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تعليق :[* ش]  عن  وللفصـل  اإلشـراف،  كتاب  متن  نص  ابتـداء  لموضع  عالمـة 
أبي سعيد.

[ من :[  المنقول  النـّص  في  األوسـط  أو  اإلشـراف  كتاب  من  زيـادة  كان  مـا 
اإلشراف. كتاب 

[ المعنى.:[  الستقامة  أبي سعيد  تعليق  في  المحقق  من  زيادة 
[[ كانت :[[  سواء  اإلشـراف،  أصل  في  الكتاب  لهذا  المحقق  من  زيادة  كان  ما 

الهوامش  في  يسـتعمل  وقد  المعنى.  السـتقامة  أو  األوسـط،  من  الزيادة 
الرموز. تزاحم  عند 

أبي سعيد :((كذا)) تعاليق  في  وخاصة  المقام،  يقتضيه  النص  عن  خارج  كالم  زيادة 
في  الكتاب  هذا  محقـق  من  زيادة  فهي  العناوين  فـي  وأما  الهوامـش.  أو 

اإلشراف. كتاب  في  العنوان  أصل 
غيره.:/رقم/ أو  الشرع  بيان  في  النّص  فيها  التي  الصفحة  لنهاية  عالمة 

رقم/ عدم :/ج  عند  غيرها  أو  (ج).  الرئيسـة  المخطوطة  في  الصفحة  لنهاية  عالمـة 
إلخ. رقم/..  /ب  رقم/،  /أ  مثل :  (ج)،  في  النّص  وجود 

يكون  الرمز  هـذا  كذا-] :  رقم  باب  الصفحـة)  الجزء/رقم  رقم  كـذا،  رقـم  [(م 
الدكتور  حّققـه  الذي  اإلشـراف  كتاب  في  موضعهـا  على  للداللـة  بالعناويـن  مقترنـًا 
ثم  الجزء،  رقم  ثم  رقمها،  ثم  المسألة،  على  للداللة  الميم  فحرف  األنصاري؛  حماد 
رجوع   [-١٦ باب   (٢٠/٣ [(م ٩٤٨،  ذلـك :  ومثـال  الباب،  رقم  ثم  الصفحـة،  رقـم 

بشراء. صدقته  في  المرء 
تكون  العبارة  هذه  (ومنه :)  أو :  اإلشراف :)،  كتاب  (ومن  أو :  اإلشراف :)،  كتاب  (من 
المادة  منها  جمعت  والتي  عنه،  نقلت  التي  المصادر  في  اإلشراف  لنّص  مصدرة  غالبًا 

الكتاب. هذا  من  المفقودة 
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الجماعة : صالة  حضور  وجوب  باب ١ -]   (١٢٥/٢ - ١٢٦ [(م ٥٤٨، 
قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
فيؤذن  بالصالة  آمر  ثم  فيحطب(١)  بحطب  آمر  أن  هممت  لقد  بيده  نفسي   «والذي 
قال  بيوتهم».  عليهم  فأحرق  رجال  إلى  أخالف  ثم  الناس  فيؤم  رجالً  آمر  ثم  لها، 
وروينا(٢)  الظن».  بـه  أسـأنا  والفجر  العشـاء  صالة  في  فقدناه  من  «كنا  عمر :  ابن 
في  يعني  رخصة»  لك  أجد  ضرير :  «ال  وهو  مكتوم  أم  البن  قال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 

   &    %    $    #   "    ! ﴿ تعالى :  اهللا  وقال  الجماعة.  عن  التخلف 
.(١٠٢ (النساء :  اآلية   ﴾*    )     (    '

النداء  سمع  «من  قالوا :  أنهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  واحد  غير  عن  وروينا 
األشعري،  موسى  وأبو  مسعود،  ابن  منهم  له»،  صالة  فال  عذر  غير  من  يجب  فلم 
عطاء بن  فرضًا  الجماعات(٣)  حضور  يرى  كان  وممن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  عن  ُروي  وقد 
من  على  أرخص  ال  الشـافعي :  وقال  ثور.  وأبـو  حنبل،  وأحمد بـن  أبي ربـاح، 

إلخ.  لها..  فيؤذن  بالصالة  الناس  آمر  ثم  فيخطب  يخطب  من  ..آمر  الشرع :  بيان  (١) في 
وروي.  الشرع :  بيان  (٢) في 

الجماعة.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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ولقد  مسعود :  ابن  وقال  عذر.  من  إال  إتيانها  ترك  في  الجمعة(١)  صالة  على  قدر 
نفاقه. معلوم  منافق  إال  عنها  يتخلف  وما  رأينا(٢) 

ُروي  مـا  نحو  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
في  يخرج  ولعله  ثبوتهـا،  ومعاني  الجماعة  أمر  فـي  التشـديد  معاني  من  وُحكـي 
ثبتت  وإذا  البعض،  بهـا  قام  إذا  العموم  على  لزومها  في  اختـالف  قولهم  معانـي 
أحد  يكون  أن  يجـوز  فال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  اللـزوم  معنى  على   /٦/ المعانـي  هـذه 
عذر  ال  أنه  ثبت  فإذا  منه.  أولى  وال  منـه  أكثر  وأصحابه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بعد  بهـا  يقـوم 
يكون  ال  ألنه  ذلك؛  غير  يجز  لم  وأصحابه  بها  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قيام  مع  عنها  للمتخلف 

بها(٣). منه  أقوم  أحد 

يسـع  أجلها  من  التي  األعذار  بـاب ٢ -]   (١٢٦/٢ - ١٢٧ [(م ٥٤٩ - ٥٥٠، 
الجماعات : عن  التخلف 

رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «مرض  أبو بكر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
الجماعة». عن  فتخلف 

عن  يتخلف  أن  للمريـض  أن  العلم  أهـل  بيـن  اختالفـًا  أعلـم  وال  [م ٥٤٩] 
يتخلف  أن  للمريض  أن  على  العلم  أهل  بين  اختالفـًا  أعلم  [وال  الجماعـات(٤)، 
أقيمت  قال :  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  المرض،  أجل  من  الجماعـات]  عـن 

بالعشاء». فابدؤوا  العشاء  وحضر  الصالة 

الجماعة.  الشرع :  بيان  (١) في 
رأيتها.  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٦/١٣ - ٧ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
الجماعة.  الشرع :  وبيان   (١٣٩/٤) األوسط  كتاب  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٤) هكذا 
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عمـر،  وابـن  الخطـاب،  عمر بـن  الحديـث(١) :  بظاهـر  وقـال  [م ٥٥٠] 
أن  إال  بالصـالة،  يبـدأ  مالك :  وقـال  وإسـحاق.  وأحمد،  الثـوري،  وسـفيان 
نفســه  كـانت  إذا  بالطعــام(٢)  يبدأ  الشـافعـي :  وقـال  خفيفًا.  طعامـًا  يكـون 
الصالة]  [وإتيـان  العشـاء  ترك  كذلك  يكن  لـم  فإن  إلـيـه،  التوقــان  شـديدة 

إلي(٣). أحب 
أولى. رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خبر  ظاهر  أبو بكر :  قال 

وللمرء  الصالة،  قبل  به  يبدأ  أن  بول  أو  غائط  به  لمن  ويستحب  أبو بكر :  قال 
الثوم  أكل  ويكره  المطر.  أجـل  من  المطيرة  الليلة  في  الجماعة  عـن  يتخلـف  أن 
أن  إال  ذلك  أكل(٤)  من  المسـاجد  يغشـى  وال  الجماعات،  يحضر  لمن  والبصل 

الرائحة. فتذهب  بالنار  ينضج 
ـ عندي ـ  والعشاء  حسـن،  ذكر  ما  جميع  في  قوله  أن  معي  أبو سـعيد :  قال 
الشافعي،  عن  فيه  حكي  ما  بمعنى  إال  عذرًا،  يكون  ال  الجماعة  ثبوت   /٩/ بعد 
وحفظه  هو،  إال  فيهـم  يقوم  ال  بقولـه  فيه  القيام  أمـر  من  أشـبهه  مـا  أو  ونحـوه، 
موضعه،  في  يجعله  حتى  فيه،  التدبير  سوء  أو  ضياعه  خاف  إذا  نفسه  وعلى  عليهم 
وال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  قول  معنى  يخرج  يكون  أن  ـ عندي ـ  يحسـن  ونحوه  هذا  وعلى 
عن  التقية  معنى  به  النبي  قول  معنى  يخرج  يكون  مما  ضرر  الالزم  أو  عذر  يكون 
ُيؤمر  فال  والبصل  الثوم  وأما  عندي،  يخرج  هذا  نحو  على  مال،  أو  دين  أو  نفس 
إدخال  يجـوز  وال  األذى،  فيـه  فإن  للجماعة؛  المسـجد  دخـول  أراد  مـن  بأكلـه 
حضور  عن  عذر  ـ عندي ـ  له  يكن  لم  ذلـك  فعل  ومن  المسـلمين،  على  األذى 

الحديث.  هذا  بظاهر  وقال  الشرع :  بيان  (١) في 
بالعشاء.  الشرع :  بيان  (٢) في 

الصالة.  يقضي  أن  إلـيَّ  أحب  العشاء.  ترك  ..وكذلك  الشرع :  بيان  (٣) في 
أجل.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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تغييره  على  ويجتهـد  هو  إال  عـذر،  بغير  عليه  لزومها  معـي  ثبـت  إذا  الجماعـة، 
الجماعة(١). ويحضر 

[(م ٥٥١، ١٢٧/٢ - ١٢٨) باب ٣ -] األمر بالسكينة في المشي إلى الصالة :
فال  الصالة  أقيمت  قـال :  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
أدركتم  فما  السـكينة(٢)،  وعليكم  تمشون  وأنتم  ائتوها  ولكن  تسـعون  وأنتم  تأتوها 

فصّلوا وما فاتكم فأتموا».
وقد  ثور.  وأبـو  مالك،  وأنس بن  ثابـت،  زيد بن  ذلـك  فعل  وقد  أبو بكـر :  قال 
ابن  عن  وروي  اإلقامة.  سمع  لّما  المسجد  إلى  المشـي  أسرع  أنه  عمر  ابن  عن  روينا 
يزيد.  الرحمن بن  وعبد  يزيد،  األسود بن  عن  ذلك  روينا  وقد  ذلك.  فعل  أنه  مسعود 

وقال أحمد بظاهر الحديث(٣). وقال إسحاق : يسرع إذا خاف التكبيرة األولى.
الحديث. [في]  جاء  كما  يمشي  أبو بكر :  قال 

عن  حكي  ما  نحو  أصحابنـا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
أتى  لمن  لمعنى  أنه  إال  هذا،  ونحو  ـ  الصالة  أقيمت  « إذا  قال :  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
والوقار،  السـكينة  وعليه  هيئته،  على  ويمشـي  يسـعى  ـ  فال  الجماعة  يعني  الصالة 
على  هذا  في  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  قول  معنى  ويخرج  فاته»(٤)،  ما  وليبدل  أدرك،  ما  فليصلِّ 

 .٩/١٣ - ١٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فما  والوقار،  السكينة  ..وعليكم  الشـرع :  بيان  وفي   .(١٤٦/٤) واألوسط  اإلشـراف  في  (٢) هكذا 

إلخ.  أدركتم.. 
التكبيرة  فـوات  إذا  بلي  راهويه :  إسـحاق بن  وقال  الحديـث.  هذا  ..بظاهر  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 

إلخ.  أبو بكر..  قال  األولى. 
للصالة  ثوب  يقول:  «إذا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  قال :  مالك  أنس بن  عن  حبيب  الربيع بن  (٤) روى 
فاقضوا  فاتكم  وما  فصّلوا  أدركتم  فما  والوقار  السكينة  وعليكم  وأتوها  تسعون  وأنتم  تأتوها  =فال 
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المسـلمين.  أخالق  من  وهو  الحسـنة،  األخالق  من  ذلك  أراد  أنه  معنى  معنييـن : 
  Ô     Ó ﴿ وقال :   ،(٦٣ (الفرقان :   ﴾¨    §    ¦   ¥   ¤  ﴿ اهللا :  قال  وقـد 
التخفيف  أراد  أنـه  اآلخـر :  والمعنـى   .(١٨ لقمـان :   .٣٧ (اإلسـراء :   ﴾×   Ö   Õ
فحسـن  المعنى  لهذا  هيئته  على  فمشـى  فوته،  خيف  إذا  ذلك  طلب  في  أمته  على 
من  الجماعة   /٧٩/ فضـل  يفوته  ال  وأن  الفضـل،  أدرك  أسـرع  وإن  اهللا،  شـاء  إن 

قال(١). من  ذلك  عن  حكي  ما  على  ـ عندي ـ  ببعيد  ذلك  وليس  أولها، 

اإلمامة : يستحق  من  باب ٤ -]   (١٢٨/٢ - ١٢٩ [(م ٥٥٢، 
قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
فأعلمهم  سواء  القراءة  في  كانوا  فإن  اهللا،  لكتاب(٢)  أقرؤهم  يؤمهم  أن  القوم  «أحق 
سواء(٣)  الهجرة  في  كانوا  وإن  هجرة،  فأقدمهم  سواء  السنة  في  كانوا  فإن  بالسنة، 

سنا». فأقدمهم 
غالما  قدم  أنه  قيس  األشعث بن  عن  فروينا  المسألة؛  هذه  في  اختلفوا  وقد 
سـيرين،  ابن  أقرأهم :  القوم  يؤم  قال  وممن  القرآن.  [أهل](٤)  أقدم  إنما  وقال : 

باب  ووجوبها،  الصالة  كتاب  الربيع،  (مسـند  الصالة»  إلى  يعمد  كان  ما  صالة  في  أحدكم  فإن 
قال  قال :  أبي هريرة  عـن  مسـلم  وروى  رقم ٢١٧).  الصالة،  في  والقضاء  الجماعة  صالة  فـي 
والوقار  السكينة  وعليه  ليمشِ  ولكن  أحدكم  إليها  َيْسَع  فال  بالصالة  ثوب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «إذا 
باب  الصالة،  ومواضع  المسـاجد  كتاب  مسـلم،  (صحيح  سـبقك»  ما  واقضِّ  أدركت  ما  صلِّ 

 .(٤٢١/١ رقم ٦٠٢،  سعيًا،  إتيانها  عن  والنهي  وسكينة  بوقار  الصالة  إتيان  استحباب 
 .٧٩/١٣ - ٨٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
اهللا.  بكتاب   : (١٤٨/٤) األوسط  (٢) في 

سنًا.  فأقدمهم  سواء  نَّة  السُّ في  كانوا  فإن   .. اإلشـراف :  وفي  الشـرع.  وبيان  األوسـط  في  (٣) هكذا 
سنا.  فأقدمهم  سواء  كانوا  وإن  هجرة،  ..فأقدمهم  الشريعة :  قاموس  وفي 

الشريعة.  وقاموس  الشرع  وبيان   (١٤٩/٤) األوسط  في  موجودة  غير  (أهل)  (٤) كلمة 

=



12
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

الـرأي :  أصحـاب  وقـال  الـرأي.  وأصحـاب  وإسـحاق،  وأحمـد،  والثـوري، 
نَّة(١). بالسُّ وأعلمهم 

ذلك.  غير  قيل  [قد]  و  نَّة،  للسُّ موافق  ألنه  أقول؛  القول  وبهذا  أبو بكر :  قال 
سـواء  الفقه  في  كانوا  فإن  أفقههم،  يؤمهم  يقال :  كان  أبي ربـاح :  عطاء بـن  قـال 
أعلمهم  يتقدمهم(٣)  مالك :  وقال  فأسنَّهم.  سواء  الفقه(٢)  في  كانوا  فإن  فأقرؤهم، 
[إذا  أفقههم  يؤمهم  األوزاعـي :  وقال  لحقًا.  ـنَّة  للسُّ وإن  حسـنة،  حاله  كانـت  إذا 
وقال  وأسنَّهم(٥).  وأفقههم  أقرأهم  يقدمون  الشـافعي :  وقال  القرآن](٤).  يقرأ  كان 

القرآن. يقرأ  كان  إذا  أفقههم  يؤمهم(٦)  أبو ثور : 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. أمر  ما  سبيل  على  الناس  يقدم  أبو بكر :  قال 

أنه  إال  حكي،  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
« اختاروا  قـال :  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الرواية  بـه  جاءت  مـا  على  ذلـك  معنـى  يخـرج 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على  يجوز  وال  الحديث :  «أفضلكم».  بعض  وفي  أْخيَركم(٧)»(٨).  إلمامتكم 

القوم  يؤم  الرأي :  أصحاب  وقال  ..وإسحاق.   : (١٤٩/٤) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (١) هكذا 
فقال  الرأي.  وأصحاب  ..وإسحاق،  الشـرع :  بيان  وفي  ـنَّة.  بالسُّ وأعلمهم  اهللا،  لكتاب  أقرؤهم 
وأصحاب  ..وإسـحاق.  الشـريعة :  قاموس  وفي  ـنَّة.  بالسُّ وأعلمهم  أقرأهـم  الـرأي :  أصحـاب 

نَّة.  بالسُّ وأعلمهم  أقرؤهم  الرأي : 
بيان  وفي  إلخ.  سـواء..  والقراءة  الفقه  ..فـي   : (١٥٠/٤) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٢) هكـذا 

إلخ.  سواء..  القراءة  ..في  الشريعة :  وقاموس  الشرع 
قاموس  وفي  لحفـًا.  ألبس  وإن  حسـنة  حاله  كانت  إذا  أعلمهم  القـوم  يتقدم  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 

لحقًا.  نَّة  السُّ وإن  حسنة  حالته  كانت  إذا  أعلمهم  القوم  يتقدم  الشريعة : 
أقرؤهم.  يؤمهم  األوزاعي :  وقال  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

وأسنَّهم.  وأفقههم  أقرؤهم  يؤمهم  الشافعي :  وقال  الشرع :  بيان  (٥) في 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  به  أمر  ما  سبيل  على  الناس  أبو ثور :  وقال  األوزاعي :  وقال  الشريعة :  قاموس  (٦) في 

خيركم.  ألمانتكم  اختاروا  الشريعة :  قاموس  (٧) في 
(مسـند  لنطفكم  وتخيَّروا  إلمامتكم  تخيَّروا  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  بلفظ :  الربيع  مسـند  في  مخرج  =(٨) الحديث 
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في  عليه  وتقديمه  كعب»(٢)،  أُبّي بن  /٢٣/  «أقرؤكم  لقوله(١) :  هذا  غير  التأويل  فـي 
عليهم،  كعب  أُبّي بن  تقـدم  الفضل  لغير  كذلـك  ذلك  كان  فلو  بكـر(٣)،  أبا  الصـالة 
الصالة،  في  القراءة  لثبوت  فأقرؤهم؛  الفضل  في  اسـتووا  فإن  أفضلهم،  يقدم  ولكنه 
ألن  نَّة؛  بالسُّ فأعلمهم  والقراءة  الفضل  في  استووا  فإن  بها،  إال  الصالة  تجوز  ال  وأنه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  حسن(٤)؛  وهو  أسنَّهم،  فقيل  استووا  فإن  بعلم،  إال  تقوم  ال  الصالة 
بل  ُيَؤمَّ،  أن  التوقيـر  من  فليس  صغيرنـا»(٥).  ويرحم  كبيرنـا  يوقِّر  لم  مـن  منـا   «ليـس 

أصحابنا. قول  معاني  في  يخرج  هذا  حسب  على  َيُؤمَّ،  أن  منه  يطلب 

ورواه  رقـم ٧٨٤)،  القبلة...،  أهل  موتى  علـى  الصالة  يرى  ال  من  على  الحجـة  بـاب  الربيـع، 
 8 اهللا  فإن  أَفضلكم  الصـالة  في  وليتقدمكم  اصطفوا  بلفـظ :  األسـقع  واثلة بن  عن  الطبرانـي 
الحارث  ورواه   ،(٥٦/٢٢ رقـم ١٣٣،  الكبيـر،  (المعجم  النـاس  ومن  المالئكة  مـن  يصطفـي 
باب  الحارث،  (مسـند  أفضلكم  فقدموا  اهللا  إلى  وافدهم  القوم  إمام  بلفظ :  مالك  أنس بـن  عـن 

.(٢٦٥/١ رقم ١٤٤،  اإلمامة، 
كقوله.  الشريعة :  قاموس  (١) في 

مناقب  باب  الترمذي،  أبي (سـنن  وأقرؤهم  بلفظ :  مالك  أنس بن  عـن  ماجة  وابـن  الترمـذي  (٢) رواه 
 .(٥٥/١ رقم ١٥٤،  خباب،  فضائل  باب  ماجه،  ابن  سنن   .٦٦٤/٥ رقم ٣٧٩٠،  جبل...،  معاذ بن 
قـال  قالـت :  أنهـا  عائشـة  عـن  ومسـلم  والبخـاري  ـ  لـه  واللفـظ  ـ  حبيـب  الربيع بـن  (٣) روى 
إذا  بكر  أبا  إن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يا  فقلت :  قالت :  بالناس»،  يصلي  بكر  أبا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «مروا 
أبا  فقال :  «مروا  قالت :  بالناس،  فليصّل  عمر  فأُمر  البكاء  من  الناس  يسـمع  لم  مقامك  في  قام 
والخالفة  اإلمامة  في  باب  ووجوبها،  الصالة  كتاب  الربيع،  (مسـند  إلخ  بالناس..»  ليصّلي  بكر 
والفضل  العلم  أهل  باب  واإلمامة،  الجماعة  كتاب  البخاري،  صحيح  رقـم ٢١١.  الصالة،  فـي 
إذا  اإلمام  اسـتخالف  باب  الصالة،  كتاب  مسـلم،  صحيح   .٢٤٠/١ رقم ٦٤٧،  باإلمامة،  أحق 

 .(٣١٣/١ رقم ٤١١،  إلخ،  عذر..  له  عرض 
إلخ.  لقول..  أسنَّهم  ..فقيل  الشرع :  بيان  (٤) في 

مالك  وأنس بن  عبـاس  ابن  عن  ـ  لـه  واللفظ  ـ  والترمـذي  داود  وأبـو  حبيـب  الربيع بـن  (٥) رواه 
ُسـنن  رقم ٥٨٢.  والغش،  واالنفسـاخ  الربا  في  بـاب  البيوع،  كتاب  الربيـع،  (مسـند  وغيرهمـا 
البر  كتاب  الترمذي،  ُسـنن   .٢٨٦/٤ رقم ٤٩٤٢،  الرحمة،  في  باب  األدب،  كتـاب  أبـي داود، 

 .(٣٢١/٤ رقم ١٩١٩،  الصبيان،  رحمة  في  جاء  ما  باب  والصلة، 

=
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ذلك؛  يبعد  وال  وجهًا،  فأحسـنهم  ذلك  في  اسـتووا  إن  إنهم  قيل :  قد  ولعله 
أوليائـه  فـي  إال  والجمـال  الحسـن  يجعـل  أن  يـكاد  ال  وتعالـى  تبـارك  اهللا  ألن 

بذلك(١). فيفضلهم 

البالغ : غير  إمامة  باب ٥ -]   (١٢٩/٢ - ١٣٠ [(م ٥٥٣، 
رأى  فممن  البالغ؛  غير  إمامة  في  واختلفوا  أبو بكر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
ثور.  وأبو  وإسـحاق،  البصري،  الحسـن  جائزة :  يبلغ  لم  من  خلـف  الصـالة  أن 
ومالك،  ومجاهـد،  والشـعبي،  أبي رباح،  عطاء بـن  يبلـغ :  لم  من  إمامـة  وكـره 
الغالم  يؤم  ال  قال :  أنـه  عباس  ابن  عن  روينا  وقد  الرأي.  وأصحـاب  والثـوري، 
الصالة  فـي  الغالم  يؤم  ال  [األوزاعـي] :  قـال  ثالـٌث،  قوٌل  وفيـه  يحتلـم.  حتـى 
فإنه  شـيء  القرآن  من  معهم  ليس  [قومًا]  يكونوا  أن  إال  يحتلـم،  حتى  المكتوبـة 

أمَّهم(٢). إليه  اضطروا  وإن  الزهري :  وقال  المراهق.  الغالم  يؤمهم 
يحتلم،  لم  الذي  اإلمام(٣)  خلف  تجزي  ال  الجمعة  إن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
يقول :  قبل  كان  وقد  َقْوليه،  آخر  الشـافعي،  قول  هذا  الصلوات.  سـائر  في  ويؤم 
أني  غير  واألعياد،  الجمـع  في  إمامته  أجـزت  المكتوبة  في  إمامته  أجـزت  ومـن 

الولي. غير  إمامة  فيهما(٤)  أكره 
لدخوله  بها؛  وقام  الصالة  عقل  إذا  جائزة،  البالغ  غيـر  إمامة  أبو بكر :  وقـال 

أحدًا. يستثن  ولم  أقرؤهم»  القوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «يؤم  قول  [جملة]  في 

 .٢٩/٢١ - ٣٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٣/١٣ - ٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وقاموس  الشرع  وبيان   .(١٥١/٤) األوسـط  في  وهو  اإلشـراف.  في  موجود  غير  الزهري  (٢) قول 

الشريعة. 
إلخ.  سائر..  في  ويؤمهم  يحتلم  لم  إذا  الغالم  ..خلف  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

فيها.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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الفرائض  في  الصبي  يـؤم  ال  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  أبو سـعيد :  قـال 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «اختاروا  لقـول  الُســّنة،  معاني  في  عنـه  لسـقوطها  واللـوازم؛  كلهـا 
وأمثالهم  البالغين  أصحابه  بذلك  خاطب  وإنما  وخياركم»(١)،  أفضلكم  إلمامتكم 
إمامة  في  ترخيصـًا  أصحابنا  قـول  في  أعلم  وال  اإلمامـة،  معنـى  لزمه  قـد  ممـن 
أجاز   /٢٤/ فقد  الوسـائل  سـائر  في  وأما  اللوازم(٢)،  في  يحتلم  أن  قبل  الصبـي 
الضحى  كُســنَّة  غيره(٣)،  وأمثاله  رمضان  شـهر  قيام  مثل  منهم،  أجازه  مـن  ذلـك 

الطهارة. على  وأمن  الصبي  ذلك  أحسن  إذا  والنوافل، 
وإنـه ليعجبني ما حكى من قول من قال منهم : إنـه إذا لم يكن معهم من يقرأ أو 
َعدِموه أنه تجوز إمامة الصبي إذا عقل؛ لما ُروي عن عمر بن الخطاب 3 أنه قال : 
«الصالة على من عقل، والصوم على من أطاق»(٤)، يعني من الصبيان، ولثبوت معنى 
الجماعة أن ال تتعطل، فإذا َعـدِم قيامها إال بإمامة هذا الصبي على هذه الصفة، أعني 
من  يحسـن  ال  الحاضر  يكون  أن  منه  أولى  آخر  ومعنى  المعنى،  هذا  على  ذلك  إجازة 
القراءة مـا تقوم به الصالة، وال يمكنه تعليم(٥) ذلك؛ لثبـوت اتباع المأموم لإلمام في 
القراءة أنـه يجزي عنه(٦)، فـإذا كان على أحد هذين الوجهين كانـت ـ عندي ـ إمامة 

الصبي العاقل المحسن لذلك المأمون على الطهارة أفضل من تركها وتعطيلها(٧).

السابقة.  المسألة  في  (١) تقدم 
اللزوم.  في  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

إلخ.  ليعجبني..  وإنه  الطهارة.  على  وأمن  للصبي  ذلك  حسن  وإذا  وأمثاله،  الشرع :  بيان  (٣) في 
قال  قال :  عباس  ابن  عن  عدي  ابن  روى  وقد  اللفظ،  وبهذا  الخطاب  عمر بن  عن  األثر  هذا  أجد  (٤) لم 
والحدود  الشهادة  عليه  وتجزي  أطاق  إذا  والصوم  عقل  إذا  الغالم  على  الصالة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «تجب 

 .(١٢٢/٢ رقم ٣٢٩،  األزدي،  سعيد  جويبر بن  ترجمة  الرجال،  ضعفاء  في  (الكامل  احتلم»  إذا 
تعلم.  الصواب :  ولعل  الشريعة،  وقاموس  الشرع  بيان  في  (٥) هكذا 

إلخ.  عنه..  يجزي  وأنه  الصالة  في  المأموم  اتباع  ..لثبوت  الشريعة :  قاموس  (٦) في 
 .٣٨/٢١ - ٤٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٤/١٣ - ٢٥ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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األعمى : إمامة  باب ٦ -]   (١٣٠/٢ - ١٣١ [(م ٥٥٤، 
فممن  األعمى؛  إمامة  العلم  أهل  عوم  أباح  أبو بكر :  قال  (ومنـه) :  [* ش] : 
قول  وهـذا  وقتـادة،  مالـك،  وعتبان(١) بـن  عبـاس،  ابـن  أعمـى  وهـو  يـؤم  كان 
وإبراهيم  البصري،  والحسن  أبي رباح،  وعطاء بن  والشعبي،  محمد،  القاسم بن 
وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  الثـوري،  وسـفيان  مالك،  قـال  وبه  النخعـي، 
قال :  أنه  ثانيـة  رواية  عبـاس  ابن  عن  روينا  وقـد  الـرأي.  وأصحـاب  وإسـحاق، 
قال :  أنـه  مالك  أنس بن  وعـن  القبلـة؟  إلى  يعدلونـي(٢)  وهـم  أؤمهـم  [كيـف] 

إليه. وماحاجاتهم(٣) 
قول  جملة  في  داخل  وهو  الصحيح،  [إمامة]  كـ  األعمى  إمامة  أبو بكر :  قال 
استخلف  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  اهللا»،  لكتاب  أقرؤهم  القوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «يؤم 

بالناس. يصّلي  المدينة  على(٤)  مكتوم  أم  ابن 
حكي  ما  يشبه  ما  أصحابنا  قول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قال 
أم  ابن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اسـتخالف  من  ذكر  ما  وأما  األعمى،  إمامة  في  االختـالف  مـن 
ما  على  الصالة  في  ذلك  فـي  ذهب  فلعله  بالناس(٥)؛  يصّلي  المدينة  فـي  مكتـوم 

األعمى(٦). إمامة  يجيز  من  قل  قد 

وغسان.  الشرع :  بيان  (١) في 
يدلوني.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

وحاجتكم.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
في.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

المدينة  على  مكتوم  أم  استخلف ابن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنس  عن  وأحمد  ـ  له  واللفظ  ـ  أبو داود  (٥) روى 
رقم ٢٩٣١،  يولى،  الضرير  في  بـاب  والفيء،  واإلمارة  الخراج  كتاب  أبي داود،  (ُسـنن  مرتيـن 

 .(١٣٢/٣ رقم ١٢٣٦٦،  أحمد،  مسند   .١٣١/٣
قيل  ما  على  الصالة  في  ذلك  إلى  ذهب  ..فلعله  الشريعة :  قاموس  وفي  الشرع.  بيان  في  (٦) هكذا 

مضطربة.  الجملة  أن  ويبدو  األعمى.  إمامة  تخيير  من 
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المدينة  على  اسـتخالفه  وثبوت  دينهم،  النـاس  يعلم  جعله  إنما  قيـل :  وقـد 
العلل  دخلته  وما  أولى،  فهو  صح  وما  يصح،  وللدين  العلل،  تدخله  التعليم  لغير 

المقاالت. فيه  أمكنت 
أن   /٢٦/ األعمـى  إمامة  يجـز  لم  من  إليـه  ذهب  ما  أصـل  إنه  قيـل :  وقـد 
خلفه  من  والذين  التحري،  وجه  على  القبلة  استقبل  األصل  في  هو  إنما  األعمى 
ال  أنه  االتفاق  معاني  في  ويخرج  ويقين،  علم  على  القبلة  اسـتقبلوا  البصراء  من 
يتحرى،  هو  إنما  له  المتبع  كان  ولو  تحريه،  لمعنى  القبلة  المتحري  اتبـاع  يجـوز 
فلمعنى  إمامته  إجازة  وأما  تحرى،  قد  ما  تحري  له  للمتبع  يقع  أن  علم  على  إال 
عند  كان  ولو  يقين،  على  معه  صّلى(١)  من  مع  وألنه  المسلمين،  جملة  في  دخوله 
حضر  فـإذا  التحري،  على  ال  اليقيـن  علـى  المؤتم  فـإن  تحرى،  مـا  علـى  نفسـه 
حالهما  في  اسـتويا  إذا  البصير(٢)  إمامـة  كانت  المسـلمين  من  والبصيـر  األعمـى 
أحب  األعمى  إمامة  كانت  األعمى  فضله  وإذا  عليه،  االتفاق  بمعنى  إلينا،  أحب 

الفضل(٣). وثبوت  المسلمين،  جملة  في  تقديمه  لثبوت  إلينا؛ 

العبد : إمامة  باب ٧ -]   (١٣١/٢ [(م ٥٥٥، 
وأمَّ  لها،  غـالم  يؤمها  كانت  أنها  عائشـة  عن  روينا  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
حذيفة،  منهم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  أصحاب  من  نفرًا  عبد  وهو  أسد  بني  مولى(٤)  أبو سعيد 
والحسـن  والشـعبي،  النخعي،  إبراهيم  العبد  إمامة  فـي  ورخص  مسـعود.  وابـن 

فإن  تحرٍّ  على  نفسـه  عند  كان  ولو  يقين  على  القبلة  يؤم  من  مع  ..وألنه  الشـريعة :  قاموس  (١) في 
إلخ.  المؤتم.. 

إلخ.  إلينا..  أحب  حالهم  في  استووا  إذا  البصراء  ..إمامة  الشرع :  بيان  (٢) في 
 .٤٣/٢١ - ٤٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٥/١٣ - ٢٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  أصحاب  من  نفر  عند  وهو  أسيد،  بني  ملى  الشرع :  بيان  (٤) في 
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وأصحاب  [وإسـحاق]،  وأحمـد،  والشـافعي،  والثـوري،  والحكـم،  البصـري، 
قارئًا،  العبد  يكون  أن  إال  يؤمهم  ال  مالك :  وقال  أبو مجلز(١).  ذلك  وكره  الرأي. 
العبد  فإن  جمعة،  أو  عيد  في  يكون  أن  إال  يقرؤون،  ال  األحرار  من  معـه(٢)  ومـن 

وراءه. صّلوا  إن  األوزاعي  عند  ويجزي  فيهما(٣).  يؤم  ال 
أقرؤهم  القوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «يـؤم  قـول  جملة  في  داخل  العبـد  أبو بكـر :  قـال 

.« 8 اهللا  لكتاب 
إمامة  في  اختـالف  أصحابنا  قـول  في  ـ عندي ـ  يخـرج  أبو سـعيد :  قـال 
الجماعة،  صالة  عليه  ليس  إذ  العبد  يؤم  ال(٤)  أن  ذهب  الذي  أن  فمعي  العبد؛ 
األصل.  في  عليه  ليـس  هو  ما  يقم  لم  الجماعة  في  صـالة  عليه  يكن  لـم  فـإذا 
وعلى معنى قول من يقول : إنه تجوز إمامة العبد لدخوله في جملة المسلمين، 
يمنعه  معنى  فال  لذلك  وفرغه  سيده،  بإذن  ذلك  كان  فإذا  عليه،  الصالة  وثبوت 
إمامته،  في  النظر  ذلك  يوجب  أو  عليه،  االختيار  ويقع  بذلك،  له  يؤذن  أن  بعد 
فال  الجماعة  فـي  الفريضة  صالة  فـي  ولزومها  إمامته  جـواز  معنـى  ثبـت  وإذا 
يكون  أن   /٢٦/ أشـبه  العيدين  وفي  والعيدين،  الجمعة  من  ذلك  يمنع  معنـى 
أشبه  فما  ذلك،  في  سيده  يستأذن  أن  وعليه  ذلك،  عليه  إن  قيل :  قد  ألنه  إماما؛ 
فقد  تلزمه  ال  كانت  وإن  الجمعة،  وكذلك  به،  يجوز  أن  أحـرى  كان  يلزمـه  أن 
إذا  الجمعة  بالناس  يصّلـي  المسـافر  أن  ثبت  وقد  المسـافر،  تلزم  ال  أنها  ثبت 
مسـافرًا  الجمعة  موضع  دخل  إذا  المصـر  إمام  وهـو  فيها  اإلمام  بمنزلـة  نـزل 
وعليهم  اختالفـًا،  ذلك  في  نعلم  ال  لرعيتـه،  اإلمام  هـو  كان  المصـر،  بمعنـى 

أبو مخلد.  الشرع :  بيان  (١) في 
تبعه.  الشرع :  بيان  (٢) في 

وراءه.  صّلوا  إن  عيد  في  ويجزي  فيها،  يؤم  ..ال  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  يؤم..  أال  يذهب  ..الذي  الشريعة :  قاموس  وفي  الشرع.  بيان  في  (٤) هكذا 
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مكية(١)،  وهي  األمصـار  دخلت  إذا  األمراء  كانت  معنـا  ذلك  وعلى  الجمعـة، 
غيرهم  يتقدمهم  أن  يجوز  ال  جماعة  أو  جمعة  من  الناس  على  األمراء  واألئمة 

مسافرين. كانوا  ولو 
ذلك،  جاز  الجمعة  بالناس  يصّلـي  أن  مسـافرًا  اإلمام  أمر  إذا  قيل :  وكذلـك 

مثله(٢). العبد  وكذلك  عليه،  جمعة  ال  األصل  في  كان  وقد  اإلمام.  بأمر  ولزم 

األعرابي : خلف  الصالة  باب ٨ -]   (١٣٢/٢ [(م ٥٥٦، 
وقال  األعرابـي.  إمامة  أبو مجلـز(٣)  كـره  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
الثوري،  سـفيان  قول  وفي  أقرأَهم.  كان  وإن  األعرابـيُّ  [القوَم]  يـؤمُّ  ال  مالـك : 
جائزة.  األعرابـي  خلـف  الصالة  الـرأي :  وأصحـاب  [وإسـحاق،]  والشـافعي، 

الصالة. بحدود  قام  إذا  يقول(٤) :  عطاء  كان  وكذلك 
مسافر،  ال  أعرابي،  أنه  إال  علة  ال  كان  إذا  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
وقد  لوجه،  إمامتـه  ـ عندي ـ  ذلـك  يمنع  فال  أعرابيـًا؛  ثبوتـه  إال  معنـى  وال 
أعلم  واهللا  المهاجـر»(٥)،  األعرابي  يؤم  أنـه  «ال  الرواية  في  هذا  معنـى  يخـرج 

كان(٦). ما  بذلك 

زائدة.  الجملة  ولعل  مكة.  وهي  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٤٥/٢١ - ٤٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٦/١٣ - ٢٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أبو مخلد.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  إذا..  نقول  ..وكذلك  الشرع :  بيان  (٤) في 

(ُسـنن  ضعيف  وإسـناده  جدًا،  قريب  بلفظ  عبـد اهللا  جابر بن  عـن  والطبرانـي  ماجـه  ابـن  (٥) رواه 
األوسـط،  المعجم  الطبراني :   .٣٤٣/١ رقـم ١٠٨١،  الجمعـة،  فـرض  فـي  بـاب  ماجـه،  ابـن 

 .(١٢٩/١ ماجه،  ابن  زوائد  في  الزجاجة  مصباح  الكناني :   .٦٤/٢ رقم ١٢٦١، 
 .٤٨/٢١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٧/١٣ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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األّمّي : إمامة  باب ٩ -]   (١٣٢/٢ - ١٣٣ [(م ٥٥٧، 
من  يحسن  ال  أميًا  كان  إذا  يقول :  عطاء  كان  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
كبَّر  القراءة  من  فرغت  فـإذا  هي،  وتقرأ  زوجها  يكبِّر  تقرأ،  وامرأتـه  شـيئًا  القرآن 
وفي  قتادة.  عن  المعنى  هذا  ُروي  بصالته.  تصلِّي  خلفه  وهي  وسـجد،  وركع(١) 
مثله  هو  مـن  القرآن،  مـن  شـيئًا  يحسـن  ال  الذي  األمـّي  أم  إذا  الشـافعي :  قـول 
وقال  خلفه.  صالتهم  تجز  لم  القرآن(٢)  يقرأ  يحسن  من  أّم  وإن  جائزة،  فصالتهم 
فاسـدة.  كلهم  فصالتهم  أميين  وبقوم  يقـرؤون  بقوم  األمّي  صّلـى  إذا  النعمـان : 
وصالة  اإلمام  صالة  فرقة :  وقالت  تامة.  يقرأ  ال  ومن  اإلمام  صالة  يعقوب :  وقال 
بالمتطهرين  يصلي  المتيمم  مثل  وذلك  فرضه،  يؤدي  كالَّ  ألن  جائزة؛  خلفه  مـن 
قول  في  مجزية  صالتهم  قيامًا،  يصلـون  بقوم  [يصّلي]  قاعدًا  والمصّلي  بالمـاء، 

/٢٧/ نفسه.  فرض  يؤدي  كال  ألن  خالفنا؛  من 
ال  من  يؤم  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  إنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
معذورًا  كان  إذا  نفسه  في  ذلك  وسعه  وإن  ألنه  يقرأ(٣)؛  من  القرآن  من  شيئًا  يقرأ 
هو  من  يؤم  ولكن  لغيره،  ذلك  يكون  فال  عليه،  يقدر  ال  إذ  حينه،  في  ذلك  لعدم 
عندي  ـ  فيخرج  يقرأ  وممن  يقرأ  ال  ممن  مثله  هو  من  أمَّ  فإن  يقرأ،  ال  ممن  مثله 
البدل،  يقرأ  من  وعلى  تامة،  يقرأ  ال  من  وصالة  صالته  إن  ـ  القول  هذا  معنى  في 

صالتهم. تتم  وال 
ـ عندي  هذا  معنى  وليس  القول،  هذا  معنى  في  له  الذي  للعذر  صالته  وتمام 
ألن  بالمتطهرين؛  يصّلـي  كالمتيمم  ـ  أصحابنـا  قول  معانـي  في  يخرج  مـا  علـى 

وركع.  هو  كّبر  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  تجز..  لم  القراءة  يحسن  من  أّم  ..وإن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  وسعه..  وإن  اآلية  يقرأ  ال  من  الشرع :  بيان  (٣) في 
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ثبتت  وقد  يلزمه،  بما  مخصـوص  ذلك  في  وكل  طهارة،  الماء  عدم  عنـد  التيمـم 
قرأ  قد  هذا  أن  يثبت  وال  العدم،  عند  بالمـاء  ثبتت  كما  الصعيد،  بمعنى  الطهـارة 

يقرأ(١). لم  إذا 

الزنا : ولد  إمامة  باب ١٠ -]   (١٣٣/٢ [(م ٥٥٨، 
إذا  يؤم  أن  له  يقول :  أبي رباح  عطاء بن  كان  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
النخعي،  وإبراهيم  البصري،  والحسن  موسى،  سليمان بن  قال  وبه  مرضيًا(٢).  كان 
وإسـحاق.  وأحمد،  واألوزاعي،  الثوري،  وسـفيان  دينار،  وعمرو بن  والزهري، 
أصحاب  عند  خلفه  الصالة  تجزئ  وال(٣)  مرضيًا.  كان  إذا  قال :  بعضهم  أن  غيـر 

راتبًا. إمامًا  يتخذ  أن  أكره  مالك :  وقال  الرأي. 
أقرؤهم». القوم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «يؤم  قول  جملة  في  لدخوله  يؤم  أبو بكر :  قال 

ثبت  وإن  ثابتًا،  له  أب  ال  من  بإمامة  بأس  ال  قيل :  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
دينه،  أمر  في  وال  صالته،  أمر  في  والديه  في  عليـه  يدخل  معنى  فال  زنا  ولـد  أنـه 

 .٤٩/٢١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٧/١٣ - ٢٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
مرضيًا.  كان  إذا  له  أب  ال  من  يؤم  ..يقول :  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

الرأي،  أصحاب  عند  خلفه  الصالة  وتجزي  مرضيًا  كان  إذا  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
نهى  أنه  عبد العزيز  عمر بن  عن  روينا  وقد  شـيء،  أبويه  وزر  من  عليه  ليس  عائشـة  قالت  قال : 
أبو بكر..  قال  زانيًا.  إمامًا  يتخذ  أن  أكره  مكروه  قال :  أب،  له  يعرف  ال  بالعقيق  يؤم  كان  رجالً 
أصحاب  عند  وتجزي  مرضيًا.  كان  إذا  اشترط  بعضه  أن  ..غير   : (١٦٠/٤) األوسط  وفي  إلخ. 
اهللا :  قال  شـيء،  أبويه  وزر  من  عليه  ما  تقول :  عائشـة  وكانت  الزنا.  ولد  خلف  الصالة  الرأي 
رجالً  أن  روينا :  سواه،  قول  وفيه  الزنا.  ولد  تعني  (األنعام :١٦٤)  اآلية   ﴾Î    Í    Ì    Ë    Ê﴿
وكان  أبوه.  يعـرف  ال  كان  ألنه  نهاه  وإنمـا  عبد العزيز،  عمر بـن  فنهاه  بالعقيـق  ناسـًا  يـؤم  كان 
قال  بأسـًا.  به  يرى  ال  كان  أنه  مالك  عن  حكي  وقد  راتبًا.  إمامًا  الزنا  ولد  يتخذ  أن  يكره  مالك 

غيره.  معصية  تضره  وال  مرضيًا  كان  إذا  يؤم  أبو بكر : 
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أهل  مسـارعة  إلى  أقرب  مثلـه  هو  ممـن  أو  يفضلـه،  ال(١)  ممـن  غيـره  كان  وإن 
كان  إن(٢)  الوجه،  هذا  من  غيره  يقدم  أن  إلـّي  أحب  كان  بصالته؛  إليها  الجماعة 
الناس  على  يدخـل  أن  أحب  لم  مثلـه؛  ووجد  الوجوه  مـن  بوجه  يثقـل  تقديمـه 

االختيار(٣). في  مشقة 

الخنثى : إمامة  باب ١١ -]   (١٣٤/٢ [(م ٥٥٩، 
يؤم  ال  يقـوالن :  ثور  وأبو  الشـافعي،  كان  أبو بكر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 

النساء. ويؤم  الرجال،  المشكل  [الخنثى] 
إن(٤)  أصحابنا :  قـول  معاني  في  هـذا  نحو  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

الرجال(٥). هو  يؤم  وال  األنثى،  تؤمه  وال  واألنثى،  الخنثى  يؤم  الخنثى   /٢٨/

تؤم  والمـرأة  المسـلم  يـؤم  الكافـر  بـاب ١٢ -]   (١٣٤/٢ [(م ٥٦٠ - ٥٦٢، 
الرجل :

بقـوم  كافـر  رجـل  صّلـى  وإذا  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [م ٥٦٠]  [* ش] : 
يجزيهم،  ال  يقوالن :  وأحمد  الشافعي،  فكان  بكفره(٦)؛  يعلمون  وهؤالء  مسلمين 

[يعاقب]. األوزاعي :  وقال  ويعيدون. 

يفضله.  ..ممن  الصواب :  (١) لعل 
إلخ.  مثله..  ووجد  الوجوه  من  وجه  بنقل  يقدمه  كان  إذا  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٤٩/٢١ - ٥٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٨/١٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
الرجال.  هو  يؤم  وال  األنثى،  تؤمها  ال  واألنثى  الخنثى،  يؤم  الخنثى  إن  الشرع :  بيان  (٤) في 

 .٥٠/٢١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٨/١٣ - ٢٩ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
ثم  صّلوا  حتى  بكفره  يعلموا  ولم  ..مسـلمين   : (١٦١/٤) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٦) هكذا 

بكفره.  يعلمون  ال  وهم  ..مسلمين  الشرع :  بيان  وفي  به.  علموا 
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وقال  مسـلمًا.  بصالتـه  يكـون  ال  ثـور(١) :  وأبـو  الشـافعي،  وقـال  [م ٥٦١] 
اإلسالم. على  يجبر  حنبل :  أحمد بن 

والشافعي  خلفه.  صّلى  من  على  إعادة  ال  والمزني :  أبو ثور،  وقال  [م ٥٦٢] 
إعادة  ال  أبو ثور :  وقال  امرأة.  خلف  الرجال  من  صّلى  من  على  اإلعادة  يوجب 

المزني. قول  قياس  هذا  عليهم. 
ال  الكافر  إمامة  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
قولهم :  من  مخرجًا  أعلم  وال  الوجوه،  من  بوجه  شرك،  كفر  كفره  كان  إذا  تجوز 
صح  إذا  المسلمين  على  تقدمه  في  عوقب  وإن  بالصالة،  اإلسالم  عليه  يثبتن  إنه 
عليهم  أن  يخرج  أنـه  ومعي  اإلمام.  ذلك  رأى  إذا  لذلـك،  أهالً  كان  عليـه  ذلـك 
عليهم  يكون  فال  إقراره  وأما  مشـركًا،  بهم  صًلى  حين  كان  أنه  صـح  إذا  اإلعـادة 

اإلسالم. دار  في  كان  إذا  حجة، 
معاني  في  وال  للرجـل،  المرأة  إمامـة  إجازة  أصحابنا  قـول  فـي  يخـرج  وال 
لم  ولو  لها،  إمامًا  ويكون  وتقرأ،  خلفه  هي  تكون  ال  وكذلك  الفرائض،  في  ذلك 
أن  ــنَّة  والسُّ بالفرائض،  اإلمامة  في  ــنَّة  للسُّ خالفا  ذلك  ألن  القراءة؛  هو  يحسـن 
إذا  تامة،  هو  صالته  أن  ـ عندي ـ  خرج  ذلك  فعلت  وإن  المأموم،  ال  اإلمام  يقرأ 

اإلعادة(٢). هي  وعليها  ذلك،  على  إال  يقدر  ال  كان 

من  أرفع  مكان  على  يصلي  اإلمـام  بـاب ١٣ -]   (١٣٤/٢ - ١٣٥ [(م ٥٦٣، 
المأمومين : مكان 

رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 

بكر.  وأبو  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٩/١٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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ويرجع  يرفع  ثم  فيركع  [يصّلي]  فجعل  وراءه،  والناس  يومًا  المنبر  على  «صّلـى 
صّليت  إنما  أي  الناس،  قال :  «أيها  فرغ  فلما  األرض،  على  ويسـجد  القهقرى(١) 

بي». ون  فتأَتمُّ ترون  كما  لكم 
فذلك  تعليمهم  يرد  لم  فإن  تعلمهم،  أراد  إذا  اإلمام  بفعل  هكذا  أبو بكر :  قال 

عنه. منهي  ذلك  أن  مسعود  ابن  عن  رويناه  لحديث  مكروه؛ 
اإلمام  أراد  إذا  جائزًا،  ذلك  يرى  الشافعي  فكان  فيه؛  اختلفوا  وقد  [م ٥٦٣] 
األوزاعي :  وقال  تامة.  وصالتهم  مكروه  ذلك  الرأي :  أصحاب  وقال  يعلمهم.  أن 

األرض. على  معهم  يستوي  [حتى]  ذلك  يجزي  ال 
معاني  في  هذا  بنحو  االختالف  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
إلى  ركع  إذا  يرجع  أن  وأما  ويسـجد،  يركع  موضع  في  كان  إذا  أصحابنا  قول 
ما  وال  قولهم  معاني  في  مذكورًا  هذا  أعلم  فال  يصعد  ثم  فيها،  فيسجد  األرض 
في  يقدر  يكن  لم  إذا  قولهم  معنـى  في  العذر  معاني  في  يخرج  أنـه  إال  يشـبهه، 
وصالته  القيام،  علـى  يسـجد  حيث  يقدر  وال  السـجود،   /٣٨/ على  موضعـه 
مثل  ففي  ويسـجد؛  ويركع  خلفه  إلى  يزحف  ثم  لقيامـه،  يتقـدم  أن  إال  بالقيـام 
هذا  مثل  في  للناس  يكون  أن  يعجبني  وال  إجازته،  قولهم  معنى  في  يخرج  هذا 
في  العمل  يشـبه  ـ عنـدي ـ  فهذا  وإال  هـذا،  عنـه  صـح  إن  للنبـي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  مـا 
عن  مجزيًا  فيكون  خبرًا  بذلـك  يخبر  أن  يمكن  كان  وقد  معناها،  لغيـر  الصـالة 

أعلم(٢). واهللا  العمل، 

قال :  «يا  فرغ  فلما  األرض،  على  ويسجد  القهقرى  ويرفع  القهقرى  ..ويرجع  الشرع :  بيان  (١) في 
أن  أراد  إذا  اإلمام  هكذا  أبو بكر :  قال  بي».  فتأتموا  تروني  لكيما  لكـم  صّليت  إنما  النـاس  أيهـا 

إلخ.  فذلك..  يعلمهم  يرد  لم  فإن  يعلمهم، 
 .٣٨/١٣ - ٣٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الصالة : إلى  المأمومين  قيام  وقت  باب ١٤ -]   (١٣٥/٢ - ١٣٦ [(م ٥٦٤، 
قيل  إذا  مالك  أنس بن  كان  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
كعب  ومحمد بن  عبد العزيز،  عمر بـن  وكان  فقام(٢).  وثب  الصالة  قامت  قـد(١) 
والزهري،  مالـك،  وعراك(٤) بـن  قالبـة،  وأبـو  عبـد اهللا،  وسـالم بن  القرظـي(٣)، 
من  تكبيرة  أوائل  في  الصالة  إلى  يقومون  كانوا  المحاربي(٥)،  حبيب  وسليمان بن 
كان  إذا  وإسـحاق  أحمد،  مذهب  وهـو  أبي رباح،  عطاء بن  قـال  بـه  اإلقامـة(٦). 

المسجد. في  اإلمام 
يقوموا  أن  يجب  ومحمـد :  النعمان،  وقال  وقتًا.  فيه  يؤقـت  ال  مالـك  وكان 
كّبر  الصالة  قامـت  قد  قال  فإذا  الفالح،  علـى  حيِّ  المؤذِّن  قـال  إذا  الصـف  فـي 
غائب  واإلمام  الصف  فـي  يقوموا  أن  كرهنا  معهم  اإلمـام  يكن  لـم  وإذا  اإلمـام، 

اإلقامة. من  المؤذِّن  يفرغ  حتى  يكبِّر  ال  يعقوب :  وقال  عنهم. 
حتم،  وال  حجـر  كله  هـذا  معاني  فـي  يخرج  ال  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
قول  معاني  في  يخـرج  أنه  إال  الفضل،  مـن  الصالة  إلى  القيام  إلـى  والمسـارعة 
قد  ألنه  الصالة،  على  حّي  المقيم  قال  إذا  الصالة  إلى  يقوم  المأموم  إن  أصحابنا : 
وافى  وإذا  الصالة،  قامت  قد  قال :  إذا  يقوم  إنه  قولهم :  بعض  وفي  عليها.  حّث 

وقاموس  الشـرع  وبيان   (١٦٦/٤) األوسـط  في  وهي  اإلشـراف،  في  موجودة  غير  (قد)  (١) كلمة 
الشريعة. 

الصالة.  إلى  فقام  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
القرطبي.  اإلشراف :  وفي  الشريعة.  وقاموس  الشرع  وبيان   (١٦٦/٤) األوسط  في  (٣) هكذا 

مالك..  وعزان بن  قالبة،  وأبو  حنيفة،  وأبو  عبد اهللا،  ..بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
إلخ. 

إلخ.  كانوا..  والبخاري  حبيب،  ..بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
الشـرع  بيان  وفي  اإلقامة.  من  بدئه  أول  فـي   : (١٦٧/٤) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٦) هكـذا 

اإلقامة.  بدء  أول  في  الشريعة :  وقاموس 



26
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

تحريم  مع  يحـرم  حتى  اإلمام  تحريم  تكبيـرة  قبل  يوجه  أن  الصـالة  إلـى  القيـام 
من  يفته  ولـم  الفضل،  حاز  وقـد  شـيء،  اإلمام  صالة  من  يفوتـه  وال  اإلمـام(١)، 
إلى  المسارعة  أراد  إذا  بل  ذلك،  قبل  سـبقه  يضره  وال  شـيء،  فضلها  من  الصالة 

ذلك(٣). مثل(٢)  فضل  له  كان  الفضل 

اإلمام : تكبير  وقت  باب ١٥ -]   (١٣٦/٢ [(م ٥٦٥، 
طائفة :  فقالت  اإلمـام(٤)؛  تكبير  وقت  في  واختلفوا  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
ذلك،  يفعلون  عبد اهللا  أصحاب  كان  الصالة.  قامت  قد  المؤذِّن :  قال  إذا  [يكّبر] 
والنعمان،  أبي خالـد،  وإسـماعيل بن  غفلـة(٥)،  وسـويد بن  النخعـي،  قـال  وبـه 

ويعقوب.
قول  هذا  اإلقامة(٦).  مـن  المؤذِّن  يفرغ  حتى  اإلمام  يكّبر  ال  طائفـة :  وقالـت 

ويعقوب. وإسحاق،  وأحمد،  وثاب،  ويحيى بن  البصري،  الحسن 
األمصار(٧). في  األئمة  عمل  وعليه  نقول  وبه  أبو بكر :  قال 

قول  معاني  علـى  اآلخر  القول  هـذا  على  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
المؤذِّن  فرغ  إذا  التوجيه  في  خلفه  ومـن  اإلمام  يأخذ  إنما  إنه  والفعل :  أصحابنـا 
اإلمام  يوجه  أن  مذهبهـم  في  يصح  وال  جميعًا،  لهـم  اإلقامة  كانت  اإلقامـة  مـن 

اإلمام.  تحريم  مع  يخرج  حتى  اإلمام  تحريم  قبل  يوجه  ..أن  الشريعة :  قاموس  (١) في 
الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (مثل)  (٢) كلمة 

 .١٦٦/١٩ - ١٦٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٧/١١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
اإلحرام.  تكبيرة  ..وقت  الشرع :  بيان  (٤) في 

علقمة.  الشرع : بن  بيان  (٥) في 
الخ.  أبي وثاب..  األذان...ويحيى بن  ..من  الشرع :  بيان  (٦) في 

المسلمين.  أمصار  من  ..األئمة  الشرع :  بيان  (٧) في 
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يقيم  المقيم  ألن  اإلمـام؛  خلـف  من  وكذلك  بـه،  يؤمرون  فيمـا  يقيـم  والمـؤذِّن 
اإلقامة  من  المقيم  فـرغ  فإذا  اإلمام،  خلف  ومـن  ولإلمام  لهم  وإقامتـه  للجميـع 
عليهم،  اإلقامة  لثبوت  اإلقامة؛  من  فراغه  بعد   /٧١/ جميعًا  التوجيه  في  أخـذوا 

خلفه(١). الذين  وكذلك  التوجيه،  بعد  اإلمام  يحرم  ثم 

اإلمام : خلف  المأمومين  قيام  باب ١٦ -]   (١٣٧/٢ - ١٣٨ [(م ٥٦٦ - ٥٦٨، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  [* ش] : 

يمينه». عن  عباس  ابن  فـ] حّول  «[صلى 
أبو بكر : قال 

الخطاب،  عمر بن  مذهبه  هذا  فممن  العلم،  أهل  أكثر  قـول  وهـذا  [م ٥٦٦] 
الثوري،  وسـفيان  ومالـك،  الزبير،  وعروة بـن  زيـد(٢)،  وجابر بـن  عمـر،  وابـن 

نقول. وبه  الرأي.  وأصحاب  وإسحاق(٣)،  والشافعي،  واألوزاعي، 
قال :  أنه  المسيب  سعيد بن  عن  أحدهما  ذلك] :  [سوى  قوالن  المسألة  وفي 
رجل  خلفه  كان  إذا  اإلمام  أن  وهو  النخعي،  عن  الثاني  والقول  يساره.  عن  يقيمه 
عن  قام  وإال  آخر،  جاء  فإن  يركع(٤)،  أن  وبين  بينه  [ما]  خلفه  من  فليقم  [واحد] 

يساره. عن  واآلخر  يمينه  عن  أحدهما  قام  اثنين  كانا  وإذا  يمينه، 
يقدمون  طائفـة :  فقالت  يجتمعـون؛  الثالثـة  النفـر  فـي  واختلفـوا  [م ٥٦٧] 
وجابر بن  عمر،  وابن  أبي طالب،  وعلّي بن  الخطاب،  عمر بن  قول  هذا  أحدهم. 

 .٧١/١٣ - ٧٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يزيد.  وخالد بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  وأصحاب..  راهويه،  وإسحاق بن  وأحمد،  ..والشافعي،  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  قام..  اثنان  كان  فإن  يمينه  عن  قام  أحد  جاء  فإذا  يرجع،  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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والشـافعي،  مالك(٢)،  قال  وبه  أبي رباح،  وعطاء بن  البصري،  والحسـن  زيـد(١)، 
فإذا  جميعا،  وا  يصفُّ [أن]  ثالثة  كانوا  إذا  يرى  مسعود  ابن  وكان  الرأي.  وأصحاب 
جعل  واألسـود،  بعلقمـة(٣)  ذلك  وفعـل  أحدهم،  قدمـوا  ذلـك  من  أكثـر  كانـوا 

النخعي.  /١٧٦/ قال  وبه  يساره،  عن  واآلخر  يمينه  عن  أحدهما 
وبجبار(٤) بن  بجابر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص «صّلى  ألن  أقول؛  األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 

خلفه». فأقامهما  صخر 
االثنين :  صالة  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
في  يخرج  وقد  قولهم.  أكثر  في  ولعله  اإلمام،  يمين  عن  منهما  المؤتم  يكون  أن 
ذلك،  أراد  إن  االختيار،  معنى  على  اإلمام  خلف  يكون  أن  له  إن  قولهم :  معاني 
خلف  يصف  أن  له  ليـس  القول :  بعض  وفي  اإلمـام.  يميـن  علـى  كان  أراد  وإن 
خلف  يكون  أن  فله  صالته  على  ذلك  في  ويخشى  ذلك  يحسن  ال  أن  إال  اإلمام، 

االختيار. على  اإلمام 
يكون  أن  إال  يأمرون  فيما  اختالفًا  بينهم  أعلم  فال  رجال  ثالثة  كانوا  إذا  وأما 

خلفه(٥). ويكونا  بهما  متقدمًا  اإلمام 
معه  يكون  اإلمام  في  واختلفـوا  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [م ٥٦٨]  [* ش] : 
اإلمام  يمين  عن  الرجل  يقوم  أن  يرى  مالك  أنس بن  فكان  وامرأة؛  واحـد  رجـل 
والنخعي،  الزبيـر،  وعروة بن  أبي ربـاح،  عطاء بن  قـال  [به]  و  خلفـه.  والمـرأة 

يزيد.  وخالد بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
مالك.  أنس بن  قال  ..وبه  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

وقاموس  الشـرع  بيان  في  واألسـود.  بعلقمة  عبـد اهللا  فعل  وكذلـك   : (١٧٣/٤) األوسـط  (٣) فـي 
إلخ.  أحدهما..  وجعل  واألسود،  علقمة  عبد اهللا بن  ذلك  ..فعل  الشريعة : 

وبخيار.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
 .٣٦٢/٢١ - ٣٦٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٦/١٣ - ١٧٧ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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يصلون  أنهم  الحسـن  عن  روينا  وقـد  واألوزاعي.  والثـوري،  ومالـك،  وقتـادة، 
بعض. خلف  بعضهم  متواترين 

«جعل  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أنس  لحديث  أقول؛  األول  وبالقـول  أبو بكر :  قـال 
ذلك». من  أسفل  والمرأة  يمينه  عن  أنسًا(١) 

معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
هذا  أعلم  وال  اآلخر،  القول  من  الحسـن  عن  حكي  ما  نحو  قولهم  مـن  االتفـاق 
معاني  لثبوت  هكذا؛  يكون  أن  يعجبني  كان  وقد  قولهم،  معاني  في  األول  القول 
على  يصّلي  منهما  واحـد  كل  وإن  صفًا،  يكونان  ال  والمرأة  الرجـل  إن  قولهـم : 
وحده،  كان  إذا  اإلمام  يمين  عن  يكون  الرجل  إن  قولهم :  معاني  وألكثـر  حيالـه، 
وهو  معه،  كانت  إذا  ضـررًا  وال  نقضًا  عليه  تدخل  أنهـا  المرأة  في  لـي  يبيـن  وال 

وحده(٢). المرأة  مع  بنفسه  قائم  ـ عندي ـ 

الصفوف : باب ١٧ -]   (١٣٩/٢ [(م ٥٦٩، 
فإن  صفوفكم  قال :  «سـّووا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

الصالة». تمام  من  الصفوف  تسوية 
وحذيفة بن  مسـعود،  ابن  ذلك  فكـره  السـواري؛  بين  الصف  في  واختلفـوا 
سـيرين،  ابن  فيه  ورخص  عبـاس،  ابن  عـن  ذلـك  وروي  والنخعـي،  اليمـان(٣)، 

الرأي. وأصحاب  ومالك(٤)، 

مالك.  أنس بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
 .٣٦٦/٢١ - ٣٦٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٩/١٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

النعمان.  الشريعة : بن  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
مالك.  وأنس بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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يثبت. خبرًا  [عنه]  النهي  في  أعلم  لم  ألني  جائز؛  ذلك  أبو بكر :  قال 

معنى  على  ـ عندي ـ  فخارج  الصفوف  تسوية  ثبوت  في  أما  أبو سعيد :  قال 
في  فيخرج  المسجد  من  السواري  بين  الصفوف  وأما  أصحابنا.  قول  من  يثبت  ما 
في  أكثر  ما  إلـى  رجل  مقام  تقوم  السـارية  كانت  إذا  إنه  أصحابنـا :  قـول  معانـي 
كان  إن  عليه  قطعـت  من  على  الصف  تقطع  أنها  الصفـوف  من  المقـدم  الصـف 

يساره. أوعن  اإلمام  يمين  عن 

ما  إذا  وأما  عليـه،  يقطع  فال  خلفه  هو  بمـن  متصالً  أو  خلفه  كان  مـن  وأمـا 
إذا  ويعجبني  اختالف،  قولهم  معاني  في  يلحق  أنه  فمعي  المعنى  هذا  دون  كانت 
وأما  الرجلين.  بين  مانعة  كانت  إذا  كبيرة  أو  صغيرة  كانت  تقطع  أن  قطعها  ثبت 
الصف  وكان  األول،  الصـف  عن  المتأخـرة  الصفوف  بيـن  السـواري  كانـت  إذا 
في  أعلم  فال  السواري؛  عليه  قطعت  ممن  شيئًا  منه  الصفوف  تنال  أو  تامًا،  األول 
الصفوف  من  أو  األول،  الصف  من  شـيئًا  منهم  أحدًا  تنال  كانت  إذا  فسـادًا  ذلك 

األول(١). الصف  خلف  صالتهم  الثابتة 

الصف  خلف  المأموم  صالة  بـاب ١٨ -]   (١٣٩/٢ - ١٤٠ [(م ٥٧٠ - ٥٧٢، 
وحده :

وحده؛  الصف  خلف  الصالة  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  [م ٥٧٠]  [* ش] : 
صالح،  والحسـن بن  والحكم،  النخعـي،  قـول  هذا  يجزيـه،  ال  طائفـة :  فقالـت 
واألوزاعـي،  ومالـك،  البصـري،  الحسـن  ذلـك  وأجـاز  وإسـحاق.  وأحمـد، 

الرأي. وأصحاب  والشافعي، 

 .١٩٩/٢١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠١/١٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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لحديث  [وحـده]؛  الصف  خلـف  الفرد  صـالة  تجزئ(١)  ال  أبو بكـر :  قـال 
وبّين(٢)  باإلعـادة»،  وحده  الصف  خلف  صّلى  رجـالً  «أمر  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وابصـة 

وإسحاق. أحمد،  الحديث 

الصفوف  اسـتوت  وقد  القـوم  إلى  ينتهـي  الرجـل  فـي  واختلفـوا  [م ٥٧١] 
عطاء،  عن  القول  هذا  ُروي  معه.  ليقوم  رجالً،  إليه  يجر  طائفة :  فقالت  واتصلت؛ 
ذلك  كره  وممـن  ظلم.  الصـف  من  الرجل  جبـذ(٣)  بعضهـم :  وقـال  والنخعـي. 

وإسحاق. أحمد،  ذلك  واستقبح  األوزاعي. 

زيد بن  فيه(٤)  فرخـص  الصف؛  دون  الرجل  ركـوع  في  واختلفـوا  [م ٥٧٢] 
جبير،  سـعيد بن  عن  وروي  وهـب،  وزيد بن  مسـعود،  ابن  ذلك  وفعـل  ثابـت، 
أنهم  ومعمر  جريـج(٥)،  وابن  الزبيـر،  وعروة بن  عبد الرحمـن،  سـلمة بن  وأبـي 
من  قريبًا  كان  إن  الزهـري :  وقال  حنبل.  أحمد بـن  [ذلك]  وأجاز  ذلـك،  فعلـوا 

األوزاعي. قال  وبه  يفعل.  لم  بعيدًا  كان  وإن  فعل،  الصفوف(٦) 

من  به  يأمرون  فيما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
معه  فيكون  الصف  من  رجالً  إليه  يجر  أنـه  تم  وقد  الصف،  إلى  انتهـى   /١٧٧/
قفا  من  الصف  خلف  يصّلي  إنه  قولهم :  بعض  ففي  ذلك  له  يتفق  لم  فإن  صافًا، 

تجوز.  ال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
األوسـط  وفي  وثبت.  الشـريعة :  قاموس  وفي  وأثبت.  الشـرع :  بيان  وفي  اإلشـراف.  في  (٢) هكذا 
بالموضع  الحديث  معرفـة  من  وهما  وإسـحاق،  أحمد،  الحديث  هـذا  ثبـت  وقـد   : (١٨٤/٤)

عنه.  يدفعان  ال  الذي 
إلخ.  الصف..  في  الرجل  حد  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

إلخ.  ثابت..  زياد بن  ذلك  في  فرخص  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
جريج.  ومعدو بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 

الصف.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٦) في 
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إنه  قولهم :  بعض  وفي  الصف.  عدم  قد  ألنه(١)  صّلى؛  كيفما  صالته  ويتم  اإلمام، 
ويسجد  يركع  ما  بقدر  زحف  والسجود  الركوع  أراد  فإذا  قيامه،  في  الصف  يلصق 
حتى  قيامًا(٢)  يزحـف  إنه  وقيل :  صالتـه.  بقية  هنالك  يصّلـي  ثم  قيـام،  أول  فـي 

الصف. عدم  إذا  بالصف  يلحق 
في  يختلف  أنه  فمعي  ذلك  يمكنه  وقد  الصف  من  أحدا  يجر  ولم  صّلى  فإذا 
من  وقال  صالته.  تفسد  قال :  من  فقال  اإلمام؛  خلف  كان  إذا  قولهم  من  صالته 
يكون  أن  أمكنه  إن  فسـدت  اإلمام  قفا  عن  ناحية  كان  فـإن  عليه،  فسـاد  ال  قـال : 

وغيره(٣). اإلمام  قفا  عن 
قولهم  معانـي  فـي  يخرج  أنـه  فمعـي  وحـده  الصـف  خلـف  الركـوع  وأمـا 
عند  ذلك  إجازة  ويعجبنـي  االختالف،  من  حكي  ما  بنحـو  ذلك  في  االختـالف 
درك  لطلب  فعـل  إن  وأرجو  يعجبنـي،  فـال  االختيار  على  وأمـا  العـذر،  معانـي 
في  أمكنه  أن  بعد  الجماعة  صالة  من  به  أمر  قد  مما  شيء  يفوته  ال(٤)  أن  الفضل 

اهللا(٥). شاء  إن  ذلك  على  ـ عندي ـ  تامة  صالته  أن  المسجد 

صالته : في  اإلمام  خالف  من  باب ١٩ -]   (١٤١/٢ [(م ٥٧٣، 
من  [صالة]  في  واختلفوا  أبو بكر :  قـال  اإلشـراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
وروي  له.  صالة  ال  قـال :  أنه  عمر  ابن  عن  فروينا  صالتـه؛  في  اإلمـام  خالـف 

ينه.  الشرع :  بيان  (١) في 
بالصف.  يلصق  حتى  قام  كلما  يزحف  إنه  وقيل :  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

بعض  وفي  اإلمام،  قفا  من  يكون  أن  أمكنه  وإن  صالته،  فسـدت  اإلمام  ..قفا  الشـرع :  بيان  (٣) في 
وغيره.  اإلمام  قفا  عن  سواء  إنه  القول : 
شيء.  يفوته  لئال  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

 .٣٦٣/٢١ - ٣٦٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٧/١٣ - ١٧٨ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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فليضع  سجود  أو  ركوع  في  اإلمام  قبل  رأسه  رفع  رجل  أيما  قال :  أنه  عمر  عن 
في  يعود  النخعـي :  وإبراهيم  البصـري،  الحسـن  وقـال  إياه.  رفعـه  بعـد  رأسـه 
وأحمد،  واألوزاعي،  مالك،  قول  وهذا  رأسـه.  [اإلمام]  يرفع  أن  قبل  سـجدته 

وإسحاق.
بقدر  بعده  فليمكث  رأسـه  اإلمام  رفع  فإذا  رأسـه  فليعد  األوزاعي :]  [وقال 
أو  راكع،  وهـو  اإلمام  فيدركه  اإلمـام  قبل  ركـع(١)  إذا  أبو ثور :  وقـال  تـرك.  مـا 
عن  ذلك  وحكـي  أسـاء.  وقد  يجزيه  سـاجد،  وهـو  اإلمام  فأدركـه  قبلـه  سـجد 
رأسه،  يرفع  أن  له  ينبغي  اإلمام  قبل  ركع  فيمن  الثوري :  سفيان  وقال  الشـافعي. 

