . استعماهلا أخف علوج .
  . )٦)(٥(] فدا أسريين من املسلمني بأسري مشركالنيب ويف كتاب مسلم أن 

إن مل يرضوا إال باملشرك الذي له جندة أو بعلوج هلم :  يف العتبيةوقال أصبغ
  . )٧(نكاية؛ فال بأس بذلك

  / وأمـا إن كـان إمنـا خيـشى        . ما مل خيش بتسليمهم الظهور علـى املـسلمني        : يريد
ــأ    ــال بـ ــسليمهم، فـ ــدث بتـ ــذي حيـ ــال الـ ــضرر بالقتـ ــوع الـ ــال وقـ   س؛ ألن القتـ

ا أن ال يقاتلوا معهم، ويرى              الستنقاذهم جيب مع وقوع القتل حينئذ، إال أن يعطوا عهد
  . أم يوفون بذلك
ال بأس أن يفدوا بصغار أطفاهلم إذا مل يسلموا، وبالذمي إذا رضي : قال سحنون
  . )٩( يسترقونه)٨(]ال[الذمي، وكانوا 

  ـــــــــــــــــ
  ).٣/٣٠١(النوادر والزيادات    )١(
 .)ط(ما بني املعكوفني مثبت من    )٢(
  ).٣/٣٠٢(النوادر والزيادات    )٣(
  ).٣/٣٠٢(النوادر والزيادات    )٤(
 )ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٥(
، عن سلمة بن )٣/١٣٥٧) (١٧٥٥( والسري، باب التنفيل وفداء املسلمني باألسارى أخرج مسلم يف اجلهاد  ) ٦(

ا من املسلمني، كانوا  بعث بامرأة مشركة وقعأنّ النيب : األكوع  ا ناس ت يف األسر إىل مكة، ففدى
روا مبكة   .أُسِ

  .عن سحنون) ٣/٣٠٣(هو يف النوادر والزيادات    )٧(
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٨(
 ).٣/٣٠٣(النوادر والزيادات    )٩(

]ب/١٤٠ق[

 ]أ/٩٠ط[
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  فصل
  . )١( <يبقني دينان جبزيرة العربال >:  أنه قالعن النيب ثبت 
 أهل وأجلى عمر . إخراج أهل الكفر منها، أهل كتاب كانوا، أو غريهم: يريد
  . )٦(، وأجلى النصارى)٥(، وأجلى أهل جنران وفدك)٤)(٣( وأرحيا)٢( إىل تيماءخيرب

 والنصارى واوس ميكثون باملدينة إال ثالثة أنه كان ال يدع اليهود وذكر الطربي
  . )٧(أيام، قدر ما يبيعون سلعهم

  :  يف العبيدواختلف
  .؟ )٨(فما بال أيب لؤلؤة: قيل له. خيرجون كاألحرار: قال عيسى بن دينار

ج، حىت طلب إليه ناس من الصحابة أن  إخراجه مع من أخرقد أراد عمر : قال
  . )٩(يقره لرفقه باألعمال، وحلاجة الناس إليه

 أبا لؤلؤة ومثله من وإمنا كره عمر : قال. ال خيرج العبيد: وقال حيىي بن مزين
  . )١٠(األعاجم لغوائلهم، وللذي كان

  ـــــــــــــــــ
؛ يف اجلامع، باب ما جاء يف إجالء اليهود   )١(  من املدينة، عن عمر عبدالعزيز أخرجه مالك يف املوطأ مرسالً

  .وصححه األرنؤوط يف حتقيقه للمسند <عن عائشة ) ٦/٢٧٤(ووصله أمحد وغريه يف املسند .  به/
، ومسلم يف )٢/٤١٠) (٣١٦٨( من جزيرة العرب  واملوادعة، باب إخراج اليهودوأخرج البخاري يف اجلزية  

ا {، عن ابن عباس )٣/١٢٥٧) (١٦٣٧(الوصية، باب ترك الوصية ملن ليس له شيء يوصي فيه  مرفوع :
  .أخرجوا املشركني من جزيرة العرب

لَكة. املتيم املضلل : تيماء   )٢( تح تيماء بالفو. ، ألنّ الناس يضلون فيهاتيماء: ومنه مسيت األرض الفالة املَه
سمى حصن  . بني الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق،ليد من أطراف الشام ب:واملد وي

 ،)١٤/٢٣٩(ذيب اللغة لألزهري : انظر. السموأل بن عاديا اليهودي بتيماء اليهودي؛ ألنه مشرف عليها
 )٢/٦٧معجم البلدان 

. مدينة اجلبارين يف الغور من أرض األردن بالشام: نة وحاء مهملة والقصر بالفتح مث الكسر وياء ساكأرحيا  ) ٣(
 )١/١٦٥(معجم البلدان : انظر

 ).٢/١٥٧) (٢٣٣٨(أخرجه البخاري يف املزارعة، باب إذا قال رب األرض أقرك ما أقرك اهللا    )٤(
عن ) ٣/١٦٦) (٣٠٣٤( من جزيرة العرب أخرجه أبو داود يف اخلراج واإلمارة والفيء، باب إخراج اليهود   )٥(

 )٢٤٢ص ) (٣٠٣٤(ضعيف سنن أيب داود : انظر. وهو ضعيف منقطع. مالكٍ به
  .أهل جنران نصارى   )٦(
 ).١١/١٨٥(التمهيد البن عبد الرب : انظر   )٧(
جموسي خبيث ملعون، طعن أمري . فريوز: واسم أيب لؤلؤة.  ~ غالم املغرية بن شعبةأبو لؤلؤة اوسي   )٨(

املصنف البن أيب شيبة : انظر. ، وهو يصلي بالناس الفجر، فتويف منها~ املؤمنني عمر بن اخلطاب 
 )٤٤/٤٤١(، تاريخ دمشق )٧/٤٣٩(

  .واهللا أعلم . مل أقف عليه   )٩(
 واهللا أعلم. مل أقف عليه  )١٠(

 إخراج املشركني [
]من جزيرة العرب 



 
 

  
 

٧٠٩  

مكة واملدينة واليمن وأرض : فقال مالك يف منتهى جزيرة العرب، واختلف
  .)١(بالعر

جزيرة العـرب مـا بـني       : )٣(قال معمر بن املثىن   : )٢( يف ذيب اآلثار   وقال الطربي 
  رمــل /  إىل أقــصى الــيمن يف الطــول، والعــرض مــا بــني     )٤(حفــر أيب موســى 

  . )٧)(٦(إىل منقطع السماوة )٥(يربين
،  إىل ريف العراق يف الطول)١٠(عدنما بني أقصى : )٩(]هي: [)٨(وقال األصمعي
  . )١٤)(١٣( إىل أطراف الشام)١٢(]البحر[ وما واالها من ساحل )١١(والعرض من جدة
  ـــــــــــــــــ

  ).٩/٢٥٨(املنتقى للباجي : انظر   )١(
، فبدأ كتاب عظيم القدر البن جرير الطربي، ذكر فيه ما صح لديه مما أسنده الصحابة عن رسول اهللا    )٢(

والذي طبع منه هو  . مبسند العشرة، وأهل البيت، واملوايل، وبعض مسند ابن عباس، ومات قبل إكماله
  أمجعني، أما بقية املسانيد مسند عبد اهللا بن عباس مسند عمر بن اخلطاب، ومسند علي بن أيب طالب، و

ا  تكلم فيه املصنف على . اليت ذكرها ابن جرير يف كتابه فلم تصل إلينا ا وتعديالً، وتصحيحاألحاديث جرح
ا لطرق األحاديث وعللها وتكلم كذلك على فقه األحاديث، واختالف العلماء وحججهم. وتضعيفًا، مبين .

را ذلك بكالم العرب وأشعارهاوتكلم كذلك على ص (فهرست ابن الندمي : انظر.  املعاين والغريب، مفس
  ).١/٥١٤(،  وكشف الظنون )١/٩٥(، وذيب األمساء للنووي )٣٢٦

  ) .١٨٢: (هو أبو عبيدة عامل اللغة، وقد تقدمت ترمجته يف كتاب احلج ص   )٣(
ر  ) ٤( فَ وبعد الشحى لقاصد ،اه عذبة على طريق البصرة من النباج بعد الرقمتني مي: أيب موسى بالتحريكح 

  ).٢/٣١٨(توضيح املشتبه : انظر.  وبني احلفر والشحى عشرة فراسخ،البصرة
القاموس : انظر. رمل ال تدرك أطرافه عن ميني مطلع الشمس من حجر اليمامة: ويربين. مدين): ر(يف    )٥(

 ).٦٤٣: ص(احمليط 
. فسمتها الشعراء ماء السماء ،السماوةماء بالبادية، ومسيت أم النعمان بذلك، وكان امسها ماء : السماوة   )٦(

 ).٧/٣١٩(العني للخليل : انظر. وتتصل هذه البادية بالشام وباحلزن، حزن بين جعدة
ومل أقف على قول الطربي يف املطبوع من ذيب . )٢/٦٧(األثر نقله عن أيب عبيدة، أبو عبيد يف غريبه   ) ٧(

  . اآلثار
 البصري اللغوي األخباري، أحد األعالم، حجة عبد امللك بن قريب بن عبد امللك األصمعيهو أبو سعيد،    )٨(

بو داود والترمذي، ومسلم يف املقدمة، وعلّق عنه البخاري يف يف األدب ولسان العرب، أخرج له أ
  ).٢/١٩٧(، إنباه الرواة على أنباء النحاة )١٠/١٧٥(سري أعالم النبالء : انظر). ٢١٦: ( تويف سنة. صحيحه

 ).ر(ما بني املعكوفني مثبت من    )٩(
 مدينة مشهورة على ساحل حبر اهلند . إذا أقام به: باملكان وهو من قوهلم عدن، بالتحريك وآخره نونعدن  )١٠(

 وهو مع ، مسرية حنو اليوم وشرم من عني بينها وبني عدن، ردئة ال ماء ا وال مرعى،من ناحية اليمن
 ا بلدةُ فإ، والتجار جيتمعون إليه ألجل ذلك. هو مرفأ مراكب اهلند: إال أن هذا املوضع،ذلك رديء

 )٤/٨٩(معجم البلدان ، )٢/١٢٩(ذيب اللغة . ، وهي من أعماهلا<أبني>وتضاف إىل . جتارة
دة  )١١( ةُو.  اخلطة يف ظهر احلمار ختالف سائر لونه: واجلدة. الطريقة:يف األصل، وهي  بالضم والتشديدجد  اجلُ

ا ةٌ: فقالوا،اجليم إذا حذفوا اهلاء كسروا ، شاطىءُ النهر:أيضد وج د ة: ومنه. جِ دة ساحل البحر حبذاء مكَّ  . اجلُ
 ) .٢/١١٤(، معجم البلدان )١٠/٢٤٧(ذيب اللغة 

 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من   )١٢(
 . أطوار السموات): ط(يف   )١٣(
  ).٢/٦٧(يف غريب احلديث أليب عبيد : انظر ) ١٤(

 ]أ/١٤١ق[
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حبر [أن ابتداءها طوالً مما يلي العراق وما جزر عنه : والصواب عندي: قال الطربي
 هذا )١(]نهوالعرض ما جزر ع. البصرة من األرض من حفر أيب موسى إىل أقصى اليمن

  . )٣( إىل أداين أرض الشام)٢(البحر حبر البصرة من جدة
. )٤(]تعريفًا وفرقًا بينها وبني سائر اجلزائر غريها[وإمنا قيل هلا جزيرة العرب : قال

ا عليها من ماء البحر عنها ولذلك مسي . وإمنا قيل هلا جزيرة النقطاع ما كان قابض
ا)٥(ملرفيةاجلزر الذي يكون بنهر البصرة بعقب ا جزر  .  

  . )٦(ومنه مسي اجلزار. القطع: وأصل اجلزر يف كالم العرب
 بأطراف العراق والشام ضرورة لعمارة األرض ألم )٧(]من[إمنا ترك عمر : وقال

  .)٩(، ولو أجلوا عنها خربت األرضون)٨(كانوا مشاغيل باحلرث
  
  

  

  ـــــــــــــــــ
 ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )١(
 .إىل اجلدة): ر(، ويف )س(كذا يف    )٢(
 واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٣(
  ).ر(ما بني املعكوفني ساقط من    )٤(
 .طمس) ط(ويف . املدينة): ر(يف    )٥(
 واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٦(
 ).ط(ما بني املعكوفني ساقط من    )٧(
 .باحلرب): ر(يف    )٨(
 واهللا أعلم. مل أقف عليه   )٩(



 
 

  
 

٧١١  

)١()٢(/    
ا.  حبمد اهللا وعونهمت كتاب اجلهاد[ ٣(]وصلى اهللا على حممد نبيه وسلم تسليم(.  

  
  

  

  ـــــــــــــــــ
كل من خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة :  وهو. وخارجي منسوب إليهم. مجع خارج: اخلوارج    )١(

تاج : انظر.  كان اخلروج أيام الصحابة على األئمة الراشدين أو من كان بعدهم يف كل زمانسواء. عليه
  ) .١/١١٤ (، امللل والنحل للشهرستاين)٢/٣٠(العروس 

  .بياض) س(و مكانه يف ). ر(ليس يف     )٢(
، متام السفر مت كتاب اجلهاد. واحلمد هللا. من كتاب اجلهاد ~إىل هاهنا انتهى الشيخ أبو احلسن ): ق(يف    )٣(

ألربعاء السادس عشر من رمضان فرغت من مقابلة هذا السفر باألم يوم ا. الثاين وصلى اهللا على حممد وآله
هـ واحلمد اهللا كثريا، كما هو أهله ومستحقه، وهو حسبنا ونعم الوكيل، مث يتلوه بعد ذلك ٥١٨املبارك عام 
: نعمته املسند إليه... كتبه للفقيه اجلليل أطال اهللا بقاءه وأدام عزه واعتالءه وحرس حوباءه . كتاب النذور

  .أمحد بن عبيد اهللا
وبتمامه كمل السفر األول يف يوم اجلمعة من شهر .  كمل حبمد اهللا وحسن عونه كتاب اجلهاد):س(ويف 

ا رمضان املعظم عام ستة وأربعني وسبع مئة وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وسلم تسليم .  
  . ويتلوه كتاب احلج، يف السفر الثاين إن شاء اهللا عز وجل): س(وكتب يف هامش 

  . كتاب الصيد والذبائح والضحايا والعقيقة: يتلوه مباشرة): ط(ويف 
  .يتلوه كتاب النكاح األول ): ر(ويف 
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٧٢٣  

  فهرس األحاديث النبوية
  
  ٤٧٢.............................................اجعلها يف أقاربك وبين عمك -١
  ٣٩١...................................................اجعلوا مكان الدم خلوقًا -٢
ت يل ميتتان -٣   ٣١٧............................................................أحلَّ
  ٢١١................................احلق، وانسك شاةً، أو أطعم ستة مساكني -٤
  ٤٧٨................................آخر أهل اجلنة دخوالً رجلٌ خيرج من النار -٥
  ٥٨٦.......................................... شهادة أن ال إله إال اهللادعهم إىل -٦
  ٥٨٦...............................ادعهم لإلسالم، وأخربهم مبا  جيب عليهم -٧
مة -٨   ٢٧٦،٣٣٨..........................................إذا أرسلت كالبك املعلَّ
  ٢٧٧..................................................إذا أصاب مبا ليس مبعلم -٩
  ٣٥٢..........................................إذا جاء أحدكم اجلمعة؛ فليغتسل -١٠
  ٢٩١................................إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومني -١١
  ٦٩٨......ل أو خاللإذا لقيت عدوك من املشركني؛ فادعهم إىل ثالث خصا -١٢
  ٣١٧.............................................إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم -١٣
  ٣٥٢ ، ٣٢٣..............................، ولن جتزي عن أحد بعدك اذحبها -١٤
نَ لضعفة أهله -١٥   ١٢١............................................................أذِ
  ١٦٧، ١٦٦...............................................................اركبها -١٦
  ٣٢.......................................سنامها األمين أشعر ناقته يف  صفحة -١٧
  ٥٠٥.........................................................ستني مسكينا أطعم -١٨
ا -١٩ ٣٧٦...........................................، وأنفسها عند أهلها أعالها مثن  
  ٤٨٧............................................................األعمال بالنيات -٢٠
  ٤٣٤، ٥٠......................كم يف بيوتكم إال املكتوبةأفضل الصالة صالت -٢١
  ١٣١، ٤٨......................................................افعل، وال حرج -٢٢
  ٨......................................................أكثر صالته بالليل جالسا -٢٣
  ٤٦١.....................................أال أدلكم على ما ميحو به اهللا اخلطايا -٢٤
  ٣٣٥، ٣٣٤............................................................أما السن -٢٥



 
 

  
 

٧٢٤  

٢٦- ماعز نكَه ت س٤٢٢.........................................................أمر أن ي  
  ١١١.........................................بقبة من شعر فتضرب له بنمرةأمر  -٢٧
  ٥٧٧..........................أمرت أن أقاتل الناس؛ حىت يقولوا ال إله إال اهللا -٢٨
  ٣٥٢...............................................أمرت بالنحر، وهو لكم سنة -٢٩
  ٢٦....................................أمرين جربيل أن آمر أصحايب ومن معي -٣٠
  ٨٦...............................................أن يرملوا ثالثة أطوافأمرهم  -٣١
  ٢٨٣...............................................................إن أكل؛ فكل -٣٢
  ٦٨٤ ، ٣٣٥...............................إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء -٣٣
  ٤٧٦.............فليحلف باهللا إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم فمن كان حالفًا -٣٤
  ٢١..........................................................أن تغتسل، مث ل -٣٥
٣٦- ا؛ فأحرقومها بالنارإن وجدمت فالن٦٤٦..................................ا وفالن  
  ٢٤٤............................................................إنا مل نرده عليك -٣٧
  ١٦٢............................................احنرها، وألقِ قالئدها يف دمها -٣٨
  ٤٢٧................................................إمنا يستخرج به من الشحيح -٣٩
  ١٧٧.........................................أنه أحرم بعمرة، فلما بلغ احلديبية -٤٠
  ٥٠١.............................. ال أحلف على مينيٍ- إن شاء اهللا -إين واهللا  -٤١
  ٣١.............................................................أهدى النيب البقر -٤٢
  ١٩٩، د/٤٨................................اءباعدوا بني أنفاس الرجال والنس -٤٣
  ٥٧.................................................................بدخول النيب -٤٤
  ٤٧٨...............................ولكن ال غىن يل عن بركتك. بلى، وعزتك -٤٥
  ١٧٤، ٣............................................................بين اإلسالم -٤٦
  ٤٥٩، ٤٢٨............................................تعال أقامرك؛ فليتصدق -٤٧
  ٨٣........................................................توضأ مث طاف بالبيت -٤٨
  ١٨٥......................................................جاءت امرأةٌ من خثعم -٤٩
  ١١٥.......................................................جعل ناقته للصخرات -٥٠
  ٤٢٣...................................................................جلد النيب -٥١
  ٤٢٣..............................................جيء بالنعمان أو بابن النعمان -٥٢



 
 

  
 

٧٢٥  

  ٦٢........................................ إال اجلنةاملربور ليس له جزاء احلج -٥٣
  ١٨...................................................................حج بنسائه -٥٤
  ٧......................................................................حج راكبا -٥٥
ي عنها -٥٦ ج ٤٢٧..................................................................ح  
  ٤١٨...............................................حديث االنتفاع جبلود امليتة -٥٧
  ٤٠١...................................................حديث حترمي أكل امليتة -٥٨
  ٧................................................................خرج إىل جنازة -٥٩
  ٤١٠.................................من هاتني الشجرتني النخل والعنب اخلمر -٦٠
  ٢٣٦د، /٤٧....................................مخس فواسق يقتلن يف احلرم -٦١
  ٤٢٦.............................................خريكم قرين، مث الذين يلوم -٦٢
  ٧٠٠.....................................................وكمذروا احلبشة ما ذر -٦٣
  ٣٤٩........................................................ذكاةُ اجلنني ذكاةُ أمه -٦٤
  ٧٩، ٧٧، ٢٠..................................................رأيت رسول اهللا -٦٥
  ٣٩٥..............رزق أخرجه اهللا إليكم، فهل معكم من حلمه شيء فتطعمونا -٦٦
  ١٨.............................................رفع القلم عن ثالث عن الصيب -٦٧
  ٤١٤................................روي عنه أنه كان يهريقه يف دون هذه املدة -٦٨
  ٥١....................................سعي هاجر بينهما حني عطش إمساعيل -٦٩
  ١٠٤..............................................................سن رسول اهللا -٧٠
نوا م -٧١ ٦٩٨................................................. سنة أهل الكتابس  
  ٦٨٠....................................................شراك أو شراكان من نار -٧٢
  ٣٥٨..............................................................ضحى بكبشني -٧٣
  ٨٠...................................................................طاف راكبا -٧٤
  ٨٠...........................................طويف من وراء الناس وأنت راكبة -٧٥
  ٣٧٧...............................العرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها -٧٦
  ١٤............................................عرض علي ناس من أميت ملوكًا -٧٧
  ٣٨٥.................................................الغالم شاتان واجلارية شاة -٧٨
  ٣٨٧..............................السابعالغالم مرن بعقيقته، ويذبح عنه يوم  -٧٩



 
 

  
 

٧٢٦  

  ٦١٨..............................................فإن مل تعرف، وإال شأنك ا -٨٠
  ٣٢............................................................فتلت قالئد هدي -٨١
  ٧٠٦.....................................فدا أسريين من املسلمني بأسري مشرك -٨٢
  ٤٥٤..........................................فليتكلم، ويقعد ويستظل ويصوم -٨٣
ا ، وأميطوا عنه األذى -٨٤ ٣٨٥ ، ٣٨٤.......يف الغالم عقيقة ، فأهريقوا عليه دم  
  ٦٩٠.............................................قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ -٨٥
  ٤٧٨...........................................................قط قط، وعزتك -٨٦
  ٣١.....................................................................د الغنمقلَّ -٨٧
  ٤٤٣............................................كان حيرم حني تنبعث به راحلته -٨٨
  ٣٧....................................كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران -٨٩
  ٤٨٤ ، ٤٣١...........................................كفارة النذر كفارة اليمني -٩٠
٩١- ٤٠٣...............................................كل ذي نابٍ من السباع حرام  
٩٢- حرام ٤٠٧......................................................كل شرابٍ أسكر  
  ٤١١.............................................................كل مسكر حرام -٩٣
  ٤١١..........................................كل مسكر مخر، وكل مخر حرام -٩٤
  ٢٩٥................................................كل مما أمسك عليك كلبك -٩٥
  ٣٣١.......................................................................كلوها -٩٦
  ٦٧٩................................كنا نصيب يف مغازينا العسل والعنب فنأكله -٩٧
  ٢٠.......................................................كنت أطيب رسول اهللا -٩٨
  ٣٦٩......................كنت يتكم أن متسكوا من حلوم نسككم بعد ثالث -٩٩
  ٢١٧، ٢١١....................................................ال ختمروا وجهه -١٠٠
  ٣٧٦...................................ال تذحبوا إال مسنة، إال أن يعسر عليكم -١٠١
  ١٩٩............................................ال تسافر املرأة مسرية يوم وليلة -١٠٢
  ٤٦٢...........................................ال تشد املطايا إال لثالثة مساجد -١٠٣
  ٢١٢....................................................................ال تنتقب -١٠٤
  ٤٢٦........................................................ال تنذروا، فإن النذر -١٠٥
ى -١٠٦ ٤٧٢.................................................ال صدقة إال عن ظهر غن  



 
 

  
 

٧٢٧  

  ٦١٨، ٥٠٥..................................................ال ضرر وال ضرار -١٠٧
  ٦٨٦........................................................... مبشركال نستعني -١٠٨
  ٥٨١.....................................ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية -١٠٩
  ٧٠٧...............................................ال يبقني دينان جبزيرة العرب -١١٠
  ٥٣٣......................ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يهجر أخاه -١١١
  ٢١١...................................................لقميصال يلبس احملرم ا -١١٢
  ٩٨ ، ٨٩....................ال ينفرنّ أحدكم؛  حىت يكون آخر عهده بالبيت -١١٣
  ٢١١............................................................ال ينكح احملرم -١١٤
تركب -١١٥ تمشِ ولِ   ٤٤٩..............................................................لِ
١١٦- ١٠٧...........................................................ملا تركها إبراهيم  
  ١٣٥.......................................................اللهم ارحم احمللقني -١١٧
  ٣٩.......................لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما سقت اهلدي -١١٨
  ٣٢٠..........................................لو طعنت يف خاصرته؛ حللّ لك -١١٩
  ١٨٥.............................................لو كان عليها دين أكنت قاضيه -١٢٠
  ٣١٠................................................لوال أن تكون صدقة ألكلتها -١٢١
  ٧٦.........................................لوال أن قومك حديث عهد جباهلية -١٢٢
  ٣٤٠.................................ليس بني العبد وبني الكفر إال ترك الصالة -١٢٣
  ٤٧٧.................................................ليس منا من حلف بغري اهللا -١٢٤
ا مقسطًا -١٢٥ ٢٧٩........................................ليرتلن فيكم ابن مرمي حكم  
  ٢٩٥............................................................ما أصبت بعرضه -١٢٦
  ٢٨١.....................................................ما أصبت بقوسك فكل -١٢٧
  ٢٧٧.........................................ما أصبت بقوسك؛ فاذكر اسم اهللا -١٢٨
  ٧..................................غربت قدما عبد يف سبيل اهللا فتمسه النارما ا -١٢٩
  ٣٣٤، ٣٣٠، ٣٢٦.................................................ما أر الدم -١٣٠
  ٢٥٢................................................................ما بني البتيها -١٣١
ئي الشيطان -١٣٢ ١٢١.............................................................ما ر  
  ٣٢٦......................................................ما فرى األوداج فكلوا -١٣٣



 
 

  
 

٧٢٨  

  ٣٨٠.....................................ما كرهته فدعه، وال حترمه على غريك -١٣٤
، ولتركب -١٣٥   ١٤......................................................مرها فلتمشِ
  ٦٥٦د ، /٤٧.................................مكة حرم ، ال حتل إجارة بيوا -١٣٦
  ١٢٨.............................................................من أدرك مجعا -١٣٧
  ١٢١..................................................درك ركعةً من العصرمن أ -١٣٨
  ١٢٠.......................................................من أفاض من عرفات -١٣٩
ا منها؛ فليكفِّر -١٤٠ ٤٩٩............................من حلف على مينيٍ، فرأى خري  
ا منهامن  -١٤١ ٤٩٦...............................حلف على مينيٍ، فرأى غريها خري  
  ٣٥٢........من رأى هالل ذي احلجة، وأراد أن يضحي، فال يأخذ من شعره -١٤٢
ا فردا -١٤٣ ٤١٦..................................من شرب النبيذ منكم؛ فليشربه زبيب  
  ١١٩، ٤٧.................................................من شهد صالتنا هذه -١٤٤
  ٣٦١.....................من صلى صالتنا، ونسك نسكنا؛ فقد أصاب النسك -١٤٥
  ٣٦٣...................................................من ضحى بالليل؛ فليعد -١٤٦
  ٦٦٠.........................................من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا -١٤٧
  ٢٢٧..........................................................من مل جيد النعلني -١٤٨
  ١٠٤ ، ٣٩....................من مل يكن معه هدي؛ فليحل، وليجعلها عمرة -١٤٩
؛ صام عنه وليه -١٥٠ ١٨٥.......................................من مات وعليه صوم  
  ٤٧٢ ، ٤٦١ ، ٤٢٦...............................من نذر أن يطيع اهللا فليطعه -١٥١
  ١٢٠........................................................من وقف بعرفة بليلٍ -١٥٢
  ٣٧٣.......................................................حنن نعطيه من عندنا -١٥٣
  ١٩.............................................................، ولك أجر نعم -١٥٤
  ١١٦..............................................أن تتخذ ظهورها كراسيى  -١٥٥
  ٣٧....................................................... أن يتزعفر الرجلى -١٥٦
  ٣٥٤........................................هذه عني، وعمن مل يضحِ من أميت -١٥٧
  ٦٤٥....................................................هم منهم، أو مع آبائهم -١٥٨
  ٣٩٥.................................................هو الطهور ماؤه احلل ميتته -١٥٩
  ١٣٦...................................................وأصحابه وفرات فحلقوا -١٦٠



 
 

  
 