هذا؟ من  َيسَلم(٢)  ومن  يركع،  ثم 
معاني  يشـبه  مما  أصحابنا  قول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قال 
في  كلها،  الحدود  من  شيء  في  التعمد  على  اإلمام  سبق  إذا  المؤتم  إن  االتفاق : 
له  تصلح  وال  رجعتـه،  تنفعه  وال  تفسـد،  صالته  أن  سـجود  أو  ركوع،  أو  قيـام، 
فعل  إن  وأما  حدث.  وهو  صالته،  أفسد  ما  عمل  قد  ألنه  الرجعة؛  تلك   /١٣٩/
على  يكن  ولم  النسيان،  على  أو  قعد  أو  قام  قد  اإلمام  أن  ويظن  الخطأ  على  ذلك 
قولهم :  معاني  في  فيخرج  اإلمام؛  سـبق  قد  أنه  يتبّين  ثم  عذر  لمعنى  أو  التعمد، 
يعلم  لم  وإن  فيه.  أدركه  إن  فيه  هو  الذي  الحد  في  بإمامه  االئتمام  إلى  يرجع  إنه 
ذلك،  يضره  لم  حده  تم  قد  هو  وكان  وساواه،  الحد  ذلك  من  اإلمام  خرج  حتى 

اإلمام. مع  ومضى 
وكان  إليه،  يرجـع  لم  منه  خرج  قد  اإلمـام  فوافق  الحد  إلـى  رجـع  وإن 
يلحقه  ثم  الثاني،  الحد  في  اإلمام  يصير  حتى  فيها  هو  التي  هيئته  على  رجع 

رفع.  اإلشراف :  كتاب  (١) في 
هذا.  مثل  سلم  ومن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
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هذا  ولعل  قولهم،  معنى  معي  يخـرج  هذا  حسـب  على  الحد،  في  كان  لـو(١) 
تعمدًا  فيه  يذكروا  لم  ألنهـم  التعمد؛  على  معناه  يشـبه  قولهم  من  االختـالف 

غيره(٢). وال 

للركعة  مدركًا  المأموم  يكـون  متى  بـاب ٢٠ -]   (١٤١/٢ - ١٤٢ [(م ٥٧٤، 
اإلمام : خلف 

قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
أدركها». فقد  ركعة  الصالة  من  أدرك   «من 

مسعود :  ابن  فقال  للركعة؛  مدركًا  المرء  يكون(٣)  الذي  الوقت  في  واختلفوا 
وميمون بن  المسيب،  وسعيد بن  عمر،  ابن  قال  وبه  أدرك.  فقد  الركوع  أدرك  من 
ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي،  الثوري،  وسـفيان  مهران، 

والنعمان. مالك،  مذهب  وهذا 
يعتد  فال  الركعة  يدرك  لم  من  قاال :  أنهما  مسـعود  وابن  علي  عن  وروينا 
على  يديه  وضع  إذا  الحسـن(٤) :  وأصحاب  وحميد،  قتـادة،  وقال  بالسـجود. 
أن  قبل  رأسـه  اإلمام  رفع  وإن  أدرك،  فقد  رأسـه  اإلمام  يرفع  أن  قبـل  ركبتيـه 
ركوعًا  القوم  أدرك  من  أبو هريرة:  قاله  ثانٍ  قوٌل  وفيه  بها.  يعتد  فال  يديه  يضع 
الصف  إلى  انتهيت  إذا  الشـعبي :  قاله  ثالـٌث  قوٌل  وفيه  بالركعـة(٥).  يعتد  فـال 
لبعض.  أئمة  بعضهم  فإن  فاركع،  اإلمام  رفع  وقد  رؤوسهم  يرفعوا  ولم  اآلخر 

كان.  لو  أن  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٢٦٦/٢١ - ٢٦٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٣٩/١٣ - ١٤٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  يكون..  ال  ..الذي  الشرع :  بيان  (٣) في 
الرأي.  الشرع :  بيان  (٤) في 

الركعة.  بتلك  الشرع :  بيان  (٥) في 
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وكانوا  اإلمام،  اتبـع  رأسـه  اإلمام  يرفع  أن  قبل  كّبر  إذا  أبي ليلى :  ابـن  وقـال 
القائم(١). بمنزلة 

أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
يكون  ما  به  أريد  إنما  كله  الفصل  هذا  في  حكاه  ما  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ـ عندي ـ  وهكذا  بدونه،  اإلمام  لصالة  مدركًا  يكون  وال  اإلمام،  لصالة  به  مدركًا 
إال  اإلمام  لصالة  مدركًا  يكون  ال  إنه  ـ  قومنا  أعني  ـ  قولهم  معاني  في  يخرج  أنه 
لصالة  مدركًا  به  يكـن  لم  ذلك  دون  كان  وما  صالته،  مـن  تامة  ركعـة  يـدرك  أن 
يأت  ثم  أدرك،  ما  قولهم  في  إمام  مع  فليصلِّ  جماعة(٢)،  وال  جماعة،  في  اإلمام 

ركعة. يدرك  لم  ما  أولها  من  بصالته 
من  إنه  االتفاق :  بمعنى  قولهم  في  يخرج  فإنه  أصحابنا  قول  معاني  في  وأما 
له  ثابتًا  وكان  فيه،  معه  ودخـل  الصالة  حدود  من  حدًا  اإلمام  صـالة  مـن  أدرك 
من  منها  أدرك  بما  واالعتداد  منها،  مضى  مـا  بتمام  صالته  على  وبنى  ائتمامـه، 
أدرك  فمن  الصالة؛  مـن  اآلخر  القعود  عندهم  الحدود  وآخر  فصاعـدًا،  حـد(٣) 
جمعة  كان  فإن  الصـالة،  أدرك  فقد  الصالة  آخـر  في  القعود  معهم  اإلمـام  مـع 
مسـافرا  كان  وإن  للجمعة،  اإلمـام  بصالة  بالقـراءة  قصرًا  كلـه  مضى  مـا  أبـدل 
الصالة،  حدود  من  حد  في  معه  دخل  إذا  التمام  صالة  عليه  ثبت  مقيمًا  واإلمام 
فاته»(٤)،  ما  وليبدل  أدرك  ما  /١٢٦/  :«فليصلِّ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  حد؛  آخر  وهو 
ثبت  وإذا  حدودها،  من  حد  تـرك  الصالة  من  يجوز  ال  أنه  وإياهـم  وإلجماعنـا 

أبي ليلى :  ابن  وقال  بعض،  أئمة  بعضهم  فإن  ركع  فإن  رأسه،  اإلمام  رفع  وقد  الشرع :  بيان  (١) في 
النائم.  بمنزلة  اإلمام  وكان  اإلمام،  اتبع  رأسه  اإلمام  يرفع  أن  قبل  كّبر  إذا 

األصل.  في  (٢) هكذا 
أحد.  األصل :  (٣) في 

 .٥٢٩ المسألة  في  عزوه  (٤) تقدم 



36
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

قال  الـذي  الصالة  مـن  أنه  ثبـت  بـه  إال  الصـالة  يتـم  وال  تركـه  يجـوز  ال  أنـه 
فاته»(١). ما  وليبدل  أدرك  ما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «فليصلِّ 

إذا  جالسـًا  بالصـالة  المأمـوم  أمـر  بـاب ٢١ -]   (١٤٢/٢ - ١٤٣ [(م ٥٧٥، 
جالساً : إمامه  صّلى 

أن  ثبت  أبو بكر :  قال  ـ ) :  أحسـب  فيما  ـ  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
رفع  وإذا  فاركعوا،  ركـع  فإذا  به،  ليؤتم  اإلمام  جعل  قـال :  «إنما  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

جلوسًا(٣)». فصّلوا  جالسًا  صّلى  وإذا(٢)  فارفعوا، 
خلف  فيه  مـات  الذي  مرضه  في  رسـول ملسو هيلع هللا ىلص  صالة  في  األخبـار  واختلفـت 
أبا  [أن]  بعضها  وفي  بالناس،  صّلى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  األخبار  بعض  ففي  أبي بكـر؛ 
مرضه  في  أبي بكر  خلف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وصّلى  عائشـة :  وقالت  المقدم(٤).  كان  بكر 

فيه. مات  الذي 
علة؛  من  جالسـًا  بالناس  يصلِّي  اإلمـام  في  العلـم  أهـل  واختلـف  [م ٥٧٥] 
هريرة،  وأبو  عبد اهللا،  جابر بـن  ذلك  فعل  فممن  قعودًا.  يصلـون  طائفة :  فقالـت 
قـال(٦)  كذا  أحمـد :  وقـال  وإسـحاق.  أحمـد،  قـال  وبـه  حضيـر(٥)،  وأسـيد بن 

أصحابه. من  أربعة  وفعله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

 .١٢٦/١٣ - ١٢٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إذا.  أو  الشرع :  بيان  (٢) في 

جماعة.  الشرع :  بيان  (٣) في 
المتقدم.  الشرع :  بيان  (٤) في 

حصين.  وأسد بن  الشرع :  بيان  (٥) في 
إلخ.  النبي..  فعله  كذلك  الشرع :  بيان  (٦) في 
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أن(١)  قهد  قيس بن  عـن  رويناه  الذي  الخبر  فـي  هو  الرابع  أبو بكـر :  قـال 
جلوس.  ونحن  جالسًا  يؤمنا  فكان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  عهد  على  اشتكى  لهم  إمامًا 
الشـافعي،  قول  هذا  فرضه،  واحد  كل  يصّلـي  قيامًا،  يصّلـون  طائفـة :  وقالـت 
وقال  يجزيهم.  وال  يجزيه  جلوسـًا  كانوا  إذا  الثوري :  سـفيان  وقال  ثور.  وأبي 
فصّلوا  قوم  به  فأتـم  ويركع،  يسـجد  قاعدًا  صّلى  مريض  في  الـرأي  أصحـاب 
[أو]   إيمـاء  يومـئ  قاعـدًا  اإلمـام  كان  وإن  يجزيهـم،  قالـوا(٢) :  قيامـًا،  خلفـه 
في  يجزيهم  وال  يجزيه  قالوا(٣) :  قيامًا،  يصّلون  والقوم  فراشه،  على  مضطجعًا 

جميعًا. الوجهين 
قاعدًا.  النـاس  يؤم  أن  ألحـد  ينبغي  ال  قـال :  مالك،  قاله  ثالـٌث  قـوٌل  وفيـه 

جالسًا(٤). بالقوم  اإلمام  يصّلي  أن  يعجبني  ما  قال :  أنه  المغيرة  عن  وحكي 
/٤٨/ أقول.  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

إمامة  تجوز  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
القيام؛  على  القادر  على  فرضها  وجوب  عن  الصالة  ناقص  ألنه  بالقائم؛  القاعـد 
إمامة  تجوز  فال  عذر،  من  إال  تركه  يجوز  وال  الصالة،  حدود  من  حد  القيام  ألن 
من  كل  وعلى  بالقاعد،  فيأتم  قاعدًا  يصّلي  أن  للقادر  يجوز  وال  بالقائـم،  القاعـد 
غيره  يعجز  عليها،  قادر  عن  ينحط  وال  القعـود،  أو  القيام  فرض  مـن  اهللا  أوجـب 

العموم. على  تجب  التي  األفعال  من  عنها 
القاعد  يؤم  والقاعد  لعذره،  والنائم  القاعد  يؤم  القائم  إن  أصحابنا :  قول  وفي 

إلخ.  إمامًا..  مروان  قيس بن  ..عن  الشرع :  بيان  (١) في 
قال.  األصل :  (٢) في 
قال.  األصل :  (٣) في 

جلوسًا.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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فيصّليان  صالته  إلى  يرجعان  وال  القائم،  وال  القاعد  النائم  يؤم  وال  لعذره،  والنائم 
يؤم  ال  أنه  األثـر  جاء  وقد  عليهما،  وجب  ما  فرض  عن  ناقصة  صالتـه  ألن  بهـا؛ 

لعذر(٢). صالته  من  المنتقص  أنه  المعنى  الناقص(١)، 

ال  الذي  بالمصّلـي  االئتمـام  بـاب ٢٢ -]   (١٤٤/٢ - ١٤٥ [(م ٥٧٦ - ٥٧٧، 
اإلمامة : ينوي 

جاء  عباس  ابـن  «أن  ثبت  أبو بكـر :  قـال  أحسـب :  فيمـا  (ومنـه) :  [* ش] : 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فجعله  يسـاره]  عن  عباس  ابن  [فقـام  بالليل،  يصّلـي  ورسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

يمينه». عن 
لنفسه  صّلى  بمن  االئتمام  يقول :  الشافعي  فكان  فيه؛  اختلف  وقد  [م ٥٧٦] 
وقال  اإلعادة.  المأموم  على  وإسـحاق :  الثوري،  وقال  [جائز].  اإلمامة  ينوي  ال 
جنبه  إلى  امرأة  فصّلت  النسـاء،  يؤم  وال  الرجال  يؤم  أن  نوى  رجل  فـي  النعمـان 

صالته. عليه  تفسد  وال  صالتها،  تجزيها  ال(٣)  قال :  به،  ائتمت 
وال  الفرض،  في  يعجبني  ال  مرة :  فقـال  أحمد؛  عن  فيه  واختلـف  [م ٥٧٧] 
وال  فرضًا  يذكر  ولم  اإلعـادة،  المأموم  على  مرة :  وقال  التطـوع.  في  [به]  بـأس 

فرض. غير 
/٢٩/ أقول(٤).  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس  ابن  بحديث  أبو بكر :  قال 

فاجر  يؤم  وال  مهاجرًا  أعرابي  يؤم  وال  رجًال  امرأة  تؤمن  الحديث :  «ال  مثل  إلى  يشير  أنه  (١) الظاهر 
 .٥٥٦ المسألة  في  عزوه  تقدم  وقد  مؤمنًا»، 

 .٤٨/١٣ - ٤٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (ال)  (٣) كلمة 

نأخذ.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
وال  له،  إمام  أنه  على  إال  يكون  فال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  حكي  ما  وأما  واإلجازة،  المنع 
بالنيات،  األعمال  ألن  لإلمامة؛  بالنية  إال  إمامًا  يكون  أن  اإلطالق  معنى  في  يجوز 
بنية،  إال  جماعة  تكون  ال  كذلك  االنفراد  على  بالنيات  إال  الصالة  تجوز  ال  وكما 
به  ائتم  إذا  أّمه  قـد  أنه  الحكم  معنى  في  خـرج  اإلمامة  بإظهاره  اإلمـام  أمَّـه  وإذا 
جائزًا  يكون  ال  ما  لإلمامة  إظهاره  ألن  الحكـم؛  ظاهر  في  إمامًا  واتخـذه  المؤتـم 
هذا  كان  فإذا  إمام،  أنه  على  دليالً  ذلك  كان  بإمامة،  إال  الجهر  من  الصالة  من  له 
لكل  إمامًا  يكون  أن  معي  حسن  بقعته  من  بها  المعروف  إمامته  موضع  في  اإلمام 
غيرهم،  أو  بقعته  عمار  من  وامرأة،  رجل  من  األول،  القول  على  معه  دخـل  مـن 
البقعة  تلك  في  إمامًا  يكن  لم  وإذا  ذلك،  غير  نيته  أن  خلفه  المصّلي  يعلـم  حتـى 
إال  خلفه،  صّلى  بمن  إمامته  تثبت  ال  إنه  الثاني  القول  معي  حسن  بذلك  معروفًا 
نفسـه  جعل  قد  أنه  صح  قد  ما  بمعنى  منه  ذلك  يعلم  أو  به،  اإلمامة  يعتقد  حتى 
المعنى(١). أول  من  ذكرنا  ما  حسب  على  إمامته  في  معه  دخل  قد  هذا  وأن  إمامًا، 

جنب : وهو  بالقوم  يصّلي  اإلمام  باب ٢٣ -]   (١٢٥/٢ - ١٤٦ [(م ٥٧٨ - ٥٧٩، 
في  واختلفوا  أبو بكـر :  قال  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  [م ٥٧٨]  [* ش] : 
قول  هذا  يعيدون،  وال  يعيد  طائفـة :  فقالت  جنب؛  وهو  بالقوم  يصّلـي  اإلمـام 
قال  وبه  عمـر،  وابن  وعلـي،  عثمـان،  عـن  ذلـك  وروي  الخطـاب،  عمر بـن 
واألوزاعي،  ومالك،  والنخعي،  جبير،  وسعيد /١٨٧/ [بن]  البصري،  الحسن 
وقالت  والمزني.  ثور،  وأبو  حرب،  وسليمان بن  حنبل،  وأحمد بن  والشافعي، 
سـيرين،  ابن  قال  وبه  علّي،  عن  القـول  هذا  ُروي  ويعيـدون(٢).  يعيـد  طائفـة : 

 .٢٩/١٣ - ٣٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يعيدون.  وال  الشرع :  بيان  (٢) في 
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أن  إلينا  [أحب]  أبي سليمان :  حماد بن  وقال  وأصحابه.  والنعمان،  والشعبي، 
لم  وإن  ويعيدون(١)،  يعيد  يفـرغ  حين  ذكر  إن  عطاء :  وقال  يعيـدوا.  و]   [يعيـد 
على  بهم  صّلى  إذا  هذا  يعيدون،  وال  يعيد  فإنه  الصالة  تلك  فاتت  حتى  يذكر 
الجنابة  فليسـت  الصالة،  تلك  فاتـت  إن  أعادوا  جنبـًا  كان  وإن  وضـوء،  غيـر 

كالوضوء(٢).
يعيدون. ال(٣)  أبو بكر :  قال 

وهو  بهم  يصّلي  أن  يتعمد  اإلمام  في  والشافعي  مالك(٤)،  واختلف  [م ٥٧٩] 
تامة. صالتهم  الشافعي :  وقال  فاسدة.  القوم  صالة  مالك :  فقال  جنب؛ 

قول  في  االختـالف  مـن  حكي  مـا  نحو  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
اإلمام  كان  إذا  اإلعـادة  جميعًا  عليهم  إن  معهـم :  قيل  ما  أكثـر  ولعـل  أصحابنـا، 
حكم  معنى  علـى  قولهم  معنى  فـي  يخرج  وغيره  الجنـب  بيـن  فـرق  وال  جنبـًا، 
يخرج  أنه  إال  جنبًا،  أوكان  وضوء  على  يكن  لم  إذا  سواء،  أنهما  على(٥)  األصول 
إن  بالجنب :  المصلِّـي  على  الصالة  بقطـع  يقول  فيمن  قولهم  بعـض  معنى  فـي 
من  القوم  وسـائر  صالته،  خاصة  خلفه  كان  مـن  كل  على  يقطع  الجنـب  اإلمـام 
على  ـ عندي ـ  صالتهم  فـي  فرق  ال  الصفوف  من  القوم  وسـائر  األول  الصـف 
فساد  ال  أنه  ثبت  إذا  وضوء،  غير  على  كان  إذا  وغيره،  الجنب  خلف  قولهم  معنى 

الجنابة. بمعنى  ال  هو،  صالته  فساد  بمعنى  عليهم(٦) 

يعيدون.  وال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
يعيد.  فإنه  كالوضوء،  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (ال)  (٣) كلمة 
مالك.  أنس بن  الشرع :  بيان  (٤) في 
أنهما.  إال  الشريعة :  قاموس  (٥) في 

إلخ.  عليهم..  فساد  ال  أنه  ثبت  إذا  عندي،  صالتهم  في  فرق  ..ال  الشرع :  بيان  (٦) في 
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لم  وأنه  الجنابة،  من  النسيان  على  قولهم  معنى  في  يخرج  كله  هذا  أن  ومعي 
بهم  يصّلي  أن  التعمد  على  وأما  ذلك.  بعد  علم  ثم  بها،  جاهالً  وصّلى  بها  يعلم 
فيخرج  عـذر  بغير  التعمـد  علـى  صّلـى  أنه  لهـم  بذلك  أقـر  فـإذا  جنـب،  وهـو 
خائن(٢)  وهذا  التصديق،  معنى  في  ليس  هـذا  إن  قولهم :  معنى  في  ـ (١)  ـ عنـدي 
به  يأتموا  ولم  صالتهم،  وأعادوا  صدقـوه  شـاؤوا  فإن  لذلك،  تعمد  إنه  قـال :  إذا 
هذا  ألن  ذلك؛  من  يتوب  أن  إال  واعتزلوه(٣)،  كذبوه  شـاؤوا  وإن  التوبة،  بعد  إال 
إذا  قوله  من  عليهـم  ذلك  ثبوت  في  االختـالف  معنى  يلحق  وإنما  بإمـام،  ليـس 
يشـبه  ما  بمعنى  ذلك  في  أتى  أو  يعلم،  لم  أو  جنبـًا،  صّلى  حتى  نسـي  إنه  قـال : 
االختالف  معاني  ويلحقهم  صالتهم،  في  لهم  أمين  ألنه  ق؛  مصدَّ فهو  له،  العذر 
من  التعمد  فـي   /١٨٨/ ـ عنـدي ـ  فرق  وال  الموضـع،  هذا  فـي  صالتهـم  فـي 
ال  يقول :  من  قول  على  بصالتـه  صّلى  من  صالة  في  والنسـيان  ذلك  في  اإلمـام 

يسعه(٤). ال  وما  يسعه  فيما  اإلمام  في  ذلك  في  الفرق  وإنما  عليه،  إعادة 

جماعة  الصالة  في  الرخصة  بـاب ٢٤ -]   (١٤٦/٢ - ١٤٧ [(م ٥٨٠ - ٥٨١، 
بأصحابه : اإلمام  فيه  صّلى  قد  الذي  المسجد  في 

دخل  رجل  عن  روينا  أبو بكر :  قـال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
فيصّلي  هذا  على  يتصـدق  رجل  فقال :  «أال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  صلى  وقد  المسـجد 

معه».

عذر،  بغير  التعمد  على  صّلى  أنه  بذلك  لهم  أقر  وصّلـى،  بها  يعلم  لم  ..وأنه  الشـرع :  بيان  (١) فـي 
إلخ.   .. ـ عندي ـ  فيخرج 

جائز.  الشرع :  بيان  (٢) في 
إلخ.  يتوب..  أن  إال  كذبوه  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

 .٣٧٥/٢١ - ٣٧٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨٧/١٣ - ١٨٩ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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صالة  بعد  جماعة  صّلى  أنه  أنس  عن  [ثبت]  هذا؛  في  اختلف  وقد  [م ٥٨٠] 
والحسـن  والنخعي،  عطـاء،  قـال  وبه  مسـعود،  ابـن  عـن  ذلـك  وروي  اإلمـام. 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «صالة(١)  بقـول  أحمد  واحتج  وإسـحاق.  وأحمد،  وقتادة،  البصـري، 

/١٣/ درجة».  وعشرين  بسبع  الفذ  صالة  على  تزيد  الجمع 
عبد اهللا،  سـالم بن  قول  هذا  مرتين.  المسـجد  في  يجمع  ال  طائفة :  وقالـت 
والليث بن  ومالك،  البتي]،  وعثمان  [وأيوب،  عون(٢)،  وابن  أبو قالبة،  قال  وبـه 

الرأي. وأصحاب  والشافعي،  واألوزاعي،  الثوري،  وسفيان  سعد، 
ومسجد  الحرام  المسجد  في  يصّلي  ال  أن  وهو :  أحمد،  قاله  ثالٌث  قال  وفيه 
لمن  واسـعًا  ذلك  يكـون  [أن  فأرجـو  المسـاجد  من  ذلـك  غيـر  وأمـا  المدينـة، 

فعله](٣).
طريق  من  طريق  على  مسـجد  في  يقوالن  والشـافعي  مالك،  وكان  [م ٥٨١] 

قوم. بعد  قوم  فيه  يصلي  أن  بأس  ال(٤)  المسلمين : 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

إمام  صّلى  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
به  تقوم  بمـن  المفروضات  الصلـوات  من  صـالة  في  إمامته  ثبتـت  فقـد  مسـجد 
لم  المسجد؛  ذلك  في  الصالة  تلك  في  الجماعة  وثبتت  المصلين،  من  الجماعة 

بخمس  الفذ  صالة  على  تزيـد  الجمع  (٢١٦/٤) :  «صالة  األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (١) هكـذا 
خمسـة  الفرد  صالة  عن  بذلـك  الجمع  صـالة  الشـرع :  «تفضل  بيـان  وفـي  درجـة».  وعشـرين 
خمسـًا  المنفرد  صالة  على  تزيـد  الجماعة  الشـريعة :  «صـالة  قاموس  وفـي  درجـة».  وعشـرين 

درجة».  وعشرين 
عوف.  وابن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

مالك.  أنس بن  وفعله  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  فيه..  يصّلي  أن  إال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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الصالة  تجوز  كانت  حيث  المسجد  ذلك  في  الصالة  تلك  في  جماعة  بعدها  يكن 
ذلك  في  الصفوف  اتصلـت  لو(١)  أن  إمامته  غير  فـي  المسـجد  ذلك  في  بصالتـه 
هذا  في  قولهم  في  أعلـم  وال  قيل،  ما  بعض  من  حكي  مـا  نحو  علـى  المسـجد، 
الصالة  تجوز  ال  المسجد  من  بقعة  كانت  إذا  وأما  اختالفًا.  الوجه  هذا  في  الفصل 
الصفوف؛  اتصلت  لو  أن(٢)  جانبه  من  أو  المسـجد،  مقدم  في  اإلمام  بصالة  فيها 
الجماعة  صالة  فيه  تكون  أن  تجوز(٣)  ال  إنه  الموضع :  ذلك  في  قيل  قد  أنه  فمعي 
القول،  من  الخاص  معاني  في  إليه  ذهبوا  ما  معنى  لي  يبّين  وال  اإلمام،  صالة  بعد 
قولهم  معنى  على  يخرج  تثبيت  قولهم  في  موجودًا  كان  وإنما  بذلك،  أعلم  واهللا 
فيما  منه  شـبه  هو  ما  النظر  معانـي  في  األصـل  في  ويوجد  االتفـاق،  شـبهة  فيـه 
من  إليهم  وقع  ما  إلى  ذلك  فـي  يذهبون  أنهم  وأحسـب  القول.  من  فيه  يختلـف 
في  كان  وإن  األصول،  في  يخالفهم  من  مع  إال  غيره،  يجدوا  لم  ما(٤)  لهم،  حكاه 
عمار  وال  إمام  له  ليس  الذي  المسجد  وأما  حجته.  تبّين  النظر  معنى  في  األصل 
وجه  على  فيقدمونه  بالصالة،  يخاطبون  ما  وقت  في  بإمام  فيه  الصالة  بهم  تثبت 
جماعة  بعد  جماعة  المسجد  ذلك  في  اإلمامة  أن  اختالفًا  بينهم  أعلم  فال  اإلمامة، 
كذلك  البقاع،  كسـائر  فهو   /١٥/ مسـجدًا  كان  ولو  الواحدة،  الصالة  في  جائزة 
والواقع  المعمور،  المسجد  غير  في  الواحدة  الصالة  في  البقاع  سائر  في  اإلمامة 
في  الجماعة  أن  اختالفًا  بينهم  أعلم  ال  للمسـجد،  والسـبقية(٥)  البينة  حكم  عليه 
دخل  هنالك  فمن  جائزة،  جماعة  بعد  جماعة  الموضع  ذلك  في  الواحدة  الصالة 
في  معهم  ثبت  الـذي  خاصة  المسـجد،  في  دخله  ما  بعض  قالوه  مـا  ـ عنـدي ـ 

اتصلت.  ولو  إمامه  الشريعة :  قاموس  (١) في 
وأن.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

يفسد.  ال  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
لم.  مما  الشرع :  بيان  (٤) في 
نَّة.  والسُّ الشرع :  بيان  (٥) في 
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بمعنى  الجماعة  بعـد  الجماعة  ومنـع  االتفـاق،  بمعنى  الجماعـة  بعـد  الجماعـة 
الجماعة(١). معنى  إال  عندي،  فيه  ثبت  دليل  غير  من  االتفاق 

والمأموم : اإلمام  نـّية  اختالف  باب ٢٥ -]   (١٤٧/٢ - ١٤٨ [(م ٥٨٢، 
مع  يصّلي  كان  جبـل  معاذ بـن  «أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 

مسلمة». بني  في(٢)  بقومه  فيصّليها  يرجع  ثم  العشاء  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وطاووس،  عطاء،  الحديث :  بظاهر  القـول  مذهبه  هذا  فممن  أبو بكر :  قـال 
بهذا  وقال  ثور،  وأبو  حرب،  وسليمان بن  حنبل،  وأحمد بن  الشـافعي،  قال  وبه 

األوزاعي. المعنى 
يعتد  لم  الصالة  من  شيء  في  اإلمام  نية  نيته  خالفت  من  كل  طائفة :  وقالت 
وروي  ومالك،  األنصـاري،  ويحيى  وربيعة،  الزهـري،  قول  هذا  واسـتأنف.  بها 
تطوعًا  اإلمام  صّلى  إذا  الكوفي :  وقال  قالبة.  وأبي  البصري،  الحسـن  عن  معناه 
التطوع.  خلفه  صّلى  فريضة  اإلمام  صّلى  وإن  الفريضة،  خلفه  صّلى  لمن  تجز  لم 
التراويح  يصّلـي  اإلمام،  مع  العشـاء  يصّلي  أن  يجوز  وطـاووس :  عطـاء،  وقـال 
يصّلي  والزهري :  المسيب،  سـعيد بن  قول  وفي  اإلمام.  سـلم  إذا  ركعتين  ويبني 

وحده. العشاء  يصلي  ثم  معهم 
معاذ(٣). بحديث  استدالالً  أقول،  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

من  يكون  ال  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
لغيره،  إمامًا  كان  فرادى  أو  جماعة  في  بها  صالته  له  ثبتت  فريضـة  صّلـى   /٣٠/

 .١٠٨/٢١ - ١٠٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤/١٣ - ١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
سليمة.  بني  بقومه  الشرع :  بيان  (٢) في 

معناه.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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ـ عندي ـ  وذلك  اختالفـًا،  المعنى  هـذا  في  أعلم  وال  الصـالة،  تلك  يصّلـي  ثـم 
وأتى  الجماعة  أتى  ثم  أحدكم  صّلى  قال :  «إذا  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  لما  مشـبه 
وال  الصالة  معاني  في  يخرج  معنى  أجد  وال  نفالً»(١).  ويجعلها  فيصّلي  المسجد 
من  وال  الغير،  فعل  من  بالنفل  الفـرض  يقوم  وال  فرضًا،  يكون  النفـل  أن  غيرهـا 
لو  إنه  قائل :  قال  وإن  المؤكـد.  الفرض  به  يقم  لم  نفالً  ثبـت  وإذا  النفـس،  فعـل 
من  والراحلة  الـزاد  من  به  يخاطب  ما  حال  في  الحج  عليـه  يجب  أن  قبـل  حـج 
في  كان  وقد  الفريضة،  عن  يجزيه  ذلك  أن  حج  حتى  متطوعًا  فخرج  القدرة  حال 
خروجه  النفل  منه  كان  إنما  الحج،  أدى  حين  نفالً  ذلـك  يكن  لم  قلنا :  األصـل؛ 
ينفذ  الذي  الموضع  في  للحج  االسـتطاعة  موضع  في  صار  إذا  وأما  الحج،  إلى 
فرض  قط  يقم  ولم  نفالً،  ال  فرضـًا  الحج  وكان  بذلك،  مخاطبًا  كان  الحـج  منـه 

األصل(٢). معنى  في  فرض  يثبت  أنه  بمعنى  إال  بنفل، 

اإلمام : تلقين  باب ٢٦ -]   (١٤٨/٢ - ١٤٩ [(م ٥٨٣، 
تلقين  فـي  واختلفوا  أبو بكـر :  قـال(٣)  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
أنه  علي  عن  وروينـا  عمر.  وابن  عفـان]،  عثمان [بن  عليـه  ُفِتح  فممـن  اإلمـام؛ 
عطاء،  قول  وهـذا  سـكوته.  واسـتطعامه  فأطعموه،  اإلمام  اسـتطعمكم  إذا  قـال : 
وأبي  مطعم،  جبير بن  ونافع بن  مغفل،  وابن  سـيرين،  وابن  البصري،  والحسـن 
مسـعود،  ابن  وَكِره  وإسـحاق.  وأحمد،  والشـافعي،  ومالـك،  الرحبـي،  أسـماء 

منزله  في  صّلى  فيمن  باب  أبي داود،  (ُسـنن  بمعناه  األسـود  يزيد بن  عن  وأحمد  أبو داود  (١) رواه 
.(١٦١/٤ رقم ١٧٥١٠،  أحمد،  مسند   .١٥٧/١ رقم ٥٧٥،  معهم،  يصّلي  الجماعة  أدرك  ثم 

 .٣٠/١٣ - ٣١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
إلى  اإلشارة  دون  صححناها  الشـريعة  وقاموس  الشـرع  بيان  في  نّص  في  عديدة  أخطاء  (٣) وردت 

موضعه.  في  خطأ  كل 
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يسـتفتحه  الرجل  في  النعمان  وقال  ذلك.  الثوري  وسـفيان  وشـريح،  والشـعبي، 
على  فتح  وإن  الصالة،  في  كالم  هذا  قال :  عليه،  فيفتح  الصالة  في  وهو  الرجل 
اإلمام. على  يفتح  أن  ينبغي  ال  الحسن :  محمد بن  وقال  كالما.  يكن  لم  اإلمام 

اإلمام. على  يفتح  أبو بكر :  قال 
اإلجازة  معنى  أصحابنـا  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
على  وسـكت  بنفسـه،  ذلك  وطلب  وأعيى  عليه  ارتج  إذا  اإلمام  على  بالفتـح 
فإذا  الصالة،  في  التعـاون  معنى  على  ـ عندي ـ  ذلك  ويخـرج  اإلعياء،  معنـى 
خرج  القرآن  من  به  إال  الصالة  تجوز  ال  فيما  أو  الكتاب،  فاتحة  في  ذلك  كان 
شـركاء،  ألنهم  الصالة؛  أمـر  على  التعاون  مـن  أنه  االتفـاق  معنـى  ـ عنـدي ـ 

والمأموم. اإلمام 
قرأه  مما  الصالة،   /١٥٥/ بـه  وتقوم  دونه  به  يجزي  ممـا  ذلـك  كان  وإن(١) 
ما  نحو  على  االختالف  معنى  ـ عندي ـ  فيه  فيخرج  الصالة؛  به  تجوز  مما  اإلمام 
واكتفى  يركع،  لم  اإلمام  دام  ما  ذلك  إجازة  موضع  ويعجبني  يشبهه،  ما  أو  حكي 
دام  ما  وأما  إعياء(٢)،  أنه  يخرج  ما  معنى  على  سكوته  وكان  قرأه،  قد  الذي  بذلك 
يخرج  أنه  فمعي  أعياه  ما  يصب  لم  أنـه  إال  القراءة  ومعنى  بالكالم  يطلبـه  اإلمـام 
اإلعياء؛  سبيل  على  يسكت  حتى  عليه  يفتح  ال  أنه  ويعجبني  االختالف،  معنى  فيه 

يقرأ(٣). وهو  القراءة  في  لإلمام  مشاركًا  يكون  لئال 

االختالف  معنى  عندي  فيه  يخرج  مما  ذلـك  كان  إذا  والمأموم  ..اإلمام  الشـريعة :  قاموس  (١) فـي 
يركع  لم  بالـكالم  يطلبه  هو  دام  مـا  ذلك  إجازة  ويعجبنـي  يشـبهه،  وما  حكي  مـا  نحـو  وعلـى 

إلخ.  واكتفى.. 
إلخ.   .. وأما  به  أعيى  أنه  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٣٠٥/٢١ - ٣٠٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٥٥/١٣ - ١٥٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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جماعة : النساء  صالة  باب ٢٧ -]   (١٤٩/٢ - ١٥٠ [(م ٥٨٤ - ٥٨٥، 
إمامة  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [م ٥٨٤]  [* ش] : 
وأم  عائشـة،  عن  ذلك  ُروي  النسـاء.  المرأة  تؤم  أن  طائفة  فرأت  النسـاء؛  المرأة 
والشـافعي،  واألوزاعي،  الثوري،  وسـفيان  عطاء،  قال  وبه  المؤمنيـن،  أم  سـلمة 

ثور. وأبو  وإسحاق،  حنبل،  وأحمد بن 
سـليمان بن  قول  هذا  نافلة.  وال  مكتوبة  فـي  المرأة  تؤم  ال  طائفـة :  وقالـت 
وكره  أحـدًا.  تؤم  أن  للمرأة  ينبغـي  ال  مالك :  وقـال  البصـري.  والحسـن  يسـار، 
الصف.  من  وسـطًا  وتقوم  فعلت،  إن  يجزيهـم  وقالوا :  ذلـك،  الـرأي  أصحـاب 

التطوع. في  وتؤمهن  الفريضة،  في  تؤمهن(١)  ال  إنها  [وهو]  :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
وقتادة. والنخعي،  الشعبي(٢)،  عن  ذلك  روينا  تقدمهن،  وال  [م ٥٨٥] 

معاني  يشبه  فيما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
وال  المكتوبة،  في  الرجال  وال  النسـاء  تؤم  ال  المرأة  إن  قولهم :  من  االتفاق 
إذ  إنه  قولهم :  معنى  يخرج  أنه  ومعي  ــنن.  السُّ من  الواجبات  من  شـيء  في 
لبعضهن  إمامتهن  معنى  في  هذا  وأحسب [أن]  األصل.  في  ذلك  عليهن  ليس 
األحكام  حـال  في  عنهم  ناقصات  هـن  إذ  للرجال  إمامتهـن  وفـي(٣)  بعضـًا، 
إمامة  في  االختالف  معنى  قولهم  في  يجزي  إنه  قولهم :  في  أعلم  وال  كلها. 
في  قيل  قد  فإنه  الجنـازة؛  صالة  في  إال  بعضًا،  لبعضهن  الصـالة  في  النسـاء 
الرجال  مـن  أحد  يحضرهـن  ولم  الجنـازة  حضـرت  فـإذا  باختـالف،  ذلـك 
وتؤمهن  عليها،  يصّليـن  وقيل :  عليهـا.  عليهن  صالة  ال  قيـل :  أنـه  فأحسـب 

النافلة.  في  تؤمهم...وتؤمهم  ال  إنها  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
الشافعي.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

في.  وأما  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
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من  القبلة  أهل  علـى  الصالة  لثبوت  ذلك؛  ويعجبنـي  منهـن.   /٥٣/ واحـدة 
ـنَّة(١). السُّ في  القبلة  أهل 

في  وتكون  منهـن،  واحدة  بهن  تصّلي  قيـل :  قد  رمضان  شـهر  في  وكذلـك 
أحب(٢)  وكذلك  للرجال،  اإلمام  كهيئة  تتقدمهن  وال  منهن،  المتقدم  الصف  وسط 

هذا(٣). نحو  على  الجنازة  صالة  في 

اإلمام : على  السالم  رّد  باب ٢٨ -]   (١٥٠/٢ [(م ٥٨٦، 
الصالة؛  من  التسليم  عند  اإلمام  على  السالم  رد  في  واختلفوا(٤)  [* ش] : 
أبو هريرة،  ذلك  رأى  أنه  عنه  ُروي  فممن  اإلمام.  على  يسـلم  طائفة :  فقالت 
وإسـحاق،  وقتادة،  سـيرين،  وابن  والشـعبي،  عطـاء،  قـال  وبه  عمـر،  وابـن 

وأبو ثور.

قال :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وغيره  عبـاس  ابن  عن  والدارقطني  ـ  له  واللفـظ  ـ  حبيـب  الربيع بـن  (١) روى 
الحجة  باب  الربيع،  (مسـند  وفاجر»  بار  كل  على  وصّلوا  وفاجر  بار  كل  خلف  جائزة   «الصالة 
وفاجر،  بـار  كل  خلف  الصـالة  يرى  وال  القبلـة  أهـل  موتى  علـى  الصـالة  يـرى  ال  مـن  علـى 
عليه،  والصالة  معه  الصالة  تجوز  من  صفة  باب  العيدين،  كتاب  الدارقطني،  ُسـنن  رقم ٧٧٦. 

 .(٥٧/٢ رقم ٧، 
أحسب.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٧٦/٢١ - ٧٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥٣/١٣ - ٥٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
اإلمام  على  السالم  رّد  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 
ذلك  رأى  أنه  عنـه  ُروي  فمن  اإلمـام،  على  يسـلم  أن  طائفة  فرأت  الصالة،  فـي  التسـليم  عنـد 
وقتادة،  سـيرين،  وابن  والشـعبي،  أبي رباح،  عطاء بن  قال  وبه   /١٨٦/ عمر،  وابن  أبو هريرة، 
إبراهيم  قول  هذا  وشماله،  يمينه  عن  يسلم  أن  ذلك  من  يكفي  أن  وهو  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  ثور،  وأبو 
وكان  يساره،  عن  عليه  يعتمد  حديث  فيه  وما  هو،  ما  أدري  ما  حنبل :  أحمد بن  وقال  النخعي، 
في  اإلمام  ونويت  يمينه،  عن  سلمت  يمينك  عن  اإلمام  كان  إذا  وهو  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  يفعله،  ال 
عليه  تسلم  ثم  نفسـك،  في  عليه  فسـلم  يديك  بين  كان  إذا  يسـارك،  عن  كان  إذا  وكذلك  ذلك، 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  أبي سليمان.  حماد بن  قول  هذا  يسارك،  وعن  يمينك  عن 
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يسـاره.  وعن  يمينه  عن  يسـلم  أن  ذلك  من  يكفي  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
يعتمد  حديث  فيه  وما  هو،  ما  أدري  ما  حنبل :  أحمد بن  وقال  النخعي.  قول  هذا 

يفعله. ال  وكان  عليه، 
يمينك،  علـى  سـلمت  يمينك  عن  اإلمام  كان  إذا  وهـو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
فسلم  يديك  بين  كان  وإن  يسارك،  عن  كان  إذا  وكذلك  ذلك،  في  اإلمام  ونويت 
حماد بن  قـول  هـذا  يسـارك.  وعن  يمينـك  علـى  سـلم  ثـم  نفسـك،  فـي  عليـه 

أبي سليمان.
رّد  تحديد  أصحابنـا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  أعلـم  ال  أبو سـعيد :  قـال 
على  الدليل  أثبتِ  ومِْن  خلفه،  الذين  من(١)  اإلمام  على  به  بالقصد  وال  السـالم، 
ولو  سـرًا،  اإلمام  خلف  الذين  من  التسـليم  أن  االتفاق  معنى  في  يخرج  أنه  ذلك 
فيه  يدخل  اإلمام  خلف  الذين  من  التسـليم  إن  قيل  ما  معاني  في  حكي  كما  كان 
التحية(٢)  فـي  ثبت  قد  كما  جهـرًا،  ذلك  كان  عليـه  والتسـليم  اإلمام،  علـى  الـرد 
من  التسـليم  إن  قيل :  إنما  أنه  ـ عندي ـ  وإنمـا  بالجهر،  المسـلم  على  بالتسـليم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  قيل  قد  أنه  مع  المعنى،  في  يخرج  فيما  خلفه  لمن  منه  إذن  اإلمام 
مما  فذلك  للصالة  إحـالًال  هو  كان  فإذا  بالتسـليم»(٣)،  الصالة  قال :  «إحالل  أنـه 
الصالة  معنى  في  لثبوته  خلفه؛  من  على  اإلمام  من  تسليم  وال  بتحية  ليس  أنه  يدل 
يقصد(٤)  الصـالة  من  المسـلم  تسـليم  يكون  أن  سـمعنا  وإنما  منها،  إحـالل  أنـه 
بذلك  ويقصد  منهـا،  بالخروج  الصالة  مـن  بالتسـليم  ــنَّة  السُّ موافقة  إلى  بذلـك 

إلخ.  خلفه..  والذي  اإلمام  على  الشريعة :  قاموس  (١) في 
النية.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٤٧٣ المسألة  على  التعليق  في  عزوه  (٣) تقدم 
وإنما  منها،  إحالًال  الصالة  من  المسلم  تسـليم  يكون  أن  سـمعنا  ..وإنما  الشـريعة :  قاموس  (٤) في 

إلخ.  بذلك..  يقصد  الصالة  من  المسلم  تسليم  يكون  أن  سمعنا 
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والمسـلمين  المؤمنين  وعلـى  شـماله،  وعن  يمينه  عن  المالئكـة  علـى  التسـليم 
في  ذكر  إن  نيته  على  ذلك  يكون  أن  ونحب  اعتقاده،  على  ذلك  في  فيكون  عامة، 

نيته(١). على  فهو  وإال  الوقت، 

البدع : وأهل  الخوارج  خلف  الصالة  باب ٢٩ -]   (١٥١/٢ [(م ٥٨٧، 
خلف  الصالة  في  واختلفوا(٢)  أبو بكر) :  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
خلفهم.  الصـالة  طائفة  فرأت  البـدع؛  وأهل  الخـوارج  من  حاله  يرضـى  ال  مـن 
صاحب  في  البصري  الحسن  وقال  أبو جعفر.  الخوارج  خلف  ذلك  أجاز  فممن 
كان  وإن  الصالة،  أقام  من  خلف  الصالة  يجيز  والشـافعي  خلفه.  يصّلي  البدعة : 
أحمد  وقال  تقدموه.  ال  القدري :  في  الثوري  وقال  دينه.  في  الحال  محمود  غير 
الجهمي  خلف  صّلى  ومن  خلفه،  يصّلى  ال  للصالة  داعيًا  كان  إذا  المرجئ :  في 
صّلى  من  يعيـد  كذلـك،  والرافضـي  األحاديـث،  يـرد  كان  إذا  والقـدري  يعيـد، 
إلى  داعيًا  كان  إذا  األهواء  أهل  من  أحد  خلف  يصّلى  ال  أحمد :  وقال  خلفهما. 
وغيرهم،  القدرية  من  البدع  أهل  خلف  يصّلى  ال  أنه  مالك  عن  حكي  وقد  هواه. 

الجور. أئمة  خلف  ويصّلى 
ومن  خلفه،  الصالة  تجز  لم  الكفر  إلى  بدعته  أخرجته  من  كل  أبو بكر :  قال 

صفته. هذه  من  تقديم  نحب  وال  جائزة،  خلفه  فالصالة  كذلك  يكن  لم 
في  االختالف  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
األمر؛  ظاهر  في  بكمالها  اهللا  لطاعـة  الموافق  الولي  دون  هو  من  خلـف  الصـالة 

 .٤٧٢/١٩ - ٤٧٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨٦/١١ - ١٨٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلى  اإلشارة  دون  صححناها  الشـريعة  وقاموس  الشـرع  بيان  في  نّص  في  عديدة  أخطاء  (٢) وردت 

موضعه.  في  خطأ  كل 
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فريضة  ألنها  المطيع؛  الولي  المسـلم  خلف  إال  الصالة  تجوز  ال  قال :  من  فقال 
بأشياء  يغيب  ألنه  األمين؛  غير  أمانتك  تولي  أن  ينبغي  وال  يجوز  وال  اهللا،  وأمانة 

بها. إال  تقوم  ال  منها  عنك 
ومذهبهم،  المسـلمين  من  الدعوة  أهل  خلف  الصالة  تجوز  قال :  من  وقال 
من  الدعوة  أهـل  مـن  يتهم  لم  مـا  الدين  فـي  الخـالف  أهـل  خلـف  تجـوز  وال 

دينه. أمر  في  تهمة  وال  خيانة  تلحقه  ولم   /١٦٩/ الصالة،  في  المسلمين 
بعينها(١)  الصالة  أمر  في  يتهموا  لم  ما  خلفهم  الصالة  تجوز  قال :  من  وقـال 
أهل  خلف  الصالة  قال :  من  وقال  به.  إال  الصالة  تتم  ال  مما  نقصـان،  أو  بزيـادة 
أهل  ألنهم  األمر؛  ظاهر  في  منها(٢)  ينقصـوا  أو  يزيدوا  لم  ما  كلهم  جائـزة  القبلـة 
أهل  من  بتحريمه  يدين  ما  ينتهك  ممن  أو  الخالف،  أهل  من  قبلة  وأهل  الصالة، 
من  الدعوة  أهل  وجد  إذا  الخالف  أهل  خلف  يصّلى  ال  قال :  من  وقال  الدعوة. 
قال :  من  وقال  خلفهم.  بالصالة  بأس  فال  المسـلمون  يوجد  لم  وإن  المسـلمين، 
سـلطان  في  تجوز  وال  غالبين،  كانـوا  إذا  سـلطانهم  في  خلفهـم  الصـالة  تجـوز 

المسلمين.
باإلمامة  يقصد  ال  إنه  قولهم :  من  االتفاق  شبه  عليه  يقع  فيما  حال  كل  وعلى 
يصّلي  فإنما  يوجد  لم  فإذا  ذلك،  وجد  إذا  المسلم(٣)  إال  كلهم  هؤالء  من  والتقديم 
وجد  ومتى  إلحيائها،  الجماعة  ُسنَّة  لثبوت  المسلم؛  دون  هو  من  صّلى  من  خلف 
يقدم  وال  خياركم»  إلمامتكم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «اختاروا  لقول  غيره(٤)؛  يقدم  لم  المسلم 

بنفسها.  الشرع :  بيان  (١) في 
فيها.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

وليس  أمره.  ظاهر  في  الموفي  أو  المذهب،  في  الموافق  هو  هنا  بالمسلم  المقصود  أن  (٣) الظاهر 
أصالً.  إمامته  تجوز  ال  الكافر  ألن  للكافر؛  المغاير  بالمسلم  المقصود 

عليه.  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
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معنى  في  وجد  من  واألفضـل(١)  وجدوا،  إذا  الخيار  إال  يعقد  وال  بالقصـد،  إمـام 
هذا  حسـب  فعلى  منه،  أولى  غيـره(٢)  وجد  ما  أنـه  اعتقاد  علـى  للصـالة  التقديـم 

األمر. يكون 
ُســنَّة  إلحياء  القبلة  أهل  جميع  خلف(٣)  الصالة  إن  قيل :  ما  بعض  وفي 
تجـوز  ال  يقـول :  من  قـول  على  إال  الفـرادى،  صـالة  من  أفضـل  الجماعـة 
غير  خلف  يصّلي  وال  فرادى،  يصّلي  يقول :  فإنه  المسـلم،  خلف  إال  الصالة 

المسلم.
قيل  قد(٤)  قول  كل  على  أنه  االختالف  من  جرى  ما  حسـب  على  أنه  ومعي 
خلفه(٥)  تجوز  إنه  قال :  مـن  خلف  جماعة  الصالة  لزوم  إلى  يذهـب  صاحبـه  إن 
خلف  فالصالة  المسـلم  يجد  لم  إذا  أنه  إلـى  يذهب  من  يذهب  ولعلـه  لثبوتهـا، 

فرادى(٦). أو  فيها،  مخير  غيره 
بالمسـلم.  اإلمامة  تثبت  لم  ما  أفضل  فرادى  الصالة  إن  القول :  بعض  وفـي 
إذا  من  خلفه،  الصالة  تجوز  من  وجد  ما  أفضل  الجماعة  إن  القول :  بعض  وفي 

به(٧). إال  الصالة  تجوز  ال  ما  ينقص  أو  فيها  يزد  لم 

من  ألفضل  وجدوا،  إذا  الخيـار  إال  يعقد  وال  بالقصد  إمـام  يقدم  ..وال  الشـريعة :  قاموس  (١) فـي 
وجد.

األفضل  إال  واالختيار  بالقصد  إمام  يقدم  وال  الطالبين)) :  منهج  ((أي  المنهج  وفي  غيره :  [قال] 
إلخ.  وجد..  ما  أنه  اعتقاده  على  الصالة  في  التقديم  معنى  في  رجع.  وجد.  إذا 

إلخ.  منه..  أولى  لمكان  ..غيره  الشرع :  بيان  (٢) في 
إلخ.  خلف..  جائزة  جماعة  الصالة  إن  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

إلخ.  قيل..  مما  قول  كل  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
خلفهم.  الشرع :  بيان  (٥) في 

واهللا أعلم.  زائدة،  فرادى)  (أو  عبارة  ولعل  الشريعة،  وقاموس  الشرع  بيان  في  (٦) هكذا 
 .٣٣٠/٢١ - ٣٣٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٩/١٣ - ١٧٠ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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المنزل : صاحب  إمامة  باب ٣٠ -]   (١٥١/٢ - ١٥٢ [(م ٥٨٨، 
وحذيفة  مسعود،  ابن  حضر  أبو بكر :  قال(١)  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
عمر  ابن  وفعل  داره.  في  كانوا  ألنهم  وأمَّهم؛  أبو موسى  فتقدم  أبي موسـى،  دار 
وبه  جاءه.  من  يؤم  الربع  صاحب  عطاء :  وقال  المولى.  خلفه  فصّلى  بمولى  هذا 

الشافعي. قول 
إن  أصحابنا :  قـول  معانـي  في  هـذا  نحو  يخرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
في  الحي  إمام  وكذلك  منزلـه،  في  حضره  ممن  باإلمامة  أولـى  المنزل  صاحـب 
أن  إال  والوجـوب،  اللـزوم  معنى  فـي  حضره  ممـن  باإلمامـة  أولـى  مسـجدهم 
موضع  كل  فـي  دونهم،  لرعيته  إمـام  فإنه  باإلمامـة،  له  معقـود  إمـام  يحضـره(٢) 
يجوز  فإنه  غيره،  م  ُيَقدِّ أن  إال  غيره،  أو  مسـجد،  أو  سـفر،  أو  حضٍر،  من  حضره، 

ذلك. شاء  إن  بهم  ويصلِّي  شاء  من  يقدم  أن 
أحببنا  الدين  في  أئمتهم  من  المسلمين  أعالم  من  علم  حضر  إذا  معنا  وكذلك 
أهل  أشراف  من  وأمثالهم  المسلمين  قاضي  وكذلك  َم،  وُيَقدَّ غيره  عليه  يتقدم  ال  أن 
ُموا للفضل؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «اختاروا إلمامتكم أخيركم وأفضلكم»(٣)،  الدين أن ُيَقدَّ

هذا(٥). نحو  أو  دونهم»(٤)  أمهم  ما  سفال  في  القوم  يزال  وقوله :  «ال 

إلى  اإلشارة  دون  صححناها  الشـريعة  وقاموس  الشـرع  بيان  في  نّص  في  عديدة  أخطاء  (١) وردت 
موضعه.  في  خطأ  كل 

إلخ.  باإلمامة..  له  معقودًا  إمامًا  يكون  أن  إال  الشريعة :  قاموس  (٢) في 
 .٥٥٢ المسألة  على  التعليق  في  عزوه  (٣) تقدم 

رجل  القوم  أمَّ  إذا  الحديث :  في  جاء  وقد  مهنى :  رواية  الصالة  في  رسالته  في  أحمد  اإلمام  (٤) قال 
مشـكل  على  ـّنية  السُّ والفوائد  النكت  مفلح :  (ابن  سـفال  في  يزالوا  لم  منه  أفضل  هو  من  وخلفه 
وفيهم  قومًا  أّم  «من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :   قال  قال :  عمر  ابن  عن  العقيلي  وروى   .(١٠٦/١ المحرر، 
الهيثم بن  ترجمة  العقيلي،  (ضعفاء  القيامة»  يوم  إلى  سفال  في  يزل  لم  وأعلم  منه  اهللا  لكتاب  أقرأ 
 .(٣٥٥/٤ رقم ١٩٦٣،   ، ـ  به  إال  يعرف  وال  محفوظ  غير  حديثه  بالنقل  مجهول  كوفي  ـ  عقاب 

 .٧٤/٢١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥١/١٣ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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اإلمام : أمام  الصالة  باب ٣١ -]   (١٥٢/٢ [(م ٥٨٩، 
أمام  اإلمام  يكون  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «َسـنَّ  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 

/١٠١/ المأمومين(١)». 
الزحام  من  الضرورة  حـال  في  اإلمام(٢)  أمام  يصّلي  المصّلي  فـي  واختلفـوا 
اإلمام  أمام  منهـم  صّلى  من  فصالة  كذلك  كان  إذا  طائفـة :  فقالت  أشـبهه؛  ومـا 
وأبو  إسـحاق،  قال  وبه  الجمعة.  في  الزحام  ضاق  إذا  مالـك،  قول  هـذا  جائـزة. 

الرأي. وأصحاب  الشافعي،  عند  ذلك  يجزي  وال  ثور. 
يؤم  أن  يجـوز  ال  إنه  أصحابنـا :  قول  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
ـنَّة،  السُّ معنى  في  خارج  هذا  غيرها،  وال  ضرورة  في  بحال  قدامه  كان  من  اإلمام 
شـماله،  عن  أو  يمينه،  عن  أو  وحده،  اإلمام  خلف  فصّلى  مصلٍّ  اضطر  إذا  وأما 
االختالف  قولهم  معاني  في  يخرج  أنه  فمعي  يتقدمه؛  ولم  ضرورة،  أو  زحام،  من 
ثبت  الذي  لألصل  اإلمـام،  يتقدم  لم  ما  ذلك  له  يجـوز  أن  ويعجبني  ذلـك،  فـي 
مع  غيرهما،  أحد  معهما  يكـن  لم  إذا  يمينه،  عن  يصّلي  قد  أنـه  االتفاق  بمعانـي 
عدم  عند  الضرورة  أوجبت  فلما  به،  المؤتم  قدام  يكون  اإلمام  أن  ــّنة  السُّ ثبوت 
معاني  في  مثلـه  كان  كذلك  اإلمـام؛  يمين  عن  الواحـد  يكون  أن  للصـف  ذلـك 

االضطرار.
المواضع  هذه  أحد  في  فصّلى  نحوه  في  أو  ظالم  في  الغلط  كان  لو  وكذلك 
معاني  ـ عنـدي ـ  فيه  ويخرج  تامـة،  صالته  إن  فقيـل :  اإلمـام؛  خلف  أنـه  يظـن 

التجاهل(٣). أو  التعمد  غير  على  وقعت  إذا  صالته  تمام  ويعجبني  االختالف. 

المؤتمين.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
مضطربة.  العبارة  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

 .١٨٦/٢١ - ١٨٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠١/١٣ - ١٠٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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أن  خالف  ال  إمامـه،  قبـل  المكّبـر  بـاب ٣٢ -]   (١٥٢/٢ - ١٥٣ [(م ٥٩٠، 
وراءه : من  يكّبر  ثم  فيكّبر  يبدأ  اإلمام 

كّبر  فإذا  به  ليؤتم  اإلمام  جعل  قال :  «إنما  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت(١)  [* ش] : 
فكّبروا».

فإن  التكبيرة،  يعيد  طائفة :  فقالت  إمامه؛  قبل  كّبر  فيمـن  واختلفـوا  [م ٥٩٠] 
وأصحاب  الثوري،  وسـفيان  ومالك،  عطاء،  قول  هـذا  اإلعادة.  فعليه  يفعل  لـم 
يقول :  الشافعي  وكان  كالم.  أو  بتسليم  فيه  دخل  مما  يخرج  يقولوا :  ولم  الرأي، 

يسلم(٢). يقطع،  حتى  تكبيرة  يجزيه  ال 
ال  إنه  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معانـي  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
أو  العمد  على  كان  به،  يعتد  وال  اإلحرام  تكبيـرة  اإلمام  قبل  كّبر  من  تكبيـر  يجـوز 
معاني  في  يخرج  أنه  أعلم  وال  اإلمام.  إحرام  بعد  اإلعادة  عليه  وأن  النسيان،  على 
جاوز  فإذا  النسـيان،  على  الركوع  حد  إلى  يجاوز  لم  ما  التسـليم  عليه  إن  قولهم : 
بالتوجيه  الصالة  ابتداء  عليـه  إن  قولهم :  معاني  في  يخرج  أنه  فمعـي  الركوع  إلـى 
يخرج  وال  حدًا،  يجاوز  لم  ما  الحدود  من  أدركه  حيث  اإلمام  ويلحق  واإلحـرام، 

توجيه. وال  تسليم  بال  التكبير  إعادة  عليه  أن  إال  قولهم،  من  نص  فيه  ـ عندي ـ 
ما  نحو  على  يبعد(٣)  ذلك  فليس  والتوجيه  التسـليم  عليه  إن  قائل :  قال  وإن 

الشافعي(٤). عن  التسليم  من  حكي 

اإلمام  أن  فيها  خالف  ال  التي  نَّة  فالسُّ أبو بكر :  قال  (ومنه) :  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  أن..  ثبت  وراءه،  من  يكّبر  ثم  فيكّبر،  يبدأ 

وقاموس  الشرع  بيان  وفي  بسالم.  يقطع  حتى   : (٢٣٥/٤) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٢) هكذا 
بتسليم.  يقطعه  حتى  الشريعة : 

إلخ.  حك..  ما  الحق  على  عندي  معه  ذلك  ..فليس  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
 .٢٦٧/٢١ - ٢٦٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤٠/١٣ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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وقع  سـمع  إذا  راكعًا  اإلمام  انتظار  بـاب ٣٣ -]   (١٥٣/٢ - ١٥٤ [(م ٥٩١، 
رجل : نعل 

في  واختلفوا  أبو بكـر :  قال  أحسـب  فيما  اإلشـراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
حتى  ينتظرهم  طائفـة :  فقالت  النـاس؛  أقـدام  وقع  يسـمع  ركوعه  فـي(١)  اإلمـام 
الرحمن بن  وعبـد  مجلـز(٢)،  وأبي  والنخعـي،  الشـعبي،  مذهب  هـذا  يدركـوه. 
أحمد،  قول  هذا  أصحابـه.  على  يشـق  لم  ما  ينتظرهم  آخر(٣) :  وقـال  أبي ليلـى. 
والنعمان،  األوزاعي،  وقـال  ينتظرهم(٤).  الشـافعي :  وقال  ثور.  وأبي  وإسـحاق، 

يركع. كان  كما  يركع  ويعقوب : 
حسن. والشافعي  األوزاعي،  قول  أبو بكر :  قال 

من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
فيخشـى  الصالة،  حدود  من  حد  في  معه  بالداخل  يحس  اإلمـام  في  االختـالف 
أن  بأس  ال  إنه  القـول :  بعض  ففي  معـه(٥)؛  يدركـه  ال  وأن  يحكمـه،  ال  أن  عليـه 
غير  إلى  أو  ضرر،  حد  إلى  فيه  الحال  يخرج  لم  ما  حدود،  من  كان  فيمـا  يتمهـل 
فرغت  إن  القرآن  من  شـيئا  أو  أخرى  سـورة  يزيد  إنه  قالوا :  حتى  الصالة،  معنى 

نواها. التي  السورة 
وإن  لحق،  معه  الداخل  لحقه  فـإن  كصالته،  يصّلي  إنه  قولهم :  بعض  وفـي 
البرِّ  على  للتعـاون  األول؛  القـول  ويعجبني  عليـه.  بأس  فـال   /٧٠/ يلحقـه  لـم 

الناس.  أقدام  وقع  يستمع  وهو  وسجوده  وركوعه  اإلمام  في  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
مخلد.  وأبي  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

جارون.  ابن  وقال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
ويعقوب،  الشـافعي،  وقال  ينتظرهم،  ال  الشـافعي :  وقال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 

يركع.  كان  كما  يركع  والنعمان : 
إلخ.  إنه..  قولهم  بعض  ففي  فيه  ..يدركه  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
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وفيه  فيه،  هو  الذي  الحد  إدراك  على  للداخل  معينًا  بذلك  يكون  ألنـه  والتقـوى؛ 
ذلك(١). في  اإلمام  نية  صحت  إذا  جميعًا  وللداخل  له  الفضل 

القوم : دون  بالدعاء  نفسه  يخص  اإلمام  باب ٣٤ -]   (١٥٤/٢ [(م ٥٩٢، 
«كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
كما  خطاياي(٢)  وبين  بيني  باعد  القراءة] :  «اللهم  [قبل  الصالة  في  كّبـر  إذا  يقـول 
الثوب  ى  ينقَّ كمـا  خطاياي  من  نقنـي  اللهم  والمغرب،  المشـرق(٣)  بيـن  باعـدت 

والبرد». والماء  بالثلج  خطاياي  من  اغسلني  اللهم  الدنس،  من(٤)  األبيض 
أقول(٥). وبهذا  أبو بكر :  قال 

أن  لإلمام  ينبغي  ال  قاال :  أنهما  وطاووس  مجاهد،  عن  روينا  وقد  [م ٥٩٢] 
واألوزاعي.  الثـوري،  ذلك  وَكـِره  القوم.  دون  الدعـاء  من  بشـيء  نفسـه  يخص 

ذلك. أحب  ال  الشافعي :  وقال 
لإلمام  ليس  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قال 
يتم  أن  إلى  الصالة  إحرام  لدن  من  الدعاء،  من  بشـيء  لنفسـه  يدعو  أن  غيره  وال 
في  الكالم  يجوز  وال  كالم،  الدعاء  وإن  الصالة،  من  األخير  القعود  من  التشـهد 
في  الكالم  عن  النهـي  قبل  فلعله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  قيل  قد  هـذا  كان  وإن  الصـالة. 
الصالة،  في  الكالم  يسـتجيزون  األمر  بادئ  في  «كان  إنه  قيل :  قد  وإنه  الصـالة. 

 .١٥٣/٢١ - ١٥٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٠/١٣ - ٧١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
خطيئتي.  الشريعة :  وقاموس   (٢٣٦/٤) األوسط  (٢) في 

والمشرق.  المغرب  بين  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
اإلشراف.  في  موجودة  غير  (من)  (٤) كلمة 

نقول.  القول  بهذا  الشريعة :  قاموس  وفي  نقول.  وبهذا  األوسط :  (٥) في 
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وقد  ذلك»(١).  عن  نهى  قد  اهللا  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إليهم  فعهد  الخشوع  آية  نزلت  حتى 
الكالم(٢). من  تقدم  فيما  ذلك  من  بشيء  ذكرنا  مضى 

فيجـده  اإلمـام،  إلـى  ينتهـي  ((الرجـل  ـ  مسـألة   (١٥٤/٢ - ١٥٥ [(م ٥٩٣، 
اإلمام))] : مع  ويجلس  فيكبر  صالته،  آخر  في  قاعدًا 

اإلمام،  إلى  ينتهي  الرجـل  في  واختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  (ومـن  [* ش] : 
وسفيان  مالك،  فكان  اإلمام؛  [مع]  ويجلس  فيكّبر  صالته،  آخر  في  قاعدًا  فيجده 
بغير  يقوم  الشـافعي :  وقال  قام.  إذا  يكّبـر  يقولون :  وإسـحاق  وأحمد،  الثـوري، 
بتلك  أخذ(٣)  قـام  إذا  وحماد :  الحكـم،  وقال  األول.  بإحرامـه  ويصّلـي  إحـرام، 

اإلحرام. بها  نوى  ألنه  التكبيرة؛ 
إنه  االتفاق :  بمعنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
كل  على  يجزيه  إحرامـه  أن  اآلخر  القعود  فـي  معه  وقعد  اإلمـام،  مـع  أحـرم  إذا 
القعود  وهو  للحـد،  إدراكه  في  االختالف  معنـى  ـ عندي ـ  يخرج  وإنمـا  حـال، 
مع  يقعد  حتى  له  يتم  وال  للحد،  مدركًا  يكون  ال  إنه  قولهم :  بعض  ففي  اآلخر؛ 
إنه  قولهم :  بعض  وفي  شـيء.  اإلمام  قعود  من  يفوته  وال  اإلمام،   /١٢٣/ قعود 
وإن  أدرك،  اإلمام)  (أعني  التشـهد  من  يفرغ  أن  قبل  اإلمام  مع  التشـهد  أدرك  إذا 

أحدنا  يكلم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  على  الصالة  في  لنتكلم  كنا  إن  قال :  أرقم  زيد بن  عن  البخاري  (١) روى 
بالسـكوت  فأمرنا  ..اآلية،   (٢٣٨ (البقرة :   ﴾#   "   ! ﴿ نزلت  حتى  بحاجته  صاحبه 
مسـلم  وروى   .(٤٠٢/١ رقم ١١٤٢،  الصالة،  في  الكالم  من  ينهى  ما  باب  البخاري،  (صحيـح 
الصالة  في  جنبه  إلـى  وهو  صاحبه  الرجل  يكلم  الصـالة  في  نتكلم  كنا  قال :  أرقـم  زيد بـن  عـن 
(صحيح  الكالم  عن  ونهينا  بالسـكوت  فأمرنا   (٢٣٨ (البقرة :   ﴾  (    '   &   ﴿ نزلـت  حتـى 

.(٣٨٣/١ رقم ٥٣٩،  إباحة،  من  كان  ما  ونسخ  الصالة  في  الكالم  تحريم  باب  مسلم، 
 .٢٥٨/١٩ - ٢٥٩ الشريعة،  قاموس  (٢) السعدي : 

إلخ.  التكبيرة..  أحدث  بذلك  قام  إذا  الشرع :  بيان  (٣) في 
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للحد  مدركًا  يكن  لـم  ما  تشـهده  من  هو  يفرغ  أن  قبل  التشـهد  من  اإلمام  خـرج 
من  سبقه  بما  يأتي  أن  وعليه  وله  جمعة،  تمام  أو  قصر  من  اإلمام  لصالة  ومدركًا 
وإن  اإلمام،  ويتم  يقصره  كان  إن  التمام  من  عليه  اإلمام  ثبوت  معنى  على  الصالة 

ذلك(١). أشباه  أو  جمعة  يصلي  اإلمام  كان 

ويجلس  اإلمام،  صالة  من  وترًا  يدرك  ((الرجل  ـ  مسألة   (١٥٥/٢ [(م ٥٩٤، 
اإلمام))] : بجلوس 

صالة  من  [وترًا]  يدرك  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
الحسـن  قال  كذلك  يتشـهد.  ال  طائفة :  فقالت  اإلمام؛  بجلوس  ويجلس  اإلمام، 
أنه  عطاء  عن  وروينا  دينار.  وعمرو بن  ومكحـول،  النخعي،  وإبراهيم  البصـري، 

الثوري. وسفيان  والزهري،  نافع،  قال  وبه  يتشهد.  قال : 
قعود  أدرك  إذا  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
إلى  التشـهد  وعليه  له  فإن  ذلك  من  أقل  أو  تامة  ركعة  عـن  فيه  معه  ودخـل  اإلمـام 
قولهم  في  االختالف  معاني  في  ويخرج  ورسـوله ملسو هيلع هللا ىلص»،  عبده  محمدًا  أن  «وأشـهد 
بعض  ففي  اإلمـام؛  يفعل  بمـا  اإلمام  مع  والدعـاء  التشـهد،  من  ذلك  سـوى  فيمـا 
اإلمام.  يسلم  حتى  يسكت  وال  يسبِّح  ولكن  األول،  التشهد  على  يزيد  ال  إنه  قولهم : 
بمعاني  لإلمام(٢)  يتبع  ألنه  اإلمام؛  يفعل  كما  ويشـهد  يدعو  إنه  قولهم :  بعض  وفي 
دون  الصالة،  من  شـيء  في  أو  وتر  في  ركعة،  أو  حد  في  معه  دخوله  فـي  االتفـاق 
واالتفاق  ـنَّة  السُّ لثبوت  اإلمام  مع  الدخول  له  جاز  وما  أولها،  من  صالته  يبتدئ  أن 

لإلمام(٣). تبع  هو  فكذلك  لإلمام،  اتباعه  ولموضع  اإلمام،  صالة  لموضع 

 .١٢٣/١٣ - ١٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
اإلمام.  يتبع  أو :  لإلمام.  تبع  الصواب :  (٢) لعل 

 .١٢٤/١٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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من  المرء  يدركه  الذي  في  اختالفهم  باب ٣٥ -]   (١٥٥/٢ - ١٥٦ [(م ٥٩٥، 
اإلمام : صالة 

صالة  من  المأموم  يدركه  الذي  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
الخطاب،  عمر بـن  عن  هذا  ُروي  صالتـه.  أول  يجعله  طائفـة :  فقالـت  اإلمـام؛ 
سـعيد بن  قال  وبه  عنهم.  ذلك  يثبت  [وال  الدرداء،  وأبي  أبي طالب،  وعلّي بـن 
المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز]، ومكحول وعطاء، والزهري، 

والمزني. وإسحاق،  عبد العزيز،  وسعيد بن  واألوزاعي، 
ابن  قال  وكذلـك  صالته،  آخر  اإلمـام  مع  أدرك  مـا  يجعل  طائفـة :  وقالـت 
والشـافعي،  الثوري،  وسـفيان  ومالك،  سـيرين،  وابن  مجاهـد،  قال  وبـه  عمـر، 

وأحمد.
أقول./١٢٥/ األول  بالقول  أبو بكر :  وقال 

اإلمام  صالة  من  أدرك  ما  يجعل  إنه  أصحابنا :  قول  عامة  في  أبو سعيد :  قال 
يشـبه  ـ عندي ـ  وذلك  لإلمام،  تبع  فهو  اإلمـام،  صالة  آخر  ألنها  صالتـه؛  آخـر 
في  أعلم  وال  فاته»،  مـا  وليبدل  أدرك  ما  «فليصلِّ  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  عن  قيل  مـا  معنـى 
ما  معنى  إال  عليهـا  ويبني  صالته،  أو  الصـالة  من  يجعل  إنه  منصوصـاً :  قولهـم 
من  يخرج  فإنه  صالته،  مـن  ركعة  المسـافر  مع  صّلى  إذا  المقيم  في  ذلـك  يشـبه 
هذه  إلى  يضيفها  بركعـة  يأتي  قال :  من  فقـال  هذا؛  معنى  يشـبه  ما  هاهنا  قولهـم 
ثم  القعود،  على  يحصـل  ما  قدر  هنيهة  ويقعد  اإلمـام،  مع  أدركها  التـي  الركعـة 
من  نفسه  صالة  بالصالة  يأتي  قال :  من  وقال  صالته.  آخر  يجعلها  بركعتين  يأتي 

اإلمام(١). صالة  آخر  هي  كما  صالته  آخر  الركعة  هذه  ويجعل  أولها، 

 .١٢٤/١٣ - ١٢٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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يتّم  مـن  اإلمـام  اسـتخالف  بـاب ٣٦ -]   (١٥٦/٢ - ١٥٧ [(م ٥٩٦ - ٥٩٧، 
صالته : باقي  بالقوم 

في  واختلفوا  أبو بكر :  قـال  اإلشـراف :)  كتاب  (من  [م ٥٩٦]  [* ش] : 
اإلمام  بلغ  [حيـث]  من  يبتدئ  رجالً  يقـدم  طائفة :  فقالت  يحـدث؛  اإلمـام 
الخطاب،  عمر بن  عـن  القول  هذا  ُروي(١)  صالته.  علـى  ويبني  المحـدث، 
وإبراهيـم  البصـري،  والحسـن  وعطـاء،  وعلقمـة،  أبي طالـب،  وعلّي بـن 
آخر  [في]  الشـافعي  وقال  الـرأي.  وأصحاب  الثـوري،  قـال  وبـه  النخعـي، 
قدموا  أو  قدم(٢)  فإن  ذلك،  كان  إذا  فرادى  القوم  يصّلي  أن  االختيـار  قوليـه : 
واحتج  بـأس،  فال  رجالً  قـدم  إن  أحمد :  وقـال  أجزأهم.  بهـم  فأتـم  رجـالً 

وعلّي. بعمر، 
صّلى  كم  يدري  ال  من  المحدث  اإلمام  قدم  فإن  أبو بكر :  قال  [م ٥٩٧] 
يتصنع  الشـافعي :  وقال  خلفه.  من  يصنع  ما  ينظر  قال :  النخعي  فإن  اإلمام؛ 
بهم،  فسـلم  رجًال  قدم  الرابعة  أنها  وعلم  جلـس،  به  سـبَّحوا(٣)  فإن  للقيـام، 
يصّلي  مالك :  وقال  أولها.  من  صّالها  بتسبيحهم  هذا  من  شيئًا  يعلم  لم  وإن 
بهـم  صّلى  بمـا  ويعتـدون  خلفــه  النـاس  ويصـّلي  تامــة،  صــالة  لنفســه 
من  اإلمام  فرغ  إذا  حتـى  وانتظروا  قعدوا،  صالتهم  مـن  فرغوا  فإذا  اإلمـام، 

بهم. سلم  صالته 

روينا.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  أجزأهم..  لهم  فأتم  رجًال  قدم  أو  قدم  فطن  فإن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

فسلم  رجًال  قدم  الرابعة  أنها  وعلم  جلس،  سجدوا  فإن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
مالك بن  وقال  آخرها.  إلى  أولها  من  صّالها  بتسـبيحهم  هذا  من  شـيئًا  يعلم  لم  وإن  بهم، 
وفيه  بهم.  صّلـى  بما  ويقتدون  خلفـه  الناس  ويصّلـي  تامة،  وصالته  لنفسـه  يصّلـي  أنـس : 

إلخ.  قول.. 
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أنه  أيقن  قد  ألنه  ركعة؛  يصلي  قال  [قال] :  األوزاعي،  قاله  ثالٌث  قـوٌل  وفيـه 
من  بقي  ما(٢)  بهم  يصّلي  رجًال  ويقدم  يتأخر  ثم  فيصلي(١)  ركعة،  علهيم  بقيت  قد 
من  عليه  بقي  ما  فأتم  الرجل  قام(٣)  سلم  فإذا  أتموا،  قد  كانوا  إن  يسلم  أو  صالته، 

صالته./٨٧/
ـ عندي ـ  فيخرج  أحـدث  إذا  للقوم  إمامـًا  اإلمام  تقديم  أما  أبو سـعيد :  قـال 
وخرج  وتركهم  يفعل  لم  فإن  اختالفًا،  هـذا  في  أعلم  وال  بإجازته،  االتفاق  معنـى 
االتفاق  معنى  في  ـ عندي ـ  يخرج  فكذلك  الصالة  بهم  أتّم  من  فقدموا  الصالة  من 
قد  أنهم  إال  جائز،  فكذلك  فرادى  صالتهم  وأتموا  أحدًا  يقدموا  لم  وإن  جائز.  أنه 
لم  إذا  االختالف  معنى  يخرج  وإنما  الصالة،  من  بقي  فيمـا  الجماعة  فضل  تركـوا 
اإلمامة؛  في  بهم  وتقدم  إمامًا(٤)  القوم  قدم  المسجد،  من  وخرج  إمامًا  اإلمام  يقدم 
من  خروجه  بعد  من  إال  التقديم  يكون  فال  عنه  يكن  لم  إن  إنه  القول :  بعض  ففي 
ما  بمعنى  منه  وأيس  الصالة  حال  من  خـرج  إذا  إنه  القول :  بعض  وفي  المسـجد. 

القول. هذا  ويعجبني  إمامته،  زالت  قد  ألنه  ذلك؛  جاز  منه  ذلك  لهم  يقع 
صّلى  ما  يعرف  لم  أنه  إال  الصالة،  فـي  معه  كان  من  اإلمام(٥)  قـدم  إذا  وأمـا 
اإلمام،  سهو  بمنزلة  ـ عندي ـ  فهذا  صالته  جملة  في  اإلمام  مع  كان  وقد  اإلمام، 
سّبح  فإن  سهى،  إذا  قيامه  من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  ـ عندي ـ  ويخرج 
يجوز  مما  هذا  ونحو  القوم  له  فسبَّح  القعود  أراد  وإن  القعود،  إلى  رجع  القوم  له 

فليصّلها.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
صالتهم.  باقي  بهم  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  قام..  اإلمام  سلم  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
قاموس  وفي  إلـخ.  اإلمامة..  فـي  بهم  وتقدم  إمامـًا،  اإلمـام  يقدم  لـم  ..إذا  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 
لعله  المصنف :  قال  المسـجد.  من  يخرج  إنه  فقيل :  وخرج  إمامًا  اإلمام  يقدم  لم  إذا  الشـريعة : 

إلخ.  اإلمامة..  في  بهم  وتقدم  إمامًا  القوم  قدم  المسجد  من  خرج  أراد 
إلخ.  من..  القوم  اإلمام  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
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يسـلم،  ثم  االطمئنانة  معنى  على  خلفه  هو  من  اتباع  من  إمامـًا  كان  إذا  للمصّلـي 
يخرج  وكذلك  والشـك،  الوهـم  عليهم  يجـوز  ال  ممـن  جماعـة  يكونـوا  أن  إال 
كل(١)  ـ عندي ـ  الفصل  هذا  في  ويخرج  وهمه،  أقوى  على  يمضي  أنه  ـ عندي ـ 
ممن  كان  إن  يسـألهم  ثم  صالته،  على  فيه  يمضي  أن  للمصّلـي  يجـوز  ال  معنـى 
يقع  يكن  لم  ما  إنه  القليل :  فـي  قيل  أنه  فمعي  القبلة؛  أهل  من  السـؤال  يلزمهـم 
الموضع.  هذا  في  قيـل  ما  أقل  وهو  فصاعدًا،  الثالثـة  وهو  الجماعة  اسـم  عليـه 

عشرة. يكونوا  ما  أقل  قيل :  وقد 
هذا  بين  وفيما  أعلم،  واهللا  بالتسـعة(٣)،  أحسـب  قيل :  وقد  المصنف(٢) :  قال 
الحكم(٤)،  على  ال  قيل،  فيما  االطمئنانة،  معنى  في  كله  هذا  يخرج  وإنما  اختالف، 
كان  إذا  وأما  الصـالة،  تمام  بـه  يوجب  ما  يصح  حتى  السـؤال،  معنـى  والحكـم 
قول  في  يخرج  أنه  أعلم  فال  هو  ما  يدري  ال  الصالة  من  شـيء  فاته  قد  المتقدم 

حال(٥). على  لهم  إمامًا  يكون  إنه  أصحابنا : 

كل  القوم  وقّدم  أحدث  ((اإلمـام  ـ  مسـألة   (١٥٧/٢ - ١٥٨ [(م ٥٩٨ - ٦٠٠، 
معه،  ومن  اإلمام  وركع  قائمًا،  فسـهى  اإلمام  مع  يكّبر  الرجل  رجالً.  منهـم  طائفـة 
ثم استأنف وقد سجدوا. اإلمام يسبق المأموم بالركوع والسجود بسبب الزحام))] :

وقدم  أحدث  اإلمام  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [م ٥٩٨]  [* ش] : 
جميعًا  صالتهم  الـرأي :  أصحاب  فقـال  رجالً؛  منهم  طائفـة  كل  رجليـن  القـوم 

إلخ.  للمصلي..  يجوز  ما  معنى  في  ..عندي  الشريعة :  قاموس  (١) في 
واهللا أعلم.  أبي سعيد،  قول  من  ليس  العبارة  هذه  بعد  ما  (٢) لعل 

بالسبعة.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
إلخ.  الحكم..  على  قيل  فما  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

 .١٧٠/٢١ - ١٧٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٨٧/١٣ - ٨٨ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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 /٨٨/ منهما  واحد  كل  قدم  الذين  الفريقين  صالة  الشـافعي :  قول  وفي  فاسـدة. 
تامة. رجالً 

اإلمام  وركع  قائمًا،  فسـها  اإلمام  مع  يكّبر  الرجل  في  واختلفوا(١)  [م ٥٩٩] 
أول  في  أدركهـم  إذا  يقـول :  مالك  فـكان  سـجدوا  وقد  اسـتأنف  ثم  معـه  ومـن 
وأن  الركـوع،  على  يقدر  ال  أنـه  علم  وإن  بهـا،  واعتـد  معهـم  سـجد  سـجودهم 
يدركهم في السجود حتى يستووا قيامًا في الثانية فليتبعهم فيما بقي من صالتهم، 
األوزاعي  وقال  السهو.  سجدتي  وسجد  الركعة  تلك  فقضى  قام  اإلمام  سلم  فإذا 

السهو. سجدتي  عليه  يجعل  لم  أنه  غير  كذلك، 
الزحام  وكان  بالكوفي(٢)،  القشيري  خلف  مع  صليت  شعبة :  وقال  [م ٦٠٠] 
بالركوع  فأتبعه  رأسـه  يرفع  حتى  أعلم  وال  والسجود،  بالركوع  فسـبقني  شـديدًا 
فقاال :  وحماد  الحكم،  فسألت  فرغت،  ما  بعد  سجدتين  سجدت  ثم  والسجود، 
اإلمام  يركع  لم  ما  ويتبعه،  يسجد  الشافعي :  قول  وفي  واحتسـب(٣).  معه  اسـجد 
الثانية،  الركعة  اإلمـام  ركع  وقد  األولى(٤)،  يسـجد  أن  له  وليس  الثانيـة،  الركعـة 

الثانية. في  ويتبعه  األولى  يلغي  ولكن 

وركع  قائمًا،  فسـهى  اإلمام  مع  يكبر  الرجـل  في  واختلفوا  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
سـجودهم  أول  في  أدركهم  إن  يقول :  مالك  فكان  سـجدوا،  وقد  اسـتأنف  ثم  معه،  ومن  اإلمام 
حتى  السـجود  في  يدركهم  وإن  الركوع،  على  يقدر  ال  أنـه  علم  وإن  بها،  واعتد  معهـم  سـجدها 
الركعة  تلك  فقضى  قام  اإلمام  سلم  وإن  صالتهم،  من  بقي  فيما  فليتبعهم  الثانية  في  قائمًا  استوى 

السهو.  سجدتي  عليهم  يجعل  لم  أنه  غير  وبذلك،  األوزاعي:  وقال  السهو.  سجدتي  وسجد 
بيان  وفي  بالكوفة.  التستري  خالد  خلف  صّليت   : (٢٤٥/٤) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

بالكوفة.  النصري  خلف  مع  الشريعة :  وقاموس  الشرع 
فقاال :  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  وفي  احتسب.  قاال :  أو  معه  اسجد  فقاال :  األوسط :  (٣) في 

إلخ.  الشافعي..  قول  في  وأحسب  معه.  اسجد 
لألولى.  األوسط :  (٤) في 
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قدمت  التي  الطائفة  فـي  أصحابنا  قول  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  ألن  فاسـدة؛  كلهم  صالتهم  إن  بإمام،  أصلها  كان  واحدة  صـالة  في  إماميـن 
بحكم  ثبتت  قد  واحدة  صالة  تكون  أن  ــنَّة  السُّ من  وليس  ــنَّة،  السُّ خالف  ذلك 
اإلمامان  دخل  إذا  وهذا  واحد،  شـيء  ألنها  معنى؛  في  إمامان  فيها  يكون  واحـد 
قبل  الصالة  في  اإلمامين  أحد  دخل  إذا  وأما  باإلمامة،  الصالة  معنى  في  كالهما 
األول  ألن  بصالته؛  صّلـى  ومن  باطلة،  اآلخر  وصـالة  تامة،  صالته  فـإن  اآلخـر 

نَّة. للسُّ مخالفة  صالته  واآلخر  نَّة،  للسُّ موافقة  صالته 
قول  معاني  فـي  معي  فيخرج  ذكر  مـا  على  اإلمام  خلف  يسـهو  الـذي  وأمـا 
يسـجد  حتى  القيام  حال  في  وهو  كامالً  بالركوع  اإلمام  سـبقه  إذا  إنه  أصحابنا : 

فاسدة. صالته  أن  الركوع؛  اإلمام  وبين  بينه  وصار  اإلمام، 
خرج  اإلمام  يكن  لم  ما  أفاق،  متى  اإلمام  يتبع  إنه  قولهم :  بعض  في  ويخرج 

الثانية. الركعة  في  ويدخل  والسجود،  الركوع  يتم  أن  وهو  الركعة،  من 
يتبع  فهو  تامـة  بركعة  اإلمـام  يسـبقه  لم  ما  إنه  قولهـم :  بعض  فـي  ويخـرج 
هذا،  غير  قيل  قد  ولعله  صالته.  تفسد  وال  وجهها،  على  بالصالة  ويأتي  اإلمام، 
في  اإلمام  أدرك  مـا  بـه  يسـبقه  ما  وجه  في  اإلمام  فاتبـع  اإلمـام  يسـبقه  بمـا  إنـه 
حال  في  قولهم  في  أعلم  وال  أثره،  على  يتبعه  ألنه  اإلمام(١)؛  يتبع  فهـو  الصـالة، 
ابتداء  بغير  معه،  فيعمله  شـيء  إلى  ويجاوزه  اإلمام،   /٨٩/ به  سـبقه  ما  يترك  إنه 
فيه  أدركه  ما  اإلمام  مع  فيصّلي  وجهها  على  بالصالة  يأتي  وأن  باإلحرام،  الصالة 

وجهه(٢). على  فاته  ما  ويبدل 

اإلمام  فاتبع  اإلمام،  يسـبقه  إنما  إنه  هذا،  ..غير  الشـريعة :  قاموس  وفي  الشـرع.  بيان  في  (١) هكذا 
إلخ.  أثره..  على  يتبعه  ألنـه  اإلمام؛  تبع  فهو  الصالة  في  اإلمام  أدرك  مـا  به  سـبقه  ما  وجه  فـي 

االضطراب.  بعض  العبارة  في  أن  ويبدو 
 .١٧٢/٢١ - ١٧٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٨٨/١٣ - ٩٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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النصوص  الملحق،  انظر:  اإلمام] :  صالة  بغير  المسجد  في  يصّلي  [الرجل   *
المشكلة.

الصالة] :  تقام  ثم  المسجد،  في  وحده  المكتوبة  من  الركعة  يصّلي  [الرجل   *
المشكلة. النصوص  الملحق،  انظر؛ 
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الفطر : ليلة  التكبير  باب ١ -]   (١٥٩/٢ - ١٦٠ [(م ٦٠١، 
ثناؤه :  جـلَّ  اهللا  قال  أبو بكـر :)  وقال  اإلشـراف(١) :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 

.(١٨٥ (البقرة :   ﴾ ¶    μ   ´   ³   ²   ±   ° ﴿
أهل  أكثر  فقال  الفطر؛  ويوم  الفطر  ليلة  التكبير  في  العلم  أهـل  واختلـف 
وروي  ذلك،  يفعل  عمـر  ابن  كان  المصّلى.  إلـى  غدوا  إذا  يكبِّـرون  العلـم : 
من  وناس  رهم(٢)،  وأبو  الباهلي،  أمامة  وأبي  أبي طالب،  علّي بن  عـن  ذلـك 
جبير،  وسـعيد بن  النخعي،  إبراهيـم  ذلك  وفعـل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  أصحـاب 
عبد العزيز،  عمر بـن  قول  وهـو  الزناد،  وأبـو  أبي ليلى،  الرحمن بـن  وعبـد 
سـليمان(٣)]،  وحماد [بن  والحكم،  محمد،  بكر بن  وأبي  عثمـان،  وأبان بـن 
األوزاعي  وحكى  ثور،  وأبي  وإسـحاق،  حنبل،  وأحمد بن  أنس،  ومالك بن 
يكّبر  أن  أحببت  شوال  هالل  رأى  إذا  يقول :  الشافعي  وكان  أناس.  عن  ذلك 
يغدوا  حتى  التكبير  ويظهـرون  يكبِّرون  يزالون  وال  وفـرادى،  جماعة  النـاس 

مختصرًا.  اإلشراف  نص  ورد  الشرع  بيان  من  الثاني  الموضع  (١) في 
ذر.  وأبي  الشرع :  بيان  (٢) في 

أبي سليمان.  الصواب : بن  (٣) لعل 
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األضحى  عيد  في  أحب  وكذلك  للصالة،  اإلمام  يخرج  وحتى  المصّلى،  إلى 
يحج. لم  لمن 

ال،  قيل :  اإلمام؟  يكّبر  فقال :  يكبِّرون  الناس  سمع  أنه  عباس  ابن  عن  وروينا 
الناس؟ أمجانين  قال : 

من  جماعة  عـن  رويناه  قـد  ذلك  ألن  أقـول؛  األول  بالقـول  أبو بكـر :  قـال 
كّبر  وإن  العلم،  أهل  أكثر  قول  وهذا  التابعين،  مـن  وجماعة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحـاب 

اهللا. ذكر  ألنه  بأس؛  فال  الفطر  ليلة(١) 
إنهم  أصحابنـا :  قـول  من  يخرج  مـا  فأكثر  الفطـر  في  أمـا  أبو سـعيد :  قـال 
جائز،  وقت  كل  فـي  كله  والتكبيـر  المصلـى،  إلـى  غـدوا  إذا   /١٠١/ يكبِّـرون 
في  الطاعة  حـال  من  به  يخرج  مـا(٢)  لسـبب  ذلك  المكبر  يتخذ  لم  مـا  والفضـل 
أن  عندنا  الفقهاء  على  يجـوز  وال  سـمعة،  أو  لرياء  اهللا  لغير  يريده  أن  وهو  بيتـه، 
التكبير  على  وأما(٣)  ذلك.  يخص  معنى  على  إالَّ  اهللا،  لذكر  مجانين  الناس  يسموا 
النحر  يوم  من  الظهر  لصالة  الصلوات  دبر  يكبرون  أنهم  أصحابنا  فمع  النحر  في 

الفطر(٤). مثل  النحر  لصالة  خرجوا  إذا  الحج  غير  وفي  التشريق،  أيام  تمام  إلى 

التكبير : صفة  باب ٢ -]   (١٦٠/٢ [(م ٦٠٢، 
يقول :  قتـادة  كان  أبو بكـر(٥)) :  قال  التكبير  صفـة  الكتـاب  (ومـن  [* ش] : 

إلخ.  ليلة..  مكبر  كبَّر  وإن  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  وهو..  نيته،  في  الطاعة  حال  من  به  يخرج  لسبب  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٢) في 

انتهى  ((وقد  العيد.  يوم  بالتكبير  ويؤمـر  ذلك،  ..يخص  الشـرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٣) فـي 
هنا)).  النص 

 .١٣٦  ،١٠١/١٥ - ١٠٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
قال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن   /١٣٧/ هكذا :  النص  ورد  الشـرع  بيان  من  الثاني  الموضع  =(٥) في 
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ابن  وكان  الحمد).  وهللا  أكبر  اهللا  هدانا،  ما  على(١)  اهللا  أكبر،  اهللا  أكبر  (اهللا  التكبير 
أكبر  واهللا  اهللا  إال  إله  ال  أكبر  اهللا  أكبر  (اهللا  الفطر :  يوم  خرج  إذا  يقـول :  المبـارك 
حدًا.  فيه  يحد  ال  مالك  وكان  هدانـا).  ما  على  أكبر  اهللا  الحمـد،  وهللا  أكبـر  اهللا(٢) 

واسع. هذا  أحمد :  وقال 
اهللا  كّبر(٣)  بما  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  وقال 
كوجوب  بواجب  وليس  معنا،  واسع  وهذا  كّبر،  فقد  المحامد  وحمده  التكبير  من 

حدا(٥). الناس  على  يحد  وال  الفضائل(٤)،  من  شيئا  يدع  أال  وحسن  غيره، 

العيد : منه  يؤتى  الذي  المكان  باب ٣ -]   (١٦١/٢ [(م ٦٠٣، 
الذي  المكان  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
والعيد.  الجمعة  فعليه  أهله  إلى  الليل  آواه  من  األوزاعي :  فقال  العيد؛  منه  يؤتى 
كهما  النـزول  في  وهما  أبو الزنـاد :  وقـال  الفرسـخ.  يرون  كانـوا  ربيعـة :  وقـال 

سعد. والليث بن  مالك،  قال  وبه  منزلة(٦). 

الحمد.  وهللا  أكبر  اهللا  أكبر،  اهللا  هدانا  ما  على  أكبر  اهللا  أكبر،  اهللا  التكبير  يقول  قتادة  كان  أبو بكر : 
وهللا  أكبر  واهللا  اهللا  إال  إلـه  ال  أكبر  اهللا  أكبر،  اهللا  الفطـر  يوم  خـرج  إذا  يقـول :  مبـارك  ابـن  وكان 

حدًا.  فيه  يحد  ال  أنس  مالك بن  وكان  هدانا،  ما  على  أكبر  اهللا  أكبر،  اهللا  الحمد، 
إلخ.  هدانا..  ما  على  أكبر  اهللا  أكبر  اهللا  التكبير :  الشرع :  بيان  (١) في 

إلخ.  الحمد..  وهللا  أكبر  واهللا  اهللا،  إال  إله  ..ال  الشرع :  بيان  (٢) في 
يكبِّر.  الشرع :  بيان  من  األول  الموضع  (٣) في 

حدًا.  الناس  على  فيه  نحد  وال  الفضل،  ..من  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٤) في 
 .١٣٧  ،١٠٢/١٥ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 

بيان  من  األول  الموضـع  وفي  بمنزلة.  كهما   : (٢٥٣/٤) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٦) هكـذا 
الموضع  وفي  سعد.  والليث بن  مالك،  أنس بن  قال  وبه  الجمعة.  بمنزلة  بهما  الشرع : ..النزول 
الجمعة.  بمنزلة  هما  النزول  في  هما  أبو الزناد :  قال  والعيد.  ..الجمعة  الشرع :  بيان  من  الثاني 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  الفرسخ.  يرون  كانوا  ربيعة :  وقال  أنس.  مالك بن  قال  وبه 

=
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أن  ذلك  وجـوب  في  حدًا  أصحابنا  قـول  في  أعلـم  وال  أبو سـعيد(١) :  قـال 
البلد  أهل  على  إن  قولهـم :  معنى  في  يخرج  أنه  إال  بعيد،  وال  قريـب  مـن  يؤتـى 

العيد. لصالة  ـنَّة  السُّ وإقامة  موضعهم،  في  المصلَّى  صالة  إلى  الخروج 
أن  الصالة  عدمـوا  إذا  البلـد  أهـل  على  يجـب  إنـه  قولهـم :  مـن  أعلـم  وال 
عذر،  لحال  موضعهم  من  عدموا  إذا  العيد،  صالة  لطلب  آخر  بلد  إلـى  يخرجـوا 
صالة  ترك  في  رخـص  قد  أنه  إال  مواضعهم،  فـي  صّلوهـا  عليهـا  قـدروا  وإذا(٢) 
األمصار،  حول  التي  والمسافي(٣)  والسفر  البوادي  مثل  في  عليها  قدر  ولو  العيد، 
واألمصار. القرى  أهل  بها  قام  إذا  عليهم  الصالة  ألن  العيد؛  بصالة  يقيمون  الذين 
على  تجب  إنها  العيـد :  صالة  في  قولهم  وأكثـر  أيضًا  :  ـ  أبي سـعيد  وعـن 
المسـافي  مثل  في  إال  األمصار  من  يكن  لم  [من]  و  المحاضرين،  البلـدان  أهـل 
لهم  رخص  من  رخص  قد  أنه  فمعي  واألمصار  الجامعة  القرى  قرب  تكون  التي 

الجامعة(٤). واألمصار  القرى  أهل  بذلك  قام  إذا  عليهم،  عيد  ال  أنه  ذلك،  في 

[(م ٦٠٤، ١٦١/٢ - ١٦٢) باب ٤ -] األكل يوم الفطر قبل الغدّو إلى المصّلى :
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  أبو بكـر(٥)) :  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومـن  [* ش] : 

بينهما.  البسيطة  االختالفات  إلى  اإلشارة  دون  الشرع  بيان  من  موضعين  من  أبي سعيد  قول  (١) ضبطنا 
والمسافي  والسفر  البوادي  مثل  في  عليها  قدر  ولو  ..عذر،  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٢) في 
القرى  أهل  بهـا  قام  إذا  عليهم،  الصـالة  أن  العيد  بصـالة  يقومون  الذين  األمصـار  حـول  التـي 

واألمصار. 
مثل  حائل  عليها  ليس  الشـرق  جهة  من  الرياح  تسـفيها  بلد  كل  وهي  مسـفاة،  جمع  (٣) المسـافي 
قواعد  تمهيد  الخليلـي :  (انظر؛  التسـمية  بهذه  تسـمى  بلدان  جملة  ُعَمان  وفي  غيـره،  أو  جبـل 

 .(٢٧١/١٤  .١٦٣/١٢ اإليمان، 
 .١٤٣  ،١٢١/١٥ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

مختصرًا.  النّص  ورد  الشرع  بيان  من  الثاني  الموضع  (٥) في 
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يرجع».  حتى  النحر  يـوم  يطعم]  [ال  و  يطعم،  حتـى  الفطر  يـوم  يخـرج  ال  «كان 
أو  ثالثًا،  تمرات  يأكل  حتى  الفطر  يوم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خرج  ما  «قّل  أنس :  وقال 
الفطر  يوم  يـأكل  ال  عمر  ابن  وكان  وتـرًا».  أكثر،  أو  أقـل،  أو  سـبعًا،  أو  خمسـًا، 
يوم  تخرجوا  أن  قبـل  تأكلوا  ال  قـال :  أنه  مسـعود  ابن  عن  وروينـا  يغـدو.  حتـى 

شئتم. إن  الفطر 
قبل  الفطر  يوم  األكل  استحباب  العلم  أهل  أكثر  عليه  والذي  أبو بكر :  قال 
وكان  يخرج».  أن  قبل  يأكل(١)  أن  نَّة  السُّ «من  قال :  أنه  علّي  عن  وروينا  الغدو. 
وعطاء،  سـيرين،  وابن  المسـيب،  سـعيد بن  قول  وهو  عليه،  يحث  عباس  ابن 
وعبد اهللا بن  الزبير،  وعروة بـن  والشـعبي،  الزناد،  وأبو  ومجاهد،  وطـاووس، 
شاء  وإن  أكل  شـاء  إن  النخعي :  وقال  وأحمد(٢).  والشـافعي،  ومالك،  معقل، 

يأكل. لم 
لألكل  االستحباب  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
يوم  وأما  واجبـًا.  ذلك  أعلم  وال  المصّلـى،  إلى  الخـروج  قبل  الفطر  يـوم 
في  الفرق  ومعنى  الفطـر.  كيوم  فيه  ذلـك  يسـتحبون  أنهم  أعلم  فال  النحـر 
أولى  فالنفس  الفقراء،  على  الصدقة  بذل  الفطر  يوم  ـنَّة(٣)  والسُّ عندي،  ذلك 
النية  معنى  على  كان  إذا  ـ عندي ـ  وذلك  الرفق،  عليها  يدخل  أن  وأحـرى 
أفضل  هو  عّما  به  واالهتمام  طلبه،  يشغله  مما  ذلك  يكن  ولم  ـنَّة،  السُّ اتباع 
ـ عندي ـ  الصالة  كانـت  العيد  صـالة  عن  عّوقه  أو  ذلك  شـغله  ولو  منـه، 

أولى(٤).

تأكل....تخرج.  الشرع :  بيان  (١) في 
وإسحاق.  وأحمد،  الشرع :  بيان  (٢) في 

سقط.  به  النص  أن  أو  نَّة.  السُّ أن  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (٣) هكذا 
 .١٤١ - ١٤٢  ،١١٩/١٥ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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العيد : يوم  االغتسال  باب ٥ -]   (١٦٢/٢ [(م ٦٠٥، 
كان  عمر  ابـن  أن  ثبت  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف(١)) :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
كان  وممن  علّي.  عن  ذلك  وروي  المصلَّى(٢)،  إلى  يغدو  أن  قبل  الفطر  يوم  يغتسل 
التيمي،  وإبراهيم  الزبير،  وعروة بن  وعلقمـة،  عطاء،  الفطر  يوم  االغتسـال  يرى(٣) 

وإسحاق. والشافعي،  ومالك،  الزناد،  وأبو  وقتادة،  والشعبي،  النخعي،  وإبراهيم 
بواجب. وليس  ذلك،  نستحب  ونحن  أبو بكر :  قال 

للغسل  االستحباب  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
أكثر،  به  يؤمر  الفطـر  يوم  ولعل  للمصلَّى،  والتحـول(٤)  الفطر  يوم  الخـروج  قبـل 

ذلك(٥). في  المعنى  ما  أعلم  فاهللا 

المصّلى : إلى  الخروج  باب ٦ -]   (١٦٣/٢ [(م ٦٠٦، 
«كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
إلى  الناس  يخـرج  أن  ـنَّة  فالسُّ المصلَّى»،  إلـى  األضحى  ويـوم  الفطـر  يـوم  يخـرج 
من  اإلمام  أمر  المصلَّى  إلى  الخروج  على  [قوم]  ضعف  فإن  العيدين،  في  المصّلى 
واستحسـن  بذلك.  أمر  أنه  أبي طالب  عليَّ بن  عن  روينا  المسـجد.  في  بهم  يصلِّي 

ذلك. يريان  ثور(٦)  وأبو  الشافعي،  وكان  الرأي.  وأصحاب  األوزاعي،  ذلك 

مختصرًا.  النص  ورد  الشرع  بيان  من  الثاني  الموضع  (١) في 
 .(٢٥٦/٤) األوسط  في  موجودة  غير  المصّلى)  (إلى  (٢) العبارة 

ال  (كان  األصل  في   : (٢٥٦/٤) األوسـط  محقق  وقال   . يرى  ال  كان  وممن  الشـرع :  بيان  (٣) في 
المذكورين.  الفقهاء  أقوال  يطابق  وال  صحيح،  غير  وهذا  يرى) 

الشرع.  بيان  من  الثاني  الموضع  في  موجودة  غير  للمصّلى)  (والتحول  (٤) العبارة 
 .١٣٩  ،١٠٥/١٥ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 

أيوب.  وأبو  الشرع :  بيان  (٦) في 
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العيد  صالة  إن  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
تكون  إنما  المؤذية  والريـاح  األمطار،  وأذى  العوائق،  من  واألمان  المكنـة،  عنـد 
عن  ـنَّة  السُّ ثبتت  بذلك  ألن  يؤمرون؛  وبذلك  المسـاجد،  من  أفضلها  الجبان  في 
أو  عائق  ثم  كان  فـإن  الخبر(١)،  به  جاء  ما  على  أمرهـم  وبذلك  فعـال،  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
المسـجد  في  كذلك  قيل  ولعله  اسـتحب،  الجبان  ببعد  الوجوه  مـن  بوجه  عـذر 
فإن  وجامعهم،  مجتمعهم  موضع  ألنه  البلد؛  من  المعمورة  المساجد  من  الجامع 
بذلك  المسـاجد،  غير  من  البيوت  من  إلـّي  أحب  معمور  فمسـجد  ذلك  يكن  لم 
كان  الصالة  تجوز  حيث  غيره  أو  بيـت  في  مسـجد  غير  في  صّلوا  فإن  يؤمـرون، 
مسجد  وال  بيته،  غير  وفي  القرية(٢)،  في  البراز  من  إلـّي  والبيت  جائزًا،  ـ عندي ـ 

مصّلى(٣). وال 

للعيد : ((واإلقامة))  األذان  ترك  باب ٧ -]   (١٦٣/٢ - ١٦٤ [(م ٦٠٧، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
يؤذِّن  يكن  «لم  عباس :  وابن  جابر،  وقال  إقامة»،  وال  أذان  بغيـر  العيدين  «صلـى 
األنصاري،  ويحيى  شعبة،  المغيرة [بن  قول  وهو  األضحى»،  يوم  وال  الفطر  يوم 
وكان  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبي  والشافعي،  جابر،  وابن  واألوزاعي،  ومالك، 
أذن  أنه :  الزبير  ابن  عن  روينـا  وقد  جامعة.  الصالة  األعياد :  في  يقـول  الشـافعي 
بغير  يصلِّي  أبو بكر :  وقال  زياد.  العيد(٤)  في  أذَّن  من  أول  حصين :  وقال  وأقام. 

إقامة. وال  أذان 

الفطر  ويوم  األضحى  يوم  يخرج  كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخدري  أبي سـعيد  عن  مسـلم  (١) روى 
 .(٦٠٥/٢ رقم ٨٨٩،  العيدين،  صالة  كتاب  مسلم،  (صحيح  بالصالة...  فيبدأ 

العبارة.  وردت  (٢) هكذا 
 .١٠٧/١٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

األعياد.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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بمعنى  أصحابنـا  قـول  معاني  فـي  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد 5 :  قـال 
أن  الخبر  جاء  وبذلك  إقامة،  وال  أذان  العيدين  صالة  في  يجب  ال  إنـه  االتفـاق : 
باألذان  أمر  أو  اإلمام  أذَّن  وإن  إقامـة(١)،  وال  أذان  بغير  وصلَّـى  فعله،  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه  إال  الوجوه،  من  لوجه  أو  يذكرهـا،  لمعنى  بدعة  إثبات  وال  مخالفة  غيـر  مـن 
وقد  اهللا.  وذكر  ـنَّة  السُّ على  حثُّ  ألنه  حسنًا؛  ـ عندي ـ  كان  الناس  يذكر  أن  أراد 
موضع  هاهنا  وليـس  والقمر،  الشـمس  لكسـوف  للصالة  األذان  أصحابنا :  قـال 
الكسـوف  صالة  وليس  وتذكيرهـم،  الناس  اجتمـاع  موضـع  هو  وإنمـا  فـرض، 

أوجب(٢). وال  العيدين  صالة  من  بأجمع 

العيد : صالة  وقت  باب ٨ -]   (١٦٤/٢ [(م ٦٠٨، 
يصلِّي  عمـر  ابن  كان  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
وكان  المصلَّـى،  إلـى  هو  كما  يغـدو  ثم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  مسـجد  فـي  الصبـح 
صّلوا  الشـمس  طلعت  فـإذا  المسـجد،  في  يجلسـون  وبنـوه  خديـج  رافع بـن 
كل(٣)  مجاهد :  وقال  واألضحى.  الفطر  في  المصّلى  إلى  يذهبون  ثم  ركعتيـن، 
ما  قدر  منزله  من  اإلمام  يخرج  أن  ـنَّة  السُّ مضت  مالك :  وقال  النهار.  أول  عيد 
تبرز  حين  [المصّلى]  يوافي  الشـافعي :  وقال  الصالة.  حّلت  وقد  مصّاله  يبلـغ 
أبو ثور(٤)  وقال  قليال.  ذلك  عن  الفطر  إلى  الغدو  ويؤخر  األضحى،  في  الشمس 

مالك. كقول 

وال  مرة  غير  العيدين  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  صّليت  قال :  سمرة  جابر بن  عن  داود  وأبو  مسلم  (١) روى 
 .٦٠٤/٢ رقم ٨٨٧،  باب،  العيدين،  صالة  كتاب  مسـلم،  (صحيح  إقامة  وال  أذان  بغير  مرتين 

.(٢٩٨/١ رقم ١١٤٨،  العيد،  في  األذان  ترك  باب  الصالة،  كتاب  أبي داود،  ُسنن 
 .١١٧/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

كان.  الشرع :  بيان  (٣) في 
أبو بكر.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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واألضحى. الفطر  في  المصّلى  إلى  الناس  يغدو  أن  نَّة  السُّ أبو بكر :  قال 
إلى  المسارعة  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
أو  إمام  من  وبّكروا  الناس  غدا  وكلما  عليه،  وحافظ  سبق  من  كل  أفضل  الفضل 
أفضل  شـيء  تضييع  ذلك  في  يقع  لم  ما  أفضل،  ذلك  كان  النيات  بصـدق  غيـره 

ذلك. من 
شـيء  يقع  وال  تجوز  ال  أنها  االتفاق  معنى  فيخرج  العيدين  صـالة  وأمـا 
أول  فهو  شارقها  الشـمس  طلوع  استوى  فإن  الشـمس،  طلوع  يسـتوي  حتى 
اجتماع  يرجى  بمعنى  االنتظار  الرأي  يوجب  لم  ما  أفضل،  وتعجيلها  وقتهـا، 
في  الشـمس  زوال  العيدين  صالة  وقت  القضاء(١)  وقت  وآخر  عليـه،  النـاس 
العيدين  صـالة  وقـت  انقضـى  فقـد  الشـمس  زالـت  فـإذا  صيـف،  أو  شـتاء 

جماعة(٢).

األعياد : إلى  النساء  إخراج  باب ٩ -]   (١٦٥/٢ [(م ٦٠٩، 
عطية :  أم  قالـت  أبو بكر(٣)) :  قـال  اإلشـراف :  كتاب  [* ش] :/١٢٣/(مـن 
وذوات  العواتـق  النحر  ويـوم  الفطر  يـوم  يخرجـن(٤)  أن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «أمرنـا 
و]   [الخير  ويشـهدن  المصّلى  [في(٥)]  فيعتزلن  الحيض  فأما  والحيض،  الخدور 
كل  على  حق(٦)  قاال :  أنهمـا  وعلّي  أبي بكر،  عن  روينا  وقد  المسـلمين».  دعـوة 

زائدة.  القضاء)  (وقت  العبارة  (١) لعل 
 .١١١/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

مختصرًا.  النص  ورد  الشرع  بيان  من  الثاني  الموضع  (٣) في 
نخرجن.  الشرع :  بيان  وفي  نخرجهن.  األصل  في  المحقق :  وقال  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 

الشرع.  وبيان  األوسط  في  ليست  (في)  (٥) كلمة 
خذوا.  الشرع :  بيان  (٦) في 
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أهله  من  استطاع  من  يخرج  عمر  ابن  وكان  العيدين.  إلى  يخرجن  أن  نطاق  ذات 
نعرف  ال  قاال :  األنصـاري،  ويحيى  النخعي،  إبراهيـم  ذلك  وكره  العيديـن.  فـي 
يرخصون  الـرأي :  أصحاب  وكان(١)  عندنـا.  العيدين  فـي  الشـابة  المرأة  خـروج 

الكبيرة. للعجوز 
معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  في  معي  يخـرج  اهللا :  رضيـه  أبو سـعيد  قـال 
وإن  ثيِّب،  أو  بكـر  من  العيدين،  لصـالة  يخرجن  أن  النسـاء  من  لألمـر  االتفـاق 
ذلك  إن  القول :  بعض  وفـي  للرجال.  ذلك  كلزوم  الزم  القـول  بعض  في  ذلـك 
والجماعة  الجمعـة  زوال(٣)  لموضـع(٢)  ذلـك  ولعـل  بـالزم،  وليـس  اسـتحباب 
فقد  الفرائض،  صالة  في  المعنى  غير  العيدين  صالة  في  المعنى  كان  وإن  عندي، 
الجبان،  إلى  يخرجوا  أن  أمرهم  العيدين  صالة  لهم  بيَّن  ا  «لمَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  قيل : 

والصبيان»(٤). والعبيد  النساء  ويخرجوا 
أصحابنا  من  أحدًا  أعلم  فال  ثيبًا  أو  كانت  بكرًا  النساء،  خروج  كراهية  وأما 
فمعي  والنفسـاء  الحائض  وأما  لغيرها(٥)،  أو  للصالة  وأخرجن  لهن  ذلك  َكِره 

وقال...يرخص.  الشرع :  بيان  (١) في 
كموضع.  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٢) في 

العيدان  فـكان  للنسـاء،  الزمتين  غير  والجماعة  الجمعـة  أن  المراد  ولعـل  األصل.  فـي  (٣) هكـذا 
واهللا أعلم.  كذلك. 

ـ  له  واللفظ  ـ  البخاري  روى  فقد  النساء  أما  والعبيد،  الصبيان  بإخراج  األمر  في  حديثًا  أجد  (٤) لم 
حتى  خدرها  من  البكر  نخرج  حتى  العيد  يوم  َنْخُرَج  أن  ُنْؤَمر  كنا  قالت :  عطية  أُمِّ  عن  ومسـلم 
اليوم  ذلك  بركة  يرجون  بدعائهم  ويدعون  بتكبيرهم  ْرن  َفُيَكبِّ الناس  خلف  فيكنَّ  الحيَّض  نخرج 
إلخ،  عرفة..  إلى  غدا  وإذا  منى  أيـام  التكبير  باب  العيدين،  كتاب  البخاري،  (صحيـح  وُطهرَتـه 
في  النسـاء  خروج  إباحة  ذكر  باب  العيدين،  صالة  كتاب  مسـلم،  صحيح   .٣٣٠/١ رقم ٩٢٨، 

.(٦٠٦/٢ رقم ٨٩٠،  إخ،  العيدين.. 
ال  للصالة  وأخرجن  ..لهن  الثاني :  الموضـع  وفي  الشـرع.  بيان  من  األول  الموضع  في  (٥) هكـذا 

لغيرها.  ال  للصالة  أخرجن  إذا  ..لهن  الصواب :  ولعل  لغيرها. 
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لصالة  الخروج  لهمـا  اسـتحب  عنهما  مستمسـكًا  الدم  كان  إذا  قيل :  قـد  أنـه 
الدعاء  ويسـمعان  الخير  يشـهدان(١)  الناس   /١٢٣/ خلف  ويكونان  العيدين، 
واهللا  صالته،  عليه  يفسدان  حيث  الصالة  أهل  من  أحدًا  يتقدمان  وال  والذكر، 
وباهللا  العيديـن،  صـالة  في  القـول  مـن  وجدتـه  مـا  هـذا  للصـواب،  الموفـق 

التوفيق(٢).

العيدين : إلى  الركوب  باب ١٠ -]   (١٦٥/٢ - ١٦٦ [(م ٦١٠ - ٦١١، 
يوم  أو  فطر  في  خرج  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينـا(٣)  [م ٦١٠]  [* ش] : 
ماشـيًا»،  العيد  يأتي  أن  ـنَّة  السُّ «من  علّي :  وقال  يمشـي.  قطن  ثوب  في  أضحـى 
المشي  واستحب  الركوب.  النخعي  وكره  عبد العزيز.  عمر بن  مذهب  هو  وهذا 
عليه  ذلك  بعد  ومن  قريـب،  ومكاننا  نمشـي  نحن  ومالك :  والشـافعي.  الثوري، 

يركب. أن  بأس  فال 
من  على  شـيء  وال  التواضع،  إلى(٤)  وأقرب  أحسـن  المشـي  أبو بكر :  قال 

ركب.
أصحابنا. قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

إلخ.  وتسمعان..  الخير  تشهدان  حيث  ..الناس  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (١) في 
 .١٤٦ - ١٤٧  ،١٢٣/١٥ - ١٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

خرج  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينا  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  الشـرع :  بيان  (٣) في 
يمني. قطن  ثوب  في  خروج  يوم  أو  فطر  يوم 

عمر بن  مذهـب  وهو  ماشـيًا،  العيد  تأتـي  أن  ـنَّة  السُّ من  أبي طالـب :  علّي بـن  وقـال  مسـألة : 
وأحمد بن  والشافعي،  الثوري،  سـفيان  المشي  واسـتحب  الركوب،  النخعي  وكره  عبد العزيز، 

يركب. أن  عليه  بأس  فال  عليه  ذلك  بعد  ومن  قريبًا  مكانًا  يمشي  الحسن :  وقال  حنبل، 
مباح.  والركوب  المواضع،  إلى  وأصوب  أحسن  المشي  أبو بكر :  قال 

األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٤) بداية 
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نفسـه  على  له  أقوى  راكبًا  الخروج  كان  إن  يعجبني  أنه  إال  أبو بكـر(١) :  قـال 
لهذا  أحسـن  هاهنا  الركوب  يكون  أن  ماشـيًا  ذلك  على  يقدر  كان  ولو  وأنشـط، 
كان  والهيبة  الركـوب  في  العز  كان  إذا  السـلطان  خروج  وكذلك  إلــّي،  وأحـب 

الوضعية. فيه  يخاف  يوم  في  كان  إذا  أحسن  ذلك 
العيدين  في  يلبس   /١٣٠/ أن  ويستحب  أبو بكر :  قال(٢)  [م ٦١١]  [* ش] : 
يصلِّي  كان  أنـه  عمر  ابن  عن  وروينـا  الجمعة.  فـي  يلبس  كما  ثيابـه  صالـح  مـن 
يستحبون  العلم  أهل  سمعت  مالك :  وقال  العيد.  ثياب  عليه  العيدين  يوم  الفجر 

ذلك. يستحب  الشافعي  كان  و  عيد.  كل  في  والتطيب  الزينة 
يأخذ  أن  ذلك  استحباب  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  عن  يروى  وكذلـك  سـمعة،  وال  لرياء  ال  اهللا،  لحق  تعظيمًا  النـاس 
أبر  فقد  عيدان،  الجاهلية  في  لكم  كان  وقال :  إنه  العيدين،  صالة  لهم  سنَّ  «لما 
عند  ذلك  مع  وحثهم  والنحر»(٣)،  الفطر  وهما  عيدين،  االسم  في  بهما  اهللا  لكم 
بمعنى  هـذا  نحو  علـى  الثياب  أفضـل  مـن  أمكنهم  مـا  لبـس  علـى  الخـروج 

القول(٤).

اإلشراف،  في  موجود  غير  الوضعية)  فيه  يخاف  أبو بكر...  (قال  والنص  الشرع.  بيان  في  (١) هكذا 
أبي بكر.  من  بدالً  سعيد  ألبي  القول  ولعل  األوسط.  في  وال 

طفيف  اختالف  من  فيه  ما  إلى  نلتفت  ولم   ،(٢٦٤/٤) األوسط  من  المنقول  اإلشراف  نص  (٢) هذا 
الشرع.  بيان  في  عما 

ولهم  المدينة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قدم  قـال :  أنس  عن  أبو داود  روى  وقـد  اللفظ،  بهـذا  أجـده  (٣) لـم 
فقال  الجاهلية  فـي  فيهما  نلعـب  كنا  قالـوا :  اليومان؟  هـذان  مـا  فقال :  فيهمـا  يلعبـون  يومـان 
أبي داود،  (ُسنن  الفطر»  ويوم  األضحى  يوم  منهما  خيرًا  بهما  أبدلكم  قد  اهللا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  «إن 

 .(٢٩٥/١ رقم ١١٣٤،  العيدين،  صالة  باب 
 .١٣٠/١٥ - ١٣١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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صالة  قبل  المصّلى  في  الصالة  ترك  باب ١١ -]   (١٦٦/٢ - ١٦٩ [(م ٦١٢، 
بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص : اقتداء  وبعدها  العيدين 

أو  فطر  يوم  في  «خرج  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت  أبو بكر :  قال(١)  [* ش] : 
بعدها». وال  قبلها  يصل  لم  ركعتين  فصّلى  أضحى 

فقالت  البـاب؛  هذا  فـي  العلم  أهل  اختلـف  وقـد  أبو بكـر :  قـال  [م ٦١٢] 
ابن  بعدها  وال  قبلهـا  يصلِّي  ال  كان  وممن  بعدهـا.  وال  قبلها  يصلِّـي  ال  طائفـة : 
وجابر بن  أبي أوفى،  وابن  وحذيفة،  مسعود،  وابن  علّي،  عن  ذلك  وروي  عمر، 
قبله  ليس  العيد :  قبل  الصالة  في  قال  أنه  عمرو  عبد اهللا بن  عن  وروينـا  عبـد اهللا. 
مزاحم،  والضحاك بـن  ومسـروق،  الشـافعي،  مذهـب  وهـذا  صـالة.  بعـده  وال 
ال  حنبل :  أحمد بن  وقـال  جريج.  وابن  ومعمر،  وسـالم،  والقاسـم،  والزهـري، 
بعدها،  الصالة  الكوفيون  رأى  قال :  أنه  أحمد  عن  وحكي  بعد.  وال  قبـل  يصّلـى 
وابن  عمر،  ابن  وروى  بعدها.  وال  قبلها  ال  والمدنيون  قبلها،  الصالة  والبصريون 

بعدها. وال  قبلها  يصل  لم  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس 
ذلك  وروي  مالك،  أنس بن  قول  هذا  وبعدها.  قبلها  يصّلى  أن  طائفة  ورأت 
وجابر بن  البصري،  أبي الحسن  ابني  وسعيد  الحسن،  قول  وهذا  أبي هريرة،  عن 
فصل. الشمس  طلعت  إذا  عطاء :  وقال  الشافعي.  قال  وبه  الزبير،  وعروة بن  زيد، 

فطر  يوم  «خرج  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  الشرع :  بيان  (١) في 
فروي  ذلك،  في  الناس  واختلف  بعدهما»،  وال  قبلهما  يصل  لم  ركعتين  فصّلى  أضحى  يوم  أو 
أبي أوفى  وابن  عبـد اهللا،  وجابر بن  اليمان  حذيفة بـن  مسـعود  وابن  أبي طالب،  علّي بـن  عـن 
والضحاك بن  الشـعبي،  ومسـروق  عمر،  ابن  قـول  وهذا  قبلها،  الصـالة  يـرون  ال  كانـوا  أنهـم 
وفيه  حنبل.  وأحمد بن  جريج  وابن  ومعمر،  والزهري،  عبد اهللا،  وسـالم بن  القاسـم،  مزاحم، 
أبي الحسـن  وسـعيد بن  مالك،  أنس بن  قول  هذا  وبعدها،  قبلها  الصالة  أن  وهو :  ثـانٍ،  قـوٌل 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  والشافعي.  الزبير،  وعروة بن  زيد  وجابر بن 
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عن  وروينا  قبلهـا.  يصّلـي  وال  بعدهـا  يصّلى  أن  وهـو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 
يومكم  في  صالة  ال  إنـه  الناس  أيها  عيد :  يوم  فـي  قال  أنه  البـدري  أبي مسـعود 
أربعًا.  العيدين  بعـد  صّلى  أنه  مسـعود  ابن  عن  وروينا  اإلمام.  يخرج  حتـى  هـذا 
ومجاهد،  واألسـود،  علقمة،  قبلها  يصلـي  وال  بعدها  يصّلـي  أن  مذهبـه  وممـن 
واألوزاعي،  الثوري  سفيان  قال  وبه  النخعي،  وإبراهيم  وسـعيد،  أبي ليلى،  وابن 
ال  أن  على  العامة  اجتمعـت  قال :  أنه  األوزاعي  عن  وحكـي  الرأي.  وأصحـاب 

بعد. ويصلى  واألضحى،  الفطر  يوم  اإلمام  خروج  قبل  صالة 
وبعدها  العيد  صالة  قبل  المصلى  في  الصالة  كراهية  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
يقول :  إسـحاق  وكان  مالك.  قول  هذا  المصّلى،  غير  في  الصالة  في  والرخصـة 
يفصل  ركعات  أربـع  بعدهما  ويصلـى  صالة،  قبلهما  ليـس  واألضحـى  والفطـر 
صّلى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  أصـالً؛  الجبـان  في  يصلي  وال  بيتـه،  إلـى  رجـع  إذا  بينهـن 

بعدها. وال  قبلها  يصل  لم  الفطر  يوم  ركعتين 
التي  األوقات  في  إال  وقت  كل  وفي  يوم  كل  في  مباح  الصالة  أبو بكر :  قال 
غروبها،  ووقـت  الشـمس،  طلوع  وقت  وهي  فيهـا  الصالة  عـن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهـى 
ولم  بيته،  في  األوقات  عامة  في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  تطوع  كان  وقد  الزوال،  ووقـت 
وبعده،  العيد  صـالة  قبل  جائزة  فالصالة  مسـاجدهم،  في  يتطوعون  النـاس  يـزل 
وبعدها  قبلها  يصلي  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ترك  في  وليس  شيئًا.  منه  يحظر  أن  ألحد  ليس 
إال  حظره  يجوز  ال  مباح  هو  ما  ألن  الوقت؛  ذلك  في  الصالة  كراهية  على  دليل 
العيد  صالة  قبـل  الصالة  عن  النهي  علـى  يدل  خبرًا  نعلم  وال  عنـه،  يأتـي  بنهـي 
إلينا  أحب  البيـوت  في  األيام  سـائر  وفي  العيد  يوم  في  التطوع  وصـالة  وبعـده، 

ذلك. على  الدالة  لألخبار 
معنى  إجازة  علـى  ـ عندي ـ  يخـرج  أصحابنا  قـول  معاني  أبو سـعيد :  قـال 
أن  منهم  استحب  من  استحب  أنه  إال  وبعدهما،  والنحر  الفطر  صالة  قبل  الصالة 



»fÉãdG AõédG
81

øjó«©dG ÜÉàc ``` 15

فاعل  ذلك  فعل  وإن  الصالة،  ويخففوا  أصحابهم  إلى  النحر  يوم  الناس  ينصرف 
عندي(١). يمنع  مانع  فال  له  غيره  لقيام  شغل  لقلة 

قبـل  العيديـن  بصـالة  البـدء  بـاب ١٢ -   (١٦٩/٢ - ١٧٤ [(م ٦١٣ - ٦١٥، 
الركوع.  قبـل  القيام  فـي  العيدين  صـالة  فـي  التكبير  عـدد  بـاب ١٣ -  الخطبـة. 

تكبيرتين]. كل  بين  الذكر  باب ١٤ - 

التوجيه)) : أي :  العيد؛  صالة  به  يستفتح  ((ما  مسألة   [(١٧٤/٢ [(م ٦١٦، 
به  يستفتح  فيما  واختلفوا  أبو بكر(٢) :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
ففي  ذلك؛  أشـبه  وما  وبحمدك،  اللهم  سـبحانك  قول :  مثل  التكبير  بعد  الصالة 
وبحمدك.  اللهم  سـبحانك  تكبيرات :  السـبع  من  فرغ  إذا  يقول  األوزاعي :  قول 
وجهت  فيقول :  يستفتح   /١٢٧/ ثم  الصالة،  في  للدخول  يكبِّر  الشافعي :  وقال 

سبعًا. يكبر  ثم  وجهي، 
قول  مـن  االتفاق  معنـى  فـي  يخـرج  أنـه  معـي  اهللا :  رضيـه  أبو سـعيد  قـال 
جميع  في  وكذلـك  اإلحرام،  تكبيـرة  قبل  العيـد  لصـالة  التوجيـه  إن  أصحابنـا : 
صالة  في  قال  مـن  فقال  قولهم؛  من  فيهـا  فيختلف  االسـتعاذة  وأمـا  الصلـوات. 
قال :  من  وقال  يقرأ.  ثم  للصالة  ويكّبر  اإلحرام،  تكبيرة  بعد  يستعيذ  إنه(٣)  العيد : 

يقرأ(٤). ثم  الصالة  وتكبير  اإلحرام  تكبيرة  بعد  يستعيذ 

 .٩٩/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ومضطربًا.  مختصرًا  النّص  ورد  الشرع  بيان  من  الموضعين  (٢) في 

الصالة،  وتكبير  اإلحرام  تكبيرة  بعد  يستعيذ  إنه  العيد :  ..صالة  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٣) في 
يقرأ.  ثم  التكبير  يكبر  ثم  اإلحرام،  تكبيرة  يكبر  ثم  يستعيذ   /١٣٣/ قال :  من  وقال  يقرأ،  ثم 

 .١٣٣ - ١٣٤  ،١٢٧/١٥ - ١٢٨ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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يبتدئ  حتى  المصلي  ينساه  العيد  ((تكبير  مسألة   [(١٧٤/٢ - ١٧٥ [(م ٦١٧، 
القراءة)) : في 

العيد  تكبير  في  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومـن  [* ش] : 
ذكر  إن  ثور] :  [وأبي  مالك،  قـول  ففي  القراءة؛  في  يبتدئ  حتى  المصلـي  ينسـاه 
ما  يكبر  ولم(١)  مضى  ركع  وإن  السهو،  سجدتي  وسجد  فكّبر  عاد  يركع  أن  قبل 
افتتح  إذا  الشافعي :  قول  وفي  السـهو.  سـجدتي  وسـجد  الثانية،  الركعة  في  فاته 
مالك. كقول  قبل  يقول  كان  وقد  َقْوليه،  آخر  عليه،  قضاء  وال  يقطعها  فال  الصالة 
إال  العيد  صالة  تثبت  ال  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  نسـيان،  وال  جهل  وال  عمد  على  ذلـك  ترك  يجوز  ال  وإنـه  جميعـًا،  بالتكبيـر 
في  فيخرج  القراءة،  قبل  األولى  الركعة  في  ثابت  التكبير  وإن  ــنَّة،  السُّ تأدية  معنى 
الصالة؛  يعيد  أن  وركع  قرأ  حتى  األول  التكبير  نسي  إذا  إنه  هذا  على  القول  معنى 
يخرج  أنه  وأرجو  ثالث.  حدٍ  إلى  تعدى  ثم  القراءة،  إلى  وقعد  التكبير  ترك  قد  ألنه 
هذا  أن  التكبير  ويقرأ  القراءة  بعد  يكّبر  حتى  نسـي  لو  إنه  قولهم :  معنى  بعض  في 
في  معًا  والقراءة  بالتكبير  أتـى  قد  ألنه  فيه؛  عليه  فسـاد  ال  قريب   /١٥١/ موضـع 
ـ عندي ـ  فيه  القول  كان  الثانية  في  القراءة  قبل  كّبر  حتى  نسي  لو  وكذلك  الركعة، 

وتمامها. الصالة  إعادة  في  االختالف  معنى  ولحقه  االختالف،  معنى  في  واحدًا 
عليه  كان  وسـجد  ركع  حتى  واآلخرة  األولى  الركعة  فـي  التكبير  تـرك  ولـو 
الركعتين  في  حال  على  يجوز  ال  ما  ترك  وأنه  الحد،  ترك  قد  ألنه  اإلعادة؛  معنى 
صالة  ُسـنن  معنى  يخرج  النحـو  هذا  وعلـى  ثالث،  حـدٍ  إلى  حدًا  جـاوز  حتـى 

وتأخيرها(٢). تقديمها  في  العيدين 

الثانية.  الركعة  من  فات  ما  وكّبر  مضى  ركع  وإن  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١٥١/١٥ - ١٥٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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العيد : تكبيرات  في  اليدين  رفع  باب ١٥ -]   (١٧٥/٢ [(م ٦١٨، 
اليدين]  رفع  [في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
والشـافعي،  واألوزاعي،  أبي رباح،  عطاء بـن  فكان  العيد؛  صـالة  تكبيرات  فـي 
في  يديه  يرفع  الثوري  سـفيان  وكان  تكبيرة.  كل  في  يديه  يرفع  يقولون :  وأحمد 
وحدها  األولى  وفـي  كلها،  فيها  يديـه  رفع  شـاء  إن  مالـك :  وقـال  تكبيـرة.  أول 
ثالثًا  يكّبر  ثم  األولـى،  التكبيرة  في  يديه  يرفـع  الحسـن :  ابن  وقال  إلـّي.  أحـب 
ثالث  كّبر  فقـرأ  الثانية  في  قـام  فإذا  يرفع،  وال  الخامسـة  يكّبر  ثـم  يديـه،  فيرفـع 

يديه. يرفع  وال  الرابعة  يكّبر  ثم  يديه،  ويرفع  تكبيرات 
أقول. عطاء  قال  كما  أبو بكر :  قال 

اليدين  رفع  بترك  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
بترك  ويأمرون  كلهـا  الصالة  تكبير  وفـي  العيدين،  وتكبير  اإلحـرام  تكبيـرة  عنـد 
له،  معنى  وال  الصالة،  في  العبث  موقع  واقع  ذلك  وإن  فعله،  عن  وينهون  ذلك، 

الصالة(١). في  والخشوع  السكون  من  بغيره  والمأمور 

العيد : صالة  في  القراءة  باب ١٦ -]   (١٧٦/٢ [(م ٦١٩، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 

  4 و﴿  (األعلى : ١)،   ﴾ r   q   p   o ﴿ الجمعـة  ويوم  العيدين  في  يقـرأ  «كان 
الخطاب 3  عمر بن  الحديـث  بهذا  وقـال  (الغاشـية : ١)».   ﴾7   6   5
(ۤق : ١)  بــ﴿ !"﴾  واألضحى  الفطر  في  يقـرأ  أن  يرى  الشـافعي  وكان  ثور.  وأبـو 
عن  وروينا   ،﴾r   q   p   o  ﴿ يقرأ  سيرين  ابن  وكان  (القمر : ١)،  و﴿  |﴾ 

المفصل. من  وسورة  القرآن  بأم  يقرأ  كان  أنه  مسعود  ابن 

 .٢٦٩/١٩ - ٢٧٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٥٢/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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أولى. واألول  به(١)،  قرأ  ما  يجزئه  أبو بكر :  قال 
فاتحة  قرأ  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  معي  يخرج  اهللا :  رضيه  أبو سعيد  قال 
األولى :  فـي  يقرؤون  ما  وأكثـر  عنه،  أجزأ  المفصـل  من  تيسـر  ومـا  الكتـاب 
وجدنا  ما  على  ذلك  وأكثر  منها،  بسـورة  اآلخرة  وفـي   ﴾r   q   p   o  ﴿

جائز(٢). ذلك  وكل   ﴾ B ﴿  ﴾"   !   ﴿

العيد : صالة  في  بالقراءة  الجهر  باب ١٧ -]   (١٧٦/٢ - ١٧٧ [(م ٦٢٠، 
إذا  قال :  أنه  علّي  عن  روينا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
قرأت في العيدين فأسمع من يليك، وال ترفع صوتك. وكان عطاء بن أبي رباح، 
نقول؛  وبه  بالقراءة،  الجهر  يـرون  العلم  أهل  وأكثر  والشـافعي،  أنس  ومالك بن 
بالقراءة. يجهر  كان  أنه  على  دليل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قراءة  بها(٣)  أخبر  من  األخبار  في  ألن 
بثبوت  االتفاق  معنى  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 
أنه  ومعي  الصلوات(٤).  فـي  الجهر  كسـائر  العيدين،  صالة  في  القراءة  في  الجهـر 
في  بالقراءة  وجهـر  ذلك،  «فعل  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  عن  المـروي  األثـر  جـاء  كذلـك 
وإن(٦)  اختالفًا،  العيدين  صالة  في  بالقراءة  الجهر  في  أعلم  وال  العيدين»(٥).  صالة 

آية.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١٢٦/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

مضطربة.  العبارة  وردت  الشرع  بيان  من  الموضعين  (٣) في 
الصالة.  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٤) في 

بسبح  الجمعة  وفي  العيدين  في  يقرأ  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قال  بشير  النعمان بن  عن  مسلم  (٥) روى 
واحد  يوم  في  والجمعة  العيـد  اجتمع  وإذا  قال  الغاشـية  حديث  أتاك  وهل  األعلى  ربـك  اسـم 
الجمعة،  صالة  في  يقرأ  ما  باب  الجمعة،  كتاب  مسلم،  (صحيح  الصالتين  في  أيضًا  بهما  يقرأ 

 .(٥٩٨/٢ رقم ٧٧٨، 
إلخ.  بأكثر..  الجهر  فيهما  يثبت  يكن  لم  فإن  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٦) في 
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بأقل  فليس  الناس  لسعة  الصلوات  في  يثبت  مما  بأكثر  الجهر  من  فيها  ما  يثبت  لم 
ذلك(١). من 

والجمعة)) : ((العيد  العيدين  اجتماع  باب ١٨ -]   (١٧٧/٢ [(م ٦٢١، 
إذا  العيدين  في  [واختلفوا]  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
عطاء :  اآلخر. [قال  عن  أحدهما  يجزئ  يقول :  أبي رباح  عطاء بن  فكان  اجتمعا؛ 
ثم  الفطر،  يصّلي  حين  ركعتين  فليصلِّ  فليجمعهما،  وفطر  جمعة  يوم  اجتمع  إن 
عن  ذلك  نحو  وروي  ذلك.  فعل  الزبير  ابن  أن  وذكر  العصـر](٢)،  حتى  هي  هـي 
عنك  يجزئ  قـاال :  أنهما  والنخعـي  الشـعبي،  عن  وروي  أبي طالـب.  علّي بـن 

أحدهما.
من  خارجًا  كان  لمـن  األذان  فـي  الرخصة  [إن]  وهـو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
عن  وروينا  الجمعـة.  إلـى  يعـودون  وال  أهاليهـم،  إلـى  الرجـوع  فـي  المصـر 
أن  العالية  أهل  من  أحب  مـن  اجتمعا :  عيدين(٣)  في  قال  أنه  عفـان  عثمان بـن 
عن  نحوه  وروي  فليرجـع.  يرجع  أن  أحـب  ومن  فلينتظرهـا،  الجمعـة  ينتظـر 
في  [يجتمعان]  العيدين  في  والنعمان  الشـافعي،  قال  وبه  عبد العزيز،  عمر بن 
ُيترك  وال  فريضة،   /٩٩/ واآلخر  ُسـنَّة،  األول  جميعًا،  يشـهدهما  واحد :  يوم 

منهما. واحٌد 

 .١٣٤  ،١٢٨/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
عطاء :  قال   : (٢٨٩/٤) األوسـط  وفي  الموضع.  هذا  فـي  اإلشـراف  في  العبارة  وردت  (٢) هكـذا 
بيان  وفي  العصر.  حتى  هي  هي  ثم  الفطـر،  صالة  يصّلي  حتى  ركعتين  فليصـلِّ  ...فليجمعهمـا 
الجمعة  يوم  اجتمـع  إن  عطاء :  قال  هكـذا :  الموضع  هذا  عـن  متأخرة  العبـارة  وردت  الشـرع 
عن  وروي  العصر.  حتـى  هي  ثم  الفطر،  يصلِّ  حتى  ركعتين  فليصـّل  فليجمعهما  الفطـر  ويـوم 

إلخ.  عثمان.. 
إلخ.  ينتظر..  أن  العالية  أهل  من  اجتمعا  إذا  العيدين :  في  قال  أنه  الشرع :  بيان  (٣) في 
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حيث  الجمعة  يوم  في  العيد  صالة  اجتمع  [إذا]  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
تلزم الجمعة كانت صالة العيد على حالها تجب على من يجب عليه الحضور 
حضورها  عليه  يجب  من  على  ثابتة  الجمعة  وصالة  الّسـّنة،  ثبوت  بمعنى  لها 
عن  عذر  ثم  يجـيء  أن  إال  باآلخر،  منهمـا  واحد  معنـا  ينحـط  وال  للفريضـة، 
يتفق  لم  وإن  اهللا،  عـذره  مـن  فالمعذور  جميعـًا،  عنهمـا  أو  أحدهمـا  حضـور 
يضيع  كان  إذا  أولى،  ـ عندي ـ  الجمعة  كانت  الجمعة  بترك  إال  العيد  حضور 
وهذه  لزومها،  موضع  في  فريضة  ألنها  تجب؛  حيث  شيء  أسبابها  من  أو  منها 
إال  أحدهما  يقـم  لم  إذا  العيد  صـالة  ُسـنَّة  من  أولى  الجمعة  وفريضـة  ُســنَّة. 

اآلخر(١). بترك 

اإلمام : مع  العيد  صالة  تفوته  من  صالة  باب ١٩ -]   (١٧٨/٢ [(م ٦٢٢، 
الرجل  في  واختلفـوا  أبو بكـر(٢) :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (ومـن  [* ش] : 
وبه  أربعًا.  يصّلي  قال :  أنه  مسعود  ابن  عن  فروينا  اإلمام؛  مع  العيد  صالة  تفوته 
وإن  صّلى  شاء  إن  الرأي :  أصحاب  [قال]  و  الثوري.  ذلك  واستحب  أحمد،  قال 

ركعتين. شاء  وإن  ركعات،  أربع(٣)  صّلى  صّلى  وإن   ، يصلِّ لم  شاء 
والشافعي،  مالك،  قال  وبه  اإلمام،  كصالة  يصليها  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

ثور. وأبو 

 .٩٩/١٥ - ١٠٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
من  أدرك  ومن  اإلشـراف :  كتاب  ومن  هكذا :  النص  ورد  الشـرع  بيان  من  األول  الموضع  (٢) في 
فاتحة  يقرأ  ثم  نفسـه،  في  اإلمام  كّبره  الذي  التكبير  فيكبر  اإلمام  سـلم  فإذا  ركعة،  العيد  صالة 
التكبير  يحسـن  لم  وإن  اإلمام،  صّلى  كما  صالتـه  ويقضي  ويسـجد،  ويركع  وسـورة،  الكتـاب 
ورد  ((هكذا  ويجزئـه  عليه  بأس  فال  يشـفع  حتى  أدركها  التـي  الركعة  إلى  ركعـة  فصّلـى  فقـام 

الموضع)).  هذا  في  سعيد  ألبي  تعليق  غير  من  النّص 
ركعتين.  شاء  وإن  ركعات،  أربع  صّلى  شاء  فإن  يصّل،  لم  شاء  وإن   .. الشرع :  بيان  (٣) في 
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تكبيرة  يكبر  وال  بقراءة،  يجهر  وال  ركعتين  يصلي  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
األوزاعي. قول  هذا  اإلمام، 

اإلمام،  كصالة  صّلى  الصحراء(١)  الجبان  في  صّلى  إن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
إسحاق. قول  هذا  أربعًا،  صّلى  الجبان  في  يصلِّ  لم  وإن 

صّالها  صّالها  من  فكل  ركعتين»،  العيد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «سـنَّ  أبو بكر :  قال 
مسعود. ابن  حديث  يصح  وال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  سّن  كما 

فاتته  من  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد(٢) :  قـال 
وال  جهر  بغير  الركوع،  كسائر  ركعتين  يصلي  أنه  عذر  لمعنى  وتركها  العيد  صالة 
بعض  في  يخرج  أنه  إال  ركعتين،  كل  بين  فصل  إذا  الصالة،  من  شاء  ما  أو  تكبير، 
أنه  معه  الصالة  وفاتته  صّلى،  قد  اإلمام  فوجد  الجبان  إلى  خرج  إذا  إنـه  قولهـم : 
فال  الجبان  غير  في  وأما  يجهر،  ال  أنه  إال  والتكبير،  بالقراءة  العيد  صـالة  يصلـي 
في  الصالة  عن  مانعًا  أجد  وال  ركعتين،  يصلي  أنه  إال  منصوصًا،  قولهم  من  أعلم 
صالة  أن  إال  الفضل،  من  ذلك  ألن  الجبـان،  في  يكن  لم  ولو  والقـراءة،  التكبيـر 

النهار(٣). صالة  من  فريضة  وال  ُسنَّة  في  جهر  ال  الواحد 

تجـب  ال  ومـن  ((للمسـافر  العيـد  صـالة  بـاب ٢٠ -]   (١٧٩/٢ [(م ٦٢٣، 
الجمعة : عليه)) 

في  العلم  أهل  اختلـف  أبو بكر(٤) :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومـن  [* ش] : 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (الصحراء)  (١) كلمة 
نحن  الذي  للنـص  معناه  في  شـبيه  سـعيد  ألبي  مختصر  نّص  الشـرع  بيـان  مـن   ١٧٥/١٥ (٢) فـي 
المطبعية.  األخطاء  بسبب  ذلك  وربما  الغموض،  بعض  عليه  يبدو  اختصاره  مع  أنه  غير  بصدده، 

 .١٧٦  ،١٧٣/١٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
مختصرًا.  اإلشراف  نّص  ورد  الشرع  بيان  من  األولى  الثالثة  المواضع  (٤) في 
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هذا  المسافر.  يصليها  طائفة :  فقالت  عليه؛  تجب  ال  ولمن  للمسافر  العيد  صالة 
في  المرأة  وتصليها  البادية،  في  يصلي  وقال :  والشافعي،  البصري،  الحسن  قول 
مصر  في  إال  تشـريق  وال  جمعة  «ال  قال :  أنه  علّي  عن  روينا  وقد  والعبـد.  بيتهـا 
وقال  والفطر.  األضحـى  صالة  المسـافر  على  [ليس]  الزهـري :  وقال  جامـع». 
عليه.  ذلك  ليس  والفطـر :  األضحى  فيحضر  السـفر  في  يكون  اإلمام  في  مالـك 
تجب  إنما  الـرأي :  أصحاب  وقال  علّي.  عـن  روي  بما  [ثبت]  إسـحاق :  وقـال 

/١٧١/ والمدائن.  األمصار  أهل  على 
العيدين  صالة  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد(١) :  قال 
بلد  في  كالمقيم  والمسافر  عليهم،  تجب  قال :  من  فقال  باختالف؛  المسافر  على 
صالة  المسـافر  على  ليس  قال :  من  وقال  األرض.  من  باديـة  وفي  بلـد،  غيـر  أو 

عليه. جمعة  ال  كما  العيد 
المحاضرين،  البلدان  أهـل  على  تجب  إنها  العيد :  صـالة  في  قولهم  وأكثـر 
الجامعة  القرى  قرب  تكون  التي  المسافي  مثل  في  إال  األمصار،  من  تكن  لم  ولو 
عليهم،  عيد  ال  ألنه  ذلك؛  في  لهم  رخص  من  رخص  قد  أنه  فمعـي  واألمصـار، 

الجامعة. واألمصار  القرى  أهل  بذلك  قام  إذا 
العيد؛  صالة  تلزم  حيث  عليهم،  ذلك  في  يختلف  فإنه  والمرأة  العبد  وأما 
من  وقال  سـيده.  له  أَذَِن  إذا  العبد  وعلـى  المرأة،  على  ذلـك  يوجـب  فبعـض 
أوجب،  العبد  وعلى  ذلك،  لها  ويستحب  بالزم،  المرأة  على  ذلك  ليس  قال : 
سـيده،  له  أَذَِن  و  فارغًا  كان  إذا  فيـه  إال  ترخيصًا  أعلـم  وال  سـيده.  ويسـتأذن 

واهللا أعلم(٢).

مختصرًا.  أبي سعيد  قول  ورد  الشرع  بيان  من  األولى  الثالثة  المواضع  (١) في 
 .١٧١ - ١٧٢  ،١٤٨  ،١٤٣ - ١٤٤  ،١٢١/١٥ - ١٢٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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بعد  إال  الفطر  بيوم  يعلمون  ال  القوم  باب ٢١ -]   (١٧٩/٢ - ١٨٠ [(م ٦٢٤، 
الزوال :

تشـهد  البينة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
طائفة :  فقالت  باألمس؛  رئي  الهالل  أن  الزوال  بعد  رمضان  شهر  من  ثالثين  يوم 
وبه  ثور،  وأبي  الشـافعي،  قول  هذا  الغد،  من  وال  يومهم  يصلوا  أن  عليهم  ليس 

مالك. قال 
والثوري،  األوزاعي،  قول  هذا  الغد،  في  العيد  إلى  يخرجون  آخرون :  وقال 
أن  «أمرهم  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  رويناه  لحديـث  نقول؛  وبـه  وأحمـد.  وإسـحاق، 

مصّالهم». إلى  يغدوا  أن  أصبحوا  وإذا  يفطروا، 
ما  متى  إنه  أصحابنـا :  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
بعد  كان  ولو  خرجوا  الصالة  فيه  تجوز  ما  وقت  في  معهم  وصح  ذلك  بلغهم 
قيل :  أنه  ومعي  الغـد.  إلى  انتظروا  العصـر  بعد  بلغهـم  وإن  الشـمس،  زوال 
ال  وقيل :  الليل.  في  ولو  يخرجـون  إنهم  وقيل :  العصر.  بعد  ولـو  يخرجـون 
في  منصوص  أنه  أعلم  وال  الغد.  إلى  وينتظرون  الشمس  زوال  بعد  يخرجون 
ولكنه  الزوال،  بعد  من  إال  الخبر  يأتهم  لم  لو(١)  صالة  ال  إنه  أصحابنا :  قول 
زوال  قبل  العيد  صـالة  وقت  أنه(٢)  ــّنة  السُّ لثبوت  القول؛  من  ذلك  يعجبنـي 
لعذر  العلم  بعد  من  اليوم  ذلك  الصالة  ترك  من  وأنه  العيد،  يوم  من  الشمس 
صالة  من  للجماعة  ذلـك  بعد  صالة  فـال  الشـمس  تزول  حتى  عذر  غيـر  أو 

العيد(٣).

واهللا أعلم.  أثبتناه،  ما  الصواب  أن  والظاهر  ولو.  األصل :  (١) في 
أن.  الصواب :  (٢) لعل 

 .١١٤/١٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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العيد : فوات  يخشى  من  تيمم  باب ٢٢ -]   (١٨٠/٢ [(م ٦٢٥، 
يخشى  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
يتوضأ  يقولون :  ثور  وأبو  والشافعي،  مالك،  فكان  يتوضأ؛  ذهب  إن  العيد  فوات 

يتيمم. الرأي :  وأصحاب  الثوري،  سفيان  وقال  فاتته،  وإن 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :]  [قال  و 

أصحابنا :  قول  من  االختالف  من  هذا  نحو  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ركعتين.  ويصلي  ويتوضأ  العيد،  في  الجماعة  صالة  فوت  خشي  ولو  يتيمم  ال  إنه 
جماعة،  فيها  ـّنة  السُّ ألن  وصّلى؛  تيمم  فيها  الجماعة  صالة  فوت  خشي  إذا  وقيل : 
ال  كان  إن  ويعجبني  االتفاق.  معنى  يشـبه  بما  الجنازة  لصالة  التيمم  له  جاز  كما 
إن  وكذلك  ــّنة،  السُّ ويصلي  يتيمم  أن  الموضع  هذا  غير  في  العيد  صـالة  تجـوز 
ال  التي  المسـلمين  جماعة  من  جماعة  صالة  أو   /١٦٥/ عدل  إمـام  صـالة  كان 
السـلطان  صالة  كان  إن  وأما  ويصلي،  يتيمم  أن  أعجبني  بعدها،  صالتهـا  تكـون 
صالة  ويطلب  يتوضـأ  أن  أعجبني  الرعيـة  من  الصلـوات  من  غيرهـا  أو  الجائـر 

الصالة(١). هذه  لمثل  يتيمم  وال  ركعتين،  ويصلي  العيد 

تكبيرات  من  تكبيرة  تـرك  ((من  ـ  مسـألة   (١٨٠/٢ - ١٨١ [(م ٦٢٦ - ٦٢٧، 
فيها))] : ذهب  التي  غير  طريق  من  الرجوع  العيد. 

فيمن  واختلفوا  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومـن  [م ٦٢٦]  [* ش] : 
قول  وفي  عليه.  شـيء  ال  الشـافعي :  قول  ففي  العيد؛  تكبيرات  من  تكبيـرة  تـرك 

السهو. سجدتي  يسجد  ثور :  وأبي  مالك، 

 .١٦٥/١٥ - ١٦٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 



»fÉãdG AõédG
91

øjó«©dG ÜÉàc ``` 15

طريق  في  العيد]  [يوم  يخرج  أن  يستحبان  والشافعي  مالك،  وكان  [م ٦٢٧] 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. عن  رويناه  لحديث  نقول؛  وبه  غيره،  من  ويرجع 

تكبيرة  ترك  فيمن  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
عليه  قال :  من  وقال  اإلعادة.  عليه  إن  متعمدًا:  أو  ناسيًا  العيد  صالة  تكبير  من 
عليه  إعادة  ال  قال :  من  وقال  النسيان.  في  عليه  إعادة  وال  العمد،  في  اإلعادة 
حال  كل  على  السـهو  سـجدتي  يسـجد  [أن]  ويعجبني  نسـيان.  وال  عمد  في 
قول  في  أعلم  وال  االتفاق،  معنى  يشـبه  مما   /١٥٢/ أعلمه  وال  ذلك،  لترك 
وال  العيد،  صالة  في  غيره  من  وال  خرج،  حيث  من  يرجع  أن  حـدا  أصحابنـا 
فينظر  ذكره  يحضر  ال  معنـى  ذلك  في  يكون  أن  إال  فرق،  ذلك  فـي  لي  يبّيـن 

ذلك(١). في 

التشريق : أيام  التكبير  باب ٢٣ -]   (١٨١/٢ [(م ٦٢٨، 
وعـز :  جـل  اهللا  قـال  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 

.(٢٠٣ (البقرة :   ﴾'&   %   $   #   " ﴿
يقولون :  التابعين  مـن  وجماعة  عمر،  وابن  عباس،  ابن  كان  أبو بكـر :  قـال 
وإسـحاق بن  المثنى،  معمر بن  عبيدة  وأبو  مالك،  قـال  وبه  التشـريق،  أيام  إنها 

اهللا». وذكر  وشرب  أكل  أيام  قال :  «إنها  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  راهويه، 
معدوات،  أيام  إنها  أصحابنا :  قول  في  يخرج  هكذا  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

التشريق(٢). أيام  وهي 

 .١٥٢/١٥ - ١٥٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .١٨٨/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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أدبـار  فـي  التكبيـر  فـي  اختالفهـم  بـاب ٢٤ -]   (١٨١/٢ - ١٨٣ [(م ٦٢٩، 
منى : أيام  الصلوات 

بالتكبير  فيه  يبتـدئ  الذي  الوقت  في  واختلفوا  أبو بكـر(١) :)  (قـال  [* ش] : 
وابن  أبي طالب،  وعليَّ بـن  الخطاب،  عمر بن  فـكان  قطعه؛  ووقت  منـى،  أيـام 
التشـريق،  أيام  آخر  إلى  عرفة  يوم  مـن  الصبح  صالة  من  يكّبر  يقولـون :  عبـاس 
وأبو  حنبل،  وأحمد بـن  الثـوري،  سـفيان  قال  وبه  يقطع.  ثـم  العصر  فـي  يكبـر 
والنعمان :  والنخعي،  وعلقمـة،  مسـعود،  ابن  وقال  ومحمد.  ويعقـوب،  ثـور(٢)، 
أنه  مسعود  ابن  عن  وروينا  النحر.  يوم  من  العصر  صالة  إلى  عرفة  غداة  من  يكّبر 
النحر.  يوم  [مـن]  الظهر  في  ويقطع  عرفة  يـوم  من  الفجر  صالة  مـن  يكّبـر  كان 
يوم  الظهر  صـالة  من  يكبر  أن  عندنـا  ـنَّة  السُّ األنصاري :  سـعيد  يحيى بن  وقـال 
الُسّنة  مضت  الزهري :  وقال  يمسك.  ثم  الظهر  يكبر  التشريق  أيام  آخر  إلى  النحر 
من  العصر  إلى  النحر  يـوم  من  الظهر(٣)  صالة  دبر  األمصار  فـي  اإلمام  يكبـر  أن 
يوم  من  الظهر  صالة  من  التكبير  إن  وهو :  سادٌس،  قوٌل  وفيه  التشريق.  أيام  آخر 
والشـافعي،  مالك،  قول  هذا  التشـريق،  أيام  آخر  مـن  الصبح  صالة  إلـى  النحـر 

عبد العزيز. وعمر بن  عمر،  ابن  عن  ذلك  وروي 
إلى  الظهر  بعد  عرفـة  يوم  األمصار  في  التكبير  إن  وهـو :  سـابٌع،  قوٌل  وفيـه 
وسعيد بن  عباس،  ابن  عن  القول  هذا  ُروي  التشريق،  أيام  من  العصر  صالة  بعد 
البصري  الحسن  عن  وروينا  األول.  القول  خالف  الزهري  عن  ذلك  وروي  جبير، 
النفر  يوم  من  الظهر  صالة  إلى  النحر  يوم  من  الظهر  صالة  من  التكبير  قـال :  أنـه 

األول./١٨٨/

مختصرًا.  النص  ورد  الشرع  بيان  من  الثاني  الموضع  (١) في 
 .(٣٠٠/٤) األوسط  في  وهو  اإلشراف،  في  موجود  (٢) غير 

العصر.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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ثم  واستحسـنه،  عيينة(١)  ابن  عـن  حنبل  أحمد بن  حـكاه  تاسـٌع،  قوٌل  وفيـه 
يقطعون  ألنهم  الظهر؛  صـالة  [من]  النحر  يوم  بالتكبير  يبتدئون  منى  أهـل  قـال : 
غداة  يبتدئون  األمصار  وأهل  التكبير،  في  يأخذون  ثم(٢)  الجمرة،  رمي  عند  التلبية 

القول. هذا  إلى  أبو ثور  ومال  عرفة. 
يحيى  كقول  قال  أنه  عنه  روينا  أبي وائل،  عن  فيه  اختلف  عاشـٌر،  قوٌل  وفيه 
من  يعني  الظهر  صالة  [من]  عرفة  يوم  من  يكّبر  إنه  اآلخر :  والقـول  األنصـاري. 