٧٢٩  

  ٤٥٣...........................................................محلكمواهللا، ال أ -١٦١
  ٥٠٠......................................واهللا، ألن يلج أحدكم بيمينه يف أهله -١٦٢
  ٤٣١.............................................وآىل رسول اهللا من نسائه شهرا -١٦٣
ت رسول اهللا -١٦٤   ٥٠..............................................................وقَّ
  ٤٣٤...........................................وقد خرج النيب للعمرة بانفرادها -١٦٥
ا -١٦٦ ١١٦..................................................................وقف راكب  
  ٢٢٥.............................................................وال تلبسوا شيئًا -١٦٧
جزي عن أحد بعدك -١٦٨ ٣٥٢.................................................ولن ت  
  ٢٨١......................................................وما أصاب حبده فكل -١٦٩
  ٤٢٨...........................................ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه -١٧٠
  ١٨٥.............................يا رسول اهللا، إنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر -١٧١
  ٤٧٣.....................................................جيزيك من ذلك الثلث -١٧٢
  ٦٨٨................................................جيري على املسلمني أدناهم -١٧٣
  ١٣٩............................................................يرمون يوم النحر -١٧٤
  ٤١٦.....................يشرب التمر والزبيب مجيعا، والزهو والرطب مجيعا -١٧٥
  ٧٧..........................................................يطوف بالبيت راكبا -١٧٦



 
 

  
 

٧٣٠  

  فهرس اآلثار 
 
  ٦٣٥.......................................................أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا -١
٢-  ، هذا قبل أن تأخذهاأتعذب الروح ٣٣٦.....................................أفال فعلت  
  ٨٥....................................................إذا أهلَّ من مكة يرمل يف الطواف -٣
  ٣٤٧......................................................أصبت جراب شحم يوم خيرب -٤
  ٧٥...............................................أعاد ذلك املوضع على قواعد إبراهيم -٥
  ٤٣٢............................................................أعتقت عن ميينها بالنذر -٦
  ١٧٥....................................................اعتمرت عائشة عمرتني يف شهر -٧
  ٣٠..................................................البقر تشعر، وإن مل يكن هلا أسنمة -٨
  ١٧٨...............................................................العدو واملرض سواء -٩

  ٣٣٠............................................................ احللقوم واللبةالنحر يف -١٠
  ٤٢٩..................................................................أمر اهللا بوفاء النذر -١١
رمت، وما كانت لنا مخر غري فضيخكم هذا -١٢ ٤١١..........................إن اخلمر ح  
  ٣٣٦...........................................أن تحد الشفار، وتوارى عن البهائمأمر  -١٣
  ٢٥١...................................................................أن عليه أن يرسله -١٤
  ٦٣٥...........................................................إن كنت اشتريتين لنفسك -١٥
  ٢٥٣.......................................................أن ال شيء فيما سوى العمد -١٦
  ٦٩٨....................................وا اهللا وحدهإن نبينا أمرنا أن نقاتلكم حىت تعبد -١٧
  ١٠.........................................................................إنفاق أيب بكر -١٨
  ٧٠٣........................................................................بأربعة دنانري -١٩
  ٤٩.............................................................جزيرة العرب ما بني حفر -٢٠
  ٤٥٣....................................محلت على فرسٍ يف سبيل اهللا تعاىل، فأضاعه -٢١
  ١١٤...............................................خرج أيام مىن بعد ارتفاع النهار جدا -٢٢
  ٣٦٧ ،١٥٣،٣٦٤...............................ربك أعلم مبن أنزهلا من رأس اجلبل -٢٣
  ٢٦٨...............................................................................سخلة -٢٤
  ٣٨٥............................................................شاتان، وعن األنثى شاة -٢٥
  ١٨٦..........................................................................صلي عنها -٢٦
  ٤٨٤.......................................................عليه أغلظ الكفارات كالظهار -٢٧



 
 

  
 

٧٣١  

  ٤٩................................................................فإنَّ هللا الصفاء واخليار -٢٨
  ٢٦٨....................................................................يف الريبوع جفرة -٢٩
  ٨٣...............................................................قدمت مكة وأنا أحيض -٣٠
  ٢٦٧...............................................................قضى يف الغزال بعرت -٣١
  ٣٨٥.......................................................................قول ابن عمر -٣٢
٣٣- ٤٢٣.................................................كان األمر على ذلك يف عهد النيب  
  ٧٣....................كان عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا يدخل مكة لطواف العمرة ليالً -٣٤
  ٣٩١............................................................ الوالدةكانا يدعوان إىل -٣٥
  ٢٠............................................................كانت تغتسل لرمي اجلمار -٣٦
  ٦٦١، ٤٩...................................ال تقدموا مجاجم املسلمني إىل احلصون -٣٧
  ١٨٠...............................................................ال حصر إال من عدوٍ -٣٨
  ٨٠.................................ألن يراه الناس وليشرف ويسألوه، فإن الناس غشوه -٣٩
  ٩٢........................................ملا أحلوا من العمرة؛ أحرموا باحلج من مكة -٤٠
ه -٤١ قوت ري املشركني ١٠٨................................................................لي  
  ٨...........................................................ما حق العبد العاصي اهلارب -٤٢
  ٨.................................................. السنة أن خيرج إىل العيدين ماشيامن -٤٣
  ٣٢٢......................................................................حنر رسول اهللا -٤٤
ا وستني من اإلبل -٤٥ ٣٢٣........................................حنر يف حجة الوداع بضع  
  ١٤٧..............................................................حنرنا البدنة عن سبعة -٤٦
  ٤٨٤........................................................نذرت أن ال تكلم ابن الزبري -٤٧
  ٦٥٦.................................................ى أن تغلق دور مكة دون احلاج -٤٨
  ٤٧........................................................................هم أهل احلرم -٤٩
  ٤٢٥................................................هو أمر بالوفاء لكل ما نذر يف احلج -٥٠
  ٤٢٥......................................................................هو حنر ما نذر -٥١
  ٧، ٤٩........................................................وددت أين حججت ماشيا -٥٢
  ٣٣٢...............................................................وسأل رجلٌ أبا هريرة -٥٣
  ١٣٦..............................................................جيزئهن قدر التطريف -٥٤
  ٥٥...................................................................حيرمون من بيوم -٥٥

  



 
 

  
 

٧٣٢  

ة لشعري يات ا   فهرس األب

  فهرس األعالم
  

  ١٢٧.....................................................................إبراهيم بن يزيد -١
  ٢٥٢........................................................................ابن أيب ذئب -٢
  ٢٥٢........................................................................ابن أيب ليلى -٣
  ٢٥٥، ١٩٤، ١٨٨، ١٦٧..................................................ابن اجلالب -٤
  ١٨٤، ١٧٤، ٤٥............................................................ابن اجلهم -٥
، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٦، ٥٤، ٥٢، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٥، ٣٤، ١٤.ابن القاسم -٦

٩٢، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٣، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦ ،
١٤٢، ١٤١، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٠٦، ١٠٣، ١٠٢، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٣ ،
١٨٢، ١٧٩، ١٧٥، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٦، ١٦٥، ١٥٩، ١٥٥، ١٥٤، ١٤٥ ،
٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٤ ،٢٠١، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٤، ١٩١، ١٨٩، ١٨٨ ،
٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٦، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٥، ٢١٣ ،
٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٠، ٢٤٧، ٢٤٤، ٢٤١ ،

٢٧٣  
، ٢٣٢، ٢٣٠، ٢٢٥، ٢١٧، ٢٠٣، ١٥٤، ١٠٥، ٥٦، ٥١، ١٦، ٩...ابن القصار -٧

٢٥٢  
  ٢٦٩............................................................................ابن اللباد -٨
، ١٦٤، ١٦٣، ١٦٠، ١٥٠، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٦، ٩٩، ٤٨، ٢٢...ابن املاجشون -٩

٢٦٣، ٢٢٠، ١٩٥، ١٨٤، ١٨١  
  ٢٥١، ١٤٨، ٧٩............................................................ابن املنذر -١٠
، ١٧٥، ١٢٨، ١٢٢، ١٠٢، ٨٨، ٨٥، ٧٧، ٦٥، ٣٧، ٣٦، ٢٤، ٣...ابن املواز -١١

٢٤٧، ٢٤٣، ٢٣٤، ١٧٩، ١٧٨  
، ٧٨، ٧٥، ٧٤، ٦٤، ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٣٦، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٢٣، د/٣٣ابن حبيب -١٢

١٨١، ١٧٥، ١٦٩، ١٦٠، ١٣٨، ١٣٠، ١١٨، ١١٧، ١١٥، ١١٤، ١١٢ ،
٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٦، ٢٤٧، ٢٣٢، ٢١٨، ١٩٩، ١٩٥، ١٩٠، ١٨٦، ١٨٤  

  د/٦٤، د/٢٣، د/٢٢، د/٢١............................................ابن خلدون -١٣
  ٢٦٥، ٢٥٧، ٦٧............................................................ابن شعبان -١٤
  ١١٢، ٥٦....................................................................ابن شهاب -١٥



 
 

  
 

٧٣٣  

، ٧٨، ٧٦، ٦٩، ٥٧، ٥١، ٥٠، ٤٧، ٣٤، ٣٢، ٢٦، ١٩، ١٠، ٧....ابن عباس -١٦
١٨٠، ١٧٧، ١٢٤، ١٢٠، ١١٣، ١٠٨، ١٠٥، ٨٩، ٨٦، ٨٢، ٨٠، ٧٩ ،

٢٧٠، ٢٦٨، ٢٥٧، ٢٥٣، ٢٤٥، ٢١١ ،١٨٥  
  ٢٦٨ ،٢٥٣، ٢٤٦ ،١٩٩، ١٩٥، ١٨٩ ،١٢٢ ،٩٠، ٨٢، ٤٥، ٦ابن عبد احلكم -١٧
، ١٠٤، ٨٥، ٧٨، ٧٧، ٥٥، ٣٧، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢١، ٢٠، ٣...ابن عمر -١٨

١٧٨، ١٧٧، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٨، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٠، ١٢٠، ١١٣ ،
٢٦٩، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٣٦، ٢١٢، ٢١١، ١٨٦  

  ١٨٠ ،٤، ٢..................................................................ابن فارس -١٩
  ١١٥............................................................................ابن مزين -٢٠
  ٥٣١، ٥٢١، ٥٢٠.............................................................ابن ميسر -٢١
  ٢٧٣، ٢٥٢، ١٦١..............................................................ابن نافع -٢٢
  ٢٥٧، ٢١٨، ١٨٦، ١٣٣، ٦٤..............................................ابن وهب -٢٣
  د/٣٨...............................................................أبو إسحاق التونسي -٢٤
  ٥٥..................................................................أبو إسحاق السبيعي -٢٥
  ٤٦........................................أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل -٢٦
  ٦٩، د/٣٨..........................................................أبو احلسن القابسي -٢٧
  ٤٢٠..........................................................................أبو الدرداء -٢٨
  ٧٧.............................................................أبو الطفيل عامر بن واثلة -٢٩
  د/٣٨...............................................................لطيب القريواينأبو ا -٣٠
  ٤٤١...........................................................................أبو الفرج -٣١
  د/٣٨...............................................................أبو القاسم السيوري -٣٢
  ٣٠٥.............................أبو القاسم عبد الرمحن بن علي بن حممد بن الكناين -٣٣
  ٤١١................................................................أبو أيوب األنصاري -٣٤
  ٤٧٩....................................................................أبو بكر األري -٣٥
  ٢٧٩.......................................................................أبو بكر الوقار -٣٦
  ٤٠٤...................................................................أبو ثعلبة اخلُشين -٣٧
  ١٤٨، ٩١........................................................................أبو ثور -٣٨
  ١٠٤...........................................................................أبو حنيفة -٣٩
  ٣٧٤..............................................................................أبو زيد -٤٠



 
 

  
 

٧٣٤  

  ١٨٠............................................................................أبو عبيدة -٤١
  د/٣٩.................................................................. الكالعيأبو علي -٤٢
  ١٨٠، ١٤٨، ١٢٧، ٥٥، ١١...............................................أبو عمرو -٤٣
  ١٥٥، ١٥٤، ٥٠................................................................أبو قرة -٤٤
  ٧٠٧.................................................................أبو لؤلؤة اوسي -٤٥
  ٢٧٣، ٢٣٧، ٢١٧ ،١٥٩ ،١٥٧، ١٤٣ ،١٣٣ ،٧٣، د/٥٦...........أبو مصعب -٤٦
  ١٤٣...................................................................أمحد بن املعذل -٤٧
  ٣٨١.................................................أمحد بن فارس بن زكريا القزويين -٤٨
يسر -٤٩ ٣٥٤.................................................أمحد بن حممد بن خالد بن م  
  ٥٨٠.........................................سدي الداوديأمحد بن نصر أبو جعفر األ -٥٠
  ١٢٥، ١١٣...............................................................أسامة بن زيد -٥١
  ١٠٥..................................................................إسحاق بن إبراهيم -٥٢
  ٧٥، ٢١...........................................................................أمساء -٥٣
  ١٨٠، ١٦٧، ١٠٥، ٤٦، ٤٥.......................................إمساعيل القاضي -٥٤
  ٣٤١.............................................................إمساعيل بن أيب أويس -٥٥
، ٥٤، ٥٢، ٤٤، ٤١، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٢٤، ٢٠، ١١د ، /٥٥.أشهب -٥٦

١١٠، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٨٨، ٨٧، ٨٤، ٨١، ٧٧، ٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٥٦ ،
١٧٨، ١٦٨، ١٥٥، ١٥٤، ١٥١، ١٤٥، ١٤١، ١٢٦، ١٢٥، ١١٧، ١١٤ ،
٢٣٨، ٢٣٧، ٢١٣، ٢١٢، ٢٠٠، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٨٩، ١٨٧، ١٧٩ ،
٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٢، ٢٥٠، ٢٤٤، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩ ،

٢٧٣، ٢٦٤  
  ٢٦١، ٢٥٦، ٢٢٣، ٢١٨، ٢٠٤، ١٢٩، ١١٥، ٨٧، ٦٩، ٦٧، ٦٤........أصبغ -٥٧
  ٢٥٢، ١٦٧، ١٥٩، ١٥٨، ١٠٢، ٤٥، ٣٢، ٢٧، ١٦، ٩.................األري -٥٨
  ٥٥.......................................................................األسود بن يزيد -٥٩
  ٢٤٧، ١٤٨، ١٣٦............................................................األوزاعي -٦٠
  ٣٧٦.............................................الرباء بن عازب بن احلارث األنصاري -٦١
  ٦١٧...............................................................................الربقي -٦٢
  ١٧٧، ١٦٤، ١٠٥، ٧..........................................................الثوري -٦٣
عي األنصاري -٦٤ ٢٤٩........................................................احلارث بن رِب  



 
 

  
 

٧٣٥  

  ٧٦...................................................................احلجاج بن يوسف -٦٥
  ١٤٨..............................................................احلسن بن أيب احلسن -٦٦
  ٣٨٤...................................احلسن بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي -٦٧
  ١١٩، ٧................................................................ علياحلسني بن -٦٨
  ٤٦٤............................اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم األزدي الفراهيدي -٦٩
  د/٢١.............................................................................الذهيب -٧٠
  ٥٩٣...............................................الربيع بنت معوذ بن عفراء األنصارية -٧١
  ٢٦، ١٨.........................................................................السائب -٧٢
  ١٨......................................................................السائب بن يزيد -٧٣
، ١٧٥، ١٤٨، ١٣٥، ١١٩، ١٠٤، ٧٩، ٧٨، ٥٣، ٥١، ٤٧، ١١، ٦....الشافعي -٧٤

٢٧١، ٢٧٠، ٢٥٧، ٢٤٥، ٢٣٤، ٢٢٨، ١٨٠  
  ١٢٧.............................................................................الشعيب -٧٥
  ٦٤٥.................................................................لصعب بن جثمامةا -٧٦
  د/٣٩...................................................................الطاهر ابن بشري -٧٧
  ١١٣..................................................................الفضل بن العباس -٧٨
  ٢٥٧...............................................................................الليث -٧٩
  ٦٤، ٣٩، ٣٥، ٢٨............................................................املازري -٨٠
  ٦٣٢..................................................................املسور بن خمرمة -٨١
  ٢٥، ٢٤، ٢٢..........................................................املعز بن باديس -٨٢
  ٢٥٢، ٩٤، ٨٣، ٨٠، ١٠......................................................املغرية -٨٣
  ٧٠٧، ٦٩٨............................................................املغرية بن شعبة -٨٤
  ٨٣..............................................................املغرية بن عبد الرمحن -٨٥
  ١٤٨، ١٢٧، ٥٥...............................................................النخعي -٨٦
  ٤٢٣.............................................................................النعيمان -٨٧
  ٤٧٥................................................................................اهلبة -٨٨
  ١٤..................................................................أم حرام بنت ملحان -٨٩
  ٨٠...............................................................................أم سلمة -٩٠
  ٣٩٠.................................أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب القرشية اهلامشية -٩١
  ٦٩٠.........................................أم هاينء بنت أيب طالب القرشية اهلامشية -٩٢



 
 

  
 

٧٣٦  

  ٣٠....................................برهان الدين ابراهيم بن علي بن فرحون اليعمري -٩٣
  ٦٩٨، ٦٤٥..........................................................بريدة بن احلصيب -٩٤
  ٣٧٥..................................................................بريرة موالة عائشة -٩٥
  ٦٣٥.......................................................................بالل بن رباح -٩٦
  ٢٢١.........................................................................بن عبدوس -٩٧
  ٢٢.............................................................................. سليمبنو -٩٨
  ٢٢..............................................................................بنو هالل -٩٩
  ٣٦٤..................................................داود بن احلصني القرشي األموي -١٠٠
  ٦٨٠......................................................................رافع بن خديج -١٠١
  ٦٤٨ ، ٣٦٠..........................................ربيعة ابن أيب عبد الرمحن فروخ -١٠٢
  ١٣٦.......................................................................روح بن يزيد -١٠٣
  ٣٣٢........................................................................زيد بن أسلم -١٠٤
  ٢٠..........................................................................زيد بن ثابت -١٠٥
  ٤٧٢.......................................زيد بن سهل بن األسود بن حرام األنصاري -١٠٦
  ٣٤٤..............................................................زيد بن عمرو بن نفيل -١٠٧
  ٣٩٠.................................... اهلامشيةزينب بنت علي بن أيب طالب القرشية -١٠٨
  ١٤٨....................................................................سامل بن عبد اهللا -١٠٩
  ٢٢١، ٢١٤، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٢٤، ١١٩، ١١٤ ،٦٦ ،٦٢ ،٦١، ٥٠، ٤..سحنون -١١٠
  ٣٣٢، ٣١٨...........................................................سعيد بن املسيب -١١١
  ٢٥٣......................................................................سعيد بن جبري -١١٢
  ٣٨٧.................................................مسرة بن جندب بن هالل الفزاري -١١٣
  ١٤٨..................................................................طاووس بن كيسان -١١٤
، ١١١، ١٠٤، ٨٣، ٧٦، ٧٥، ٥٠، ٣٤، ٣٢، ٣١، ٢٧، ٢٠، ١٨، ٩.....عائشة -١١٥

٢٣٦، ١٨٥، ١٧٥، ١٣٦، ١٢٧، ١١٣  
  ١٢٧...................................................................عامر بن شراحيل -١١٦
  ٦٢٤...............................عبد الرمحن بن إبراهيم بن عيسى، أبو زيد األموي -١١٧
  ٣٤...........................................عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة -١١٨
  ٣٧٤...............................................................عبد الرمحن بن عمر -١١٩
  د/٣٨...................................................عبد الرمحن بن حمرز القريواين -١٢٠



 
 

  
 

٧٣٧  

  ٥٥.................................................................عبد الرمحن بن يزيد -١٢١
  ٤...............................................................عبد العزيز ابن أيب سلمة -١٢٢
  ٥٧٤............................................................عبد العزيز بن أيب حازم -١٢٣
  ٤............................................عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة التيمي -١٢٤
  ٣٨٩...............................عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري اخلزرجي النجاري -١٢٥
  ٥٨١.......................................................عبد اهللا بن شربمة بن الطفيل -١٢٦
  ٦٧٩، ٣٤٧...........................................................عبد اهللا بن مغفل -١٢٧
  ٦٤.....................................................................عبد اهللا بن وهب -١٢٨
، ١٢٦، ١١٩، ١٠٦، ٩١، ٨٧، ٧٦، ٦٧، ٤٨، ٢٢، ٧، ٤.عبد امللك بن حبيب -١٢٩

٢٢٨، ٢٢١، ٢٠٧، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٨١، ١٧٩ ،١٧٤ ،١٥٩، ١٥٥، ١٣٣ ،
٢٧١، ٢٥٧.   

  ٧٠٩.....................................عبد امللك بن قريب بن عبد امللك األصمعي -١٣٠
، ١٢٥، ١١٣، ١٠٢ ،٨٣ ،٦٠، ٥٧، ٥٣، ٤٢، ٤١ ،٣٦ ، ٢٨ ،٥.عبد الوهاب -١٣١

٢٤٦، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٢٨، ٢٢٥، ٢١٧، ١٦٢، ١٣٢  
  د/٢١...................................................................عبيد اهللا املهدي -١٣٢
بيد بن معاوية بن حكيم -١٣٣ ٦١٧...........................................................ع  
  ٣١١...........................................................بن كنانةعثمان بن عيسى  -١٣٤
  ٢٧٦...................................................عدي بن حامت بن عبد اهللا الطائي -١٣٥
  ١٢٧، ٤٧............................................................عطاء بن أيب رباح -١٣٦
  ٤٢٣....................................................................عقبة بن احلارث -١٣٧
  ١٤.........................................................................عقبة بن عامر -١٣٨
  ٥٥،١٢٧................................................................علقمة بن قيس -١٣٩
  ٦٥٦...........................................علقمة بن نضلة بن عبد الرمحن الكناين -١٤٠
  ٨......................................................................علي بن أيب طالب -١٤١
  ٤٧٨................................................................علي بن زياد العبسي -١٤٢
  ٥١.........................................علي بن عمر بن أمحد أبو احلسن البغدادي -١٤٣
  ٢٦٧، ١٤٨، ١٢٧، ٩٩، ٧٩، ٧٤، ٥٤............................ن اخلطابعمر ب -١٤٤
  ٥٤.....................................................................عمران بن حصني -١٤٥
  ١٤٨......................................................................عمرو بن دينار -١٤٦



 
 

  
 

٧٣٨  

  ٤٤١.......................................عمرو بن حممد بن عمرو، أبو الفرج الليثي -١٤٧
  ٦٩٨..............................................................................كسرى -١٤٨
  ٢٣٤، ٢١٢، ٢١١، ١٣٦..............................................كعب بن عجرة -١٤٩
  ٣٣٦، ٣٣١..............................................................كعب بن مالك -١٥٠
  ٤٢٢............................................................ماعز بن مالك األسلمي -١٥١
، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٦، ١٤، ١١، ٨، ٦، ٤، ٣.مالك -١٥٢

٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١ ،
٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٨ ،
٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٨٢، ٨١، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧٣، ٦٧ ،
١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨ ،
١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣ ،١١٢، ١١٠، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٥ ،
١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢١ ،
١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٣، ١٤١، ١٣٩، ١٣٧، ١٣٦ ،
١٧١، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨، ١٦٧، ١٦٦، ١٦٣، ١٦٢، ١٦١، ١٥٨، ١٥٥ ،
١٩٤، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٣، ١٨١، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٤، ١٧٢ ،
٢١٧، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٥ ،
٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢١، ٢١٨ ،
٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦ ،
٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١ ،

٢٧٤، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٦  
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٧٣٩  
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٧٤٠  

فهرس األبيات الشعرية 
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  فهرس املصطلحات الفقهية 
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٧٤٣  

  فهرس املصطلحات األصولية 
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٧٤٤  

  فهرس القواعد والضوابط األصولية والفقهية 
  

    
  ٤٤٢  ضابط  اإلحرام عبادة تفتقر إىل نية  ١
فيبتدئ مبا يدركه تزاحم الفرضان، إذا   ٢

بتأخريه ضرر  
  ١٢٣  ضابط

الشيء اليسري ال يقطع عن حكم االشتغال ب  ٣
  األولاإلرسال 

  ٢٨٦  قاعدة 
  ٢٦٣  قاعدة فقهية  األصل براءة الذمة  ٤
  ٣٠٦  قاعدة   األصل بقاء ما كان على ما كان   ٥
  ٦٣٨  ضابط فقهي  األصل يف الولد أنه تبع لألم يف احلرية  ٦
  ٣٧١  ضابط  ب إال بالذبحاألضحية ال جت  ٧
  ٤٥٨  قاعدة أصولية   أن مع الفعل مبعىن املصدر  ٨
  ٣٠٥  ضابط  ال يزيل ملكهانفالت الصيد   ٩
  ٦٢٥  ضابط  أهل الذمة يف الغنائم كاملسلمني األحرار  ١٠
  ٣١٦  ضابط  حيث يكون أكثر فهو من صيدهالربمائي   ١١
  ٤٩٩  يةقاعدة أصول  تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز  ١٢
  ٢٤٩  ضابط  اجلزاء إمنا يتعلق بإتالف نفس الصيد  ١٣
  ٥٢٤  ضابط  حد املساكنة بعد اليمني يوم وليلة  ١٤
  ١٩٨  قاعدة فقهية   احلرج ساقط   ١٥
  ٣٣٥  ضابط  احلكم يف املتصل واملنفصل سواء  ١٦
ا  ١٧ بني الغاصب  ( احلكم ألقوامها سبب

  ) والكلب الكاسب 
  ٣٠٧  قاعدة 

  ٣٢٨  قاعدة فقهية  فعل بالفور حكم الفعل الواحدحكم ما   ١٨
  ٤٠٨ ، ٣٩٨  قاعدة أصولية   محل املطلق على املقيد إذا احتد احلكم  ١٩
  ٣٤٩  ضابط  ذكاةُ اجلنني ذكاةُ أمه  ٢٠
  ٣٥٢ ، ٢٥٤  قاعدة   الذمة بريئة، فال تعمر إال بأمر ال شك فيه  ٢١
  ٢٨٦  قاعدة   الشيء اليسري ال يقطع عن حكم األول  ٢٢



 
 

  
 

٧٤٥  

  ٣٧٢  ضابط  بعد الذبح على حكم اللحم الصوف  ٢٣
  ١٠٦  ضابط  طواف التطوع جيزئ عن الواجب  ٢٤
  ٤٤٣  قاعدة أصولية  على الفورالفرض   ٢٥
  ٢٢٠  ضابط  القرب والبعد ما بني اللباسني سواء  ٢٦
  ٣٦٤  ضابط  القربة ال تفتقر إىل نية الذابح  ٢٧
  ٤٠  قاعدة   ن أفضل من واحدةاقربت  ٢٨
ال فدية   أجلأ إليه ومل يقصد االنتفاعكل ما  ٢٩

  عليه
  ٢٢٧  ضابط

فال يرجع  ال يرجع عليه يف اهلبةكل من   ٣٠
  عليه يف الفداء

  ٦٣٠  ضابط فقهي
  ٦٧٦  ضابط  كل من للجيش فيه منفعة جيوز أن حيذى  ٣١
كل موضع يكون األسري فيه فيئاً فاإلمام   ٣٢

القتل : خمير فيه بني األوجه اخلمسة 
  اق واجلزية واملن والفداءواالسترق

  ضابط
٦٠٨  

كل هدي جاز أن يأكل منه ؛ جاز أن يطعم   ٣٣
  منه

  ١٦٥  ضابط
  ٣٩٨  قاعدة   ال تعاد الصالة من الدم اليسري  ٣٤
  ٤٣١  قاعدة فقهية   ال تعمر الذمة بشك   ٣٥
٣٦  ة بآية مكي٣٩٨  قاعدة أصولية  ةال تنسخ آية مدني  
 يف على املتلبس باحملظور شيء ال  ٣٧

  التمادي
  ٢٢١  ضابط

  ٦٤١  ضابط  ال جيتمع الكفر والرق والزوجية  ٣٨
ع عن الواجب  ٣٩ ٩٠  قاعدة أصولية  ال جيزئ التطو  
  ٦٤٢  ضابط  ال يعود احلر يف الرق أبدا  ٤٠
صغري أو كبري تبع هلا ولد ما سبيت به من   ٤١

  يف احلرية واإلسالم
  ٦٣٧  ضابط

  ٤٠  قاعدة فقهية  ر فضالً ما كان أكثر فعالً كان أكث  ٤٢
  ٤٨٩  ضابط  ما كان من حقه فالنية نية احلالف  ٤٣



 
 

  
 

٧٤٦  

 ففيه اإلمث والنية  ؛ما كان من مكر أو خديعة  ٤٤
  نيته

  ٤٨٩ قاعدة فقهية
م   ٤٥ ٤٠٤  قاعدة أصولية   املتأخر يقضي على املتقد  
  ٣٠٦  قاعدة فقهية   شكال يزول ب التقررامللك امل  ٤٦
ال جيب عليه فعلُ ذلك من  حلف ليفعلن،   ٤٧

  عقيب ميينه
  ٤٤٣  ضابط

  ٥٢٣  قاعدة أصولية   من تكون إلبانة اجلنس والتبعيض  ٤٨
من حلف ليفعلن ال حينث مبضي وقت مل   ٤٩

  يوجد منه فيه الفعل
  ٤٤٤ ضابط

  ٤٢٨  ضابط  النذر ال ينقل الشيء عن أصله  ٥٠
  ٤٠٩  قاعدة أصولية  النهي على الوجوب حىت يقوم دليل الندب  ٥١
  ٤٤٢  قاعدة  النية مقارنة للفعل، أو مقاربة له  ٥٢
  ٥٠٣ ، ٤٩٩ ، ٥٠  قاعدة أصولية   الواو ال توجب رتبة  ٥٣
  ٣٠٣  ضابط  الولد على حكم األب  ٥٤
  ٢٩٥  قاعدة فقهية   ب  تعليق احلكم بالغالبجي  ٥٥
  ٦٧ ضابط   يف اإلحرامما جينب الكبريالصغري جينب   ٥٦
  ٤١٩  قاعدة أصولية   واترة مبثلهاجيوز نسخ السنة املت  ٥٧
  ٤٣٥ ضابط  عدم النية على العادةحيمل احلالف عند   ٥٨
حيمل على ما يوجبه جمرد اللفظ دون   ٥٩

  العادة
  ٤٣٥ ضابط

  ٤٤ قاعدة   اليسري يف حيز اللغو  ٦٠
  



 
 

  
 

٧٤٧  

  فهرس الغريب
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  ٢٢٦............................................................................األشنان -١٢
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  ٣٧٩...........................................................................األصمع -١٤
  ٢٥٥.............................................................................أطناب -١٥
  ٣٥١.............................................................................اآلفاق -١٦
  ٢٩٣.............................................................................األكمة -١٧
  ٣٣..............................................................................األمناط -١٨
  ٤٩٦، ٤٣١.....................................................................اإليالء -١٩
  ٢٢٩...............................................................................البان -٢٠
  ٤١٣، ٤١١، ٤٠٧................................................................البتع -٢١
  ٦٩٩..............................................................................الرببر -٢٢
  ٣٩٩..............................................................................الربمة -٢٣
  ٢١١.............................................................................الربنس -٢٤
  ٥١٦.......................................................................بساط اليمني -٢٥
  ٥٢٣، ٥٢٢ ، ٤١٠..............................................................البسر -٢٦
  ٣١٥...........................................................................البعوضة -٢٧



 
 

  
 

٧٤٨  

  ٦٦٣.............................................................................البيضة -٢٨
  ٣٠..............................................................................التجليل -٢٩
  ٣٨٩...........................................................................التحنيك -٣٠
  ٣١٥.........................................................................ترس املاء -٣١
رك -٣٢ ٦٩٦..............................................................................الت  
  ٥٩٥............................................................................الترهب -٣٣
  ١٣٦...........................................................................التطريف -٣٤
  ٦١٤...........................................................................التمحك -٣٥
  ٤١٧............................................................................اجلذيذة -٣٦
  ٣٧٨، ٣٧٧....................................................................اجلرب -٣٧
  ٥٢٧............................................................................اجلرش -٣٨
  ٦٩٤............................................................................اجلعائل -٣٩
  ٣٩٤............................................................................اجلالّلة -٤٠
  ٣٨١.............................................................................اجلماء -٤١
مجمة -٤٢   ٦٥٠..........................................................................اجلُ
  ٣١٤...........................................................................اجلندب -٤٣
  ٥٢٧............................................................................احلالُوم -٤٤
  ٦٩٩.............................................................................بشةاحلَ -٤٥
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  ٥٠، ٤٩..........................................................................يلملم -٥٥

  



 
 

  
 

٧٥٧  

فهرس األديان والفرق 
  
  د/٣١.......................................................................األشاعرة -١
  ٧١١..........................................................................اخلوارج -٢
  ٥٨٨...........................................................................الصابئة -٣
  ٦٩٨ ، ٣٤٢  ،٣٤٠ ،٣٣٩، ٣٠٢، ٣٠٠................................اوس -٤
  ٣٠٣............................................................................املرتد -٥
  ٧٠٧، ٥٨٧، ٣٠٢..........................................................النصارى -٦
  ٧٠٧، ٥٨٧، ٥٨٥، ٣٤٦، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٠٢............................اليهود -٧
  ٣٤٠.............................................................................كتايب -٨



 
 

  
 

٧٥٨  

  فهرس الكتب الواردة يف املنت
  
  ٢٣٨، ٢٢٥، ٢١٧، ١٤٩، ١٤٨، ١٣٣، ١٣٢، ١١٣، ٧٠، ٦٠، ٥.....اإلشراف -١
  ٣٢٢، ٣١٩، ٣١٨، ٢٨٢............................................أشهب يف مدونته -٢
٣- ١٨، ٨...........................................................................الترمذي  
  ٣٧٧، ٣٧٠، ٣٦٠...............................................................التفريع -٤
  ٣١٥..............................................................................التلقني -٥
  ٧٠٨.......................................................................ذيب اآلثار -٦
  ٦٣٧، ٦٠٠، ٤٩٧، ٣٨٧، ٣٤٤........................................مثانية أيب زيد -٧
  ٤٨٣، ٤٥٧، ١٩٨، ١٨٩....................................................السليمانية -٨
  ٣٩٨.......................................................................مساع أشهب -٩

  ٥٠٣، ٤٤٧..............................................................شرح ابن مزين -١٠
  ٣١٦.......................................................................ح املدونةشر -١١
، ٣٢٦، ٢٧٣، ٢٦١، ٢٥٨، ٢٥٠، ٢٤٤، ١٩٨، ١٩٦، ١٤١، ١٢٤، ١٠٤العتبية -١٢

٥١٦، ٥١٠، ٤٨٢، ٤٧٤، ٤٧٠، ٤٠٢، ٣٩٢، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٦ ،٣٧٣ ،
٦٧٣، ٦٧٢، ٦١٢، ٦٠٥، ٦٠٣، ٦٠٠، ٥٦٩، ٥٦٧، ٥٥٥، ٥٣٦، ٥٣٣ ،

٧٠٦، ٧٠٥، ٦٨١.   
، ٤٨٩ ،٤٧٧، ٤٦٤، ٤٠٣، ٣٦٩، ٣٦٠، ٣٤٠، ٣٢٨، ٣١٤....كتاب ابن حبيب -١٣

٧٠١ ،٦٨٣ ،٦٣٨، ٦٣٧، ٦٢٩، ٥٥٥، ٥٥٠، ٥٣٦، ٥١٩، ٥١٠، ٤٩٨ ،
٧٠٢  

  ٧٠٦، ٦٧٧، ٦٧٥، ٦٧٤، ٦٦٨، ٦٦١، ٦٢١، ٥٨١............ ابن سحنونكتاب -١٤
  ٦٩٩....................................................................كتاب ابن شعبان -١٥
  ٣٢٥......................................................................كتاب أيب متام -١٦
  ٦٤٠..........................................................كتاب االتفاق واالختالف -١٧
  ٤١٦.......................................................................كتاب احلدود -١٨
  ٣٣٨، ٣٢٥، ٣٢٠.........................................................كتاب الصيد -١٩
، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٤٤، ٤٣، ٤١، ٣٣ ،٣٠، ١٩، ١٦، ١٤، ١٣، ٣.كتاب حممد -٢٠

١١٢، ١١٠، ١٠٠، ٩٧، ٩٤، ٩٣، ٨٨، ٨٤، ٧٧، ٦٧، ٦٥، ٦٣، ٦١ ،
١٦٥، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٥، ١١٨، ١١٥، ١١٤ ،



 
 

  
 

٧٥٩  

١٩٦، ١٩٤، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨١، ١٧٩، ١٧٢، ١٧٠، ١٦٨ ،
٢٤٧، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٣، ٢١٨، ٢١٤، ٢٠٨، ٢٠٠ ،
٢٩٤، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦١، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٢ ،
٣٥١، ٣٤٨، ٣٤٥، ٣٤٣، ٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣١٦، ٣٠٧، ٢٩٩ ،
٣٨٢، ٣٨١، ٣٨٠، ٣٧٨، ٣٧٥، ٣٧١، ٣٦٦، ٣٦٢، ٣٦٠، ٣٥٧، ٣٥٤، 
٤٥٥، ٤٤٧، ٤٤٥، ٤٤١، ٤٣٨، ٤٣٥، ٤٢٢، ٤٢١، ٣٩٠، ٣٨٧ ،٣٨٥ ،
٥٠٣، ٤٩٨، ٤٩٦، ٤٩٥، ٤٩٤، ٤٨٨، ٤٨٤، ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٧٠، ٤٦٦ ،
٥٤٨، ٥٤٧، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٣٧، ٥٣٣، ٥٣١، ٥١٥، ٥٠٧ ،
٦٢٢، ٦٢١، ٦١٣، ٦٠٢، ٥٩٨، ٥٨٩، ٥٧١، ٥٦٦، ٥٥٦، ٥٥٤، ٥٤٩ ،
٦٨٥، ٦٨٠، ٦٧٧، ٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧١، ٦٦٩، ٦٥٨، ٦٣٧، ٦٣١، ٦٢٤ ،

٧٠٦، ٧٠٤، ٧٠٢، ٦٩٢  
  ٣٠٢، ٢٩٠، ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٨٢...............................................الكتاب -٢١
، ٣٣٠، ٣٢٦، ٣٢٣، ١٨١، ١٦١، ١٦٠، ١٢٦، ٩٩، ٥٢، ٣٤، ٣٢...املبسوط -٢٢

٦٥٤، ٥٦٦، ٥١٤، ٥١٢، ٤٤٦، ٤٠١، ٣٨١، ٣٧٣، ٣٥٧، ٣٤٥، ٣٤١  
  ٢٢١، ١١٠، ٨١، ٧٧، ٣٦، ٢٠، ١٦....................................اموعة -٢٣
  ٢٤٤، ١٦٧........................................................خمتصر ابن اجلالب -٢٤
  ٤١٧، ٣٥٧.....................................................خمتصر ابن عبد احلكم -٢٥
  ٣٣١، ٣١٥..............................................................خمتصر الوقار -٢٦
  ٢١٨، ١٢٤، ١١٧، ٧٧.................................خمتصر ما ليس يف املختصر -٢٧
  ٢٣٧، ١٥٤، ٩٩ ،٨٥، ٢٨.................................................املختصر -٢٨
، ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٩، ١٦، ١٤، ١٣، ٨، ٦، ٤، ٢املدونة -٢٩

٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١ ،
٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧ ،
٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٩، ٦٨ ،
١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤ ،
١٢٥، ١١٨، ١١٧، ١١٢، ١١٠، ١٠٩، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٣، ١٠٢ ،
١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٦ ،
١٥٤، ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣، ١٤٢، ١٤١ ،
١٧٠، ١٦٩ ،١٦٦، ١٦٥، ١٦٣، ١٦٢، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٥ ،



 
 

  
 

٧٦٠  

١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٣، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٥، ١٧٢ ،
٢٠٨، ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٤، ١٩٢، ١٩١، ١٨٩ ،
٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣، ٢١٢، ٢٠٩ ،
٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٢٩، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦ ،
٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥، ٢٥٣، ٢٥٢، ٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٣، ٢٤٠ ،
٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦١، ٢٦٠ ،
٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٨، ٣١٦، ٣١٥ ،٢٩٠، ٢٨٢، ٢٧٤ ،
٣٥١، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٤، ٣٣٠، ٣٢٨ ،
٣٧٩، ٣٧٧، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٦٠، ٣٥٤ ،
٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٥، ٤١٤، ٤٠٠، ٣٩٨، ٣٩٦، ٣٨٢، ٣٨١ ،
٤٤٣، ٤٤٢، ٤٤٠، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٣٠، ٤٢٨، ٤٢١ ،
٤٥٧، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥٣، ٤٥٢، ٤٥١، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٦، ٤٤٥ ،
٤٨٠، ٤٧٩، ٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٨، ٤٦٦، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٦٢، ٤٦٠، ٤٥٩ ،
٥٠٣، ٥٠٢، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٦، ٤٩٤، ٤٩٣، ٤٩١، ٤٩٠، ٤٨٦، ٤٨٣ ،
٥٣١، ٥٢٩، ٥٢٥، ٥٢٠، ٥١٧، ٥١٤، ٥١٢، ٥١١، ٥٠٩، ٥٠٧، ٥٠٤ ،
٥٥٢، ٥٥٠، ٥٤٨، ٥٤٧، ٥٤٤، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٤٠، ٥٣٩، ٥٣٧، ٥٣٦ ،
٥٧٠، ٥٦٨، ٥٦٥، ٥٦٤، ٥٦٣، ٥٦٢، ٥٦١، ٥٦٠، ٥٥٨، ٥٥٥، ٥٥٤ ،
٦٠٣، ٦٠٢، ٥٩٨، ٥٩٥، ٥٩٣، ٥٩١، ٥٨٩، ٥٨٥، ٥٨٠، ٥٧٣، ٥٧١ ،
٦٢٥، ٦٢٢، ٦١٧، ٦١٦، ٦١٥، ٦١٤، ٦١٢، ٦١٠، ٦٠٩، ٦٠٧، ٦٠٥ ،
٦٤٢، ٦٤١، ٦٤٠، ٦٣٨، ٦٣٧، ٦٣٦، ٦٣٥، ٦٣٤، ٦٣٣، ٦٢٧، ٦٢٦ ،
٦٧٤، ٦٧٣، ٦٧١، ٦٧٠، ٦٦٧، ٦٥٨، ٦٥٤، ٦٥٠، ٦٤٨، ٦٤٦، ٦٤٤ ،

٦٩٩، ٦٩٧، ٦٨٩، ٦٨٦، ٦٨٤، ٦٨٣، ٦٨٢، ٦٨٠، ٦٧٩، ٦٧٦  
، ١٢١، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ٩٩، ٨٥، ٨٣، ٦٤، ٥٢، ٣٣، ٢٧، ٢١.....املوطأ -٣٠

٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦، ١٨٦، ١٨٥، ١٧٧، ١٧٤، ١٤٨، ١٤٠، ١٣٩، ١٣١ ،
٢٦٨، ٢٦٧، ٢٥١، ٢٤٨، ٢٤٦، ٢٤٣، ٢٤٢  

، ٣٣١، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨، ٣١٥......النوادر -٣١
٣٤٨، ٣٤٦، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٣، ٣٤١، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٣٢ ،
٤٤٩، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤١، ٤٣٩، ٤٣٨، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٣، ٤٣٠ ،
٤٧٦، ٤٧٤، ٤٧١، ٤٦٦، ٤٦٥، ٤٦٠، ٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥١، ٤٥٠ ،



 
 

  
 

٧٦١  

٤٩٢، ٤٩١، ٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٥، ٤٨٤، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٩، ٤٧٧ ،
٥١٤، ٥١٢، ٥١١، ٥١٠، ٥٠٩، ٥٠٧، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠٢، ٤٩٨، ٤٩٥ ،
٥٢٨، ٥٢٧، ٥٢٦، ٥٢٥، ٥٢٣، ٥٢٢، ٥٢١، ٥٢٠، ٥١٩، ٥١٧، ٥١٥ ،
٥٤٢، ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٦، ٥٣٥، ٥٣٣، ٥٣٢، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٩ ،
٥٥٤، ٥٥٣، ٥٥٢، ٥٥٠، ٥٤٩، ٥٤٨، ٥٤٧، ٥٤٦، ٥٤٥، ٥٤٤، ٥٤٣ ،
٥٦٧، ٥٦٦، ٥٦٥، ٥٦٤، ٥٦٣، ٥٦١، ٥٥٩، ٥٥٨، ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٥ ،

٥٧٣، ٥٧٢، ٥٧١، ٥٦٨  
  ٥٥٧، ٥٤٣، ٥٢٤، ٥٢٢.....................................................الواضحة -٣٢
  ١٤٢، ١٣٩، ١٣٨.............................................................الوسطى -٣٣

  
  
  



 
 

  
 

٧٦٢  

   فهرس أمساء احليوانات والدواب
  
  ٢٧١،٢٧٩، ٢٦٨، ٢٦٧....................................................األرنب -١
  ٢٧٩...........................................................................األسد -٢
  ٢٧٠............................................................................األيل -٣
  ٢٧٩...........................................................................األيلي -٤
، ٣٠٢، ٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩١، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٧، ٢٨٤، ٢٨٢...البازي -٥

٣٠٧  
  ٦٦٨، ٦٦٧.................................................................الرباذين -٦
  ٢٩٧، ٢٨٢، ٢٨١..............................................................البزاة -٧
  ٣١٥.........................................................................البعوض -٨
  ٣٢٤، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠.....................................................البعري -٩
  ٢٧٠......................................................................بقر الوحش -١٠
  ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢٠..............................................................البقر -١١
  ٣١٥......................................................................ترس البحر -١٢
  ٢٧٩، ٢٤١..................................................................الثعلب -١٣
  ٢٧٠............................................................................الثيتل -١٤
  ٣١٨، ٣١٧، ٣١٥، ٣١٤....................................................اجلراد -١٥
  ٢٦٨...........................................................................اجلفرة -١٦
  ٣١٤.........................................................................اجلندب -١٧
  ٢٣٦،٢٨٠....................................................................احلدأة -١٨
  ٣١٥.........................................................................احللزون -١٩
  ٣١٤............................................................................احللم -٢٠
  ٣٠٤.....................................................................محار وحش -٢١
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٧٦٥  

   فهرس املصادر واملراجع
  .القرآن الكرمي: أوالً

ا  املخطوطات والرسائل اجلامعية غري املطبوعة : ثاني:  
اختيارات اإلمام اللخمي الفقهية من بداية كتاب الزكاة إىل اية أبواب الفقه،  •

محد بن محاد . د. أ: إشراف. إبراهيم جالو حممد: إعداد. دراسة مقارنة
 .هـ١٤٢٤دينة املنورة رسالة دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية بامل. احلماد

من أول كتاب الطهارة . اإلمام أبو احلسن، علي اللخمي ، واختياراته الفقهية •
ا ودراسة ومقارنة اية كتاب اجلنائز، مجع حممد ووري بري: إعداد. إىل .

رسالة دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية . محد بن محاد احلماد. د. أ: إشراف
  .هـ١٤٢٣باملدينة املنورة 

من أول الكتاب حىت . أليب احلسن، علي بن حممد الربعي اللخمي. تبصرةال •
. عمر بن شريف بن موسى السلمي: دراسة وحتقيق. اية كتاب الصالة األول

رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى مبكة . الشافعي عبد الرمحن. د. أ: إشراف
 .هـ١٤٢٣

: دراسة وحتقيق.  كتاب الصياممن بداية كتاب الصالة الثاين إىل اية: التبصرة  •
رسالة . فرج زهران الدمرداش. د. أ: إشراف. سعيد بن حسن بن سعيد الغامدي
 .هـ ١٤٢٣دكتوراه من جامعة أم القرى مبكة 

دراسة . من بداية كتاب االعتكاف إىل اية كتاب الزكاة الثاين: التبصرة  •
فرج بن زهران . د.أ:  إشراف.منرية بنت عواد بن حامد املريطب: وحتقيق
 .هـ١٤٢٧رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى مبكة . الدمرداش

: من بداية كتاب النكاح األول إىل اية كتاب الظهار ، دراسة وحتقيق: التبصرة  •
حممد بكر إمساعيل ، مقدمة : الدكتور : ياسني بن كرامة اهللا خمدوم ، إشراف 

  .هـ١٤٢٨ القرى عام لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه من جامعة أم
من بداية كتاب احلج إىل اية كتاب النكاح  : التقييد على ذيب املدونة •
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رسالة . سعد بن سعيد القحطاين. د: إشراف. بوبكر باه: دراسة وحتقيق. األول
 .هـ١٤٢١ماجستري من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 علي بن حممد بن عبد احلق للقاضي أيب احلسن،. التقييد على ذيب املدونة •
. من أول كتاب االعتكاف إىل اية كتاب األميان والنذور. الصغري الزرويلي
حممد يعقوب طالب . د. أ: إشراف. متيم أبو بكر سعيد: دراسة وحتقيق

 .هـ١٤٢٠رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة . عبيدي

من ). هـ٧٧٦(ليل بن إسحاق املالكي خل. التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب •
هالة بنت حممد : دراسة وحتقيق. أول كتاب الصيام إىل اية كتاب الصيد

 .حممد أبو األجفان. د. أ: إشراف. حسني جستنية

أليب بكر، حممد بن . اجلامع ملسائل املدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثاهلا •
من أول كتاب : اين من العباداتالقسم الث. عبد اهللا بن يونس التميمي الصقلي

تركي بن حيىي بن جرادان : دارسة وحتقيق. الزكاة إىل آخر كتاب الضحايا
رسالة دكتواره من جامعة أم . حممد عروسي عبد القادر. د.أ: إشراف. الثبييت

 .هـ١٤١٩القرى مبكة 

خمطوط مصور من جامعة القرويني بفاس . خمتصر أيب مصعب الزهري •
 . ~نسخة مصورة من مكتبة الشيخ محاد األنصاري وعندي . ٤٠/٨٧٤

لإلمام أيب حممد، عبد احلق بن هارون . النكت والفروق ملسائل املدونة •
حممد . د. أ: إشراف. أمحد بن إبراهيم احلبيب: حتقيق ودراسة. الصقلي

  .هـ١٤١٦رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى مبكة . العروسي عبد القادر
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  :املطبوعة الكتب : ثالثًا 
  أ

). هـ٦٨٢ت : ( لزكريا بن حممد بن حممود القزويين .آثار البالد وأخبار العباد -١
 )بدون(الدار ). بدون(الطبعة 

: حتقيق. بدر الدين الزركشيل. اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة -٢
بنان ل–  بريوت.املكتب اإلسالمي. م١٩٧٠هـ ١٣٩٠الطبعة الثانية . سعيد األفغاين

. 

فؤاد عبد املنعم : حتقيق. حملمد بن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري. اإلمجاع -٣
رئاسة احملاكم الشرعية والشؤون الدينية . م١٩٩١/هـ١٤١١الطبعة الثالثة . أمحد

 .بدولة قطر

عبد اللطيف : حتقيق. أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر يف اجلهاد -٤
-بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٦لطبعة األوىل ا. أمحد الشيخ حممد صاحل

 لبنان

ان -٥ حتقيق. لألمري عالء الدين ابن بلبان الفارسي. اإلحسان بترتيب صحيح ابن حب :
 . لبنان - بريوت–مؤسسة الرسالة . الطبعة األوىل. شعيب األرنؤوط وحسني أسد

عبد : حتقيق.  أليب الوليد، سليمان الباجي.إحكام الفصول يف أحكام األصول -٦
 -.بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٥/هـ١٤١٥الطبعة الثانية . ايد التركي

 لبنان

حممد : حتقيق. أمحد بن علي الرازي اجلصاصأليب بكر، . أحكام القرآن -٧
 لبنان . بريوت.دار إحياء التراث العريب. هـ١٤٠٥الطبعة األوىل . الصادق قمحاوي

عبد : حتقيق. بن عبد اهللا ابن العريب املالكي أليب بكر، حممد .أحكام القرآن -٨
. بريوت. دار الكتاب العريب. م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الطبعة األوىل . الرزاق املهدي

 لبنان
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الطبعة . علي بن حممد اآلمديأليب احلسن، . اإلحكام يف أصول األحكام -٩
 لبنان.  بريوت.دار الكتاب العريب. سيد اجلميلي: حتقيق. هـ١٤٠٤األوىل 

ت (أليب حممد، علي بن أمحد ابن حزم .  يف أصول األحكاماإلحكام -١٠
منشورات دار . هـ١٤٠٠الطبعة األوىل . أمحد حممد شاكر: حتقيق). هـ٤٥٦

 لبنان. بريوت. اآلفاق اجلديدة

. حممد بن إسحاق الفاكهيأليب عبد اهللا، . أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه -١١
.  بريوت.دار خضر. ١٤١٤ ة الثانيةالطبع. عبد امللك عبد اهللا دهيش. د: حتقيق
 لبنان

.  حممد بن عبد اهللا األزرقي،الوليدأليب . اآلثارخبار مكة وما جاء فيها من أ -١٢
 لبنان . بريوت.دار األندلس للنشر). ت. ن. (رشدي الصاحل ملحس: حتقيق

. لربهان الدين إبراهيم بن فرحون املالكي. إرشاد السالك إىل أفعال املناسك -١٣
مكتبة . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة األوىل .  حممد بن اهلادي أبو األجفان.د: حتقيق
 .السعودية .الرياض. العبيكان

.  حملمد ناصر الدين الدمشقي.إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -١٤
 لبنان. بريوت. املكتب اإلسالمي. م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الثانية 

دار . م١٩٧٩هـ ١٣٩٩. حممود بن عمر الزخمشري جلار اهللا .أساس البالغة -١٥
 لبنان. بريوت. الفكر

 يوسف بن عبد اهللا بن ، عمريبأل .االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار -١٦
الطبعة األوىل . عبد املعطي أمني قلعجي. د: حتقيق. عبد الرب النمري القرطيب

 . القاهرة/ حلب. دار الوعي. م١٩٩٣/هـ١٤١٤

. م٢٠٠٠الطبعة األوىل . مد علي معوضحم وسامل حممد عطا: وطبعة أخرى بتحقيق
 لبنان .بريوت. دار الكتب العلمية

 بن عبد الربايوسف بن عبد اهللا أليب عمر، . االستيعاب يف معرفة األصحاب -١٧
 .دار اجليل. هـ١٤١٢الطبعة األوىل . علي حممد البجاوي: حتقيق. النمري القرطيب
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 لبنان. بريوت

: حتقيق. علي بن حممد اجلزري: األثريالبن . أسد الغابة يف معرفة الصحابة -١٨
. بريوت. دار الكتب العلمية). بدون(الطبعة . عادل عبد املوجود وعلي معوض

 لبنان

حممد : حتقيق. ال علي القاريمل .األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة -١٩
 لبنان.  بريوت. مؤسسة الرسالة- دار األمانة .م١٩٧١/هـ١٣٩١. الصباغ

إدارة ). هـ١٤٠٧ت (ظهري . إلحسان إهلي. يخ وعقائد تارةاإلمساعيلي -٢٠
 .باكستان. ترمجان الهور

ت  (السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد جلالل الدين .والنظائر األشباه -٢١
  لبنان. بريوت. دار الكتب العلمية. هـ١٤٠٣الطبعة األوىل ). هـ٩٩١

. وريحملمد بن إبراهيم بن املنذر النيساب. اإلشراف على مذاهب العلماء -٢٢
إصدار وزارة األوقاف . هـ١٤١٤الطبعة الثانية . حممد جنب سراج الدين: حتقيق

 .قطر. والشؤون اإلسالمية

: حتقيق. للقاضي عبد الوهاب البغدادي. اإلشراف على نكت مسائل اخلالف -٢٣
 لبنان. بريوت. دار ابن حزم. م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الطبعة األوىل . احلبيب بن طاهر

علي بن : حتقيق. ألمحد بن حجر العسقالين. ابةاإلصابة يف متييز الصح -٢٤
 لبنان.  بريوت–دار اجليل . م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢الطبعة األوىل . حممد البجاوي

الطبعة . حممد إبراهيم أمحد علي: للدكتور. اصطالح املذهب عند املالكية -٢٥
 .ديب. دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء التراث. م٢٠٠٠/هـ١٤٢١األوىل 

أبو :  حتقيق.مد بن احلسن بن فرقد الشيباينحمل ). املبسوط: (  األصل -٢٦
 .باكستان . كراتشي. إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية). ت. ن. (الوفا األفغاين

الطبعة األوىل . محد بن حممد بن إسحاق الشاشيأل. أصول الشاشي -٢٧
 لبنان.  بريوت.دار الكتاب العريب. هـ١٤٠٢
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. دار الثقافة). بدون(الطبعة . الربويسيحملمد زكريا . أصول الفقه -٢٨
 .مصر.القاهرة

ناصر بن / للدكتور. أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية عرض ونقد -٢٩
. دار الرضا للنشر والتوزيع. م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الطبعة الثالثة . عبد اهللا القفاري

 .مصر .القاهرة

.  اجلكين الشنقيطيحملمد األمني. أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -٣٠
 .مكتب البحوث والدراسات: حتقيق. م١٩٩٥هـ ١٤١٥. عطية حممد سامل: تتمة

 لبنان. بريوت. دار الفكر للطباعة والنشر

دار العلم . م١٩٩٥. الطبعة احلادية عشرة.  خلري الدين الزركلي.األعالم -٣١
 لبنان. بريوت. للماليني

أليب عبد اهللا، حممد بن . االقتضاب يف غريب املوطأ وإعرابه على األبواب -٣٢
الطبعة األوىل . عبد الرمحن العثيمني. د: حتقيق. عبد احلق التلمساين