إلي(٤). أحب  األول  القول  أبو بكر :  قال  النحر(٣).  يوم 
للتشـريق  التكبير  إن  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
اليوم  من  العصر  صـالة  إلى  النحر  يـوم  من  الظهر  صالة  من  الصلـوات  أدبـار 
من  الفجر  صالة  من  أوله  إن  قولهم :  بعض  وفي  التشريق،  يوم  آخر  من  الثالث 
أن  ومعي  التشـريق.  يوم  آخر  من  العصر  صالة  إلى  التشـريق  أيام  من  يوم  أول 
قولهم.  من  أعلمها  ال  األقاويل  هذه  وسائر  قولهم،  من  األكثر  هو  األول  القول 
بمنى  التشـريق  أيام  في  يكن  ولم  بواجب،  ليس  التكبير  إن  قولهم :  بعض  وفي 
في  ذلك  فعل  ومن  اهللا،  ذكر  من  ألنه  الفضل؛  وفيه  حسن  والتكبير  غيرها،  وال 
وفيه  حسـن،  فهو  كلهـا  األقاويل  هـذه  مـن  وحكى  ذكـر،  ممـا  الفضـل  وقـت 
على  ذلك  إثبات  أو  لغيره،  مخالفة  بذلك  يرد  لم  ما  اهللا  ذكر  من  ألنـه  الفضـل؛ 

الالزم(٥).

عتبة.  عن  الشرع :  بيان  (١) في 
اإلشراف.  في  موجودة  غير  (ثم)  (٢) كلمة 

صالة  من  يكّبر  كان  أنـه  أبي وائل  عن  روينا   : (٣٠٣/٤) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  فـي  (٣) هكـذا 
يوم  من  يكّبر  كان  أنـه  عنه  وروينا  التشـريق،  أيام  آخر  من  الظهر  صالة  إلى  عرفـة  يـوم  الصبـح 

النحر.  يوم  من  يعني  الظهر  صالة  إلى  الصبح  صالة  عرفة 
أقول.  األول  بالقول  اإلشراف :  وفي  الشرع.  وبيان  األوسط،  في  (٤) هكذا 

 .١٩٢ - ١٩٣  ،١٨٨/١٥ - ١٨٩ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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[(م ٦٣٠، ١٨٣/٢ - ١٨٤) باب ٢٥ -] كيف يكون التكبير في أيام التشريق :
أنهما  مسعود  وابن  عمر،  عن  روينا  أبو بكر :)  قال  الكتاب :  (ومن  [* ش] : 
الحمد.  وهللا  أكبر]  [اهللا  أكبر  واهللا  اهللا  إال  إله  ال  أكبر،  اهللا  أكبر،  اهللا  يقوالن :  كانا 
والشافعي :  مالك،  وقال  ومحمد.  والنعمان،  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري،  قال  وبه 
اهللا  يقول :  كان  أنه  عباس  ابن  عن  وروينا  أكبر،  اهللا  أكبر  اهللا  أكبر  اهللا  ثالثاً :  يكبر 

الحمد. وهللا  أكبر  اهللا  وأجّل،  أكبر  اهللا  تكبيرًا،  أكبر  اهللا  كبيرًا،  أكبر  اهللا  أكبر 
اهللا  إال  إله  ال  أكبر،  اهللا  أكبر  اهللا  أكبـر  اهللا  يقول :  أن  وهو :  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه 
قد  قدير.  شـيء  كل  على  وهو  الحمد،  ولـه  الملك  [له]  له،  شـريك  ال  وحـده، 
مؤقت(١). شيء  في  ليس  وحماد :  الحكم،  وقال  عمر.  ابن  عن  القول  هذا  روينا 

القول؛  هذا  األقاويل  هذه  من  ـ عندي ـ  يخرج  ما  أصح  أبو سـعيد(٢) :  قال 
فقد  والذكر  التكبيـر  من  اهللا  ذكر  وبمـا  مؤقت،  شـيء  هنالك   /١٨٩/ ليـس  إذ 
وهو  التكبير،  هذا  يكّبرون  ووجدناهم  أصحابنا  قول  من  سمعنا  ما  وأكثر  ذكره، 
إال  إله  ال  تكبيرًا،  أكبر  واهللا  اهللا  إال  إله  ال  كبيرًا،  أكبـر  واهللا  اهللا  إال  إلـه  ال  قولـه : 
والنقصان،  الزيادة  من  هذا  غير  عنهـم  يوجد  وقد  هدانا.  ما  علـى  أكبـر  واهللا  اهللا 

هذا(٣). ونحو 

أقول.  وبه  ..مؤقت.  الشرع :  بيان  (١) في 
التكبير  في  ليس  أبو سعيد :  قال  هكذا :  أبي سعيد  قول  ورد  الشرع  بيان  من  الثاني  الموضع  (٢) في 
ال  التكبير :  هذا  يكّبرون  ووجدناهم  قولهم،  من  سمعنا  ما  وأكثر  مؤقت،  شيء  التشريق  أيام  في 
هدانا،  ما  على  أكبر  واهللا  اهللا  إله  ال  تكبيرًا،  أكبر  واهللا  اهللا  إال  إله  ال  كبيرًا،  أكبر  واهللا  اهللا  إال  إله 
هدانا،  ما  على  أكبـر  اهللا  تكبيرًا،  أكبر  اهللا  كبيـرًا،  اهللا  فقال :  كّبـر  إن  ذلك  وقيـل :  ذلـك.  أجـزأه 
ال  أكبر،  اهللا  أكبر  اهللا  قال  وإن  كّبره،  فقد  اهللا  كّبر  إذا  أنه  جامعة :  في  الحسن  وعن  ذلك.  أجزأه 

اهللا.  شاء  إن  حسن  فذلك  الحمد؛  وهللا  أكبر،  اهللا  أكبر  واهللا  اهللا،  إال  إله 
 .١٩٣  ،١٨٩/١٥ - ١٩٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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صّلى  ((من  التكبيـر  جامـع  بـاب ٢٦ -]   (١٨٤/٢ - ١٨٧ [(م ٦٣١ - ٦٣٨، 
لم  إذا  الصالة.  ببعـض  اإلمام  سـبقه  من  النوافل.  دبر  المسـافر.  النسـاء.  وحـده. 

عرفة)) : يوم  والتلبية  التكبير  السهو.  سجود  عليه  من  اإلمام.  يكّبر 

صّلى  فيمـن  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  الكتـاب  (ومـن  [م ٦٣١]  [* ش] : 
ابن  وقال  التشـريق.  أيام  فـي  يكّبر  ال  وحده  صّلـى  إذا  عمر  ابـن  فـكان  وحـده؛ 
إنما  التكبير :  في  الثوري  وقال  جماعة.  في  صّلى  من  على  التكبير  إنما  مسعود : 

والنعمان. أحمد،  قال  وبه  الجماعة.  في  المكتوبة  الصالة  في  هو 

وقال طائفة : يكّبر وإن صّلى وحده، هذا قول مالك، واألوزاعي، والشافعي، 
ومحمد. ويعقوب، 

الثوري  سفيان  فكان  التشريق؛  أيام  في  النسـاء  تكبير  في  واختلفوا  [م ٦٣٢] 
واستحسـن  الجماعة.  في  إال  التشـريق،  أيام  في  تكبير  النسـاء  على  ليس  يقول : 
صّلين  إذا  النسـاء  جماعات  على  ليس  النعمان :  [قال]  و  وأحمد.  الثوري،  قول 
ويعقوب،  ثـور،  وأبـو  والشـافعي،  مالـك،  [وقال  تكبيـر.  رجـل  معهـن  وليـس 

التشريق]. أيام  النساء  تكّبر  ومحمد : 

المسافر  يكّبر  أن  مذهبه  فممن  يكّبر؟  [هل]  المسافر  في  واختلفوا  [م ٦٣٣] 
ليس  النعمان :  وقال  ومحمد.  ويعقوب،  ثـور،  وأبو  وأحمد،  والشـافعي،  مالك، 

تكبير. المسافر  على 

وأحمد  الثوري،  سـفيان  فكان  النوافل؛  دبر  التكبير  فـي  واختلفـوا  [م ٦٣٤] 
يكّبر  الشافعي :  وقال  إسحاق.  قال  وبه  التطوع.  صالة  دبر  في  تكبير  ال  يقوالن : 

حال. كل  على  والفرائض  النوافل  خلف 

الصالة؛  ببعض  اإلمام  سبقه  من]  [يكّبر  الذي  الوقت  في  واختلفوا  [م ٦٣٥] 
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وابن  ومالك،  والشـعبي،  سـيرين،  ابن  قال  هكذا  يكّبر،  ثم  يقضي  طائفة :  فقالت 
ثـور،  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمـد،  والشـافعي،  واألوزاعـي،  والثـوري،  شـبرمة، 
عن  روينا  [وقـد]  يقضي.  ثم  يكّبر  البصـري :  الحسـن  وقال  الـرأي.  وأصحـاب 

يكّبر. ثم  يقضي  ثم  يكّبر  قاال :  أنهما  ومكحول  مجاهد، 
أحسنها. األول  القول  أبو بكر :  قال 

وراءه.  من  كّبر  [اإلمـام]  يكّبر  لم  إذا  يقـول :  الثـوري  سـفيان  كان  [م ٦٣٦] 
الرأي :  أصحاب  وقال  هو.  كما  ماشيًا(١)  كبر  مجلسه  من  قام  إذا  الشافعي :  وقال 
من  يقوم  أن  قبل  اإلمـام  ذكر  فإذا  يكّبر،  أن  عليـه  فليس  المسـجد  من  خـرج  إذا 

معه. من  وكّبر  كّبر  يتكلم  ولم  المسجد]  من  يخرج  أن  [وقبل  مجلسه، 
عليه  فيمن  يقولـون  الرأي  وأصحـاب  راهويـه،  إسـحاق بن  وكان  [م ٦٣٧] 

الشافعي.  /١٩٠/ مذهب  على  وهذا  يكّبر.  ثم  يسجدهما  السهو :  سجود 
التلبية،  ثم  التكبير  ثم  السهو  ـ [سجدتي]  ب يبدأ  الثوري :  سفيان  وكان   [٦٣٨]
يبدأ  عرفة  يوم  المحرم :  في  الرأي  أصحـاب  وقال  عرفة.  يوم  في  المحرم  يعنـي 

التلبية. يوم  بالتكبير 
 ﴾'&   %   $   #   " ﴿ ذكـره :  جـلَّ  اهللا  قـال  أبو بكر :  قـال 
هو  بل  مسـافرًا،  كان  ومن  وحده،  صّلى  من  يسـتثنى  أن  يجوز  فال   ،(٢٠٣ (البقرة : 
جماعة  في  صّلى  من  والمـرأة،  والرجل،  والمقيم،  والمسـافر،  للحاضر،  [عـام] 

ونساًء. رجاالً  مجتمعين،  أو  منفردين  والنوافل،  المكتوبات  الصلوات 
هذا  من  حـكاه  ما  وكل  حسـن،  األخير  هذا  أبي بكر  قـول  أبو سـعيد :  قـال 
فإنه  اإلمام  صالة  من  بدل  عليـه  بقي  الذي  إال  عندي،  معناه  فيخـرج  االختـالف 

شاء.  ما  الشرع :  بيان  (١) في 
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الصالة؛  من  عليه  ما  يتم  أن  قبل  يكبر  أن  أصحابنا :  قول  في  ـ عندي ـ  يجوز  ال 
تمامها. ودبرها  الصلوات،  دبر  التكبير  وإنما  تتم،  لم  الصالة  ألن 

ثم  للوهم،  يسـجد  أن  محرمًا  وكان  السـهو  سـجدتا  عليه  كان  إذا  ويعجبني 
يخرج  ال  مضى  مـا  وسـائر  فحسـن.  كّبر  ثم  لّبى  ثم  سـجد  وإن  يلبي،  ثـم  يكبـر 

الفصل(١). هذا  في  االختالف  معاني  في  ـ عندي ـ 

 .١٩٠/١٥ - ١٩١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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وقت  االستسـقاء.  في  واإلقامة  ((األذان   [(١٨٨/٢ - ١٩٢ [(م ٦٣٩ - ٦٥٠، 
هي  وهل  الخطبة  والبهائـم.  والنسـاء،  والصبيان،  الذمة،  أهل  خـروج  الخـروج. 
يخطب  هل  الرداء.  تحويل  التكبير.  عدد  بالقراءة.  الجهر  بعدها.  أم  الصالة  قبـل 

العام.)) : في  يستسقى  كم  صالة.  غير  من  االستسقاء  خطبتين. 
ذكـره :  جـلَّ  اهللا  وقـال  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
وثبت   .(١٦٠ (األعراف :   ﴾. - ,   +  *  )    (   ' ﴿
أن  اهللا  فادع  المطـر(١)  قحط  رسـول اهللا  «يا  فقال :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  جـاء  رجـالً  أن 
المصّلى  إلى  بالناس  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «خرج  أن  وثبت  فمطرنا».  فدعا [اهللا]  يسقينا. 

رداءه». وحول  القبلة،  فاستقبل  يستسقي 
أبو بكر : قال 

إقامة. وال  أذان  االستسقاء  لصالة  ليس  [م ٦٣٩] 
االستسـقاء؛  لصالة  اإلمام  فيه  يخرج  الذي  الوقت  فـي  واختلفـوا  [م ٦٤٠] 
العيد.  صالة  إلى  كالخروج  يخـرج  يقولون :  ثور  وأبو  والشـافعي،  مالك،  فـكان 

المصر.  الشرع :  بيان  (١) في 
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في  وذلك  االستسقاء،  إلى  يخرج  أنه  حزم  عمرو بن  أبي بكر بن  عن  روينا  وقد 
الشمس. زوال 

يصلي  كما  «وصّلى  عباس،  ابن  حديث  في  ألن  أصح؛  والقول  أبو بكر :  قال 
العيد». في 

مكحول  عن  فروينا  االستسقاء؛  في  مة  الذِّ أهل  إخراج  في  واختلفوا  [م ٦٤١] 
مصالهم.  عن  يعزلـون  خرجوا  إذا  المبـارك :  ابن  وقال  بأسـًا.  بذلك  َيَر  لـم  أنـه 
ينهوا  وال  بـه  يؤمروا  ال  راهويه :  إسـحاق بن  وقال  الزهري.  عـن  ذلـك  وحكـي 
[متميزين]  خرجوا  فإن  بمنعهـم،  ويأمر  إخراجهم،  يكره  الشـافعي  وكال  عنه(١). 

إخراجهم. نحب  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  يمنعهم.  لم 

حسن. إسحاق  قول  أبو بكر :  قال 

ويتنظفـون(٢)  الصبيـان،  يخـرج  أن  أحـب  يقـول :  الشـافعي  وكان  [م ٦٤٢] 
الهيئة،  ذوات  خروج  أحب  وال  منهن،  له  هيئة  ال  ومن  النساء،  وكبار  لالستسقاء، 
في  ورخص  الشـابة(٣)،  خروج  ومحمد  يعقوب،  وكره  البهائم.  بإخراج  آمـر  وال 

العجائز. خروج 

الصالة». قبل  فخطب  فخرج  «استسقى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد /٢٣٧/ 

البراء بن  الناس  وفي  صّلى،  ثم  خطب  أنه  الزبير(٤)  ابن  عن  وروينا  [م ٦٤٣] 
عن  وروينـا  عبد العزيـز.  عمر بـن  عـن  ذلـك  وروي  أرقـم.  وزيد بـن  عـازب، 

عنه.  ينهون  وال  يؤمرون  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  النساء..  وكذلك  ـ  نسخة  ـ  الناس  وكبار  االستسقاء،  وينطقون  وينطلقون  الشرع :  بيان  (٢) في 

النساء.  الشرع :  بيان  (٣) في 
أنس.  عن  الشرع :  بيان  (٤) في 
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وابن  والشافعي،  أنس،  مالك بن  وقال  استسـقى.  ثم(١)  صّلى  أنه  زيد  عبد اهللا بن 
خطب  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينا  وقد  الخطبة.  قبل  بالصالة  يبدأ  الحسن(٢) : 

نقول. وبه  الصالة.  قبل 
االستسقاء». صالة  في  بالقراءة  «جهر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت 

الحسن. ومحمد بن  ثور،  وأبو  وأحمد،  والشافعي،  مالك،  قال  وبه  [م ٦٤٤] 
مالك،  فـكان  االستسـقاء،  صالة  في  التكبير  عـدد  فـي  واختلفـوا  [م ٦٤٥] 
فيها  يكّبر  طائفة :  وقالت  العيد.  تكبير  فيها  يكّبر  ال  يقولون :  ثور  وأبو  وإسحاق، 
وأبي  عبد العزيز،  وعمر بن  المسيب،  سعيد بن  قول  هذا  العيدين،  في  يكّبر  كما 

والشافعي. حزم،  عمرو بن  محمد بن  بكر بن 
رداءه». وحّول  «[استسقى]  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت 

[اإلمام]  فرغ  إذا  يقول :  مالك  فكان  الرداء؛  تحويل  في  واختلفـوا  [م ٦٤٦] 
الناس،  مستقبالً  خطبته  في  يدعو  قائمًا  الناس  خطب  االستسـقاء  في  الصالة  من 
شماله  على  وما  شماله،  على  يمينه  على  ما  جعل  رداءه  حّول  القبلة  استقبل  فإذا 
اإلمام  اسـتقبلها  كما  القبلة،  جميعـًا  الناس  واسـتقبل  قائمًا،  ودعـا  يمينـه،  علـى 
الدعاء  من  يريد  مما  فرغ  فإذا  اإلمام،  حول  كما  جميعًا  أرديتهم  وحولـوا  قعـودًا، 

انصرف. ثم  بوجهه  الناس  إلى  تحول 
أحمد بن  اليمين :  والشـمال  الشـمال(٣)  اليمين  يجعل  أن  يـرى  كان  وممـن 
قوليه،  آخر  بمصر  قـال  ثم  بالعراق،  يقول  الشـافعي  كان  وبه  ثور.  وأبـو  حنبـل، 

استسقاء.  في  بهم  صّلى  الشرع :  بيان  (١) في 
والحسن.  ..والشافعي  اإلشراف :  وفي  الشرع.  وبيان   ،(٣١٩/٤) األوسط  في  (٢) هكذا 

اليمين.  على  والشمال  الشمال  على  اليمين  الشرع :  بيان  (٣) في 
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تنكيسـه،  مع  ويزيد  أسـفله،  أعاله  فيجعل  رداءه  ينكـس  أن]  اإلمام  [آمـر  قـال : 
منكبه  على  كان  والـذي  األيسـر(١)،  األيمن  منكبه  علـى  كان  الذي  شـقه  يجعـل 

األيمن. منكبه  على  األيسر 

قال  كما  رداءه  اإلمام  ويقلب  قال :  الحسـن،  محمد بن  قاله  ثالٌث  قوٌل  وفيه 
اإلمام. خلف  من  على  ذلك  ليس  [قال :]  و  ثور،  وأبو  أحمد، 

يخطب  والشـافعي :  مالك،  فقال  االستسـقاء؛  خطبة  في  واختلفوا  [م ٦٤٧] 
خطبة  يخطب  مهدي :  عبد الرحمن(٢) بن  وقـال  بجلسـة.  بينهما  يفصل  خطبتين، 

الخير. على  ويحّثهم  يعظهم  خفيفة 

أبي حازم  قيس بـن  فكان  صالة؛  بغيـر  االستسـقاء  في  واختلفـوا  [م ٦٤٨] 
ذلك. يكره  الثوري  وكان  الشافعي.  ذلك  ورأى  صالة.  بغير  يستسقي 

في  النـاس(٣)  يستسـقي  أن  بـأس  ال  يقـول :   /٢٣٨/ مالـك  وكان  [م ٦٤٩] 
يسقوا  لم  إن  الشافعي :  وقال  ذلك.  إلى  احتاجوا  إذا  ثالثًا،  أو  مرتين  أو  مرة  العام 
صنعته(٤)  منها  كل  في  يصنع  أيام،  ثالثة  االستسقاء  يتتابع  أن  أحببت  ذلك  يومهم 
ولكـن  مـرة،  إال  الجبـان  إلـى  يخرجـون  ال  إسـحاق :  وقـال  األول.  اليـوم  فـي 
يوم  اإلمام  ويدعو  اهللا]،  [دعوا  الصالة  من  فرغوا  فإذا  مساجدهم،  في  يجتمعون 

الناس. ويؤمن  المنبر  على  الجمعة 

وخطب». االستسقاء  صالة  صّلى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  «ثبت  أبو بكر :  قال 

األيسر.  منكبه  على  اليمين  منكبه  ..على  الشرع :  بيان  (١) في 
عبد اهللا.  الشرع :  بيان  (٢) في 
اإلمام.  الشرع :  بيان  (٣) في 

صنعه.  ما  منها  الشرع :  بيان  (٤) في 
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في  صالة  ال  فقال :  النعمان  جاء  إن  إلى  العلم،  أهل  عوام  قال  وبه  [م ٦٥٠] 
نحوًا  االستسقاء  في  يصلِّي  فقال :  الحسن  ابن  وخالفه  دعاء.  فيه  إنما  االستسقاء 

العيد. صالة  من 
قول. كل  عن  بها  مستغنى  نَّة  السُّ أبو بكر :  قال 

المعروفة  آثارهم  في  جاء  وال  أصحابنا،  قول  من  نعرف  لم  أبو سـعيد :  قال 
هذه  أن  ومعي  الدعاء.  من  وال  الصالة  من  شيئًا  مؤكدًا  االستسقاء  أمر  في  عنهم 
غيره  على  خالف  منها  بشيء  يرد  لم  ما  منها،  بشيء  بأس  ال  حسنة  كلها  األقاويل 
الدعاء  من  له  اهللا  فتح  بما  وتعالى  تبارك  اهللا  وسأل  كله،  هذا  ترك  ومن  نَّة،  لسُّ أو 
اهللا  أمور  من  شيئًا  يحتقر  أو  يستصغر  أن  ينبغي  وال  اهللا.  شاء  إن  مجزيًا  ذلك  كان 
من  شيء  في  الدعاء  من  شيئًا  له  اهللا  فتح  فمن  مسؤوليته،  من  وال  وتعالى  تبارك 
في  نيته  اهللا  فليصدق  اآلخرة  أمر  من  شـيء  ومن  الدنيا  من  شـيء  بأمر  المسـألة 
وال  بصدق.  سـائله  يخيب  ال  فإنـه  جماعة،  أو  وحـدة  فـي  كان  وعالنيتـه،  سـره 
مفارقًا  معاصيه  لجميـع  كان  من  إال  األمـور  من  شـيء  في  موافقًا  صادقًا  يكـون 

األمور(١). جميع  في  باهللا  إال  التوفيق  وما  موافقًا،  طاعته  ولجميع 

 .٢٣٧/١٥ - ٢٣٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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قصر  للمسـافر  الـذي  السـفر  بـاب ١ -]   (١٩٣/٢ - ١٩٥ [(م ٦٥١ - ٦٥٤، 
فيه : الصالة 

أبو بكر : قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
الصالة،  مثله  في  يقصر  سفرًا  سافر  من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  [م ٦٥١] 
كل(١)  والعشاء،  والعصر  الظهر  يقصر  أن  جهاد؛  أو  عمرة  أو  حج  في  سفره  وكان 

ركعتين. منها  واحدة 
الصبح. وصالة  المغرب  صالة  في  يقصر  ال  أن  على  وأجمعوا  [م ٦٥٢] 

ما  أو  مال،  مطالعة  أو  التجارة(٣)،  مباح  في  خرج  فيمن  واختلفوا(٢)  [م ٦٥٣] 

ركعتين.  ركعتين  منهما  واحدة  كل  فيصّلي  ..والعشاء،  الشرع :  بيان  (١) في 
األمصار :  علماء  أكثر  فقال  بمال،  كمطالبة  جائز  مباح  في  خرج  فيمن  واختلفوا  الشرع :  بيان  (٢) في 
حنبل،  وأحمد بن  والشافعي،  األوزاعي،  قول  هذا  له،  أبيح  ما  إلى  خرج  إذا  الصالة  يقصر  أن  له 
أبي طالب،  علّي بن  عن  المذهب  هذا  وروينا  الكوفة،  وأهل  المدينة،  أهل  مذهب  وهو  ثور،  وأبي 
عن  وروينا  جهاد،  أو  حج  في  إال  الصالة  يقصر  ال  مسـعود :  ابن  وقال  عمر.  وابن  عباس،  وابن 
عطاء :  وقال  عدو،  بحضرة  أو  شـاخصًا  كان  إن  الصالة  يقصر  إنما  قال :  أنه  الحصين  عمران بن 

حال.  كل  في  يقصر  أن  له  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  ولعطاء  الخير،  سبل  من  سبيل  في  إال  يقصر  ال 
األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٣) بداية 
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خرج  إذا  له  األمصار :  علماء  من  عنه  نحفظ  من  أكثر  فقال  إليه؛  الخروج  له  أبيح 
وأحمد،  والشـافعي،  األوزاعي،  قـول  هـذا  الصالة،  يقصر  أن  لـه  أُبيح  مـا  إلـى 
أهل  وعوام  الكوفـة،  وأهل  المدينـة،  أهل  مذهـب  وهو  ثـور،  وأبـي  وإسـحاق، 
إلى  خرج  أنـه  أبي طالب  علّي بن  عـن  روينا  وقـد  األمصار.  علمـاء  مـن  العلـم 
الطائف  إلى  عبـاس  ابن  وخرج  والجسـر.  القنطرة  بيـن  ركعتين  فصّلـى  يـن  صفِّ
فقّصر  بخيبر  يطالعـه  له  مـال  إلى  عمر  ابـن  خرج  نافع :  وقـال  الصـالة.  فقّصـر 

غزو. وال  عمرة،  وال  حج،  اآلن  فليس  الصالة. 
أو  حج  في  إال  الصـالة  يقصر  ال  مسـعود :  عبد اهللا بن  قال  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
شـاخصًا  كان  من  الصالة  يقصر  إنما  قال :  حصين  عمران بن  عن  وروينا  جهاد. 

عدو. يحضره  أو 
من  الخير،  سـبل  من  سـبيل  في  إال  الصالة  تقصر  ال  أن  أرى  عطـاء :  وقـال 
أو  حج،  الخير :  سـبل  من  سـبيل  في  إال  الصالة  يقصر  لم  المتقين  إمام  أن  أجل 
وقد  الدنيا،  يبتغي  األرض  في  يضرب  كان  أيهم  بعـده،  واألئمة  غزو،  أو  عمـرة، 

ذلك. كل  في  يقصر  يقول :  القول،  بهذا  يقول  ال  قبل  كان 
الشـافعي،  قول  ففـي  اهللا؛  معصيـة  فـي  سـافر  فيمـن  واختلفـوا(١)  [م ٦٥٤] 
الشـافعي :  وقال  سـفره.  في  دام  ما  يقصر  أن  له  وليـس  يتم،  أن  عليـه  وأحمـد : 
بما  أو  طريقا،  يقطع  أو  معاهـد،  أو  مسـلم  على  باغيًا  يخرج  أن  مثل  فـي  وذلـك 
يصّلي  وال  الصالة،  يجمع  وال  الخفين،  على  يمسح  وال  قال :  المعنى،  هذا  في 
يخرج  الرجل  في  يقول  األوزاعي  وكان  معصيته.  في  مسافرًا  القبلة  غير  إلى  نافلة 

أن  حنبل  وأحمد بن  الشـافعي،  قول  ففي  معصية،  في  سـافر  فيمن  واختلفوا  الشـرع :  بيان  (١) في 
وقال  معناه.  في  ما  أو  طريقًا  يقطع  أو  باغيًا  يخرج  أن  مثل  وذلك  الشـافعي :  قال  يتم،  أن  عليه 
رمضان،  في  ويفطـر  الصالة  يقصر  المسـلمين  بعض  إلـى  بعث  في  خـرج  وفيمـن  األوزاعـي، 

إلخ.  أبو سعيد..  قال   /٩٩/ النعمان.  ذلك  حكى  معصية،  أو  طاعة  ذلك  ووافق 
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في  رمضان  شـهر  في  ويفطر  الصـالة،  يقصـر  المسـلمين :  بعض  إلى  بعثـة  فـي 
يقصر  المسافر  قال :  أنه  النعمان  عن  وحكي  معصية.  أو  طاعة  ذلك  وافق  مسيره، 

حرام. في  أو  خرج  حالل  في 
وعليه  للمسافر  إن  االتفاق :  بمعنى  أصحابنا  قول  في  يخرج  أبو سعيد :  قال 
أو  حج،  من  أسـفاره،  جميع  في  فيه  يقصر  الذي  السـفر  سـافر  إذا  الصالة  قصر 
رمضان  شـهر  وفي  تخيير،  ذلك  في  له  ليس  المباحات،  من  ذلك  غير  أو  عمرة، 
األسفار. هذه  جميع  في  صام  شاء  وإن  أفطر،  شاء  إن  االتفاق،  بمعنى  اإلفطار  له 
حرب  من  معتديـًا  أو  باغيًا،  هللا  عاصيـًا  فيها  يخـرج  التي  األسـفار  في  وأمـا 
فيها  يكون  التي  األسـفار  جميع  أو  العباد،  ظلم  أو  الطريق،  قطع  أو  للمسـلمين، 
ذلك  معاني  فيه  ـ عندي ـ  يخرج  كله  السفر  من  فهذا  وقصد  خرج  وإليها  عاصيًا، 
ما  حكم  وله  احتمل،  ما  وزر  وعليه  مسـافر،  إنه  قولهم :  بعض  ففي  االختالف؛ 

واإلفطار. القصر  من  الشريعة  حكم  من  فيه  دخل 
رمضان. شهر  في  والصيام  التمام،  صالة  وعليه  ذلك،  له  ليس  قال :  من  وقال 
ولهم  عليهم  داخـل  المعاصي  أهـل  ألن  أصـح؛  ـ عنـدي ـ  األول  والقـول 

رخصها(١). لهم  كذلك  واجباتها،  تلزمهم  كما  الشريعة،  حكم 

الصالة  إتمام  في  العلم  أهل  اختالف  بـاب ٢ -]   (١٩٥/٢ - ١٩٧ [(م ٦٥٥، 
السفر : في 

عمر بن  عـن  فروينا  السـفر؛  فـي  الصـالة  إتمـام  فـي  واختلفـوا(٢)  [* ش] : 

 .٩٩/١٤ - ١٠٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وأبو  الشافعي،  فكان  السفر،  في  الصالة  تمام  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  ومنه :  الشرع :  بيان  (٢) في 
أنها  المؤمنين  أم  عائشة  عن  ُروي  وقد  يفطر،  لم  شاء  وإن  أفطر،  المسافر  شاء  إن  يقوالن :  =ثور 
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أنه  عبد اهللا  جابر بـن  عن  وروينا  ركعتـان».  المسـافر  «صالة  قال :  أنـه  الخطـاب 
بقصر،  ليسـت  «إنها  عمر :  ابن  وقال  بقصـر».  ليسـتا  السـفر  في  «الركعتان  قـال : 
المسافر؟  صالة  عن  عمر  ابن  وُسئل  السفر».  في  الركعتين(١)  في  ُسّنة  تمام  ولكنها 
صّلى  من  قال :  عباس  ابن  عن  وروينا  كفر.  فقد  نَّة  السُّ خالف  من  ركعتين،  فقال : 
الصالة  «إن  عائشـة :  وقالت  ركعتين.  الحضر  في  صّلى  كمن  كان  أربعًا  بالسـفر 
على  الركعتان  وأقرت  الحضر،  في  الصالة  اهللا  أتّم  ثم  ركعتين،  فرضـت  مـا  أول 
حتمان  ركعتان  السـفر  في  الصالة  عبد العزيز :  عمر بن  وقال  السـفر».  في  هيئتها 
السفر  في  صّلى  من  يعيد  أن  يرى  أبي سليمان  حماد بن  وكان  غيرها.  يصلح  ال 
من  مصرًا  يدخل  أن  إال  يرجع،  حتى  ركعتين  المسافر  يصّلي  قتادة :  وقال  أربعًا. 
تركوها  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  أترى  لك،  أبا  ال  الحسـن :  وقال  فيتم.  األمصار 
جاهالً  الصالة  لهم  فأتم  مقيمًا  أمَّ  مسافر  عن  مالك  وُسـئل  عليهم؟.  ثقلت  ألنها 

حماد بن  قول  هذا  اإلعادة،  السفر  في  أتم  من  على  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  السفر.  في  تتم  كانت 
غيرهما،  يصلح  ال  حتمان  ركعتان  السـفر  في  الصالة  عبد العزيز :  عمر بن  وقال  أبي سـليمان. 
أو  جاهالً،  الصالة  بهم  أتم  مقيمًا  أَمَّ  المسـافر:  في  مرة  فقال  أنس،  مالك بن  عن  فيه  واختلف 
كان  ما  يعيد  قال :  أنه  عنه  ويحكى  جميعًا،  الصالة  يعيدوا  أن  أرى  قال :  والمقيم؟  المسافر  يتم 
أنا  يقول :  مرة  حنبل،  أحمد بن  عن  فيه  واختلف  عليه،  إعادة  فال  وقته  مضى  وما  الوقـت،  فـي 
أن  يعجبني  ال  مرة :  وقال  عليه،  شـيء  فال  أتم  إن  مرة :  وقال  المسـألة،  هذه  من  العافية  أحب 
قدر  قعد  كان  فإن  أربعًا،  المسافر  صّلى  إن  الرأي :  أصحاب  وقال  ركعتان.  نَّة  السُّ أربعًا،  يصلي 
بعض  احتج  وقد  يعيد.  أن  فعليه  التشهد  قدر  الركعتين  بين  يقعد  لم  وإن  تامة،  فصالته  ركعتين 
ركعتان  السـفر  صالة  قال :  الخطاب 5  عمر بن  بأن  الصالة  أتم  إذا  اإلعادة  عليه  أوجب  من 
قال :  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  بلغنا  الذي  غيره :  قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  لسـان  عن  قصر  ال  تمام 
في  قال  وكذلك  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  لسـان   /١٠٠/ على  قصر  بال  تمامًا  ركعتان  المسـافر  صالة 
السـفر  في  صّلى  من  عمر :  جابر بن  وقال  العيدين.  وصالة  قال :  أنه  وأحسـب  الجمعة،  صالة 
ثم  ركعتين،  فرضت  ما  أول  الصالة  إن  عائشـة :  وقالت  ركعتين.  الحضر  في  صّلى  كمن  أربعًا 

السفر.  في  هيئتها  على  فأقرت  الحضر،  في  الصالة  اهللا  أتم 
الركعتين.  ُسّنة   : (٣٣٢/٤) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 

=
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عنه،  وهب  ابن  جميعًا،  الصالة  يعيدوا  أن  أرى  قـال :  والمقيم؟  المسـافر  ويتمم 
فال  وقته  مضى  ما  فأما  الوقت،  في  كان  ما  يعيد  قال :  أنه  عنه  القاسم  ابن  وحكى 

عليه. إعادة 
يعجبني،  ال  أربعًا:  يصّلي  المسـافر  في  مرة :  فقال  أحمد؛  عن  فيها  واختلف 
إذا  مرة :  وقال  المسـألة.  هذه  من  العافية  أحب  أنا  مرة :  وقال  ركعتين(١).  ـّنة  السُّ
السفر  في  صّلى  مسـافر  في  الرأي  أصحاب  وقال  عليه.  شـيء  فال  المسـافر  أتم 
فصالته  التشهد  قدر  ركعتين  كل  في  قعد  كان  إن  فقالوا :  يرجع،  حتى  أربعًا  أربعًا 
وعليه  فاسدة،  فصالته  التشهد  قدر  األوليين  الركعتين  في  يقعد  لم  كان  وإن  تامة، 
خلط  فإذا  تطـوع،  فهو  عليهما  زاد  فمـا  ركعتين،  المسـافر  صـالة  ألن  يعيـد؛  أن 
فيكون  التشهد،  قدر  الركعتين  في  يقعد  أن  إال  صالته،  فسدت  بالتطوع  المكتوبة 

بينهما. لما  فصالً  التشهد 
قول  هذا  قصـر،  شـاء  وإن  أتم،  شـاء  إن  بالخيـار  المسـافر  طائفـة :  وقالـت 
أربعًا  السـفر  في  صليت  إن  قال :  أنه  أبي قالبة  عن  وروينا  ثور.  وأبي  الشـافعي، 
وقال  به.  بأس  ال  من  صّلى  فقد  ركعتين  صّليت  وإن  به،  بأس  ال  من  صّلى  فقد 
وقفت  صنعت،  ما  بئس  متعمدًا:  أربعًا  السـفر  في  صّلى  فيمن  البصري،  الحسـن 
أعلم  ال  عطـاء :  وقال  السـفر،  في  تتم  كانت  أنها  عائشـة :  عن  روينا  وقـد  عنـه. 

أبي وقاص. سعد بن  إال  السفر  في  يوفِّي  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  أحدًا 
معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قال 
باالتفاق  فيها  ــنَّة  السُّ فإن  المغرب،  صالة  إال  ركعتان  السـفر  صالة  إن  االتفاق : 
في  ركعتان  فإنها  الخوف  صالة  في  إال  والسـفر،  الحضر  في  ركعات  ثالث  أنها 

والسفر. الحضر  في  للمواقعة  الخوف  صالة  وكذلك  والسفر،  الحضر 

ركعتان.  الصواب :  ولعل  واألوسط،  اإلشراف  في  (١) هكذا 
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في  ـ عندي ـ  فيخـرج  يلزمه  لمـا  منه  جهالً  تمامًا  المسـافر  صّلـى  إن  وأمـا 
قال :  من  وقال  والكفارة.  اإلعادة  عليه  قال :  من  قال  ذلك؛  في  اختـالف  قولهـم 
ألنه  كفارة؛  وال  عليـه  إعادة  ال  قـال :  من  وقال  عليـه.  كفـارة  وال  اإلعـادة  عليـه 
الزيادة.  تضر  وال  صالته،  تمت  فقد  التشهد  وأتم  األولتين  الركعتين  صّلى  حينما 
وقد  الوقت،  بعـد  أو  الوقت  في  علـم  ـ عندي ـ  وسـواء  القول،  هـذا  ويعجبنـي 
وصالة  السـفر  وصالة  الجمعة  «صالة  قال :  أنـه  الخطاب  عمر بـن  عـن  ُروي(١) 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص »(٢). لسان  على  قصر  بال  تمامًا  ركعتان  العيد 

يأتم  المسـافر  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٣ -]   (١٩٧/٢ - ١٩٨ [(م ٦٥٦، 
بالمقيم :

طائفة :  فقالت  إمام؛  خلف  صّلى  مسـافر  في  العلم  أهل  اختلف(٣)  [* ش] : 
الحسن  قال  وبه  عباس،  وابن  عمر،  ابن  عن  القول،  هذا  روينا  بصالتهم،  يصلي 
وبه  ومكحول،  زيـد،  وجابر بن  جبير،  وسـعيد بن  النخعي،  وإبراهيم  البصـري، 

رقم ١٤٢٠،  الجمعة،  صالة  عدد  باب  النسـائي،  (ُسـنن  قريب  بلفظ  ماجه  وابن  النسـائي  (١) رواه 
 .(٣٣٨/١ رقم ١٠٦٣،  السفر،  في  الصالة  تقصير  باب  ماجه،  ابن  ُسنن   .١١١/٣

 .١٠٠/١٤ - ١٠١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
واختلفوا  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  و  الشـريعة :  وقامـوس  الشـرع  بيـان  (٣) فـي 
عمر،  عن  القـول  هذا  ُروي  بصالتهـم،  يصلـي  طائفة :  فقالـت  بالمقيـم؛  يأتـم  المسـافر  فـي 
والشـافعي،  واألوزاعي،  الثوري،  سـفيان  قول  وهو  التابعين،  جماعة  قال  وبه  عبـاس،  وابـن 
المقيمين  صالة  بعض  المسافر  أدرك  إذا  طائفة :  وقالت  الرأي.  وأصحاب  حنبل،  وأحمد بن 
وإبراهيم  البصري،  الحسـن  قول  هذا  ركعتين،  صلى  جلوسـًا  أدركهم  وإن  بصالتهم،  صّلـى 
صّلى  المقيم  صالة  من  التشـهد  المسـافر  أدرك  إذا  مالك :  وقال  وقتادة،  والزهري،  النخعي، 
والمسـافر  إسـحاق :  وقال  حزام.  وتميم بن  الشـعبي،  طاووس  قال  هكذا،  يجزيانه  ركعتيـن 
في  جالسًا  المقيم  ويسـلم  ويجلس  ركعتين،  نفسـه  صالة  في  وينوي  المقيم  صالة  في  يدخل 

المسافر.  صالة  فعليه  صالته،  آخر 
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ثـور،  وأبـو  وأحمـد،  والشـافعي،  ومعمـر،  واألوزاعـي،  الثـوري،  سـفيان  قـال 
الرأي. وأصحاب 

بصالتهم،  صّلى  المقيميـن  صالة  بعض  المسـافر  أدرك  إذا  طائفـة :  وقالـت 
وإبراهيم  البصـري،  الحسـن  قـول  هـذا  ركعتيـن،  صّلـى  جلوسـًا  أدركهـم  وإن 
صالة  من  التشـهد  المسـافر  أدرك  إذا  مالك :  وقال  وقتادة.  والزهري،  النخعـي، 

ركعتين. صّلى  المقيمين 
صالة  من  أدرك  إذا  المسـافر  أن  رأيا  والنخعي  الحسـن  وكان  أبو بكر :  قال 
فال  ركعتين،  صّلى  جلوسـًا  أدركهم  وإن  بصالتهم،  صّلى  الصالة  بعض  المقيـم 

واهللا أعلم. مختلفًا،  عنهما  ذكرناه  ما  يكون 
هكذا  يجزيانه،  ركعتين :  المقيم  صالة  من  يدرك  المسافر  في  ثالٌث  قوٌل  وفيه 

حزلمز وتميم بن  النخعي،  قال  وبه  طاووس،  قال 
نفسـه :  صالة  وينوي  المقيم  صـالة  في  يدخل  المسـافر  في  إسـحاق  وقـال 
آخر  في  جالسـًا  المقيم  أدرك  وإن  ويخرج،  ويسـلم،  ويجلس،  ركعتيـن،  يصلـي 

المسافر. صالة  فعليه  صالته 
مع  المقيم  صالة  في  يدخل  المسـافر  في  اإلجماع  ادعى  فمن  أبو بكر :  قال 
المسألة. هذه  في  واالختالف  باإلجماع  المعرفة  قليل  فيه  اختالف  من  ذكرناه  ما 

إن  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معانـي  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
له  تبعًا  وكان  المقيم،  صالة  لتمام  الصالة  أتم  المقيم  بصالة  صّلى  إذا  المسافر 
حدًا  معه  فأدرك  الصالة  فـي  دخل  إذا  إنه  قولهم :  معاني  في  ويخـرج  بالتمـام. 
حد  وآخر  التمام،  ولزمه  الصالة،  أدرك  قد  أنه  الصالة  حدود  من  فوقه  فما  تامًا 
صالة  من  اآلخـر  القعود  هـو  عليه  يتفق  مـا  بمعنى  معهم  الصـالة  حـدود  مـن 
وقعد  أوله،  من  اآلخر  القعود  صالته  من  المقيم  مع  المسافر  أدرك  فإذا  المقيم، 
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االتفاق  معنى  فـي  التمام  ولزمه  صالتـه  أدرك  فقد  قعوده  أول  فـي  اإلمـام  مـع 
قولهم(١). من  ـ عندي ـ 

ثم  المقيم  صالة  فـي  يدخل  ((المسـافر  مسـألة   [(١٩٨/٢ - ١٩٩ [(م ٦٥٧، 
صالته)) : أحدهما  على  تفسد 

على  يفسـد  ثم  المقيم،  صـالة  في  يدخـل  المسـافر  فـي  واختلفـوا(٢)  [* ش] : 
أن  واآلخر  التمام،  عليه  إن  أحدهما :  قولين :  فيها  أبو ثور  فحكى  صالته؛  المسـافر 
أن  عليه  قال :  أنه  الشافعي  عن  وحكي  االبتداء.  في  الخيار  من  له  كان  ما  إلى  يرجع 
بصالتهم،  يصلي  الرأي :  أصحاب  وقال  ركعتين.  يصلي  الثوري :  سـفيان  قال  يتم. 
من  أدرك  إذا  قال :  من  قول  وفي  حاله.  إلى  المسـافر  عاد  اإلمام  صالة  فسـدت  فإن 
المأموم. أو  اإلمام  صالة  فسدت  ركعتان  إال  يلزمه  ال  يجزيانه،  ركعتين  المقيم  صالة 

فسـدت  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
غير  على  صّلـى  أنه  فسـادها  وكان  المقيـم،  بصالة  صلَّـى  وقد  المسـافر  صـالة 
وعلم  ذلك  فذكر  لإلمام،  تبعًا  فيه  يكون  بمعنى  أو  بنجاسة،  أو  جنبًا،  أو  وضوء، 
ألنه  اختالفًا؛  ذلـك  في  أعلم  وال  قصـرًا،  يبدل  أنه  الصالة؛   /١٦٢/ وقـت  فـي 

وقتها. في  نفسه  صالة  إلى  يرجع 
بدًال  يصليها  يقـول :  مـن  فمنهم  الوقت؛  فـات  أن  بعـد  بذلـك  علـم  وإن(٣) 

 .٣١٥/٢١ - ٣١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٢/١٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
المقيم،  صالة  في  يدخل  المسافر  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
ركعتين.  يصلي  الثوري :  قال  يتم.  إنه  الشافعي  قول  ففي  صالته،  المسافر  اإلمام  على  تفسد  ثم 
أبو المؤثر :  وقال  حاله،  إلى  المسافر  عاد  صالته  اإلمام  على  فسدت  إن  الرأي :  أصحاب  وقال 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  الثوري.  قال  كما  واآلخر  التمام،  عليه  أن  أحدهما  قوالن،  فيها 
إلخ.  بذلك..  أعلم  واهللا  الشرع :  بيان  (٣) في 
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ألنها  قصرًا؛  يصليها  قال :  من  وقال  التمام.  في  له  تبعـًا  كان  ألنه  اإلمام؛  بصـالة 
اإلمام. مع  تتم  ولم  صالته  هي 

فال  خلفه  صّلى  من  صالة  به  تفسد  فساد  بال(١)  اإلمام  صالة  فسدت  إذا  وأما 
اإلمام  صالة  ألن  الوقت؛  فـي  نفسـه  بصالة  يصلي  أنه  إال  المسـافر  في  لي  يبّيـن 

شيء(٢). منها  عليه  ينعقد  ال  فاسدة  المقيم 

قد   8 اهللا  أن  علـى  يدل  خبـر  بـاب ٤ -   (١٩٩/٢ - ٢٠١ [(م ٦٥٨ - ٦٦٠، 
الشرط.  ذلك  بغير  الشيء  ذلك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يبيح  ثم  بشـرط  كتابه  في  الشـيء  يبيح 
 .﴾l   k﴿ قوله :  ظاهر  من  المسافر  صالة  بيان  على  دّل  خبر  باب ٥ - 
يجب  مقامًا  ينوِ  لم  إذا  يقدمهـا  المدن  في  للمسـافر  الصالة  قصر  إباحة  بـاب ٦ - 

الصالة]. إتمام  له  عليه، 

المـرء  يقصـر  التـي  المسـافة  بـاب ٧ -]   (٢٠٢/٢ - ٢٠٤ [(م ٦٦١ - ٦٦٢، 
إليها : خرج  إذا  الصالة 

حجة  في  مكة  إلى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خرج  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
الصالة. فقصر  الوداع 

فصّلى  مكة  إلى  المدينـة  من  رسـول اهللا  مع  «خرجنا  مالك :  أنس بن  [قـال 
رجع»]. حتى  ركعتين 

(فسـاد  وقوله  زائدة.  (ال)  كلمة  أن  لي  يظهر  والذي  الشـريعة.  وقاموس  الشـرع  بيان  في  (١) هكذا 
صالة  به  تفسد  ال  اإلمام  لصالة  فسـاد  هناك  هل  سـؤاالً :  يثير  خلفه)  صلى  من  صالة  به  تفسـد 

مأمومه؟ 
 .٣١٦/٢١ - ٣١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٢/١٣ - ١٦٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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مثل  مسافته  تكون  سفرًا  سـافر  لمن  أن  على  العلم  أهل  وأجمع(١)  [م ٦٦١] 
له. وصفنا  تقدم  فيما  خروجه  كان  إذا  الصالة  يقصر  أن  مكة  إلى  المدينة  بين  ما 
من  طائفة :  فقالت  المسـافة؛  هذه  من  أقل  سـافر  فيمن  واختلفوا(٢)  [م ٦٦٢] 
والشـافعي،  مالك،  قال  كذلك  الصـالة،  يقصر  أن  فلـه  برد  أربعـة  مسـيرة  سـافر 
عباس،  وابن  عمر،  ابن  عن  ُرويـت  التي  باألخبار  واحتجوا  وإسـحاق،  وأحمد، 
قال  ذلك.  مسـيره  في  الصـالة  فقصر  ريم،  إلـى  ركب  عمر  ابـن  أن  ذلـك :  مـن 

برد. أربعة  من  نحو  وذلك  مالك : 
وإلى  عسفان،  إلى  ولكن  ال،  قال :  عرفة؟  إلى  أيقصر  سئل :  عباس  ابن  وأن 
يصليان  كانـا  أنهما  عبـاس :  وابن  عمر،  ابـن  عن  وروي  الطائـف.  وإلـى  جـدة، 
أحمد،  مذهـب  على  وهـذا  ذلـك.  فوق  فمـا  برد  أربـع  فـي  ويفطـران  ركعتيـن 
قال  وبه  والشـافعي،  مالـك،  عن  ذلك  أبو ثـور  وحكـى  ثور،  وأبـي  وإسـحاق، 

الماجشون. عبد الملك  قال  وكذلك  الصالة،  بعض  في  سعد  الليث بن 
بالبرد  ذلك  مقدار  يذكر  ولم  يومين  مسيرة  في  الصالة  يقصر  طائفة :  وقالت 
هو  إذ  يقول  الشافعي  كان  وقد  والزهري.  البصري،  الحسـن  قول  هذا  واألميال، 
أربعين  السـير  جاوز  إذا  وذلك  قاصدتين،  يوميـن(٣)  مسـيرة  في  يقصر  بالعـراق : 

كان  إذا  الصـالة،  يقصر  أن  المسـافة  هذه  مثل  سـافر  من  أن  على  وأجمعوا  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
معناه.  تقدم  فيما  خروجه 

وأحمد بن  والشافعي،  أنس  مالك بن  فقال  المسـافة،  هذه  سـافر  فيمن  واختلفوا  الشـرع :  بيان  (٢) في 
رويت  بأخبار  واحتجوا  الصالة،  يقصر  أن  فله  برد  أربعة  مسير  سافر  من  يقولون :  وإسحاق  حنبل، 
ولم  يومين،  سفرة  في  الصالة  يقصر  طائفة :  وقالت  الباب،  هذا  في  عباس  وابن  عمر،  [ابن]  عن 
في  الصالة  يقصر  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  والزهري.  البصري،  الحسن  قول  هذا  األميال،  يذكر 
أذربيجان،  إلى  يسـير  أرض  إلى  خرج  إذا  الصالة  يقصـر  كان  عمر  ابن  أن  ثبـت  تام،  يـوم  مسـيرة 
إلخ.  رابٌع..  قوٌل  وفيه  ذلك.  دون  فيما  يقصر  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  وروي  ميالً،  ثالثون  وهي 

ليلتين.   : (٣٤٨/٤) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 
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ليلتين  مسـيره  كان  فيما  يقصر  أن  عندي  للمرء  بمصر :  قال  ثم  بالهاشـمي.  ميالً 
وأحب  دونهما،  فيما  يقصر  وال  بالهاشمي،  ميالً  وأربعون  ستة  وذلك  قاصدتين، 
لي. مباح  القصر  ترك  وإن  نفسي،  على  احتياطًا  ثالث  من  أقل  في  أقصر  ال  أن  أنا 

في  يقصر  كان  عمر  ابن  أن  ثبت  التام.  اليوم  مسيرة  في  يقصر  طائفة :  وقالت 
وهي  إليها،  الصالة  فقصر  بجينة  ابن  من  اشـتراها  أرض  إلى  وخرج  التام،  اليوم 
ميالً.  ثالثون  تـام،  يوم  مسـيرة  في  الصالة  يقصر  الزهري :  وقـال  ميـالً.  ثالثـون 

اليوم. دون  فيما  يقصر  وال  اليوم،  في  يقصر  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  وثابت(١) 
القول  هذا  ُروي  قصر،  ثالثًا  سـافر   /٥٨/ من  إن]  [وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيـه 
ثالثة  النعمان :  وقال  الحسن.  وابن  والنعمان،  الثوري،  قال  وبه  مسعود،  ابن  عن 

األقدام. ومشي  اإلبل(٢)  سير  ولياليهن  أيام 
النميلة  إلى  خرج  أنه  أبي طالـب :  علّي بن  عن  روينا  خامٌس :  قـوٌل  [[وفيـه 
ـنَّة  سُّ أعلمكم  أن  أردت  فقـال :  يومه  مـن  رجع  ثم  ركعتين  الظهـر  بهـم  فصلـى 
وقال  فأقصر.  النهار  من  الساعة  ألسافر  إني  قال :  أنه  عمر  ابن  عن  وروينا  نبيكم. 

بعرفة. أقصر  زيد :  جابر بن  قال  دينار :  عمرو بن 
فأحسب  بعرفة؛  اقصر  دينار :  لعمرو بن  زيد  جابر بن  قول  أما  أبو بكر :  قال 

وعرفة]](٣). بمنى  الصالة  تقصروا  أن  مكة :  ألهل  قال  من  قول  مثل 

اإلشراف.  كتاب  من  السقط  (١) نهاية 
ولياليها  الشرع :  بيان  وفي  اإلبل.  سير  ولياليها   : (٣٥٠/٤) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٢) هكذا 

اإلبل.  بسير 
 (٣٥١/٤) األوسـط  في  وموجود  اإلشـراف.  في  موجود  غير  المزدوجين  المعكوفين  بيـن  (٣) مـا 
آخر  موضع  وفي  زيـد.  وجابر بن  عمر،  وابـن  عباس،  ابن  عن  المذكـورة  اآلثار  أسـانيد  وفيـه 
عرفات،  إلى  مسـافر  المكي  أبو بكر :  (قـال  اآلتي :  النص  ورد   [٣١١/٢٣] الشـرع  بيـان  مـن 

المنذر.  ابن  هو  المذكور  بكر  أبا  أن  الظن  وأغلب  مكة).  إلى  مسافر  والعراقي 
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وبين  بينه  فيما  الصالة  يقصر  مالـك] :  أنس بن  [كان  يقول  األوزاعـي  وكان 
وهاني بن  ذويب،  قبيصة بن  وكان  ميالً.  عشـرة  خمس  وذلك  فراسـخ،  خمسـة 
بيت  [بين]  و  الرملـة  بين  فيمـا  الصالة  يقصـرون  محيريـز  وعبد اهللا بـن  كلثـوم، 
نأخذ. وبهذا  تام.  يوم  مسيرة  يقولون  العلماء  وعامة  األوزاعي :  وقال  المقدس. 

إن  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ذلك  وجاء  فرسخان،  وهو  أميال،  سـتة  هو  ويجب  القصر  فيه  يلزم  الذي  السـفر 
ذلك  في  بينهـم(٢)  وال  جميعـًا(١)،  عمر  وابن  عبـاس،  ابن  عن  يرفـع  قولهـم  مـن 
أن  ـ  هذا  على  قولهم  اتفق  قد  كان  وإن  ـ  حال  كل  على  يعجبنـي  وال  اختـالف. 
أو  كتاب  من  محدود  حد  ذلك  في  يأت  لم  ولكنه  سواه،  عما(٣)  يخطأ  دينًا  يتخذ 
في  ثبت  بل  العمل،  به  يلزم  ممـا  فكان  باختالف،  فيه  إجماع  أو  منصوصـة  ـنَّة  سُّ
معنى االجتهاد في النظر، ألداء الفرائض في التمام والقصر؛ لثبوتهما مفترقين(٤).

أراد  إذا  القصـر  ابتـداء  وقـت  بـاب ٨ -]   (٢٠٤/٢ - ٢٠٥ [(م ٦٦٣ - ٦٦٤، 
السفر :

من  كل  أجمع  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  [م ٦٦٣]  [* ش] : 
إذا  الصالة  يقصـر  أن  السـفر  يريد  الذي  أن  على  العلـم  أهل  [مـن]  عنـه  نحفـظ 

يخرج. منها  التي  القرية  بيوت  جميع  عن  خرج 
فكان  البيـوت؛  عن  الخـروج  قبل  الصـالة  تقصيـر  فـي  واختلفـوا  [م ٦٦٤] 

البن  نسـبه  أو  األثر  هذا  أسـند  من  اإلباضية  غير  عند  الفقه  كتب  أو  الحديث  كتب  في  أجد  (١) لم 
عمر.  وابن  عباس 

بينهم.  وليس  الصواب :  (٢) لعل 
ما.  الصواب  (٣) لعل 

 .٥٨/١٤ - ٥٩ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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إذا  يقصر  [يقولون :  ثور  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي،  مالك، 
روينا  وقد  التابعين].  من  جماعة  عن  القول  هذا  وروينا  القرية.  بيوت  مـن  خـرج 
وفيهم  منزله،  في  ركعتين  بهم  فصّلـى  سـفرًا  أراد  أنه  أبي ربيعة  الحارث بن  عـن 
هذا [القول]  معنى  روينا  وقد  عبد اهللا.  أصحاب  من  واحد  وغير  يزيد،  األسود بن 

موسى. وسليمان بن  أبي رباح،  عطاء بن  عن 
إذا  قال :  عليه،  وافقـه  أحدًا  أن  نعلم  ال  ثالثـًا،  قوالً  مجاهد  عن  روينـا  وقـد 

الليل(٢). حتى  يومًا(١)  الصالة  تقصر  فال  مسافرًا  خرجت 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

بذي  العصر  وصّلى  أربعـًا  بالمدينة  الظهـر  «صّلى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  [وقـد 
يوم.] ثلث  وال  يوم  نصف  المدينة  وبين  بينها  وليس  ركعتين».  الحليفة 

مسافر  خرج  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  عامة  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
عمران  من  خرج  إذا  يقصـر  أنه  القصر  فيـه  عليه  يجب  مسـافرًا  فيه  يكـون  سـفرًا 
بمعنى  عندهم  البلـد  وعمران  العمـران.  فيه  ينوي  أو  وطنـًا،  يتخذه  الـذي  بلـده 
كان  بلده  عمران  من  خرج  فإذا  أحدهما،  أو  النخل،  أو  البيوت،  اتصال  االتفـاق 
السفر(٣)  جاوز  إن  بلده،  عمران  إلى  يرجع  أن  إلى  القول  هذا  في  القصر  وعليه  له 
وال  له،  يجوز  ال  إنـه  قولهم :  من  أعلم  وال  السـفر.  من  القصر  بـه  يجـب  الـذي 

حال(٤). على  بلده  عمران  مجاوزة  قبل  بلده  وال  بيته  في  القصر  عليه  يجب 

تقصر  فال  طويًال  ليًال  خرجت  أو  رجعـت  وإن  الليل.  حتى  ..يومك   : (٣٥٤/٤) األوسـط  (١) فـي 
تصبح.  حتى  الصالة 

الليل.  إلى  حتى  الشرع :  بيان  (٢) في 
ذلك.  من  شيئًا  أو  المسير.  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (٣) هكذا 

 .٧١/١٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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دخول  بعد  ((السـفر  الوقت  آخر  في  السـفر  باب ٩ -]   (٢٠٥/٢ [(م ٦٦٥، 
الوقت)) :

من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
الصالة،  يقصر  أن  مسـافرًا  الشـمس  زوال  بعد  خـرج  لمن  أن  على  العلـم  أهـل 
واألوزاعي،  الثـوري،  [سـفيان]  و  أنس،  مالك بـن  عنه  [ذلـك]  حفظنـا  وممـن 

الرأي. وأصحاب  ثور(١)،  وأبو  والشافعي، 
الصالة  وقت  حضر  إذا  إنه  أصحابنـا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
من  َيِصْل  حتـى  يصلِّ  فلم  سـائرًا  أو  بيته  في  كان  بلـده،  عمران  مـن  يخـرج  أن  قبـل 
الصالة  ثبوت  فـي  يختلف  أنه  القصـر،  فيه  يجب  الـذي  الموضع  إلى  بلـده  عمـران 
بها.  مخاطبًا  كان  وإذا  التمام،  موضع  فـي  عليه  لثبوتها  بالتمام  قال :  من  فقـال  عليـه؛ 
إلى  صار  أن  إلـى  االتفاق،  بمعنـى  تأخيرها  فـي  له  للسـعة  القصر؛  قال :  مـن  وقـال 
في  تركها  من  كان  إذا  بالسـعة،  القصر  صالة  عليه  فوجب  الوقت  في  القصر  موضع 

تمامًا(٢). شاء  وإن  قصرًا،  هذا  في  صّلى  شاء  إن  مخير  هو  قال :  من  وقال  سعة. 

المسافر  على  يجب  الذي  المقام  حد  باب ١٠ -]   (٢٠٥/٢ - ٢٠٧ [(م ٦٦٦، 
الصالة : إتمام  به 

في  [العلم]  أهل  واختلف  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
فقالت  الصالة؛  إتمام  المقدار  ذلك  أقام  إذا  المسافر  على  يجب  الذي  المقدار 
القول  هذا  روينا  الصالة.  أتم  عشرة  خمس  إقامة  على  الرجل(٣)  عزم  إذا  طائفة : 

الرأي. وأصحاب  الثوري،  سفيان  قال  وبه  عمر،  ابن  عن 

الشرع.  وبيان   (٣٥٤/٤) األوسط  في  وموجود  اإلشراف،  في  موجود  غير  ثور  (١) أبو 
 .٩٥/١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  على..  أجمع  إذا  الشرع :  وبيان   (٣٥٥/٤) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 
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قول  هذا  الصالة،  أتم  ليلة  عشرة  اثنتي  إقامة  على(١)  عزم  إذا  طائفة :  وقالت 
القول. هذا  إلى  األوزاعي  ومال  أقاويله.  آخر  عمر،  ابن 

قول  وهـذا  الصالة.  أتـم  ليـال  عشـر  مقـام  علـى  عـزم  إذا  طائفـة :  وقالـت 
علي. محمد بن  قال  وبه  صالح]،  الحسن [بن 

قول  هذا  الصـالة،  أتم  عشـرة(٢)  خمس  مـن  أكثر  أقـام  إذا  طائفـة :  وقالـت 
[هذا  أربعًا،  صّلى  أربعـًا  أقام  من  إن  وهو :  خامٌس،  قوٌل  وفيه  سـعد.  الليث بـن 
أجمع  إذا  قال :  حنبل،  أحمد بن  قاله  سادٌس  قوٌل  وفيه  ثور].  وأبي  مالك،  قول 

أتم. ذلك  من  أكثر  يقيم  أن  عزم  وإذا  قصر،  مكتوبة  صالة  لعشرين 
أحدها  أقوال(٣) :  أربع  المسـألة  هذه  في  المسـيب  سـعيد بن  عن  روينا  وقد 
بأرض  نفسـك  وطنت  إذا  قال :  والثالث  مالـك.  كقول  والثاني  الثـوري.  كقـول 

أتم. ثالثًا  المسافر  أقام  إذا  الرابع :  والقول  فأتم.  ثالث(٤)  من  أكثر 
أن  إلى  [ركعتيـن]  ركعتين  يصلـي  المسـافر]  [في  البصري :  الحسـن  وقـال 
بين  فرق  مـن  قول  وهو :  عاشـر،  قوٌل   /٥٧/ وفيـه  األمصار.  مـن  مصـرًا  يقـدم 
وال  حرب  مقام  غير  كان  ما  فكل  الشـافعي :  وقال  خوف.  بغير  والمقام  الخوف 
أعاد،  يتم  لم  فإن  يتم،  أن  أحببت  أربعًا  مقامه  جـاوز  فإذا  قصر،  [حرب]  خـوف 
فيه  [كان]  الـذي  اليوم  وال  قدم،  ثم  سـائرًا  فيه  كان  الذي  اليوم  يحسـب  وليـس 
وبين  بينه  ما  فقصـر  [حرب]  خوف  أو  لحـرب  مقامه  كان  فإذا  سـار،  ثـم  مقيمـًا 
ربيعة بن  عن  ُروي  عشر،  حادي  قوٌل  وفيه  أتم.  جاوزها  فإذا  ليلة،  عشرة  ثماني 

أجمع  إذا  الشرع :  بيان  وفي  إلخ.  على..  أزمع   : (٣٥٥/٤) األوسـط  في  اإلشـراف.  في  (١) هكذا 
إلخ.  على.. 

إلخ.  أتم..  ليلة  عشرة  خمس  ..من  الشرع :  بيان  (٢) في 
روايات.  الشرع :  بيان  (٣) في 

ذلك.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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وعليه  الحضر(١)،  صالة  صّلى  وليلة  يوم  إقامة  أجمع  من  قال :  أبي عبد الرحمن 
الصوم.

وطنه  عن  المسافر  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
لذلك  غاية  ال  السفر،  وصّلى  السفر،  حكم  على  القصر  عليه  يجب  حيث  إلى 
ثم  ووطنًا،  دارًا  الموضع  يتخذ  أو  له،  غاية  ال  مقامًا  يجمع  أن  إلى  قولهم  من 
يجب  الذي(٢)  اإلقامة  وبمعنى  الوطن،  اتخاذ  بمعنى  التمام  إلى  يرجع  هنالك 
األقاويل  هذه  من  وحكي  قيل  ما  أحد  يخرج  قولهم  من  أعلم  وال  التمام،  بها 
فيه  يجب  سـفرًا  عنه  فسـافر  فيه،  ومقيمـًا  وطنـًا  يتخـذه  ببلـد  للمـرء  كان  إذا 

القصر(٣).

وماله : بأهله  سفره  في  المار  باب ١١ -]   (٢٠٧/٢ [(م ٦٦٧، 
له  بقرية  سفره  في  يمر  فيمن(٤)  واختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
أو  لك  أهل  علـى  قدمت  إذا  قال :  أنـه  عباس  ابن  عن  فروينـا  وأهل؛  مـال  فيهـا 
صالته.  أتم  سـفره  في  له  بمزرعة  مـر  إذا  الزهري :  وقـال  الصالة.  فأتـم  ماشـية 
يومه  بها  يقيم  أن  أراد  إذا  الصالة،  أتم  وماله  أهله  فيها  بقرية  مّر  إذا  مالك :  وقال 
قدم  فإن  الثوري :  سـفيان  وقال  عباس.  ابن  بقول  حنبل  أحمد بن  وقـال  وليلتـه. 
الشافعي :  وقال  ركعتين.  فليصّل  قراره  ذلك  يكن  ولم  له  قرية  أو  له  ماشية  على 

نقول(٥). وكذلك  أربع.  مقام  يجمع  لم  ما  ركعتين  [يصّلي] 

القصر.  الشرع :  بيان  (١) في 
التي.  الصواب :  (٢) لعل 

 .٥٧/١٤ - ٥٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
المسافر.  في  الشرع :  بيان  (٤) في 

نقول.  وكذلك  أبو بكر :  قال  الشرع :  بيان  (٥) في 
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عليه،  يستدل  ما  معنى  في  هذا  في  القول  مضى  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
وكان  يتخذه  وطـن  له  يكن  لم  إذا  وأمـا  عنه،  فسـافر  وطن  للمـرء  كان  إذا  وبـه 
حتى  أبدًا  القصـر  معنى   /١٠٨/ علـى  إنه  أحدهما  قـوالن :  فيه  فيخـرج  سـائرًا 
يعتقدها  غاية  لغير  معاشـه  لطلب  حّل  حيثما  إنه  واآلخر :  فيه.  يتم  وطنًا  يتخذه 
الصالة  يقصر  فإنه  لها  خروجـه  يكون  بغاية  حّل  أو  سـافر  وحيثما  الصالة،  أتـم 

السفر(١). بمعنى 

المقيم : المسافر  إمامة  باب ١٢ -]   (٢٠٨/٢ [(م ٦٦٨ - ٦٦٩، 
العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [م ٦٦٨]  [* ش] : 
الصالة. تمام  عليه  أن  اثنتين  من  اإلمام  وسّلم  بالمسافر  ائتم  إذا  المقيم  أن  على 
[فأتم  مقيم  وخلفه  الصالة،  اإلمام  المسـافر   (٢) أمَّ إن  فيه  واختلفوا  [م ٦٦٩] 
وقال  صالتـه.  هو  قضى(٣)  وقـد  يجزيهم،  ال  الثـوري :  سـفيان  فقـال  الصـالة]؛ 
صالة  فإن  أربعًا  ومقيميـن  بمسـافرين  المسـافر  صّلى  إذا  إن(٤)  الرأي :  أصحـاب 
حنبل،  وأحمد بن  الشـافعي،  وكان  فاسـدة،  المقيمين  وصـالة  جائـزة،  المسـافر 

تامة. كلهم  صالتهم  يقولون :  [والنعمان](٥)  وإسحاق، 

 .١٠٨/١٤ - ١٠٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الشرع :  بيان  وفي  األوسط.  من  والتصحيح  أتم،  األصل  في  محققه :  وقال  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

إلخ.  وخلفه..  الصالة  المسافر  اإلمام  أتمَّ 
الشـرع :  بيان  وفي  قضى.  وقد  األصل :  في  محققه :  وقال  قصر،  وقد   : (٣٦٦/٤) األوسـط  (٣) في 

وصالته.  هو  مضى  وقد 
إذا.  الشرع :  بيان  وفي   (٣٦٦/٤) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 

وقاموس  الشـرع  وبيان   (٣٦٦/٤) األوسـط  في  موجود  غير  وهـو  اإلشـراف.  في  (٥) هكـذا 
الشريعة. 
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المسـافر  إمامـة  إن  االتفـاق :  بمعنـى  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
وإن  جائزة.  القصـر؛  صالة  الركعتـان  وهما  وحدها،  نفسـه  صـالة  بالمقيميـن 
صالة  الركعتـان  وهما  وحدهـا،  نفسـه  صالة  المسـافر  بصـالة  المقيـم  صّلـى 
صالة  وأن  جائـزة،  المسـافر  صالة  وأن  المقيم،  يجـزي  ال  ذلـك  أن  القصـر؛ 
اختالفا  الفصول  هذه  في  أعلم  وال  جائزة،  المقيم  صالة  تمامًا  بالمسافر  المقيم 

أصحابنا. قول  في 
القول  أكثر  في  يخرج  أنـه  فمعي  المقيم  صالة  بالمقيم  المسـافر  إتمام  وأمـا 
ألنه  فيها؛  يختلف  المسـافر  وصالة  فاسـدة،  المقيم  صالة  إن  أصحابنا :  قول  من 
وال  البدل،  عليه  يرى  وبعـض  الزيادة،  تضره  لم  المسـافر  بصالة  صالته  أتـّم  إذا 
نفالً  يكون  أن  إما  بد  ال  ألنه  أربعًا؛  المسـافر  بصالة  المقيم  صالة  تمام  لي  يبين 
باطال  زيادة  كان  وإن  بالنفل،  يقـوم  ال  فالفرض  فرضًا  يكون  أن  وإما  فعلـه،  مـن 

بالباطل(١). يقوم  ال  فالحق 

رجع  ثم  سـفر  إلى  خرج  من  باب ١٣ -]   (٢٠٨/٢ - ٢٠٩ [(م ٦٧٠ - ٦٧١، 
يذكرها : لحاجة 

فقصر  خرج  مسافر  في  واختلفوا  اإلشراف :)  كتاب  (من  [م ٦٧٠]  [* ش] : 
ألنه  الصالة؛  يتم  الثوري :  سـفيان  فقال  فرجع؛  حاجة  ذكر  ثم  الصلـوات  بعـض 
يخرج  حتى  رجع  إذا  الصالة  يتم  مالك :  وقال  الصالة.  فيه  يقصر  سفرًا  يبلغ  لم 
أن  إال  يقصر  الشـافعي :  وقال  القريـة.  بيوت  ويجاوز  بيتـه  من  الثانيـة(٢)  فاصـالً 
وقال  إلـّي.  أحب  كان  أتم  ولو  أربعًا،  أهله  في  المقام  رجوعه  في  نوى(٣)  يكون 

 .٣٠٩/٢١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٨٢/١٤  .١٥٩/١٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بيته.  باب  من  فاصًال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

قام.  رجوعه  في  يكون  أن  إال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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«إذا  عبـاس :  ابن  لحديث  أهـل؛  لـه  كان  إذا  إال  مسـافر،  هـو  حنبـل :  أحمد بـن 
فأتم». ماشية(١)  أو  لك  أهل  على  قدمت 

أبو بكر : قال 
قبل  الصلوات  بعض  صلَّى  وقد  لسفره  تاركًا  يرجع  أن  له  بدا  فإن  [م ٦٧١] 
ويتم  صّلى،  التي  صالته  تمت  قال :  الثوري  سفيان  فإن  الرجوع؛  في  له  يبدو  أن 
مذهب  يشـبه  وهذا  الصـالة.  إليـه  يقصـر  ال  فيمـا  كان  إذا  مرجعـه  فـي  الصـالة 

أبو ثور. قال  وبه  الشافعي، 
كان  إن  قال :  أنه  البصري  الحسن  عن  روينا  وقد  نقول.  كذلك  أبو بكر :  قال 
األوزاعي :  وقال  صالته.  تمت  فقد  وإال  الصالة،  تلك  أعاد  الصالة(٢)  وقت  فـي 
بدا  ثم  [ركعتين]،  ركعتين  والعصر  الظهر  فصّلى  أميال  عشـرة  [فسار]  سـافر  إذا 

ركعتين. ركعتين  الصالتين  تلك  يتم  أهله  إلى  يرجع  أن  له 
به  يجب  سـفرا  يريد  خرج  إذا  إنـه  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
يصلي  أن  قبل  الرجعة  أجمع  ثم  الخروج،  بمعنى  شيئًا  فقصر  بلده  عمران  من  القصر 
أن   /٧٩/ قبل  ذلك  على  صّلى  ومـا  الصالة،  يتم  أنه  القصر  به  يجب  الـذي  السـفر 
إذا  اإلعادة  عليه  قيل :  وقد  قولهم.  عامة  في  تام  فهو  القصر  صالة  من  الرجعة  يجمع 
السفر  إلى  الرجعة  على  يعزم  حتى  يتم  فهو  يسافر  أن  أراد  وإذا  يسافر،  أن  قبل  رجع 
االتفاق  بمعنى  القصـر،  عليه  كان  وسـار  سـافر  رجع  فإذا  القصر،  بـه  يجـب  سـفرًا 
الذي  السفر  إلى  نيته  حول  ولو  أراد  ـ  لعله  ـ  بيته  دخل  ولو  يسر  لم  كان  وما  األول، 

مسافرًا(٣). يسير  حتى  التمام  على  فهو  وطنه  من  خارجًا  كان  ولو  به،  يقصر 

فأتم.  ماشيتك  أو  أهلك  قدمت  إذا  الشرع :  بيان  (١) في 
صالّها.  صالة  وقت  الشرع :  بيان  (٢) في 
 .٧٩/١٤ - ٨٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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وصاحب  والمّالح  المكاري  بـاب ١٤ -]   (٢٠٩/٢ - ٢١٠ [(م ٦٧٢ - ٦٧٣، 
الصالة : يقصرون  السفينة 

أهل  واختلف  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [م ٦٧٢]  [* ش] : 
فقالت  الصـالة؛  تحضرهم  السـفينة  وصاحب  والمـكاري،  المـّالح،  فـي  العلـم 
وأبي  الحسـن،  وابن  الشـافعي،  قول  هذا  سـافروا،  إذا  الصالة  يقصرون  طائفة : 
[في]  وقال  الصالة.  يتم  [بيته]  السـفينة  كانت  إذا  المّالح :  في  أحمد  وقال  ثور. 