 .السعودية .الرياض. مكتبة العبيكان. م٢٠٠١/هـ١٤٢١

: الطبعة ). هـ ٤٥٠ت (للقاضي أيب احلسن علي بن حممد املاوردي. اإلقناع -٣٣
 )بدون (

. ملعروف الرصايف.فق واهلناتاآللة واألداة وما يتبعهما من املالبس واملرا -٣٤
 . مكتبة الثقافة الدينية مبصر. هـ١٤٢٠الطبعة األوىل . عبد احلميد الرشودي: حتقيق

. هـ١٩٦٧) بدون(الطبعة .  حملمد بن الطاهر بن عاشور.أليس الصبح بقريب -٣٥
 .تونس. املصرف التونسي للطباعة

 .ار املعرفةد. هـ١٣٩٣الطبعة الثانية . مد بن إدريس الشافعيحمل. ألما -٣٦
الطبعة األوىل . رفعت فوزي عبد املطلب. د: وطبعة أخرى بتحقيق. بريوت
 .املنصورة. دار الوفاء. م٢٠٠١/هـ١٤٢٢

، وجهوده يف تطوير االجتاه النقدي يف املذهب اإلمام أبو احلسن اللخمي -٣٧
دار . هـ١٤٢٨الطبعة األوىل . حممد املصلح: للدكتور. املالكي بالغرب اإلسالمي
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 .ديب. وث والدراسات اإلسالمية وإحياء التراثالبح

را -٣٨ الطبعة األوىل . محد حلمر: مجع وحتقيق وتقدمي. اإلمام مالك مفس
 لبنان. بريوت. دار الفكر. هـ١٤١٥

حممد : حتقيق. للوزير علي بن يوسف القفطي. إنباه الرواة على أنباء النحاة -٣٩
 .القاهرة. دار الفكر العريب. م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل . أبو الفضل إبراهيم

حملمد عيسى بن أصبغ األزدي املعروف بابن . اإلجناد يف أبواب اجلهاد -٤٠
الطبعة األوىل . قاسم عزيز الوزاين: دراسة وحتقيق). هـ٦٢٠ت (املناصف 
 لبنان. بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م٢٠٠٣

عبد : حتقيق. أليب سعد عبد الكرمي بن حممد التميمي السمعاين. األنساب -٤١
. مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية. هـ١٣٨٤الطبعة األوىل . الرمحن املعلمي

 .اهلند

. يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاإلنصاف  -٤٢
دار إحياء . حممد حامد الفقي: حتقيق . املرداويعلي بن سليمانأليب احلسن، 
 لبنان.  بريوت–التراث العريب 

قاسم بن عبد اهللا  ل.ءيف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهانيس الفقهاء أ -٤٣
الطبعة األوىل . أمحد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: حتقيق. بن أمري علي القونوي

 .السعودية . جدة.دار الوفاء. هـ١٤٠٦

بن ا حممد بن إبراهيم ،يب بكرأل. األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف -٤٤
الطبعة . محاد صغري أمحد بن حممد حنيف أيب. د: حتقيق. يسابورياملنذر الن
 .السعودية .  الرياض.دار طيبة. م١٩٨٥ .األوىل

حممد بن : البن سباهي زاده. أوضح املسالك إىل معرفة البلدان واملمالك -٤٥
. م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة األوىل . املهدي عيد الرواضية: حتقيق. علي الربوسوي

 لبنان. بريوت. يدار الغرب اإلسالم

. حملمد حيىي املخار الواليت. إيصال السالك إىل أصول مذهب اإلمام مالك -٤٦



 
 

  
 

٧٧٢  

الدارة األندلسية للدراسات . م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة األوىل . مراد بوضايه: حتقيق
 لبنان. بريوت. دار ابن حزم. والبحوث العلمية

بن حيىي ألمحد . إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبد اهللا مالك -٤٧
الطبعة األوىل . الصادق بن عبد الرمحن الغرياين: حتقيق. الونشريسي
 لبنان. بريوت. دار ابن حزم. م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

  ب

لبيان احلق، حممود بن أيب احلسن . باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن -٤٨
معهد . م١٩٩٧هـ ١٤١٨الطبعة األوىل . سعاد بن صاحل بابقي. د: حتقيق. الغزنوي

 .مكة املكرمة. بحوث العلمية وإحياء التراث جبامعة أم القرىال

. البحث العلمي حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته ومناقشته -٤٩
. م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبعة الثانية . عبد العزيز بن عبد الرمحن الربيعة/ للدكتور

 ).بدون(الدار 

. الطبعة الثانية . بن جنيم احلنفيزين الدين ال .البحر الرائق شرح كرت الدقائق -٥٠
 لبنان. بريوت.دار املعرفة

. لبدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي. البحر احمليط يف أصول الفقه -٥١
. دار الكتب العلمية. هـ١٤٢١الطبعة األوىل . حممد حممد تامر: حتقيق
 .لبنان.بريوت

الطبعة . حلمزة أبو فارس. حبوث ودراسات يف بعض مصنفات الفقه املالكي -٥٢
 .مالطا. elgaمنشورات شركة ). ت. ن(

الطبعة الثانية . عالء الدين الكاساينل. دائع الصنائع يف ترتيب الشرائعب -٥٣
 لبنان. بريوت.دار الكتاب العريب. م١٩٨٢

مكتبة . بن كثري القرشياإمساعيل بن عمر  أليب الفداء، .البداية والنهاية -٥٤
هـ ١٤١٧الطبعة األوىل .  عبد التركي.د: وطبعة أخرى بتحقيق.  بريوت.املعارف
 .مصر .القاهرة. دار هجر. م١٩٩٧



 
 

  
 

٧٧٣  

البن . البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري -٥٥
مصطفى أبو الغيط : حتقيق. سراج الدين عمر بن علي األنصاري الشافعي: امللقن

.  جرةدار اهل. م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة األوىل . عبد احلي وآخرين
 .السعودية .الرياض

. إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك اجلويين. الربهان يف أصول الفقه -٥٦
 .الوفاء. هـ١٤١٨الطبعة الرابعة . عبد العظيم حممود الديب. د: حتقيق

 .مصر .املنصورة

. د(الطبعة . لعباس منصور السكسكي. الربهان يف معرفة عقائد أهل اإلميان -٥٧
 .مصر .القاهرة. لعريبدار التراث ا). ت

. جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي. بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -٥٨
 .لبنان.صيدا. املكتبة العصرية). ؟(الطبعة . حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق

ت (البن عذاري املراكشي . البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب -٥٩
 لبنان. بريوت.  الدار العربية للكتاب.م١٩٨٣الطبعة الثالثة ). هـ٧٠٦

أليب . البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة -٦٠
الطبعة . حممد حجي وآخرين. د: حتقيق. الوليد حممد بن أمحد ابن رشد القرطيب

  لبنان. بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٨/هـ١٤٠٨الثانية 
  ت

: حتقيق. مد مرتضى احلسيين الزبيديحمل. وساج العروس من جواهر القامت -٦١
 . دار اهلداية. جمموعة من احملققني

. مد بن يوسف بن أيب القاسم العبدريحمل .التاج واإلكليل ملختصر خليل -٦٢
 لبنان . بريوت.دار الفكر. هـ١٣٩٨الطبعة الثانية 

أمحد . د: حتقيق. حيىي بن معنيأليب زكريا، . ريخ ابن معني رواية الدوريتا -٦٣
مركز البحث العلمي وإحياء . ١٩٧٩ – ١٣٩٩ الطبعة األوىل. حممد نور سيف
 . السعودية .مكة املكرمة. جبامعة أم القرىالتراث اإلسالمي 
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أشرف على الترمجة ). م١٩٥٦ت ( كارل بروكلمان .تاريخ األدب العريب -٦٤
اهليئة . وماملنظمة العربية للتربية والثقافة والعل. حممود فهمي حجازي. د. أ: العربية

 ).بدون(الطبعة . املصرية العامة للكتاب

شمس الدين حممد بن أمحد بن ل. تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -٦٥
هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل . عمر عبد السالم تدمري. د: حتقيق. عثمان الذهيب

 لبنان. بريوت. دار الكتاب العريب. م١٩٨٧

.   حممد بن جرير الطربي،أليب جعفر .)تاريخ األمم وامللوك (تاريخ الطربي -٦٦
 لبنان.  بريوت.دار الكتب العلمية). بدون: (الطبعة 

السيد هاشم الندوي : حتقيق. حملمد بن إمساعيل البخاري. التاريخ الكبري -٦٧
 .اهلند. مطابع دائرة املعارف العثمانية حبيدر أباد الدكن. وآخرين

د اهللا بن حممد بن يونس  عب،لحافظ أيب الوليد ل.تاريخ علماء األندلس -٦٨
مطبعة . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية . عزت العطار احلسيين: حتقيق. األزدي
 .مصر .القاهرة. املدين

 ،يب القاسمأل. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل -٦٩
حمب الدين أيب سعيد عمر بن غرامة : حتقيق. الشافعيابن عساكر علي بن احلسن 

 لبنان.  بريوت.دار الفكر. ١٩٩٥ .عمريال

 اهلائم حممد بن أمحد الدين شهابل. القرآن غريب تفسري يف التبيان -٧٠
 الصحابة دار. م١٩٩٢الطبعة األوىل . فتحي أنور الدابويل. د: حتقيق. املصري
  .مصر .القاهرة .بطنطا للتراث

 ابن للقاضي أيب بكر حممد بن عبد اهللا. تبيني الصحيح يف تعيني الذبيح -٧١
بدر العمراين : حتقيق وتقدمي وتعليق). هـ٥٤٣ت (العريب املعافري اإلشبيلي 

 لبنان. بريوت. دار ابن حزم. م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الطبعة األوىل . الطنجي

عبد الغين : حتقيق. حيىي بن شرف النووي حملي الدين .حترير ألفاظ التنبيه -٧٢
 .وريا س.دمشق. دار القلم. هـ١٤٠٨الطبعة األوىل . الدقر
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ابن عبد الرمحن بن علي أليب الفرج، . لتحقيق يف أحاديث اخلالفا -٧٣
دار . هـ١٤١٥الطبعة  األوىل . مسعد عبد احلميد حممد السعدين:  حتقيق.اجلوزي

 لبنان .  بريوت.الكتب العلمية

حممود اخلطيب : للدكتورحتويل املكاييل واملوازين لألوزان املعاصرة،  -٧٤
جملة حبثية علمية شرعية . هـ١٤٢٢رجب ) ٢٣عدد (حبث مطبوع مبجلة احلكمة 

 . بريطانيا. حمكّمة، نصف سنوية، تصدر من ليدز 

جلمال . ختريج األحاديث واآلثار الواقفة يف تفسري الكشاف للزخمشري -٧٥
الطبعة . عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد: حتقيق. الدين عبد اهللا بن يوسف الزيلعي

 .السعودية .الرياض. دار ابن خزمية. هـ١٤١٤األوىل 

دار . م١٩٨٢الطبعة األوىل . حملمد حمفوظ. تراجم املؤلفني التونسيني -٧٦
 .لبنان .بريوت. الغرب اإلسالمي

للقاضي عياض . ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك -٧٧
/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل . حممد سامل هاشم: حتقيق. بن موسى اليحصيب

 .لبنان .بريوت. ب العلميةدار الكت. م١٩٩٨

 أليب عبد اهللا ابن حممد .ترتيب فروق القرايف وتلخيصها واالستدراك عليها -٧٨
الطبعة . امليلودي بن مجعة واحلبيب بن طاهر. د: حتقيق. بن إبراهيم البقوري

 .لبنان . بريوت. مؤسسة املعارف. م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤األوىل 

. حممد رضوان الداية. د: قيقحت. حملمد بن عبد الرؤوف املناوي. التعاريف -٧٩
 .سوريا .دمشق. دار الفكر املعاصر. هـ١٤١٠الطبعة األوىل 

حملمد بن . التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األمهات البن احلاجب -٨٠
الطبعة األوىل . محزة أبو فارس وحممد أبو األجفان: حتقيق. عبد السالم األموي

 .ليبيا .طرابلس. دار احلكمة. م١٩٩٤

دار . م١٩٩٥/ هـ١٤١٦.  للشريف علي بن حممد اجلرجاين.عريفاتالت -٨١
 .لبنان . بريوت. الكتب العلمية
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. محد بن علي بن حجر العسقالينأل. غليق التعليق على صحيح البخاريت -٨٢
. املكتب اإلسالمي. هـ١٤٠٥الطبعة األوىل . سعيد عبد الرمحن القزقي: حتقيق

 .األردن .انمع. دار عمار   -بريوت 

. د: حتقيق. أليب القاسم، عبيد اهللا بن احلسني ابن اجلالب البصري. لتفريعا -٨٣
. بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٨٧/هـ١٤٠٨الطبعة األوىل . حسني الدمهاين

 .لبنان 

. األندلسي حيان بأيب الشهري يوسف بن مدحمل. احمليط البحر تفسري -٨٤
 الكتب دار. هـ١٤٢٢ىل الطبعة األو. وعلي معوض. عادل عبد املوجود: حتقيق
 .بريوت .العلمية

: حتقيق.  البن أيب زمنني، حممد بن عبد اهللا بن زمنني.تفسري القرآن العزيز -٨٥
 -هـ ١٤٢٣الطبعة األوىل . أيب عبد اهللا، حسني عكاشة وحممد بن مصطفى الكرت

 .مصر .القاهرة. دار الفاروق احلديثة للطباعة والنشر. م٢٠٠٢

عبد الرمحن بن حممد بن إدريس : البن أيب حامت. تفسري القرآن العظيم -٨٦
مكة . مكتبة نزار الباز. هـ١٤١٧الطبعة األوىل . أسعد حممد الطيب: حتقيق. الرازي
 .السعودية .املكرمة

 .إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقيأليب الفداء،  .فسري القرآن العظيمت -٨٧
 .لبنان .  بريوت.دار الفكر. هـ١٤٠١

لفخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي . مفاتيح الغيبالتفسري الكبري أو  -٨٨
 .لبنان . بريوت. دار الكتب العلمية. م٢٠٠٠١هـ ١٤٢١الطبعة األوىل . الشافعي

. د: حتقيق. لعبد امللك بن حبيب السلمي األندلسي. تفسري غريب املوطأ -٨٩
. مكتبة العبيكان. م٢٠٠١/هـ١٤٢١الطبعة األوىل . عبد الرمحن العثيمني

 .السعودية .رياضال

 فتوح نصر أيب بن مدحمل. ومسلم البخارى الصحيحني ىف ما غريب تفسري -٩٠
هـ ١٤١٥الطبعة األوىل . زبيدة حممد سعيد عبد العزيز: حتقيق. احلميدي األزدي
  .مصر .القاهرة. مكتبة السنة. م١٩٩٥
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أيب األشبال صغري : حتقيق. ألمحد بن حجر العسقالين. تقريب التهذيب -٩١
 .السعودية .الرياض. دار العاصمة. هـ١٤١٦الطبعة األوىل . اكستاينأمحد الب

. هـ١٤١٧الطبعة األوىل . بن أمري احلاجال. التقرير والتحرير يف علم األصول -٩٢
 .لبنان .  بريوت.دار الفكر

 بن أمحد الفضلأليب . الكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري تلخيصال -٩٣
هـ ١٤١٩الطبعة األوىل . )هـ٨٥٢ت  (قالينالعس حجر بن أمحد بن حممد بن علي
 .لبنان . بريوت. العلمية الكتب دار. م١٩٨٩

. د: حتقيق.  حملمد بن عثمان الذهيب.تلخيص املوضوعات البن اجلوزي -٩٤
/ دار الفرقان. هـ١٤١٩الطبعة األوىل . عبد الرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي

  .نيودهلي اهلند/ الرياض. مؤسسة دار الدعوة
: حتقيق. للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي. لقني يف الفقه املالكيالت -٩٥

. مكتبة نزار الباز). بدون(الطبعة األوىل . حممد ثالث سعيد الغاين
 .السعودية.مكة/الرياض

بن عبد الرب ا يوسف ، عمريبأل. التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -٩٦
الطبعة . حممد عبد الكبري البكري  ،مصطفى بن أمحد العلوي: حتقيق. النمري
 . املغرب. وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية. ١٣٨٧ األوىل

. حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي. تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق -٩٧
 .لبنان . بريوت. دار العلمية. م١٩٩٨الطبعة األوىل . أمين صاحل شعبان: حتقيق

الطبعة . النوويزكريا بن حيىي ي الدين حمل، . ات واللغذيب األمساء -٩٨
 .بريوت. دار الفكر. هـ١٩٩٦األوىل 

وسف بن الزكي أليب احلجاج، ي. ذيب الكمال يف أمساء الرجال -٩٩
الطبعة األوىل . بشار عواد معروف. د: حتقيق. عبدالرمحن املزي

 . بريوت.مؤسسة الرسالة. م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

حممد عوض : حتقيق. مد بن أمحد األزهري منصور حميبأل. ذيب اللغة -١٠٠
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 . بريوت.دار إحياء التراث العريب. م٢٠٠١الطبعة األوىل . مرعب

ذيب املسالك يف نصرة مذهب مالك على العدل واإلنصاف يف شرح  -١٠١
أمحد بن : حتقيق. أليب احلجاج، يوسف بن دوناس الفندالوي. مسائل اخلالف

وزارة األوقاف والشؤون . م١٩٩٤/هـ١٤١٩الطبعة األوىل . حممد البوشيخي
 .اإلسالمية املغربية

حممد األمني . د: حتقيق. أليب سعيد الرباذعي. التهذيب يف اختصار املدونة -١٠٢
دار البحوث . م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة األوىل . ولد حممد سامل بن الشيخ

 .ديب. للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث

بن ناصر ال .نسام وألقام وكناهموضيح املشتبه يف ضبط أمساء الرواة وأت -١٠٣
. حممد نعيم العرقسوسي: حتقيق.  حممد بن عبد اهللا بن حممد الدمشقي:الدين

 . بريوت.مؤسسة الرسالة. م١٩٩٣الطبعة األوىل 

. د: حتقيق. املناوي الرؤوف عبد مدحمل. التعاريف مهمات على التوقيف -١٠٤
 .الفكر دار /املعاصر لفكرا دار. هـ١٤١٠الطبعة األوىل . حممد رضوان الداية

  .دمشق /بريوت
ناصر الدين أمحد بن حممد : البن املنير. التيسري العجيب يف تفسري الغريب -١٠٥

دار الغرب . م١٩٩٤الطبعة األوىل. سليمان مال إبراهيم أوغلو: حتقيق. املالكي
 .بريوت. اإلسالمي

بن حممد ا سليمان بن عبد اهللال. تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد -١٠٦
عامل . م١٩٩٩الطبعة األوىل . حممد أمين الشرباوي: حتقيق. بن عبد الوهاب

 . بريوت–الكتب 

 ث

هـ ١٣٩٥الطبعة األوىل . حممد بن حبان البسيتأليب حامت، . الثقات -١٠٧
 .بريوت. دار الفكر. السيد شرف الدين أمحد: حتقيق. م١٩٧٥

. السميع اآليب األزهري لصاحل عبد .الثمر الداين شرح رسالة القريواين -١٠٨
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  .بريوت. املكتبة الثقافية
أليب . الثمر الداين يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين -١٠٩

الطبعة األوىل . حيىي مراد. د: حتقيق. حممد، عبد اهللا بن أيب زيد القرياين
 .القاهرة. دار احلديث. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

  ج
ن عثمان بن عمر بن أيب بكر بن أليب عمرو مجال الدي. جامع األمهات -١١٠

هـ ١٤٢٥: بدر العمراين ، الطبعة األوىل : ، حتقيق )هـ٦٤٦ت (احلاجب املالكي 
 .، دار الكتب العلمية ، بريوت 

: طبعة . مد بن جرير الطربيحمل .جامع البيان عن تأويل آي القرآن -١١١
 .لبنان .  بريوت.دار الفكر)هـ١٤٠٥(

أليب .  الصحيح واملعلول وما عليه العملاجلامع املختصر من السنن ومعرفة -١١٢
أمحد حممد شاكر، وفؤاد : حتقيق. عيسى، حممد بن عيسى بن سورة الترمذي

 .مكتبة مصطفى البايب احلليب. عبد الباقي، وإبراهيم عطوة

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -١١٣
حمب الدين : حتقيق. د بن إمساعيل البخاريأليب عبد اهللا، حمم. وسننه وأيامه

 .القاهرة. املكتبة السلفية. هـ١٤٠٠الطبعة األوىل . اخلطيب

.  حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، عبد اهللايبأل .اجلامع ألحكام القرآن -١١٤
  :  بتحقيقوطبعة أخرى. القاهرة.دارالشعب). بدون(الطبعة 

 .لبنان . بريوت. مؤسسة الرسالة. ـه١٤٢٧الطبعة األوىل . عبد اهللا التركي. د

 ألمحد بن القاضي .جذوة االقتباس يف ذكر من حلّ من األعالم مدينة فاس -١١٥
 .الرباط. دار املنصور. م١٩٧٣) بدون(الطبعة ). هـ١٠٢٥ت (املكناسي 

. حممد بن إدريس الرازيبن عبد الرمحن البن أيب حامت، . اجلرح والتعديل -١١٦
 . بريوت.دار إحياء التراث العريب. ١٩٥٢ - ١٢٧١الطبعة األوىل 
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دار العلم  . هـ١٩٦٦الطبعة األوىل . حملمد سالمة النحال. جغرافية فلسطني -١١٧
 .بريوت. للماليني

الء األفهام يف فضل الصالة على خري األنام -١١٨ حملمد بن أيب بكر ابن قيم . جِ
 الطبعة. شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط: حتقيق). هـ٧٥١ت (اجلوزية 

 .الكويت. دار العروبة. م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الثانية 

. م١٩٨٧الطبعة األوىل . رمزي منري بعلبكي: حتقيق.  البن دريد.مجهرة اللغة -١١٩
  . بريوت.دار العلم للماليني

. ناجي حسن: حتقيق). هـ٢٠٤ت ( هلشام بن حممد الكليب .مجهرة النسب -١٢٠
 .بريوت. مؤسسة الرسالة. هـ١٤١٣الطبعة الثانية 

ت (أليب حممد، علي بن أمحد بن حزم األندلسي .  أنساب العربمجهرة -١٢١
 .بريوت. دار الكتب العلمية. م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨) بدون(الطبعة ). هـ٤٥٦

الطبعة األوىل . قاسم علي سعد: للدكتور. اجلمهرة يف تراجم الفقهاء املالكية -١٢٢
 .ديب. دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث. م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

الطبعة . حممد خري هيكل: للدكتور. اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية -١٢٣
 .بريوت. دار البيارق. هـ١٤١٤األوىل 

 تيمية بن احلليم عبد بن محدأل. املسيح دين بدل ملن الصحيح اجلواب -١٢٤
. د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر. ود. علي حسن ناصر. د: حتقيق. احلراين

  .الرياض .العاصمة دار. هـ١٤١٤وىل الطبعة األ. محدان حممد

: حتقيق. حلسن بن حممد املشاط. اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة -١٢٥
دار الغرب . م١٩٩١/هـ١٤٠١١الطبعة الثانية . عبد الوهاب أبو سليمان. د

 .بريوت. اإلسالمي

 ح

 ه أيب املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقرد(ابن عابدين حاشية  -١٢٦
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دار الفكر . م٢٠٠٠هـ ١٤٢١) بدون(الطبعة . )هـ١٢٥٢ (بن عابدينال. )حنيفة
 .بريوت.  للطباعة والنشر

. حملمد بن عبد اهللا اخلرشي املالكي. حاشية اخلرشي على خمتصر خليل -١٢٧
. دار الكتب العلمية. م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة األوىل . زكريا عمريات: حتقيق
 .بريوت

: وامشه. حملمد بن عرفة الدسوقي. لشرح الكبريحاشية الدسوقي على ا -١٢٨
دار . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥الطبعة األوىل . الشرح الكبري أليب الربكات، أمحد الدردير

 .بريوت. الفكر

. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين لرسالة ابن أيب زيد القرياوين -١٢٩
. بريوت. ر الفكردا. م١٩٩٨/هـ١٤١٨الطبعة األوىل . لعلي الصعيدي املالكي

 .بريوت. دار الفكر. هـ١٤١٢الطبعة . يوسف الشيخ البقاعي: وطبعة أخرى بتحقيق

م ، مكتبة ١٩٩٢/هـ١٤١٢الطبعة األوىل .  عبد اهللا بن حممد الطيار .احلج  -١٣٠
 . الرياض ، السعودية . التوبة 

عبد : حتقيق. أليب حممد، علي بن أمحد ابن حزم الظاهري. حجة الوداع -١٣١
مركز البحوث . م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة األوىل . ن مالحقي التركمايناحلق ب

 .بريوت. دار ابن حزم. والدراسات بالسويد

مهدي حسن : حتقيق. مد بن احلسن الشيباينحمل. حلجة على أهل املدينةا -١٣٢
  . بريوت.عامل الكتب. هـ١٤٠٣الطبعة الثالثة . الكيالين القادري

. بن احلسن بن فورك األصبهاينأليب بكر حممد . احلدود يف األصول -١٣٣
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. ١٩٩٩الطبعة األوىل . حممد السليماين: حتقيق

جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب . حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة -١٣٤
) بدون(الطبعة . حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق). هـ٩١١ت (بكر السيوطي 

 .مصر.  العريبدار إحياء الكتاب. هـ١٣٨٧

 حملمد بن حممد األندلسي الوزير .احللل السندسية يف األخبار التونسية -١٣٥
الطبعة األوىل . حممد احلبيب اهليلة/ تقدمي وحتقيق). هـ١١٤٩ت (السراج 



 
 

  
 

٧٨٢  

 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٨٥

 .  أمحد بن عبد اهللا األصبهاين، نعيميبأل. حلية األولياء وطبقات األصفياء -١٣٦
 . بريوت.دار الكتاب العريب. هـ١٤٠٥عة الرابعة الطب

كمال الدين، أليب البقاء، حممد بن موسى بن عيسى . حياة احليوان الكربى -١٣٧
املكتبة . م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤. حممد عبد القادر الفاضلي: حتقيق. الدمريي
 .بريوت. العصرية

تصف املغرب األدىن منذ إمتام الفتح وحىت من (احلياة العلمية يف إفريقية -١٣٨
. هـ١٤١٩الطبعة األوىل . يوسف بن أمحد حوالة. د). القرن اخلامس اهلجري

 .جامعة أم القرى مبكة حرسها اهللا

 خ

أيب يعلى، أمحد بن حممد العبدي : البن الصواف. اخلصال الصغري -١٣٩
دار . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الطبعة األوىل . جالل علي اجلهاين: حتقيق. البصري

 .بريوت. البشائر اإلسالمية

. د: حتقيق. أليب بكر، حممد بن يبقى بن زرب القرطيب املالكي. صالاخل -١٤٠
وزراة األوقاف والشؤون . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الطبعة األوىل . عبد احلميد العلمي
 .اإلسالمية املغربية

 د

الطبعة .  جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي.الدر املنثور يف التفسري باملأثور -١٤١
 .تبريو. دار الفكر. م١٩٩٣األوىل 

. خليفة بابكر احلسن: لألستاذ الدكتور. دراسات يف تاريخ املذهب املالكي -١٤٢
  .مصر. مكتبة الزهراء. م٢٠٠١/هـ١٤٢٣الطبعة األوىل 

سعيد . د: ترمجة. مليكلوش موراين. دراسات يف مصادر الفقه املالكي -١٤٣
/ هـ١٤٠٩الطبعة األوىل . عمر صابر عبد اجلليل وحممود رشاد حنفي. حبريي ود
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 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٨٨

الطبعة . حممد السيد اجلليند.  د:مجع. دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيمية -١٤٤
  . دمشق. مؤسسة علوم القرآن. هـ١٤٠٤الثانية 

محدي عبد . د. دليل السالك للمصطلحات واألمساء يف فقه اإلمام مالك -١٤٥
 .قاهرةال. مكتبة ابن سينا). بدون(الطبعة . املنعم شليب

الطبعة . محادي الساحلي/ نقله إىل العربية. للهادي إدريس. الدولة الصنهاجية -١٤٦
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٢) بدون(

. هـ١٤٢٧الطبعة األوىل . علي بن حممد الصاليب. لـ د. الدولة الفاطمية -١٤٧
 . مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع

ضي إبراهيم بن نور الدين ابن للقا. الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب -١٤٨
دار . م١٩٩٦/هـ١٤١٧الطبعة األوىل . مأمون اجلنان: حتقيق. فرحون املالكي
 .بريوت. الكتب العلمية

١٤٩- ين اخلالص أو إرشاد اخللق إىل دين احلقحملمود حممد خطاب . الد
الطبعة اخلامسة . أمني حممود خطاب ويوسف أمني خطاب: حتقيق. السبكي
 .بة احملمودية السبكيةاملكت. هـ١٤١١

 ذ

). هـ٥٤٢ت (لعلي بن بسام الشنتريين . الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة -١٥٠
 .دار الثقافة بريوت). بدون(الطبعة . إحسان عباس. د: حتقيق

حممد حجي . د: حتقيق. لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف. الذخرية -١٥١
. ار الغرب اإلسالميد. م١٩٩٤الطبعة األوىل . وسعيد أعراب وحممد بوخبزة

 .بريوت

  ر

).  حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار : (رحلة ابن بطوطة  -١٥٢
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 . مؤسسة الرسالة بريوت. هـ١٣٩٩الطبعة الثانية . املنتصر علي الكتاين: حتقيق

. أليب عبد اهللا، حممد العبدري احليحي ). الرحلة املغربية: (رحلة العبدري  -١٥٣
وزارة الدولة املكلفة بالشؤون ). بدون(الطبعة .  الفاسيحممد: حتقيق وتعليق

 . الرباط. الثقافية والتعليم األصلي

. دار املعرفة.  ألمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين.الرد على املنطقيني -١٥٤
 .بريوت

غرر املقالة مع . أليب حممد، عبد اهللا بن أيب زيد القريواين. الرسالة الفقهية -١٥٥
. د: حتقيق. أليب عبد اهللا، حممد بن منصور املغراوي. الرسالةيف شرح غريب 
. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٧الطبعة الثانية . حممد أبو األجفان. اهلادي محو ود

 .بريوت

علي احلسن بن شهاب احلسن العكربي أليب . رسالة يف أصول الفقه -١٥٦
-هـ١٤١٣ ألوىلالطبعة ا. موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر.د: حتقيق. احلنبلي
 . مكة املكرمة،املكتبة املكية. م١٩٩٢

بن اتاج الدين عبد الوهاب بن علي ل. رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب -١٥٧
. علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود: حتقيق. عبد الكايف السبكي

 . بريوت–عامل الكتب . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة األوىل 

لعبد الرمحن بن عبد اهللا . النبوية البن هشامالروض األنف يف تفسري السرية  -١٥٨
هيلي دار ). ت. ن(الطبعة . طه عبد الرؤوف سعد: حتقيق. بن أمحد اخلثعمي الس

 .بريوت. الفكر

: حتقيق. احلِمريي املنعم عبد بن مدحمل. األقطار خرب يف املعطار الروض -١٥٩
 .بريوت .للثقافة ناصر مؤسسة. م١٩٨٠الطبعة الثانية . عباس إحسان

الطبعة . النوويحملي الدين حيىي بن شرف . وضة الطالبني وعمدة املفتنير -١٦٠
 .بريوت. املكتب اإلسالمي. هـ١٤٠٥الثانية 

ملوفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة . روضة الناظر وجنة املُناظر -١٦١
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الطبعة الرابعة . عبد الكرمي بن علي النملة. د: حتقيق). هـ٦٢٠ت (املقدسي 
 .الرياض.  الرشدمكتبة. هـ١٤١٦

 ز

الطبعة . اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبدل. التفسري علم يف املسري زاد -١٦٢
 .بريوت .اإلسالمي املكتب. هـ١٤٠٤الثالثة 

ت ( حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية .زاد املعاد يف خري هدي العباد -١٦٣
ة عشر الطبعة الرابع. شعيب األرنؤوط وعبد القادر األرنؤوط: حتقيق). هـ٧٥١
  .بريوت. مؤسسة الرسالة. م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧

. حممد بن أمحد األزهري أليب منصور، .الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي -١٦٤
وزارة األوقاف والشئون . حممد جرب األلفي. د: حتقيق. هـ١٣٩٩الطبعة األوىل 

 . الكويت.اإلسالمية

. م١٩٩٦الثة الطبعة الث. أمحد بن احلسني البيهقيأليب بكر، . الزهد الكبري -١٦٥
 . بريوت.مؤسسة الكتب الثقافية. عامر أمحد حيدر: حتقيق

 س

حملمد ناصر الدين . سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -١٦٦
 .الرياض. مكتبة دار املعارف. هـ١٤١٥الطبعة األوىل . األلباين

حملمد ناصر . سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة -١٦٧
 .الرياض. مكتبة املعارف. م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الطبعة الثانية . الدين األلباين

حممد حميي الدين : حتقيق. لسليمان بن األشعث السجستاين. سنن أيب داود -١٦٨
  .املكتبة التجارية الكربى مبصر. م١٩٥٠هـ ١٣٦٩الطبعة الثانية . عبد احلميد

: حتقيق. غدادي بن عمر الدارقطين البأليب احلسن، علي. سنن الدارقطين -١٦٩
 .دار املعرفة. ١٩٦٦ – ١٣٨٦ الطبعة األوىل. السيد عبد اهللا هاشم مياين املدين

 . بريوت
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حممد : حتقيق.  البيهقيمحد بن احلسني بن علي بن موسىأل. السنن الكربى -١٧٠
 . مكة املكرمة. مكتبة دار الباز.١٩٩٤ – ١٤١٤عبد القادر عطا 

: حتقيق. محد بن شعيب النسائيأيب عبد الرمحن أل. سنن النسائي الكربى -١٧١
 – ١٤١١ األوىل الطبعة. سيد كسروي حسن، عبد الغفار سليمان البنداري .د

 .بريوت. دار الكتب العلمية. هـ١٩٩١

حبيب الرمحن : حتقيق . سعيد بن منصور اخلراساينل. نن سعيد بن منصورس -١٧٢
. د: ى بتحقيقوطبعة أخر. اهلند. الدار السلفيةهـ ١٤٠٣الطبعة األوىل . األعظمي

 . الرياض.دار العصيمي. هـ١٤١٤الطبعة األوىل . سعد بن عبد اهللا آل محيد

  حممد فؤاد : حتقيق. القزويينابن ماجه مد بن يزيد  حمل.السنن -١٧٣
 .بريوت. دار الفكر. عبد الباقي

: حتقيق. مد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيبحمل. سري أعالم النبالء -١٧٤
 . بريوت.مؤسسة الرسالة. هـ١٤١٣الطبعة التاسعة . شعيب األرنؤوط وآخرين

الدار . م١٩٨١) بدون(الطبعة .  حملمد العروسي املطوي.سرية القريوان -١٧٥
  .تونس. العربية للكتاب

  ش

حملمد بن حممد بن عمر قاسم . شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -١٧٦
دار الكتب . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الطبعة األوىل . عبد ايد خيايل: حتقيق. خملوف
 .بريوت. العلمية

ابن العماد عبد احلي بن أمحد  ل.شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -١٧٧
 الطبعة األوىل. حممود األرناؤوط وعبد القادر األرنؤوط:  حتقيق.ياحلنبل
  . دمشق. دار بن كثري.هـ١٤٠٦

ت ( أليب عبد اهللا، حممد بن علي بن عمر التميمي املازري .شرح التلقني -١٧٨
دار الغرب . م١٩٩٧الطبعة األوىل . حممد املختار السالمي: حتقيق). هـ٥٣٦

 .بريوت. اإلسالمي
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أبو الفضل : حتقيق. للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي. شرح الرسالة -١٧٩
مركز التراث الثقايف . م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة األوىل . . أمحد بن علي الدمياطي

 .تبريو.  دار ابن حزم–الدار البيضاء . املغريب

الطبعة . حملمد بن عبد الباقي الزرقاين. شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك -١٨٠
 .بريوت. دار الكتب العلمية. م١٩٩٠/ هـ١٤١١األوىل 

زهري الشاويش وشعيب : حتقيق. للحسني بن مسعود البغوي. شرح السنة -١٨١
 .بريوت. املكتب اإلسالمي. م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة الثانية . األرناؤط

الطبعة األوىل  .محد بن عبد احلليم بن تيمية احلراينأل. دة يف الفقهشرح العم -١٨٢
 . الرياض–مكتبة العبيكان . سعود بن صاحل العطيشان. د: حتقيق. هـ١٤١٣

. مصطفى أمحد الزرقا: تقدمي. ألمحد بن حممد الزرقا. شرح القواعد الفقهية -١٨٣
 .دمشق. ر القلمدا. هـ١٤٠٩الطبعة الثانية . عبد الستار أبو غدة. د: مراجعة

: حتقيق). هـ١٢٠١ت (لسيدي أمحد الدردير أيب الربكات . الشرح الكبري -١٨٤
 .بريوت. دار الفكر). بدون(الطبعة . حممد عليس

: حتقيق.  أليب عبد اهللا حممد األنصاري الرصاع.شرح حدود ابن عرفة -١٨٥
دار الغرب . م١٩٩٣الطبعة األوىل . حممد أبو األجفان والطاهر املعموري

 .بريوت. مياإلسال

البن بطال، أيب احلسني علي بن خلف بن . شرح صحيح البخاري -١٨٦
. م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥الطبعة الثالثة . أبو متيم ياسر بن إبراهيم: حتقيق. عبدامللك

 .الرياض. مكتبة الرشد

 حملي  الدين ).املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج (صحيح مسلمشرح  -١٨٧
 . بريوت.دار إحياء التراث العريب. هـ١٣٩٢الطبعة الثانية . النوويحيىي بن شرف 

الطبعة الثانية . حممد حمفوظ: حتقيق. للجبي. شرح غريب ألفاظ املدونة -١٨٨
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥
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. د: حتقيق. لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطويف. شرح خمتصر الروضة -١٨٩
 .بريوت. مؤسسة الرسالة. م١٩٩٨/ هـ١٤١٩الطبعة الثانية . عبد اهللا التركي

 ص

: حتقيق. إلمساعيل بن محاد اجلوهري. الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية -١٩٠
 .بريوت. دار العلم للماليني. ١٩٩٠الطبعة الرابعة . أمحد عبد الغفور عطار

ان:   مع صحيح ابن حبان -١٩١ لألمري عالء الدين . اإلحسان بترتيب صحيح ابن حب
مؤسسة . الطبعة األوىل. شعيب األرنؤوط وحسني أسد: يقحتق. ابن بلبان الفارسي

 . بريوت-الرسالة 

. حملمد بن إسحاق ابن خزمية السلمي النيسابوري. صحيح ابن خزمية -١٩٢
 .املكتب اإلسالمي. هـ١٣٩٠الطبعة األوىل . حممد مصطفى األعظمي. د: حتقيق
 .بريوت

 الطبعة الثالثة.  األلباينمد ناصر الدينحمل. صحيح اجلامع الصغري وزيادته -١٩٣
 .بريوت. املكتب اإلسالمي. هـ١٤١٠

. حملمد ناصر الدين األلباين. صحيح وضعيف الترغيب والترهيب للمنذري -١٩٤
 .الرياض. دار املعارف. ١٤٢١/٢٠٠٠الطبعة األوىل 

الطبعة اجلديدة . حملمد ناصر الدين األلباين. صحيح وضعيف سنن ابن ماجه -١٩٥
 .الرياض. عارفمكتبة امل. م١٩٩٧هـ ١٤١٧األوىل 

الطبعة .  حملمد ناصر الدين األلباين.صحيح وضعيف سنن أيب داود -١٩٦
 . الرياض. مكتبة املعارف. م١٩٩٨/ هـ١٤١٩اجلديدة األوىل 

 حملمد ناصر الدين األلباين الطبعة اجلديدة .صحيح وضعيف سنن الترمذي -١٩٧
 .الرياض. مكتبة املعارف. م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠األوىل 

الطبعة اجلديدة . حملمد ناصر الدين األلباين. ئيصحيح وضعيف سنن النسا -١٩٨
 .الرياض. مكتبة املعارف. م١٩٩٨/ هـ١٤١٩األوىل 
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 أليب القاسم، خلف بن عبد امللك بن .الصلة يف تاريخ علماء األندلس -١٩٩
صالح الدين . د: قدم له وضبطه وشرحه ووضع فهارسه). هـ٥٧٨ت (بشكوال 
 .بريوت. ة العصريةاملكتب. هـ١٤٢٣الطبعة األوىل . اهلواري

الشهري  أيوب بكر أيب بن مدحمل. واملعطلة اجلهمية على املرسلة الصواعق -٢٠٠
. هـ١٤١٨الطبعة الثالثة . علي بن حممد الدخيل اهللا. د: حتقيق. بابن قيم اجلوزية

 .الرياض. دار العاصمة. م١٩٩٨

 ط

اإلمام طبق األرطاب فيما اقتطفناه من مسانيد األئمة وكتب مشاهري املالكية و -٢٠١
عبد اهللا بن . د: حتقيق. حملمد بن عبد اهللا بن إمساعيل احلسين العلوي. احلطّاب

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية . م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الطبعة األوىل . إدريس ميغا
 .املغربية

. شهبة قاضي بن عمر بن حممد بن أمحد بن بكرأليب . الشافعية طبقات -٢٠٢
 .بريوت .الكتب عامل. هـ١٤٠٧الطبعة األوىل . ناحلافظ عبد العليم خا. د: حتقيق

خليل : حتقيق. إبراهيم بن علي الشريازيأليب إسحاق، . طبقات الفقهاء -٢٠٣
 .  بريوت.دار القلم. امليس

دار ). ت. ن(الطبعة . مد بن سعد البصري الزهريحمل. لطبقات الكربىا -٢٠٤
 .بريوت. صادر

ت ( بكر ابن قيم اجلوزية حملمد بن أيب. الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية -٢٠٥
 .القاهرة. مطبعة املدين. حممد مجيل غازي. د: حتقيق). هـ٧٥١

لنجم الدين أيب حفص عمر بن حممد . طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية -٢٠٦
دار . م١٩٩٥/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل . خالد العك: ضبط وتعليق. النسفي
  .عمان. النفائس

 ع



 
 

  
 

٧٩٠  

ة الربوق يف مجع ما يف ا -٢٠٧ دموع املفروقعأليب العباس .ملذهب من ا 
الطبعة األوىل . محزة أبو فارس: دراسة وحتقيق. أمحد بني حيىي الونشريين

 .لبنان. دار الغرب اإلسالمي، بريوت. م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

جلالل الدين عبد اهللا بن جنم . عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة -٢٠٨
دار الغرب . هـ١٤٢٣الطبعة األوىل . مد حلمرمحيد بن حم. د.أ: حتقيق. بن شاس
 .بريوت. اإلسالمي

عامل . هـ١٤٠٩الطبعة األوىل .  طالب القاضيأليب. علل الترمذي الكبري -٢٠٩
 .  وآخرينصبحي السامرائي:  حتقيق.  بريوت.مكتبة النهضة العربية / الكتب

ث دار إحياء الترا. لبدر الدين العيين. عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٢١٠
 .العريب

حملمد النيفر، وتذييل . عنوان األريب عما نشأ بالبالد التونسية من عامل أديب -٢١١
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٦الطبعة األوىل . علي النيفر: ابنه

إبراهيم . مهدي املخزومي ود. د: حتقيق. لخليل بن أمحد الفراهيديل. العني -٢١٢
 .هلاللدار ومكتبة ا). ت. ن(الطبعة . السامرائي

امباي : حتقيق. للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي. عيون االس -٢١٣
 .الرياض. مكتبة الرشد. م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الطبعة األوىل . كيباكاه

 غ

سليمان بن إبراهيم . د: حتقيق. براهيم بن إسحاق احلريبإل. غريب احلديث -٢١٤
 . مكة املكرمة.جامعة أم القرى. هـ١٤٠٥الطبعة األوىل . العايد

: حتقيق. بن اجلوزياالفرج عبد الرمحن بن علي أليب . ريب احلديثغ -٢١٥
 دار الكتب .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل . الدكتور عبد املعطي أمني القلعجي

 .العلمية بريوت

حممد عبد . د: حتقيق. القاسم بن سالم اهلرويأليب عبيد، . غريب احلديث -٢١٦
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 . بريوت.اب العريبدار الكت. هـ١٣٩٦الطبعة األوىل . املعيد خان

: حتقيق. عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوريأليب حممد، . غريب احلديث -٢١٧
 .  بغداد.مطبعة العاين. ١٣٩٧ الطبعة األوىل. عبد اهللا اجلبوري. د

للقاضي عياض بن موسى السبيت . فهرست شيوخ القاضي عياض. الغنية -٢١٨
.  مكتبة الثقافة الدينية.هـ١٤٢٣الطبعة األوىل . علي عمر. د: حتقيق). هـ٥٤٤(

 .بورسعيد

 ف

الطبعة الثانية . حممود بن عمر الزخمشريجلار اهللا . الفائق يف غريب احلديث -٢١٩
. دار املعرفة. علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيق). ت. ن(

 .بريوت

محيد . د: مجع وتقدمي. البن أيب زيد القريواين. فتاوى ابن أيب زيد القريواين -٢٢٠
 .دار الغرب اإلسالمي. هـ٢٠٠٤الطبعة . الطبعة . حممد حلمر

: تقدمي.  ألمحد بن حجر العسقالين.فتح الباري بشرح صحيح البخاري -٢٢١
/ هـ١٤٠٩الطبعة الثانية . حممد فؤاد عبد الباقي: ترقيم. حمب الدين اخلطيب

 .القاهرة. دار الريان. م١٩٨٨

حملمد بن عبد الرمحن . الربفتح الرب يف الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد  -٢٢٢
. جمموعة التحف النفائس الدولية. م١٩٩٦/ هـ١٤١٦الطبعة األوىل . املغراوي

 .عمان

اين على نظم رسالة ابن أيب زيد القريواين -٢٢٣ اه . الفتح الربحملمد أمحد الد
دار ابن . م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة األوىل . علي العمري. د: حتقيق. الشنقيطي

 .بريوت. حزم

 طاهر بن القاهر عبدأليب منصور . الناجية الفرقة وبيان الفرق بني قالفر -٢٢٤
  .بريوت .اجلديدة اآلفاق دار. م١٩٧٧الطبعة الثانية . البغدادي
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غالب . لـ د. فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم، وبيان موقف اإلسالم منها -٢٢٥
 .دمنهور. دار لينة. م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة اخلامسة . عواجي

عبد اهللا بن عبد احملسن . د: حتقيق. بن سليمان املرداويلعلي . الفروع -٢٢٦
 .بريوت. مؤسسة الرسالة. م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة األوىل . التركي

. د: حتقيق. محد بن علي الرازي اجلصاصأل. الفصول يف علم األصول -٢٢٧
وزارة األوقاف والشئون . هـ١٤٠٥الطبعة األوىل . عجيل بن جاسم النشمي

 . الكويت.اإلسالمية

عدنان عبد : حتقيق. أمحد بن احلسني البيهقيأليب بكر، . فضائل األوقات -٢٢٨
 . مكة املكرمة.مكتبة املنارة. ١٤١٠الطبعة األوىل . الرمحن القيسي

الطبعة الرابعة . وهبة الزحيلي: للدكتور. الفقه اإلسالمي وأدلته -٢٢٩
 .دمشق. دار الفكر. م١٩٩٧/هـ١٤١٨

الطبعة األوىل . للمهدي الوايف. مام مالكفقه الفقهاء السبعة وأثره يف فقه اإل -٢٣٠
 . القاهرة. مكتبة التراث اإلسالمي. م١٩٩٩/هـ١٤١٩

. حممد بن عبد العزيز اللحيدان: للدكتور. فقه عطاء بن أيب رباح يف املناسك -٢٣١
 ).د. ن. (م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة األوىل 

ثعاليب حملمد بن احلسن احلجوي ال. الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي -٢٣٢
الطبعة . عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ: خرج أحاديثه وعلق عليه). هـ١٣٧٦ت (

 .القاهرة. مكتبة دار التراث. هـ١٣٩٦األوىل 

أيب : حتقيق). هـ٥٤١ت ( لعبد احلق بن عطية األندلسي .فهرس ابن عطية -٢٣٣
 .تبريو. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٨٣الطبعة الثانية . األجفان وحممد الزاهي

: قدم له وترجم ابنه. حملمد العابد الفاسي. فهرس خمطوطات خزانة القرويني -٢٣٤
املغرب، . دار الكتاب. ١٩٧٩-١٣٩٩الطبعة األوىل . حممد الفاسي الفهري

 .الرباط



 
 

  
 

٧٩٣  

. يوسف علي طويل. د: حتقيق. حممد بن أيب يعقوب: البن الندمي. الفهرست -٢٣٥
 .وتبري. دار الكتب العلمية. م١٩٩٦/هـ١٤١٦الطبعة 

املكتبة التجارية . عبد الرؤوف املناويل. فيض القدير شرح اجلامع الصغري -٢٣٦
 .هـ١٣٥٦ الطبعة األوىل. مصر. الكربى

  ق

القاموس احمليط والقابوس الوسيط اجلامع ملا ذهب من كالم العرب  -٢٣٧
مكتب حتقيق : حتقيق. د الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي. مشاطيط

. مؤسسة الرسالة. م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الطبعة األوىل . ةالتراث يف مؤسسة الرسال
 .بريوت

: حتقيق. أليب بكر ابن العريب املالكي. القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس -٢٣٨
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٢الطبعة األوىل . حممد عبد اهللا ولد كرمي. د

عائشة : قيقحت. أليب عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني. قدوة الغازي -٢٣٩
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٨الطبعة األوىل . السليماين

: حتقيق.  منصور بن حممد السمعاين،املظفرأليب . قواطع األدلة يف األصول -٢٤٠
 –دار الكتب العلمية . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة األوىل . حممد حسن الشافعي

 .بريوت

علي بن عباس البعلي ل. األحكامالقواعد والفوائد األصولية وما يتعلق ا من  -٢٤١
مطبعة . م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥الطبعة األوىل . حممد حامد الفقي: حتقيق. احلنبلي

 . القاهرة.السنة احملمدية

 أليب بكر بن حممد بن عبد املؤمن، املعروف بتقي الدين .القواعد -٢٤٢
. م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الطبعة األوىل . عبد الرمحن الشعالن. د: حتقيق. احلصين

 .الرياض. الرشدمكتبة 

. ن(الطبعة . يمد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطحمل. لقوانني الفقهيةا -٢٤٣
 ). ت
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 ك

أليب حممد، عبد اهللا بن أمحد بن حممد ابن . الكايف يف فقه أمحد بن حنبل -٢٤٤
 .بريوت. املكتب اإلسالمي). ت. ن(الطبعة ). هـ٦٢٠ت (قدامة املقدسي 

، يوسف بن عبد اهللا ابن عبد الرب أليب عمر. الكايف يف فقه أهل املدينة -٢٤٥
 .بريوت. دار الكتب العلمية. م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الطبعة الثالثة . النمري القرطيب

أليب احلسن، علي بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي . الكامل يف التاريخ -٢٤٦
 -١٤٠٧الطبعة األوىل . أيب الفداء عبد اهللا القاضي: حتقيق. ابن األثري اجلزري

 .بريوت. ب العلميةدار الكت. ١٩٨٧

حيىي خمتار : تاهللا بن عدي  عبدللجرجاين، . الكامل يف ضعفاء الرجال -٢٤٧
 . بريوت.دار الفكر. هـ١٤٠٩الطبعة الثالثة . غزاوي

. م١٩٨٣الطبعة األوىل . السعدي جعفر بن علي القاسم يبأل. األفعال كتاب -٢٤٨
  .بريوت .الكتب عامل

. ة مما ليس يف املدونةكتاب احلج من املسائل املستخرجة من األمسع -٢٤٩
كتاب احلج من كتب عبد العزيز بن : ويليه. حملمد بن أمحد بن عبد العزيز العتيب
الطبعة األوىل . ميكلوش موراين: حتقيق. عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون

 .بريوت. دار ابن حزم. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

وسي حممد العر: مراجعة وإكمال.  حلسن حسين عبد الوهاب.كتاب العمر -٢٥٠
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٠) بدون(الطبعة . املطوي وبشري البكوش

. مرمي حممد الدرع: حتقيق). هـ٢٢٤ت ( للقاسم بن سالم .كتاب النسب -٢٥١
 .بريوت. دار الفكر. هـ١٤١٠الطبعة األوىل 

. أليب عبد اهللا املصعب بن عبد اهللا بن مصعب الزبريي. كتاب نسب قريش -٢٥٢
 .القاهرة. دار املعارف). ت. ن(الطبعة الرابعة . روفنيسالليفي ب. إ: حتقيق

 القاسمأليب . التأويل وجوه يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن الكشاف -٢٥٣
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. ن(الطبعة . عبد الرزاق املهدي: حتقيق. اخلوارزمي الزخمشري عمر بن حممود
  .بريوت .العريب التراث إحياء دار). ت

عالء الدين عبد العزيز بن ل. سالم البزدويكشف األسرار عن أصول فخر اإل -٢٥٤
 -هـ ١٤١٨ الطبعة األوىل .عبد اهللا حممود حممد عمر: حتقيق. أمحد البخاري

  . بريوت،دار الكتب العلمية. م١٩٩٧

مصطفى بن عبد اهللا : حلاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٢٥٥
 .بريوت. الفكردار . م١٩٩٤/هـ١٤١٤الطبعة األوىل . الرومي احلنفي

حملمد الطاهر ابن . كشف املغطى يف املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطا -٢٥٦
. دار سحنون. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة الثانية . طه التونسي. د: حتقيق. عاشور
 .القاهرة.  دار السالم–تونس

. البن فرحون املالكي. كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب -٢٥٧
دار . م١٩٩٠الطبعة األوىل . عبد السالم الشريف.  ودمحزة أبو فارس: حتقيق

 .بريوت. الغرب اإلسالمي

تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين ل. ختصاركفاية األخياريف حل غاية اال -٢٥٨
علي عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب :  حتقيق.احلصيين الدمشقي الشافعي

 . دمشق–دار اخلري . م١٩٩٤الطبعة األوىل . سليمان

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب :   املطبوع مع ة الطالب الرباينكفاي -٢٥٩
الطبعة األوىل . لعلي الصعيدي املالكي. الرباين لرسالة ابن أيب زيد القرياوين

يوسف الشيخ : وطبعة أخرى بتحقيق. بريوت. دار الفكر. م١٩٩٨/هـ١٤١٨
 .بريوت. دار الفكر. هـ١٤١٢الطبعة . البقاعي

عدنان . د: حتقيق.  البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفويأليب. الكليات -٢٦٠
. مؤسسة الرسالة. م١٩٩٣/ هـ١٤١٣الطبعة الثانية . درويش، حممد املصري

 .بريوت
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 ل

 علي بن أيب الكرم حممد بن ،احلسنأليب . اللباب يف ذيب األنساب -٢٦١
  .ت بريو.دار صادر. م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل . حممد الشيباين اجلزري

أمني : حتقيق. حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي: البن منظور. لسان العرب -٢٦٢
. م١٩٩٦/هـ١٤١٦الطبعة األوىل . حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي

 .بريوت. دار إحياء التراث العريب

الطبعة األوىل . الشريازي علي بن إبراهيم إسحاق أليب. الفقه أصول يف اللمع -٢٦٣
  .بريوت .العلمية كتبال دار. هـ١٤٠٥

  م

الطبعة . عمر اجليدي: للدكتور. مباحث يف املذهب املالكي باملغرب -٢٦٤
 )بدون: (الناشر . م١٩٩٣األوىل 

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن أليب إسحاق، . املبدع يف شرح املقنع -٢٦٥
 . بريوت–املكتب اإلسالمي . هـ١٤٠٠الطبعة األوىل  .مفلح احلنبلي

حممد فؤاد . د: حتقيق.  عبيدة، معمر بن املثىن التميميأليب. جماز القرآن -٢٦٦
 .القاهرة. مكتبة اخلاجني). بدون(الطبعة . سزكني

أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب  ). سنن النسائي( اتىب من السنن  -٢٦٧
: تصوير) م١٤٠٦/١٩٨٦(الطبعة الثانية . عبد الفتاح أبو غدة: حتقيق . النسائي

حبلب. ةمكتب املطبوعات اإلسالمي. 