يقصر. السفر :  في  دهره  الذي  المكاري 

أو  يومًا  به  أقام  ثم  والميلين  الميل  القرية  من  خرج  فيمن  واختلفوا  [م ٦٧٣] 
الجمعة.  فيـه  تجب  ما  حد  عـن(١)  يخرج  حتى  يقصـر  ال  مالـك :  فقـال  يوميـن؛ 

البيوت. عن  برز  إذا  الشافعي  قول  في  ويقصر 

األوطان  عن  السفر  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
اتخذ  إذا  ذلـك  مثل  تخرج  األوطان  وأن  بحـر،  أو  بر  فـي  سـواء  واإلسـكان 
فيه  ويتم  بحـر،  أو  بر  في  سـكنه  فهو  سـكنًا  أو  وطنًا  المواضع  مـن  موضعـًا 
بمستقرة  ليست  ألنها  وطنًا؛  السفينة  تكون  أن  ـ عندي ـ  يخرج  وال  الصالة، 
والسـفر  الحضر  في  ووعاء  لـه  ظرف  هي  وإنمـا  موضع،  دون  موضـع  فـي 
أو  األوطان  اتخذ  لمن  وعليه  للمسـافر،  يحب  فيما  القول  مضى  وقد  سـواء، 
ما  ذكر  في  داخلة  الفصـول  فهذه  التمام،  أو  القصر  ثبـوت  معنى  مـن  قطعهـا 

اهللا(٢). شاء  إن  مضى 

الجمعة.  فيه  يجب  ما  حد  إلى  يخرج  ..حتى  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١١٧/١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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سـفر  في  صـالة  نسـي  مـن  بـاب ١٥ -]   (٢١٠/٢ - ٢١١ [(م ٦٧٤ - ٦٧٥، 
حضر : في  فذكرها 

أن  على  العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  الكتاب  (ومـن  [م ٦٧٤]  [* ش] : 
ما  إال  الحضـر،  صالة  عليه  أن  السـفر  فـي  فذكرها  حضـر  في  صالة  نسـي  مـن 

/٢٠١/ البصري.  الحسن  [عن]  فيه  اختلف 
فقال  الحضر؛  في  فذكرها  السفر  في  صالة  نسي  فيمن  واختلفوا  [م ٦٧٥] 
وأصحاب  والثـوري،  ومالـك،  أبي سـليمان،  وحماد بـن  البصـري،  الحسـن 
األوزاعي :  وقـال  عليه.  فرضـت  كانت  [كما]  السـفر  صالة  يصليهـا  الـرأي : 
[بقول]  يقول  قبـل  كان  وقد  قوليه،  آخـر  الشـافعي  قال  وبه  [أربعـًا].  يصليهـا 
عن  روينا  وقد]  ثور.  [وأبو  وإسحاق،  أحمد،  قال  األوزاعي  قال  وكما  مالك. 
قال :  السفر،  في  فذكرها  الحضر  في  صالة  نسي  من  قال :  أنه  البصري  الحسن 
صّلى  الحضر  في  فذكرها  السفر  في  صالة  نسي  وإذا  السـفر،  صالة  يصليها(١) 

الحضر. صالة 
من  ذكرنا  قد  ألنـا  المسـألة؛  هذه  في  قوله  يختلف  والحسـن  أبو بكر :  قـال 

والثوري. مالك،  قول  قوله  وافق  ما(٢)  عنه  يونس  رواية 
في  صالة  نسـي  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
الحضر  في  وقتها  فوت  بعد  السفر  موضع  في  وذكرها  وقتها،  فات  حتى  الحضر 
كان  وقد  السـفر،  في  وذكرها  الحضر  في  نسـيها  وإن  حضر.  صالة  يصليهـا  أنـه 
الحضر.  صالة  يصلي  قال :  من  فقال  السفر  حد  ودخل  شيء،  وقتها  من  عليه  بقي 

السفر. صالة  يصلي  قال :  من  وقال 

الحضر.  فليصليها  الحضر  صالة...في  فليصليها  السفر  في  ..فذكرها  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  وافق..  عندما  ..يونس  الشرع :  بيان  (٢) في 
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الحضر  في  ذكرها  ثم  السفر،  في  وقتها  فانقضى  السفر  في  صالة  نسي  وإذا 
في  نسـيها  وإن  اختالفًا.  ذلـك  في  أعلم  وال  السـفر،  صـالة  يصليهـا  [فـ] ـإنـه 
فوت  بعد  ذكرها  ثم  أوقاتهـا،  من  وقت  وعليه  الحضر،  في  دخل  حتـى  السـفر 
في  أعرف  وال  السـفر،  صالة  يصلي  [فـ] ـإنه  السـفر  في  أو  الحضر  فـي  وقتهـا 

اختالفًا(١). ذلك 

 .٢٠١/١٢ - ٢٠٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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القيام : عن  عجز  إذا  جالسًا  المريض  صالة  باب ١ -]   (٢١٢/٢ [(م ٦٧٦ - ٦٧٧، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 

جالسًا». وصّلى(١)  األيمن  شقه  فجحش  فرس  عن  «سقط 
يصلي  أن  القيام  يطيق  ال  مـن  فرض  أن  على  العلم  أهـل  وأجمـع  [م ٦٧٦] 

جالسًا.
إذا  مهران :  ميمون بن  فقال  جالسـًا؛  يصلي  أن  له  فيمن  واختلفـوا  [م ٦٧٧] 
إذا  وزادا :  وإسـحاق،  أحمد،  قال  وبه  قاعدًا.  فيصلي  لدنياه  يقوم  أن  يسـتطع  لم 
ما  أحسن  مالك :  وقال  جالسًا.  صلى  عليه  يشـتد  أو  مرضه(٢)  في  يزيده  قيامه  أن 
[له]  القيام  عليه  يشتد  حتى  منه  وبلغ  وأتعبه،  عليه  شق  إذا  المريض  في  سمعت 
المحتملة  المشقة  ببعض  [الصالة]  أطاق  إذا  الشـافعي :  وقال  جالسـًا.  يصلي  أن 
المشقة  كانت  إذا  بالقعود  أمر  وإنما  عليه،  فرض  كما  إال(٣)  يصلي  أن  له  يكن  لم 

بحال. القيام  على  يقدر  ال  كان  أو  محتملة،  غير 

فصّلى.  الشرع :  بيان  (١) في 
وهنًا.  يزيده  قيامه  كان  إذا  الشرع :  وبيان   (٣٧٣/٤) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

عليه.  فرض  كما  إال  جالسًا  يصلي  ..أن  الشرع :  بيان  (٣) في 
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قوله  إال  حكي،  ما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
باألعمال  يكون  الدنيا  ألمور  القيام  فإن  دنياه؛  ألمر  يقوم  أن  يسـتطع  لم  إذا  مطلقًا 
ما  وأرخص  األعمـال،  على  يقدر  ال  من  الصـالة  يطيق  وقد  عليهـا،  والقـدرة  لهـا 
المشقة  تكون  أن  ذلك  وتأويل  قاعدًا،  صّلى  للصالة  القيام  عليه  شق  إذا  إنه  قيل : 
ويقدر  يحفظها  وقد  صالته،  حفظ  عن  به  يشتغل  لشغل  أو  الوقت،  في  يحتملها  ال 
ذلك  آلمه  فإذا  بالقيـام،  ذلك  في  عليه  يتولد  ضـرر  لخوف  أو  القعود،  فـي  عليهـا 
ذلك  لمعنى  صالتـه  يحفظ  لـم  أو  صالته،  حفـظ  ولـو   /١٩٧/ يحتملـه  ال  ألمـًا 
صالته؛  وحفظ  ذلك  احتمل  ولو  عليـه،  تولد  مضرة  خاف  أو  احتمله  ولـو  األلـم، 

االختالف(١). فيه  يجري  فلعله  ذلك  سوى  وما  القيام،  موضع  هذا  كان  ألنه 

الجالس : صالة  صفة  باب ٢ -]   (٢١٣/٢ [(م ٦٧٨ - ٦٧٩، 
صفة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [م ٦٧٨]  [* ش] : 
ذلك  وروي  متربعًا،  قيامه  حال  في  يكون  طائفة :  فقالت  قاعدًا؛  المصلي  جلوس 
والنخعي،  عطـاء،  قـول  وهو  ومجاهد،  سـيرين،  وابـن  وأنس،  عمـر،  ابـن  عـن 
متربعًا  الصالة  وكره  وإسحاق.  وأحمد،  والشافعي،  والثوري،  جبير،  وسـعيد بن 

والنخعي. عطاء،  عن  فيه  واختلفوا  عنه.  ُروي  فيما  مسعود  ابن 
متربع،  وهو  ويركع  متربعًا،  جلوسـه  يكون  الثوري :  سـفيان  وقال  [م ٦٧٩] 
أحمد،  وقـال  الثـوري.  سـفيان  قـول  هـذا  رجلـه(٢)،  ثنـى  يسـجد  أن  أراد  فـإذا 

القائم. يركع  كما  رجليه  ثنى  يركع  أن  أراد  إذا  وإسحاق : 
يقعد  قاعدًا  المصلي  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 

 .١٩٧/١٤ - ١٩٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
رجليه.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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وأولى  القعود،  من  أمكنه  كما  القيام  يمكنه  لم  إذا  لها  قيامه  موضـع  في  لصالتـه 
لم  فإذا  القيام،  صالة  من  الصلوات  سـائر  في  للتحيات  يقعد  كما  عندهم  القعود 
في  يتربع  وال  ركبتيه،  على  يركـد(١)  أن  قولهم :  في  القعود  فأحسـن  ذلك  يمكنـه 
ويرفع  إليتيه،  على  يقعد  أنه  فأحسب  ركبتيه  على  يجثو  أن  يمكنه  لم  فإن  قعوده، 
يمد  أن  من  أحسـن  حينئذ  تربع  ذلك  يمكنه  لـم  فإذا  التربع،  من  أحسـن  ركبتيـه 

هذا(٢). بعد  أمكنه  كما  فيقعد  وإال  أحدهما،  أو  رجليه 

القيام  عـن  يعجـز  مـن  صـالة  بـاب ٣ -]   (٢١٣/٢ - ٢١٤ [(م ٦٨٠ - ٦٨٢، 
والجلوس :

ابن  عن  روينا  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [م ٦٨٠]  [* ش] : 
وصّلى  إيماء.  يومـئ  فمضطجعًا  قاعدا  يصلي  أن  يسـتطع  لم  إن  قال :  أنـه  عمـر 
أحمد،  [قال]  و  والشافعي.  والثوري،  قتادة،  قال  وبه  مضطجعًا،  كذلك  النخعي 

عليه(٣). وتيسر  قدر  ما  قدر  على  يصلي  وإسحاق : 
يصلي  العكلي :  الحارث  وقال  ويومئ.  مضطجعًا  يصلي  الرأي :  أصحاب  وقال 

أصل  والّدال  والكاف  الراء  فارس :  ابن  قال  وقد  السياق،  يناسب  معنى  اللغة  كتب  في  أجد  (١) لم 
القوم  وركد  استوى،  الميزان  وركد  الريح،  وركدت  سكن،  الماء  ركد  يقال :  سكون،  على  يدّل 
إحداهن  قعدت  إذا  الجواري  َتَراَكَد  قولهم :  فأما  مملوءة،  ركود  وجفنة  وهدؤوا،  سكنوا  ركودًا 
اللغة،  (مقاييس  األصل  عن  شاذ  فهو  صح  إن  فهذا  صاحبتها؛  إلى  قاعدة  نزت  ثم  قدميها  على 
ما  إلى  أقرب  هـو  شـاذًا  فارس  ابن  اعتبره  الذي  األخير  المعنى  ولعـل   .(٤٣٣/٢ ركـد،  مـادة 
ال  عليهما  المرء  يقـف  أن  الركبتين  على  بالركد  المقصـود  أن  لي  يظهر  والذي  بصـدده،  نحـن 
ركبتيه  إلى  قدميه  من  سـاقاه  تكون  بحيث  ركبتيه،  على  جالس  هو  وال  قدميه  علـى  واقـف  هـو 

واهللا أعلم. الوقوف،  هيئة  على  ممدودة  جسمه  وبقية  خلف  إلى  مبسوطتين 
 .٣٠٤/٤ الطالبين،  منهج  الشقصي :   .٢٠٠/١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

عليه.  يسير  قدر  على  ..وإسحاق :  الشرع :  بيان  (٣) في 
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أبو ثور(١).  قـال  وبه  إيماء.  برأسـه  ويومئ  القبلة،  يلي  مما  رجليه  ويجعـل  مسـتلقيًا 
ظهره. على  أو  جنبه،  على  صّلى  قاعدًا  يصلي  أن  يستطع  لم  إذا  مالك :  وقال 

لم  فإن  قائمًا  « صـل  قال :  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينـا  أبو بكـر :  قـال  [م ٦٨١] 
نقول. وبه  َجْنب(٢)».  فعلى  تستطع  لم  فإن  فقاعدًا،  تستطع 

مسـتلقيًا  صّلى  جنبه  على  يصلي  أن  يقـدر  لم  فإن  أبو بكـر :  قـال  [م ٦٨٢] 
طاقته. قدر  على  القبلة  في  رجاله 

على  صّلى(٣)  من  الصالة،  في  أصحابنـا  قول  في  يخرج  إنه  أبو سـعيد :  قال 
جنبه  فعلى  األيمـن  جنبه  علـى  يسـتطع  لم  فإن  للقبلـة،  مسـتقبالً  األيمـن  جنبـه 
وتكون  قفـاه،  على  مسـتلقيًا  صّلى  األيسـر  جنبه  على  يسـتطع  لم  فـإن  األيسـر، 
فعل  القبلة  يستقبل  حتى  رأسه  يرفع  أن  قدر  وإن  مستقبالً،  القبلة  يلي  مما  رجاله 
إن  مخير  إنه  القـول :  بعض  في  أن  وأحسـب  أمكنه،  فما  يسـتطع  لم  وإن  ذلـك، 

   f    e﴿  : 8 قوله  في  أصح  جنبه  وعلى  مسـتلقيًا  قفاه  على  صّلى  شـاء 
وقد  الصالة.  معنى  في  فهـذا   (١٩١ عمـران :  (آل   ﴾k    j      i    h    g
التأويل؛  معنى  في  حال  على  جنبه  على  مستلق  النائم  إن  القول :  معنى  في  يخرج 
 /٢٠٣/ نام  ولـو  جنبه»(٤)،  يضع  الوضوء :  «حتـى  موضع  فـي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقـول 

جنبه(٥). وضع  قد  كان  مستلقيا 

الثوري.  الشرع :  وبيان   (٣٧٨/٤) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
جنبك.  فعلى  تستطع  لم  فإن  قائمًا،  صل  الشرع :  بيان  (٢) في 

األصل.  في  (٣) هكذا 
رقم ٥٩٣،  السـاجد،  نوم  في  ورد  ما  باب  الكبرى،  (الُسـنن  بلفظه  عباس  ابن  عن  البيهقي  (٤) رواه 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  قال :  جده  عن  أبيه  عن  شـعيب  عمرو بن  عن  الطبراني  ورواه   ،(١٢١/١
باب  األوسـط،  (المعجم  الوضوء  فعليه  جنبه  وضع  فإذا  عليه  وضوء  فال  جالس  وهـو  نام   مـن 

.(١٥٢/٦ رقم ٦٠٦٠،  محمد،  اسمه  من 
 .٢٠٣/١٤ - ٢٠٤ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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شـيء  على  المريض  سـجود  بـاب ٤ -]   (٢١٤/٢ - ٢١٥ [(م ٦٨٣ - ٦٨٤، 
وجهه : إلى  يرفع 

العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [م ٦٨٣]  [* ش] : 
ويسجد. يركع  أن  إال  الصالة  تجزيه  ال  والسجود  الركوع  على]  [القادر  أن  على 
إيماء،  يومئ  أن  أحدهمـا  قوالن :  ففيها  السـجود؛  عن  عجـز  فـإن  [م ٦٨٤] 
وابن  مسعود،  ابن  عن  القول  هذا  ُروي  عليه،  ليسـجد  شـيئًا  وجهه  إلى  يرفع  وال 
برأسـه  يومئ  والثوري :   /١٨٥/ عطاء،  وقال  وأنس.  عبد اهللا،  وجابر بـن  عمـر، 
أحب  اإليماء  أبو ثـور :  وقال  شـيئًا.  جبهته  [إلى]  يرفع  ال  مالك :  وقـال  إيمـاء. 
يضع  أن  بعضهم  ورخص  أجزأه.  عليه  فسجد  شيئًا  وجهه(١)  إلى  رفع  وإن  إلـّي، 
عن  وروي  الشافعي.  قول  هذا  شـيئًا،  وجهه  إلى  يرفع  وال  عليها،  يسـجد  مخدة 
وقال  المخدة.  أو  الوسـادة  على  السـجود  في  الرخصة(٢)  سـلمة  وأم  عباس،  ابن 
على  يسجد  اشتكى  إذا  أنس  وكان  أبي ثور.  قول  من  نحوًا  [وإسحاق] :  أحمد، 
اإليماء.  من  إلـّي  أحب  هو  وقال :  المرفقة،  على  السجود  أحمد  واختار  مرفقه. 

الرأي. أصحاب  عند  المرفقة]  [على  السجود  ويجزئ  إسحاق.  قال  وكذلك 
لعذر :  قاعدًا  المصلي  في  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
أو  مسـجد  في  يصلي  أن  إال  السـجود،  أمكنه  ولو  صّلى  ما  حيث  إيماء  يومئ  إنه 
ما  على  مصّلى  أو  مسـجد  غير  في  يسـجد  قال :  من  وقال  يسـجد.  فإنـه  مصّلـى 
له  يرفع  أو  نفسه،  إلى  يرفعه  لم  إذا  األرض  أنبتت  ومما  السجود،  عليه  له  يجوز 
األرض،  أنبتت  ما  على  القائم  المصلي  كسـجود  ويسجد  فراش،  أو  وسـادة  من 
ذلك  لثبوت  عذر  ألنه  األرض؛  غير  على  ـ  لعله  ـ  أنبتت  ما  فعلى  يمكنه  لم  فإن 

إلخ.  عليها..  ويسجد  يسجد  بعضهم  ورخص  أجزأه.  عليه  ويسجد  شيئًا  جبهته  الشرع :  بيان  (١) في 
المسجد.  أو  الوسادة  على  السجود  في  الرجعة  الشرع :  بيان  (٢) في 
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لثبوت  عنه  التحـول  يمكنه  ال  أو  تحويلـه  يمكن  ال  أن  العـذر  ومن  العـذر،  فـي 
في  أصح  القول  هذا  أن  وعندي  الصالة،  في  عليه  السجود  وثبوت  عليه،  الصالة 
وال  والقعود،  القيام  فرض  كثبوت  السـجود  فرض  ثبوت  بمعنى  األحكام  معنـى 

بعذر(١). إال  الفرائض  من  شيء  يزول  ال  كما  لعذر،  إال  يزول 

مستلقياً : عينيه  يعالج  من  صالة  باب ٥ -]   (٢١٥/٢ - ٢١٦ [(م ٦٨٥، 
يعالج  المرء  فـي  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
فأرسـل  عينيه،  معالجة  عباس  ابن  أراد  قائمًا.  إال  يجزيه  ال  طائفة :  فقالت  عينيه؛ 
انت  إن(٢)  قال :  [فكلهم]  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  وغيرهم  هريرة،  وأبي  عائشة  إلى 
عبيد اهللا بن  ذلك  وكره  عينيه.  معالجة  فترك  بالصالة  تصنع  كيف  السـبع  في  مت 
وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  واألوزاعي.  أنس،  ومالك بن  وائل،  وأبو  عتبة،  عبد اهللا بـن 

الرأي. وأصحاب  زيد  جابر بن  قول  هذا  مستلقيًا،  يصلي  أن  يجزيه  أن 
يجزيه. ال  أبو بكر :  قال 

لذلك  اإلجازة  معنى  أصحابنا  قـول  في  يخرج  كأنه  معي،  أبو سـعيد :  قال 
بالخوف  أن  ثبت  وقد  البصر،  على  خوف  موضع  ألنه  االتفاق؛  معنى  يشبه  بما 
وتعالى :  تبـارك  اهللا  قال  ما  ذلك  مـن  موضعها،  عن  وتتحول  الفرائـض  تـزول 
بالقيام  الصالة  فرض  كان  وقـد   ،(٢٣٩ (البقـرة :   ﴾.    -   ,   +   * ﴿
المشي  إلى  القيام  فرض  زوال  الخوف  فبعلة  الزمًا،  والركوب  المشي  غير  على 
وكذلك  القعود،  ضرب  وركوبه  فراكبًا،  يطق  ولم  خاف  فإذا  أطلق،  مما  والسعي 

 .١٨٤/١٤ - ١٨٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
في  مت  إن  أرأيت  الشرع :  بيان  وفي  السـبع.  هذه  في  مت  إن  أرأيت   : (٣٨٣/٤) األوسـط  (٢) في 

السبع. 
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فرض  إلى  وانحط  القيام،  فرض   /٢٠٩/ المعاني  بهذه  زال.  إذا  بمعدوم  ليس 
عن  تحول  كما  بالقعود  األمر  يكن  لـم  إذا  تمام،  إلى  بذلك  يتحـول  أن  القعـود 

القعود(١). في  األمر  كان  إذا  القعود  إلى  القيام 

الحائض : عن  الصالة  فرض  إسقاط  باب ٦ -]   (٢١٦/٢ [(م ٦٨٦ - ٦٨٧، 
قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 

الصالة». فدعي  الحيضة  أقبلت  أبي حبيش(٢) :  «إذا  بنت  لفاطمة 
أيام  في  عليهـا  صالة  ال  الحائـض  أن  علـى  العلـم  أهـل  وأجمـع  [م ٦٨٦] 

القضاء. عليها  يجب  [[فال]](٣)  حيضها، 
حيضها  أيام  [في]  تفطره  الـذي  الصوم  قضاء  عليهـا  أن  وأجمعـوا  [م ٦٨٧] 

رمضان. شهر  في 
قول  معنـى  علـى  ثابـت  كلـه  هـذا  فـي  قولهـم  أن  معـي  أبو سـعيد :  قـال 

أصحابنا(٤).

بالصالة : الصبيان  أمر  باب ٧ -]   (٢١٧/٢ [(م ٦٨٨ - ٦٨٩، 
قـال :  «علموا  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديـث  جـاء  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 

عشر». ابن  [عليها]  واضربوه  سبع  ابن  الصالة  الصبي 
نقول. وبه  وإسحاق.  وأحمد،  واألوزاعي،  مكحول،  بهذا  وقال  [م ٦٨٨] 

 .٢٠٩/١٤ - ٢١٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
جحش.  الشرع :  بيان  (٢) في 

القضاء.  عليها  فيجب  الشرع :  وبيان   ،(٣٨٤/٤) واألوسط  اإلشراف،  (٣) في 
 .٣٤٩/٥٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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إذا  [يعلم]  يقوالن :  سيرين  وابن  عمر،  ابن  فكان  فيه؛  اختلف  وقد  [م ٦٨٩] 
وقال  أثغر(٢).  إذا  بالصالة  يؤمر  ومالك :  النخعي،  وقال  شماله(١).  من  يمينه  عرف 

مهران. ميمون بن  قال  وبه  عقلها.  إذا  [يؤمر]  الزبير :  عروة بن 
عن  أصحابنا  قول  في  الرواية  من  هذا  مثل  جاء  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ثمان،  ابن  قال :  من  وقال  سـنين.  سـبع  ابن  بالصالة  يؤمر  الصبي  إن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
على  الصالة  قال :  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  وجاء  عشـر(٣).  ابن  عليها  ويضرب 
على  به  يسـتدل  فمتى  هذا  معنى  ثبت  فإذا  أطاق(٤).  من  على  والصيام  عقل،  من 
من  هذا  وأشـباه  األرض،  من  والسـماء  شـماله،  من  يمينه  عرف  إذا  الصبي  عقل 
أجازه  من  أجازه  الذي  التجويز  معنى  في  عقله  في  استفهامه  من  به  يراد  ما  معنى 
به  يراعى  فإنما  يطيق،  ال  ما  فيكلف  يعقله،  ال  بشيء  يؤمر  أن  يستقيم  وال  منهم، 
ويؤمر  له،  وإطاقته  بذلك  عقله  به  يرجى  ما  أحوال  بها  واألمر  للصالة  التعليم  في 

إطاقته(٦). عند  بفعله(٥) 

من  على  يجب  الذي  البلوغ  حد  باب ٨ -   (٢١٧/٢ - ٢١٩ [(م ٦٩٠ - ٦٩١، 
والحدود]. الفرائض  بلغه 

يساره.  من  الشريعة :  وقاموس  الشرع  وبيان   (٣٨٦/٤) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
أتقن.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

عن  سـبرة  الربيع بن  عبد الملك بن  عن  أبو داود  روى  وقد  سـنين،  الثمان  بلفظ  حديثا  أجد  (٣) لم 
سنين  عشر  بلغ  وإذا  سنين  سبع  بلغ  إذا  بالصالة  الصبي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  «مروا  قال  قال  جده  عن  أبيه 
بالصالة  أوالدكم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  «مـروا  قال  قال :  عمرو  عبد اهللا بن  وعـن  عليهـا».  فاضربـوه 
(ُسـنن  المضاجع»  في  بينهم  وفرقوا  عشـر  أبناء  وهم  عليها  واضربوهم  سـنين  سـبع  أبناء  وهم 

.(١٣٣/١ رقم ٤٩٤ - ٤٩٥،  بالصالة،  الغالم  يؤمر  متى  باب  الصالة،  كتاب  أبي داود، 
 .٥٥٣ المسألة  في  عزوه  (٤) تقدم 

بعقله.  الشرع :  بيان  (٥) في 
 .١٠٥/١٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٧/١٠ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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الوقت : خروج  بعد  يفيق  عليه  المغمى  باب ٩ -]   (٢١٩/٢ - ٢٢٠ [(م ٦٩٢، 
من  عليه  المغمى  يقضـي  فيما  واختلفـوا  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [* ش] : 
وطاووس،  عمر،  ابن  قال  كذلك  عليه،  قضاء  ال  طائفة :  فقالت  أفاق؛  إذا  الصالة 
وقالت  ثور.  وأبو  والشافعي،  ومالك،  وربيعة  والزهري،  سيرين،  وابن  والحسن 
وعمران بن  ياسر،  عمار بن  عن  القول  هذا  ُروي  كلها،  الصلوات  يقضي  طائفة : 

[وإسحاق](١). حنبل،  وأحمد بن  عطاء،  قال  وبه  الحصين، 
النخعي،  قـول  هذا   /٢٣٥/ وليلتـه،  يومـه  صالة  يقضـي  فرقـة(٢) :  وقالـت 
إذا  مرة :  فقال  الثوري؛  عن  فيه  واختلف  وإسحاق.  وحماد،  [والحكم]،  وقتادة، 
قال  وبه  يقض.  لم  ذلك  من  أكثر  عليه  أغمي  وإن  قضى،  وليلة  يومًا  عليه  أغمي 
عليه  المغمى  في  يعجبه  كان  إنه  الثوري :  عن  [الفريابي]  وقال  الرأي،  أصحاب 
إن  األنصاري :  ويحيـى  وقتادة،  الزهري،  وقال  وليلـة.  يومًا  [صـالة]  يقضـي  أن 
وقال  والعشـاء.  المغرب  صّلى  ليالً  أفاق  وإن  والعصر،  الظهر  صّلى  نهارًا  أفـاق 
قبل  أفاق  وإن  والعصـر،  الظهر  صّلـى  بركعة  المغرب  قبـل  أفـاق  إن  الشـافعي : 
النهار  من  وعليه  أفاق  إذا  مالك :  وقال  والعشـاء.  المغرب  صّلى  بركعة  الفجر(٣) 
الظهر  صّلى  الشـمس  غروب  قبل  العصر  مـن  وركعة  الظهر  فيه  يصلي  مـا  قـدر 
العصر،  صّلـى  أحدهما  فيـه  يصلي  مـا  قدر  إال  يفـق  لـم  وإن  جميعـًا،  والعصـر 
كذلك. والعشاء  المغرب  صالة  في  الفجر  طلوع  قبل  إفاقته(٤)  في  عنده  والجواب 

الصواب؛  ولعله  الشرع،  وبيان   (٣٩٢/٤) األوسـط  في  موجود  غير  وهو  اإلشـراف.  في  (١) هكذا 
الثالثة.  الفرقة  في  إسحاق  قول  لمجيئ 

ثالثة.  فرقة  الشرع :  بيان  (٢) في 
المغرب.  الشرع :  بيان  (٣) في 

والجواز  العصر  صّلى  أحدهما  فيـه  يصلي  ما  قدر  إال  يبق  لم  ولو  ..جميعًا،  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 
إلخ.  طلوع..  قبل  إقامته  في  عنده 
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االختالف،  من  هذا  حسب  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
أنه  وذلك  منصوصـة،  تكن  لم  وإن  االختـالف،  معنى  في  داخلة  أشـياء  فـي  إال 
صالة  إال  فيـه،  عليه  أغمي  مما  شـيء  في  عليه  إعـادة  ال  إنه  قولهـم :  مـن  يشـبه 
إذا  األول  في  وكذلك  يصليها،  ما  بقدر  فيها  أفاق  صالة  أو  وقتها  في  عليه  أغمي 

وصّلى. توضأ  قام  لو  بقدر  وقتها  من  مضى  أن  بعد  من  وقتها  في  عليه  أغمي 
من  وقته  فـي  عليه  أغمي  مـا  اإلعادة  عليه  إن  ـ :  مجمـالً  ـ  قـال  مـن  وقـال 
صالة،  وقت  في  عليه  أغمـي  وكأنه  تفسـير،  بغير  وقته  في  أفاق  وما  الصلـوات، 
صالة  وقت  في  أفـاق  وإذا  أفاق،  إذا  إعادتها  عليـه  كان  وقتها  فـي  كان  مـا  كائنـًا 

ذلك. سوى  فيما  عليه  إعادة  وال  لها،  الصالة  فعليه 
ذلك،  من  أكثر  عليه  أغمي  ولو  وليلة،  يوم  صالته  إعادة  عليه  قال :  من  وقال 
في  عليه  أغمي  ما  جميع  إعـادة  عليه  قال :  من  وقال  بقي.  فيما  عليـه  إعـادة  وال 
هذا  في  داخل  فهـو  كله،  ذلك  قولهم  من  كان  فمـا  الصلوات.  جميع  فـي  وقتـه 

والتشديد(١). الترخيص  بمعنى 

ال  وليلة  يـوم  من  واحدة  صالة  عليـه  مـن  بـاب ١٠ -]   (٢٢١/٢ [(م ٦٩٣، 
بعينها : يعرفها 

يعرفها  ال  واحدة  صالة  عليه  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
وليلة.  يـوم  صالة  يصلي  وإسـحاق :  وأحمد،  والشـافعي،  مالك،  فقـال  بعينهـا؛ 
كان  إن  ينوي  أربعًا،/١٦٦/  يصلي  ثم  المغرب  ثم  الفجر  يصلي  الثوري :  وقال 

بإقامة(٢). أربعًا  يصلي  األوزاعي :  وقال  العشاء.  أو  العصر  أو  الظهر 

 .٢٣٤/١٤ - ٢٣٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
تامة.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
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يعرفها  ال  صالة  بدل  عليه  كان  إذا  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أبو سعيد :  قال 
علمها،  إلى  بلغ  فإن  عليه،  التي  وهي  صالة  بدل  عليه  إنما  فمعي  الصلوات  من 
يكون  وال  عليه،  مما  االحتياط  في  يخرج  حتى  التحري  من  بد  له  يكـن  لـم  وإال 
فإذا  وليلة،  يوم  صـالة  كلهن  الصلوات  يصلي  يكون  أن  إال  االعتبـار،  في  ذلـك 
وصالة  والمغرب،  الفجر  إعادة  من  قال :  ما  أبصر  وال  الريب.  من  يخرج  احتاط 
في  القصد  على  إال  يكـون  ال  البدل  ألن  األربـع؛  من  كان  ما  بهـا  ينـوي  واحـدة 
معنى  في  القـرآن  قراءة  فيها  يلزمـه  اآلخرة  العشـاء  صالة  وال(١)  قولهـم،  بعـض 
فيختلف  القرآن،  قـراءة  فيهما  ليس  والعصر  الظهر  وصـالة  قولهم،  من  االتفـاق 

.(٢) ـ عندي ـ  الوجه  هذا  من  هذا 
إذا  أنه  وذلك  ذلك،  معي  يخرج  فلعله  األوزاعي  إلـى  المضاف  القول  وأمـا 
إن  واعتقد  القرآن،  من  شـيئًا  فيهن  يقرأ  ولم  ركعات،  أربع  وصّلى  الفجـر  صّلـى 
اآلخرة  العشـاء  وصالة  ثالثـة  المغرب  وصـالة  العصر  أو  الظهـر  صـالة  كانـت 
أن  ويعجبني  الوجه،  هـذا  على  احتاط  قد  يكون  أن  ـ عنـدي ـ  أحسـن  بالقراءة، 
ألن  ذلك؛  يبعـد  لم  واحـدة  بإقامة  كان  فـإن  بإقامـة(٣)،  صـالة  كل  ذلـك  يكـون 

واحدة(٤). فإقامة  واحدة  صالة  غير  كان  األصل 

إلخ.  اآلخرة..  العشاء  صالة  وكان  ..قولهم  الشريعة :  قاموس  (١) في 
عندي.  الوجه  هذا  من  هذا  في  فتختلف  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

العشـاء  وصّلى  ثالثًا،  المغرب  وصّلى  العصر  صالة  كانت  إن  ..واعتقد  الشـريعة :  قاموس  (٣) في 
بإقامة،  يكون  أن  ويعجبني  الوجه،  هذا  على  احتاط  يكون  أن  ـ عندي ـ  حسن  بالقراءة  اآلخرة 

إلخ.  كان..  فإن 
 .٢٧٧/٢٠ - ٢٧٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٥/١٢ - ١٦٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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المجنون،  ((قضـاء  مسـائل  بـاب ١١ -]   (٢٢١/٢ - ٢٢٢ [(م ٦٩٤ - ٦٩٧، 
وغيرها)) : صالتهم  من  تركوا  ما  والمرتد  والسكران،  والغالم، 

المجنون :  في  والشافعي  مالك،  قال  أبو بكر :)  قال  (ومنه :   [٦٩٤] [* ش] : 
يقضي(١)،  ال  الشـافعي :  وقال  الصوم.  يقضـي  مالك :  وقال  الصـالة.  يقضـي  ال 

أحمد. قال  الشافعي  وبقول 
يعيدها  الصـالة :  يترك(٢)  عشـرة  أربع  ابن  الغالم  فـي  أحمـد  قـال  [م ٦٩٥] 
في  اإلعادة  عليـه  وليس  الصوم،  أطـاق  إذا  الصوم  وفي  الصـالة.  على  ويـؤدب 

احتلم. يكن  لم  إذا  الشافعي  قول 
[م ٦٩٦] وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون في السكران : 

نقول. وكذلك  خالفًا(٣)،  ذلك  في  غيرهم  عن  أحفظ  وال  الصالة.  يقضي 
فكان  صالته؛  من  تـرك  ما  قضاء  من  المرتد  علـى  فيمـا  واختلفـوا  [م ٦٩٧] 
قيل  عمله.  من  حبط(٤)  لِما  حجته  أعاد  اإلسـالم  إلى  رجع  إذا  يقول :  األوزاعي 
وقال  الرأي.  أصحاب  مذهب  وهو  العمل.  يسـتأنف  قال :  الصالة؟  فيقضي  له : 

ردته. في  تركها  صالة  كل  قضاء  عليه  الشافعي : 
قول  بمعاني  ـ عنـدي ـ  القـول  فيه  فيخـرج  المجنون  أمـا  أبو سـعيد :  قـال 
واألمر  مثله،  عليه  والمغمى  العقـل،  ذاهب  ألنه  عليه؛  المغمى  بمنزلـة  أصحابنـا 

/١٦٦/ وتعالى.  تبارك  اهللا  قبل  من  ذلك  في 

في  حنبل  أحمد بـن  قال  الشـافعي  ويقول  يقضـي،  ..ال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
الخ.  الغالم.. 

الصالة.  على  ويؤدب  ويعيد  بالصالة  يكلف  سنة  عشرة  أربع  ..ابن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
نقول.  كذلك  أبو بكر :  قال  اختالفا.  ذلك  في   .. الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

أحبط.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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ترك  ما  بدل  في  االختالف  معاني  فيه  يخـرج  أنه  ـ عندي ـ  الصبي  وأمـا 
إعادة  ال  أن  ويعجبني  الصوم،  وأطاق  الصالة  عقل  إذا  والصالة،  الصوم  من 
يشـّك  ال  الذين  البالغين  بحد  يصير  أو  الحلم،  يبلغ  لـم  إذا  حال  علـى  عليـه 

فيهم.
فعله  من  ذلك  ألن  اإلعادة؛  عليه  أن  اختالف  فيه  لي  يبين  فال  السكران  وأما 
مضى  لما  البدل  عليه  أن  ـ عندي ـ  ويخرج  سـكره،  في  ذلك  آثم  وألنه  بنفسـه، 
من  ترك  لما  الكفـارة  عليه  إن  قيـل :  أنه  ومعي  صـالة.  أو  صوم  من  سـكره  فـي 
في  شـرب  إن  وقيل :  كفارة.  وال  البدل  عليه  وقيل :  سـكره.  حال  في  الصلوات 
الصالة  وقت  غيـر  في  شـرب  وإن  الكفارة،  فعليه  فتركهـا  فسـكر  الصالة  وقـت 

عليه. كفارة  وال  البدل  فعليه  فتركها  فسكر 
إن  الصوم  في  ذلك  معنى  ـ عندي ـ  لحقه  الصالة  في  الكفارة  عليه  ثبت  وإن 
من  أصبح  لما  البدل  معنى  ويلزمه  سكرانًا،  كان  ولو  شرب،  أو  جامع،  أو  أكل، 
يكن  ولم(١)  الصوم،  له  ينعقد  لم  ألنه  يشـرب؛  ولم  يأكل  لم  ولو  سـكرانًا،  أيامه 
وكان  صالته،  تنفعه  لم  صّلى  لو  ألنه  العمل،  وال  الصوم  له  ينعقد  لم  من  بحال 

البدل. عليه 
من  أصبح  فيما  االختالف  معنـى  يلحقه  فلعله  الصوم  في  المجنـون  وأمـا 
يكون  ال  العمل  ألن  البدل؛  عليه  إن  ـ :  ـ عندي  القوَل  وأصح  فيه.  الصيام  أيام 

بالنية. إال 
ـ عندي ـ  القول  وأصح  االختالف،  معنى  فيه  ـ عندي ـ  فيشـبه  المرتد  وأما 
ذلك  من  بأكثـر  ومطالب  للجملـة،  ناقض  ألنـه  عليه؛  بـدل  ال  أن  الحكـم :  فـي 

له  ينعقد  ال  ..ألنـه  الشـريعة :  قاموس  وفي  أثبتناه.  مـا  الصواب  ولعـل  لم.  ولـو  األصـل :  (١) فـي 
إلخ.  بحال..  يكن  لم  ولو  الصوم 
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أصحابنا :  قول  في  ينساغ  وال  اإلسالم.  أحكام  من  خارج  األصل،  إلى  بالرجوع 
أن  ثبت  هذا  ثبت  وإذا  ارتداده.  قبل  حج  قد  كان  إذا  الحج،  بدل  عليه  يكون  أن 
في  يخرج  كذلك  وليـس  البدل،  ويلزم  األعمـال،  تحبط  الكبائر  مـن  المعاصـي 
في  يثبت  لـم  وإن  محبطة  كانت  وإن  األعمـال،  مـن  مضى  لما  األصـول  معنـى 

ثانية(١). بها  العمل  وال  بدلها،  عليه  إن  يقال :  فال  الدين،  معنى 

 .٢٧٨/٢٠ - ٢٨٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٦/١٢ - ١٦٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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: [(٢٢٣/٢ [(م ٦٩٨، 
شـدة  عند  الصالة  في  العلم  أهل  اختلـف  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
إنما  عبد اهللا :  جابر بن  وقال  إيماء.  ويومئ  ركعة  يصلي  طائفة :  فقالت  الخـوف؛ 
والحكم،  ومجاهد،  البصري،  والحسن  طاووس،  وقال  القتال.  عند  ركعة  القصر 
وقال :  الضحاك،  عن  ذلـك  وروي  إيماء.  يومئ  ركعة  يقولون :  وقتـادة  وحمـاد، 
فإن لم يقدر(١) كّبر تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال إسحاق : /٢٣٨/ تجزئك(٢) 
تقدر  لم  فإن  واحـدة،  فسـجدة  تقدر  لم  فإن  إيماء،  بها  تومئ  ركعـة  الشـدة  عنـد 

اهللا. ذكر  ألنها  فتكبيرة؛ 
والشـافعي،  والثوري،  النخعي،  قـال  وبه  ركعتين،  يصلـي  عمر :  ابن  وقـال 
األمصار  علماء  من  العلم  أهل  أكثر  ومذهـب  والنعمان،  المدني(٣)  مذهب  وهـو 

المتأخرين(٤). من 

يقرأ.  لم  فإن  الشرع :  بيان  (١) في 
تقدر  لم  فإن  إيماء،  بها  يومئ  وركعة  السيوف،  سل  وهو  المسألة،  عند  يجزيك  الشرع :  بيان  (٢) في 

اهللا.  ذكر  ألنها  كّبر،  يقرأ  لم  وإن  واحدة،  فسجدة 
الزهري.  الشرع :  بيان  (٣) في 

المهاجرين.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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إن  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معنى  على  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سعيد :  قال 
الفرائض  من  صالة  كل  في  ركعتان  وإنها  الموافقة،  صالة  وهي  الخوف  صالة 
اهللا  كتاب  من  ذلك  ودليل  ركعتـان،  مثلها  الخوف  وصالة  حضر،  أو  سـفر  فـي 
الخوف،  معنى  في   (١٠١ ﴿  ß   Þ    Ý   Ü    Û  Ú﴾ (النساء :  وتعالى :  تبارك 

  +*  )   (  '  &    %  $    #  "    ! ﴿
إال  السجود  يكون  ال  ألنه  ركعة،  هاهنا  إن   (١٠٢ (النساء :   ﴾.    -    ,

    6    5  4    3   2   1   0    /﴿ تامـة  ركعة  عـن 
ولكل  ركعتين،  لإلمـام  وإن  ركعتان،  أنها  فثبـت   (١٠٢ (النسـاء :   ﴾8    7
وأمكنهم  واحد  معناهم  وكان  يتفرقـوا  لم  فإن  واحدة،  ركعة  تفرقـوا  إذا  طائفـة 
ركعة  أنها  يصح  وال  جميعًا،  والمسـلمين  لإلمام  ركعتان  كانت  جميعًا  الصالة 
حد  إلى  وصاروا  يقـدروا  لم  فإذا  يصلوا،  أن  قـدروا  ما  صالة  وهي  حـال،  فـي 

التكبير(١). حد  إلى  صاروا  الضرب  واختالف  المسايفة 

العمل  من  فيه  يرخص  الصالة ((ما  في  العمل  باب ١ -]   (٢٢٤/٢ [(م ٦٩٩، 
الخوف)) : عند  الصالة  في 

الصالة  في  رخص  [يقول] :  الشـافعي  كان  أبو بكر :  قال  (ومنـه) :  [* ش] : 
العدو،  إلى  القليل  والمشي  والتحرف  االستدارة  [في]  الخوف  شـدة  [حال]  في 
بسـالحه  الضربة  أحدهم  ويضرب  صالتهم،  وتجزئهم  يقيمونه(٢)  الذي  والمقـام 
في  فردها  طعنة  يطعن]  [أو  الطعن  أو  الضرب  يتابع(٣)  أن  فأما  الطعنة،  يطعن  أو 

صالته. تجزيه  فال  يطول  ما  عمل  أو  المطعون، 

 .٢٣٨/١٤ - ٢٣٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
به.  يقوم  الشرع :  بيان  (٢) في 

تتابع.  إن  الشرع :  بيان  وفي  تابع.  إن   : (٣٨/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 
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صالتهم،  قطع  والنشاب(١)  بالنبل  المسلمون  رماهم  إن  الحسن :  ابن  قول  في 
المصلي  فعله  ما  كل  غيرهمـا :  وقال  يفسـدها.  الصالة  في  عمل  هذا  ألن  قـال : 
ما  على  قياسـًا  مجزية،  فالصالة  غيره  على  يقدر  ال  ممـا  الخوف  شـدة  حال  فـي 

العدو. مطاردة  من  فيه  هو  ما  لعلة  والسجود،  والركوع  القيام  في(٢)  عنه  وضع 
أعلم]. [واهللا  النظر،  موافقة  مع  الخبر  بظاهر  وأشبه  أصح  هذا  أبو بكر :  قال 

صالة  ذكر  من  مضى  ما  أصحابنـا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
إلى  يصير  أن  إلى  الموافقة  حال  إلى  يزال  وال  الخوف،  وهي  الموافقة،   /٢٣٩/
المضاربة  وصـالة  الموافقـة،  حد  عـن  ويسـتحيلوا  به،  والمضـاء  الضـرب  حـد 
أنه  االتفاق  معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  في  الضـرب  اختالف  مـع  والمطاعنـة 
سـت  قال :  من  وقال  صـالة.  لكل  تكبيـرات  خمس  قـال :  مـن  فقـال  بالتكبيـر؛ 
وتمام  بالقراءة  يصلي  أن  نفسـه  ذلك  وحمل  وأطاق  مصلِّ  صّلى  فإن  تكبيـرات. 
التكبير  كان  إنما  ألنه  وجهه؛  كان  حيث  من  أصح  فهو  المضاربة  حد  في  الصالة 
وال  المضاربة  الضرورة  عند  الصالة  يقطع  وال  ترخيصًا،  الصالة  تمـام  عن  بـدالً 
للمصلي  والعقرب  الحية  قتل  بإباحة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األثـر(٣)  جاء  وقد  المطاعنة، 
إال  العلم،  أهل  من  القول  ذلك  على  وأجمع  وخافهما،  صالته  في  به  جحفتا  إذا 
في  فائدة  وال  عليه،  إعادة  ال  قال :  وبعض  صالته.  ويعيد  يقتلهما  قال :  بعضًا  أن 
يمنعه  ال  ألنـه(٤)  صالته؛  على  ويمضـي  يقتلهما  أن  وإنمـا  اإلعادة،  مـع  قتلهمـا 

والسيوف.  الشرع :  بيان  (١) في 
من.  الشرع :  وبيان   (٣٨/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

العمل  باب  الصـالة،  كتاب  أبي داود،  (ُسـنن  بمعناه  أبي هريرة  عـن  والترمـذي  أبـو داود  (٣) رواه 
الحية  قتل  في  جاء  مـا  باب  الصالة،  كتاب  الترمذي،  ُسـنن   .٢٤٢/١ رقم ٩٢١،  الصـالة،  فـي 

 .(٢٣٣/٢ رقم ٣٩٠،  الصالة،  في  والعقرب 
يمنعه.  لئال  المصنف :  كتاب  (٤) في 
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معارضة  في  وكذلك  عمله،  عندها  يحبط  وال  نفسه،  عن  الدفع  األشياء  من  شيء 
أن  ـ عندي ـ  ذلك  وأصح  االختالف،  من  هذا  بمثل  النفس  عن  والدفع  العـدو، 
أن  لي  يبن  لم  أولها  من  الصالة  أعاد  إن  يفوت  الوقت  كان  فـإن  عليه،  إعـادة  ال 
وقتهما،  في  فيهما  العمل  ثبت  وقد  صالته،  فيهما  اختالف  موضع  ذلك  في  يكون 
إن  االختالف،  معنى  ـ عنـدي ـ  ذلك  أشـبه  وإن  كلها،  وقتها  غير  فـي  ويبدلهمـا 

االحتياط(١). لمعنى  اهللا  شاء  إن  حسن  فذلك  وقتها،  في  عليها  قدر 

الخـوف  شـدة  فـي  المغـرب  صـالة  بـاب ٢ -]   (٢٢٤/٢ - ٢٢٦ [(م ٧٠٠، 
اإلمام : يصليها  وكيف 

فكان  الخوف؛  حال  في  المغرب  اإلمام  صالة  صفة  في  واختلفوا(٢)  [* ش] : 

 .٤٢١/٥ المصنف،  الكندي :   .٢٣٩/١٤ - ٢٤٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
المغرب  صالة  اإلمام  صالة  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :  كتاب  من  الشـرع :  بيان  (٢) في 
قال  ثالثًا،  ثالثًا  ويصلون  سـتًا  اإلمام  يصلي  يقول :  البصري  الحسـن  فكان  الخوف،  حال  في 
ثم  ركعتين،  األولـى  بالطائفة  اإلمام  يصلـي  طائفة :  وقالت  ثالثًا،  طائفـة  كل  تصلـي  أبو بكـر : 
اإلمام  سلم  فإذا  هم،  يسلمون  ثم  ألنفسهم،  القوم  وأتم  قائمًا  ثبت  قام  فإذا  ويقوم،  بهم  يتشهد 
ومذهب  األوزاعي،  مذهـب  وهو  مالك،  قول  هذا  صالتهم،  مـن  عليهم  بقي  ما  فأتمـوا  قامـوا 
الثانية  بالطائفة  يتم  حتى  جالسًا  اإلمام  يثبت  قال :  أنه  غير  مالك،  مذهب  من  وقريب  الشافعي، 
خوفًا  كان  إذا  المغرب :  صالة  في  سـفيان  قال  حنبل  ألحمد بن  وقيل  بهم،  يسـلم  ثم  الصالة، 
قال.  كما  إسـحاق :  قال  يقصر.  ال  حنبل :  أحمد بن  وقال  وركعة،  ركعتين  قال :  يصلي؟  كيف 
وطائفة  طائفة،  ومعـه  الصالة  يفتتح  المغرب  صـالة  الصالة  كانت  إذا  الرأي :  أصحـاب  وقـال 
بإزاء  فيقفون  مقامهم،  فتأتي  الطائفـة  تقوم  ثم  ركعتين،  معه  التي  الطائفة  فتصلـي  العدو،  بـإزاء 
يدخلوا  أن  قبل  العدو  بإزاء  كانوا  الذين  الطائفة  تأتي  أو  يسلموا،  وال  يتكلموا  أن  غير  من  العدو 
غير  من  معه  التي  الطائفة  تقوم  ثم  ويسـلم،  ويتشـهد  ركعة  بهم  فيصلي  الصالة،  في  اإلمام  مع 
صلت  التي  الطائفـة  وتجيء  العـدو،  بإزاء  فيقفـون  مقامهـم  فيأتـون  يسـلموا  وال  يتكلمـوا،  أن 
وسـجدتين  بركعة  فيقصرون  فيه،  صلـوا  الذين  مقامهم  فيأتـون  األوليين  الركعتين  اإلمـام  مـع 
العدو،  بإزاء  مقامهم  فيأتـون  يقومون  ثم  ويسـلمون،  ويتشـهدون  قراءة،  وال  إمام  بغير  =وحدانـًا 
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أبو بكر :  قال  ثالثـًا.  ثالثًا  ويصلون  سـتًا  اإلمام  يصلي  يقول :  البصـري  الحسـن 
ركعتين،  األولى  بالطائفـة  اإلمام  يصلي  طائفة :  وقالت  ثالثـًا.  طائفة  بكل  يعنـي 
ثم  سـلموا،  ثم  ألنفسـهم،  القوم  وأتم  قائمًا،  ثبت  قام  فإذا  ويقوم،  بهم  فيتشـهد 
سلم  فإذا  هم،  يسـلمون  وال  بهم،  يسـلم  ثم  ركعة،  فيصلي  األخرى  الطائفة  تأتي 
مذهب  وهو  مالك،  قـول  هذا  صالتهم،  من  عليهم  بقي  ما  فأتموا  قامـوا  اإلمـام 
اإلمام  يثبت  قال :  أنه  غير  مالك،  مذهب  من  قريب  الشافعي  ومذهب  األوزاعي. 

يسلم. ثم  الصالة،  الثانية  الطائفة  تتم  حتى  جالسًا 
إذا  تصلي  كيف  المغرب :  صالة  في  سـفيان  سـئل  حنبل :  ألحمد بن  وقيل 
ويتموا  الثانيـة،  للطائفة  وركعـة  األولى،  للطائفـة  ركعتيـن  قـال :  الخـوف؟  كان 

أحمد. اإلمام  قال  كما  إسحاق  وقال  يقصر.  لم  جيد  أحمد :  فقال  ألنفسهم، 
ومعه  الصالة  يفتتح  المغرب  صـالة  الصالة  كانت  إذا  الرأي :  أصحـاب  وقـال 
الطائفة  تقوم  ثم  ركعتيـن،  معه  الذين  بالطائفة  فيصلي  العـدو،  بإزاء  وطائفة  طائفـة 
الذين  الطائفة  وتأتي  يتكلموا،  وال  يسلموا  أن  غير  من  العدو،  بإزاء  فيقفون  مقامهم 
ويتشـهد  ركعة  بهم  فيصلي  الصـالة  فـي  اإلمام  مع  فيدخلـون  العـدو  بـإزاء  كانـوا 
فيقفون  مقامهم  يسلموا  وال  يتكلموا  أن  غير  من  معه  الذين  الطائفة  تقوم  ثم  ويسلم، 
فيأتون  األولييـن  الركعتين  اإلمـام  مع  صّلـت  التي  الطائفة  وتجـيء  العـدو،  بـإزاء 
قراءة،  وال  إمـام  بغير  وحدانًا  وسـجدتين  ركعة  فيقضون  فيه  صّلـوا  الـذي  مقامهـم 
صّلت  التي  الطائفة  وتجيء  العدو،  بإزاء  مقامهم  يقومون  ثم  ويسلمون،  ويتشهدون 
بقراءة  ركعتين  فيقضـون  فيه  صّلوا  الذي  مقامهم  فيأتـون  الثالثة  الركعة  اإلمـام  مـع 

أصحابهم. مع  فيقفون  مقامهم  يأتون  ثم  ويسلمون،  ويتشهدون  وحدانًا، 

فيه  صّلوا  الذين  مقامهم  فيأتون  الثانية،  الركعة  اإلمام  مع  صّلت  التي  الطائفة   /٢٣٧/ وتجيء 
قال  أصحابهم.  مع  فيقفون  مقامهم  يأتون  ثم  ويسلمون،  ويتشهدون  وحدانًا،  ركعتين  فيقصرون 

إلخ.  أبو سعيد.. 

=
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الحرب  صالة  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
اهللا  كتاب  من  الدليل  مضى  وقد  الوتر،  إال  الصلوات  جميع  ركعتان  الموافقة  في 
صالة  غير  الحـرب  صالة  أن  على  االسـتدالل  وقع  ههنا  ومـن  وتعالـى،  تبـارك 
فيها  قصر  ال  ركعات  ثالث  المغرب  صـالة  وأن  االتفاق،  بمعنى  بالقصر  السـفر 
معنى  من  خارجة  الخـوف  صالة  وأن  القصر،  فيهـا  يسـتقيم  ال  ألنه  السـفر؛  في 
في  ركعتان  أنها  بها  المخصوص  وإنما  القصر،  صالة  معنى  ومن  السـفر،  صالة 

فيها. وداخلة  مثلها  المغرب  وصالة  والحضر،  السفر 
ويوجهون  الصالة  اإلمام  يقيم  إنه  أصحابنا :  قول  معنى  على  الموافقة  وصالة 
وكلهم  اإلمام  مع  منهم  طائفة  وتصلي  طائفة،  العدو  تلقاء  منهم  فيقومون  جميعـًا 
انتظر  السـجود  وأتم  ركعة  معه  التي  بالطائفة  اإلمام  صّلى  فإذا  محرمون،  جميعـًا 
وكانوا  خلفه،  من  معه  من  التي  الطائفة  وانحرفت  العدو،  تلقاء  التي  الطائفة  اإلمام 
العدو،  نحو  كانـت  التي  الطائفة  وجـاءت  العـدو  نحو  التي  الطائفـة  موضـع  فـي 
العدو  نحو  التي  والطائفة  ثانية،  ركعة  بهم  اإلمام  صّلى  ثم  موضعهم،  في  وكانت 
نحو  التي  الطائفة  أمكن  إن  التحيات  كلهم  قرؤوا  اإلمام  قعد  فإذا  مواضعهم،  في 

جميعًا. سلموا  اإلمام  سلم  فإذا  حالتهم  فعلى  وإال  وقعودًا،  العدو 
إنما  قيل :  قد  أنه  ومعي  غيرها،  ال  المغرب  صالة  في  ذلك  في  واالختـالف 
الركعة  في  اإلمام  خلف  صارت  إذا  أولى  وكانت  العدو،  نحو  التي  الطائفة  تحريم 

اإلمام(١). صالة  عن  بالتوجيه  يشتغلون  ال  ما  بقدر  ذلك  قبل  يوجهون  الثانية 

والمطلوب : الطالب  صالة  باب ٣ -]   (٢٢٦/٢ [(م ٧٠١ - ٧٠٢، 
من  كل  أجمع  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [م ٧٠١]  [* ش] : 

 .٢٣٧/١٤ - ٢٣٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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قال  وكذلك  دابتـه،  على  يصلي  المطلوب  أن  علـى  العلم  أهل  مـن  عنـه  نحفـظ 
ثور]. [وأبو  وأحمد  والشافعي،  واألوزاعي،  أبي رباح،  عطاء بن 

حال  في  إال  الشافعي :  وقال  باألرض،  فصّلى  نزل  طالبًا  كان  وإذا  [م ٧٠٢] 
أصحابهم  عن  الطالبون  ويقطع  المطلوبين  عن  الطالبون  يقل  أن  وذلك(١)  واحدة، 
يومئون  يصلوا  أن  لهم  كان  هكذا  هذا  كان  فإذا  عليهم،  المطلوبين  عودة  فيخافون 

إيماء.
الطالب  صـالة  إن  أصحابنـا :  قـول  فـي  يخرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
صالة  في  ـ عنـدي ـ  ويخرج  نفسـه،  صالة  اآلمن  صـالة  عدوه  عنـه  المنهـزم(٢) 
كان  إن  ـ عندي ـ  وذلـك  قصر،  مسـافرًا  كان  وإن  أتم،  مقيمًا  كان  إن  أنـه  نفسـه 
فمرة  المكاره(٣)،  حد  في  كان  إذا  وأما  عليه،  الرجعـة  من  آمنًا  عنه  منهزمًا  عـدوه 
وصالة  الخوف  صـالة  معنى  ـ عندي ـ  يخـرج  فهذا  عليه،  يرجـع  ومـرة  منهـزم 
نفسـه  صالة  صّلى  نفسـه  على  منه  يأمن  الذي  االنهزام  عنه  انهزم  فإذا  الموافقة، 
صالة   /٢٢٦/ صّلـى  الغدر  طلبـه  في  خاف  فـإن  والسـجود،  والركـوع  بالقيـام 
 ﴾/.    -   ,   +   *﴿ تعالـى :  قـال  كمـا  ماشـيًا،  أو  راكبـًا  الخـوف، 
والراكب  راكبًا،  صّلى  خاف  فإذا  نفسه،  على  أمن  ما  راجالً  ويصلي  (البقرة : ٢٣٩)، 
شـرذمة  انفصلت  إذا  أنـه  حكى  ممـا  الفصل  وهـذا  والسـجود،  للركـوع  يومـئ 
أو  يرجعوا،  أن  غير  من  عليهم  عدوهم  رجعة  وخاف  عدوهم،  خلف  للمسلمين 
صالة  موضع  ـ عندي ـ  حسن  خافوا  أنهم  إال  الموافقة،  إلى  فيستحيلوا  يوافقهم 

حذرهم(٤). ويأخذوا  ركبانًا  يصلوا  وأن  الخوف، 

إلخ.  الطالبون..  وينقطع  المطلوبين،  على  الطالبون  فضل  إن  وكذلك  الشرع :  بيان  (١) في 
والمنهزم.  المصنف :  كتاب  (٢) في 

األصوب.  ولعلها  المكاررة.  المصنف :  كتاب  (٣) في 
 .٤٢١/٥ - ٤٢١ المصنف،  الكندي :   .٢٢٦/١٤ - ٢٢٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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في  الخـوف  ((صـالة  مسـائل  بـاب ٤ -]   (٢٢٦/٢ - ٢٢٧ [(م ٧٠٣ - ٧٠٥، 
يعيد)) : وهل  الخائف  يصلي  كيف  منه.  يخاف  ما  الحضر. 

[* ش] : [م ٧٠٣] (ومنه : قال أبو بكر :) كان مالك، واألوزاعي، والشافعي(١)، 
ركعات. أربع  الخوف  صالة  الحاضر  يصلي  أن  يرون  حنبل  وأحمد بن 

والذئب  السبع  تخاف  بأرض  كنت  إذا  يقول :  الثوري  سفيان  وكان  [م ٧٠٤] 
وهذا  سائرًا.  أو  كنت  واقفًا  وجهك  كان  حيث  إيماء  أومأت  يأخذوك  أن  والعدو 
مالك :  وقال  الحسـن(٢)،  وابن  وإسـحاق،  والشـافعي،  األوزاعي،  مذهب  علـى 
الوقت. في  أعاد  أمن  فإذا  دابته،  على  المكتوبة  صّلى  سبعًا  أو  لصًا(٣)  خاف  فيمن 

يعيد(٤). ال  أبو بكر :  قال 
خوف  من  يقوم  أن  يستطيع  ال  الرجل  في  الحسن  محمد بن  وقال(٥)   [٧٠٥]
يعيد. قاعدًا  صّلى  إن  الشافعي :  قال  إيماء.  يومئ  قاعدًا  يصّلي  أن  يسعه  العدو : 

يعيد. ال  أبو بكر :  قال 
نزل  ثم  راكبـًا  الخوف  شـدة  فـي  الصـالة  دخـل  إن  يقـول :  الشـافعي  وكان 
النزول  ألن  يعـد؛  لم  القبلـة  عن  وجهه  ينقلـب  لم  فـإن  يعيـد،  أن  إلــّي  فأحـب 
كما  أبو بكر :  قال  عليه.  إعـادة  وال  الحاين(٦)،  في  يبني  أبو ثور :  وقـال  خفيـف. 

[أقول]. أبو ثور  قال 

الشرع.  وبيان   (٤٥/٥) األوسط  في  وموجود  اإلشراف.  في  موجود  غير  (١) الشافعي 
إلخ.  وقال..  وأبي،  ..وإسحاق،  الشرع :  بيان  (٢) في 

أرضًا.  الشرع :  بيان  (٣) في 
يعيدون.  ال  الشرع :  بيان  (٤) في 

وسعه  العدو  خوف  من  يقوم  أن  يستطيع  ال  كان  إن  الحسن :  محمد بن  وقال  الشرع :  بيان  (٥) في 
إلخ.  أبو بكر..  قال  يعيد.  قاعدًا  يصلي  أن 
جميعًا.  الحالتين  في  أساء  الشرع :  بيان  (٦) في 
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في  الخائف  صالة  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ذلك  وأول  نفسـه،  على  فيها  وأمن  أمكنه  كما  يصليها  أن  يجـوز  موافقـة  غيـر 
صّلى  سـعي  وال  مشـي  غير  من  نفسـه  على  القيام  في  يأمن  كان  فـإن  القيـام، 
وقرأ  والسـجود،  للركوع  أومأ  قعـد  أو  سـجد  أو  ركع  إن  خـاف  وإن  قائمـًا، 
كان  فحيث  يمكنه  لم  وإن  فذلك،  القبلة  إلى  أمكنه  فإن  قائم،  وهـو  التحيـات 
وأمن  القيام  في  نفسـه  على  يأمن  لم  فإن  ماله،  أو  نفسـه  على  خاف  إذا  وجهه 
أمكنه،  إن  صالته  يتم  أو  سـعي،  وال  ركوب  غير  من  المشـي  في  نفسـه  على 
يركب  وال  سعى،  نفسه  على  يأمن  لم  فان  والسجود،  للركوع  ويومئ  وحفظها 
من  أولى  الراجـل  ألن  يصلـي؛  حتـى  المشـي  في  نفسـه  على  أمن  مـا  علـى 

الراكب.
راكبًا  صّلى  نفسـه  على  يأمن  ولم  ماشـيًا،  وال  قائمًا،  صالته  يحفظ  لـم  فـإن 
أو  مشـى  وإن  اسـتتر،  قعد  فان  نفسـه،  على  يأمن  كان  إن  ويعجبني  دابتـه،  علـى 
إلـّي  أحب  يمشـي  وال  قاعدًا،  ويصلي  يقعد  أن  نفسـه  على  أمن   /٢٢٧/ سـعى 
 ﴾l    k    j    i    h    g ﴿ اهللا :  لقـول  المشـي؛  مـن 
ـ ،  (النساء : ١٠٣). ومن أمن في الركوب أكثر من القعود جاز له أن يركب ـ عندي 

يومئ. الراكب  ألن  القعود؛  مثل  هاهنا  ـ عندي ـ  الركوب  وكان 
يسـعه  كان  بحال  صالته  قضى  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخـرج  أنه  ومعـي 
وإن  عليه،  إعادة  فـال  الوقت  في  ذلك  عنه  زال  ثم  منهـا،  فرغ  حتى  لهـا  الصـالة 
أرخص  شيء  إلى  الحال  فاضطره  الحالين  من  األفضل  بمعنى  الصالة  في  دخل 
األفضل  الحال  على  صالته  على  بنى  غيرها  أو  لك  وصفت  التي  المعاني  من  منه 
ذلك  عنه  فـزال  الترخص  حال  في  دخـل  وإن  بها،  توسـع  التي  الرخصـة  بحـال 
صالته  يتم  لم  ألنه  منهما؛  باألولـى  صالته  فيبتدئ  والالزم  األفضل  علـى  فقـدر 

تتجزأ. ال  الصالة  وألن  ذلك،  على 
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في  صالته  علـى  يبني  إنه  قومنـا :  قول  مـن  القول  بعض  فـي  أنـه  وأحسـب 
جميعًا. الحالين 

أتم  عليها  بنى  هـو  وإن  الصالة،  ابتدأ  إن  الوقت  فـوت  خـاف  إذا  ويعجبنـي 
حسب  على  صالته.  على  يبني  أن  قولهم :  من  هذا  فيعجبني  الوقت؛  في  صالته 
القيام  يطيق  ال  وهو  الصالة  يدخل  المصلي  مثل  وهذا  ذكر،  ما  معاني  يخرج  هذا 
من  يمشـي  وهو  فيها  يوجه  وكذلـك  القيـام،  يطيق  ثـم  صّلى،  مـا  منهـا  فيصلـي 
ـ عندي ـ  والراكب  يتمها،  أن  قبل  القيام  على  ويقدر  نفسـه،  على  فيأمن  خوف، 

هذا(١). معاني  وتلحقه  هذا،  مثل  النزول  على  وقدر  أمن،  إذا 

 .٢٢٧/١٤ - ٢٢٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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: [(٢٢٨/٢ - ٢٢٩ [(م ٧٠٦ - ٧٠٨، 
أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [* ش] : 

ثوبان»؟. قال :  «أولُِكلُِّكم(١)  الواحد؟  الثوب  في  الرجل  يصلي  هل  له :  قيل 
الخطاب،  عمر بـن  جائـزًا  الواحد  الثـوب  فـي  الصـالة  رأى  وممـن  [م ٧٠٦] 
الوليد،  وخالد بن  مالك،  وأنس بن  عباس،  وابن  عبد اهللا،  وجابر بن  كعب،  وأبيَّ بن 
واألوزاعي،  المدينـة،  وأهل  مالـك،  قول  هو  ثم  التابعيـن،  [من]  جماعة  قـال  وبـه 
الحديث،  وأصحـاب  ثـور،  وأبـي  والشـافعي(٢)،  الثـوري،  وسـفيان  الشـام،  وأهـل 

ثوبين. في  الصالة  بعضهم  استحب  وقد  الكوفة،  أهل  من  الرأي  وأصحاب 
ثوب  في  صّلى  من  على  أوجب  أحـدًا  أعلم  وال  أبو بكر :]  [قـال  [م ٧٠٧] 
الثوب  في  قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  وقد  للعورة.  ساترًا  كان  إذا  اإلعادة،  واحد 
علـى  فاشـدده  ضيقـًا  كان  وإذا  طرفيـه،  بيـن  فخالـف  واسـعًا  كان  « إذا  الواحـد : 

نقول. وبهذا  حقوك(٣)»، 

لكم.  أو  الشرع :  بيان  (١) في 
والنخعي.  الشرع :  بيان  (٢) في 
خفويك.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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مخمر  يكن  لم  لمن  صالة  ال  قال :  أنه  جعفر  أبي(١)  عن  روينا  وقد  [م ٧٠٨] 
منه  عاتقه  على  ليس  به  متزر  واحد  ثوب  في  صّلى  من  صالة  تجوز  وال  العاتقين. 
يصلين  قال :  «ال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  ذلك؛  غير  على  يقدر  ال  أن  إال  شيء، 

شيء». منه  عاتقه  على  ليس  الواحد  الثوب  في  أحدكم 
قال،  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد 5 :  قال 

قال(٢). ما  ـ عندي ـ  وحسن 

الصالة : في  السدل  عن  النهي  باب ١ -]   (٢٢٩/٢ - ٢٣١ [(م ٧٠٩، 
«نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الحديث(٣)  [جاء]  أبو بكر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 

الصالة». في  السدل  عن 
ذلك،  طائفة  فكرهـت  الصالة؛  فـي  السـدل  في  العلم  أهل  اختلـف  وقـد(٤) 
وعطاء،  والنخعي،  ومجاهد،  مسـعود،  عبد اهللا بن  ذلك  كره  أنه  عنه  روينا  فممن 
ثيابهم،  يتناولون  وهم  خرج  أنه  أبي طالب  عليَّ بن  عن  وروينا  الثوري.  وسفيان 

جعفر.  ابن  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١١٧/١٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٣) بداية 
كره  أنه  مسعود  ابن  عن  فروينا  الصالة،  في  السدل  في  العلم  أهل  واختلف  الشرع :  بيان  (٤) في 
الثوري،  وسـفيان  أبي رباح،  وعطاء بن  النخعي،  وإبراهيم  مجاهد،  قال  وبه   /١١٧/ ذلك، 
والزهري  محكـول  وكان  فيـه،  رخصا  أنهما  عمـر  وابن  عبـد اهللا،  جابر بن  عـن  روينـا  وقـد 
رأيت  مالـك :  وقال  قميصهما،  علـى  يسـدالن  سـيرين  وابن  الحسـن  وكان  ذلـك،  يفعـالن 
القميص،  على  السدل  في  رخص  أنه  النخعي  إبراهيم  عن  وروينا  يسدل،  الحسن  عبد اهللا بن 

اإلزار. على  وكره 
النهي  جائز  فغير  ذلـك  كان  وإذا  يثبت،  شـيئًا  السـدل  على  النص  في  نعلم  ال  أبو بكـر :  وقـال 

حجة.  بغير 
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«كانوا  دثـار :  محارب بن  وقال  ُفهرهـم(١)».  مـن  خرجوا  اليهود  «كأنهـم  فقـال : 
الصالة». في  السدل  يكرهون 

ذلك  فعل  أنـه  عنه  ُروي  وممـن  الصالة،  في  السـدل  في  طائفـة  ورخصـت 
ذلك،  يفعلون  والزهري  ومكحـول،  عطاء،  وكان  عمر،  وابن  عبـد اهللا،  جابر بـن 
قال :  أنه  مالك  عن  وحكي  قميصهما،  على  يسدالن  سيرين  وابن  الحسن،  وكان 

يسدل. الحسن  عبد اهللا بن  رأيت  مالك :  قال  بالسدل.  بأس  ال 
وكرهه  القميص  علـى  بالسـدل  بأس  ال  قال :  النخعي  قاله  ثالٌث  قـوٌل  وفيـه 
يجوز  وال  قال :  أنه  حكي  كلـه،  ذلك  غير  الشـافعي  عن  حكي  وقد  األزر.  علـى 
فهو  الخيالء  لغير  السـدل  فأما  للخيالء،  الصالة  غير  في  وال  الصالة  في  السـدل 
شقي»،  أحد  من  يسقط  إزاري  «إن  له :  وقال  بكر،  ألبي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  خفيف؛ 

منهم». له :  «لست  فقال 
معروف(٢). الصالة  في  السدل  حديث  أبو بكر :  قال 

وقد  عنه](٤).  منهي  أنه  [جاء  قد  السدل  في  الخبر(٣)  أن  معي  أبو سعيد :  قال 
معنيين،  على  قولهم  في  والسدل  قولهم،  من  االتفاق  معنى  يشبه  بما  تأويله  يخرج 
صدره  يسـتر  الذي  ثوبه  يأخذ  أن  هو  ضرورة  من  إال  يجوز  ال  الذي(٥)  فالسـدل 

يأكلون  يوم  هو  أو  عيدهم،  في  إليه  تجتمع  اليهود،  مدارس  بالضم  الُفهر  اإلشراف :  محقق  (١) قال 
 .(١١٦/٢ (القاموس  ويشربون  فيه 

سفيان.  عسل بن  حديث  من  ..معروف   : (٦٠/٥) األوسط  (٢) في 
يغطي  وأن  الصالة  في  السـدل  عن  نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبي هريرة  عن  والترمذي  أبو داود  (٣) روى 
 .١٧٤/١ رقم ٦٤٣،  الصالة،  في  السدل  في  جاء  ما  باب  الصالة،  كتاب  أبي داود،  (ُسنن  فاه  الرجل 

 .(٢١٧/٢ رقم ٣٧٨،  الصالة،  في  السدل  كراهية  في  جاء  ما  باب  الصالة،  كتاب  الترمذي،  ُسنن 
عنه.  منهي  وأنه  جاء  قد  الشريعة :  قاموس  وفي  عنه.  منهيًا  به  جاءوا  قد  الشرع :  بيان  (٤) في 

على  قولهم  من  االتفاق  معاني  يشبه  إنه  أصحابنا :  قول  في  تأويله  ويخرج  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
إلخ.  الذي..  فالسدل  معنيين، 
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صدره؛  منه  باديًا  يسدله  ثم  منكبيه  وعلى  رأسـه  على  فيطرحه  ـ  به  سـتره  لو  ـ أن 
عذر.  غير  من  كان  إذا  أصحابنا،  قول  في  الصالة  يفسـد  الذي  السـدل  هو  فهذا 
ثوبه  طرة  يرفع  ولم  به،  مشـتمًال  برداء  التحف  إذا  السـدل  معهم(١)  يسـمى  وقد 
األدب،  معنى  في  يكره  السدل  فهذا  منسـدالً،  لحافه  فيكون  األيسـر،  عاتقه  على 

المفسد. النهي  معنى  يلحقه  وال 
يخرج  فال  اللباس  من  الصدر  يسـتر  وما  والجبة  القميص  على  السـدل  وأما 
يستر  أن  قولهم :  معنى  ألن  المكروه؛  من  ولكن  أصحابنا،  قول  في  مفسدًا  معناه 
اإلزار،  من  الركبة  من  أسـفل  إلى  السـرة  من  عورته  الصالة  في  المصلي  الرجل 
بأس  فال  الرجل  هذا  فعل  فإذا  باللباس،  ظهره  من  بارزًا  كان  وما  صدره،  ويستر 
معناه  يخرج  ال  القميص  علـى  فالسـدل  الصالة،  في  ذلك  بعد  بدنه  من  بـدا  بمـا 
السـدل  يضر  فال  اللباس،  مـن  والظهر  الصدر  يسـتر  ما  وذلـك  ممنوعـًا،  سـدالً 

عليه(٢).