جملة حبثية علمية شرعية حمكّمة، . هـ١٤٢٢رجب ) ٢٣عدد  (جملة احلكمة -٢٦٨
 .بريطانيا. نصف سنوية، تصدر من ليدز 

الطبعة األوىل . علي بن أيب بكر اهليثميل. جممع الزوائد ومنبع الفوائد -٢٦٩
 . بريوت/ القاهرة.دار الكتاب العريب / دار الريان للتراث. هـ١٤٠٧

الطبعة . شهاب الدين أبو عمر: حتقيق. د بن فارس الرازيألمح. جممل اللغة -٢٧٠
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  .بريوت. دار الفكر للطباعة والنشر. هـ١٤١٤األوىل 
الطبعة األوىل . النووي حملي الدين حيىي بن شرف . شرح املهذباموع -٢٧١

 . بريوت.دار الفكر. م١٩٩٧

عمر : للدكتور. حماضرات يف تاريخ املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي -٢٧٢
 . منشورات عكاظ). بدون(الطبعة . يدياجل

أليب حممد، عبد احلق بن عطية . احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -٢٧٣
. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة الثانية . الرحالة الفاروق وآخرين: حتقيق. األندلسي

 .دولة قطر. مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 . بكر بن العريب املعافري املالكيلقاضي أيب ل.حملصول يف أصول الفقها -٢٧٤
دار . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل . سعيد فودةوحسني علي اليدري : حتقيق
 . عمان،البيارق

عبد احلميد : قيقحت. علي بن إمساعيل بن سيده ل.احملكم واحمليط األعظم -٢٧٥
  بريوت . دار الكتب العلمية. م٢٠٠٠ األوىل الطبعة. هنداوي

 . علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهرييب حممد، أل. احمللى باآلثار -٢٧٦
 . بريوت.دار اآلفاق اجلديدة. جلنة إحياء التراث العريب: حتقيق

. للصاحب بن عباد أيب القاسم إمساعيل بن عباد الطالقاين. احمليط يف اللغة -٢٧٧
 .بريوت. عامل الكتب. هـ١٤١٤الطبعة األوىل . حممد حسني آل ياسني: حتقيق

حممود : حتقيق. مد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازيحمل. حاحخمتار الص -٢٧٨
 .  بريوت.مكتبة لبنان ناشرون. ١٩٩٥ – ١٤١٥. خاطر

 إلبراهيم املختار .املدخل الوجيز يف اصطالحات مذهب السادة املالكية -٢٧٩
 .مصر اجلديدة. مكتبة النور). بدون(الطبعة . أمحد عمر اجلربيت الزيلعي

. لعبد اهللا بن حممد الشمراين. رات الفقهية منوذجااملدخل إىل علم املختص -٢٨٠
 .الرياض. دار طيبة. م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعة األوىل 
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. عبد القادر بن بدران الدمشقيل. املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -٢٨١
مؤسسة . هـ١٤٠١ الطبعة الثانية. عبد اهللا بن عبد احملسن التركي. د: حتقيق
 .  بريوت،الرسالة

مطبعة . هـ١٣٢٣الطبعة األوىل .  األصبحيالك بن أنسمل. نة الكربىملدوا -٢٨٢
أمحد عبد : وطبعة أخرى بتحقيق.  بريوت.دار صادر: تصوير. دار السعادة مبصر

 .بريوت. دار الكتب العلمية. م١٩٩٤/هـ١٤١٥الطبعة األوىل . السالم

حملمد املختار . املذهب املالكي، مدارسه ومؤلفاته، خصائصه ومساته -٢٨٣
. مركز رايد للتراث والتاريخ. م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣الطبعة األوىل . مد املاميحم
 .العني

. أليب عبد اهللا، حممد بن راشد القفصي. املذهب يف ضبط مسائل املذهب -٢٨٤
أبو . امع الثقايف). ت. ن(الطبعة . حممد بن اهلادي أبو األجفان. د: حتقيق
 .ظيب

علي بن أليب حممد، . عتقاداتراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالم -٢٨٥
 . بريوت.دار الكتب العلمية). بدون: (الطبعة . بن حزم الظاهرياأمحد 

ت  (الرازي إدريس بن حممد بن الرمحن عبدالبن أيب حامت . املراسيل -٢٨٦
. مؤسسة الرسالة. هـ١٣٩٧الطبعة . قوجاين اهللا نعمة اهللا شكر: حتقيق). هـ٣٢٧٩
 .بريوت

شعيب : حتقيق .سليمان بن األشعث السجستاينأليب داود، . املراسيل -٢٨٧
 . بريوت. مؤسسة الرسالة. ١٤٠٨ الطبعة األوىل. األرناؤوط

 لعبد املؤمن بن عبد احلق .مراصد األطالع على أمساء األماكن والبقاع -٢٨٨
دار . م١٩٥٤هـ ١٣٧٣الطبعة األوىل . علي بن حممد البجاوي: حتقيق. البغدادي
  .بريوت. املعرفة

: حتقيق. علي بن سلطان القاريللمال . تيح شرح مشكاة املصابيحمرقاة املفا -٢٨٩
 .  بريوت.دار الكتب العلمية. م٢٠٠١/هـ١٤٢٢الطبعة األوىل . مجال عيتاين



 
 

  
 

٧٩٩  

حملمد بن رزق بن طرهوين وحكمت بشري . مرويات اإلمام مالك يف التفسري -٢٩٠
 .لرياضا. دار املؤيد للنشر والتوزيع. م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الطبعة األوىل . ياسني

أليب الفيض، أمحد بن حممد . مسالك الداللة يف شرح مسائل الرسالة -٢٩١
الطبعة الثانية . عبداجلليل عبد السالم: حتقيق. الصيدق الغماري

 .بريوت. دار الكتب العلمية. م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

للقاضي أيب بكر حممد بن عبد اهللا ابن . املسالك يف شرح موطأ مالك -٢٩٢
. سني السليماين وعائشة بنت احلسني السليماينحممد بن احل: حتقيق. العريب

 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة األوىل 

.  حممد بن عبد اهللا النيسابوري، عبد اهللايبأل .املستدرك على الصحيحني -٢٩٣
. دار الكتب العلمية. هـ١٤١١الطبعة األوىل . مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق
 .بريوت

: حتقيق. الغزايل حممد بن حممدأليب حامد . األصول معل يف املستصفى -٢٩٤
. العلمية الكتب دار. هـ١٤١٣الطبعة األوىل . حممد عبد السالم عبد الشايف

 .بريوت

عامر : حتقيق. علي بن اجلعد البغداديأليب احلسن، . مسند ابن اجلعد -٢٩٥
 . بريوت. مؤسسة نادر. ١٩٩٠ – ١٤١٠ الطبعة األوىل. أمحد حيدر

دار الكتب ). ت. ن(الطبعة . مد بن إدريس الشافعيحمل. عيمسند الشاف -٢٩٦
 . بريوت.العلمية

املسند الصحيح املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهللا  -٢٩٧
: حتقيق.  ملسلم بن احلجاحج بن مسلم القشريي النيسابوري.صلى اهللا عليه وسلم
 .القاهرة: ثتصوير دار احلدي. م١٩٩١/هـ١٤١٢. حممد فؤاد عبد الباقي

شعيب األرنؤوط : حتقيق.  ألمحد بن حممد بن حنبل الشيباين.املسند -٢٩٨
 .بريوت. مؤسسة الرسالة. هـ١٤١٢الطبعة األوىل . وآخرين

لقاضي أيب الفضل عياض بن موسى بن ل. مشارق األنوار على صحاح اآلثار -٢٩٩



 
 

  
 

٨٠٠  

 .املكتبة العتيقة ودار التراث). ت. ن. (عياض اليحصيب السبيت املالكي

ا وحديثًام -٣٠٠ ا يف املشرق واملغرب قدميصادر الفقه املالكي أصوالً وفروع. 
. م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩الطبعة األوىل . أليب عاصم، بشري بن أيب بكر بن البشري عمر

 .بريوت. دار ابن حزم

: حتقيق. محد بن أيب بكر الكناينأل. مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه -٣٠١
 .  بريوت.دار العربية. ١٤٠٣ ثانيةالطبعة ال. حممد املنتقى الكشناوي

محد بن حممد املقري أل. املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي -٣٠٢
 . بريوت–املكتبة العلمية ). بدون: (الطبعة . الفيومي

مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب  -٣٠٣
دار ابن . هـ١٤٢٢الطبعة األوىل . ملرمي حممد صاحل الظفريي. واآلراء والترجيحات

 .بريوت. حزم

أليب بكر، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة . املصنف يف األحاديث واآلثار -٣٠٤
. مكتبة الرشد. هـ١٤٠٩الطبعة األوىل . كمال يوسف احلوت: حتقيق. الكويف
 .الرياض

حبيب الرمحن : حتقيق.  أليب بكر، عبد الرزاق بن مهام الصنعاين.املصنف -٣٠٥
 .بريوت. املكتب اإلسالمي. م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الطبعة الثانية . ظمياألع

. محد بن علي بن حجر العسقالينأل. ملطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانيةا -٣٠٦
دار / دار العاصمة. سعد بن ناصر الشثري. د: حتقيق. هـ١٤١٩الطبعة األوىل 

 .الرياض. الفني

حممد : حتقيق .البعلي احلنبليمد بن أيب الفتح حمل. املطلع أبواب املقنع -٣٠٧
 . بريوت.املكتب اإلسالمي. م١٩٨١/هـ١٤٠١. بشري األدليب

: تعليق). هـ٦٩٦ت ( عبد الدباغ .معامل اإلميان يف معرفة أهل قريوان -٣٠٨
 .تونس. املكتبة العتيقة. هـ١٤٠٣الطبعة الثانية . إبراهيم شبوح



 
 

  
 

٨٠١  

: حتقيق. )هـ٥١٠ ت (البغوي مسعود بن احلسني حممد أليب. الترتيل معامل -٣٠٩
الطبعة الرابعة . احلرش مسلم سليمانو ضمريية مجعة عثمانو النمر اهللا عبد حممد
  .الرياض. والتوزيع للنشر طيبة دار. م١٩٩٧هـ ١٤١٧

. هـ١٤٠٣الطبعة الثانية . لعاتق بن غيث البالدي. معامل مكة التارخيية واألثرية -٣١٠
 .مكة. دار مكة للنشر والتوزيع

محد بن علي بن الطيب للقاضي أيب احلسني، أ. لفقهاملعتمد يف أصول ا -٣١١
 .دار الكتب العلمية. هـ١٤٠٣الطبعة األوىل . خليل امليس: حتقيق. البصري
 .بريوت

ت (لعبد الواحد بن علي املراكشي . املعجب يف تلخيص أخبار املغرب -٣١٢
دار . هـ١٤١٩الطبعة األوىل . خليل عمران املنصور: وضع حواشيه). هـ٦٤٧

 .بريوت. علميةالكتب ال

أليب عبد اهللا ياقوت بن . معجم األدباء أو إرشاد األريب إىل معرفة األديب -٣١٣
دار . م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة األوىل ). هـ٦٢٦ت (عبد اهللا الرومي احلموي 

 .بريوت. الكتب العلمية

طارق بن عوض : حتقيق.  سليمان الطرباين، القاسميب أل.املعجم األوسط -٣١٤
دار . ١٤١٥ الطبعة األوىل.  احملسن بن إبراهيم احلسيينعبد ،اهللا بن حممد 

 .القاهرة .احلرمني

 . بريوت.دار الفكر). ت. ن. (ياقوت بن عبد اهللا احلموي ل.معجم البلدان -٣١٥

حممد : حتقيق. أليب القاسم، عبد اهللا بن حممد البغوي. معجم الصحابة -٣١٦
. بة دار البيانمكت. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة الثانية . األمني بن حممد اجلكين

 .الكويت

: حتقيق. سليمان الطرباينأليب القاسم،  .لروض الداينا= املعجم الصغري  -٣١٧
املكتب . ١٩٨٥ – ١٤٠٥ الطبعة األوىل. حممد شكور حممود احلاج أمرير

 . انم ع/ بريوت. دار عمار/اإلسالمي



 
 

  
 

٨٠٢  

عة الطب. رجب عبد اجلواد إبراهيم: للدكتور. املعجم العريب ألمساء املالبس -٣١٨
 .القاهرة. دار اآلفاق العربية. م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣األوىل 

محدي بن : حتقيق. سليمان بن أمحد الطرباينأليب القاسم، . ملعجم الكبريا -٣١٩
 .  املوصل.مكتبة الزهراء. ١٩٨٣ – ١٤٠٤ الطبعة الثانية. عبدايد السلفي

الطبعة .  لعمر رضا كحالة. معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية -٣٢٠
 .بريوت. دار إحياء التراث العريب/ مكتبة املثىن). بدون(

. حممود عبد الرمحن عبداملنعم. د. معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية -٣٢١
  .القاهرة. دار الفضيلة). ؟(الطبعة 

الطبعة . لعاتق بن غيث البالدي. معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية -٣٢٢
 .مبكة حرسها اهللا. وزيعدار مكة للنشر والت. هـ١٤٠٢األوىل 

املعجم املوسوعي للديانات والعقائد واملذاهب والفرق والطوائف والنحل  -٣٢٣
الطبعة األوىل . سهيل زكار. د. يف العامل منذ فجر التاريخ حىت العصر احلايل

 .بريوت. دار الكتاب العريب. م١٩٩٧/ هـ١٤١٨

مكتبة الشروق . ٢٠٠٤الطبعة الرابعة . جممع اللغة العربية. املعجم الوسيط -٣٢٤
 . الدولية

الطبعة .  حملمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنييب.معجم لغة الفقهاء -٣٢٥
 .بريوت. دار النفائس. م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الثانية 

اهللا بن عبد أليب عبيد، عبد  .معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع -٣٢٦
 .عامل الكتب. ١٤٠٣ الطبعة الثالثة. مصطفى السقا: حتقيق .العزيز البكري األندلسي

 . بريوت

/ هـ١٤٢٣. قطب مصطفى سانو: للدكتور. معجم مصطلحات أصول الفقه -٣٢٧
 .دمشق. دار الفكر املعاصر. م٢٠٠٢

دار . هـ١٣٩٩الطبعة األوىل . لعاتق بن غيث البالدي. معجم معامل احلجاز -٣٢٨



 
 

  
 

٨٠٣  

 .مبكة حرسها اهللا. مكة للنشر والتوزيع

عبد السالم حممد : حتقيق. زكرياألمحد بن فارس بن . معجم مقاييس اللغة -٣٢٩
 .بريوت. دار اجليل: تصوير). بدون(الطبعة . هارون

معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  -٣٣٠
عبد العليم : حتقيق.  أمحد بن عبد اهللا العجلي الكويف،يب احلسنأل. وأخبارهم

 .  املدينة املنورة.مكتبة الدار. ١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة األوىل . عبد العظيم البستوي

أليب . معرفة السنن واآلثار عن االمام أيب عبد اهللا حممد بن أدريس الشافعي -٣٣١
دار ). بدون:(الطبعة . سيد كسروي حسن: حتقيق. أمحد بن احلسني البيهقيبكر، 

 .بريوت. الكتب العلمية

. لبغداديللقاضي عبد الوهاب بن علي ا. املعونة على مذهب عامل املدينة -٣٣٢
دار الكتب . م١٩٩٨/هـ١٤١٨الطبعة األوىل . حممد حسن الشافعي: حتقيق
 .بريوت. العلمية

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس  -٣٣٣
خرجه مجاعة من الفقهاء ). هـ٩١٤ت ( ألمحد بن حيىي الونشريسي .واملغرب

. دار الغرب اإلسالمي. هـ١٤٠١). بدون(الطبعة . حممد احلجي: بإشراف الدكتور
 .بريوت

 بن علي السيدبن عبد بن الدين ناصر الفتحأليب . املعرب ترتيب يف املغرب -٣٣٤
. م١٩٧٩الطبعة األوىل . حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار: حتقيق. املطرز

 .حلب. مكتبة أسامة بن زيد

. دامة املقدسيعبد اهللا بن أمحد بن قل. املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل -٣٣٥
عبد اهللا . د: وطبعة أخرى بتحقيق . بريوت–دار الفكر . هـ١٤٠٥الطبعة األوىل 

 .القاهرة. دار هجر. م١٩٩٢/هـ١٤١٢الطبعة الثانية . عبد الفتاح احللو. التركي ود

أليب عبد اهللا، حممد بن أمحد . مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول -٣٣٦
كتاب مثارات الغلط يف : ويليه. حممد علي فركوس: حتقيق. احلسين التلمساين



 
 

  
 

٨٠٤  

 -مكة املكرمة . املكتبة املكية. م١٩٩٨/هـ١٤١٩الطبعة األوىل . األدلة للتلمساين
 .بريوت. مؤسسة الريان

الطبعة . صفوان داوودي: حتقيق. للراغب األصفهاين. مفردات ألفاظ القرآن -٣٣٧
 .دمشق.  الدار الشامية–دار القلم . م١٩٩٧/ هـ١٤١٨الثانية 

أليب احلسن علي بن إمساعيل . مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني -٣٣٨
. دار إحياء التراث العريب). بدون: (الطبعة . هلموت ريتر: حتقيق. األشعري
 .بريوت

املقدمات واملمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات  -٣٣٩
أليب الوليد، حممد بن . توالتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكال

الطبعة األوىل . سعيد أمحد أعراب: حتقيق. أمحد ابن رشد القرطيب
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

حممد . د: حتقيق. لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون -٣٤٠
 .بريوت. دار الكتاب العريب. هـ١٤٢٢الطبعة الثالثة . اإلسكندراين

ومعه . أليب احلسن علي بن عمر بن القصار املالكي.  يف األصولاملقدمة -٣٤١
ومقدمة االنتصار ألهل  أليب عبيد اجلبريي، مقدمة يف األصول: املالحق التالية

 للقاضي عبد الوهاب واملقدمة يف األصول أليب عبد اهللا الفخار، املدينة
 بن احلسني حممد: حتقيق.  للقاضي عبد الوهابورسالة يف اإلمجاعالبغدادي، 
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٥الطبعة األوىل . السليماين

الطبعة األوىل . للدكتور حممود اجلليلي. املكاييل واألوزان والنقود العربية -٣٤٢
 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م٢٠٠٥

: حتقيق). هـ٥٤٨ت (حملمد بن عبد الكرمي الشهرستاين . امللل والنحل -٣٤٣
 .بريوت. دار املعرفة. هـ١٤٠٤الطبعة . حممد سيد كيالين

الطبعة األوىل . أكرم ضياء العمري/ للدكتور. مناهج البحث وحتقيق التراث -٣٤٤
 .املدينة املنورة. مكتبة العلوم واحلكم. م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦



 
 

  
 

٨٠٥  

. مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالا -٣٤٥
أبو الفضل أمحد بن علي : حتقيق. أليب احلسن، علي بن سعيد الرجراجي

الدار . مركز التراث الثقايف املغريب. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة األوىل . الدمياطي
 .بريوت.  دار ابن حزم-البيضاء 

. رمضان عبد التواب/ للدكتور. مناهج حتقيق التراث بني القدامى واحملدثني -٣٤٦
 .القاهرة. مكتبة اخلاجني. م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة الثانية 

. د: حتقيق. للقاضي أيب الوليد سليمان الباجي. املنتقى شرح موطأ مالك -٣٤٧
 .القاهرة. مكتبة الثقافة الدينية). بدون(الطبعة . حممد حممد تامر

. عبد اهللا بن علي النيسابوريالبن اجلارود، . املنتقى من السنن املسندة -٣٤٨
 الكتاب مؤسسة. ١٤٠٨/١٩٨٨الطبعة األوىل . عبداهللا عمر البارودي: حتقيق
  . بريوت.الثقافية

تيسري . د: حتقيق. أليب عبد اهللا حممد بن ادر الزركشي. املنثور يف القواعد -٣٤٩
 –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية . هـ١٤٠٥الطبعة الثانية . فائق أمحد حممود

 .الكويت

هـ ١٤٠٩ طبعة .عليش مد حمل.خليل سيد خمتصر على شرح اجلليل منح -٣٥٠
  .بريوت. الفكر دار. م١٩٨٩

ضوء الفتيل وامشه . خلليل بن إسحاق بن موسى املالكي. منسك خليل -٣٥١
اتىب بن املصطفى بن سيدي بن حممد : حتقيق. على أحاديث منسك خليل

مكتبة اإلمام / دار يوسف بن تاشفني. م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الطبعة األوىل . مبارك
 .العني/ كيفة. مالك

دار . هـ١٤٢٧الطبعة األوىل . رقيلعادل بن عبد الشكور الز. منسك عطاء -٣٥٢
 .الرياض. احملدث

جملة . سفر بن عبد الرمحن احلوايل/  للدكتور.منهج األشاعرة يف العقيدة -٣٥٣
 ).١٠٥(إىل ) ٦٥(من . هـ١٤٠٤ربيع اآلخر ). ٦٢(العدد . اجلامعة اإلسالمية



 
 

  
 

٨٠٦  

الطبعة األوىل . حيىي وهيب اجلبوري. د. منهج البحث وحتقيق النصوص -٣٥٤
 .بريوت. الغربدار . م١٩٩٣

 الشهري الغرناطي اللخمي حممد بن موسى بن براهيمإل. املوافقات -٣٥٥
. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة األوىل . سلمان آل حسن بن مشهور :حتقيق. بالشاطيب
 . دار عفّان

الطبعة . مد بن عبد الرمحن املغريبحمل .مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل -٣٥٦
 . بريوت.دار الفكر. هـ١٣٩٨الثانية 

. ناصر القفاري، وناصر العقل. لـ د. ملوجز يف األديان واملذاهب املعاصرةا -٣٥٧
 .الرياض. دار األصمعي. م١٩٩٢هـ ١٤١٣الطبعة األوىل 

وزارة األوقاف . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية . املوسوعة الفقهية -٣٥٨
 .والشؤون اإلسالمية الكويتية

الطبعة األوىل . بو حجرآلمنة إبراهيم أ. موسوعة املدن والقرى الفلسطينية -٣٥٩
 .عمان، األردن. دار أسامة للنشر والتوزيع. هـ٢٠٠٣

الندوة . املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة -٣٦٠
الطبعة . مانع اجلهين. د: إشراف وختطيط ومراجعة. العاملية للشباب اإلسالمي

 .الرياض. دار الندوة العاملية. هـ١٤١٨الثالثة 

. لعبد الرمحن بن علي بن اجلوزي. عات يف األحاديث املرفوعاتاملوضو -٣٦١
. أضواء السلف. هـ١٤١٨الطبعة األوىل . نور الدين بن شكري بوياجيالر. د: حتقيق
 .الرياض

الطبعة . سليم اهلاليل: حتقيق). برواياته الثمانية( ملالك بن أنس .املوطأ -٣٦٢
 .يبد. جمموعة الفرقان التجارية. م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤األوىل 

بشار . د: حتقيق. ملالك بن أنس األصبحي رواية أيب مصعب الزهري. املوطأ -٣٦٣
 .بريوت. مؤسسة الرسالة. هـ١٤١٨الطبعة الثالثة . عواد، وحممود خليل

ملالك بن أنس األصبحي ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، دار . املوطأ -٣٦٤
 مصر.احياء التراث العريب 



 
 

  
 

٨٠٧  

.  حممد بن أمحد الذهيب،مس الدينشل. ميزان االعتدال يف نقد الرجال -٣٦٥
 الطبعة األوىل. الشيخ علي حممد معوض وعادل أمحد عبداملوجود: حتقيق
 .  بريوت.دار الكتب العلمية. ١٩٩٥

  
  ن

.  عمر بن أمحد بن عثمان بن شاهني،حفصأليب . ناسخ احلديث ومنسوخه -٣٦٦
  .الزرقاء .مكتبة املنار. م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل . مسري الزهريي: حتقيق

عبداهللا بن يوسف احلنفي أليب حممد، . صب الراية ألحاديث اهلدايةن -٣٦٧
 .  مصر.دار احلديث. ١٣٥٧ الطبعة األوىل. حممد يوسف البنوري: حتقيق. الزيلعي

. نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين اخلطيب -٣٦٨
. مرمي قاسم ود. د: حتقيق. هـ١٠٤١ت (ألمحد بن حممد املقري والتلمساين 

 .بريوت. دار الكتب العلمية. هـ١٤١٥الطبعة األوىل . يوسف علي

.  ألمحد بن علي القلقشندي الزيعلي.اية األرب يف معرفة أنساب العرب -٣٦٩
 .دار احلديث مصر. هـ١٣٥٧الطبعة . حممد يوسف البنوري: حتقيق

 أمحد عباسال أيب بن حممد الدين شمسل .املنهاج شرح إىل احملتاج اية -٣٧٠
. م١٩٨٤هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل ). هـ١٠٠٤ت  (الصغري بالشافعي الشهري الرملي
  .بريوت. للطباعة الفكر دار
. املبارك بن حممد اجلزري: البن األثري. النهاية يف غريب احلديث واألثر -٣٧١

املكتبة . م١٩٧٩/هـ١٣٩٩. حممود الطناحي. طاهر أمحد الزاوي ود: حتقيق
 .بريوت. العلمية

أليب حممد، . لنوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهاتا -٣٧٢
. عبد الفتاح احللو وآخرين. د: حتقيق. عبد اهللا بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين

 .بريوت. دار الغرب اإلسالمي. م١٩٩٩الطبعة األوىل 

بن أيب العباس سيدي أمحد . نور البصر شرح خطبة املختصر للعالمة خليل -٣٧٣
الطبعة . حممد حممود ولد حممد األمني: مراجعة وحتقيق. عبد العزيز اهلاليل



 
 

  
 

٨٠٨  

/ موريتانيا. مكتبة اإلمام مالك/ دار يوسف بن تاشفني. م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األوىل 
 .اإلمارات

أشرف على ). هـ١٠٣٦ت (ألمحد بابا التنبكيت . نيل االبتهاج بتطريز الديباج -٣٧٤
منشورات كلية . هـ١٣٩٨الطبعة األوىل . هلرامةعبد احلميد بن عبد اهللا ا: طبعه

 .الدعوة وأصول الدين

 هـ

جمموعة . أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي. اهلداية إىل بلوغ النهاية -٣٧٥
-هـ١٤٢٩الطبعة األوىل . رسائل جامعية قامت بإخراجها وطباعتها جامعة الشارقة

 .م٢٠٠٨

. ن(الطبعة . بكر املرغيناين أليب احلسن علي بن أيب .اهلداية شرح البداية  -٣٧٦
 .بريوت. املكتبة اإلسالمية). ت

الطبعة . إلمساعيل باشا. هدية العارفني يف أمساء املؤلفني وآثار املصنفني -٣٧٧
  .مكتبة املثىن بغداد. م١٩٥١) بدون(

 و

أمحد : حتقيق.  لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي.الوايف بالوفيات -٣٧٨
 .بريوت. دار إحياء التراث. هـ١٤٢١وىل الطبعة األ. األرنؤوط وتركي مصطفى

. مكتبة اخلاجني. ألمحد بن األمني الشنقيطي. الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط -٣٧٩
 .القاهرة

 أمحد بن حممد بن أيب بكر ، العباسيبأل. نباء أبناء الزمانأوفيات األعيان و -٣٨٠
 .لبنان .دار الثقافة). ت. ن(الطبعة . إحسان عباس: حتقيق). هـ٦٨١ت  (بن خلكان



 
 

  
 

٨٠٩  

  فهرس املوضوعات
  

   
  د/٥  شكر ودعاء  ١
  د/٦  املقدمة  ٢
  د/٧  أسباب اختيار املوضوع  ٣
  د/٩  العقبات اليت أحاطت بالبحث  ٤
  د/١٠  الدراسات السابقة  ٥
  د/١٣  خطة البحث  ٦
  د/١٦  منهجي يف التحقيق  ٧
  د/١٩  دراسة كتاب التبصرة ومؤلفه : الباب األول  ٨
  د/٢٠  اإلمام اللخمي حياته وعلمه : صل األولالف  ٩
  د/٢١   اللخميعصر : األولاملبحث   ١٠
  د/٢٧   ومولده ونشأتهامسه ونسبته  : الثايناملبحث   ١١
  د/٣٠  صفاته اخلُلقية: املبحث الثالث   ١٢
  د/٣١  عقيدته: املبحث الرابع   ١٣
  د/٣٢  آراؤه الفقهية: املبحث اخلامس   ١٤
  د/٣٥  مكانته العلمية: س املبحث الساد  ١٥
  د/٣٧  املآخذ على اللخمي: املبحث السابع   ١٦
  د/٣٨  شيوخه: املبحث الثامن   ١٧
  د/٣٩  تالميذه: املبحث التاسع   ١٨
  د/٤٠  مؤلفاته: املبحث العاشر   ١٩
  د/٤١  وفاته:  املبحث احلادي عشر   ٢٠
  د/٤٢  الفصل الثاين كتاب التبصرة   ٢١
  د/٤٣  وثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفهت: املبحث األول   ٢٢
  د/٤٤  العالقة بني التبصرة واملدونة:  املبحث الثاين   ٢٣
  د/٤٥  منهج اللخمي يف التبصرة: املبحث الثالث   ٢٤



 
 

  
 

٨١٠  

  د/٥٣  مصادر التبصرة: املبحث الرابع   ٢٥
  د/٦٢  مميزات التبصرة: املبحث اخلامس   ٢٦
  د/٦٣  املآخذ على التبصرة : املبحث السادس   ٢٧
  د/٦٦  املصطلحات الواردة يف التبصرة: املبحث السابع   ٢٨
  د/٦٩  وصف نسخ املخطوط: املبحث الثامن   ٢٩
  د/٧١  مناذج من نسخ املخطوط  ٣٠
  د/٧٦  التحقيق : الباب الثاين   ٣١
  ٢  كتاب احلج األول  ٣٢
  ٢  باب يف وجوب احلج ومباذا جيب وعلى من جيب  ٣٣
  ٣  صفة االستطاعة  ٣٤
  ٤  ام االستطاعة والوجوبأقس  ٣٥
  ٦  حكم سؤال الناس للحج  ٣٦
  ٦  املراعى يف الزاد واملركوب  ٣٧
  ٧  فصل يف التفضيل بني املشي والركوب  ٣٨
  ٩  احلج يف الرب: فصل   ٣٩
  ١٠  احلج فـي البحر  ٤٠
ا على احلج يف الرب والبحر على أيهما حيج  ٤١ ١١  فيمن كان قادر  
  ١٣  فصل يف حج املرأة   ٤٢
ا  ٤٣ املرأة مشي ١٣  حج  
  ١٦  احلج على الفور أم على التراخي: فصل   ٤٤
  ١٦  احلج جيب مرة فـي العمر  ٤٥
  ١٨  على من جيب احلج: فصل   ٤٦
  ١٨  حج الصيب  ٤٧
  ٢٠  باب يف االغتسال لإلحرام والتلبية والنية يف ذلك  ٤٨
  ٢٠  الغسل يف احلج ثالثة  ٤٩
  ٢٣  مباذا ينعقد اإلحرام : فصل   ٥٠



 
 

  
 

٨١١  

ا التلبية    ٥١ ٢٣  إذا نوى وتوجه ناسي  
  ٢٣  إذا نوى ومل يتوجه  ٥٢
  ٢٦  وقت التلبية وهيئة الصوت فيها : فصل   ٥٣
  ٢٦  وقت ابتداء التلبية وهيئة الصوت ا  ٥٤
  ٢٧  وقت قطع التلبية   ٥٥
  ٢٨  حكم من نسي التلبية  ٥٦
  ٢٩  مكان تقليد اهلدي وإشعاره: فصل   ٥٧
  ٣٠  هلدي وعالماته أنواع ا: فصل   ٥٨
  ٣١  تقلّد اإلبل نعلني أو نعالً  ٥٩
  ٣٢  موضع اإلشعار  ٦٠
  ٣٣  التجليل وقته وصفته: فصل   ٦١
  ٣٤  الترتيب الزمين بني الصالة والتقليد واإلشعار  ٦٢
  ٣٦  لون لباس اإلحرام : فصل   ٦٣
  ٣٧  رائحة لباس اإلحرام  ٦٤
  ٣٧  حكم النوم على ثوب مصبوغ  ٦٥
  ٣٨  الكبري يف اإلحرامالصغري ك  ٦٦
  ٣٩  باب يف إفراد احلج والتمتع والقران  ٦٧
إرداف العمرة على احلج واحلج على العمرة يف : فصل   ٦٨

  القران
٤١  

  ٤٢  هل جيب القضاء إذا لـم يصح اإلرداف  ٦٩
  ٤٣  هدي التمتع وشروطه: فصل   ٧٠
  ٤٦  ليس على أهل مكة دم للتمتع  ٧١
  ٤٧  امحتديد حاضري املسجد احلر  ٧٢
  ٤٨  هل على املكي الدم للقران : فصل   ٧٣
باب يف مواقيت احلج والعمرة والوقت الذي حيرم فيه   ٧٤

  للحج
٤٩  

  ٥٠  من أين حيرم املكي ومن باحلرم للعمرة  ٧٥



 
 

  
 

٨١٢  

  ٥٢  من أين حيرم أهل مكة ومن مبكة للحج  ٧٦
  ٥٣  حكم تعدي امليقات : فصل   ٧٧
  ٥٤  حكم اإلحرام قبل امليقات املكاين  ٧٨
  ٥٦  أحوال الداخل إىل مكة : فصل   ٧٩
  ٥٨  املواقيت الزمانية : فصل   ٨٠
  ٦٠  اإلحرام قبل امليقات الزماين : فصل   ٨١
  ٦١  باب يف حج العبد واملرأة والصيب وانون   ٨٢
  ٦٥  إحرام املرأة بغري إذن زوجها وما يترتب عليه: فصل   ٨٣
  ٦٥  أقسام إحالل الرجل زوجته  ٨٤
  ٦٧   احلج بالصغري:فصل   ٨٥
  ٦٧  حكم من طيف به حمموالً  ٨٦
  ٦٨  أحوال الرمي عن غريه  ٨٧
  ٧٠  على من تكون نفقة الصيب : فصل   ٨٨
  ٧٢  حكم من زال مانع الوجوب عنه قبل اإلحرام وبعده: فصل   ٨٩
  ٧٣  باب فيمن جاء مكة ليالً أو بعد العصر أو يف الصبح   ٩٠
  ٧٥  سجدين ما يبدأ به عند دخول امل: فصل   ٩١
  ٧٥  ما يقبل ويستلم من أركان البيت  ٩٢
  ٧٦  صفة االستالم  ٩٣
  ٧٧  ما يقول إذا استلم أو حاذى احلجر  ٩٤
  ٧٩  باب يف أعداد الطواف والرمل فيه والقراءة   ٩٥
  ٧٩  مبتدأ الطواف وصفته  ٩٦
  ٨٢  حكم الطهارة للطواف : فصل   ٩٧
  ٨٤  حكم الطواف بثوب جنس  ٩٨
  ٨٥   صفته ووقته واحلكمة من مشروعيته الرمل: فصل   ٩٩
  ٨٦  الرمل للرجال دون النساء  ١٠٠
  ٨٦  الرمل مبن طيف به حمموالً  ١٠١



 
 

  
 

٨١٣  

  ٨٨  الذكر يف الطواف : فصل   ١٠٢
  ٨٨  قراءة القرآن يف الطواف  ١٠٣
  ٨٨  الكالم وإنشاد الشعر يف الطواف  ١٠٤
  ٨٨  التلبية يف الطواف  ١٠٥
  ٨٩  م كل نوع أنواع الطواف وأحكا: فصل   ١٠٦
  ٩٠  هل جيزئ طواف الوداع عن اإلفاضة: مسألة  ١٠٧
  ٩٢  عمن يسقط طواف القدوم : فصل   ١٠٨
  ٩٣  املواالة بني أشواط الطواف : فصل   ١٠٩
  ٩٤  املواالة بني الطواف والركعتني  ١١٠
  ٩٧  املواالة بني الطواف والسعي: فصل   ١١١
  ٩٨  باب يف طواف الوداع وطواف التطوع   ١١٢
  ٩٨  شرط طواف الوداع  ١١٣
  ٩٩  حكم من مل يطف للوداع  ١١٤
  ١٠٢  يف ركعيت الطواف : فصل   ١١٥
  ١٠٤  باب يف السعي بني الصفا واملروة   ١١٦
  ١٠٦  السعي مرة واحدة يف احلج والعمرة : فصل   ١١٧
  ١٠٦  عدد األشواط ومبتدأ السعي ومنتهاه  ١١٨
  ١٠٧  رفع اليدين يف الدعاء  ١١٩
  ١٠٧   فـي مشروعية السعياألصل  ١٢٠
  ١٠٩  كتاب احلج الثاين  ١٢١
  ١٠٩  باب يف املبيت ليلة عرفة أو ليايل مىن أو غريها  ١٢٢
  ١٠٩  أيام احلج مخسة  ١٢٣
  ١١٠  حكم البنيان يف مىن  ١٢٤
  ١١١  الوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة : فصل   ١٢٥
  ١١٢  اخلطب فـي احلج  ١٢٦
  ١١٢  مىت يقطع التلبية يف احلج  ١٢٧



 
 

  
 

٨١٤  

  ١١٥  موضع الوقوف بعرفة وصفته : فصل   ١٢٨
باب فيمن وقف بعرفة مغمى عليه أو مر بعرفة وهو ال   ١٢٩

  يعرفها 
١١٧  

  ١١٧  وقوف املغمى عليه بعرفة  ١٣٠
  ١٢٢  إذا تزاحم الوقوف وصالة نسيها  ١٣١
  ١٢٤  احلكم لو أخطأ الناس يوم الوقوف : فصل   ١٣٢
  ١٢٥  ول املزدلفةباب يف الدفع من عرفة ونز  ١٣٣
  ١٢٩  باب فيما يفعله احلاج يوم النحر   ١٣٤
  ١٢٩  احلكم إذا قدم اإلفاضة على الرمي  ١٣٥
  ١٢٩  احلكم إذا قدم احلالق على الذبح  ١٣٦
  ١٣٠  احلكم إذا قدم اإلفاضة على احلالق  ١٣٧
  ١٣٢  أحكام الوطء يف احلج : فصل   ١٣٨
  ١٣٢  إذا وطء بعد الوقوف  ١٣٩
  ١٣٤  إذا وطئ ومل يبق عليه إال احلالق  ١٤٠
  ١٣٥  يف احلالق والتقصري : فصل   ١٤١
  ١٣٥  املرأة ال حتلق  ١٤٢
  ١٣٨  رمي اجلمار : فصل   ١٤٣
  ١٣٨  صفة الرمي  ١٤٤
  ١٤١  حكم الرمي حبصى اجلمار: فصل   ١٤٥
  ١٤١  وقت الرمي يوم النحر  ١٤٦
  ١٤٢  وقت الرمي أيام التشريق  ١٤٧
  ١٤٢  اةفيمن نسي حص  ١٤٨
  ١٤٤  ومن فرق الرمي  ١٤٩
  ١٤٥  رمي املريض: فصل   ١٥٠
  ١٤٥  إذا رمي عن املريض هل يوقف عند اجلمرتني  ١٥١
  ١٤٦  تأخري الرمي واحلالق والطواف: فصل   ١٥٢



 
 

  
 

٨١٥  

  ١٤٦  نسيان احلالق  ١٥٣
  ١٤٦  تأخري اإلفاضة  ١٥٤
  ١٤٧  باب يف االشتراك يف اهلدي ومواضع النحر  ١٥٥
  ١٤٧   اهلدي التطوعاالشتراك يف  ١٥٦
  ١٤٧  االشتراك يف األضحية  ١٥٧
  ١٤٩  ال اشتراك يف الشاة  ١٥٨
  ١٥٠  الذَّبح والنحر مبىن : فصل   ١٥٩
  ١٥٠  الذبح والنحر مبكة  ١٦٠
  ١٥١  صفة حنر اإلبل  ١٦١
  ١٥٢  صفة حنر الغنم  ١٦٢
  ١٥٣  حنر الرجل عن نفسه وعن غريه : فصل   ١٦٣
  ١٥٤   صاحبه خطأإذا ذبح كل واحد أضحية  ١٦٤
باب يف اهلدي يستحق أو يوجد به عيب وما جيوز أن   ١٦٥

  يوكّل من اهلدايا 
١٥٦  

  ١٥٧  يف اهلدي املضمون جيد به عيباً : فصل   ١٦٦
  ١٥٨  اهلدي جيب بالتقليد واإلشعار: فصل   ١٦٧
  ١٥٨  إذا سيق اهلدي ال تربأ الذمة إال ببلوغه  ١٦٨
  ١٥٩  اجلناية على اهلدي  ١٦٩
  ١٦١  يف اهلدي واألكل منه : فصل   ١٧٠
  ١٦١  جزاء الصيد واملنذور واألكل منه  ١٧١
  ١٦٢  األكل مما نذره للمساكني  ١٧٢
  ١٦٣  األكل من هدي املتعة وجزاء الصيد إذا اختلطا  ١٧٣
  ١٦٥  ما جيوز األكل منه واإلطعام من اهلدي: فصل   ١٧٤
  ١٦٦  أحكام ولد البدنة من اهلدي: فصل   ١٧٥
  ١٦٨  ب يف اهلدي والصيام عن التمتع با  ١٧٦
  ١٦٩  حكم صوم يوم عرفة للحاج  ١٧٧



 
 

  
 

٨١٦  

  ١٧٢  مىت يصوم السبع : فصل   ١٧٨
  ١٧٣  تعجيل صيام األيام السبع قبل الوقوف  ١٧٩
  ١٧٤  باب يف وجوب العمرة ووقتها   ١٨٠
  ١٧٥  حكم تكرار العمرة  ١٨١
  ١٧٥  وقت أداء العمرة  ١٨٢
  ١٧٧  رضباب فيمن أحصر بعدو أو م  ١٨٣
  ١٧٧  اإلحصار بغري عدو  ١٨٤
  ١٧٨  مىت حيل احملصر ؟  ١٨٥
  ١٨٢  املتمتع حيصر عن عرفة بعد عمرته  ١٨٦
  ١٨٣  أحوال احملصر : فصل   ١٨٧
  ١٨٣  إن صد عن عرفة  ١٨٨
  ١٨٣  إن صد عن الوقوف وعن مكة  
  ١٨٥  حج اإلنسان عن غريه .. باب   ١٨٩
١٩٠  عن احلي ١٨٦  احلج  
  ١٨٨  حوال احلج عن الغري أ: فصل   ١٩١
١٩٢  ١٨٨  اإلجارة يف احلج  
  ١٩٠  فصل  ١٩٣
  ١٩٢  موت األجري قبل متام نسكه : فصل   ١٩٤
  ١٩٤  إذا غري األجري النسك أو جعله له : فصل   ١٩٥
  ١٩٦  ...احلكم فيمن أوصى أن حيج عنه بكذا : فصل   ١٩٦
ج عنه خبمسني  ١٩٧ حج عنه مبئة فح١٩٦  إذا أوصى أن ي  
  ١٩٨  باب تبدية احلج على التزوج   ١٩٨
  ١٩٩  باب يف حج املرأة بغري ويل   ١٩٩
  ٢٠٠  أول كتاب احلج الثالث   ٢٠٠
  ٢٠٠  باب يف حكم من فاته احلج أو أفسده   ٢٠١
  ٢٠٣  فيمن جامع امرأته يف احلج : فصل   ٢٠٢



 
 

  
 

٨١٧  

  ٢٠٣  من أين حيرم من أفسد حجه  ٢٠٣
  ٢٠٤  احلكم إذا أفسد حجة القضاء : فصل   ٢٠٤
ا عن إفرادٍ أفسده  ٢٠٥ ران   ٢٠٥  من قضى قِ
  ٢٠٦  إذا أفسد القران فأتى حبج أو وعمرة منفردين  ٢٠٦
  ٢٠٧  احلكم لو قضى املفسد بغري نسك: فصل   ٢٠٧
  ٢٠٨  ما يترتب على الفوات واإلحصار والفساد من هدي: فصل   ٢٠٨
  ٢٠٨  هدي القران عن العام الفائت  ٢٠٩
  ٢١٠  لى احملرم من الوطء واللباس والصيدباب فيما حيرم ع  ٢١٠
  ٢١٠  أدلة الوطء واحلالق واالصطياد  ٢١١
  ٢١١  النكاح واخلطبة من احملظورات  ٢١٢
  ٢١١  لبس املخيط وتغطية الرأس والرجلني والتطيب  ٢١٣
  ٢١١  تغطية الوجه  ٢١٤
  ٢١١  حلق الرأس  ٢١٥
  ٢١٢  لبس النقاب والقفازين للمرأة  ٢١٦
  ٢١٢  زالالوطء واإلن  ٢١٧
  ٢١٢  النظر والتذكر حىت اإلنزال  ٢١٨
  ٢١٣  من أصاب حمرمة أحجها من ماله  ٢١٩
  ٢١٥  اغتسال احملرم وتدلكه: فصل   ٢٢٠
  ٢١٧  ما يترتب على تغطية الوجه: فصل   ٢٢١
  ٢١٨  لبس اخلامت والسوار والعصائب للمرأة  ٢٢٢
  ٢٢٠  كفارة اجلماع والصيد: فصل   ٢٢٣
  ٢٢٠  ى واللباسكفارة إماطة األذ  ٢٢٤
  ٢٢٢  كفارة التطيب  ٢٢٥
  ٢٢٣  يف محل احملرم متاعه على رأسه : فصل   ٢٢٦
  ٢٢٥  حكم الطيب للمحرم: فصل   ٢٢٧
  ٢٢٥  ما يترتب على مس الطيب  ٢٢٨



 
 

  
 

٨١٨  

  ٢٢٦  الوضوء والعالج باحلرض  ٢٢٩
  ٢٢٨  حكم االكتحال للمحرم والزينة للمحرمة: فصل   ٢٣٠
  ٢٣٠   احملرم املتلبس باحملظورمىت جتب الفدية على: فصل   ٢٣١
  ٢٣١  حالق احملرم رأس احلالل: فصل   ٢٣٢
  ٢٣١  فيمن غطى رأس حمرم نائم أو حلقه أو طيبه  ٢٣٣
  ٢٣٢  فدية تقليم األظفار  ٢٣٤
  ٢٣٢  استظالل احملرم  ٢٣٥
  ٢٣٣  فدية األذى وأين خيرج.. باب   ٢٣٦
ر بالصيام أيام الرمي  ٢٣٧   ٢٣٣  هل يكفِّ
  ٢٣٤  ري عن فدية األذى باإلطعامالتكف  ٢٣٨
  ٢٣٦  ما جيوز للمحرم قتله من الصيد وللحالل يف احلرم: باب   ٢٣٩
  ٢٣٧  حكم قتل الغراب واحلدأة  ٢٤٠
  ٢٣٨  حكم قتل سباع الطري من غري املنصوص عليه  ٢٤١
  ٢٣٩  حكم قتل القرد واخلرتير  ٢٤٢
  ٢٣٩  حكم قتل الضفدع والوزغ  ٢٤٣
  ٢٤٠  اع والنمورحكم قتل صغار السب  ٢٤٤
  ٢٤٢  يف صيد البحر: فصل   ٢٤٥
  ٢٤٣  باب يف حترمي الصيد على احملرم   ٢٤٦
  ٢٤٨  حكم أكل احملرم من الصيد: فصل   ٢٤٧
باب الصيد يف حرم مكة واملدينة وهل يعضد شجرها أو   ٢٤٨

  خيتلى خالها
٢٥٠  

  ٢٥٠  إذا صاده يف احللّ وأدخله احلرم  ٢٤٩
  ٢٥٢  رم املدينة حكم الصيد يف ح: فصل   ٢٥٠
باب اجلزاء على من قتل صيداً عمداً أو خطأ أو كان سبباً   ٢٥١

  لقتله 
٢٥٣  

  ٢٥٥  إذا تسبب احملرم يف قتل الصيد: فصل   ٢٥٢
كًا فوقع فيه صيد  ٢٥٣ ٢٥٦  من نصب شر  



 
 

  
 

٨١٩  

  ٢٥٧  الداللة على الصيد واملعاونة عليه  ٢٥٤
  ٢٦٠  مفصل يف حمرم أخذ صيداً من احلل فسرحه يف احلر  ٢٥٥
  ٢٦٠  إذا أرسل كلبه على صيد يف احلل فقتله يف احلرم  ٢٥٦
  ٢٦١  حكم ما قرب من احلرم  ٢٥٧
  ٢٦٣  احلكم إذا جرح احملرم صيداً : فصل   ٢٥٨
  ٢٦٥  باب يف احلكمني يف الصيد وأصناف اجلزاء  ٢٥٩
  ٢٦٥  جزاء الصيد املثلي وازأ منه  ٢٦٠
  ٢٦٦  جزاء الصيد باإلطعام  ٢٦١
  ٢٦٦   اإلطعامقدر  ٢٦٢
  ٢٦٦  موضع قضاء جزاء الصيد  ٢٦٣
  ٢٦٩  حكم إخراج الطعام يف غري موضع الصيد   ٢٦٤
  ٢٧٠  النظري يف الصيد : فصل   ٢٦٥
  ٢٧٣  جزاء اجلنني : فصل   ٢٦٦
  ٢٧٣  جزاء بيض النعام  ٢٦٧
  ٢٧٤  حكم وطء الذباب: فصل   ٢٦٨
٢٦٩   ٢٧٦  
  ٢٧٧  مما تضمنه حديث عدي من األحكا  ٢٧٠
  ٢٧٨  حكم االصطياد: فصل   ٢٧١
  ٢٧٩  أحكام الصيد: فصل   ٢٧٢
  ٢٨٢  باب يف صفة التعليم   ٢٧٣
  ٢٨٤  شروط اعتبار فعل اجلوارح ذكاة   ٢٧٤
  ٢٨٤  شروط اجلارح   ٢٧٥
  ٢٨٤  شروط املصيد  ٢٧٦
  ٢٨٤  شروط املرسل  ٢٧٧
  ٢٨٦  اشتغال املرسل بغري ما أرسل عليه: فصل   ٢٧٨
  ٢٨٧  ذكية الصيد إذا أدركه صاحبه مل تنقذ مقاتلهحكم ت: فصل   ٢٧٩



 
 

  
 

٨٢٠  

  ٢٨٩  حكم الصيد إذا اشتبه أمره: فصل   ٢٨٠
  ٢٩٠  حكم ما أدرك ميتاً: فصل   ٢٨١
ا  ٢٨٢ ٢٩٠  حكم الصيد مل يقدر عليه وود من الغيد ميت  
  ٢٩٢  حكم اإلرسال على صيد غري مرئي: فصل   ٢٨٣
  ٢٩٣  فصل  ٢٨٤
  ٢٩٤  اة اإلنسيما ال يؤكل إال بذك: فصل   ٢٨٥
  ٢٩٤  ما جيوز أكله بفعل اجلارح والسهم  ٢٨٦
  ٢٩٤  حكم ما اضطره اجلارح إىل حفره  ٢٨٧
  ٢٩٥  حكم الصيد إذا أصيب يف غري مقتل: فصل   ٢٨٨
  ٢٩٥  حكم الصيد ميوت بفعل اجلارح  ٢٨٩
  ٢٩٦  احلكم فيما أبانه اجلارح من الصيد: فصل   ٢٩٠
  ٢٩٧  بباب يف تعاون البزاة أو الكال  ٢٩١
  ٢٩٩  باب إذا أرسل على مجاعة صيد  ٢٩٢
باب يف الصيد بغري املعلم وإذا اشترك يف القتل معلم   ٢٩٣

  وغري معلم ومن صاد بسهم مسموم
٣٠٠  

  ٣٠٠  حكم الصيد إذا تعاون على قتله معلم وغري معلم  ٢٩٤
  ٣٠٠  حكم ما تعاون على صيده مسلم وجموسي  ٢٩٥
  ٣٠١  حكم الصيد بسهم مسموم  ٢٩٦
  ٣٠٢  باب يف صيد الصيب وانون والسكران والكتايب  ٢٩٧
  ٣٠٢  حكم صيد الكتايب  ٢٩٨
  ٣٠٣  حكم صيد املرتد  ٢٩٩
  ٣٠٤  باب إذا صاد صيداً بغري نية أو نوى صيداً فصاد غريه  ٣٠٠
  ٣٠٥  باب يف الصيد يند من صاحبه  ٣٠١
  ٣٠٧  باب فيمن غصب شيئاً فصاد به أو اضطره إىل دار أو حبالة  ٣٠٢
  ٣٠٧  احلكم لو صاد الكلب من غري إرسال  ٣٠٣
باب يف إحداث األبرجة واألجباح ودخول بعضها على   ٣٠٤

  بعض
٣٠٩  



 
 

  
 

٨٢١  

  ٣١١  يف نصب األجباح: فصل   ٣٠٥
٣٠٦   ٣١٤  
  ٣١٤  باب فيما جيب ذكاته من احليوان   ٣٠٧
  ٣١٥  احلكم يف اجلراد  ٣٠٨
  ٣١٥  ترس البحر والسلحفاة  ٣٠٩
  ٣٢٠  اب يف صفة الذكاة وذكاة املريضة ب  ٣١٠
  ٣٢٢  ذكاة اإلنسي على ثالثة أوجه: فصل   ٣١١
  ٣٢٥  صفة الذبح : فصل   ٣١٢
  ٣٢٨  شروط صحة الذكاة : فصل   ٣١٣
  ٣٢٨  شروط صحة الذكاة أن تكون يف فور واحد  ٣١٤
  ٣٢٩  نية الذكاة شرط لصحتها  ٣١٥
  ٣٢٩  حكم الذبح من القفا  ٣١٦
  ٣٣٠   وموضعه وما جيزئ منه النحر: فصل   ٣١٧
  ٣٣٠  شرط صحة النحر إصابة شيء من األوداج  ٣١٨
  ٣٣١  ذكاة املريضة : فصل   ٣١٩
  ٣٣٤  باب فيما تصح به الذكاة   ٣٢٠
  ٣٣٤  حكم الذكاة بالعظم والسن والظفر  ٣٢١
  ٣٣٦  صفة الذبح  ٣٢٢
  ٣٣٧  ذكاة األعسر  ٣٢٣
  ٣٣٧  توجيه الذبيحة إىل القبلة  ٣٢٤
  ٣٣٧  ية عند الذبح وحكم تركهاالتسم  ٣٢٥
  ٣٤٠  باب فيمن تصح منه الذكاة   ٣٢٦
  ٣٤١  حكم ذكاة املرأة  ٣٢٧
  ٣٤٣  شروط حل ذبيحة الكتايب: فصل   ٣٢٨
  ٣٤٥  احلكم يف الشحوم  ٣٢٩
  ٣٤٨  باب يف ذكاة اجلنني   ٣٣٠



 
 

  
 

٨٢٢  

  ٣٤٨  دليل وجود احلياة يف اجلنني  ٣٣١
٣٣٢   ٣٥٠  
ايا وهل يأمث تاركها ويف أضحية اإلنسان باب يف سنة الضح  ٣٣٣

  على غريه
٣٥١  

  ٣٥٤  العدد الذي جتزئ عنهم األضحية: فصل   ٣٣٤
  ٣٥٤  حكم االشتراك فـي األضحية  ٣٣٥
  ٣٥٥  من يدخل يف األضحية من أهل البيت  ٣٣٦
  ٣٥٥  أحكام أضحية اإلنسان عـن غريه  ٣٣٧
  ٣٥٧  باب يف الصنف الذي يضحى به   ٣٣٨
  ٣٥٩  يف زمن األضحية  : فصل  ٣٣٩
  ٣٦١  من يصلي بالناس العيد  ٣٤٠
  ٣٦٢  وقت النحر: فصل   ٣٤١
  ٣٦٣  حكم الذبح ليالً  ٣٤٢
باب فيمن توىل النحر والذبح وفيمن وكل نصرانياً أو   ٣٤٣

  يهودياً على ذلك ومن ذبح إلنسان بغري أمره
٣٦٤  

ياً : فصل   ٣٤٤ ٣٦٦  فيمن ذبح أضحية غريه تعد  
يف اختالط األضاحي قبل الذبح وبعده والرؤوس عند باب   ٣٤٥

  الشواء
٣٦٨  

  ٣٦٩  باب يف األكل والصدقة من األضحية   ٣٤٦
  ٣٧١  باب يف ولد األضحية وصوفها ولبنها   ٣٤٧
  ٣٧١  لنب األضحية  ٣٤٨
  ٣٧٢  صوف األضحية  ٣٤٩
  ٣٧٣  حكم بيع األضحية أو شيء منها بعد الذَّبح: فصل   ٣٥٠
  ٣٧٤  أضحيته قبل الذبحفيمن مات عن   ٣٥١
٣٥٢  ٣٧٥  فيمن اشترى أضحية وعليه دين  
  ٣٧٥  تصرف املتصدق عليه بلحم األضحية  ٣٥٣
  ٣٧٦  باب ما يستحب من األضاحي وما يتقى من العيوب  ٣٥٤



 
 

  
 

٨٢٣  

تقى من العيوب  ٣٥٥ ٣٧٦  ما ي  
  ٣٧٩  عيوب ال متنع اإلجزاء: فصل   ٣٥٦
  ٣٨٢  العيب الطارئ بعد اإلجياب  ٣٥٧
٣٥٨   ٣٨٣  
  ٣٨٤  باب يف العقيقة ومىت يعق به  ٣٥٩
  ٣٨٥  العدد الذي يذبح يف العقيقة  ٣٦٠
  ٣٨٥  حكم العقيقة  ٣٦١
  ٣٨٦  ما يذبح من النعم يف العقيقة  ٣٦٢
ذبح يف العقيقة   ما ي ٣٨٦  سِن  
  ٣٨٦  وقت العقيقة  ٣٦٣
  ٣٨٨  فيمن فاته السابع مىت يعق؟  ٣٦٤
مإذا اتفق عقيقة وأضح  ٣٦٥ قدهما ي٣٨٩  ى أي  
  ٣٨٩  تسمية املولود  ٣٦٦
  ٣٩٠  حلق رأسه  ٣٦٧
  ٣٩٠  ختانه  ٣٦٨
  ٣٩٠  يف كسر عظام العقيقة واألكل منها والصدقة  ٣٦٩
٣٧٠   ٣٩٣  
  ٣٩٤  باب فيما حيل وحيرم من املطاعم   ٣٧١
حكم املنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما : فصل   ٣٧٢