صّلى  إذا  والجبة  القميص  بـزر  األمر  بـاب ٢ -]   (٢٣١/٢ - ٢٣٣ [(م ٧١٠، 
غيره : عليه  ثوب  وال  أحدهما  في  المرء 

في  أكون  إنـي  رسـول اهللا،  يا  قلت :  األكـوع :  سـلمة بن  يقـول(٣)  [* ش] : 

بعضهم.  سمى  وقد  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .١٧٧/٢٠ - ١٧٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١١٧/١٢ - ١١٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

يا  قال :  أنـه  األكوع  سـلمة بن  عن  روينا  أبو بكـر :  قـال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (٣) فـي 
لم  ولو  قال :  «فأزره  واحد،  قميص  إال  ـ عندي ـ  وليس  الصيد  في  أكون  إني  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وابن  عبد اهللا،  جابر بن  واحد  قميص  في  يصلي  أن  رأى  أنه  عنهم  روينا  وممن  شوكة».  إال  تجد 
الثوري،  قول  وهو  التابعين،  من  وجماعة  سـفيان  وأبو  ومعاوية  أمامة  وأبو  عباس،  وابن  عمر، 
بشيء  يخله  أو  يزره  الشـافعي :  وقال  ضيقًا،  كان  إذا  وإسـحاق،  حنبل،  وأحمد بن  والشـافعي، 
أحمد بن  وقال  الصالة،  أعاد  يفعل  لم  فإن  العورة،  الجيب  من  فترى  القميص  تتجافى  ال  =حتى 
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إال  تجد  لم  ولو  قال :  «فـأزره،  واحد؟  قميص  إال  علـيَّ  وليس  فأصلـي،  الصيـد 
أنهم  والتابعين  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحـاب  من  جماعـة  عن  روينا  وقـد  بشـوكة». 
واحد،  قميص  فـي  صّلى  أنه  عبد اهللا  جابر بـن  عن  وروينا  قمصهـم،  فـي  صلـوا 
سفيان(١)،  ومعاوية بن  أمامة،  وأبي  عباس،  ابن  عن  وروينا  عمر،  ابن  ذلك  وفعل 
ال  كانوا  أنهـم  وطاووس :  المسـيب،  وسـعيد بن  وعكرمة،  وعطـاء،  والنخعـي، 

القميص. في  بالصالة  بأسًا  يرون 
السلمي،  الرحمن  عبيد(٢)  وأبو  والحكم،  سالم،  ذلك  وفعل  أبو بكر :  قال 
بذلك  يرون  ال  وإسحاق،  حنبل،  وأحمد بن  والشافعي،  الثوري،  سفيان  وكان 
لئال  ربطة(٣)؛  أو  بشـيء  يحله  أو  يزره،  الشـافعي :  وقال  صفيقًا.  كان  إذا  بأسـًا 
أعاد  يفعل  لم  فإن  غيره،  يراها  أو  عورته  الجيب  مـن  فيرى  القميص  يتجافـى 
األثرم  فحكى  عورتـه،  يرى  ال  الجيب  ضيق  كان  إذا  أحمـد :  وقـال  الصـالة. 
وكان  متسـع،  القميص  يكن  ولم  تغطي  لحيته  كانت  إن  قال :  أنه  أحمـد  عـن 
فال  اللحية  عظيم  كان  إذا  قال :  أنه  الطائي  داود  عن  وحكي  بأس.  فال  يسـتر؛ 
شد  انكشف  القميص  في  بالصالة  بأسا  أرى  ال  يقول :  األوزاعي  وكان  بأس. 

زرك. عليك 
مالك  وقال  أزراره.  محللـة  صّلـى  أنه  عبد اهللا  سـالم بن  عن  روينـا  وقـد 

بأس  فال  اللحية  غطى  كان  إذا  الطائي :  داود  وقال  عورته،  يرى  ال  الجيب  ضيق  كان  إذا  حنبل : 
الكثيف  القميص  في  بالصـالة   /١١٨/ بأسـًا  نرى  ال  األوزاعي :  وقال  أحمد :  قـال  ويمنعانـه، 
إزار،  وال  سراويل  عليه  ليس  اإلزار  محلول  القميص  في  الصالة  في  مالك  ورخص  إزار،  عليه 
وأصحاب  أبو ثـور،  فيه  ورخص  اإلزار،  محلـول  صّلى  أنه  عبـد اهللا  سـالم بن  عن  روينا  وقـد 

إلخ.  سعيد..  أبو  قال  الرأي. 
أبي سفيان.  ابن  الصواب :  ولعل   ،(٦٢/٥) واألوسط  اإلشراف.  في  (١) هكذا 

عبد.  وأبو   : (٦٣/٥) األوسط  (٢) في 
ربطه.  ..أو   : (٦٣/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 

=
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صالته.  تجزيه  أزرار :  وال  سراويل،  عليه  وليس  األزرار،  محلول  صّلى  فيمن 
وإن  صفيقًا،  كان  إذا  سـراويل  وال  رداء،  بال  قميص  في  يصلي  أبو ثور :  قـال 
كان  إذا  به  بأس  ال  وقالوا :  الرأي،  أصحاب  فيه  ورخص  أجزأه.  عليه  يزره  لم 

صفيقًا.
صّلى  إذا  األمر  في  والُمْغنـي  يجب،  الصالة  في  العورة  سـتر  أبو بكر :  قـال 
في  دام  ما  العـورة  ترى  لئال  يربطه؛  أو  بشـيء،  يحله  أو  يـزره،  أن  القميـص  فـي 
عظم  أو  الجيب،  لضيـق  الحال  من  حال  في  العـورة  تَر  لم  فإذا  بحـال،  الصـالة 
في  ترى  العورة  كانت  وإن  هكذا،  صّلى  من  على  إعادة  فال  ذلك  غير  أو  اللحية، 

اإلعادة. هكذا  صّلى  من  فعلى  الصالة  في  السجود  أو  الركوع  حال 
في  الصالة  إجازة  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الخلل  فيه  يكون  فالذي  إشفافه  فأما  يصف،  وال  يشف  ال  الذي  الضيق  القميص 
من  شيء  إلى  يفضي  العورة،  من  شيئًا  منه  يرى  حتى  فيه  شّف  أو  عمله،  رقة  من 
بالعورة  يلصق  رقته  من  يكون  فالذي  يصف  الذي  وأما  يشف.  الذي  فهذا  عيانها؛ 
يخرج  أنه  ومعي  الوصف.  هو  فهذا  وسوادها؛  وصغرها،  كبرها،  من  يصفها  حتى 
التي  العلة  لهـذه  القميص  جيـب  بَزرِّ  يؤمر  إنـه  قولهم :  من  االتفـاق  معانـي  فـي 
ما  بقدر  البدن،  عن  يتجافى  وال  يسـترخي  ال  ضيقًا  الجيب  يكون  أن  إال  ذكرها، 
يرى  ال  وبعضًا  صالته،  فساد  إلى  يذهب  بعضًا(١)  أن  وأحسـب  العورة،  منه  تبدو 
من  بشيء  إزاره  موضع  من  القميص  على  يشد  لم  إذا  وهذا  بذلك.  صالته  فساد 
قد  العورة  ألن  نقضًا؛  عليها  أعلم  فال  عليها  شـد  فإذا  حبل؛  أو  عمامة،  أو  تكة، 

استترت(٢).

الجيب،  يضيق  ليس  كان  إذا  تشـديد  ذلك  ففي  البدن  عن  يتجافى  ..وال  الشـريعة :  قاموس  (١) في 
إلخ.  بعضًا..  أن  وأحسب 

 .١٧٨/٢٠ - ١٧٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١١٨/١٢ - ١١٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الصبيان  ثياب  في  الصالة  في  الرخصة  بـاب ٣ -   (٢٣٣/٢ - ٢٣٤ [(م ٧١١، 
صّلى  من  على  إعادة  ال  أن  علـى  الدليل  باب ٤ -  نجاسـة.  المصلي  يعلم  لم  مـا 

بالنجاسة]. يعلم  ال  وهو  نجس  ثوب  في 

ICGôªdGh πLôdG ≈∏Y Öéj Ée ÜGƒHCG ´ÉªL
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يجب  الذي  الرجل  عورة  حد  بـاب ٥ -]   (٢٣٥/٢ - ٢٣٦ [(م ٧١٢ - ٧١٣، 
الصالة : في  تغطيتها  عليه 

على  يجب  مما  أن  العلم  أهل  يختلف  لم  أبو بكر :  قال(١)  [* ش] : [م ٧١٢] 
والدبر. القبل  الصالة  في  ستره  المرء 

أن  يجب  مما  الفخذ  إن  العلم :  أهل  عوام  فقال  سواه؛  فيما  واختلفوا  [م ٧١٣] 
ليس  ركبته،  إلى  سرته  دون  ما  الرجل  عورة  يقول :  الشافعي  كان  الصالة.  في  يستر 
الركبة  قال :  أنه  عطاء  عن  وروينا  أبو ثور.  قال  وكذلك  عورته.  من  ركبتاه  وال  سرته 

والدبر. القبل  إال  سترها  يجب  التي  الرجل  عورة  ليست  قائل :  وقال  العورة.  من 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جرهد  بحديث  الركبة  إلى  السرة  من  العورة  رأى  من  واحتج 
من  الفخذ  إن  فخـذك،  فقال :  «غط  فخـذه،  عن  كشـف  قد  المسـجد  في  رآه  أنـه 

العورة».

العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (من  و  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
والدبر. القبل  الصالة :  في  ستره  يجب  ما  أن  على 

إلى  سـرته  من  الرجل  عورة  يقـوالن :  ثور  وأبو  الشـافعي،  وكان  ذلك،  سـوى  فيمـا  واختلفـوا 
فرقة :  وقالت  العـورة.  من  الركبـة  عطاء :  وقال  عـورة.  من  ركبتاه  وال  سـرته  وليسـت  ركبتـه، 
وأجمع  أبو بكر :  قال   /٣٣٦/ والدبر.  القبل  إال  سـرته  تحت  الذي  الرجل  من  بعورة  ليسـت 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  األول.  القول  على  العلم  أهل 
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غيرهم،  خالفهم  وقد  جرهد،  بحديث  يقولون  أصحابنا  وأكثر  أبو بكر :  قال 
واهللا أعلم.

على  إن  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  بمعاني  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ذلك.  يطيق(١)  ال  عذر  من  إال  ركبتيه،  إلى  سرته  من  الصالة  في  يستر  أن  الرجل 
من  قـال :  «العورة  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الرواية  معنى  قولهـم  في  يصح  أنـه  ومعـي 
والركبة،  السرة  في(٣)  العورة  قولهم  من  يختلف  أنه  ومعي :  الركبة»(٢).  إلى  السرة 
وإنما(٥)  العورة،  من  ليستا  قال :  من  وقال  العورة(٤).  من  بينهما  ما  أن  اتفاقهم  مع 
من  الركبة  قال :  من  وقـال  الركبة.  إلى  السـرة  من(٦)  قيل :  كما  بينهما  مـا  العـورة 
في  فيخرج  الركبـة»  إلى  السـرة  لقوله :  «من  العورة؛  من  السـرة  وليسـت  العـورة 

   *    )     (﴿ تعالى :  قال  كما  الركبة  مع  السرة  في  القول  معنى 
.(٦ (المائدة :   ﴾1    0    /      .    -    ,    +

ال  قال :  من  وقال  الغسـل.  عليه  مما(٧)  والكعبان  المرفقـان  قال :  من  وقـال 
عليهما(٨). غسل 

ذلك.  يضيق  ال  الشريعة :  قاموس  من  الثاني  الموضع  (١) في 
العورة،  فـي  جاء  مـا  باب  الحـارث،  (مسـند  بمعنـاه  الخـدري  أبي سـعيد  عـن  الحـارث  (٢) رواه 

.(٢٦٤/١ رقم ١٤٣، 
من.  الشريعة :  قاموس  من  األول  الموضع  (٣) في 

من  بينهما  كان  ما  قال :  من  وقـال  عورة.  بينهما  ما  ..أن  الشـرع :  بيان  من  األول  الموضـع  (٤) فـي 
إلخ.  العورة..  من  ليستا  قال :  من  وقال  العورة. 

أما.  الشريعة :  قاموس  األول  الموضع  (٥) في 
قاموس  من  األول  الموضع  وفي  إلخ.  السرة..  من  في  قيل  ما  العورة  ..وإنما  الشرع :  بيان  (٦) في 

إلخ.  السرة..  في  قيل  ما  العورة  ..أما  الشريعة : 
الغسل.  عليهما  ..والكعبان  الشريعة :  قاموس  من  األول  الموضع  (٧) في 

 .١٧٣/١١ الشـريعة،  قاموس  السـعدي :   .١٣٩/١٢  .٣٣٦/٥ - ٣٣٧ الشـرع،  بيان  (٨) الكنـدي : 
 .٢٤٣/٢٠ - ٢٤٤
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المرأة : عورة  باب ٦ -]   (٢٣٦/٢ - ٢٣٨ [(م ٧١٤ - ٧١٨، 
العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن   [٧١٤ [م  [* ش] : 
إن  أنها  وعلـى  صلت،  إذا  رأسـها  [أن]  تخمر  البالـغ  [الحـرة]  المـرأة  أن  علـى 
الصالة. إعادة  عليها  أن  و]   فاسدة،  صالتها  [أن  مكشوف  رأسها  وجميع  صلت 
بخمار»]. إال  تحيض  امرأة  صالة  اهللا  يقبل  قال :  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  [وقد 
فقالت  مكشـوف؛  شـعرها(١)  وبعض  تصلي  المرأة  فـي  واختلفـوا  [م ٧١٥] 
قول  كذلك  اإلعـادة.  فعليهـا  مكشـوف  شـعرها  من  وشـيء  صّلـت  إذا  طائفـة : 
أو  شعرها(٢)  وربع  تصلي  المرأة  [في]  يقول  النعمان  وكان  ثور.  وأبي  الشافعي، 
ثلثها  أو  بطنهـا  ربع  أو  [مكشـوف]،  ثلثهـا  أو  فخذهـا  ربـع  أو  مكشـوف،  ثلثـه 
الصالة].  تنتقض  ذلك [لم  من  أقل  انكشف  وإن  الصالة،  تنتقض  قال :  مكشوف، 
تنتقض  لم  النصـف  من  أقل  انكشـف  إذا  يعقوب :  وقـال(٣)  محمد.  قـول  وهـذا 

الصالة.
مكشـوفة  تصلي  أن  الحرة  للمـرأة  أن  علـى  العلـم  أهـل  وأجمـع  [م ٧١٦] 

اإلحرام. حال  في  كذلك  تكون  أن  جميعهم  عند  وعليها  الوجه، 
على  طائفة :  فقالت  الصـالة؛  في  تغطي  أن  عليها  فيمـا  واختلفـوا  [م ٧١٧] 
[وأبي  والشافعي،  األوزاعي،  قول  هذا  ووجهها،  كفيها  سوى  ما  تغطي  أن  المرأة 
تعالى(٤) :  قوله  في  قالـوا  أنهم  التفسـير]  أهل  [من  جماعة  عن  روينا  وقد  ثـور]. 
الكفان  ذلـك  إن   : (٣١ (النـور :  m﴾..اآليـة،    l   k     j   i    h   g ﴿

رأسها.  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  مكشوف..  ثلثه  أو  مكشوف  رأسها  ..وربع  وغيره :  الشرع  بيان  (٢) في 

وغيره.  الشرع  وبيان   (٦٩/٥) األوسط  في  وهي  اإلشراف،  في  موجودة  غير  (وقال)  (٣) كلمة 
 .8 قوله  معنى  في  وغيره :  الشرع  بيان  (٤) في 
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وسـعيد بن  ومكحول،  وعطاء،  عبـاس،  ابن  عنـه  ذلك  روينـا  [فممـن  والوجـه. 
قال  منها].  شـيء  كل  تغطي  أن  صّلـت  إذا  المـرأة  على  بعضهـم :  وقـال  جبيـر. 
منها.  شيء  كل  تغطي  ظفرها،  وال  شيء  منها  يرى  ال  صّلت  إذا  حنبل :  أحمد بن 
سـاقها  بعض  أو  مكشـوف،  شـعرها  وبعض  تصلـي  المـرأة  فـي  أحمـد  [وقـال 
صّلت؟  كانت  فـإن  قيل :  يعجبني.  ال  مكشـوف :  سـاعدها  بعض  أو  مكشـوف، 

فأرجو] . يسيرًا  كان  إذا  قال : 
شـيء  كل  هشـام :  الحارث بن  عبد الرحمن بن  أبو بكر بن  وقـال  [م ٧١٨] 
مالك  وكان  مضى.  فيما  النعمان  قول  ذكرنا  وقد  ظفرها.  حتى  عورة،  المرأة  من 
أو  شعرها  أو  قدماها  انكشف  وقد  صّلت،  امرأة  في  [قال]  ذلك  غير  [في]  يقول 

الوقت. في  دامت  ما  تعيد  قدميها :  صدور  أو  صدرها، 
وهي  مكشـوفة  وعورتها  ورأسـها  المرأة  صلت  إن  الرأي :  أصحاب  وقال(١) 
كل  الشافعي  عند  وتعيد  الشـافعي.  قول  وهذا  فاسـدة.  صالتها  تعلم  ال  أو  تعلم 
في  دامت  ما  لك  ما  عند  وتعيد  الوقت.  خروج  وبعد  الوقت،  في  سبيله  هذا  من 
بعد  علمت  فـإن  بذلك،  عالمـة  كانت  إذا  تعيـد  يقـول :  إسـحاق  وكان  الوقـت. 
لم  وإن  أعـادت،  علمت  إذا  يقول :  أبو ثـور  وكان  اإلعادة.  أوجـب  لـم  الصـالة 

صالتها. في  مضت  السترة؛  فأعادت  عليها  مما  شيئًا  الريح  كشف  أو  تعلم 
المرأة  على  إن  أصحابنا :  قول  بعض  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
عدا  ما  وأن  كفيها،  وباطن  وجهها  خال  ما  كله،  جسـدها  الصالة  في  تسـتر  أن 
وركبتيه،  الرجل  سرة  بين  ما  بمنزلة  عورة  منها  فهو  وجهها  ظاهر  أو  كفيها  بطن 

على  أبو بكر :  قال  الوقـت.  في  دامت  ما  تعيد  قدميها :  صـدور  أو   .. وغيره :  الشـرع  بيان  (١) فـي 
المرأة  صّلت  إن  الرأي :  أصحاب  وقال  الوقت،  خروج  وبعد  الوقت  في  تعيد  الشافعي  مذهب 
إذا  تعيد  إسـحاق :  وقال  فاسـدة.  فصالتها  تعلم  ال  أو  تعلم  وهي  مكشـوفة  وعورتها  ورأسـها 
إلخ.  أبو سعيد..  قال   /١٠٠/ اإلعادة.  أوجب  لم  الصالة  بعد  علمت  فإن  بذلك،  عالمة  كانت 
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الرجال  مـن  العورة  سـائر  من  أشـد  أنهما  علـى  يجتمـع  فإنهمـا  الَفْرجيـن  إال 
والنساء.

إلى  منها  بدا  إن  ستٍر  في  كانت  إذا  رخص  من  لها  رخص  قد  قد  أنه  ومعي 
بعضًا  أن  وأحسـب  الرجل.  مـن  الخلخال  وموضـع  اليد،  من  السـوار  موضـع 
الدملوج(٢)  وموضع  الرجـل،  من  السـاق  بضعة(١)  دون  ما  إبداء  في  لها  رخـص 
بغير  السابغ  الضيق  الدرع  في  الصالة  في  لها  رخص  قد  أنه  وأحسب  اليد.  من 

جلباب. وال  خمار 
قال :  من  وقال  الكعبين.  يسـتر  الذي  هو  قال :  من  فقال  السـابغ؛  في  واختلفوا 
يبد  لم  ما  قال :  من  وقال  مسـتتر.  موضع  في  كانت  إذا  سـابغ،  فهو  الكعبان  بدا  ولو 
إلى  لها  رخـص  كأنه  عليهـا،  فسـاد  فال  سـجدت  أو  ركعـت  إذا  ركبتيهـا(٣)  أخمـص 
موضع  في  لها  يجوز  أعلم  وال  الستر،  موضع  في  للرجل  يكون  ما  معنى  في  الركبتين 
معاني  في  هـذا  لها  ثبت  فإذا  دينها،  معنـى  في  وذلك  إليهـا،  النظر  لـه  يجـوز  ال  مـن 
إليها  النظر  يسعه  ال  من  أبصرها  ولو  الصالة،  لها  تجوز  أن  يتعرى  فال  والستر  الصالة 

صالتها(٤). بها  تفسد  ال  بأشياء  آثمة  تكون  قد  ألنها  إليها؛  بنظره  آثمة  كانت  ولو 

(انظر؛  وتمر  تمـرة  مثل  بضع،  والجمـع  اللحم،  مـن  القطعة  تكسـر :  وقد  البـاء  بفتـح  (١) البضعـة 
بضع).  مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  بضع.  مادة  الصحاح،  مختار  الجوهري : 

المعجم  وفي  دملـج).  مادة  العـرب،  (لسـان  الحلي  من  المعضد  الدملـوج  منظـور :  ابـن  (٢) قـال 
و  دمالج  جمعـه  األملس،  الحجـر  و  بالعضـد،  يحيـط  سـوار  الدملـوج :  و  الدملـج  الوسـيط : 
الفروع،  مفلح :  ابن  (انظر؛  الحديد  الدملوج  الزَّاُغونِيِّ :  ابن  فتاوى  وفي  دملج).  (مادة  دماليج 

 .(٣٦٣/٢ ونحوه،  بالجوهر  التحِلي  والمرأة  وللرجل  َفْصٌل : 
األرض،  يصيب  ال  الذي  باطنها  القدم  أخمص  يبد  لم  ما  قال :  من  وقال  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

إلخ.  سجدت..  أو  ركعت  إذا  ركبتها  أخمص  يبد  لم  وما 
السـعدي :   .١٥٩/٥ - ١٦٠ المصنـف،  الكنـدي :   .١٠٠/١٢ - ١٠١ الشـرع،  بيـان  (٤) الكنـدي : 

 .١٨٦/٢٠ - ١٨٧ الشريعة،  قاموس 
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الثياب : من  المرأة  فيه  تصلي  ما  عدد  باب ٧ -]   (٢٣٨/٢ - ٢٣٩ [(م ٧١٩، 
أم  فكانت  الثياب  من  المـرأة  فيه  تصلي  ما  عدد  فـي  واختلفـوا(١)  [* ش] : 
قدميها.  ظهور  يغيب  الذي  السـائغ(٢)  والدرع  الخمار  في  تصلي  تقول :  سـلمة 
قال  وبه  عائشـة.  ذلك  وفعلت  وخمار.  سـائغ،  درع  في  تصلي  ميمونة  وكانت 
أم  عن  وروينا  عباس.  ابن  عن  ذلك  وروي  البصري،  والحسن  الزبير،  عروة بن 
كان  وممن  النخعي.  عن  ذلك  إجازة  وروي  وإزار.  درع  في  صّلت  أنهـا  حبيبـة 
والليث بن  أنس،  مالك بن  وخمار  درع  فـي  تصلي  أن  يجزيها  المرأة  أن  يـرى 
أقله  أحمد :  وقال  ثور.  وأبو  والشـافعي،  الثوري،  وسـفيان  واألوزاعي،  سـعد، 
أثواب.  ثالثة  لها  يسـتحب  الذي  إسـحاق :  قال  وكذلك  ومقنعة.  قميص  ثوبان 
الخطاب،  عمر(٣) بن  قال  كذلك  أثواب،  ثالثة  في  المرأة  تصلي  طائفة :  وقالت 

أبي رباح. وعطاء بن  السلماني،  وعبيدة  وعائشة،  عمر،  وابن 
المرأة  تصلي  قالوا :  أنهم  ونافع  سـيرين،  وابن  عمر،  ابن  عن  روينا  وقـد 

أثواب. أربعة  في 

الثياب،  من  المرأة  به  تصلي  ما  عدد  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  ومنه :  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
وروي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  أزواج  سـلمة  وأم  وعائشـة  ميمونة  وخمـار  درع  فـي  تصلـي  أن  رأى  فممـن 
الثوري،  وسفيان  واألوزاعي،  سعيد  والليث بن  أنس  مالك بن  قول  وهو  عباس،  ابن  عن  ذلك 
وقد  ومقنعة،  قميص  ثوبان،  أقله  راهويـه :  وابن  حنبل،  أحمد بن  وقال  ثور،  وأبـي  والشـافعي، 
أنها  أبي رباح  وعطاء بن  السـلماني  وعبيدة  وعائشـة  عمر،  وابن  الخطاب،  عمر بن  عن  روينـا 

أثواب. ثالثة  في  تصلي 
ثوب  في  وكفيها،  وجهها  سـوى  بدنها،  جميع  الصالة  في  تخمر  أن  المرأة  على  أبو بكر :  قال 
استحباب،  إال  أربعة  أو  بثالثة  أمر  من  إال  األوائل  عن  ُروي  ما  أحسب  وال  أكثر،  في  أم  صّلت 

واهللا أعلم.  واهللا أعلم. 
السابغ.  الصواب :  ولعل   .(٧٢/٥) واألوسط  اإلشراف  في  (٢) هكذا 

األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٣) نهاية 
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في  وكفيها  بدنهـا  جميع  الصـالة  في  تخمر  أن  المـرأة  على  أبو بكـر :  قـال 
بثالثة  أمر  ممـن  األوائل  عن  روي  مـا  أحسـب  وال  كثير،  فـي  أو  صّلـت،  ثـوب 

استحبابًا(١). إال  بأربعة  أو  أثواب 

عدة  من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
أثواب،  ثالثة  من  أقل  في  تصلي  ال  قال :  من  فقال  المرأة؛  صالة  في  الثياب 
وخمار  سـابغ  قميص  قال :  من  وقال  وجلباب.  وخمار  وقميص  إزار  وهـو 
قميص  ثوبان؛  المرأة  بـه  تصلي  ما  أقل  قال :   /١٠١/ مـن  وقال  وجلبـاب. 
ما  على  سـابغ  بقميص  تصلي  أن  لها  يجوز  قال :  من  وقال  وخمار.  سـابغ 
تسـتر  أن  عليها  إن  أبو بكر :  قال  ما  بنحو  قال  من  وقال  تفسـيره.  من  مضى 
إذا  جاز  ذلـك  بأي  سـترته(٣)  وإن  وجههـا(٢)،  وظاهـر  كفيهـا  إال  كلـه  بدنهـا 
طرفه  وترد  به،  تلتحف  الواحد  الثـوب  في  تصلي  أن  لها  قيل :  وقـد  أمكـن. 
وتضم  الجلباب،  بمنزلة  األيسر،  رأسـها  شـق  على  األيمن  جانبها  يلي  الذي 
من  أحسـن  ـ عندي ـ  وهذا  بـه،  وتتغطى  بدنهـا  إلى  يلجأ  حتـى  فيـه  يديهـا 

وحده(٤). الدرع 

ويجزيها  وكفيها  وجهها  سـوى  بدنها  جميع   ..  : (٧٥/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (١) هكذا 
تستره  أن  عليها  يجب  ما  سترت  إذا  ذلك  من  أكثر  أو  ثالثة،  أو  ثوبين،  أو  ثوب،  في  صلت  فيما 
اسـتحبابًا  إال  أربعة  أو  أثواب،  بثالثة  أمر  ممن  األوائل  عن  روي  مـا  أحسـب  وال  الصالة،  فـي 

واحتياطا. 
كفها  إال  الشـريعة :  قاموس  وفي  ووجهها.  كعبها  إال  الشـرع :  بيان  وفي  المصنـف.  فـي  (٢) هكـذا 

وجهها.  وظاهر 
تستره.  أن  أو  الشريعة :  قاموس  وفي  تستره.  وأن  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٣) هكذا 

السـعدي :   .١٦٠/٥ - ١٦١ المصنـف،  الكنـدي :   .١٠١/١٢ - ١٠٢ الشـرع،  بيـان  (٤) الكنـدي : 
 .١٨٧/٢٠ - ١٨٨ الشريعة،  قاموس 
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الرأس : مكشوفة  تصلي  األمة  باب ٨ -]   (٢٣٩/٢ - ٢٤٠ [(م ٧٢٠ - ٧٢١، 
عمر بن  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومن  [م ٧٢٠]  [* ش] : 
بالحرائر.  تتشـبهي  ال  رأسـك  [عن]  اكشـفي  [مقنعة] :  رآها  ألمة  قال  الخطـاب 
والشـعبي،  والنخعي،  شـريح،  تخمر   /١٣٣/ أن  عليها  ليـس  أن(١)  رأى  وممـن 
ثـور،  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمـد،  والشـافعي،  واألوزاعـي،  والثـوري،  ومالـك، 

الرأي. وأصحاب 
أبو بكر : قال 

وكان  األمة.  كحكم  بعضها(٢)  والمعتق  والمدبرة  المكاتبة  وحكـم  [م ٧٢١] 
أهل  بين  [من]  البصري  الحسـن  وكان  صّلت.  إذا  األمة  تقنع  أن  يسـتحب  عطاء 

لنفسه. الرجل  اتخذها(٣)  أو  تزوجت،  إذا  الخمار  عليها  يوجب  العلم 
األمة  على  ليس  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  قال  أبو سـعيد :  قال 
الالزم،  معاني  في  فرقًا  ذلك  في  أعلم  وال  غيرها،  في  وال  صالة  في  رأسها  ستر 
هذا  في  بقبيح  فليس  رأسها  سترت  وإن  زوج.  لها  كان  أو  سرية،  سيدها  اتخذها 
لئال  ذلك  عن  وتنهى  رأسـها  تخمر  أال  أمرها  من  المعنى  كان  إنما  ألنها  الزمان؛ 
عندنا،  ذلك  زال  وقد  بالمدينة،  باإلماء  بالتشـبه  يؤذين  كن  إذ(٤)  بالحرائر،  تشـبه 
سـتر  على  أجمعن  قـد  ما  والعادة  الـزي  مـن  لهن  ظهـر  قـد  والحرائـر  واإلمـاء 

ذلك.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
يصفها. الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

وقاموس  الشرع  بيان  وفي  واتخذها.  ..تزوجت   : (٧٧/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٣) هكذا 
اتخذها.  وإذا  ..تزوجت،  الشريعة : 

ما  والعادة  الـزي  من  لهن  ظهـر  قد  بالحرائر  تشـبه  لئال  ذلـك  عن  ..وتنهـى  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 
باإلماء  بالتشـبيه  مؤذين  كن  إذا  الوجه،  هـذا  من  يؤذين  وال  رؤوسـهن،  سـتر  على  أجمعن  قـد 

إلخ.  سبب..  هو  هذا  أن  وأحسب  والحرائر  ولإلماء  عندنا  ذلك  زال  وقد  بالمدينة، 
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عمر بن  منع  سـبب  هو  هذا  أن  وأحسـب  الوجه.  هذا  في  يؤذين  أال  رؤوسـهن، 
بالحرائر(١). تتشبه  أن  األمة  الخطاب 5 

ثوب  والعبيد،  اإلماء  من  السـيد  على  العبد  كسـوة  فريضة  في  أنه  ذلك  ومن 
الحكم  في  المسلمون  يقصر  كان  لما  يجب  اإلماء  رؤوس  ستر  كان  فلو  ثوب(٢)، 
وقد  االتفاق،  لمعنى  قولهـم  في  ـ عندي ـ  يخرج  وهذا  ذلك،  إلى  إبالغهـا  عـن 

عليها(٣). الصالة  أن  علموا 
ذلك  في  بينهم  أعلـم  وال  األمـة،  بمنزلة  أصحابنا  قـول  ففي  المدبـرة  وأمـا 
حينها  من  حـرة  فهي  بعضها  يعتـق  والذي  المكاتبة  وأمـا  يعتق.  لـم  مـا  اختالفـًا 
والمكاتب  اختالفًا.  ذلك  في  بينهم  أعلم  وال  البعض،  في  الرق  يدخل  وال  كلها، 

معهم(٤). فيما  الحرية  وجوب  في  بينهما  فرق  وال  نصفه،  المعتق  مثل  معهم 

خمار : بغير  الولد  أم  صالة  باب ٩ -]   (٢٤٠/٢ [(م ٧٢٢ - ٧٢٣، 
تصلي  الولد  أم  في  العلم  أهل  واختلف  أبو بكر :)  (قـال  [م ٧٢٢]  [* ش] : 

عمر بن  على  دخلت  قال :  مالك  أنس بن  عن  ـ  له  واللفظ  ـ  أبي شـيبة  وابن  عبد الرزاق  (١) روى 
فسألها :  به،  ُمَتَقنَِّعة  ِجلباٌب  وعليها  األنصار  أو  المهاجرين  ببعض  ُفَها  ُيَعرِّ كان  قد  أََمٌة  الخطاب 
من  الحرائر  على  الجلباُب  إنما  رأسك  عن  ضعيه  الجلباب؟  َباُل  فما  قال :  ال،  قالت :  عتقت؟ 
وعن  رأسـها.  عن  ألقته  حتى  برأسـها  بها  فضربها  بالدرة  إليها  فقـام  أَت  َفَتَلكَّ المؤمنيـن،  نسـاء 
إنما  عمر :  قـال  قال :  َتَقنَُّع،  أََمـًة  خالفتـه  في  يدع  ال  الخطـاب  عمر بـن  كان  قـال :  أبي قالبـة 
رقم ٥٠٥٩،  الخمار،  باب  الصالة،  كتاب  عبد الرزاق،  (مصنف  يؤذين  ال  لكي  للحرائر  القنـاع 
رقم ٦٢٤٠،  خمار،  بغير  تصلي  األمة  في  باب  الصالة،  كتاب  أبي شيبة،  ابن  مصنف   .١٣٥/٣

.(٤١/٢ - ٤٢  ،٦٢٤٢
إلخ.  كان..  فلو  ثوب،  ..والعبيد  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

عليها.  الصالة  أن  علموا  وقد  قوله :  في  أبي سعيد  كالم  انتهى  الشريعة  قاموس  (٣) في 
 .١٩٦/٢٠ - ١٩٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٣٣/١٤ - ١٣٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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سـواء.  واألمة  هي  ثور :  وأبو  والشـافعي،  النخعي،  إبراهيـم  فقال  خمـار؛  بغيـر 
صّلت.  إذا  تخمر(١)  وأحمـد :  ومالك،  سـيرين،  وابن  [البصري]،  الحسـن  وقال 
وال  الوقت،  في  تعيد  أن  خمـار  بغير  صّلت  إذا  إلـّي  أحب  قـال :  مالـكًا  أن  غيـر 

واجبًا. أراه 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

أخذت  أعتقت  ثم  قناع،  بغير  صالتها(٢)  بعض  [األمة]  صّلت  وإذا  [م ٧٢٣] 
الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبي  والشافعي،  الشـعبي،  [قول]  هذا  وتبني(٣).  قناعها، 

/١٣٤/
األمة  بمنزلة  الولد  أم  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
فرق  وال  شيئًا،  منها  ورث  أو  ورثها،  إذا  بولدها  تعتق  لم  ما  أحكامها  جميع  في 
من  شـيئًا  صّلت  وقد  أعتقت  إذا  وأما  األحكام.  مـن  شـيء  في  األمة  وبين  بينهـا 
على  تبني  وال  حـال،  على  الصالة  تبتدئ  إنهـا  قيل :  قد  أنه  [فـ] ـمعـي  صالتهـا 
على  وذلك  تتجزأ،  ال  الصالة  ألن  أمة؛  وهي  الرأس  مكشوفة  كانت  إذا  صالتها 
وقال  الرأس.  مكشـوفة  وهي  الصالة  لها  تجوز  ال  حرة  هي  إنها  يقول :  من  قول 
من  حدًا  تجاوز  لم  ما  أنها  ومعـي  صلواتها.  على  وتبني  رأسـها  تخمر  قال :  مـن 
كانت  ألنها  أحسـن؛  ـ عندي ـ  القـول  هذا  في  فهـو  الرأس،  مكشـوفة  الحـدود 
ال  حدًا  تتعد  لـم  فإذا  أصحابنا،  قول  مـن  االتفاق  بمعنى  صالتها،  فـي  معـذورة 

عليها(٤). يجب  بما  أتت  فقد  متخمرة 

تختمر.  الشرع :  وبيان   (٧٧/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
صلواتها.  الشرع :  بيان  (٢) في 

وسن. الشرع :  بيان  (٣) في 
 .١٣٤/١٤ - ١٣٥ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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العاري : صالة  باب ١٠ -]   (٢٤٠/٢ - ٢٤٢ [(م ٧٢٤ - ٧٢٦، 
أبو بكر :)  قال  أحسـب  فيما  اإلشـراف :  كتاب  (ومن  [م ٧٢٤]  [* ش] : 
يصلون  طائفـة :  فقالت  عـراة؛  البحر  مـن(١)  يخرجون  القـوم  فـي  واختلفـوا 
وقتادة،  وعكرمـة،  عطاء،  قال  وبـه  عمر،  ابن  عن  القـول  هـذا  ُروي  قعـودًا، 
إيماء  يومئـون  الـرأي :  أصحــاب  وقــال  الـرأي.  وأصحـاب  واألوزاعـي، 
يصلوا  أن  وأفضل  يجزيهم،  قيامـًا  صّلوا  وإن  الركوع،  من  أخفـض  السـجود 
ومالـك،  مجاهـد،  قـال  كذلـك  قيامــا،  يصلــون  طائفـة :  وقـالـت  قعـودًا. 

والشافعي.
قيامًا،  صّلوا  شـاؤوا  إن  آخرون :  وقـال  جريج،  ابن  حكاه  ثالـٌث  قوٌل  وفيـه 

قعودًا. شاؤوا  وإن 
معنى  يشـبه  ما  أصحابنا  قـول  في  يخـرج  إنه  سـعيد 5 :  محمد بـن  قـال 
لثبوت  بينهم؛  اختالفـًا  ذلك  في  أعلـم  وال  قعودًا.  يصلـون  العـراة  إن  االتفـاق : 
فبدو  سـاترة  ثياب(٢)  تكن  لم  إذا  وأنه  بالثياب،  إال  تكون  ال  الصـالة  أن  الفـرض 
قعودًا؛  الصالة  ولهم  عليهم  ثبت  هنالك  فمن  أشـد،  القيام  في  والفرجين  العورة 
على  العاري  ويستر  القيام.  في  يستر  ال(٣)  ما  وفروجهم  عوراتهم  من  منهم  ليستتر 
نفسـه  على  يحفر  أن  على  إال  يقدر  لم  ولو  شـجر،  أو  تراب  من  قدر  بما  نفسـه 

عليه. ذلك  كان  كلها  عورته  يستر  ما  بقدر  حفرة 
ُســنَّة  لثبوت  منهم؛  واحد  ويؤمهم  قعودًا  يصلون  إنهم  أصحابنا :  قول  وفي 
قدر  فإن  عـورة،  منه  ينظروا  لئال  وسـطهم،  يكون  قيل :  أنه  وأحسـب  الجماعـة. 

في.  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  أشد..  القيام  في  والفرض  العورة،  فتبدو  ساترة  ثاب  تكن  لم  إذا  وأنه  الشرع :  بيان  (٢) في 

القيام.  يستر  لم  ما  الشرع :  بيان  (٣) في 
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اإلمام،  بمنزلة  بهم  وصّلى  تقدمهم  عورة  منه  يرون  ال  ما  بقدر  عورته  سـتر  على 
والسجود. الركوع  في  يومئون  حال(١)  وعلى 

جماعة؛  عراة  كانوا  إذا  صالتهـم  في  واختلفـوا  (ومنـه) :  [م ٧٢٥]  [* ش] : 
وفيه  والشـافعي.  قتادة،  قال  وبه  جماعة.  يصلون  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  فروينا 
الرأي.  وأصحـاب  األوزاعي،  قـال  كذلك  فرادى،  يصلـوا  أن  وهو :  ثـانٍ،  قـوٌل 
وإن  قيامًا]،  [ويصلون  بعـض،  عن  بعضهم  يتباعد  فرادى  يصلون  مالـك :  وقـال 
عن  بعضهم  (يتباعـد  بعـض  من  بعضهم  يتبّيـن  ال  مظلـم  ليـل  [فـي]  ذلـك  كان 
إمامهم  يقوم  والشافعي :  قتادة،  وقال  إمامهم.  وتقدمهم  جماعة،  صّلوا  بعض)(٢) 

إمامهم. يتقدمهم  آخرون :  وقال  الصف.  في  معهم 
والشـافعي،  مالك،  فقال  وسـجودهم؛  العراة  ركوع  في  واختلفـوا  [م ٧٢٦] 
وأصحاب  وإسـحاق،  قتادة،  وقال  يومئـون.  وال  ويسـجدون  يركعون  وأحمـد : 

عباس. وابن  عمر،  ابن  عن  ذلك  وروي  يومئون.  الرأي 
ذلك؛  غير  يجزيـه  وال  ويسـجد،  يركع  قائمًا  العريان  يصلـي  أبو بكـر :  قـال 
على  يقدر  من  صّلى  فإن  فجالسًا».  تسـتطع  لم  فإن  قائمًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «صلِّ  لقول 
 /١٢٢/ عنهما،  ُروي  ما  عباس  وابن  عمر،  ابن  عن  يثبت  وال  أعاد،  قاعدًا  القيام 

الخلق. على  الحجة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  ثبت  ولو 
على  به  يسـتدل  ما  العراة  صالة  ذكر  من  مضى  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
يبّين  وال  نهارًا.  وال  ليالً  العراة  صالة  في  ـ عندي ـ  فرق  وال  ذلك،  معنى  بعض 
وصالة  والفرج،  العورة  ستر  لثبوت  قعودًا؛  يصلون  إنهم  يقول :  من  قول  إال  لي 

يؤمون.  حالهم  وعلى  الشريعة :  قاموس  (١) في 
وقاموس  الشرع  وبيان   (٧٩/٥) األوسط  في  موجود  غير  قوسين  بين  وما  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

الشريعة. 
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إال  الجماعة  يمنـع  شـيئًا  أعلم  وال  ُسـّنتها.  لثبـوت  وأوجـب؛  أفضـل  الجماعـة 
عدمها.

من  وقال  جماعـة.  يصلون  ال  الركبـان(١)  إن  أصحابنـا :  من  قـال  من  وقـال 
من  وجه  في  مانعًا  للجماعة  أعلـم  فال  إلـّي.  أحب  وهو  جماعة؛  يصلـون  قـال : 
ويعجبني  عليها،  يقدر  ال  أن  إال  تجوز  ال  أنها  الحال  من  حال  فـي  وال  الوجـوه، 
ــنَّة  السُّ ولثبوت  الناظرين،  عن  الليل  ليسـتر(٢)  إمامهم؛  يتقدمهم  أن  ليالً  كان  إذا 
عورته  سـتر  على  يقدر  لم  إذا  النهـار  في  وأما  بـه،  يأتم  لمن  اإلمـام  تقديـم  فـي 

وسطهم(٣). في  يكون  أن  منهم :  يقول  من  قول  فيعجبني 

الحرير : في  الصالة  باب ١١ -]   (٢٤٢/٢ [(م ٧٢٧، 
قال :  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الحديـث  جـاء  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 

ذكورها». على  محرم(٤)  أمتي  إلناث  حلِّ  والحرير   «الذهب 
يجزيه،  ثور :  وأبـو  الشـافعي،  فقال  حرير؛  ثوب  في  صّلى  فيمـن  واختلفـوا 
ثوبا  وجد  إن  الوقت  في  دام  ما  يعيد  مالك :  صاحب  القاسم  ابن(٥)  قال  ونكرهه. 
أعاد. يجوز  ال  ذلك  [أن]  يعلم  وهو  حرير  ثوب  في  صّلى  إن  آخر :  وقال  غيره. 
معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
احتاج  إن  الحرب  في  إال  الحرير،  ثياب  في  الرجل  صالة  تجوز  ال  إنه  االتفاق : 
على  حرير  ثوب  في  صّلى  إذا  أنه  ومعي  غيره.  لعدم  ضـرورة  من  أو  ذلك،  إلـى 

العراة.  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (١) هكذا 
الليل.  لستر  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٢٢٤/٢٠ - ٢٢٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٢٢/١٢ - ١٢٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
ومحّرم.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  وفي  وُحّرم.   : (٨١/٥) األوسط  (٤) في 

إلخ.  وجد..  إذا  دام...  ما  يدعه  أبو القاسم...  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
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عليه  إن  قولهـم :  من  خـرج  حرب  فـي  حاجـة  وال  ضـرورة،  وال  عـدم(١)،  غيـر 
الوقت. بعد  أو  الوقت  في  جهله،  أو  ذلك  علم  اإلعادة، 

من  نجسًا  وثوبًا  حرير  ثوب  إال  يجد  لم  فيمن  قولهم  من  يختلف  أنه  ومعي 
الثوب  في  يصلي  وال  وييممـه،  النجس  بالثوب  يصلي  قال :  من  فقـال  الرجـال؛ 
إلـّي  أحب  الحرير  وثوب  الحرير.  الثوب  فـي(٢)  يصلي  قال :  من  وقال  الحريـر. 
 /١١٩/ فـي  المختلف  والثـوب  نجاسـته،  على  المجتمع  النجـس  الثـوب  مـن 
منع  في  االتفـاق  يشـبه  بما  الحرير،  ثوب  فـي  الصالة  من  إلــّي  أحـب  نجاسـته 

الحرير(٣). ثياب  لبس  من  الرجل 

المصلي : ستر  أبواب  جماع  باب ١٢ -]   (٢٤٣/٢ [(م ٧٢٨ - ٧٢٩، 
الحربة  له  يركـز(٤)  «كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 

إليها». فيصلي 
في  والحجر  بالسـهم  نسـتـتر(٥)  «كنـا  الخـدري :  أبو سـعيد  وقـال  [م ٧٢٨] 

بالبعير». يستتر  «كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وروينا  الصالة». 
وقال  واألوزاعي.  مالك،  قال  وبه  وأنس،  عمر(٦)،  ابن  ذلك  وفعل  [م ٧٢٩] 

دابة. وال  بامرأة  الرجل  يستتر  ال  الشافعي : 

عمد.  الشرع :  بيان  (١) في 
الحرير  وثوب  الحرير،  ثوب  ثـم  النجس  بالثوب  يصلي  قال :  من  وقال  الشـريعة :  قاموس  (٢) فـي 

إلخ.  من..  إلـّي  أحب 
 .٢٥٠/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١١٩/١٢ - ١٢٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

تركز.  الشرع :  بيان  (٤) في 
نستر.  الشريعة :  قاموس  وفي  نتستر.  الشرع :  بيان  (٥) في 

عمر.  ذلك  وفعل  الشرع :  وبيان   (٨٥/٥) األوسط  وفي  الشريعة.  وقاموس  اإلشراف  في  (٦) هكذا 
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السـترة  معنى  ثبوت  أصحابنـا  قول  فـي  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  وقـال 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الرواية  في  عندهم  ذلك  وثبت  يديه،  بين  يجعلها  أن  للمصلـي 
السـترة  من  بالتقرب  «وأمرنا  قال :   أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ويروى  به،  وأمر  ذلك  فعـل 
يقعد  الشيطان  فإن  سجوده  وبين  بينها  شيء  السترة  وبين  المصلي  بين  يكون  وأال 
المصلي  يعلم  قال :  «لو  إنه  عنه  قيـل  حتى  السـترة  أمر  في  عنه  وأكد  هنالـك»(١)، 
يعلم  كذلك(٤) :  «لو  هذا(٣)،  نحو  أو  صّلى»(٢)  لما  عليه  ما  سترة  غير  إلى  صّلى  إذا 
إلى  ولو  النتظره  الوزر  من  عليه  ماذا  سترة  بينهما  وليس  المصلي  يدي  بين  المار 

خريفًا(٥)».(٦) أربعين 
أنه  ومعي  الطهـارات.  من  كان  مما  جائـزة  السـترة  إن  أصحابنا :  قول  وفـي 
منها  كان  ما  والنساء،  الرجال  من  والبشـر،  بالدواب،  االسـتتار  قولهم  في  يجوز 
من  الدابة  من  إلـّي  أحب  والمرأة  المرأة،  من  إلـّي  أحّب  للرجل  والرجل  طاهرًا. 

وجهه  تلقاء  فليجعل  أحدكم  صلى  قال :  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبي هريرة  عن  أبو داود  (١) روى 
أمامه»  مر  ما  يضره  ال  ثم  خطًا  فليخطط  عصًا  معه  يكن  لم  فان  عصًا  فلينصب  يجد  لم  فإن  شيئًا 
أبي حثمة  سهل بن  وعن   .(١٨٣/١ رقم ٦٨٩،  عصا،  يجد  لم  إذا  الخط  باب  أبي داود،  (ُسنن 
صالته»  عليه  الشيطان  يقطع  ال  منها  فليدن  سترة  إلى  أحدكم  صّلى  قال :  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  به  يبلغ 

.(١٨٥/١ رقم ٦٩٥،  السترة،  من  الدنو  باب  أبي داود،  (ُسنن 
ما  المصلي  يعلم  لو  [قال] :  عمر  عن  أبو نعيم  روى  وقد  المعنى،  أو  اللفظ  بهذا  حديثًا  أجد  (٢) لم 
فتح  حجر :  (ابن  الناس  من  يسـتره  شـيء  إلى  إال  صّلى  ما  يديه  بين  بالمرور  صالته  من  ينقص 

 .(٥٨٤/١ يديه،  بين  مر  من  المصلي  يرد  باب  الباري، 
هذا.  نحو  صّلى  ..لما  الشرع :  بيان  (٣) في 

لذلك.  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
خريفًا.  أربعين  إلى  ولو  يمر  ال  سترة  بينهما  ..وليس  الشرع :  بيان  (٥) في 

المصلي،  يدي  بين  الجواظز  بـاب  الربيع،  (مسـند  بمعناه  ومرسـًال  عباس  ابن  عن  الربيـع  (٦) رواه 
باب  البخـاري،  (صحيح  بمعناه  أبي جهيـم  عـن  ومسـلم  البخـاري  ورواه  رقـم ٢٤١ - ٢٤٢)، 
يدي  بين  المار  منع  بـاب  مسـلم،  صحيح   .١٩١/١ رقم ٤٨٨،  المصلي،  يدي  بين  المـار  إثـم 

 .(٣٦٣/١ رقم ٥٠٧،  المصلي، 
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ذلك،  أشبه  وما  والبغال  الخيل  من  إلـّي  أحب  واألنعام   /١٤٠/ األنعام،  جميع 
والخشـب،  الجدر،  مثل  األرواح،  ذوات  من  إلــّي  أحـب  األرواح  ذوات  وغيـر 
أن  قاعدًا  أو  قائمًا  لإلنسـان  سـترة  اإلنسـان  كان  إذا  يؤمر  أنه  ومعي  والحظار(١). 

إليه(٣). يقبل  وال  عنه  يدبر(٢) 

في  المرء  به  يسـتتر  ما  قـدر  بـاب ١٣ -]   (٢٤٣/٢ - ٢٤٤ [(م ٧٣٠ - ٧٣١، 
الصالة :

«إذا  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  جاء  أبو بكر :)  وقـال  (ومنـه :  [* ش] : 
ذلك». وراء  من  يبالـي  وال  فليصل  الرحل  مؤخرة  مثل  يديه  بين  أحدكم  وضع 

األوزاعي :  وقـال  الطول.  فـي  ذلك  هريـرة :  وأبـو  أنـس(٤)  وقـال  [م ٧٣٠] 
خالصها  يكون  الرحل  مؤخرة  قدر  عطاء :  وقال  والسيف.  والسوط  السهم  يجزئ 
مالك،  وقال  الـرأي.  وأصحاب  الثوري،  قـال  وبه  ذراعًا.  األرض  [ظهـر]  علـى 
وقال  أوشـبرًا(٦).  ذراعًا  قتادة :  وقال  فصاعـدًا.  الذراع  عظيم(٥)  قـدر  والشـافعي : 

الثوري. قال  وبه  الرحل،  مؤخرة  مثل  المصلي  يستر  األوزاعي : 
يصلي  عرض  إن(٧)  ينتصب  ال  الذي  بالشيء  االستتار  في  واختلفوا  [م ٧٣١] 

ِحَظاٌر  فهو  َشْيئْين  بين  َحَجَر  َشْيٍء  وُكّل  والّريح،  البرد  ليقيها  شجر  من  لإلبل  يعمل  ما  (١) الحظار 
حظر).  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  (انظر؛  وِحَجار 

يدرأ.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 
 .٢٥٥/١٨ - ٢٥٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤٠/١٠ - ١٤١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

هريرة.  وأبو  أنس  مالك بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
عظم.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  وفي   .(٨٩/٥) واألوسط  اإلشراف  في  (٥) هكذا 

وشبرًا.  ذراعًا  الشريعة :  وقاموس  الشرع  وبيان   (٨٩/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٦) هكذا 
عرض..  من  ان  ينصب  ال  الشريعة :  قاموس  وفي  إلخ.  عرض..  عن  ينصب  ال  الشرع :  بيان  (٧) في 

إلخ. 
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قال  وبه  وصّلـى.  يديه  بين  عرضـه  ينتصب  لم  إذا  جبيـر :  سـعيد بن  فقال  إليـه؛ 
الثوري :  وقال  بعرضها.  عصًا  إلى  يصلى  أن  النخعي  وكـره  وأحمد.  األوزاعـي، 

ذراعًا. يكن  لم  إذا  الطريق  في  التي  الحجارة  هذه  من  إلـّي  أحب  الخط 
التي  السترة  صفة  معنى  في  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  وقال 
عليه  تدخل  التي  الممرات  جميع  عن(١)  سترة  له  وتكون  المصلي،  يدي  بين  تكون 

فصاعدًا. أشبار  ثالثة  تكون  إنها  ذلك :  في  قولهم  وأكثر  صالته،  في  العلل 
الشـبر  بقدر  قيل  قد  أنه  وأرجو  ذراع.  ذلك  فـي  يجزئ  قيل :  قد  أنـه  ومعـي 
عن  حدًا  ذلـك  في  حـددوا  أنهم  أعلم  فـال  العرض  وأمـا  ارتفاعـه،  فـي  يجـزئ 
قال :  من  قال  أنه  وأحسب  رفع.  في  سترة  يكون  ال  موقعًا  يقع  أن  إال  الممرات، 
من  وقال  ذلك.  دون  يكون  وال  فصاعدًا،  السـهم  ذلك  مثل(٢)  شـبه  يكون  ما  أقل 
الشـعرة  قدر  ولو  السـترة  من  يجزئ  قال :  من  وقال  األسـلة(٣).  مثل  يجزئ  قال : 
من  أدق  شـيئًا  إن  قال :  مـن  أعلم  وال  سـترة.  يكون  مـا  قـدر  مرتفعـة  كانـت  إذا 
من  وجد  ولو  السترة،  عن  الخط  يجزئ  قال :  من  وقال  مثلها.  هو  ما  أو  الشعرة 

المنتصبة(٤)./١٤١ السترة 

من.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
فصاعدًا.  السهم  ميل  شبه  الشرع :  بيان  (٢) في 

األسلمة. الشرع :  بيان  (٣) في 
ورق،  بال  دقـاق  كثيرة  أغصـان  له  شـجر  األسـل  و  أسـل،  وجمعهما  النخل،  شـوكة  واألسـلة 
يخرج  وهو  األغالث،  من  األسل  أبو زياد :  وقال  أسل،  فهو  طويل  شوك  له  شجر  كل  ويقال : 
خشـب،  وال  شـعب  لها  وليس  محددة،  أطرافها  أن  إال  شـوك،  وال  ورق  لها  ليس  دقاقًا  قضبانًا 
تتخذ  أسـلة  واحدته  ماء،  من  قريب  أو  ماء  موضع  في  إال  ينبت  يكاد  وال  الراكد،  الماء  ومنبته 
لها  ورق  ال  مسـتوية  دقاقًا  طواالً  تنبت  عيدان  األسـل  أبو حنيفة :  قال  و  بالعراق،  الغرابيل  منه 

أسل).  مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر؛  الحصر  منها  يعمل 
السترة.  من  غيره  وجد  ولو  السترة،  عن  الخط  يجزئ  وقد  مثلها،  هو  ما  ..أو  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
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أجزأ  المنتصبة  السـترة  من  غيره  يجد  ال  أن  إال  يجزيه  ال  قال :  مـن  وقـال 
ما  األرض  علـى  يطرح(١)  الـذي  الحجر  قال :  مـن  وقال  سـترة.  وكان  الخـط 
غير  الخط  قال :  من  وقال  أرفع.  ألنها  السـترة؛  في  الخط  من  خير  هي  كانت 

الحجر.
الدواب  ممرات  في  هذا  مثل  في  السترة  ثبوت  في  أصحابنا  قول  معنى  وإنما 
له  سترة  هذا  فيكون  صالته  المصلي  على  يفسد  ذلك  إن  قولهم :  في  لما  النجسة 
هذه  قعود  وكذلـك  والحائـض،  الجنب  فـي  قالوا  وكذلـك  صالته،  فسـاد  عـن 
هذه  له  مجزئة  السـترة  هذه  خلـف  المصلي  قدام  والحائـض  والجنـب  الـدواب 
مثل  المصلي  يـدي  بين  والراكـدات  المجتمعـات  النجاسـات  مـن  إال  السـترة، 
ثالثة  رفع  مع  صالته  فـي  المصلي  عرض  تأخذ  سـترة  إال  أشـبهه،  وما  الكنيـف 
سترتان  قال :  من  وقال  هذا.  مثل  عن  تجزئ  واحدة  سترة  قال :  من  فقال  أشبار؛ 

خلل(٢). بينهما 

سترته : وبين  بينه  الرجل  يجعل  ما  باب ١٤ -]   (٢٤٤/٢ [(م ٧٣٢، 
وبين  بينه  يجعـل  معقـل  عبد اهللا بـن  كان  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
الشـافعي.  قال  وبه  أذرع.  ثالثة  يكفيك  ما  أقل  عطاء :  وقال  أذرع.  سـتة  سـترته 
بينك  كان  إذا  عكرمة :  وقال  أكثر.  أو  أذرع  ثالثة  سترته  وبين  وبينه  أحمد  وصّلى 

الصالة(٣). تقطع  لم  بحجر  قذفه  الصالة  يقطع  الذي  وبين 

يطرح.  ال  الذي  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٥٦/١٨ - ٢٥٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤١/١٠ - ١٤٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

بيان  وفي  صالتـك.  يقطع  لم  بحجـر  ..قذفة   : (٩٠/٥) األوسـط  وفـي  اإلشـراف.  في  (٣) هكـذا 
صالتك.  يقطع  لم  حجر  قذفة  الشريعة :  وقاموس  الشرع 
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أذرع  سـتة  من  ذكرها  التي  األسـباب(١)  هذه  يعني  كان  إذا  أبو سـعيد :  قال 
يقطع  وما  الممـرات،  في  السـترة  مقام  ويقوم  يجزئ،  يكـون  أن  هـذا،  وأشـباه 
شيء  ممر  عن  أذرع  ستة  يجزئ  إنه  أصحابنا :  قول  في  أعلم  فال  منها،  الصالة 
لصالة  سـترة  إنه  قولهم :  فـي  ـ عندي ـ  يجـزئ(٢)  ولكنه  الصـالة،  يقطع  ممـا 
أو  يمينه،  عن  أو  قدامه،  كانت  إذا  وجماعته(٣)،  اإلمام  بصالة  الرجل  مع  المرأة 
وأما  صالته.  تفسد  إنها  يقول :  من  قول  على  فصاعدًا،  أذرع  سـتة  شـماله،  عن 
العذرة  مثل  المجتمعة،  النجاسـة  في  مجزئة  أنها  معهم  فيخـرج  األذرع  الثالثـة 
أذرع  ثالثة  ذلك  في  مجزئة(٤)  فقالوا :  ذلك؛  أشـبه  وما  الرطب،  والدم  الرطبة، 

عنه. انفساخًا 
يضره  لم  تناله  أو  صالتـه،  موضع  في  هذا  مثل  يكن  لم  ما  قال :  مـن  وقـال 
عن  السـترة  وأما  أشـبهه.  وما  الكنيف  مثل  مجتمعًا،  يكن  لم  ما   /١٤٢/ ذلك، 
إنه  أصحابنا :  قـول  في  أعلم  فال  المسـافات  من  أشـبهه  وما  والكنيف  الممرات 
عشر  تسعة  أقله  قيل :  وقد  فصاعدًا.  ذراعًا  عشر  خمسة  من  أقل  ذلك  عن  يجزئ 
وال  سـترته  وبين  بينه  يكون  أن  يجوز  أنه  المسـافات  بهذه  يعني  كان  وإن  ذراعًا. 
يكون  أن(٥)  ويستحب  معنا،  حد  لذلك  فليس  السترة؛  خلف  مضى  ما  ذلك  يضره 
ممر  وكان  كثير،  أو  بقليـل  عنها  بعيدًا  كان  فـإن  عنها،  ينفسـح  وال  سـترة،  قـرب 

عليه(٦). فساد  فال  السترة  خلف  المفسد 

األشبار.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
يخرج.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

جماعة.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
عنه.  انفساحًا  انفساحه  أذرع  ثالثة  هذا  مثل  في  يجزئه  فقالوا :  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

إلخ.  ممر..  وكان  كثير  أو  بقليل  منها  بعيدًا  كان  إن  له  ويستحب  الشرع :  بيان  (٥) في 
 .٢٥٧/١٨ - ٢٥٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤٢/١٠ - ١٤٣ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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ما  المصلي  يجـد  لم  إذا  بالخـط  االسـتتار  بـاب ١٥ -]   (٢٤٥/٢ [(م ٧٣٣، 
به : يستتر 

فليجعل  أحدكم  صّلى  قـال :  «إذا  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  جـاء  [* ش] : 
خطًا  فليخط  يجد  لم  فإن  عصًا  فلينصب  شـيئًا  يجد(١)  لم  فإن  شـيئًا،  وجهه  تلقاء 
جبير،  سـعيد بن  الحديـث  هـذا  بظاهر  وقـال  يديـه»،  بيـن  مر  مـا  يضـره  ال  ثـم 
الليث بن  قـال  [به]  و  الخط،  مالـك(٢)  وأنكر  ثور.  وأبـو  وأحمـد،  واألوزاعـي، 
المصلي  يخط  ال  بمصر :  قال  ثم  بالخط،  بالعراق  هو  إذ  الشـافعي  وقال  سـعد. 
الكوفي  عن  وحكي  فيتبع.  ثابـت  حديث  ذلك  في  يكون  أن  إال  خطـًا  يديه  بيـن 

شيئًا. الخط  ينفع(٣)  ال  قال :  أنه 
وهو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  رواه  فيما  هذا  ذكر  في  القول  مضى  قد  أبو سعيد :  قال 
عن  جاء  قـد  كان  وإن  أمكـن.  إذا  أولـى  ذلـك  فـي  األولـى  يكـون(٤)  أن  حسـن 
فصاعدًا،  أشبار  ثالثة  ارتفاعه  كان  ما  الممرات  عن  السترة(٥)  أن  مجمالً  أصحابنا 
الكنيف  في  لك  وصفت  ما  إال  العرض،  في  التأكيد  في  اختالفًا  بينهم  أعلم  وال 

أشبهه. وما 
الستر  من  ذكر(٦)  ما  سائر  من  السترة  عن  يجزئ  إنه  قولهم :  بعض  في  ولعل 
أشـبه  ما  أو  األخرى،  خلف  واحدة  قدامه،  ينصبهما  خشـبتين  مثل  الكنيف،  عن 

قيل. ما  أرخص  لعله  وهذا  ذلك، 

يديه.  بين  يمر  ما  يجده...  لم  فإن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
مالك.  أنس بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

يقطع.  ال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  أمكن..  إذا  أوًال  ذلك  من  األول  يكن  أن  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

الستر.  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
ذكرت.  الشريعة :  قاموس  (٦) في 
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منهم،  قال  من  قال  قد  كما  العدم،  عند  سترة  يكون  أن  فيعجبني  الخط  وأما 
غير  أو  نعـل،  أو  حجر،  مـن  منه  أولى  السـترة  مـن  مرتفعـًا  كان  مـا  يكـون  وأن 

ذلك(١)(٢).

يديه : بين  المار  المصلي  منع  باب ١٦ -]   (٢٤٥/٢ - ٢٤٦ [(م ٧٣٤ - ٧٣٥، 
فال  يصّلي  أحدكم  كان  قال :  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ومنه) :  [* ش] : 
فإنما  فليقاتله  أبى  فإن  نفسـه،  عن  اسـتطاع  ما  وليدرأه(٣)  يديه  بين  يمر  أحدًا  يدع 

شيطان». هو 
أبو بكر : قال 

والشافعي،  عمر،  ابن  المصلي  يدي  بين  المار  منع  يرى  كان  فممن  [م ٧٣٤] 
 /٦٣/ يدي  بين  يمر  أن  ألحد  ليس  أبو بكر :  قال  الرأي.  وأصحـاب  ثور،  وأبـو 
أبى  إن  قاتله  يندفع  لم  فإن  دفعـه،  له  كان  يديه  بين  مر  فإن  سـترة،  إلى  المصلـي 

 .٢٥٨/١٨ - ٢٥٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤٣/١٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
هو :  النص  وهذا  قبله،  لما  تابع  أنه  الظن  أغلب  نص  النص  هذا  عقب  الشريعة  قاموس  في  (٢) ورد 

خطًا. فليخط  يجد  لم  فإن  قبلته،  في  يجعله  فحجٌر  سترة  يجد  لم  إذا  وقيل :  مسألة : 
فمعي  صّلى  يعلـم  ولم  عـذرة  قدامه  صّلى  الـذي  وأما  اإلشـراف؟؟) :  كتاب  (ومـن  مسـألة : 
وأما  صالته.  موضع  في  تكـون  أو  تمسـه،  حتى  ـ  القول  بعض  في  ـ  عليه  يفسـد  ال  قيل :  أنـه 
عليه  قيل :  أنه  فمعي  يصلـي؛  حتى  يعلم  ولم  يصلي،  حتى  يجعل  ولـم  خـالء،  قدامـه  كان  إن 
بدل  ال  وقيل :  سـترتان.  بينهما  يكن  لـم  ما  ذراعًا،  عشـر  خمسـة  دون  الخـالء  كان  إذا  البـدل 
غير  يجزي  ال  إنه  القول :  أكثر  فمعي  والخشبتان  الخطان  وأما  يصلي.  حتى  يعلم  لم  إذا  عليه 
واحدة.  سترة  فيه  يجزي  قيل :  فقد  للصالة  المفسدات  سائر  وأما  يجزي.  قيل :  وقد  الكنيف. 
وقيل :  سـترة.  يكون  ال  قيل :  فقد  الخط  وأما  أشـبهه.  وما  الكنيف،  من  إال  تجزي  والخشـبة 
السـعدي :  الممرات.  على  سـترة  يكون  وقيل :  السـاترات.  من  غيره  يجد  لم  إذا  سـترة  يكون 

 .٢٥٩/١٨ الشريعة،  قاموس 
إلخ.  نفسه..  عن  وليدرأ  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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أن  سـترة  غير  إلى  صّلى  إذا  له  وليس  دفعه،  [إن]  بعد  يديه  بيـن  مـن  يمـر  أن  إال 
يديه. بين  يمر  أحدًا  يدفع 

فروي  جاء؛  حيث  من  يديه  بين  مر  من  المصلي  رد  فـي  واختلفـوا  [م ٧٣٥] 
والثوري،  الشـعبي،  وقال  سـالم.  ذلك  وفعل  فيه،  رخـص  أنه  مسـعود  ابن  عـن 
كان(١)  جاء  حيث  من  رده  إن  وذلك  نقول،  وبه  جاز.  إن  بعد  يرده  ال  وإسحاق : 

وجه. له  وليس  ثانيًا،  مردودًا 
عن  يدرأ  المصلي  إن  أصحابنـا :  قـول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
يجوز  وال  العمل،  حال  إلى  خرج  العالج  حال  إلى  خرج  وإن  عالج،  بغير  نفسه 

النفس. على  والخوف  الضرورة  لمعنى  إال  الصالة  في  العمل 
يشـير  أن  له  إن  قيل :  فقد  صالته  عليه  يفسـد  مما  يديه  بين  المار  كان  فإذا 
رفعًا  يده  يرفع  ـ  قيل  فيما  ـ  واإلشارة  عنه،  فينصرف  صالته  في  أنه  ليعلم  بيده 
ينقض  مما  يديـه  بين  المـار  كان  إذا  وأمـا  عمـل.  قـد  فيكـون  ردًا  يردهـا  وال 
فقد  تفسد؛  ال  ألن  صالته  لتمام  عالج  شـدة  بغير  نفسـه  عن  دفعه  فإن  صالته، 
للمار  لإلشـارة  الخمس،  إلى  والثالث  والخطوتين،  الخطوة  خطا  ولو(٢)  قيل : 
له  رخص  فقد  مصالحها؛  من  لشـيء(٣)  أو  صالته،  عليه  تفسـد  لئال  بيديه  يين 
إال  قولهم  معنى  في  يخرج  ذلك  أعلم  فال  يعمل  أو  يعالج  أن  وأما  ذلـك.  فـي 
مضى  فيما  الفصل  هذا  قبـل  ذكرهما  تقدم  وقد  والعقرب،  الحية  في  قيـل  أنـه 

الكتاب(٤). من 

وجهة.  له  وليس  ثانيًا،  مرورًا  جاء  حيث  ..من  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
وال.  الشرع :  بيان  (٢) في 

ليس.  أو  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .١١٥/٢٠ - ١١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٣/١٢ - ٦٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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المتحدثين.  خلف  ((الصالة  مسائل  ـ   ١٧  (٢٤٦/٢ - ٢٤٨ [(م ٧٣٦ - ٧٣٩، 
صالة  خلفه.  لمن  سترة  اإلمام  المصلي.  يدي  بين  والكلب  والمرأة  الحمار  مرور 

الصف))] : في  الرجل  جنب  المرأة 
فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ٧٣٦]  [* ش] : 
[أنهما]  جبيـر  وسـعيد بن  مسـعود،  ابن  عن  فروينا  المتحدثين؛  خلـف  الصـالة 

والنعمان. الزهري،  ذلك  في  ورخص  ثور.  وأبو  أحمد،  قال  وبه  ذلك.  كرها 
المصلي؛  يدي  بين  والكلب  والمـرأة  الحمار  مرور  في  واختلفـوا  [م ٧٣٧] 
والمرأة  الكلب  الصـالة  يقطع  األحوص :  وأبو  البصـري،  والحسـن  أنس،  فقال 
أحمد،  قال  وبه  األسـود.  الكلب  إال  الصالة  يقطع  ال  عائشـة :  وقالت  والحمار. 
[عطاء] بن  و  عبـاس،  ابن  وكان  شـيء.  والحمـار  المرأة  مـن  قلبي  فـي  وقـال : 

األسود. والكلب  الحائض  المرأة  الصالة  يقطع  يقوالن :  أبي رباح 
الزبير،  وعروة بن  الشعبي،  قول  هذا  شيء،  الصالة  يقطع  ال  طائفة :  وقالت 

نقول. وبه  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي،  الثوري،  وسفيان  ومالك، 
ُروي  خلفه.  لمن  سـترة  اإلمام  سـترة]  [أن  يرون  العلم  أهل  وأكثر  [م ٧٣٨] 

وأحمد. واألوزاعي،  ومالك،  النخعي،  قال  وبه  عمرو،  ابن  عن  ذلك 
صالة  يقطع  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
َمَمرُّ  ذراعًا  عشر  خمسـة  دون  سـترة  يديه  بين  يكن  ولم  يديه  بين  مر  إذا  المصلي 
الصالة  قطع  يرى  من  عندي،  فيه  فيختلف  الحمار  وأما  الحائض.  والمرأة  الكلب 

الممر. في 
جنبًا. وال  حائضًا  تكن  لم  إذا  الصالة  تقطع  المرأة  إن  قولهم :  في  أعلم  وال 

إن  قال :  مـن  فقال  والمرأة؛  الرجـل  من  الجنـب  ممر  فـي  معهـم  ويختلـف 
الصالة. يقطعون  ال  قال :  من  وقال  الصالة.  يقطعون  هؤالء 
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يقطع  مما  الكلـب  مثل  والقـرد  الخنزير  إن  قولهـم :  في  يخـرج  أنـه  ومعـي 
ال  الصالة  إن  قولهـم(١) :  في  ويخرج  السـباع.  سـائر  في  يختلفون  وقد  الصـالة. 
المصلي  يدي  بين  ذلك  من  كان  ما  إال  والنجاسات،  الممرات  من  شيء  يقطعها 
ركوعه  في  المصلي  حال  في  كان  إذا  ثيابه،  من  شيئًا  أو  مسته  أو  مسجده،  وبين 

معهم(٣). الصالة  يقطع(٢)  ذلك  فإن  وسجوده 
مع  صلَّت  امرأة  في  واختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  (ومـن  [م ٧٣٩]  [* ش] : 
والذي  يسـارها  عن  والذي  يمينها  اإلمـام؛  بصالة  تصلي  وهـي  صف،  في  قـوم 
من  خلفهم  من  سـتروا  قد  هؤالء  ألن  الصـالة؛  يعيدون  فإنهـم  بحيالهـا؛  خلفهـا 
وفي  أصحابه(٤).  وبين  المرأة  بين  الحائط  بمنزلة  منهم  رجل  كل  فصار  الرجال، 

قول.  في  الشرع :  بيان  (١) في 
يقطع.  ال  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٦٧/٢٠ - ٦٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٣٨/١٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
قالت  اإلمام؛  بصالة  تصلي  ..وهي  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  وفي  اإلشـراف.  في  (٤) هكذا 
والذي  يسـارها  عن  والذي  يمينها  عن  الذي  خال  ما  تامة،  القوم  وصالة  تامة،  صالتها  طائفة : 
وصار  الرجال،  من  خلفهم  من  سـتروا  قد  هؤالء  ألن  الصالة؛  يعيدون  فإنهم  بحيالهـا،  خلفهـا 
مسـألة :   : (١٠٨/٥) األوسـط  وفي  أصحابه.  وبين  المرأة  بين  الحائط  بمنزلة  منهم  واحـد  كل 
أما  قال :  اإلمام،  بصالة  تصلـي  وهي  صف  في  قوم  مع  صّلت  امرأة  فـي  الرأي  أصحـاب  قـال 
والذي  يسارها،  عن  كان  والذي  يمينها،  عن  كان  الذي  خال  ما  تامة،  القوم  وصالة  تامة،  صالتها 
من  خلفهم  من  ستروا  قد  الثالثة  هؤالء  ألن  الصالة؛  يعيدون  الثالثة  هؤالء  فإن  بحيالها،  خلفها 
ويستحسن  قالوا :  ثم  أصحابه.  وبين  المرأة  بين  الحائط  بمنزلة  منهم  واحد  كل  فصار  الرجال، 
صفًا،  عشـرين  كان  وإن  الرجال،  من  خلفهن  من  صالة  أفسـد  أن  تام  نسـاء  من  صف  كان  إذا 
وهو  ثانٍ :  قوٌل  وفيه  أبو بكر :  قال  الحائط.  بمنزلة  الصف  هذا  يلي  الذي  الصف  يجعلـوا  ولـم 
تفسد  أن  يجوز  ال  تامة،  خلفها  ومن  يسارها،  وعن  يمينها،  وعن  المرأة،  أمام  يلي  من  صالة  إن 
بغير  إفسـادها  يجز  لم  انعقدت  إذا  الصالة  أن  وذلـك  قامت،  مقام  أي  فـي  فمقامهـا  صالتهـم، 
وعائشة  «صّلى  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  أن  ثبت  وقد  أبو ثور.  قال  وبه  الشافعي،  مذهب  على  وهذا  حجة، 
المرأة  في  قال :  إسـحاق  قاله  ثالٌث :  قوٌل  وفيه  الجنازة».  كاعتراض  معترضة  القبلـة  وبين  =بينـه 
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رجل  بجنب  كانت  إذا  إسحاق :  وقال  جائزة،  صالتهم  ثور :  وأبي  الشافعي،  قول 
العاصية  تكون  وال  عاصية،  ألنها  جائزة؛  الرجل  وصالة  فاسدة،  فصالتها  يصلي 

هللا. المطيع  على  تفسد 
من  حكي  مـا  نحـو  أصحابنا  قـول  فـي  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
فيما  شـمال  أو  يمين  عن  فكانت  جماعة،  بصالتهم  معهم  صلت  إذا  االختـالف 
وقال  صالتها.  تفسد  وال  يليها،  من  على(١)  تفسد  قال :  من  فقال  أذرع؛  ستة  دون 
عليهم؛  وال  عليها  فساد  ال  أن  هذا  ويعجبني  وصالتها،  صالتهم  تفسد  قال :  من 
في  المصلين  من  رجل(٢)  على  قطعت  إن  قيل :  أنه  ومعي  بنجسـة.  ليسـت  ألنها 
معنى  يلحقه  أنه  ومعي  الفريضة.  صالة  في  تؤم  ال  ألنها  صالته؛  فسدت  الصف 
هو  النسـاء  وصف  الجماعة  صالة  في  خلفها  الرجـل  كان  إذا  وأمـا  االختـالف. 
كان  الرجال  مـن  هنالك  الصـف  كان  لـو  ما  بقـدر  الرجل  علـى  قطـع  المتقـدم 
الرجال  من  والصفوف  واإلمام،  اآلخر  الصف  بين  حائالت  النساء  أوكن  منقطعًا، 
ألن  الرجال؛  صالة  على  قاطعًا  ـ  هاهنا  عندي  ـ  النساء  صف  كان  اإلمام؛  خلف 
الموضع  وهـذا(٣)  جميعًا،   /٥٨/ يؤمهم  واإلمـام  بعضًا،  بعضها  يـؤم  الصفـوف 

أشبهها(٤)(٥). وما  العلة  لهذه  الرجال  مع  النساء  صالة  من  يكون  ما  أشد 

فاسدة،  صالتها  فإن  به،  تقتدي  أو  معه،  الصف  في  تصلي  وهي  يصلي،  رجل  بجنب  كانت  إذا 
والرجل  الصفوف،  آخر  في  وحدها  تكـون  أن  أمرت  لما  عاصية  ألنها  جائزة؛  الرجـل  وصـالة 

هللا.  المطيع  على  تفسد  العاصية  تكون  فال  وللرسول،  هللا  مطيع  بجنبها  الذي 
تفسـد  قول :  المنهج  وفي  غيره :  (قال  صالتها.  تفسـد  قال :  من  ...فقال  الشـريعة :  قاموس  (١) في 

إلخ.  ويعجبني..  صالتها  وال  صالتهم  تفسد  ال  قال :  من  وقال  رجع).  صالتهم.  صالتها 
إلخ.  صالته..  عليه  أفسدت  الصف  في  المصلين  من  أحد  على  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

إلخ.  أشد..  عندي  فهذا  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
 .٨٢/٢١ - ٨٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥٨/١٣ - ٥٩ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

وضعه  يقتضي  وسياقه  اإلشراف،  كتاب  إلى  منسـوبًا  نص  ورد  الشـرع  بيان  من  آخر  موضع  (٥) في 
النص  وهذا  األوسـط.  كتاب  في  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجده  لم  أني  إال  الموضع،  هذا  في 

=

=
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الحصيـر  علـى  الصـالة  بـاب ١٨ -]   (٢٤٨/٢ - ٢٥٠ [(م ٧٤٠ - ٧٤١، 
والبسط :

رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
حصير». على  «صلى  أنه 

ثابت،  وزيد بن  عبـد اهللا،  جابر بن  حصيـر  على  صّلـى  وممـن  [م ٧٤٠] 
عن  ثبت  وقـد  العلـم.  أهل  وعـوام  الـرأي  وأصحـاب  الشـافعي،  قـال  وبـه 

الخمرة». على  «صّلى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عمر  ابن  وصّلـى  عبقري(١).  علـى  الخطاب  عمر بـن  وصّلـى  [م ٧٤١] 
وأنس بن  مسـعود،  وابن  [عباس](٢)،  وابـن  علّي،  عن  وروينـا  خمرة.  علـى 
[وروي  طنفسة.  على  عباس  ابن  وصّلى(٣)  المسـوح.  على  صّلوا  أنهم  مالك 

في  المرأة  جنب  إلى  بقيامه  الرجل  صالة  فساد  على  الدليل  اإلشراف :  كتاب  ومن  كاآلتي :  هو 
وخير  المقدم،  الرجال  صفـوف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «خير  لقول  خلفه  مقامها  المـرأة  إن  واحدة،  صـالة 
فسـاد  يوجب  المقام  واختالف  الرجال،  صفوف  من  صفوفهن  فأبان  المؤخر»،  النسـاء  صفوف 
يوجب  معنى  هذا  وليـس  صالته،  فسـدت  بامرأة  ائتم  لو  أنه  ذلك  على  ويدل  الرجـال،  صـالة 
أنها  المرأة  جانب  إلى  قيامه  في  موجود  المعنى  وهذا  المقام،  في  اختالفهم  غير  صالته  فسـاد 
عن  منهي  هو  أنـه  كما  جنبها،  إلى  القيـام  على  منها  هو  وكذلـك  جنبه،  إلى  القيـام  عـن  منهيـة 
من  الصالة  بفساد  المختص  هو  الرجل  ألن  صالته؛  فساد  أوجبنا  وإنما  واهللا أعلم.  بها،  اإلتمام 
في  القيام  عن  منهي  اإلمام  فإن  وأيضًا  بها،  اقتدائه  حالة  في  الجميع  عند  دونها  االختالف  جهة 
يوجب  النهي  يكون  أن  فيجب  اإلمام  يسار  إلى  القيام  عن  منهي  الرجل  أن  كما  الصف،  وسط 

 .[٦٢/١٣ الشرع،  بيان  [الكندي :  واهللا أعلم.  الفساد،  حكم 
والنقوش،  األصباغ  فيهـا  التي  البسـط  هذه  هو  أبو عبيد :  قال  عبقري،  اإلشـراف :  محقق  (١) قـال 
بها  يعمل  عبقـر  لها  يقال  بالد  إلـى  نسـبة  إنه  يقال  فيما  عبقريًا  سـمي  وإنمـا  عبقريـة،  واحدهـا 

 .(٤٠٠/٣ - ٤٠١ الحديث  (غريب  الوشي 
األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٢) بداية 

إلخ.  طنفسة..  على  صّلى  أنه  عباس  ابن  عن  وروينا  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

=
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لبد  على  صّلى  أنه  عبـاد  قيس بن  وعن  خمرة].  على  صّلى  أنـه  أبي ذر  عـن 
في  جماعة  في  مالك  أنس بن  بالنـاس  صّلى  سـيرين :  [أنس بن  وقال  دابته. 
بأس  ال  [يقـول :  الثوري  سـفيان  وكان]  فرش.  على  جلـوس  ونحـن  سـفينة 
يرى  الشافعي  وكان  واللبد.  والطنفسـة،  البسـاط،  على  [الرجل]  يصلي  بأن] 

والبسط. الحصير  على  السجود(١) 
أصحاب  وقال  إسحاق.  قال  وكذلك  الخمرة.  على  يصّلي  أحمد :  وقال 
سـجد  أو  والمسـح  والبوريا  والحصير(٢)  الطنفسـة  علـى  صّلـى  إذا  الـرأي : 
بردها  أو  األرض  حـر  يتقـي  عليه  فيسـجد  لبـده  أو  ثوبـه،  وضـع  أو  عليـه، 

تامة. فصالته 
على  الصالة  بعضهم  وكـره  األرض،  على  إال  السـجود  طائفة  وكرهـت 
نبات  من  شيء  كل  على  المرء  يصلي  أن  ورخصت  الحيوان،  من  شيء  كل 
وكان  األرض،  على  إال  يصلي  ال  قال :  أنه  مسـعود  ابن  عن  روينا  األرض. 
يصّلي  أنه  عنه  رويناه  والذي  عنه،  بثابت  وليس  األرض،  على  إال  يسجد  ال 
والمسح.  الطنفسة،  على  يصّلى  أن  كره  أنه  النخعي  وعن  أثبت،  مسح  على 

محدث. الطنفسة  على  الصالة  سيرين :  وابن  المسيب،  سعيد بن  وقال 

والحصير.  البساط  على  الصالة  ..يرى  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
ـ :  الشـرع  بيان  عن  القامـوس  في  بسـيط  اختالف  مـع  ـ  الشـريعة  وقامـوس  الشـرع  بيـان  (٢) فـي 
حر  يتقي  عليه  فسـجد  لبده  أو  ثوبه  وضع  أو  عليـه  سـجد  أو  والمسـبح  والثوب  ...والحصيـر 

تامة. فصالته  وبردها  األرض 
وكان  بأسـًا،  عليها  بالقيام  أرى  فال  األرض،  نبات  من  شـيء  على  إال  السـجود  طائفة  وكرهت 
على  والصالة  مالك :  وقال  والحصير،  النخل  وجريـد  بالخمرة  بأس  ال  يقول :  أنس  مالك بـن 
عليها  بالقيام  أرى  فال  األرض  على  ويديه  جبهته  المصلي  وضع  إذا  والشـعر  الصوف  البسـاط 
نبات  من  شيء  على  الصالة  ويسـتحب  الحيوان  من  شـيء  كل  يكره  زيد  جابر بن  وكان  بأسـًا، 

الخ.  أبو سعيد..  قال   /١١٩/ األرض. 
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ويسـتحب  الحيوان،  من  شـيء  على  الصالة  يكـره  زيـد  جابر بـن  وكان 
بالصالة  بأس  ال  مجاهـد :  وقال  األرض.  نبات  من  شـيء  كل  على  الصـالة 
على  بالصالة  بـأس  ال  يقول :  مالـك  وكان  أنبتت.  مـا  وعلـى  األرض  علـى 
بسـاط  على  الصالة  عن  مالك  وسـئل  والحصير.  النخيل،  جريد  من  الخمرة 
أو  األرض،  على  ويديـه  جبهته  المصلي  وضع  إذا  قـال :  والشـعر؟  الصوف 

بأسًا. عليها  بالقيام  أرى  فال  حصير  على 
على  الصالة  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  إنه  ـ عندي ـ  أبو سعيد :  قال 
ال  إنه  قولهم :  عامـة  في  يخرج  أنه  إال  جائـزة،  األشـياء  من  طاهر  شـيء  كل 
على  السـجود  يجوز  ال  وإنه  أنبتت(١)،  وما  األرض  على  إال  السـجود  يجوز 
أشب  ما  أو  برد،  أو  حر،  من  عذرًا  توجب  علة  من  إال  األرض  أنبتت  ما  غير 

عذر. من  ذلك 
ما  غير  علـى  السـجود  جاز  يابسـة  نجسـة  األرض  كانت  إذا  أنـه  ومعـي 
بالنجاسة  الصالة  تجوز  ال  أنه  االتقاء  بمعنى  عليها،  بسـط  إذا  األرض  أنبتت 
ولم  األرض  تنبت  لم  ما  وكل  عذرًا،  ـ عندي ـ  ذلك  كان  النجاسة،  على  وال 
من  خرج  وإنمـا  وأشـباهه،  الصفا  من  يشـبهها  ما  وال  مخرجهـا  مـن  يخـرج 
قول  في  عليـه  السـجود  يجوز  ال  ضـرب  فهو  يشـبهها  ومـا  الحيـوان  معنـى 
غير  من  أشـبهها  وما  األرض  مخرج  خرج  ما  وكل  عذر،  مـن  إال  أصحابنـا، 

األرض. كمثل  فهو  أشبهه  ما  أو  الحيوان،  معنى 
ال  األشـياء  من  شـيء  على(٢)  المصّلي  يقوم  أن  منهم  كره  من  كـره  وقـد 

أنبتت.  ما  أو  الشريعة :  قاموس  (١) في 
معنى  علـى  ـ عندي ـ  يخـرج  وهـذا  عليـه،  يقـوم  مـا  المصّلـي  يقـوم  ..أن  الشـرع :  بيـان  (٢) فـي 

إلخ.  االستحباب.. 
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وهذا  عليه،  يقـوم  ما  مثل  علـى  سـجوده  يكون  أن  واسـتحب  عليه،  يسـجد 
بمعنى  ـ عنـدي ـ  له  معنى  وال  االسـتحباب،  معنى  علـى  ـ عنـدي ـ  يخـرج 

يمكن(٢). يكاد  ال(١)  هذا  ألن  واللزوم؛  الحجر 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (ال)  (١) كلمة 
 .٢٣٢/١٨ - ٢٣٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١١٩/١٠ - ١٢٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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أحب  وأنها  المساجد  بناء  فضل  باب ١ -   (٢٥١/٢ - ٢٥٣ [(م ٧٤٢ - ٧٤٣، 
الصالة  باب ٣ -  المسجد.  في  المكان  الرجل  إيطان  عن  النهي  باب ٢ -  اهللا.  إلى 

المسجد]. حقوق  من  ذلك  إذ  الجلوس  قبل  المسجد  دخول  عند 

دخول  في  العلم  أهل  اختـالف  بـاب ٤ -   (٢٥٣/٢ - ٢٥٨ [(م ٧٤٤ - ٧٤٨، 
في  النوم  في  الرخصـة  باب ٥ -  فيه.  وجلوسـهما  المسـجد  الحائض  أو  الجنـب 
سـائر  في  الصالة  على  الحرام  المسـجد  في  الصالة  تفضيل  باب ٦ -  المسـجد. 
منع  للمسـلم  ((هل  ـ  مسـألة  المسـجد.  في  الوضوء  إباحة  باب ٧ -  المسـاجد. 

الكنيسة))] : من  النصرانية  زوجته 
المسـجد؛  في  الجنب  مقام  في  العلم  أهـل  اختلـف(١)  [م ٧٤٤]  [* ش] : 

دخول  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
سـبيل  عابر  وهو  إال  المسـجد  جنب  يدخل  ال  طائفة :  فقالت  فيه؛  ومقامه  المسـجد  الجنب 
المسـيب،  وسـعيد بن  عباس،  ابن  قال  وبه  مسـعود،  ابن  عـن  القول  هـذا  وروي  فيـه.  مـار 
ال  مالك :  وقال  والشـافعي.  مالك،  قال  وبه  وقتادة،  دينار  وعمرو بن  أبي ربـاح،  وعطاء بـن 
فيتيمم  بدًا  يجد  أال  المسـجد  في  الجنب  يمر  ال  طائفة :  وقالت  المسـجد.  الحائض  تدخل 
أن  للجنب  طائفة   /١٣٤/ ورخصـت  راهويه،  وإسـحاق بن  الثوري،  قال  هكذا  فيـه.  =ويمـر 
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روي  فيه،  مارًا  سـبيل  عابر  وهو  إال  المسـجد  الجنب  يدخل  ال  طائفة :  فقالت 
هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن، 
الحائض  تمر  أن  بأسًا  يرى  ال  الحسن  وكان  وقتادة.  دينار،  وعمرو بن  وعطاء، 
المسـجد  الجنب  يدخل  ال  أنس :  مالك بن  وقال  فيه.  تقعد  وال  المسـجد  في 
جنبًا  المسـجد  في  يمر  أحدنا  «كان  عبـد اهللا :  جابر بن  وقال  سـبيل.  عابـر  إال 

مجتازًا».
زيد بن  عن  روينا  فيـه،  ويقعد  المسـجد  في  الجنب  يمر  ال  طائفـة :  وقالـت 
المسجد.  في  جنب  وهم  يجتنبون  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  كان  قال :  أنه  أسـلم 
توضأ.  إذا  فيه  ويمر  المسـجد،  في  الجنب  يجلس  يقول :  حنبل  أحمد بن  وكان 

إسحاق. قال  وكذلك 
بحديث  فيه  والمقام  المسـجد  دخول  في  للجنب  المرخصين  بعض  واحتج 
المسلم  فقال :  «إن  جنب،  إني  فقال :  إليه،  فأهوى  لقيه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  قيل :  حذيفة، 

بنجس». ليس 
        ¢    ¡ ﴿ ے    ذكـره :  جل  اهللا  قـول  في  ليس  العلم  أهـل  بعض  قـال  وقـد 
المسـجد؛  في  يجلس  ال  الجنب  أن  على  دليل  (النسـاء : ٤٣)  اآليـة   ﴾¤      £
وإنما  عليه،  عائدًا  اآلية  آخـر  فيكون  اآلية،  أول  في  بمذكور  ليـس  المسـجد  ألن 
سـبيل  عابر  يكون  أن  إال  يقربها  أن  للجنب  يجـوز  ال  فالصالة  الصـالة،  ذكـرت 

طيبًا. صعيدًا  فيتيمم  ماء،  يجد  ال  مسافرًا 

رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  كان  قال :  أنه  أسـلم  زيد بن  عن  ورينا  فيه.  ويقعد  المسـجد  يدخل 
بقول  القول  هـذا  قال  من  واحتـج  توضأوا،  إذا  فيـه  ويمـرون  المسـجد،  في  وهـم  يجنبـون 
جنب.  إني  فقـال :  إليه  فأهوى  حذيفة  لقيـه  أنه  وروي  بنجـس».  ليس  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «المؤمـن 
يجدون  ال  مسـافرين  سـبيل  عابري  إال  جنبًا  وال  قوله  لتأويل  القول  بهذا  احتج  مـن  وجعـل 

ويصلون.  يتيممون  ماء 

=
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طائفة،  فيه  فرخصت  المسجد؛  في  النوم  في  العلم  أهل  اختلف(١)  [م ٧٤٥] 
على  المسـجد  في  أنام  فكنت  عزبًا،  شـابًا  غالمًا  «كنت  قال :  عمر  ابـن  أن  ثبـت 
عهد  على  المسـجد  في  نبيت  كنا  دينار :  عمرو بن  وقـال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص».  عهد 
البصري،  والحسن  المسيب،  سعيد بن  المسجد  في  النوم  في  ورخص  الزبير.  ابن 

والشافعي. أبي رباح،  وعطاء بن 
يعس(٢)  كان  مسعود  ابن  أن  روينا  مرقدًا،  المسجد  يتخذ  بأن  طائفة  وكرهت 
عباس  ابن  وعن  مصليًا.  رجال  إال  أخرجه  إال  سـوادًا  فيه  يجد  فال  المسـجد  في 
تتخذه  كنت  «إن  قـال :  أنه  عنه  وروينـا  مرقدًا»،  المسـجد  تتخذوا  «ال  قـال :  أنـه 
يكره  األوزاعي  وكان  بـأس».  فال  لصالة  فيه  تنام  كنت  وإن  فال،  مبيتـًا  أو  مقيـالً 
مالك :  وقال  غلب.  إذا  فيه  ينام  عبد العزيز  سـعيد بن  وكان  المسـجد.  في  النوم 
رجل  وأما  واسـعًا،  ذلك  أرى  فإنـي  الصالة  يريد  مـن  يأتون  الذيـن  الغربـاء  أمـا 
وما  سـفر  على  رجل  كان  إذا  حنبـل :  أحمد بـن  وقـال  ذلـك.  أرى  فـال  حاضـر 

إسحاق. قال  وكذلك  فال.  مبيتًا  أو  مقيالً  يتخذه  أن  فأما  أشبهه، 
الوضوء  يبيح  الناس  علماء  من  عنه  نحفظ  من  كل  أبو بكر :  قال(٣)  [م ٧٤٦] 

في  نبيت  كنا  قال :  أنه  عمر  ابن  أن  فثبت  المسجد  في  النوم  في  واختلفوا  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
وعطاء بن  البصري،  والحسن  المسيب،  بن  سعيد  فيه  ورخص  الزبير،  ابن  عهد  على  المسـجد 
وروي  مرقدًا.  المسـاجد  تتخذوا  ال  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  وقد  والشـافعي.  أبي رباح، 
ابن  وكان  المسـجد.  في  النوم  ويكره  األوزاعي،  وكذلـك  بأس،  فال  لصالة  فيـه  كنـت  إن  عنـه 
أراه  فإني  الصالة  يريدون  يأتون  الذين  الغرباء  وأما  مالك :  وقال  غلب.  إذا  فيه  ينام  عبد العزيز 
سفر  في  رجل  كان  إذا  حنبل :  بن  أحمد  وقال  ذلك.  أرى  فال  خاطرًا  الرجل  وأما  لهم،  واسعًا 

راهويه.  إسحاق بن  قال  وبه  فال،  ومقيالً  مبيتًا  يتخذه  من  وأما  بأس.  فال  أشبهه  وما 
 .(٢٣٩/٢ المحيط  (القاموس  ويحرس  بالليل  يطوف  أي  يعس :  اإلشراف :  محقق  (٢) قال 

المسـجد،  في  الوضوء  الناس  علمـاء  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  وأباح  وغيـره :  الشـرع  بيـان  (٣) فـي 
محمد بن  بكر بن  وأبـو  وطاووس،  وعطاء،  عمـر،  وابن  عباس،  ابن  عنه  ذلـك  حفظنا  =وممـن 
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عمر،  وابن  عبـاس،  ابن  الحرام  المسـجد  في  يتوضأ  كان  فممـن  المسـجد،  فـي 
وابن  حزم،  عمرو بن  محمد بن  بكر بـن  وأبو  وطاووس،  أبي رباح،  وعطاء بـن 
عوام  قال  وبه  البيلماني،  عبد الرحمن بن  المسجد  في  يتوضأ  كان  وممن  جريج. 
طاهرًا،  هاهنا  يالقـي  طاهر  ماء  ألنه  معنى؛  ذلك  مـن  للمنع  وليس  العلـم.  أهـل 
الناس؛  مصلى  موضع  فـي  يتوضأ  أن  نكره  أنا  غير  نظافـة،  إال  بذلـك  يزيـده  وال 
الماء  بندى  يتـأذى  ال  موضع  في  كان  إذا  فأما  مسـلم،  الطهور  بهذا  يتـأذى  لئـال 

به. بأس  فال  المصلون 
وفحص]  الناس،  فيها  يصلي  التي  المواضع  في  وضوؤه  كان  [وإن  [م ٧٤٧] 
يفحص  كان  وطاووس،  أبي رباح،  لعطاء بن  يفعل  كان  كما  البطحاء  عن  الحصا 
ذلك  فعل  فإذا  البطحـاء،  على  الحصا  رد  توضأ  فإذا  البطحـاء  عن  الحصـا  لهمـا 

أعلم(١). واهللا  قبل،  كان  كما  جافًا  المصلى  رجع 
الكنيسـة؛  من  النصرانية  زوجتـه  الرجل  منـع  فـي  واختلفـوا(٢)  [م ٧٤٨] 
الذهاب  النصرانية  زوجته  يمنع  أن  المسـلم  للرجل  ليس  يقول :  مالك  فـكان 
منع  للمسلم  كان  إذا  يقول :  الشـافعي  وكان  الخنزير.  أكل  وال  كنيسـتها،  إلى 
الكنيسة؛  إتيان  منع  النصرانية  في  له  كان  حق،  وهو  المسجد  المسلمة  زوجته 

باطل. ألنه 

نقول  وبه  العلم،  أهل  عوام  قول  وهو  السـلماني،  الرحمن  وعبد  جريج،  وابن  حزم،  عمرو بن 
إال  ذلك  أكره  فإني  الطهور  بهذا  الناس  ويبدأ  مثله  المسجد  من  مكان  في  الرجل  يتوضأ  أن  إال 

إلخ.  البطحاء..  عن  الحصا  يفحص  أن 
رد  توضأ  فـإذا  وطاووس،  أبي ربـاح،  لعطاء بن  ..يفعـل  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) فـي 

ذلك.  أكره  فال  البطحاء،  على  الحصا 
الكنيسـة؛  من  النصرانية  زوجته  الرجل  منع  في  واختلفـوا  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 
قال  نقول.  القـول  وبهذا  يمنعهـا،  يقول :  الشـافعي  وكان  ذلـك،  له  ليس  يقـول :  مالـك  فـكان 

إلخ.  أبو سعيد.. 

=
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التي  المواضع  فـي  وضوؤه  كان  وإن  الكنيسـة.  من  منعها  له  أبو بكـر :  قـال 
لعطاء،  يفعـل  كان  كمـا  البطحـاء،  عـن  الحصـا  وفحـص  النـاس،  فيهـا  يصلـي 
على  الحصا  رد  توضـأ  فإذا  البطحاء،  عـن  الحصا  لهما  يفحـص  كان  وطـاوس، 

واهللا أعلم. قبل،  كان  كما  جافًا  المصلى  رجع  ذلك  فعل  فإذا  البطحاء، 
ال  والحائض  الجنب  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
يجدان  وال  ذلك  إلى  ضرورة  أو  عذر  من  إال  المصلى،  وال  المسـجد،  يدخالن 
وقد  إليه.  والحاجة  الضـرورة  بمعنى  المسـجد  ويدخالن  يتيممان  فإنهما  المـاء، 
واقرأ  جنبًا  إال  كنت  حالة  أية  في  المسـجد  قال :  «ادخل  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يروى 
كتاب  من  هذا  معنـى  على  يسـتدل  وقد  جنبًا»(١).  إال  كنت  حالة  أيـة  فـي  القـرآن 

   T  (٢)S   R   Q   P ﴿ قولـه 8 :  يشـبه  بمـا  اهللا 8 
والسجود  الركوع  ممنوع  أنه  االتفاق  معنى  في  يخرج  وهذا  U﴾ (الحج : ٢٦)، 

الطهارة. بعد  إال 
على  به  االنتفاع  بمعنى   /١٣٥/ خرج  إذا  أنه  فمعي  المسجد  في  النوم  وأما 
كان  وإن  حاجـة،  من  إال  محجـورا(٣)،  ذلك  كان  سـكنًا  واتخـاذه  السـكن  وجـه 
له  متخذ  هو  ما  لمعنى  أو  صالة،  أو  لذكر،  دخله  أو  ذلك،  إلى  محتاجًا  مسـافرًا 

وضوء،  غير  على  القراءة  باب  عبد الرزاق،  (مصنف  النخعي  إبراهيم  قول  من  عبد الرزاق  (١) رواه 
وصيغة  األمر  بصيغة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  األول  شطره  دون  والحديث   ،(٣٤٠/١ رقم ١٣٢٣، 
على  القرآن  يقرأ  الرجل  في  جاء  ما  باب  الترمذي،  (ُسنن  وموقوفًا  مرفوعًا  علي  وعن  الحكاية، 
ترجمة  الرجال،  ضعفاء  في  الكامل  عدي :  ابن   .٢٧٣/١ رقم ١٤٦،  جنبا،  يكن  لم  ما  حال  كل 
قراءة  عن  الجنب  نهي  باب  الكبرى،  الُسـنن  البيهقي :   .٥٦/٣ رقم ٦٠٩،  مصعب،  خارجة بن 

 .(٨٩/١ رقم ٤٢١،  القرآن، 
   T   S   R   Q   P﴿  (١٢٥ (البقرة :  فـي  وهي  والعاكفين.  األصل :  (٢) فـي 

 .﴾U
تجوز.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
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له  وكان  مسافر  غير  كان  ولو  الراحة،  وجه  على  فيه  النوم  إلى  واحتاج  فيه،  مباح 
جائزًا. هذا  كان  منزل؛ 

من  زوجته  يمنـع  أن  لـه  المسـلم  إن  أصحابنا :  قـول  معنـى  فـي  ويخـرج 
جميع  من  يحضرها  وال  بيتها  في  عليه  تقدر  ال  دينها  في  الزم  من  إال  الخروج 
إال  عليها  تقدر  ال  التي  دينها  في  الطاعة  من  ليسـت  للنصرانية  والبيعة  األشـياء، 
إذا  اإلسـالم  حكم  إال  ـ عندي ـ  عليه  وجب  ما  كذلك  ذلك(١)  كان  ولـو  فيهـا، 
حملها  إذا  اهللا  بكتـاب  عليهـا  محكـوم  ألنها  لـه؛  التزويـج  حكـم  عليهـا  ثبـت 

ذلك(٣). على  خصمها(٢) 

الشرع.  بيان  من  الثاني  الموضع  في  موجودة  غير  (ذلك)  (١) كلمة 
حظها.  الشرع :  بيان  من  األول  الموضع  (٢) في 

السعدي :   .١٠٤/٣٥ المصنف،  الكندي :   .٢٩٩/٥٠  .١٣٤/٩ - ١٣٦ الشـرع،  بيان  (٣) الكندي : 
 .٢٥٤/١٥ - ٢٥٦ الشريعة،  قاموس 



22ôJƒdG ÜÉàc

الوتر  أن  علـى  الدالـة  األخبـار  بـاب ١ -   (٢٥٩/٢ - ٢٦٤ [(م ٧٤٩ - ٧٥٣، 
باب ٤ -  الليل.  آخر  من  بالوتر  األمر  باب ٣ -  الوتر.  وقت  باب ٢ -  بفرض.  ليس 

الليل] : آخر  من  ركعة  الوتر  أن  على  الثابت  الخبر 
اإلسـالم،  عن  يسـأل  هو  فإذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  رجل  جاء(١)  [* ش] : 
عليَّ  هل  قال :  والليلة»  اليـوم  في  صلوات  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «خمس  له  فقـال 
على  «فـرض  قـال :  أنـه  أنـس  عـن  روي  تطـوع».  أن  إال  قـال :  «ال  غيرهـا؟ 
خمسًا،  جعلت  حتى  نقصت  ثم  خمسين،  الصلوات  به  أسري  ليلة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
خمسين».  الخمس  بهذه  لك  وإن  لدي  القول  يبدل  ال  إنه  محمد :  يا  نودي  ثم 
سـنَّها  ُسـنَّة  ولكنـه  المكتوبـة،  كهيئـة  بحتـم  الوتـر  «ليـس  علـي :  وقـال 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص».

خمس،  الصلوات  فرائض  أن  على  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أخبار  دلت  أبو بكر :  قال  الشـرع :  بيان  (١) في 
روينا  وقد  الوتـر»،  يحب  وتر  اهللا  قـال :  «إن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  وقد  تطـوع،  سـواهن  ومـا 
الليل  آخر  قراءة  فإن  الليل  أول  من  فليوتر  الليل  آخر  يستيقظ  ال  أن  خاف  قال :  «من  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص 
محفوظة»  الليل  آخر  قراءة  فإن  الليل  آخر  من  فليوتر  الليل  آخر  في  يستيقظ  أن  طمع  ومن  قط، 
أفضل.  الليل  آخر  وتر  أن  على  أفضل  ذلك  إن  قوله  يدل  أفضل.  فذلك  محظورة،  نسـخة :  في 

إلخ.  الباب..  هذا  في  العلم  أهل  اختلف  وقد 
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أبو بكر : قال 
الموضوع  هذا  في  األخبار  من  نذكره  لم  وما  األخبار  هـذه  فدلـت  [م ٧٤٩] 
العلم،  أهل  عوام  قول  وهو  تطوع،  وسـائرهن  خمس  الصلوات  فرائض  أن  على 
مخالفته  مـع  القول  وهذا  فـرض،  الوتر  أن  وزعـم  خالفهم،  فإنـه  النعمـان  غيـر 
وجاهلهم،  عالمهم  العلم  أهل  عوام  عليه  ما  خالف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتة  لألخبار 

الناس. سائر  كقول  فقالوا  أصحابه  وخالفه  قال،  ما  إلى  سبقه  أحدًا  نعلم  وال 
أبو بكر : قال 

أبي طالب،  علي بن  الصالتين  بين  الوتر  قال :  أنه  عنه  روي  وممن  [م ٧٥٠] 
مسعود. وعبد اهللا بن 

الصبح  خفت  فإذا  مثنى،  مثنى  الليل  قال :  «صالة  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت 
وترًا». صالتك  آخر  واجعل  بواحدة  فأوتر 

الصديق  أبو بكر  فكان  البـاب  هذا  في  العلم  أهل  اختلـف  وقـد(١)  [م ٧٥١] 
عن  ذلك  معنى  وروي  يوتر،  أن  قبل  ينام  عفان  عثمان بن  وكان  الليل.  أول  يوتر 
عمر بن  عـن  وروينا  أسـن.  لما  عمرو  عائذ بـن  ذلك  وفعـل  خديـج،  رافع بـن 
أن  قبل  من  أوتروا  يقومون  ال  أنهم  علموا  إذا  الذين  األكياس  قال :  أنه  الخطاب 
علي بن  عن  وروينا  أفضل.  وهو  الليل  آخر  يوترون  الذين  األقويـاء  وإن  ينامـوا، 
وكان  هذه.  الوتـر  سـاعة  نِْعَم  قال :  الفجر  تباشـير  إلى  نظـر  لما  أنـه  أبي طالـب 

أول  يوتر  الصديق  أبو بكر  فكان  الباب،  هذا  في  األولين  أفعال  اختلفت  وقد  الشـرع :  بيان  (١) في 
ذلك  وروي  أسـن،  لما  عمير  عامر بن  ذلك  وفعل  ينام،  أن  قبل  عفان  عثمان بن  وأوتـر  الليـل، 
علي بن  وكان  الليل،  آخر  ويوتر  شـفع  على  ينام  الخطاب  عمر بن  وكان  جريج،  نافع بن  عن 
وأصحاب  أنس  مالك بن  ذلك  واسـتحب  الليل،  آخر  يوتران  مسـعود  اهللا بن  وعيد  أبي طالب، 
خشيت  فإذا  مثنى،  مثنى  الليل  قال :  «صالة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  وقد  الثوري،  وسفان  الرأي 

فواحدة».  الصبح 
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مسعود  عبد اهللا بن  وكان  نام.  ثم  أوتر  أسـن  فلما  الليل  آخر  يوتر  عمرو  عائذ بن 
الليل. آخر  يوتر 

الثوري،  وسفيان  أنس،  ومالك بن  النخعي،  الليل  آخر  الوتر  استحب  وممن 
الرأي. وأصحاب 

الصبح  خشـيت  فإذا  مثنـى،  مثنى  الليـل  قال :  «صـالة  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  ثبـت 
فواحدة»(١).

قال :  أنه  عمر  ابن  عن  فروينا  الوتر؛  في  العلم  أهل  اختلف  وقد(٢)  [م ٧٥٢] 
وعمر». بكر  وأبي  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  رسول(٣)  وتر  ذلك  «كان  ويقول :  ركعة»،  «[الوتر] 

مالك،  وسعد بن  عفان،  عثمان بن  ركعة  الوتر  قال :  أنه  عنه  روينا  وممن 
موسـى  وأبو  أبي سـفيان،  ومعاوية بن  عباس،  وابـن   /٥/ ثابـت،  وزيد بـن 
من  رجال  ومعه  القاري  معاذ  ذلك  وفعل  وعائشـة،  الزبير،  وابن  األشـعري، 
المسيب،  سعيد بن  قال  وبه  أحد،  منهم  ذلك  ينكر  ال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب 
وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  أنـس،  ومالك بـن  أبي ربـاح،  وعطاء بـن 
وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعـي،  مالـكًا،  أن  غير  ثـور.  وأبـو(٤)  وإسـحاق، 
طائفة :  وقالت  بركعـة.  يوتر  ثم  يسـلم  ثم  ركعتين  يصلـي  أن  رأوا  وإسـحاق 
أبي طالب،  وعلي بن  الخطاب،  عمر بن  عنه  ذلك  روي  وممن  بثالث،  يوتر 
أمامة،  وأبو  عبـاس،  وابن  مسـعود،  وابن  مالك،  وأنس بن  كعـب،  وأبي بـن 

الشرع.  بيان  في  موجود  غير  الحديث  (١) هذا 
الوتر  يقول :  عمر  ابن  فكان  الوتر،  ركعـات  عدد  في  العلم  أهل  اختلف  وقد  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 

ركعة. 
األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٣) نهاية 

وقالت  بركعة  يوتر  ثم  يسـلم  ثم  ركعتين،  يصلي  أبو ثور :  وقال  ..وإسـحاق  الشـرع :  بيان  (٤) في 
إلخ.  طائفة.. 
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إلـّي  أعجب  الثوري :  وقال  الرأي.  أصحاب  قال  وبه  عبد العزيز،  وعمر بـن 
ثالث.

قال  عشرة.  وإحدى  وتسع،  وسبع،  وخمس،  بثالث،  الوتر  طائفة  وأباحت(١) 
بخمس،  يوتر  أن  شـاء  ومن  بسـبع،  يوتر  أن  شـاء  من  األنصاري :  أيـوب  [أبـو]  
هي  إنما  عباس :  ابن  وقال  بركعة.  يوتر  أن  شـاء  ومن  بثالث،  يوتر  أن  شـاء  ومن 

شاء. بما  يوتر  ذلك  من  أكثر  أو  سبع،  أو  خمس،  أو  واحدة، 
خمس  و]   [واحـدة،  من  إلـّي  أحـّب  ثالث  أبي وقاص :  سـعد(٢) بن  وقـال 
أنها  عائشـة  عن  وروينا  خمس].  من  إلـّي  أحب  وسـبع  ثالث،  من  إلـّي  [أحب 
األشعري  أبي موسى  عن  وروي  سواء(٣).  والثالث  وبخمس  بتسع  الوتر  قالت : 
أحب  وسبع  ثالث،  من  إلـّي  أحب  وخمس  واحدة،  من  إلـّي  أحب  ثالث  قال : 
ال  ركعات  بخمـس  يوتر  كان  أنـه  ثابت  زيد بـن  عن  وروينا  خمـس.  مـن  إلــّي 
وسـبع،  وخمس،  بثالث(٤)،  الوتر  يقـول :  الثوري  سـفيان  وكان  فيهـا.  ينصـرف 
شئت  وإن  بركعة،  أوترت  شئت  إن  يقول :  إسحاق  وكان  عشرة.  وإحدى  وتسع، 
تسلم  ال  فبتسع،  شئت  وإن  فبسـبع]،  شـئت  [وإن  فبخمس،  شـئت  وإن  بثالث، 
ركعتين  كل  في  فسلم  عشرة  بإحدى  أوترت  وإن  فرغت(٥)،  إذا  أواخرهن  في  إال 

بركعة. الوتر  أفرد  ثم 

وإحدى  وتسـع  وسـبع  وخمس  بثالث  الوتر  أحـب  وأنا  ثـالث،  ..إلـّي  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
إلخ.  عشرة.. 

أبي العاص.  سعيد بن  الشرع :  بيان  (٢) في 
بتراء.  والثالث  وخمس،  سـبع،  الوتر  قالت :   : (١٨٢/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٣) هكذا 

وتر.  والثالث  بخمس،  أو  بسبع،  الوتر  قالت :  الشرع :  بيان  وفي 
إلخ.  عشرة..  وإحدى  وتسع،  سبع،  أو  خمس،  أو  ثالث،  ..الوتر  الشرع :  بيان  (٤) في 

الشرع :  بيان  وفي  فرقته.  إذا  إحداهن  في  ..إال   : (١٨٤/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٥) هكذا 
فرغت.  إذا  آخرهن  في  ..إال 



»fÉãdG AõédG
197

ôJƒdG ÜÉàc ``` 22

شيء  قبلها(١)  ليس  بركعة  يوتر  الرجل  في  العلم  أهل  اختلف  وقد  [م ٧٥٣] 
ذلك  فعل  أنه  عنه  روي  فممن  بركعة،  يوتر  أن  أراد  ثم  اآلخرة  العشاء  صلى  كأنه 
يعني  أصاب،  عبـاس :  ابن  وقال  ومعاوية.  مالـك،  وسـعد بن  عفان،  عثمان بـن 
قال  وبه  الزبير،  وابن  عمر،  وابن  األشعري،  أبي موسى  عن  ذلك  وروي  معاوية. 
مذهب  وهذا  أيوب،  وأبو  خثيمة(٢)،  وأبو  حنبل،  وأحمد بن  المسيب،  سـعيد بن 

/٦/ ذلك.  يكره  مالك  وكان  الشافعي. 
ركعتين  الليل  مـن  له  مضى  ما  المـرء  يصلي  أن  إلـّي  أحـب  أبو بكـر :  قـال 

جائز(٣). فهو  شيء  قبلها  ليس  بواحدة  أوتر  فإن  بواحدة،  يوتر  ثم  ركعتين 
الوتر  صالة  ثبـوت  القول  هذا  شـواهد  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
واحدة  مـن  الوتر  وأن  للشـفع،  خـالف  الوتـر  وأن  الوتـر،  أنهـا  علـى  باالتفـاق 
ومعي  الوتر،  أحكام  معاني  ثبوت  يقتضي  هذا  على  وترًا  وقع  ما  وأمـا  فصاعـدًا، 
وبثالث  بركعة  يوتر  «كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يـروى  ما  على  هي  األخبار  هـذه  أن 
من  بأكثر  قـال  أحدًا  أن  أعلم  وال  يـروى،  فيما  عشـرة»(٤)  إحدى  إلـى  وبخمـس 
في  مسـاغ  كله  وهذا  غيره،  عن  قيل  وال  عنـه،  يروون  فيما  ركعة  عشـرة  إحـدى 

الوتر. أحكام  ثبوت  معاني 
واحدة،  معهم  الوتر  إن  أصحابنا :  من  القول  معاني  عليه  أدركنا  ما  مدار  وأما 
مفردة،  وهي  وصل  وال  فيها  فصل  فال  بواحدة  أوتر  فمن  قالوه،  ما  أكثر  ثالث  أو 

إلخ.  فممن..  بركعة،  يوتر  اآلخرة  العشاء  كأنها  شيء  فيها  ليس  ..بركعة  الشرع :  بيان  (١) في 
حشمة.  وأبو  الشرع :  بيان  وفي  خيثمة.  وأبو   : (١٨٥/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

من  له  قضي  ما  الرجل  يصلي  أن  نحب  والذي   : (١٨٥/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 
ثم  بركعتين،  الليل  من  له  قضى  شاء  بما  المرء  يصلي  أن  أحب  الشرع :  بيان  وفي  إلخ.  الليل.. 

جائز.  فهو  شيء  فيها  ليس  بواحدة  أوتر  وإن  بواحدة،  يوتر 
محله.  في  فلينظر  عنه ملسو هيلع هللا ىلص،  روي  قد  ذلك  (٤) كل 
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فيما  الوصل  ومعنى  وصل،  شاء  ومن  فصل  شاء  من  قيل :  فقد  بثالث  أوتر  ومن 
وال  تسـليم  بغير  ثالثة  بركعة  إليها  يصلي  ثم  ركعتين  يصلي  قيـل :  أنه  ـ عنـدي ـ 
من  منهم  بركعة،  يأتـي  ثم  يسـلم  ثم  بركعتين  يصلي  أنه  الفصل  ومعنـى  توجيـه، 
أصح؛  ـ عندي ـ  والوصل  توجيـه.  بغير  يقول  من  ومنهم  جديـد،  بتوجيه  يقـول 
موصولة  تسمى  صالة  تكون  فال  الصالة،  إحالل  التسليم  إن  القول :  معنى  لثبوت 
والذي  للصالة،  قاطع  التسـليم  ألن  التسـليم؛  معنى  فيهما  فيثبت  واحد،  بمعنى 

واحدة(١). بركعة  وتر  معنا  ـ عندي ـ  بالفصل  يقول 

والوتر : الشفع  بين  الفصل  باب ٥ -]   (٢٦٥/٢ [(م ٧٥٤، 
والوتر؛  الشـفع  بين  الفصل  في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
ببعض  يأمر  حتـى  الوتر،  مـن  والركعتين(٢)  الركعـة  بين  يفصـل  عمر  ابـن  فـكان 
ومالك،  أبي ربيعة،  وابن  عباس،  وعبد اهللا بن  القاري،  معاذ  مذهب  وهذا  حاجته، 
يفصل  ال  قال :  أنه  الكوفي  عن  وحكى  ثور.  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
فحسن،  فصل  إن  قال :  أنه  األوزاعي  عن  وحكى  بسالم.  والركعة  الركعتين(٣)  بين 

فحسن. يفصل  لم  وإن 
بالناس  يوتر  الذي  اإلمام  في  مالك  وقال  أقول.  عمر  ابن  بقول  أبو بكر :  قال 
مالك :  وقال  يخالفه.  وال  خلفه  يصلي  أن  [أرى]  يسلم،  ال  بثالث :  رمضان  في 

معهم. أوتر  ولم  انصرفت  الوتر  كان  فإذا  معهم،  أصلي  [مرة]  كنت   /٧/

 .٥/١٤ - ٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الشرع :  بيان  وفي  والركعتين.  الركعة  بين  يسلم   : (١٨٥/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

والركعتين.  الركعة  من  يسلم 
األوزاعي :  وقال  بتسـليم،  وقال  بتسـليم،  والركعتين  الركعة  بين  يفصل  ..ال  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 

فحسن.  يفصل  لم  وإن  بخمس  يفصل 
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اإلمام  مع  قام  إذا  الرجل  «إن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  معهم]؛  أوتر  أبو بكـر :  [قـال 
ليلته». بقية  له  كتب  ينصرف  حتى 

والوتر،  الشـفع  بين  والفصل  الوتر،  ذكر  مضى  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
اآلخرة  العشـاء  بعد  صالتهم  إن  االتفاق :  يشـبه  مما  أصحابنا  قول  معاني  وشـبه 
أو  بثالث  معهم  الوتـر  كان  الوتر  أراد  فـإذا  بالتسـليم،  ذلك  بين  يفصلون  شـفعا 
بواحدة  أوتر  فمن  كثر،  أو  قـلَّ  األشـفاع،  من  صلى  عما  ذلك  مفصول  بواحـدة، 
والواحدة  االثنتيـن  بين  بالتسـليم  يفصل  مـن  فمنهم  بثـالث  أوتر  ومـن  فذلـك، 
وهو  الثالث،  بين  يفصـل  ال  من  ومنهم  يوجه،  وال  يفصـل  من  ومنهـم  ويوجـه، 

عندي(١). به  منهم  والعمل  قولهم،  أكثر 

الفجر : طلوع  بعد  الوتر  قضاء  باب ٦ -]   (٢٦٦/٢ - ٢٦٨ [(م ٧٥٥ - ٧٥٨، 
الفجر  طلع  قال :  «إذا  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عمر  ابن  حديـث  ومـن(٢)  [* ش] : 

الفجر». قبل  فأوتروا  والوتر  الليل  صالة  كل  ذهب  فقد 
طلوع  إلى  العشـاء(٣)  صالة  بيـن  ما  أن  على  العلـم  أهـل  وأجمـع  [م ٧٥٥] 

الوتر. وقت  الفجر 
إذا  طائفة :  فقالـت  الفجر؛  طلع  حتـى  يوتر  لم  فيمـن  واختلفـوا  [م ٧٥٦] 
والنخعي،  أبي ربـاح،  عطاء بـن  قـال  كذلـك  الوتـر،  فـات  فقـد  الفجـر  طلـع 
الرأي :  وأصحاب  راهويه  وإسحاق بن  الثوري،  سفيان  وقال  جبير.  وسعيد بن 
الوتر  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  [وفيه  الفجـر.  طلوع  إلى  العشـاء  صالة  بين  ما  الوتـر 

 .٧/١٤ - ٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  عن..  عمر  حديث  في  أبو بكر  قال  (ومنه) :  الشرع :  بيان  (٢) في 

اآلخرة.  العشاء  صالة  الشرع :  بيان  (٣) في 
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أنه  مسـعود  ابن  عن  وروينا  الصبح].  صالة  إلى  اآلخـرة  العشـاء  صالة  بين  مـا 
الفجر.  طلوع  بعد  أوتر  أنه  عباس  ابن  عن  وروي  صالتين.  بين  ما  الوتـر  قـال : 
الفجر  [طلـوع]  بعد  أوتـر  أنه  عنـه  روي  وممـن  عمر.  ابـن  عـن  ذلـك  وروي 
مالك،  وقال  وعائشة.  مسعود،  وابن  وحذيفة،  الدرداء،  وأبو  الصامت،  عبادة بن 
واألوزاعي  الثوري،  ورخـص  الصبح.  يصل  لم  ما  يوتـر  وأحمد :  والشـافعي، 
إذا  والشعبي :  البصري،  والحسن  النخعي،  وقال  الفجر.  طلوع  بعد  الوتر]  [في 
أكثر  إن  الطويـل :  وحميد  السـختياني(١)،  أيوب  وقال  يوتـر.  فال  الغـداة  صلـى 

الفجر. طلوع  بعد  وترنا 
قول  هـذا  الصبح،  صلـى  وإن  الوتـر  يصلـي  أن  وهـو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 
يكن  لم  إذا  الفجر  صلى  وإن  الوتـر  قضاء  عليه  يقول :  النخعـي  وكان  طـاووس. 
هذا  [روي]  الشمس،  طلعت  وإن  الوتر  يصلي  أن  وهو :  رابع،  قول  وفيه  أوتر(٢). 
وحماد بن  والشـعبي،  والحسـن،   /٨/ ومجاهد  وطـاووس،  عطاء،  عن  القـول 
فاته  فيمن  جبيـر  سـعيد بن  وقال  ثور.  وأبو  األوزاعـي،  قـال  وبـه  أبي سـليمان، 

خامس. قول  هذا(٣)  القابلة،  من  يوتر  الوتر : 
فقال  الصبـح؛  صالة  فـي  وهو  الوتـر  ذكـر  مـن  فـي  واختلفـوا  [م ٧٥٧] 
مالك :  قال  وكذلك  الصبح.  يصلي  ثم  فـ] ـيوتر  ينصرف  [البصري :  الحسـن 
اإلمام.  خلـف  كان  إذا  مالـك  عند  يفعل  وكذلـك  ليلتـه،  وتـر  نسـي  كان  إذا 
صالته  الوتر :  وعليه  الفجر  صلى  فيمن  قال  أنه  الشافعي  عن  أبو ثور  وحكى 

السجستاني.  الشرع :  بيان  (١) في 
ثم  يوتر  ولم  الفجر  صلى  إذا  النعمـان :  وقال   : (١٩٤/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٢) هكذا 
صلى  وإن  الوتر،  قضاء  عليـه  يقول :  النعمان  الشـرع :  بيان  وفي  الوتر.  قضاء  فعليه  الوتـر  ذكـر 

أوتر.  يكن  لم  إذا  الوتر 
خامٌس.  قوٌل  وفيه  القابلة.  في  ..يوتر  الشرع :  بيان  (٣) في 
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إن  ويوتر  [قاال] :  ومحمد،  يعقوب،  [قال]  وكذلك  أبو ثور(١)،  قال  وبه  تامة. 
شاء.

الثوري،  فقال  العشاء؛  صلى  ثم  فأوتر  العشاء  نسي  فيمن  واختلفوا  [م ٧٥٨] 
يعيد. ومحمد :  ويعقوب،  مالك،  وقال  الوتر.  يعيد  ال  والنعمان : 

الليل. في  دام  ما  استحبابًا  يعيد  أبو بكر :  قال 
إن  االتفاق :  معنى  يشبه  ما  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
لعبد(٢)  تركه  يسع  ال  وإنه  الفجر،  طلوع  إلى  اآلخرة  العشاء  صالة  بين  الوتر  وقت 
العذر  من  ذلك  يشبه  ما  أو  نسـيان  من  أو  عذر  من  إال  نوم  وال  نسـيان،  غير  على 
مع  الفائتـات  الصلـوات  كسـائر  الفجـر،  يطلـع  حتـى  لعـذر  صالتـه  تـرك  فـي 
هذا،  مثل  في  االختالف  معنـى  مضى  وقد  ذلك،  في  اختلف  وقـد  الحاضـرات، 
خاف  فإن  الفجر،  صالة  فوت  يخف  لم  ما  الوتر  يصلي  إنه  قيل :  ما  أوسط  ولعل 
لمعنى  أو  متعمـدًا  لذلك  تركه  ولو  يعجبنـي،  وكذلك  الحاضرة،  صلـى  الفـوت 
لزوم  من  الفرائـض  ترك  مـن  على  ما  عليـه  أصحابنا :  قـول  بعـض  ففـي  جهالـة 
اإلثم  عليه  يوجب  االتفـاق  ومعاني  الكفارة.  عليه  يـرى  ال  من  ومنهم  الكفـارة. 
من  بد  فال  عذر  لغير  أو  لعذر  يصله  لم  وإذا  الكبير(٣)،  معنى  يشبه  بما  قولهم  في 
أو  الفجر  صالة  قبـل  ذلك  كان  عذر،  بغير  تركه  مـن  التوبة  مع  وإعادتـه  صالتـه 
ترخيص  أصحابنا  قول  في  يخرج  وال  ذلك،  بعد  أو  الشمس  طلوع  بعد  أو  بعدها، 
ذلك  فلعل  رواه،  الذي  فهو  صح  وإن  الفجر،  بعد  إلى  فيه  واالختالف  تركه،  في 
إلى  اآلخرة  العشـاء  صالة  منذ  إنه  حـكاه  ما  القول  وأصـح  نسـيان،  أو  نوم  عـن 
انقضاء  قبل  وقتها  في  اآلخرة  العشاء  قبل  أوتر  حتى  نسي  إذا  فأما  الفجر،  طلوع 

الثوري.  الشرع :  بيان  (١) في 
أثبتناه.  ما  الصواب  ولعل  لبعد.  األصل :  (٢) في 

الكبيرة.  الصواب :  (٣) لعل 
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وعليه  حال،  على  يقع  وتـره  إن   /٩/ أصحابنا  قول  في  يخرج  أعلـم  فال  وقتهـا 
الوقت. غير  أو  الوقت  في  قولهم  لمعنى  إعادته 

وهو  ـ  وقتها  فـوات  بعد  لعله  ـ  اآلخـرة  العشـاء  صالة  قبل  صلـى  إن  وأمـا 
إنه  قولهم :  بعض  في  فيخـرج  ذلك؛  في  يختلف  أنه  فمعي  الليل  نصـف  ذهـاب 
وفي  عليه.  بدالً  فصـارت  هي،  وقتها  فات  وقد  وقته،  فـي  صلى  قد  ألنـه  جائـز؛ 
وقته،  في  وقع  إذا  األول  القول  ويعجبني  حـال،  على  يقع  ال  إنه  قولهـم :  بعـض 

وقتها(١). انقضى  إذا  بدالً  هي  وكانت 

الوتر : نقض  باب ٧ -]   (٢٦٨/٢ - ٢٦٩ [(م ٧٥٩، 
يقوم  ثم  ينام،  ثم  يوتر  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
ركعة  ينام  أن  قبـل  بها  أوتر  التي  الركعـة  [إلى]  يصلي  طائفـة :  فقالـت  للصـالة؛ 
وممن  إسـحاق.  قول  هذا  صالته،  آخر  في  يوتر  ثم  له،  بدا  ما  يصلي  ثم  أخرى، 
وسـعد بن  أبي طالـب،  وعلي بـن  عفـان،  عثمان بـن  وتـره  شـفع  عنـه  روينـا 
وعمرو بن  سـيربن،  وابن  عباس،  وابن  مسـعود،  وابن  عمر،  وابن  أبي وقـاص، 
إذا  وإسحاق :  مسعود،  وابن  عباس،  وابن  عمر،  وابن  سعد،  ومذهب(٢)  ميمون. 
ال  برأيي  أفعله  شـيء  هو  إنما  عمر :  ابن  وقال  صالته،  آخر  في  أوتر  وتره  نقض 
أنام  [إني]  فـ  أنا  أما  قال :  أنه  الصديـق  أبي بكر  عن  روينا  وقد  أحد.  عـن  أرويـه 
عن  المذهب  هذا  وروي  الصباح.  حتى  شـفعًا  صليت  اسـتيقظت  فإن  وتر،  على 
أبي وقاص]،  سعد [بن  عن  وروي  وعائشـة،  عمر(٣)،  وعائذ بن  ياسـر،  عمار بن 

 .٨/١٤ - ١٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فرق  أو  وتره  نقض  إذا  إسحاق :  وقال  مسعود.  وابن  عباس،  ابن  مذهب  وهو  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  عمر..  ابن  وقال  صالة  آخر  في 
عمر.  وعامر بن  الشرع :  بيان  (٣) في 
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النخعي،  قال  وبـه  الوتر.  نقض  يـرى  ال  علقمة  وكان  القـول.  هذا  عبـاس  وابـن 
ثور. وأبو  وأحمد،  واألوزاعي،  ومالك،  مجلز(١)،  وأبو  [وطاووس]، 

نحو  على  االتفاق  بمعنى  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
قوله(٢)(٣). بمثل  قال  ومن  الصديق 3  أبي بكر  عن  حكي  ما 

الوتر : بعد  الصالة  باب ٨ -]   (٢٦٩/٢ - ٢٧٠ [(م ٧٦٠، 
مالك  فكان  الوتر؛  بعد  الصالة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
ال  أحمد :  وقال  ركعهما.  شاء  إن  األوزاعي :  قال  الوتر.  بعد  الركعتين  يعرف  ال 
شاء؛  إن  يصلي  أبو بكر :  قال  عليه.  يضيق  ال  أن  فأرجو  إنسان  فعله  فإن(٤)  أفعله، 

الوتر». بعد  جالس  وهو  ركعتين  صلى]  «[أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت 
عن  أبو بكر  رواه  وما  هذا،  مثل  في  القول  مضى  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
فمعنى  للنفل،  الصالة  لمعنـى  معنى  وال  االتفاق،  بمعنى  الثابـت  فهو  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

مخلد.  وأبو  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١٠/١٤ - ١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

بكلمة  لتصدره  أبي سـعيد  تعليق  من  يكون  أن  يحتمل  نص  الموضع  بهذا  الشـرع  بيان  في  (٣) ورد 
الشـرع  بيان  في  ترد  الكلمة  تلك  ألن  أبي سـعيد؛  تعليق  غير  من  يكـون  أن  ويحتمـل  (ومنـه)، 
العشاء  بعد  أوتر  إذا  (ومنه) :  كاآلتي :  هو  النص  وهذا  سبقها.  ما  على  دالة  دائمًا  وليست  كثيرًا 
بعد  شـاء  وما  أدرك  ما  ويصلي  النفل،  لصالة  الليـل  آخر  قام  ولو  وتره  تـم  الليـل  أول  اآلخـرة 
النهار،  أو  الليل  في  شفع  إنه  النفل،  صالة  في  قيل  ما  أكثر  شفعًا  النوم  بعد  أو  النوم  قبل  الوتر 
واحدة،  بركعة  فأوتر  مقامه  عن  تنحى  ثم  اآلخرة  العشاء  صلى  أنه  زيد  جابر بن  عن  روي  وقد 
فيها  ينم  ولم  النافلة،  بصالة  ليلتـه  فأحيا  بيته  دخل  ثم   ،(٦٤ (الرحمن :   ﴾Å ﴿ فيهـا  فقـرأ 

النوم.  بعد  وال  النوم   /١٠/ قبل  النافلة  صالة  الوتر  يقطع  ال  معناه  الصبح،  إلى 
أن  إال  أبو بكـر :  قال  عليـه.  يضيق  ال  أن  وأرجـو  حسـن،  إنسـان  فعله  وإن  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 

إلخ.  عن..  بالثابت  باألصول 



204
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

«إنه  اآلخرة :  العشاء  صالة  معنى  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  القول  جاء  وقد  الوتر(١)  صالة 
معنى  يثبت  مما  لـذاك،  أو  مسـافر  أو  لمصل  إال  بعدها،  سـمر  وال  قبلها  نـوم  ال 

النوم. وبعد  النوم  قبل  وإطالقها  الصالة»(٢)، 
بعد  للصالة  ويقوم  النوم،  سلطان  نفسه  عن  يكسر  أن  لإلنسان  يستحب  وقد 

  A   @   ?     >   =   < ﴿ وتعالـى :  تبارك  اهللا  قـول  يشـبه  ما  ذلك  ومن  النـوم، 
بعد  النوم  بعد  صالة  كل  الناشـئة  إن  التأويل :  في  فقيـل  (المزمـل : ٦)   ﴾C   B

اآلخرة(٣). العشاء 

الوتر : في  القراءة  باب ٩ -]   (٢٧٠/٢ [(م ٧٦١، 
أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  جـاء  أبو بكر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
والثانية :   ،﴾ r   q   p   o ﴿ : ـ ِ ب ركعة  أول  ركعات(٤)،  بثالث  يوتر  «كان 
قـال  بهـذا   .«﴾ $   #   "   !  ﴿ والثالثـة :   ،﴾ #   " بِـ ﴿ !  
الذي  مالك :  وقـال  الرأي.  وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمد،  الثـوري،  سـفيان 
في  والمعوذتين   ﴾ $   #   "   !  ﴿ بـه :  وأقـرأ  نفسـي  خاصة  في  به  آخـذ 
يقرأ  الشـافعي :  وقال  معلوم.  شـيء  فيه  يبلغني  فلم  الشـفع  فأما  الوتر،  ركعة 

الوتر.  صالة  بعد  النافلة  الصالة  لمنع  معنى  ..وال  الصواب :  ولعل  العبارة،  وردت  (١) هكذا 
العشاء  ر  ُيَؤخِّ أن  َيْسـَتِحبُّ  وكان  يصلي...  ملسو هيلع هللا ىلص  ...كان  األسـلمي :  أبي برزة  عن  البخاري  (٢) روى 
كتاب  البخـاري،  بعدها...(صحيح  واْلحديـَث  َقْبلها  النـوَم  يكره  وكان  اْلعتمـة  َتْدعونهـا  التـي 
عن  مسعود  ابن  عن  الترمذي  وروى   .(٢٠١/١ رقم ٥٢٢،  العصر،  وقت  باب  الصالة،  مواقيت 
المصافحة،  في  جاء  ما  باب  الترمذي،  (سـنن  ُمَسـاِفٍر»  أو  لُِمَصلٍّ  إال  َسـَمَر  قال :  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
الصالة  بعد  سمر  اهللاَّ ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  رسول  قال  قال  عبد اهللا  عن  أحمد  وروى   .(٧٥/٥ رقم ٢٧٣٠، 
 .(٣٧٩/١ رقم ٣٦٠٣،  أحمد،  (مسند  مسافر»  أو  مصل  رجلين  ألحد  إال  اآلخرة  العشاء  يعني 

 .١١/١٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
إلخ.  ركعة..  أول  في  يقرأ  لعله  .ركعات  الشرع :  بيان  (٤) في 



»fÉãdG AõédG
205

ôJƒdG ÜÉàc ``` 22

الثانية :  وفي  األولى،  فـي   ﴾ r   q   p   o ﴿ بـ الوتر  قبل  الركعتيـن  فـي 
  #   " بـ ﴿  !   الواحدة :  الركعـة  في  ويقـرأ(١)   ،﴾ #   " بـ ﴿ !  

.﴾ S   R    Q   P ﴿و  ﴾7   6   5 وبـ ﴿ 4    ﴾ $
الوتر  إن  االتفاق :  بمعنـى  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قال 
القرآن،  من  تيسر  وما  الركعات  جميع  في  الكتاب  فاتحة  فيه  فيقرأ  ثالث،  أو  ركعة، 
هذا  يروى  قد  أنه  إال  القراءة،  من  المرسـل  فيها  وجاء  الفرائض،  من  بأشـد  وليس 
في  فيقرأ  أصحابنـا  بعض  ويرويـه  ذلك،  يفعـل  وقد  حسـن،  وهو  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 
 ،﴾ r   q   p   o ﴿ ـ وب الكتـاب  بفاتحـة  الوتـر  مـن  األولـى   /١١/ الركعـة 

  #   " و﴿  !   الكرسـي  بآيـة  الثالثـة :  وفـي   ،﴾ #   "   ! ﴿ والثانيـة : 
وال  القراءة،  مـن  شـيء  في  تأكيد  ذلك  في  ليـس  أن  القـول :  وثابـت   .(٢)﴾ $

غيره(٣). إلى  القراءة  من  شيئًا  ممنوع 

الوتر : في  القنوت  إثبات  باب ١٠ -]   (٢٧١/٢ [(م ٧٦٢، 
الوتر؛  في  القنوت  في  العلم  أهل  واختلف  بكـر:)  أبو  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
فرأت طائفة أن يقنت [في السنة] كلها في الوتر. هذا قول ابن مسعود، والنخعي، 

ثور. وأبي  وإسحاق،  البصري،  والحسن 
هذا  روي  رمضان(٤).  شهر  نصف  في  إال  يقنت  ال  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

إلخ.  اهللا..  هو  بـقل  الثالثة  وفي  الشرع :  بيان  (١) في 
الوتر  في  يقرأ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قال :  وغيره  عباس  ابن  عن  ـ  له  واللفظ  ـ  والترمذي  أبو داود  (٢) روى 
َرْكعٍة  ركعٍة  في  و﴿  !  "  #  $ ﴾  و﴿ !  "  # ﴾   ،﴾ r  q  p  o ﴿ ـ ب
الترمذي،  سـنن   .٦٣/٢ رقم ١٤٢٣،  الوتر،  في  يقرأ  ما  باب  الصالة،  كتاب  أبي داود،  (سـنن 

 .(٣٢٥/٢ رقم ٤٦٢،  الوتر،  في  به  يقرأ  فيما  جاء  ما  باب  الصالة،  كتاب 
 .١١/١٤ - ١٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

رمضان.  شهر  من  النصف  في  إال  الشريعة :  وقاموس   (٢٠٦/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 
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سـيرين،  ابن  قال  وبه  يفعله،  عمر  ابن  وكان  كعـب،  وأبّي بن  علـّي،  عن  القـول 
والشـافعي،  ومالك،  وثاب،  ويحيى بـن  والزهري،  أبي الحسـن،  وسـعيد(١) بن 

وأحمد.
من  األول  النصف  في  إال  كلها  ـنَّة  السُّ في  يقنت  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
قتادة(٢). قال  وبه  األول.  القول  خالف  البصري  الحسن  قول  هذا  رمضان،  شهر 

عن  ذلك  روي  الصبح.  في  وال  الوتر  في  يقنت  ال  أن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
الوتر  في  القنوت  قال :  أنه  طاووس  عن  وروي  األولى.  الرواية  خالف  عمر  ابن 

بدعة.
الصالة،  في  القنوت  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ابن  وعن  الناس.  أحدثه  وحدث  بدعة،  الصلوات  وجميع  والصبح،  الوتر،  وفي 
عنه :  وقيل  عمر ^»(٣).  وال  أبو بكـر  وال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يقنت  «لم  قال :  أنـه  عبـاس 
لعله  العراق،  أهـل/٢٦٤/  ومن  العراق  فـي  الصالة  في  القنوت  خبر  بلغـه  لمـا 
في  فيكونوا  الصالة  تاركون  وال  يصلون  ال  هم  إذ  العراق  أهل  من  واعجباه  قال : 

إلخ.  والزهري..  الحسن  وأبو  المسيب،  وسعيد بن  الشريعة :  قاموس  (١) في 
قبله.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

وبه  الفجر  في  القنـوت  عن  نهى  أبو حنيفة  كان  العراقييـن :  اختالف  كتـاب  في  الشـافعي  (٣) قـال 
حارب  واحدًا  شهرًا  إال  يقنت  لم  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  به  ويحدث  ـ  يوسف  أبا  يعني  ـ  يأخذ 
مسـعود  ابن  وأن  اهللا،  لقي  حتى  يقنت  لم  بكر  أبا  وأن  عليهم،  يدعو  فقنت  المشـركين  من  حيًا 
يقنت،  لم  عبـاس  ابن  وأن  يقنت،  لـم  الخطاب  عمر بن  وأن  حضـر،  وال  سـفر  في  يقنـت  لـم 
راكع  وال  قرآن  قـارئ  ال  يقوم  إمامكم  أن  أنبئـت  العراق  أهل  يـا  وقال :  يقنـت،  لـم  عمـر  وأن 
الصبح،  صالة  في  القنوت  باب  واآلثار،  السنن  معرفة  ...(البيهقي :  ـ  القنوت  في  بذلك  ـ يعني 
فلم  الصبح  عمـر  ابن  مع  صليت  قـال :  مجلز  أبـي  عـن  الطبـري  وروى   .(٧٠/٢ رقـم ٩٥٣، 
ابن  مسـند  اآلثار،  (تهذيب  أحد  عـن  أحفظه  ال  قال :  القنـوت؟  من  يمنعك  مـا  قلـت :  يقنـت، 

 .(٣٧٩/١ رقم ٦٧٩،  فعله،  أو  ـ  الصبح  في  القنوت  ـ  ذلك  قال  من  ذكر  عباس، 
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من  راحة  في  فيكونوا  الصالة  تاركون  ال  إنهم  القنوت،  معناه  هذا  نحو  أو  راحة، 
وال  صلوا  فال  الصالة،  به  تتم  وال  يجوز،  ال  القنوت  ألن  يصلـون؛  وال  الصـالة، 

عندنا(١). وكذلك  الصالة.  تركوا 

الركوع  قبل  القنـوت  في  اختالفهـم  بـاب ١١ -   (٢٧١/٢ - ٢٧٢ [(م ٧٦٣، 
وبعده.

قبل  القنوت  كان  إذا  للقنوت  التكبير  باب ١٢ -]   (٢٧٢/٢ - ٢٧٣ [(م ٧٦٤، 
الركوع :

القراءة]  [من  فرغ  إذا  الخطاب  عمر بن  كان  أبو بكر :)  قال  (ومنـه  [* ش] : 
والبراء.  مسعود،  وابن  علّي،  عن  ذلك  وروي  يركع،  حين  كّبر]  [ثم  قنت  ثم  كّبر 

بتكبيرة(٢). القراءة  يفتتح  أن  الركوع  قبل  قنت  إذا  يريان  وأحمد  الثوري،  وكان 
قبل  الصبح  صـالة  في  الرجل  قنت  إذا  يقـول :  مالك  كان  ثـانٍ :  قـوٌل  وفيـه 
في  يقنت  وكان  يصلي،  كان  أنه  جبير  سعيد بن  عن  روي  وقد  يكّبر.  لم  القراءة(٣) 

قنت. ثم  كبر  رأسه  رفع  إذا  الركوع؛  بعد  الوتر  في  رمضان 
فيه،  ذكر  إلى  يحتاج  ال  بما  هـذا  معنى  في  القول  مضى  قد  أبو سـعيد :  قـال 

االتفاق(٤). بمعنى  معهم  له  أصل  ال  أصحابنا،  مع  شاذ  وهو 

القنوت]. في  األيدي  رفع  باب ١٣ -   (٢٧٣/٢ [(م ٧٦٥، 

 .٢٦٤/١٩ - ٢٦٥ الشريعة،  قاموس  (١) السعدي : 
اإلحرام.  بتكبيرة  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

أن  قبل  الشـريعة :  قاموس  وفي  الركوع.  قبل   : (٢١٢/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٣) هكذا 
يقرأ. 

 .٢٦٥/١٩ الشريعة،  قاموس  (٤) السعدي : 
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في  اإلمـام  دعـاء  عنـد  المأموميـن  تأميـن  بـاب ١٤ -]   (٢٧٤/٢ [(م ٧٦٦، 
القنوت :

متتابعًا  شـهرًا  «قنت  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جاء  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
وذكوان  رعـل  على  يدعو  والصبـح  والعشـاء(١)  والمغرب  والعصـر  الظهـر  فـي 
رمضان،  من  النصف  في  يقنت(٢)  يقول :  مالك  وكان  خلفه».  من  ويؤمن  وعصية، 
يدعو  وإسـحاق :  أحمد،  وقال  خلفه].  من  [ويؤمن  الكفرة  ويلعـن  اإلمام  يعنـي 

خلفه. من  ويؤمن  اإلمام 
الدعاء  إن  أصحابنا :  قول  في  االتفاق  معنى  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
معاني  من  يخرج  ما  على  ذلك  وإن  الصالة،  في  يجوز  ال  كله  والقنوت  والتأمين 
قد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  قد  فإنه  اإلسالم  أول  في  كان  قد  كان  وإن  منسوخ،  قولهم : 
في  الخشـوع  آية  نسـخته  إنـه  وقيل :  الـكالم».  وعـن  الصـالة،  فـي  عنـه  «نهـى 
وهو  فيه،  يوسع  وال  باختالف،  فيه  يقول  أصحابنا  من  أحدًا  أعلم  وال  الصالة(٣)، 

مذاهبهم(٤). من  شاذ 

حمده  لمن  اهللا  سـمع  قال  إذا  صالة  كل  دبر  في  والصبح  ..والعشـاء   : (٢١٥/٥) األوسـط  (١) في 
على  يدعو  والصبح  اآلخرة  ..والعشاء  الشريعة :  قاموس  وفي  إلخ.  يدعو..  اآلخرة  الركعة  من 

إلخ.  ويؤمن..  وعصية  ذكوان 
إلخ.  اإلمام..  ويعني  رمضان  شهر  من  النصف  في  نفسه  في  يقول  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

فيرد  الصالة  فـي  وهو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  علـى  نسـلم  كنا  قال :  مسـعود  ابن  عـن  البخـاري  (٣) روى 
في  وقـال :  «إن  علينـا،  يـرد  فلم  عليـه  سـلمنا  النجاشـي  عنـد  مـن  رجعنـا  فلمـا  علينـا، 
على  الصالة  في  لنتكلم  كنا  إن  قـال :  أرقم  زيد بن  عن  البخاري  وروى  ُشـْغالً».  الصـالة 
 ﴾#   "   ! ﴿ َنَزلـت  حتـى  بحاجتـه  صاحبـه  أحُدنـا  ـُم  ُيَكلِّ النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عهـد 
في  الكالم  من  ينهى  مـا  باب  البخاري،  (صحيح  بالسـكوت  َفأُمِْرنا  اآليـة،  (البقـرة : ٢٣٨) 

 .(٤٠٢/١ رقم ١١٤١ - ١١٤٢،  الصالة، 
 .٢٦٥/١٩ - ٢٦٦ الشريعة،  قاموس  (٤) السعدي : 
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الدعاء : من  الفراغ  عند  باليدين  الوجه  مسح  باب ١٥ -]   (٢٧٤/٢ [(م ٧٦٧، 
دعوت(١)  «إذا  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبو بكر :)  روينا  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
وجهك». بهما  فامسح  فرغت  فإذا  بظهورها،  تدعو(٢)  وال  كفيك  ببطون  اهللا  فادع 

أحمد،  يفعله  يكن  ولم  بشيء.  [فيه]  أسمع  لم  يقول :  حنبل  أحمد بن  وكان 
عن  وروي  الصالة.  غير  في  به  بأس  وال  ال(٣)،  الصالة :  في  قال  أنه  عنه  وحكي 

يفعله. كان  أنه  الحسن 
بباطن  يجوز  ال  وإنه  فيه،  القـول  مضى  فقد  الصالة  في  أما  أبو سـعيد :  قـال 
أصحابنا  بعض  اسـتحب  فقد  الصالة  غير  في  الدعاء  وأما  بظاهرهمـا،  وال  كفيـه 
رفعهما  وإن  صفحهما،  وال  يديه  رفع  من  حاالً  دعائه  في  الداعي  يحـدث  ال  أنـه 
تبارك  هللا  التحديـد  لمعنـى  ذلك  يكـره  بعضا  لعل  قيـل  ما  علـى  تعنيهمـا  فعلـى 
وليس  له،  مانع  فال  والمذهـب  النية  صدق  على  فاعل  ذلك  فعـل  وإن  وتعالـى، 

المذهب(٤). بسوء  اإلرادة   /٢٦٦/ على  إال  تحديدًا،  اهللا  في  يوجب  مما  ذلك 

القنوت]. نسي  من  باب ١٦ -   (٢٧٥/٢ [(م ٧٦٨، 

التطوع : أبواب  جماع  باب ١٧ -]   (٢٧٥/٢ - ٢٧٦ [(م ٧٦٩، 
خير  الفجر  قـال :  «ركعتا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  (قـال  [* ش] : 

فيها». وما  الدنيا  من 

إلخ.  اهللا..  فادع  اهللا  دعوت  الشريعة :  قاموس  (١) في 
تدعه.  وال   : (٢١٧/٥) األوسط  (٢) في 

إلخ.  عن..  وروي  الصالة  غير  في  به  بين  ما  األولى :  الصالة  في  قال  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
 .٢٦٦/١٩ - ٢٦٧ الشريعة،  قاموس  (٤) السعدي : 
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فقالت  فاتته؛  مـن  الفجر  ركعتي  فيـه  يقضي  الذي  الوقت  فـي  واختلفـوا 
وابن  وطـاووس،  عطاء،  قـول  هذا  الصبـح(١)،  صالة  بعـد  يركعهمـا  طائفـة : 
ابن  ذلك  فعل  الشمس،  طلوع  بعد  يقضيهما  أن  وهو :  ثان،  قول  وفيه  جريج. 
إلى  ضحى(٢)  قضاهما  شاء  إن  مالك :  وقال  محمد.  القاسم بن  قال  وبه  عمر، 
يقضيهما  قال  وممن  الزوال.  بعد  يقضيهما  وال  تركهما  شاء  وإن  النهار،  نصف 
واستحسـن  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  األوزاعي،  الشـمس  طلوع  بعد 
ارتفعت  إذا  قضاهمـا  أحب(٣)  إن  الـرأي :  أصحاب  [قـال]  و  أبو ثـور.  ذلـك 

الشمس.
طلوع  بعد  قضاهما  وإن  أحـوط،  الصبح  صلى  إذا  يقضيهمـا  أبو بكر :  قـال 

يجزيه. الشمس 
الفجر  ركعتي  ترك  من  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
حتى  يصليهما  ال  أنـه  الفجر  صلـى  حتى  األسـباب  من  سـبب  أو  عـذر،  بمعنـى 
إلى  اليوم  ذلك  فـي  ووقتهما  الشـمس،  طلوع  بعد  يصليهما  ثم  الشـمس،  تطلـع 
ويخرج  بأس.  فال  ذلك  بعد  أخرهما  وإن  يسـتحب،  فيما  وهذا  الشـمس،  زوال 
قابل،  من  الفجر  صالة  وبعـد  العصر،  صالة  بعد  يبدلهما  أن  لـه  إن  قولهم :  فـي 
الفجر  صالة  بعـد  يصليهما  ال  وقالوا :  هـذا.  في  قولهم  من  اختالفـًا  أعلـم  ولـم 
صالتهما  عن  ذلك  منع  لي  يبين  معنى  هذا   /٢٩/ في  لهم  أعلم  وال  اليوم،  ذلك 
العصر،  بعـد  أو  اليـوم  ذلك  غيـر  في  جـاز  إذا  اليوم،  ذلـك  الفجـر  صـالة  بعـد 

واهللا أعلم(٤).