  أكل السبع
٣٩٦  

  ٣٩٦  }إال ما ذكيتم {: تفصيل القول يف معىن  ٣٧٣
  ٣٩٨  حرمة أكل الدم: فصل   ٣٧٤
  ٣٩٩  الدماء على وجوه  ٣٧٥
  ٤٠١  حكم حلم اخلرتير وشحمه وجلده : فصل   ٣٧٦
  ٤٠٣  حكم أكل ذي الناب من السباع : فصل   ٣٧٧
٣٧٨   ٤٠٥  



 
 

  
 

٨٢٤  

  ٤٠٦  ذكر اخلمر يف كتاب اهللا  ٣٧٩
  ٤١٠  حكام األشربة أ: فصل   ٣٨٠
  ٤١٠  املسكر على وجهني  ٣٨١
  ٤١٤  احلالل من الشراب ومدة شربه بعد انتباذه: فصل   ٣٨٢
  ٤١٤  حكمه إذا غال  ٣٨٣
  ٤١٦  انتباذ التمر والبسر والزبيب : فصل   ٣٨٤
  ٤١٦  حكم عكر النبيذ والتربة والعجينة والدقيق والسويق  ٣٨٥
٣٨٦  ٤١٨  يف اخلمر تصبح خال  
  ٤١٩  ما ثبت النهي عن االنتباذ به: صل ف  ٣٨٧
  ٤١٩  حكم الشرب مما نبذ يف هذه األوعية  ٣٨٨
  ٤٢١  حد شرب املسكر: فصل   ٣٨٩
  ٤٢١  احلد يقام بثالث  ٣٩٠
  ٤٢٣  يف جلد من شرب اخلمر وكم جيلد ؟   ٣٩١
٣٩٢   ٤٢٤  
  ٤٢٥  باب يف وجوب النذر وما جيوز فيه   ٣٩٣
  ٤٢٨   النذور وحكم كل نوعأنواع: فصل   ٣٩٤
  ٤٣٣  فيمن حلف باملشي إىل مكة : باب   ٣٩٥
  ٤٣٥  مشي املناسك لناذر احلج  ٣٩٦
  ٤٣٧  يف حاج نذر املشي وركب بعد السعي: فصل   ٣٩٧
  ٤٤٠  باب يف املوضع الذي يلزم احلالف باملشي أن ميشي منه  ٣٩٨
ا حبج أو بعمرة وما حكمه باب  ٣٩٩ ٤٤٢    فيمن نذر إحرام  
 وإذا ، هل يأيت به متفرقًا،فيمن نذر املشي إىل مكة باب  ٤٠٠

الناذر   أو كان،ركب بعض الطريق عن عجز أو اختيار
ا أو امرأة ا أو مريض ا كبري شيخ   

٤٤٥  

  ٤٥٠  من عجز عن نذره يف نسكٍ فقضاه يف نسك آخر : صلف  ٤٠١
ا  ٤٠٢ ًنذر املشي ومل ينو حج ن٤٥١  م  
  ٤٥١  سك ووفاء النذرإذا مجع بني الن  ٤٠٣



 
 

  
 

٨٢٥  

ا : فصل  ٤٠٤ ا أو أحجج به أو أمحل فالن ج فالن   ٤٥٢  من قال أُحِ
ا أو أحجج به أو أمحله  ٤٠٥ فالن ٤٥٣  من قال أُحج  
علي املشي أو الركوب أو الذهاب أو : فيمن قال باب  ٤٠٦

 ، أو الصفا، أو املسجد احلرام، أو الكعبة،إىل مكة السري
أو ، مسجد النيب  إىل  أو،أو عرفة ، أو مىن،أو املروة

 أو  غريها من مواضع ، أو اإلسكندرية ،بيت املقدس
  الرباط

٤٥٥  

ما يلزم من نذر املشي إىل مكة أو املسجد أو  : فصل  ٤٠٧
  البيت

٤٥٧  

  ٤٥٨  من نذَر املشي، هل جيزئه الركوب والعكس  ٤٠٨
  ٤٥٩  اأنا أضرب مبايل كذ: فيمن قال  ٤٠٩
ما يلزم من نذر املشي إىل مسجد من املساجد : فصل   ٤١٠

  الثالثة
٤٦٠  

نذر املكي أو املدين أو املقدسي الصالةَ يف أحد   ٤١١
  املساجد

٤٦١  

  ٤٦٣  يف اهلدايا وما مينع منها باب  ٤١٢
  ٤٦٣  ما تربأ به الذمة من املنذور  ٤١٣
  ٤٦٤  فصل من نذر بدنةً هل جتزئه البقرة؟  ٤١٤
  ٤٦٤  ما ينوب من الصيام عن نذر اهلدي  ٤١٥
  ٤٦٦   من نذر بدنة أين ينحرها؟فصل  ٤١٦
  ٤٦٦  من نذر أن ينحر مبعني أو ملعين  ٤١٧
ا بعث به : فصل  ٤١٨ ٤٦٨  إذا نذر هدي  
ا ال يبلغ الكعبة  ٤١٩ ٤٦٨  إذا نذر هدي  
افصل  ٤٢٠ ا معيب ن٤٧٠   من نذر معي  
  ٤٧٠  من نذر حنر ولده  ٤٢١
  ٤٧١  فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضهباب   ٤٢٢
  ٤٧٥   من حلف بالصدقة فحنث فزاد املال أو نقصفصل  ٤٢٣
  ٤٧٦   األميان جائزة وممنوعة وخمتلف فيهاباب  ٤٢٤



 
 

  
 

٨٢٦  

  ٤٧٦  اليمني بصفات اهللا  ٤٢٥
  ٤٧٧  احللف بالقرآن أو مبا أنزل اهللا  ٤٢٦
  ٤٧٩   احللف بأمساء خمتلفة املعاينفصل  ٤٢٧
  ٤٧٩  تلفة األلفاظ متفقة املعايناحللف بصفات خم  ٤٢٨
  ٤٨٠  التفصيل يف العهد  ٤٢٩
  ٤٨١  البيعة  ٤٣٠
  ٤٨١  معاذ اهللا وحاش هللا  ٤٣١
  ٤٨٤   أنواع النذور وكفارة كل نوعفصل  ٤٣٢
، وما جتب فيه الكفارةس ، باب يف لغو اليمني والغمو  ٤٣٣

   لهوما تكون النية فيه نية احلالف واحمللوف، وما ال جتب
٤٨٦  

  ٤٨٦  األميان ماضٍ ومستقبل  ٤٣٤
  ٤٨٨   النية يف اليمنيفصل  ٤٣٥
  ٤٩٠  والعتق  يف اليمني باهللا والطالق باب يف االستثناء  ٤٣٦
  ٤٩٠  شروط االستثناء اجلمع عليه يف اليمني  ٤٣٧
  ٤٩١  نية االستثناء إذا حدثت بعد اليمني  ٤٣٨
أو بأميان على شيء اء أشيبيمني على  باب فيمن حلف  ٤٣٩

  واحد
٤٩٣  

  ٤٩٤  تكرار اليمني على شيء يف جملس أو جمالس  ٤٤٠
  ٤٩٦  باب يف تقدمي الكفارات قبل احلنث  ٤٤١
  ٤٩٦  تقدمي الكفارة يف اإليالء  ٤٤٢
  ٥٠٠   أحكام احلنث يف اليمنيفصل  ٤٤٣
  ٥٠٢  باب يف أصناف كفارة اليمني باهللا تعاىل  ٤٤٤
  ٥٠٢   اإلدام ؟هل خيرج مع الطعام  ٤٤٥
  ٥٠٣  صفة اإلدام  ٤٤٦
  ٥٠٣  املراد باألهل يف آية كفارة  ٤٤٧
  ٥٠٤  قدر الكفارة  ٤٤٨
  ٥٠٥  صفة مستحق الكفارة  ٤٤٩



 
 

  
 

٨٢٧  

  ٥٠٦  إخراج املرأة كفارا لزوجها الفقري أو لولدها  ٤٥٠
  ٥٠٧  فصل من وجبت عليه كفارتان  ٤٥١
  ٥٠٩  فصل صفة الكفارة بالكسوة  ٤٥٢
بالصيام ملن عجز بالعتق أو الكسوة أو فصل الكفارة   ٤٥٣

  اإلطعام
٥١١  

  ٥١٢  حكم صوم الكفارة يف أيام التشريق  ٤٥٤
  ٥١٤  فصل كفارة العبد إذا حنث  ٤٥٥
ا، أو ليأكلنه، فأكل   ٤٥٦ باب  فيمن حلف أن ال يأكل طعام

بعضه، أو أكله بعد أن فسد، أو انتقل عن حاله بصنعة، أو 
  غريها، وما يتعلق بذلك

٥١٥  

راعى يف األميان  ٤٥٧   ٥١٦  املُ
نع منه  ٤٥٨ ٥١٩  فصل من حلف ال آكل شيئًا فأكل ما ص  
  ٥٢٢  فصل من حلف أالَّ يأكل مما خيرج من احمللوف عليه  ٤٥٩
  ٥٢٣  من قال ال آكل من هذه الشاة هل حينث إذا أكل ولدها  ٤٦٠
ا هل حينث بالشحم   ٤٦١ فصل من حلف ال يأكل حلم

  والعكس؟
٥٢٥  

ا هل حينث مبرقهما ؟م  ٤٦٢ ا أو شحم ٥٢٥  ن حلف ال آكل حلم  
ا  ٤٦٣ ن حلف ال يأكل حلم ٥٢٥  ما يدخل يف قسم م  
  ٥٢٧  فصل اعتبار العرف يف احمللوف عليه  ٤٦٤
ا  ٤٦٥ ا أو زيت ٥٢٩  فصل من حلف ال يأكل خبز  
ا أو كعكًا  ٤٦٦ ٥٢٩  من حلف ال يأكل خبز  
  ٥٢٩  بنيمن حلف ال يكسو امرأته هذين الثو  ٤٦٧
ا  ٤٦٨ ٥٢٩  من حلف ال يهدم هذه البئر فهدم حجر  
باب فيمن حلف على رجلٍ ال كلمه أو ليكلمنه، أو ال   ٤٦٩

  هجره أو ألهجرنه
٥٣١  

  ٥٣٣  فصل من حلف ليهجرنه أو ال كلمه مث فعل  ٤٧٠
  ٥٣٥  فصل ما يقع عليه القسم من اليوم والشهر والسنة  ٤٧١



 
 

  
 

٨٢٨  

م فال  ٤٧٢ ا أو ليكلمنه أو إن أخربه أو باب فيمن حلف ال كلَّ ن
  ليخربنه؛ فكتب إليه أو أرسل إليه رسوال

٥٣٧  

ا أو على دار هو فيها أن ال   ٤٧٣ باب فيمن حلف ال ساكن فالن
يسكنها، أو ليتنقلن منها أو ال يدخلها، أو ال يركب هذه 

الدابة، أو ال يلبس هذا الثوب وهو راكب أو البس 
حضت أو منت أو محلت أنت طالق إن : للثوب، أو قال

  وهي حائض أو نائمة أو حامل

٥٤٠  

  ٥٤٢  فصل من حلف ال سكن هذه الدار وهو فيها من خيرج ؟  ٤٧٤
  ٥٤٣  من حلف لينتقلن ففعل مث رجع  ٤٧٥
  ٥٤٣  من حلف لينتقلن من هذا البلد  ٤٧٦
ا أو ليسكنها  ٤٧٧ حلف ال سكن دار ن٥٤٤  م  
  ٥٤٥  ذه الدارمن حلف لينتقلَّن مِن ه  ٤٧٨
  ٥٤٧  فصل  ٤٧٩
ا أو ال جامعه يف   ٤٨٠ ن حلف ال أدخل على فالنٍ بيتفصل م

  بيت
٥٤٧  

باب فيمن حلف على زوجته ال خترج إال بإذنه، أو ال أذن   ٤٨١
  هلا

٥٤٩  

باب فيمن حلف ليفعلن شيئًا يف وقت ففعله قبله، وما   ٤٨٢
  يتعلق بذلك

٥٥٢  

الف على بساط ميينه، باب فيما حلف ، حيمل فيه احل  ٤٨٣
  واالختالف فيه

٥٥٤  

باب فيمن حلف ال فعل شيئًا ففعله، هل يتكرر عليه   ٤٨٤
احلنث إن عاود الفعل، أو حلف ال فعله ما دام مبوضع 

هل يسقط اليمني؟ أو ادعى أنه : كذا، فانتقل عنه، مث عاد
  أراد بعض الصنف الذي حلف عليه، أو نوى أجالً

٥٥٦  

  ٥٥٦  ل كذا ما دام مبوضع كذا فانتقل عن مث عادإن حلف ال فع  ٤٨٥
باب فيمن حلف على عبده ليضربنه مئة سوط، فضربه   ٤٨٦

أو حلف ليضربنه، فأمر من . بسوط له طرفان مخسني
ضربه، أو ليبيعه فأمر من باعه؛ فباعه على خيار، أو بيع 

  فاسد، أو بيع وفيه عيب

٥٥٨  



 
 

  
 

٨٢٩  

ل مبال فتكفّل   ٤٨٧   ٥٦٠  بالوجهفصل من حلف ال تكفَّ
باب فيمن حلف ال يبيع من فالن أو ال يشتري منه، فباع   ٤٨٨

  من وكيله أو اشترى
٥٦١  

ا أو زيوفًا   ٤٨٩ ا حقّه، فقضاه ناقص باب فيمن حلف ليقضني فالن
أو استحق ما قضاه، ومن حلف ال يفارق غرميه حىت 

  وما يتعلق بذلك. يقبض حقّه؛ ففر منه، أو أحاله أو أرهنه

٥٦٣  

  ٥٦٤  فصل من قال لغرميه ال فارقتك حىت أستويف حقّي  ٤٩٠
  ٥٦٤  إن حلف لزوجته إن قبلتك أو ضاجعتك ففعلت هي  ٤٩١
ا حقّه رأس الشهر أو رأس   ٤٩٢ باب فيمن حلف ليقضني فالن

  اهلالل أو يف انسالخه أو إىل العيد
٥٦٥  

  ٥٦٧  فصل إذا علّق ميينه بالعيد  ٤٩٣
ا، أو باب فيمن حلف ليقضني فال  ٤٩٤ ا حقّه، فأعطاه عرض ن

أو حلف الطالب ال يضع من حقّه شيئًا، . وهبه له الطالب
  فأخره أو أقاله

٥٦٨  

  ٥٧٠  فصل من باع سلعة وحلف ال يضع من مثنها  ٤٩٥
  ٥٧٠  من حلف ال يهب لفالن فتصدق عليه أو أعاره  ٤٩٦
ا حقه رأس الشهر، فغاب   ٤٩٧ باب فيمن قال ليقضني فالن

أو حلف لريكنب دابةً فماتت، أو يلبس . ماتالطالب، أو 
ا، فسرق ا، أو يأكل طعام أو حلف بطالق، أو عتاق . ثوب

عبده، ليفعلن فعالً، فمات احلالف، أو احمللوف عليه 
  قبل أن يفعل

٥٧١  

٤٩٨   ٥٧٥  
ن القتال على من نزل به وهل يتعي، باب يف فرض اجلهاد  ٤٩٩

نزل به من قارب من وهل جيب النصر على ؟ العدو 
  ؟العدو

٥٧٦  

  ٥٧٦  البدء بالدعوة قبل القتال  ٥٠٠
  ٥٧٦  التدرج يف فرض القتال  ٥٠١
  ٥٨٠  حكم اجلهاد أول اإلسالم   ٥٠٢
  ٥٨٢  فصل يف أحوال يتعين فيها القتال  ٥٠٣



 
 

  
 

٨٣٠  

  ٥٨٢  إذا نزل م العدو  ٥٠٤
ا  ٥٠٥ ٥٨٢  إذا نزل بقوم فاستنفروا قوم  
  ٥٨٢  الستنقاذ األسرى  ٥٠٦
  ٥٨٢  مىت جيب الفداء باملال  ٥٠٧
  ٥٨٢  املعترب يف القُدرة  ٥٠٨
  ٥٨٤   القتالقبليف الدعوة  باب  ٥٠٩
  ٥٨٤  وجوب الدعوة قبل القتال  ٥١٠
  ٥٨٤  من جتب دعوم  
  ٥٨٥  من تستحب دعوم  
  ٥٨٥  من متنع دعوم  ٥١١
  ٥٨٥  حكم تبييت العدو  ٥١٢
  ٥٨٥  تأحوال التبيي  ٥١٣
  ٥٨٧   صفة دعوة املشركنيفصل  ٥١٤
 ٥٨٧  صفة دعوة اليهود  ٥١٥

 ٥٨٧  صفة دعوى النصارى  ٥١٦

 ٥٨٨  صفة دعوى الصابئة  

  ٥٨٩   دعاء السالبةفصل  ٥١٧
  ٥٩١  والة اجلور  معباب يف اجلهاد  ٥١٨
  ٥٩٣  دون إىل أرض العآباب يف الغزو بالنساء والقر  ٥١٩
  ٥٩٣   السفر بالقرآن يف أرض العدوالنهي عن  ٥٢٠
  ٥٩٥  حني القتال أو بعدهيف فيمن جيوز قتله أو مينع  باب  ٥٢١
  ٥٩٥  قتال الصبيان  ٥٢٢
  ٥٩٥  قتال من مل ينصب لقتال  ٥٢٣
  ٥٩٥  قتال الرهبان  
  ٥٩٦  أقسام األسارى  ٥٢٤
  ٥٩٦  أحوال األسارى  ٥٢٥



 
 

  
 

٨٣١  

  ٥٩٨   يف قتل األجراء واحلراثنيفصل  ٥٢٦
  ٥٩٩  قتل الشيخ الكبريحكم   ٥٢٧
  ٥٩٩  احلكم يف النساء والصبيان  ٥٢٨
  ٦٠٢   حكم قتل الرهبانفصل  ٥٢٩
  ٦٠٢  احلكم يف أموال الرهبان  ٥٣٠
  ٦٠٣  احلكم يف الراهبات  ٥٣١
  ٦٠٤   حكم قتل الزمىنفصل  ٥٣٢
ج يلقاه املسلمون يقول  ٥٣٣   ٦٠٥  جئت أطلب األمان: فصل يف العِلْ
  ٦٠٦  والً أو لفداءجئت رس: فيمن قال  ٥٣٤
  ٦٠٧  يف العدو يوجد على سواحل املسلمني  ٥٣٥
  ٦٠٩  حكم املراكب تتكسر ويوجد فيها الذهب واملتاع  ٥٣٦
فصل فيمن نزل بأمان مث ركب البحر فردته الريح إىل بالد   ٥٣٧

  املسلمني
٦١٠  

  ٦١٢  فصل  فيمن أعطي األمان فتبين أنه عني  ٥٣٨
  ٦١٢  عنييف الذمي يتبين أنه   ٥٣٩
  ٦١٢  يف املسلم يتبين أنه جاسوس  ٥٤٠
  ٦١٤   ويف صفة القسم، الغنائم يف أرض احلربةباب يف قسم  ٥٤١
  ٦١٥  صفة قسمة الغنائم  ٥٤٢
  ٦١٥  صفة قسمة املتاع    ٥٤٣
وأموال   فيما يوجد يف الغنائم من أموال املسلمني باب  ٥٤٤

  الذميني
٦١٦  

ا أ  ٥٤٥ م صاحبه وكان حاضر اما علِ ٦١٦  و غائب  
علم صاحبه  ٥٤٦ م بلده، ومل ي   ٦١٦  ما علِ
م أنه ملسلم  ٥٤٧ ه وصاحبه، وعلِ هِل بلد ٦١٧  ما ج  
  ٦١٨  إذا باعه املشتري الثاين مث أتى صاحبه  ٥٤٨
  ٦٢٠  فصل   ٥٤٩
ر إذا بيع يف املقاسم  ٥٥٠   ٦٢١  يف احلُ



 
 

  
 

٨٣٢  

باع يف املقاسم  ٥٥١ ٦٢٢  الذمي ي  
  ٦٢٥   وأمواهلم إذا كانت يف الغنائمحكم أهل الذمة: فصل   ٥٥٢
ملسلم أو حر، فيمن اشترى من أرض احلرب متاعا  باب  ٥٥٣

 أو مدبر أو مكاتب أو معتق ومن فيه عقد حرية؛ أم ولد
ا من أقاربه. إىل أجل أو اشترى زوجته، أو أحد  

٦٢٦  

  ٦٢٩  يف شراء أحد الزوجني صاحبه: فصل   ٥٥٤
أو معه ،  يقدم بأمان ومعه مال ملسلمحلريبباب يف ا  ٥٥٥

أو ، واحلريب يسلم على مال املسلم. ، أو عبدحر مسلم
م بأرض يسل احلريبويف عبد  .على مسلم حر أو عبد
 أو خيرج إلينا وهو مسلم أو كافر ،احلرب مث يسلم سيده
   أو يبقى على دينه،فيسلم

٦٣١  

  ٦٣١  ريب يقدم بأمان ومعه مال ملسلماحل  ٥٥٦
  ٦٣١  احلريب يقدم مبسلم حر أو عبد  ٥٥٧
  ٦٣٣  احلريب يسلم على مالٍ ملسلم  ٥٥٨
م على أم ولد أو مكاتب أو مدبر  ٥٥٩   ٦٣٤  احلريب يسلِ
ا  ٥٦٠ مسلم يفر ٦٣٥  يف عبدِ احلريب  
  ٦٣٦  عبد احلريب يفر مبال سيده  ٥٦١
 مث ،رة املسلمة أو الذمية واألمة يأسرهن العدويف احل باب  ٥٦٢

 يسلم مث يغرم   واحلريب،يغنمهن املسلمون بعد أن ولدن
  املسلمون ماله وولده

٦٣٧  

  ٦٣٧  احلرة املسلمة يأسرها العدو  ٥٦٣
  ٦٣٧  الذمية يأسرها العدو  ٥٦٤
  ٦٣٩  ولد الذمية   ٥٦٥
  ٦٤٠  يف احلريب يسلم مث يغنم مالَه وولَده: فصل   ٥٦٦
  ٦٤١  يف عبد اشتري من املغنم، فدلّ سيده على مال  ٥٦٧
ا ا أو ناقضيف الذمي خيرج على املسلمني متلصص باب  ٥٦٨

  للعهد
٦٤٢  

م الذمي إذا حارب  ٥٦٩   ٦٤٢  حكْ



 
 

  
 

٨٣٣  

أحرقوا   وإذا،دخني عليهمتيف حتريق العدو بالنار وال باب  ٥٧٠
   ؟هم مراكب املسلمني هل يلقي املسلم نفسه يف البحر

٦٤٤  

  ٦٤٤  حكم رمي العدو باملنجنيق  ٥٧١
  ٦٤٦  التدخني على العدو  ٥٧٢
  ٦٤٦  حكم التغريق  ٥٧٣
لقي بنفسه يف البحر؟  ٥٧٤ ٦٤٨  من أحرق العدو سفينته هل له أن ي  
  ٦٥٠  والغنائم وفيمن تصرفواخلمس   يف قسم الفيء باب  ٥٧٥
  ٦٥١  ة أوجهاألموال املأخوذة من الكفار مثاني  ٥٧٦
  ٦٥١  ترتيب الصرف  ٥٧٧
  ٦٥٣  املأخوذ من الغنيمة سبعة أوجه  : فصل   ٥٧٨
  ٦٥٣  قسمة األموال والرجال  ٥٧٩
  ٦٥٤  قسمة األرض  ٥٨٠
  ٦٥٧  أموال الكفار على أوجه: فصل   ٥٨١
ا  ٥٨٢ ٦٥٧  ما كان احلكم فيها هللا خالص  
  ٦٥٧  ما كان آلخذه وال مخس فيه  ٥٨٣
  ٦٥٨  اسما كان شركة أمخ  ٥٨٤
  ٦٥٨  ما اختلف فيه بني أن يكون هللا أو شركة أمخاس  ٥٨٥
  ٦٥٩  لواحده أو شركة أمخاس بني أن يكون  ما اختلف فيه  ٥٨٦
  ٦٦٠  باب يف األنفال  ٥٨٧
  ٦٦٠  النفل اجلائز واملكروه  ٥٨٨
  ٦٦١  النفل بعد الغنيمة الجتهاد اإلمام  ٥٨٩
  ٦٦٢  النفل من اخلمس ال من رأس الغنيمة  ٥٩٠
ب: فصل   ٥٩١ لَ ٦٦٣  أحكام الس  
همان اخليل ومن ال يسهم له منها  ٥٩٢ ٦٦٦  باب يف س  
  ٦٦٧  ال يسهم للرباذين والبغال واإلبل  ٥٩٣
  ٦٦٧  احلكم يف املريض والرهيص والصغري     ٥٩٤



 
 

  
 

٨٣٤  

  ٦٧٠  هل يسهم للخيل يف السفينة إذا غنموا  ٥٩٥
  ٦٧١  باب فيمن يسهم له من أهل اجليش ومن ال يسهم له  ٥٩٦
  ٦٧٥  يف السهم للمريض  ٥٩٧
  ٦٧٦  فيمن ضلّ عن اجليش هل يقسم له  ٥٩٨
باب يف الطعام يكون يف املغامن، وما مل يستطع نقله من   ٥٩٩

  األمتعة والطعام واحليوان والناس
٦٧٩  

ا اختص مبنفعته  ٦٠٠ ٦٧٩  من غنم طعام  
  ٦٨٤  العمل فيما عجز اجليش عن نقله: فصل   ٦٠١
  ٦٨٤   نقله من اآلدمينيما عجز عن  ٦٠٢
  ٦٨٦  باب يف االستعانة باملشركني يف القتال وغريه  ٦٠٣
  ٦٨٦  ما جيوز االستعانة فيه بالكفار  ٦٠٤
  ٦٨٧  باب يف أمان املسلمني ألهل احلرب  ٦٠٥
  ٦٨٧  يعقد األمان أحد سبعة  ٦٠٦
  ٦٨٩  أمان املرأة والعبد والصيب  ٦٠٧
  ٦٨٩  األمان بعد الفتح  ٦٠٨
  ٦٩٠   األمانمقتضى  ٦٠٩
  ٦٩٠  أمان الذمي  ٦١٠
  ٦٩٣  يف أسري مسلم أمنه العدو أال يهرب  ٦١١
  ٦٩٤  باب يف الديوان واجلعائل  ٦١٢
، ومن ال يصح أن تقبل منه ومن ال خياطب باب يف اجلزية  ٦١٣

  بقتال وال جبزية
٦٩٦  

  ٦٩٦  أصناف الكفار يف القتال وقبول اجلزية  ٦١٤
  ٧٠١  اجلزية تقبل ممن كان حتت قهر املسلمني: فصل   ٦١٥
  ٧٠١  من جتب عليهم اجلزية  ٦١٦
  ٧٠١  أخذ اجلزية من الرهبان  ٦١٧
  ٧٠٢  فصل وأما قدرها  ٦١٨
  ٧٠٥باب يف فداء األسارى ويف وجوبه، وعلى من جيب، وما   ٦١٩



 
 

  
 

٨٣٥  

  جيوز الفداء به
  ٧٠٧  إخراج املشركني من جزيرة العرب  ٦٢٠
  ٧١١  اخلوارجباب احلكم يف   ٦٢١
  ٧١٣  فهرس اآليات القرآنية  ٦٢٢
  ٧٢٣  فهرس األحاديث النبوية   ٦٢٣
  ٧٣٠  فهرس اآلثار  ٦٢٤
  ٧٣٢  فهرس األعالم  ٦٢٥
  ٧٤٠  فهرس األبيات الشعرية  ٦٢٦
  ٧٤١  فهرس املصطلحات الفقهية  ٦٢٧
  ٧٤٣  فهرس املصطلحات األصولية  ٦٢٨
  ٧٤٤  فهرس القواعد والضوابط الفقهية واألصولية  ٦٢٩
  ٧٤٧  فهرس الغريب  ٦٣٠
  ٧٥٥  فهرس األماكن والقبائل والبلدان  ٦٣١
  ٧٥٧  فهرس األديان والفرق  ٦٣٢
  ٧٥٨  فهرس الكتب الواردة يف املنت  ٦٣٣
  ٧٦٢  فهرس بأمساء احليوانات والدواب  ٦٣٤
  ٧٦٥  املصادر واملراجع  ٦٣٥
  ٨٠٩  فهرس املوضوعات  ٦٣٦
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