الفجر.  طلوع  بعد  الشرع :  بيان  (١) في 
صبحًا.  الشرع :  بيان  (٢) في 

أراد.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .٢٩/١٤ - ٣٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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طلعت  حتى  الصبح  صالة  نسـي  ((من  مسـألة   [(٢٧٦/٢ - ٢٧٧ [(م ٧٧٠، 
الفجر)) : ركعتي  قضاء  وأراد  الشمس 

طلعت  حتى  الصبح  صالة  نسـي  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
الشـافعي  وكان  بالمكتوبة.  يبـدأ  مالك :  فقال  الفجـر؛  ركعتي  قضـاء  وأراد  الشـمس، 
يصل  ولم  الفجر(١)  صلـى  إن  النعمان :  وقال  الشـمس.  طلعت  وإن  يركعهما  أن  يرى 
يعقوب. قال  وبه  الوتر.  بمنزلة  ذلك  وليس  عليه،  قضاء  فال  ذكرهما  ثم  الفجر،  ركعتي 

أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  الصبح؛  يصلي  ثـم  بهما  يبدأ  أبو بكـر :  قـال 
صلى]». [ثم  الصبح  صالة  عن  ناموا  يوم  ذلك  «فعل 

فإذا  بدالً،  كله  صار  فقد  الفجر  صالة  وقت  فات  إذا  أنه  معنا  أبو سعيد :  قال 
به  يبدأ  كان  بما  يبدأ  أن  والمعنـى  الحكم  ظاهر  في  األمر  فأولى  عـذر  عـن  كان 
الركعتين  ركع  ثم  الفريضة  صلى  وإن  الفريضة،  قبل  الركعتان  وهما  الوقت،  في 
في  وقتها  فـي  كلها  الفريضة  صلى  لـو  وألنه  كله،  بدل  ألنـه  جائـزًا؛  ذلـك  كان 
وال  صلى،  قد  أنه  االتفاق  معنى  في  يخرج  الركعتين  يصل  ولم  االختيـار  معنـى 
ثم  الفجر،  ركعتي  يركع  أن  معنا  ويؤمر  الوقت،  بعد  وال  الوقت  في  بذلك  يؤمر 
الفريضة  فوت  يخـاف  أن  إال  الصالة،  وقت  وفي  الفـوت  عند  الفريضـة  يصلـي 
يشـتغل  وال  وقتها،  في  الفريضة  يصلي  أنه  االتفاق  بمعنى  ـ عندي ـ  يخرج  فإنه 

بذلك(٢). فوتها  خاف  إذا  قبلها  بالركعتين  عنهما 

[(م ٧٧١، ٢٧٧/٢ - ٢٧٨) باب ١٨ -] صالة ركعتي الفجر واإلمام في الصبح :
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 

الصبح.  صالة  صلى  إن  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٣٠/١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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فقالت  فيه؛  واختلفـوا  المكتوبة».  إال  صـالة  فال  الصـالة  أقيمـت  قـال :  «إذا 
يضرب  كان  أنه  عمر  عن  وروينا  أبي هريرة،  قول  هذا  الحديث،  بظاهر  طائفة 
أتصلي  ذلـك] :  فعل  [لرجـل  عمر  ابـن  وقال  اإلقامـة.  بعـد  صـالة(١)  علـى 
الزبير،  وعروة بن  سـيرين،  وابن  جبير،  سـعيد بن  ذلك  وكره  أربعًا.  الصبح 
أن(٢)  وهو :  ثان،  قول  وفيه  ثور.  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  الشافعي،  قال  وبه 
روي  وقد  ذلك.  فعـل  أنه  مسـعود  ابن  عن  روي  يصلي.  واإلمـام  يصليهمـا 
حفصة  بيت  فدخل  الصالة،  في  والناس  المسـجد  دخل(٣)  أنه  عمر  ابن  عن 
مسـروق،  مذهب  وهذا  فصلـى.  المسـجد  إلى  خـرج  ثم  ركعتيـن،  فصلـى 
وقال  سـليمان.  [أبي]  وحماد بن  ومجاهد،  البصري،  والحسـن  ومكحـول، 
يدخل،  أن  قبل  خارجًا  فليركع  بالركعة  اإلمام  يفوته  أن  يخف  لم  إن  مالك : 
وسـعيد بن  األوزاعي،  وقال  اإلمام.  مع  فليدخل  الركعـة  فوات  خـاف  وإن 
للركعة  مـدرك  أنك  تتيقن  مـا  المسـجد  ناحية  فـي  اركعهمـا(٤)  عبد العزيـز : 
النعمان   وقال  الناس.  مـع  فادخل  اآلخرة  من  خشـيت  وإن   /٢٤/ اآلخـرة، 

األوزاعي. قول  من  نحوًا 
والرواية  هذا،  من  نحو  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  إنه  أبو سـعيد :  قال 
ركعتي  «إال  وقيل :  المكتوبة»(٥)،  إال  المسجد  في  الصالة  أقيمت  إذا  صالة  «ال  أنه 

إلخ.  اإلقامة..  بعد  الصالة  على  يمر  كان  أنه  عمر  ابن  عن  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  واإلمام..  يصليها  أن  إباحة  وهو :  الشرع :  بيان  (٢) في 
إلخ.  دخل..  ذلك  فعل  أنه  عمر  ..ابن  الشرع :  بيان  (٣) في 

األخيرة... للركعـة  مدرك  أنك  طمعـت  ما  المسـجد  ناحية  في  تركعهما  إن  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 
األوزاعي.  قول  يجزيه  النعمان  وقال  األخيرة... 

في  الشـروع  كراهة  باب  مسـلم،  (صحيح  قريب  بلفظ  أبي هريـرة  عـن  داود  وأبـو  مسـلم  (٥) رواه 
يصل  ولم  اإلمام  أدرك  إذا  باب  أبي داود،  سنن   .٤٩٣/١ رقم ٧١٠،  المؤذن،  شروع  بعد  نافلة 

 .(٢٢/٢ رقم ١٢٦٦،  الفجر،  ركعتي 



»fÉãdG AõédG
213

ôJƒdG ÜÉàc ``` 22

المسـجد  في  أصحابنا  عند  هذا  تأويـل  ويخرج  الحديث،  بعـض  فـي  الفجـر»(١) 
الجماعة. لدرك  القصد  بمعنى  المسجد  غير  وفي  المنع،  بمعنى 

يقول :  بعضًا  أن  الصالة  في  واإلمام  المصلي  أتى  إذا  إنه  قولهم :  من  ويخرج 
ويدخل  إليه،  أحب  منها  شيء  يفوته  وال  أفضل،  الجماعة  صالة  في  الدخول  إن 
بعض  وفي  الفجر.  ركعتي  ويبدل  ووجوبها،  فرضها  لموضع  الجماعة  صالة  في 
اإلمام  مع  ويـدرك  الصالة،  لـه  تجوز  حيث  يركعهمـا  أن  رجـا  إذا  إنـه  قولهـم : 
الجماعة.  في  يدخل  ثم  فيركعهمـا،  الواجب  معنى  يفوته  وال  جميعـًا،  الركعتيـن 

فليركعهما. بركعة  يدرك  أن  ورجا  فاتته  ولو  قال :  من  وقال 
الجماعة  فـوت  خاف  إذا  أنـه  به  يأمـرون  ما  معنـى  فـي  اختالفـًا  أعلـم  وال 
في  ويخرج  الركعتين.  ويؤخـر  الجماعة  صالة  في  يدخـل  أن  جميعـًا  بالركعتيـن 
المسجد  في  الركعتين  يصلي  أن  يجوز  إنه  االتفاق :  معنى  يشبه  بما  قولهم  معاني 
في  الصفوف  اتصلت  إذا  هـو،  حيث  اإلمام  بصالة  الصـالة  تجوز  ال  حيـث  مـن 
الصالة  تجـوز  وحيث  المسـجد  مؤخر  في  وأما  جانبـه،  في  أو  المسـجد  مقـدم 

لها،  أصل  ال  الزيـادة  «وهذه  بقولـه :  عليه  وعلـق  قريب،  بلفـظ  أبي هريـرة  عـن  البيهقـي  (١) رواه 
االشـتغال  كراهية  باب  الكبرى،  السـنن  (البيهقي :  ضعيفان»  كثير  وعباد بن  نصير  وحجاج بـن 
العيني  ولكن   ،(٤٨٣/٢ رقم ٤٣٢٦ - ٤٣٢٧،  الصـالة،  أقيمت  ما  بعد  ـ  الفجر  ركعتي  ـ  بهمـا 
الفساطيطي  نصير  حجاج بن  عن  معين  ابن  سألت  شيبة :  يعقوب بن  «قال  فقال :  البيهقي  تعقب 
وعن  الصالحين.  من  كان  كثير  وعباد بن  الثقات.  في  حبان  ابن  وذكره  صدوق.  فقال :  البصري 
أسـطوانة  إلى  الفجر  ركعتي  فركع  الصبح  صـالة  أقيمت  وقد  المسـجد  دخل  أنه  مسـعود  ابـن 
الدرداء  وأبي  الخطاب  عمر بن  عن  مثله  وروي  بطال :  ابن  قال  موسـى.  وأبي  حذيفة  بمحضر 
فوجد  الصبح  لصـالة  المسـجد  أتى  أنه  عمر  ابن  وعـن  عنهم،  تعالى  اهللا  رضـي  عبـاس  وابـن 
ابن  وعنـد  اإلمام.  صـالة  فـي  دخل  ثـم  ركعتين  فصلـى  حفصـة  بيـت  فدخـل  يصلـي  اإلمـام 
الصالة  افتتحت  إذا  وعنه  فأتممه.  شيء  صالتك  من  بقي  إن  يقول :  كان  إبراهيم  عن  أبي شيبة 
المكتوبة،  إال  صالة  فال  الصالة  أقيمت  إذا  باب  القـاري،  (عمدة  فأتم  الصالة  وأقيمت  تطوعـًا 

 .(١٨٥/٥
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مثل  في  إال  ذلك،  يجوز  ال  قـال :  من  فقال  الصفوف  اتصلت  إذا  اإلمـام  بصـالة 
وهذا  الصغيرة،  المسـاجد  مثل  في  يجـوز  وال  مؤخرتها،  في  الكبيـرة  المسـاجد 
ذلك  منع  فيدخل  والجماعة،  اإلمام  عن  المصلي  انفساح  معنى  ـ عندي ـ  يخرج 
الصغير،  المسـجد  في  عليه  منعه  يدخل  كما  الكبير،  المسـجد  في  المصلي  على 
المصلي  النفساح  الكبير  المسجد  في  المعنى  يخرج  إنما  أنه  المنع  معنى  ثبت  إذا 
هذا  غير  معنى  له  يثبت  وال  القول،  ظاهر  معنى  في  وهذا  والجماعة،  اإلمام  عن 
الكبير  المسجد  يأخذ  حتى  الصفوف  تتصل  أن  يجوز  فقد  هكذا  كان  وإذا  عندي، 

الصغير(١). المسجد  مؤخر  من  الصفوف  قربت  كما  مؤخره،  من  يقرب  أو  كله 

من  ركعتين  كل  بين  الفصل  بـاب ١٩ -]   (٢٧٨/٢ - ٢٧٩ [(م ٧٧٢ - ٧٧٣، 
والنهار : الليل  صالة 

قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
مثنى  والنهار  الليل  قال :  «صالة  أنه  عنه  الحديث  وجاء  مثنى»،  مثنى  الليل   «صالة 

مثنى».
صالة  العلم :  أهل  من  كثير  فقال  ذلك؛  في  العلم  أهـل  [واختلـف  [م ٧٧٢] 

مثنى]. مثنى  الليل 
والنهار  الليل  صـالة  طائفة :  فقالت  الليـل؛  صالة  فـي  [واختلفـوا  [م ٧٧٣] 
قال  وبه  جبير،  وسعيد بن  البصري،  الحسن  عن  القول  هذا  وروي  مثنى].  مثنى 
مثنى  النهار  صـالة  أبي سـليمان :  حماد بن  وقال  وأحمد.  والشـافعي،  مالك(٢)، 

مثنى.

 .٢٤/١٤ - ٢٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  والشافعي..  عباس  ابن  قال  وبه  الشرع :  بيان  (٢) في 
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عن  ثبت  أربعًا.  وبالنهار  مثنـى،  مثنى  الليل  صالة  إن  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
شاء  إن  النهار :  صالة  في  األوزاعي  [وقال  أربعًا.  بالنهار  يصلي  كان  أنه  عمر  ابن 
وإن  ركعتين،  شـئت  إن  الليل :  صالة  في  النعمان  [وقـال  يسـلم.  أن  قبل  أربعـًا] 
مثنى.  مثنى  الليل  صالة  ومحمد :  يعقوب،  وقال  ستًا].  شـئت  وإن  أربعًا،  شـئت 
وكان  أربعا.  شـئت  وإن  ركعتين،  شـئت  إن  النهار :  صالة  [فـي]  النعمـان  وقـال 

جاز. ركعتين  صلى  وإن  أربعًا،  أختار(١)  النهار :  صالة  [في]  يقول  إسحاق 
أصح. األول  القول  أبو بكر :  قال 

أو  اهللا،  كتاب  مـن  معناه  يثبت  لم  ما  النفل  صـالة  أن  معي  أبو سـعيد :  قـال 
عليه  ما  وأكثر  الالزم.  بمعنى  وليس  الفضل،  معنى  في  فهو  مؤكد  إجماع(٢)  ُسّنة 
قيل  ما  أثبت  وهو  مثنى،  مثنى  والنهار  الليل  في  النفل  صالة  إن  والقول :  العمل 
معنى  عن  خارجـًا  ـ عنـدي ـ  ذلك  يكن  لـم  أربعًا  مصـل  صلـى  فـإن  وأحسـنه. 
في  يجوز  أن  يبعد  فال  الفريضة،  في  جاز  وما  الفريضة،  في  ذلك  لثبوت  اإلجازة؛ 

فضيلة. ألنه  مثله؛  فالست  الّسـّنة  بمعنى  أربعًا  ثبت  وإذا  النافلة. 
لجميع  واحد  توجيه  النافلة  صالة  في  يجوز  إنه  أصحابنا :  بعض  عن  قيل  وقد 
بالزم.  وليس  الصـالة،  في  إذن  هو  إنما  التسـليم  أن  وثبت  مقامه.  فـي  يصلـي  مـا 
ـ عندي ـ؛  ذلك  يبعد  خمسًا /٢١٥/لم  أو  ثالثًا،  أو  ركعة،  مصل  صلى  لو  وكذلك 
عليه  جاء  وما  قيل،  ما  اتباع  ـ عنـدي ـ  ذلك  وأحسـن  والمغرب،  الوتر  في  لثبوتـه 
صالته  وتكون  بتسـليم،  ركعتين  كل  بين  يفصل  أن  وهو  النـاس،  من  العمل  أكثـر 

مقامه(٣). في  دام  ما  يوجه  ال  أو  شاء،  إن  ذلك  بعد  يوجه  ثم  مثنى،  مثنى 

ركعتين.  صلى  وإن  أربعًا،  اختار  صلى  إن  ..النهار :  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  إجماع..  أو  ُسنَّة،  ..أو  الصواب :  (٢) لعل 

 .٢١٥/١٥ - ٢١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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السفر : في  التطوع  باب ٢٠ -]   (٢٨٠/٢ [(م ٧٧٤، 
في  التطوع  فـي  العلم  أهـل  [اختلف  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
شـيئًا  الفريضة  مع  السـفر  في  يصلي  يكن  لم  عمر  ابن  أن  فـ] ـثبت  السـفر؛ 
في  يتطوع  ال  الحسين  علي بن  وكان  الليل.  جوف  من  إال  بعدها،  وال  قبلها 
المسـيب،  سـعيد بن  عن  [ذلـك]  وروي  بعدهـا.  وال  الصـالة  قبـل  السـفر 
روينا  السـفر،  في  التطوع  إبـاحـة  وهو :  ثـانٍ،  قوٌل  وفيه  جبيـر.  وسـعيد بن 
وأنس بن  عبـد اهللا،  وجابر بـن  مسـعـود،  وابن  وعـلـّي،  عـمـر،  عـن  ذلـك 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  كان  الحسـن :  وقال  ذر.  وأبي  عباس،  وابن  مالك، 
التابعين  من  جماعة  قـول  هذا  وبعدها.  المكتوبة  قبـل  فيتطوعون  يسـافرون 
وأصحاب  ثور،  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  عددهم،  يكثر  [ممن] 

الرأي.
السـفر»  في  «تطوع  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  نقول؛  وبه  أبو بكر :  قال 

وجه. [غير]  من 
االتفاق  بمعنـى  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ذلك،  في  والسـفر  الحضر  في  فرق  وال  السـفر،  في  الصالة  من  التطـوع  بإجـازة 
السفر  في  الصالتين  جمع  إذا  أنه  مذهبهم  من  أنه  إال  ذلك،  على  يدل  معنى  وال 
صالة  بعد  تطوع  وال  بينهما،  تطوع  ال  أن  والعشـاء  المغرب  أو  والعصر،  األولى 
جمع  والمعنى  الظهر،  وقت  في  كانت  ولو  جميعًا،  الظهر  مع  صالها  إذا  العصر 
الصالة  عن  النهي  ثبوت  ولمعنى  غيرها،  وال  بصالة  بينهما  يفصل  ال  الصلـوات 

العصر. الجامع  صلى  وقد  العصر،  بعد 
في  كراهيتها  وال  الصالة  منع  على  يـدل  ـ  معي  ـ  معنى  فال  هذا  سـوى  ومـا 
من  الضرر  خاف  ولو  نفسـه،  على  الضرر  إدخال  وجه  من  إال  حضر،  وال  سـفر 
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على  يحمل  أن  له  يجز  ولم  نفسـه،  على  الضرر  دخول  عند  زالت  الفرائض  أمر 
التطوع(١). معنى  في  فكيف  الضرر،  نفسه 

الراحلة : على  الوتر  باب ٢١ -]   (٢٨١/٢ [(م ٧٧٥، 
يوتر  «كان  أنـه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
والشافعي،  ومالك،  وعطاء،  عمر،  ابن  لحديث  هذا  بظاهر  وقال  الراحلة»،  على 
كانوا  النخعي :  وقال  عباس.  وابن  علـّي،  عن  ذلك  وروي  ثور،  وأبو  وأحمـد، 
على  توتـر(٢)  أن  بأس  ال  الثـوري :  وقـال  باألرض.  والوتـر  الفريضـة  يصلـون 
يوتر  ال  قال :  أنـه  النعمان  عن  وحكي  إلــّي.  أحب  باألرض  والوتـر  راحلتـك 

الدابة. على 

ُســّنة  الوتر  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
الفريضة،  صالة  تجوز  ما  بمعنـى  إال  صالتها  تجوز  وال  تركها،  يجـوز  ال  الزمـة 
أعلم  وال  فريضة.  إنها  منهم :  قال  من  قال  وقد  الفريضة.  في  يلزم  ما  فيها  ويلزم 
عذر  له  يكن  ولم  النزول  على  قدر  لمن  راكبًا  الصالة  تجوز  ال  أنه  اختالفًا  بينهم 
في  يجوز  ال  وكذلك  المعاني،  من  معنى  أو  خوف  من  الركوب  معنى  له  يوجب 
أمكن  إذا  والقعود  القيام  بين  فيه  التخيير  يجـوز  وال  فيه،  تخيير  وال  معي،  الوتـر 
وال  الفرائض،  من  شيء  في  ال  نازالً،  أمكنه  إذا  راكبًا  وال  قائمًا،  الصالة  المصلي 

الالزمة(٣). الثابتة  الّسـنن  في 

 .٢١٦/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
راحلته.  على  يوتر  أن  بأس  ال  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .١٢/١٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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الراحلة : على  التطوع  باب ٢٢ -]   (٢٨١/٢ - ٢٨٢ [(م ٧٧٦ - ٧٧٧، 
على  يصلي  «كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 

إيماء». يومئ  به،  توجهت  حيث  راحلته 
ذر،  وأبو  والزبيـر(١)،  علّي،  ذلك  يفعل  كان  أنـه  عنه  روينـا  وممـن  [م ٧٧٦] 
ومالك،  وعطـاء،  طـاووس،  قال   /٢١٦/ وبـه  مالـك،  وأنس بـن  عمـر،  وابـن 
الرأي.  [وأصحاب  ثور،  وأبو  وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي،  الثوري،  وسفيان 
يستقبل  أن  الدابة  على  السفر  في  للمصلي  يستحبان  كانا  ثور]  وأبا  أحمد،  أن  غير 

أنس. عن  رويناه  بحديث(٢)  بالتكبير؛  القبلة 
في  تقصر  ال  الذي  السـفر  في  الدواب  على  الصالة  في  واختلفـوا  [م ٧٧٧] 
مثله  في  يقصر  سـفر  غير  في  أحد  يصلـي  ال  يقول :  مالك  فـكان  الصـالة؛  مثلـه 
قول  وهذا  وطويله(٣).  السفر  قصير  في  يصلي  الشافعي :  وقال  دابته.  على  الصالة 

الرأي. وأصحاب  األوزاعي، 
التطوع  صالة  إجازة  أصحابنـا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  وقـال 
أراد  إذا  السـفر  وغير  وبعيده،  وقريبه  وطويله،  السـفر  قصير  في  الراحلة  علـى 
الصالة  أجازوا  وقد  لنفسه.  اختيارًا  ذلك  جاز  ولو  معنى،  فيه  له  وكان  المتطوع 
ونائمًا  مشـقة،  وال  عذر  وال  علة  غير  من  قائمـًا  الصالة  على  قدر  ولـو  قاعـدًا 
وإنما  محدود،  شـيء  فيها  ليس  التطوع  وصالة  والقيام،  القعود  على  قدر  ولو 
أن  بعد  اهللا  ذكر  حال  أية  وعلى  العبُد،  اَهللا  ذكر  ما  فحيث  هللا،  الذكر  مواقع  تقع 
بحرف  صلى  «من  قيل :  أنه  إال  عليه،  مأجور  له  مباح  فهو  يتطهر  ذلك  له  يجوز 

الزبير.  وابن  الشرع :  بيان  (١) في 
مالك.  أنس بن  عن  وروينا  لحديث،  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  وهذا..  وبعيده.  وقريبه  ..وطويله  الشرع :  بيان  (٣) في 
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له  كتب  قاعدًا  صلـى  ومن  حسـنة،  مائة  له  اهللا  كتب  تطوعًا  قائمـًا  القـرآن  مـن 
استمعه  ومن  حسنات،  خمس  له  كتب  صالة  بغير  قرأ  ومن  حسـنة،  خمسـون 
خير  وكل  درجات  فالخيـر  واحدة»(١)،  حسـنة  له  كتب  قـراءة  وال  صالة  بغيـر 

خير(٢). منه  وقع  لمن 

اإلسناد  بهذا  األحاديث  وهذه  الشيخ  «قال  بقوله :  وتعقبه  بمعناه،  عباس  ابن  عن  عدي  ابن  (١) رواه 
ضعفاء  في  (الكامل  إلخ»  مجهول..  وهو  هـذا  حكيم  عمر بن  حفص بن  إال  يرويهـا  ال  مناكيـر 

 .(٣٨٧/٢ رقم ٥٠٩،  الحكيم،  عمر  حفص بن  ترجمة  الرجال، 
 .٢١٦/١٥ - ٢١٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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فسـجد،  السـجدة  آدم  ابن  قرأ  قال :  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  [ثبت  [* ش] : 
فسجد  بالسجود  هذا  أو  هؤالء  أمر  ويله  يا  ويله  يا  يقول :  يبكي،  الشيطان  اعتزل 

النار»]. فلي  فأبيت  بالسجود  وأمرت  الجنة(١)،  فله 

«ص» : في  السجود  باب ١ -]   (٢٨٣/٢ [(م ٧٧٨، 
«ص»».  في  «سـجد  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
وعثمان بن  الخطاب،  عمر بـن  عن  فروينا  «ص»؛  [فـي]  السـجود  في  واختلفوا 
قول  وهو  التابعين،  من  جماعة  قال  وبه  فيها،  سـجدوا  أنهم  عمر]  [وابن  عفان، 
وفيه  الرأي.  وأصحاب  [ومالك]،  ثور،  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري،  سفيان 
مسعود،  ابن  فيها  يسجد  ال  كان  وممن  «ص»،  في  سجود  ال  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل 

الشافعي. قال  وبه  وعلقمة، 
/٤٦/ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  بخبر  أصح؛  األول  القول  أبو بكر :  قال 

 .(٢٥٣/٥) األوسط  في  وهي  اإلشراف،  في  موجودة  غير  الجنة)  (فله  (١) العبارة 
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أن  القراءة  في  االتفـاق  معنى  مصحفنا  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
كان  بثوابها  استخفافًا  أو  دانيًا  تركها  من  وأن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص(١)،  ُسنن  من  ُسنَّة  السجدة 
إلى  ذلك  به  يبلغ  وال  الحـال،  خسـيس  فهو  ذلك  غير  على  تركها  ومـن  هالـكًا، 

والية(٢). ترك  إلى  وال  براءة، 

النجم : في  السجود  باب ٢ -]   (٢٨٤/٢ [(م ٧٧٩، 
«والنجـم»  «قـرأ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 

فيها(٣)». فسجد 
مسـعود،  وابن  وعثمان،  عمر،  فكان  «النجم»؛  [في]  السـجود  في  واختلفوا 
وأحمد،  والشافعي،  الثوري،  سـفيان  قال  وبه  «النجم».  في  يسـجدون  عمر  وابن 
وقال  سـجود.  المفصل  فـي  ليس  مالك :  وقـال  الـرأي.  وأصحـاب  وإسـحاق، 

فحسن. فيها  سجد  إن  ثور :  وأبو  األوزاعي، 
إلـّي. أحب  فيها  السجود  أبو بكر :  قال 

النجم،  سـورة  في  سـجود  ثبوت  أصحابنا  قول  في  أعلم  ال  أبو سـعيد :  قال 

أقـرأ شـجرة  تحـت  كأنـي  رأيـت  قـال :  الخـدري  أبي سـعيد  عـن  حبيـب  الربيع بـن  (١) روى 
أعطني  رب  قالـت :  ثم  الشـجرة  سـجدت  السـجدة  بلغـت  فلمـا  (ۤص : ١)   ﴾  #   "!  ﴿
داود  عبدك  مـن  تقبلت  كما  مني  وتقبلهـا  شـكرًا  بها  وارزقني  وزرا  بها  عنـي  وضع  أجـرًا  بهـا 
ثم  الشـجرة»  من  بالسـجود  أحق  فقال :  «نحن  النبي  بذلك  فأخبرت  أبو سـعيد :  قال  سـجدته، 
الركوع  في  بـاب  الصالة،  كتاب  الربيـع،  (مسـند  القول  هذا  وقال  وسـجد  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قرأ 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قال :  عمر  ابن  عن  أبو داود  وروى  رقم ٢٣٤).  فيهما،  يفعل  وما  والسجود 
باب  الصالة،  كتاب  أبي داود،  (سنن  وسجدنا  وسـجد  َكبَّر  بالسـجدة  َمّر  فإذا  القرآن  علينا  يقرأ 

 .(٦٠/٢ رقم ١٤١٣،  الصالة،  غير  وفي  راكب  وهو  السجدة  يسمع  الرجل  في 
 .٤٦/١٤ - ٤٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

لها.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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هللا  الطاعة  بمعنى  ساجد  سجد  فإن  السـجود،  بمعنى  أشـبه  فيها  القراءة  كان  وإن 
فال  ذلك  ترك  وإن  الثواب،  له  فأرجو  للحـق،  مخالف  أنه  ذلك  في  لـي  يبـن  لـم 

السجود(١). موضع  إنه  أصحابنا  قال  مما  أعلمه 

:﴾.   -   , ﴿ في  السجود  باب ٣ -]   (٢٨٤/٢ - ٢٨٥ [(م ٧٨٠، 
في  «سـجــد  رســول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
مسعود،  وابن  الخطاب،  عمر بن  فيها  يسجد  كان  وممن   .«﴾.   -   , ﴿
وغير  عبد العزيز،  عمر بن  قال  وبه  هريرة،  وأبو  عمر،  وابن  ياسـر،  وعمار بن 
وأصحاب  ثـور،  وأبو  وإسـحاق،  والشـافعي،  والثوري،  التابعين،  مـن  واحـد 

الرأي.
اهللا  شاء  إن  بعد(٢)  قولهم  ذاكر  وأنا  سجود،  المفصل  في  ليس  طائفة :  وقالت 

[تعالى].
أعلمه  وال  النجم،  سورة  في  كالقول  هذا  في  القول  أن  معي  أبو سعيد :  قال 

أصحابنا(٣). قول  في 

: ﴾ O   N   M   L   K ﴿ في  السجود  باب ٤ -]   (٢٨٥/٢ - ٢٨٦ [(م ٧٨١، 
  M   L   K ﴿ في  السـجود  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
السـجود  عزائم  يقوالن :  مسـعود  وابن  أبي طالب،  علي بـن  فـكان   ﴾ O   N
أنه  عامر  عقبة بـن  عن  وروينـا   .﴾ O  N  M  L  K ﴿ منهـا :  فذكـر  أربـع، 

 .٤٧/١٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
هذا.  بعد  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٤٧/١٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 



224
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

وسـفيان  الشـافعي،  وكان  يقرأ(١).  ال  أن  عليهـا  فـال  فيها  يسـجد  لم  مـن  قـال : 
فيها. السجود  يرون  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  الثوري، 

ذلك  قال  أنه  عنـه  روي  وممن  سـجود.  المفصل  في  ليس  طائفـة :  وقالـت 
المسيب،  وسعيد بن  البصري، [والثوري]،  والحسن  عباس،  وابن  كعب،  أبي بن 

وطاووس. ومجاهد،  وعكرمة،  جبير،  وسعيد بن 
فيها». سجد  «أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  فيها؛  يسجد  أبو بكر :  قال 

.(٢)﴾.   - و﴿ ,   النجم،  سورة  في  مضى  ما  مثل  هذا  أبو سعيد :  قال 

[(م ٧٨٢ - ٧٨٣، ٢٨٦/٢ - ٢٨٧) باب ٥ -] السجود في السجدة الثانية من الحج :
أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [م ٧٨٢]  [* ش] : 
ثبت  وممن  ثابتـة،  «الحج»  من  األولـى  السـجدة  في  السـجود  أن  [على]  العلـم 
عباس،  وابن  عمـر،  وابن  أبي طالـب،  وعلي بن  الخطـاب،  عمر بن  عنـه  ذلـك 
وأبي  الدرداء،  وأبي  عمر،  وعبد اهللا بن  األشـعري،  أبي موسـى  عن  ذلك  وروي 
الشـافعي،  قال  وبه  العالية،  وأبـي  حبيش(٣)،  ورز بـن  [السـلمي]،  عبد الرحمـن 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
كان  أنه  روينـا  وممن  الحج؛  مـن  الثانية  السـجدة  فـي  [واختلفـوا  [م ٧٨٣] 
وعبد اهللا بن  أبي طالب،  وعلي بن  الخطاب،  عمر بن  سجدتين  الحج  في  يسجد 

األشعري. موسى  وأبو  الدرداء،  وأبو  عمر، 

أرى  فال  الشرع :  بيان  وفي  يقرأها.  أن  عليه  فال   : (٢٦٢/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
يقرأها.  أن  عليه 

 .٤٨/١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
حسن.  وورد بن  الشرع :  بيان  (٣) في 
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الحج  في  يسـجدون  سـنة  سـبعين  منذ  الناس  أدركـت  أبو إسـحاق :  وقـال 
حبيش،  وزر بن  العاليـة،  وأبـو  السـلمي،  الرحمن  أبو عبد  قـال  وبه  سـجدتين. 

ثور]. وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
سـعيد بن  قال  كذلك  واحدة،  سـجدة  «الحج»  فـي  طائفـة :   /٤٧/ وقالـت 
وقد  الـرأي.  وأصحاب  زيد،  وجابر بـن  والنخعـي،  البصري،  والحسـن  جبيـر، 

عباس. ابن  عن  فيها  اختلف 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

أن  قراءتنا  من  عليه  نحن  الذي  مصحفنا  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
  J   I    H     G    F   E   D   C  ﴿ قولـه :  وهـو  «الحـج»  أول  فـي  ثابتـة  السـجدة 
سـجدة،  معنـا  فهـذا  (الحـج : ١٨)،  اآليـة  تمـام  إلـى   ..﴾  N   M   L   K
ذلك  في  نعلـم  وال  ذكرنـا،  التـي  الّســّنة  معنـى  فـي  لقراءتهـا  السـجود  وثابـت 

اختالفًا(١).

القرآن : سجود  عدد  باب ٦ -]   (٢٨٧/٢ - ٢٨٨ [(م ٧٨٤، 
فروينا  القـرآن؛  سـجود  عدد  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
«األعراف،  فقاال :  القـرآن،  سـجود  يعدان  كانا  أنهما  عباس  وابن  عمر،  ابن  عـن 
وألم  وطس،  والفرقان،  أولها،  والحج  ومريم،  إسرائيل،  وبني  والنحل،  والرعد، 
عباس  ابن  عن  روينا  وقد  سجدة»،  عشرة  إحدى  السجدة،  وحاميم  وص،  تنزيل، 
[في  اختلفوا  [قد]  و  «ص».  في  السجود  وأسـقط  عشـرًا،  عدها  أنه  أخرى  رواية 

الحج. من  الثانية  السجدة  في  عمر  ابن  عن  الرواية] 

 .٤٧/١٤ - ٤٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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وقالت طائفة : سجود القرآن أربع عشرة سجدة : في الحج [منها] سجدتان، 
الشـافعي،  قال  هكذا  شـيء،  منها  «ص»  [فـي]  وليس  ثالثـة(١)،  ـل  اْلُمَفصَّ وفـي 
وأسـقط  «ص»،  في  السـجود  أثبت  أنه  غير  العدد،  في  الشـافعي  أبو ثور  ووافق 
عشرة(٢) :  خمس  القرآن :  سـجود  في  إسحاق  وقال  النجم.  سـورة  في  السـجود 
سـجدتان،  الحج  [في]  و  ومريم،  إسـرائيل،  وبني  والنحل،  والرعد،  األعـراف، 
السجدة،  حاميم  [في]  و  ص،  وفي  السجدة،  تنزيل  وألم  والنمل،  الفرقان،  وفي 
ووافق  خلـق.  الذي  ربك  باسـم  واقرأ  انشـقت،  السـماء  إذا  وفي  النجـم،  وفـي 
فيها  قالوا :  فإنهم  الحج  في  السجود  إال  قال،  ما  كل  في  الرأي  أصحاُب  إسحاَق 

واحدة. سجدة 

في  الثابت  عليه  أدركنـا  مما  االتفاق  معنى  يخـرُج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ما  ثبوُت  قراءة  وال  المصاحف،  مـن  مصحف  في  اختالف  معنى  بـال  مصحفنـا، 
عشرة  إحدى  القرآن  سجود  أن  عمر  وابن  عباس،  ابن  عن  الفصل  أول  في  يروى 
نحو  على  سـجدة  الرعد  وفي  آخرها،  في  سـجدة  األعراف  (في  وهي :  سـجدة، 
إسـرائيل  بني  وفي  منها،  األربعين  نحو  على  سـجدة  النحل  وفي  آية،  العشـرين 
وفي  آية،  األربعين  بعد  منها  وهي  سجدة،  مريم  وفي  تمامها،  عند  وهي  سجدة، 
الفرقان  سورة  وفي  آية،  وعشـرين  اثنين  من  نحو  على  منها  وهي  سـجدة،  الحج 
وهي  سجدة،  النمل  سـورة  وفي  منها،   /٤٥/ آية  الخمسـين  فوق  وهي  سـجدة، 
ص  وفي  آيات،  العشر  فوق  السجدة  ألم  سورة  وفي  آية،  العشرين  دون  فيما  منها 
آية)(٣)  ثالثين  نحو  على  السجدة  حم  وفي  آية،  العشرين  دون  منها  وهي  سجدة، 

ثالث.  الشرع :  بيان  (١) في 
سجدة.  عشرة  خمس  الشرع :  بيان  (٢) في 

من  القرآن  في  كم  يعدان  عمر  وابن  عباس  ابن  سـمع  أنه  جبير  سـعيد بن  عن  عبد الرزاق  (٣) روى 
وطس  والفرقان  أولها  والحـج  ومريم  إسـرائيل  وبني  والنحل  والرعد  األعراف  فقاال :  =سـجدة 
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السجود  ثبوت  معنى  في  اختالف  وال  أصحابنا،  قول  من  االتفاق  عليه  الذي  فهو 
في  سـجد  فمن  ذلك  سـوى  وما  ذكرناها،  التي  سـجدة  عشـرة  اإلحدى  هذه  في 

تركها(١). من  يخطئ  أو  دينًا  ذلك  يتخذ  لم  ما  ذلك  فحسن  منه  شيء 

حم  من  فيها  يسـجد  التي  اآلية  باب ٧ -]   (٢٨٨/٢ - ٢٨٩ [(م ٧٨٥ - ٧٨٦، 
القرآن)) : سجود  في  يقال  ((ما  السجدة 

فيها  يسجد  التي  اآلية  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : [م ٧٨٥] 
       »      º  ¹  ﴿ منهما  األولى  في  يسـجد  طائفة :  فقالت  السـجدة؛  «حم»  من 
الحسـن  قال  وبه  عمر،  ابـن  عـن  القـول  هـذا  روي  (فصلـت : ٣٧)،   ﴾ ¼
إبراهيم،  أدركت  األعمش :  وقال  عبد اهللا(٣).  وأصحاب(٢)  سيرين،  وابن  البصري، 
حم  [مـن  األولـى  األولـى]  [باآليـة  يسـجدون  والزبيـر  وطلحـة،  صالـح،  وأبـا 
فيها  السجدة  طائفة :  وقالت  سعد.  والليث بن  أنس  مالك بن  قال  وبه  السجدة]، 
ذلك،  قال  أنه  عباس  ابن  عن  [روي  (فصلت : ٣٨)،   ﴾ É      È   Ç ﴿ قوله :  عند 
المسـيب،  سـعيد بن  عن  ذلك  وروي  األخرى]،  الرواية  من  أثبت  الرواية  وهذه 

وإسحاق. الثوري،  سفيان  قال  وبه  وائل،  وأبي  [والنخعي]،  سيرين،  وابن 
سجود  في  يقول  ما  القرآن  سجود  في  يقول  حنبل  أحمد بن  وكان  [م ٧٨٦] 
خلقه  للذي  وجهي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «سجد  عن  جاء  ما  ليقل  إسـحاق :  وقال  الصالة. 

باب  القرآن،  فضائل  كتاب  عبد الرزاق،  (مصنف  عشـرة  إحدى  السـجدة  وحم  وص  تنزل  وآلم 
 .(٣٣٥/٣ رقم ٥٨٦٠،  سجدة،  من  القرآن  في  كم 

 .٤٥/١٤ - ٤٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  األعمش..  وقال  اهللا.  وعبيد  الرأي  وأصحاب  سيرين،  وابن  الشرع :  بيان  (٢) في 

األوسـط  في  بما  قابلناه  وقد   ،٢٩٠ إلى   ٢٨٩ صفحـة  من  اإلشـراف  كتاب  في  البيـاض  (٣) بدايـة 
بالمعنى.  يخل  لم  فيما  االختالف  إلى  اإلشارة  دون  بالمعنى  يخل  فيما   (٢٦٩/٥)

=
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يغفر  ال  فإنه  لي  فاغفر  نفسي  ظلمت(١)  ورب  الخالقين  إلى  وبصره  سـمعه  وشـق 
أنت». إال  الذنوب 

على  منها  السجود  أن  «حم»  سـجدة  معنى  في  يخرج  أنه  ومعي  أبو سـعيد :  قال 
أنه  فمعي  السـجود  في  يقال  ما  وأما   ،(٣٨ (فصلـت :   ﴾ É      È   Ç  ﴿ اآليـة  تمـام 
سجود  في  يقال  ما  السجدة  ـ  لعله  ـ  سجود  في  يقال  ما  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج 

اهللا(٢). شاء  إن  ذلك  أجزأه  التسبيح  من  ذلك  بغير  سبح  إن  أنه  ومعي  الصالة. 

حتى  العصر  صالة  بعد  السجود  باب ٨ -]   (٢٨٩/٢ - ٢٩١ [(م ٧٨٧ - ٧٨٨، 
الشمس : تطلع  حتى  الصبح  صالة  وبعد  الشمس  تغرب 

صالة  بعد  السـجود  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [م ٧٨٧]  [* ش] : 
الشـمس]؛  تطلع  [حتى  الصبـح  صالة  وبعـد  الشـمس]،  تغرب  [حتـى  العصـر 
أنس،  مالك بن  ذلـك  كره  الوقتين،  هذين  فـي  السـجدة  يقرأ  أن  طائفة  فكرهـت 
يعيدها.  وال  العصر]  وبعد  الصبح  [بعد  السجدة  قرأ  إذا]  [يسجد  ال  أحمد :  وقال 
هذين  في  يسـجد  ال  أبو ثور :  وقال  الشـمس.  غربت  إذا  يعيدها  إسـحاق :  وقال 

ذلك. عن  ينهى  المسيب  ابن  وكان  عمر،  ابن  عن  ذلك  كراهة  وروينا  الوقتين، 
على  فأتيت  القـرآن  قـرأت  إذا  الشـعبي :  قال  ذلـك،  فـي  طائفـة  ورخصـت 
فيسجد  القرآن  يقرأ  من  السجدة  تختصرن  [وال  كانت  ساعة  أي  فاسجد  السجدة 
عبد اهللا،  وسالم بن  عطاء،  ورخص  العصر،  بعد  البصري  الحسن  وسـجد  فيها]. 

الوقتين(٣). هذين  في  السجود  في  وعكرمة  والقاسم، 

إلخ.  ظلمت..  رب  إلى  ...وبصره،  الشرع :  بيان  وفي   .(٢٧٢/٥) األوسط  في  (١) هكذا 
 .٤٦/١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

اإلشراف.  كتاب  في  البياض  (٣) نهاية 
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العصر  وبعد  الغـداة  بعد  السـجدة  قرأ  إذا  [يقـول :  النخعـي  وكان  [م ٧٨٨] 
وقت  في  كان  إذا  أبي سـليمان :  حماد بـن  وقال]  صـالة.  وقـت  كان  إذا  سـجد 
أو  الصبح  بعد  أو  العصر  بعد  سجدة  قرأ  من(١)  الشافعي :  وقال  بأس.  فال  صالة 
قبل  العصر  بعد  يقرؤها  السـجدة  في  الرأي  أصحاب  وقال  فليسـجد.  الفجر  بعد 
يسجدها. قالوا :  الشمس،  تطلع  أن  قبل  الفجر  صلى  ما  وبعد  الشمس  تغيب  أن 
سجود  في  االختالف  معنى  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  الّســّنة  لثبوت  ذلك؛  جواز  ويعجبنـي  والعصر،  الفجـر  صالة  بعـد  السـجدة 
وإنما  الصالة،  معنى  من  ذلك  ويخرج  حال،  كل  على  القراءة  وإطالق  سجودها، 
وإنما  تامة،  ركعة  من  أقل  تقع  الصالة  نعلم  وال  والطاعة،  الذكر  معنى  علـى  هـو 

والفجر(٢). العصر  صالة  بعد  الصالة  عن  النهي  معنى  يثبت 

الراحلة : على  القرآن  سجود  باب ٩ -]   (٢٩١/٢ - ٢٩٢ [(م ٧٨٩، 
على  يصلي  «كان  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
صّلى  «كان  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  فإذا(٣)  إيماء»؛  يومـئ  مسـافرًا  تطوعًا  راحلتـه 
بصالة  استدالال  بها؛  يومئ  أن  القرآن  سجود  فللساجد  إيماء»  يومئ  راحلته  على 
بل  ذلك،  من  منع  العلم  أهل  من  أحد  أن  أعلم  ال  أني  على  الراحلة،  على  النبي 

جائز. ذلك  أن  يرى  العلم  أهل  من  عنه  أحفظ  من  كل 

العصر  بعد  كان  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  الوقتين.  هذين  في  الشافعي :  وقال  الشرع :  بيان  (١) في 
قال  سـجدها./٤٤/  الشـمس  تطلع  أن  قبل  الفجر  يصّلـي  ما  وبعد  الشـمس،  تغـرب  أن  قبـل 

إلخ.  أبو سعيد.. 
 .٤٤/١٤ - ٤٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

على  وهو  يسـجد  أن  القرآن  من  سـجدة  قرأ  من  بأس  فال  إيمـاء»،  «..يومئ  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 
إلخ.  فعل..  أنه  عنه  روينا  وممن  إيماء.  يومئ  راحلته 
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وسـعيد بن  أبي طالب،  علي بن  ذلك  فعل  أنـه  عنه  روينـا  وممـن  [م ٧٨٩] 
[يفعل  مالك :  [قال]  و  وعطاء.  النخعـي،  [به]  و  عمر،  وابن  الزبير،  وابـن  زيـد، 
[وقال  الـرأي.  وأصحاب  ثـور،  وأبو  الشـافعي،  قال]  وكذلـك  المسـافر.  ذلـك 

يومئ. أن  يجزيه  أن  أرجو  أحمد : 
أن  مسافرًا  راحلته  على  وهو  السـجدة  قرأ  إذا  المسـافر  يجزئ  أبو بكر :  قال 

إيماء]. يومئ 
السجدة  قرأ  من  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  كذلك  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  اختالفًا  ذلك  في  أعلم  وال  لسجوده،  إيماء  ويومئ  فليسجد،  ـ  راكب  ـ وهو 

إجازته(١).

السجدة : يقرأ  الماشي  باب ١٠ -]   (٢٩٢/٢ [(م ٧٩٠، 
طائفة :  فقالت  السـجدة؛  يقرأ  الماشـي  في  العلم  أهل  واختلـف(٢)  [* ش] : 
وقال  عبد الرحمن.  وأبو  علقمة،  ذلك  وفعل  يزيد،  األسود بن  قال  كذلك  يومئ، 
البيت  حـول  السـجدة  قرأت  إذا  قال :  أنـه  عطاء  عـن  وروي  يومـئ.  كـردوس : 
السجدة  يقرأ  الرجل  في  قال  أنه  مجاهد  عن  وروينا  إيماء.  وأوم  القبلة،  فاستقبل 
وال  يسجد  أن  وهو  ثانٍ :  قوٌل  وفيه  يسجد.  قال :  أو  يومئ،  بالبيت :  يطوف  وهو 
وذكر  جرير.  عمرو بن  زرعة بن  وأبي  أبي العاليـة،  عن  القول  هذا  روي  يومـئ، 

 .٤٨/١٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
سـجود  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  ومنه :  لفظه :  وهـذا  مضطربًا،  يبدو  الشـرع  بيان  في  (٢) النـص 
وأبـو  علقمـة  ذلـك  وفعـل  يومـئ،  زيـد :  األسـود بن   /٤٨/ فقـال  السـجدة؟  يقـرأ  الماشـي 
وخرثمة بن  ثور،  وأبو  أبو العالية  وقال  ومجاهد،  أبي رباح،  عطاء بن  مذهب  وهو  عبد الرحمن، 
عذر.  لموضع  السـجود  يمكنه  لم  وإن  يومئ،  وال  يسـجد  الرأي  وأصحاب  جريب  وابن  عمر، 

إلخ.  القول..  بعض  ففي 
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فرقوا  يومئ،  وال  يسجد  الرأي :  أصحاب  وقال  أبيه(١).  عن  ذلك  التيمي  إبراهيم 
ذلك. في  والراكب  الماشي  بين 

بعض  وفي  حالة،  أي  على  يومئ  إنه  القول :  بعض  ففي  أبو سعيد :](٢)  [قال 
يبقى  لئال  عندي؛  أصح  العذر  مع  واإليماء  سجد،  السجود  أمكنه  إذا  إنه  القول : 

وقته(٣). في  العذر  سبب  فيه  ثبت  قد  عمل  معنى  عليه 

لسـجود  اليدين))  ((ورفع  التكبيـر  بـاب ١١ -]   (٢٩٣/٢ [(م ٧٩١ - ٧٩٣، 
القرآن :

لسـجود  التكبير  في  واختلفـوا  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [(م ٧٩١]  [* ش] : 
البصري،  والحسـن  النخعي،  وإبراهيـم  قالبـة  وأبو  سـيرين،  ابن  فقـال  القـرآن، 
قـال  وبـه  سـجد.  إذا  يكبـر  السـلمي :  عبد الرحمـن  وأبـو  يسـار(٤)،  ومسـلم بن 
يقولون :  الـرأي  وأصحاب  راهويه.  وإسـحاق بن  حنبل،  وأحمد بـن  الشـافعي، 
القارئ  كان  إذا  كقولهم،  أنس  مالك بن  وقال  ويكبر.  السـجود  من  رأسـه  يرفع 
في  مالك  عن  اختلف  وقد  الصالة.  غير  في  كان  إذا  ذلك  ويضعف  الصالة،  في 
حنبل  وأحمد بـن  الشـافعي،  وكان  صـالة.  غيـر  فـي  كان  إذا  السـجود  التكبيـر 

يسجد. أن  أراد  إذا  يديه  يرفع  يقوالن : 

 (٢٧٧/٥) األوسط  في  بما  قابلناه  وقد   .٢٩٤ إلى   ٢٩٣ صفحة  من  اإلشراف  في  البياض  (١) بداية 
ما  فتركنا  يمكن  لم  وما  مقابلته،  أمكن  فيما  المعنى  يغير  ال  الذي  االختالف  إلى  االلتفات  دون 

حاله.  على  الشرع  بيان  في 
شـبيهة  ألنها  سـعيد؛  ألبي  تعليق  وقته)  القول...فـي  بعـض  (ففي  العبـارة  أن  لـي  ظهـر  (٢) هكـذا 

األوسط.  كتاب  في  وال  البياض،  بسبب  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  ولم  بأسلوبه، 
 .٤٨/١٤ - ٤٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

سيار.  الشرع :  بيان  وفي  األوسط.  في  (٤) هكذا 
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إن  االتفاق :  بمعنـى  أصحابنـا  قول  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
غير  في  كان  ولو  بتكبيرة  رأسه  ويرفع  بتكبيرة،  يسـجد  القرآن  لسجدة  السـاجد 
الفريضة؛  في  كان  إذا  تركـه  يسـع  ذلك  أن  أعلم  فال  الصالة  في  وأما  الصـالة، 
أنها  ولوال  يسجد،  أن  الفريضة  في  السجدة  قرأ  إذا  إنه  قولهم :  في  ثبت  قد  ألنه 
العلم :  أهل  من  كثير  قال  وقد  الصالة.  في  إدخالها  جاز  لما  الصالة  في  الزمة 
يجوز  ال  أنه  االتفاق :  معنى  ويخرج  السـجدتين(١).  من  السـجدة  أعني  حد،  إنه 
ثبت  أن  فلمـا  فيه،  هو  وليـس  الحدود،  مـن  حدًا  الصـالة  في  يزيـد  أن  ألحـد 
القراءة  غير  الصالة  مـن  أنها  ثبت  الفريضة  صالة  فـي  إجازتها  االتفاق  بمعنـى 
الصالة  في  السـجود  يجوز  ال  أنه  وثبت  الصالة،  في  بزيادة  ليسـت  وأنها  لها، 
غير  في  فمثله  الفريضة  الصـالة  في  ثابتًا  كان  فإذا  بالتكبير،  إال  عنـه  القيـام  وال 

والفضيلة(٢). الّسـّنة  في  الصالة 

القرآن : سجود  من  التسليم  باب ١٢ -]   (٢٩٤/٢ [(م ٧٩٤، 
القرآن؛  سجود  في  التسليم  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
األحوص :  وأبو  السـلمي،  عبد الرحمن  وأبو  قالبـة،  وأبو  سـيرين،  ابن  فقـال 
قـال  وبـه  عطـاء]،  عـن  ذلـك  [وروي  السـجود.  مـن  رأسـه  رفـع  إذا  يسـلم 
إبراهيم  وقـال  عليكم.  السـالم  يمينه  عـن  يسـلم  فقال :  راهويـه  إسـحاق بن 
وسـعيد بن  البصري،  والحسـن  وثاب،  ويحيى بن  صالح]،  [وأبـو  النخعـي، 
التسليم  أما  حنبل :  أحمد بن  قال  تسليم.  سجودها  في  ليس  والشافعي :  جبير، 

هو./٥٠/ ما  أدري  ال 

بالمراد.  أعلم  واهللا  األصل.  في  (١) هكذا 
 .٤٩/١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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التسـليم  في  االختالف  أصحابنا  قـول  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
الصالة،  معنى  يشبه  ألنه  التسليم؛  عليه  إن  قيل :  أنه  ومعي  القرآن.  سجود  من(١) 

هذا(٣). ويعجبني  كالصالة(٢)،  مجرد  ليس  ألنه  تسليم؛  عليه  وليس 

السجود : اختصار  باب ١٣ -]   (٢٩٤/٢ - ٢٩٥ [(م ٧٩٥، 
ذلك،  طائفة  فكرهت  السـجود؛  اختصار  في  العلم  أهل  اختلف(٤)  [* ش] : 
النخعي(٥).  وإبراهيم  البصري،  والحسن  سيرين،  وابن  الشعبي،  ذلك  كره  وممن 
أبو العالية :  وقال  السجود.  اختصار  الناس  أحدث  مما  المسيب :  سعيد بن  وقال 
ذلك  وفسـر  وإسـحاق.  أحمد،  ذلك  وكـره  السـجود.  اختصار  يكرهـون  كانـوا 

يسجد. ثم  آيتين،  أو  آية،  يقرأ  أن  إما  أحمد : 
إال  النعمان،  قال  هكذا  السجود،  باختصار  بأس  ال  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
يقرأ  أن  يكره  وكان  إلــّي،  أحب  فهـو  ذلك  قبل  آيتين  أو  آيـة،  قرأ  إن  قـال :  أنـه 
محمد بن  ذلك  وكره  السجدة.  ويترك  صالة،  في  أو  صالة،  غير  في  سورة  الرجل 
في  أبو ثور  ورخص  النعمان.  قول  من  نحوًا  السجود  اختصار  في  وقال  الحسن، 
قـال  قـال :  يسـجد،  لـم  شـاء  وإن  سـجد،  شـاء  إن  وقـال :  السـجود،  اختصـار 

يسجد. لم  شاء  وإن  سجد،  شاء  إن  تطوع،  السجدة  أبو عبد اهللا : 

عن.  األصل :  (١) في 
كالصالة.  ليس  مجرد  ألنه  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (٢) هكذا 

 .٥٠/١٤ - ٥١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
وابن  الشـعبي،  ذلك  وكره  أبو بكـر :  قال  السـجود،  اختصار  ذكـر  (ومنه) :  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 
أن  هو  إنما  قال :  أحمد  ذلك  وفسر  وإسـحاق،  حنبل،  وأحمد بن  البصري،  والحسـن  سـيرين، 
أبو ثور،  فيه  ورخص  قوله،  من  نحوًا  الحسن  وقال  إلـّي،  أحب  فهو  ذلك  قبل  آيتين  أو  آية  يقرأ 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  يسجد.  لم  شاء  وإن  سجد،  شاء  إن  وقال 
اإلشراف.  في  البياض  انتهى  وهنا   .(٢٨٠/٥) األوسط  في  (٥) هكذا 
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إجازة  بمعنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 
معنى  لغير  والقـراءة  ســّنة،  السـجود  ألن  للسـجود؛  الفضل  به  قصد  إذا  ذلـك، 
معنى  مـن  أكبر  والسـجود  فضيلة،  إال  يخـرج  وال  األمـور  ومـن  شـيء،  ثبـوت 
السـجود  يتوخى  كان  أنه  العلم  أهل  بعض  عن  روي  وكذلك  القـراءة،  إلطـالق 
بمعنى  السـجدات  ويسـجد  الليل،  صالة  من  واحدة  ركعـة  كل  في  القـرآن  مـن 
كان  الفضـل  بذلك  يريـد  القـراءة  فـي  ـ عنـدي ـ  توخـى  لـو  وكذلـك  الفضـل، 

وفضالً(١). جائزًا  ـ عندي ـ 

لسجود : القارئ  حضر  من  سجود  باب ١٤ -]   (٢٩٥/٢ [(م ٧٩٦، 
فيها  السـورة  علينا  يقـرأ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  عمـر :  ابـن  [يقـول  [* ش] : 

جبهته»]. موضع  منا  أحد  يجد  ال  حتى  ونسجد،  فيسجد  السجدة، 
لها؛  يجلس  ولـم  المرء  يسـمعها  السـجدة  في  العلـم  أهـل  واختلـف(٢) 
عفان.  عثمان بن  قال  كذلك  اسـتمع،  من  على  السـجدة  إنما  طائفة :  فقالت 
لها.  جلس  مـن  على  السـجدة  [إنمـا]  عبـاس :  [عبد اهللا] بـن   /٤٩/ وقـال 
وروينا  المسـيب.  سـعيد بن  قال  [وبه  الحصين.  عمران بن  عن  ذلك  وروي 
فقال :  له؟  فقيل  فسـجدوا،  السـجدة  فقرؤوا  قعود،  قوم  على  مر  سـلمان  أن 
أنت  سـجدة :  قرأ  لرجل  قال  أنـه  مسـعود  ابن  عن  وروي  غدونا.  لهـا  ليـس 
من  سجدة  سمع  من  على  ليس  مالك :  وقال  سجدنا].  سجدت  فإن  قرأتها، 
قال  ثور.  وأبو  الشافعي،  قال  وبه  يسـجد.  أن  بإمام  له  ليس  بها(٣)  قرأ  إنسـان 
السجدة  قرأ  رجل  في  الرأي  أصحاب  وقال  فحسـن.  سـجد  وإن  الشـافعي : 

 .٥١/١٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  واختلف..  أبو بكر :  قال  ومنه :  الشرع :  بيان  (٢) في 

قرأها.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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غيرها  سـجدة  سـمعوا  وإن  معه،  يسـجدون  إنهم  سـمعوها :  قد  قـوم  ومعـه 
قد  لها،  يسجدوا  فال  القرآن،  في  سـجدة  بكل  مر  [وإن  يسـجدوا،  أن  فعليهم 
إذا  قام  مـن  فعلى  مجلسـهم،  من  قاموا  قد  يكونوا  أن  إال  مـرة،  لـه  سـجدوا 

يسجد]. أن  سمعها 
عن  القـول  هذا  [روي  سـمعها.  مـن  علـى  السـجدة  إنمـا  طائفـة :  وقالـت 
سـمعها].  لمن  السـجدة  إنما  قال :  [أنه  عمر  ابن  عن]  وروينا  عفان.  عثمان بـن 
أن  فعليه  السـجدة  سـمع  من  جبير :  وسـعيد بن  ونافع،  النخعي،  إبراهيم  وقـال 
يقرأ  رجًال  سمع  من  الشافعي :  وقال  ثور(١)،  وأبو  إسحاق،  قال  وكذلك  يسجد، 
معه،  فليسـجد  فسـجد  قراءته  يسـمع  إليه  جالسـًا  كان  فإن  سـجدة،  الصالة  في 

فليسجد. يسجد  أن  المستمع  فأحب  يسجد  لم  فإن(٢) 
قصد  لمن  إال  السجدة  تجب  ال  إنه  أصحابنا :  قول  في  معي  أبو سعيد :  قال 
ومن  للسـجود،  االسـتماع  معنى  على  يريد  كأنه  لها،  واالسـتماع  إليها  اإلصغاء 
قولهم :  بعض  وفي  سجود.  عليه  يكن  لم  المعنى  هذا  غير  على  هذا  لغير  استمعها 
السـجود.  فعليه  إليها  واإلنصات  باإلصغـاء  يقصد  لـم  ولو  سـمعها  مـن  كل  إن 
فيه  فقرئت  وقـراءة،  ذكر  فيه  مجلس  في  كان  مـن  إنه  منهم :  قال  من  قـال  حتـى 
لهم.  المشـاركة  بمعنى  لسـجودهم،  يسـجد  أن  فعليه  النـاس  فيسـجد  السـجدة 
مثل  له،  إمامًا  يكون  ال  لمن  يسـجد  أن  عليه  ليس  أن  قولهم :  بعض  في  ويخرج 
ولكن  لقراءتها(٣)،  يسـجد  أن  عليه  وال  له  فليس  السـجدة،  يقرآن  والصبي  المرأة 
من  على  ليس  أنـه  مالك  عن  حكي  ما  موضع  فهـو  ويسـجد،  هو  السـجدة  يقرأ 

غير  من  األوسـط  في  بما  قابلناه  وقد   .٢٩٨ إلى   ٢٩٧ صفحة  من  اإلشـراف  في  البياض  (١) بداية 
بالمعنى.  يخل  ال  الذي  االختالف  إلى  التفات 

فليسجد.  يسجد  أن  المستمع  فأحب  يتلحد  لم  وإن  معه،  ..فليسجد   : (٢٨٣/٥) األوسط  (٢) في 
لقراءتهما.  الصواب :  (٣) لعل 
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بقراءة  السـجود  عليه  قال :  من  وقال  سـجودها.  بإمام  له  يكن  لم  ممن  يسـمعها 
صبي(١). أو  امرأة  أو  رجل  من  منه  سمعها  من  جميع 

السجدة : تسمع  الحائض  باب ١٥ -]   (٢٩٧/٢ [(م ٧٩٧، 
تسمع  الحائض  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
جبير،  وسـعيد بن  والزهري،  قالبـة،  وأبو  أبي رباح،  عطاء بـن  فقـال  السـجدة؟ 
قال  وبه  تسـجد،  أن  عليها  ليس  وقتادة :  النخعي،  وإبراهيم  البصـري،  والحسـن 
عثمان بن  عن  روينا  وقد  الرأي.  وأصحاب  والشافعي،  وسـفيان  أنس،  مالك بن 
سبحانك  تقول  قال :  المسيب،  سـعيد بن  قال  وبه  برأسـها.  تومئ  قال :  أنه  عفان 

سجدت(٢). ولك  اهللا 
سـمعت  إذا  الحائض  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
لها  مأذون  وغير  المكتوبة،  في  عليها  صالة  ال  ألنه  عليها؛  سجود  ال  أنه  السجدة 
سـجدت،  واغتسـلت  طهرت  إذا  قال :  من  وقال  التطوع.  معنى  في  الصـالة  فـي 
وهي  تسـجد  إنها  قولهم :  من  أعلم  وال  اسـتحبابًا.  إال  ـ عندي ـ  يخرج  ال  وهذا 
حسـن،  ـ عندي ـ  سـجود  بغير  وسـبحته  هللا  طاعة  برأسـها  أومأت  فإن  حائض، 
أن  اغتسـلت  إذا  عليها  أن  فمعـي  الحيـض  من  طهـرت  وقـد  سـمعتها  إذا  وأمـا 

سجد(٣). اغتسل  فإذا  سمعها  إذا  إنه  الجنب :  في  قيل  وكذلك  تسجد، 

وضوء : غير  على  وهو  السجدة  سمع  من  باب ١٦ -]   (٢٩٧/٢ [(م ٧٩٨، 
وهو  السـجدة  يسـمع  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  (ومنـه) :  [* ش] : 

 .١٦٥/٥ المصنف،  الكندي :   .٤٩/١٤ - ٥٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
سجدت.  لك  اللهم  وتقول :  قال :  المسيب  سعيد بن  عن   : (٢٨٤/٥) األوسط  (٢) في 

 .٤٣/١٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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النخعي،  إبراهيم  قـال  هكذا  ويسـجد،  يتوضأ  طائفة :  فقالت  وضوء؛  غيـر  علـى 
يقضيها  الثوري :  [وقال  الرأي،  وأصحاب  راهويه  وإسحاق بن  الثوري،  وسفيان 
ثانيًا  قوالً  النخعي  عن  روينا  وقد  السجدة].  يسمع  الجنب  أراد  كأنه  اغتسل،  إذا 
حيث  يسجد  أن  وهو :  ثالثًا،  قوالً  الشعبي  عن  روينا  وقد  ويسجد.  يتيمم  أن  وهو 

وجهه. كان 
يتوضأ  أنه  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
جنب  غير  كان  إن  ويسجد  يتيمم  وقيل  وضوء،  على  إال  يسـجد  وال  ويسـجد، 
الصالة،  بمنزلة  ليسـت  ألنها  حاله؛  على  يسـجد  قال :  من  وقـال  حائـض.  وال 
يسجد  ال  لها  الساجد  إن  القبلة :  إلى  سجودها  في  قيل  كذلك  ذكر.  هي  وإنما 
قال :  من  وقـال  وجهه.  كان  حيـث  القبلة  إلـى  وينحـرف  القبلـة،  إلـى  إال  لهـا 
هي  وإنما  الصـالة  بمنزلة  ليسـت  ألنهـا  وجهـه؛  كان  حيـث   /٤٣/ يسـجدها 

الذكر(١). بمعنى 

الصالة : في  وهو  السجدة  يسمع  المرء  باب ١٧ -]   (٢٩٨/٢ [(م ٧٩٩، 
في  وهو  السجدة  يسمع  المرء  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
وقال  سـاجدًا.  يكون  أن  إال  يسـجد(٢)  يقـول :  النخعي  إبراهيـم  فـكان  الصـالة؛ 
الحكم بن عتبة، وحماد : يسجد. وقال الحسن البصري، وأبو قالبة(٣)، وجابر بن 
قال :  أنه  مسعود  ابن  عن  روينا  وقد  عنه،  سيرين  ابن  بالل،  عن  ذلك  وروي  زيد، 

انصرف. إذا  يسجد 

 .١٦٥/٥ - ١٦٦ المصنف،  الكندي :   .٤٣/١٤ - ٤٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يسجد.  ال  الشرع :  بيان  (٢) في 

عن  روينا  وقد  يسجد.  ال  وجابر :  قالبة،  وابن  الشرع :  بيان  وفي   .(٢٨٥/٥) األوسط  في  (٣) هكذا 
انصرف.  إذا  يسجد  قال :  أنه  سيرين  ابن 
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إذا  إنه  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معنى  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
االتفاق  في  يخرج  ـ عندي ـ  وذلك  يسجد،  ال  أنه  الصالة  في  وهو  السجدة  سمع 
اإلعادة.  عليه  أن  سجد  إذا  أنه  ـ عندي ـ  ويخرج  الالزمة.  والّسـنن  الفريضة  في 
ذلك  أن  للفريضة  فسجد  للسجدة  االسـتماع  الصالة  سـجود  وافق  إن  أنه  ومعي 
يجوز  أن  وأرجو  السـجدة،  اسـتماع  عند  سـجد  قد  ألنه  القول؛  بعض  في  يجزيه 
يسعه.  أنه  رجوت  فعل  فإن  ذلك،  له  أحب  وال  معًا،  السجدة  اعتقاد  يدخل  أن  له 
ـ عندي ـ  ويلحقه  السـجود،  له  يجوز  أن  فيعجبني  الصالة  مـن  النافلة  في  وأمـا 
ـ عندي ـ  ذلـك  وكان  القـرآن،  سـجدة  النافلة  في  يسـجد  أن  االختـالف  معنـى 

فضالً.
سـلم  إذا  إنه  الصالة  لمعنى  يسـجد  لم  إذا  إنه  قولهم :  في  يخرج  أنه  ومعي 
السـجدة،  سـجوده  قبل  للوهم  سـجد  الوهم  سـجود  عليه  وجب  فإن(١)  سـجد. 
معنى  لغير  كان  وإن  السـجدة،  قبل  سـجد  له  احتياطًا  للوهم  سـجد  إن  وكذلك 

للوهم(٢). بعدها  سجد  ثم  السجدة  سجد  عليه  يتعلق 

السـورة  آخـر  فـي  السـجدة  بـاب ١٨ -]   (٢٩٨/٢ - ٢٩٩ [(م ٨٠٠ - ٨٠١، 
السجدة)) : تقرأ  ((والمرأة 

في  واختلفوا  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن  [م ٨٠٠]  [* ش] : 
وإن  ركعت،  شـئت  إن  يقول :  مسـعود  ابن(٣)  قال  السـورة؛  آخر  تكون  السـجدة 
وإسـحاق بن  حنبل،  وأحمد بـن  خيثـم،  الربيع بـن  قـال  وبـه  سـجدت،  شـئت 

بيان  في  وليسـت  المصنف،  كتاب  من  للوهم)  الوهم...بعدها  سـجود  عليه  وجب  (فإن  (١) العبارة 
الشرع. 

 .١٦٦/٥ المصنف،  الكندي :   .٤٤/١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
أبو.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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بها.  يركع  أن(٣)  يجزيه  والنخعي :  الشـعبي(٢)  وقال  الرأي(١).  وأصحاب  راهويه، 
شرحبيل. وعمرو بن  ومسروق،  واألسود،  علقمة،  قال  وكذلك 

ومالك :  وإسحاق،  قتادة،  فقال  السجدة؛  تقرأ  المرأة  في  واختلفوا  [م ٨٠١] 
إمامك. هي  النخعي :  وقال  الشافعي.  مذهب  على  وهو  بها.  يأتمون  ال 

قراءة  آخر  كان  إذا  إنـه  أصحابنا :  قول  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
قبل  بالركوع  يأمرون  أنهم  أعلم  وال  الصالة،  في  يسجد  أنه  الصالة  في  السـجدة 
في  ـ عندي ـ  يخرج  ولكن  السجود،  عن  يجزي  الركوع  أن  يخرج  وال  السجود، 
وليس  يركع  قال :  من  وقال  الركوع.  إلى  السجود  من  ويقوم  يسـجد  إنه  قولهم : 
هذا  ألن  القراءة؛  من  بد  ال  قال :  من  وقال  السجود.  من  القيام  بعد  يقرأ  أن  عليه 

الصالة(٤). على  ويمضي  الصالة،  ركوع  يركع  ثم  آية،  ولو  فيقرأ  فعل 

الشكر : سجود  باب ١٩ -]   (٢٩٩/٢ - ٣٠٠ [(م ٨٠٢، 
في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  ـ  أحسب  فيما  ـ  اإلشراف  كتاب  (من  [* ش] : 
بأس  ال  أحمد :  وقال  الشكر.  سجود  الشافعي  فاستحب  الشكر؛   /١٥٨/ سجود 
ذلك  وكره  بدعـة.  أنه  وزعم  ذلـك،  وكره  ُسـّنة.  ثور :  وأبو  إسـحاق،  وقـال  بـه. 

والنعمان. مالك، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  روي  [قـد]  ذلك  ألن  أقـول؛  األول  وبالقول  أبو بكـر :  قـال 

مالك. وكعب بن  وعلّي،  أبي بكر،  وعن 

اإلشراف.  كتاب  في  البياض  (١) نهاية 
الشافعي.  الشرع :  بيان  (٢) في 

بها.  ركع  إن  يجزيه   : (٢٨٥/٥) األوسط  (٣) في 
 .١٦٧/٥ المصنف،  الكندي :   .٤٢/١٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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فيه،  بأمر  منصوصًا  أصحابنا  قول  من  القول  هذا  أعلم  ال  أبو سعيد :  قال 
حيثما  هللا  السجود  ألن  وفضالً؛  جائزًا  يكون  أن  يعجبني  ولكن  عنه،  نهي  وال 
ما  حيث  فمـن  إليه،  والتضـرع  له  والعبـادة  الطاعـة  معنـى  علـى  يخـرج  كان 
معناه  ثابتًا  ذلك  كان  إليه  وتقربًا  وتواضعًا  هللا  شكرًا  وسجد  العبد  نية  خلصت 

اهللا(١). شاء  إن 

الشـريعة،  قاموس  السـعدي :   .٤٧٧/٥ المصنف،   .١٥٨/١١ - ١٥٩ الشـرع،  بيـان  (١) الكنـدي : 
 .٥٢١  ،٤١١/١٩ - ٤١٢
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في  الركعات  عدد  في  اختالفهم  باب ١ -   (٣٠٢/٢ - ٣١١ [(م ٨٠٣ - ٨١٢، 
في  بالقراءة  الجهر  بـاب ٢ -  ركوعاتها».  عدد  فـي  «واختالفهم  الكسـوف  صالة 
الشـمس.  كسـوف  صالة  في  القـراءة  قـدر  بـاب ٣ -  الشـمس.  كسـوف  صـالة 
باب ٤ - قدر السجود في صالة الخسوف. باب ٥ - الخطبة بعد صالة الخسوف. 
إذا  جماعة  مع  الكسوف  صالة  باب ٧ -  الكسوف.  صالة  النساء  حضور  باب ٦ - 
تخلف اإلمام عنها. باب ٨ - الصالة عند كسوف القمر. باب ٩ - صالة الكسوف 
سـوى  اآليات  حدوث  عند  الصالة  باب ١٠ -  الشـمس.  طلوع  وعند  العصر  بعد 

الكسوف].
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غسـل  باب ٢ -  الميت.  غسـل  بـاب ١ -   (٣١٢/٢ - ٣١٨ [(م ٨١٣ - ٨٢٧، 
صاحبه]. منهما  واحد  كل  الزوجين 

((وأم  ابنته  أو  أمه  الرجل  غسل  باب ٣ -]   (٣١٨/٢ - ٣١٩ [(م ٨٢٨ - ٨٢٩، 
ويغسلها)) : تغسله  الرجل  ولد 

عن  روينا  أّمـه؛  أو  ابنته،  الرجـل  غسـل  فـي  [واختلفـوا  [م ٨٢٨]  [* ش] : 
الرجل  يغسل  أن  الضرورة  عند  به  بأس  ال  مالك :  وقال  ابنته.  غسل  أنه  أبي قالبة 
ما  أحمد  وأنكر  صبًا.  الماء  عليها  يصب  األوزاعي :  وقال  أخته.  أو  ابنته،  أو  أّمه، 

ذلك]. الرأي  أصحاب  وكره  واستعظمه.  أبو قالبة،  فعله 
ويغسـلها؛  تغسـله  الرجـل  ولـد  أم  فـي  واختلفـوا  اإلشـراف :)  (مـن  [م ٨٢٩] 
ويغسلها(١). تغسله  ال  الحسن :  ابن  وقال  ـ .  مالك  صاحب  ـ  القاسم  ابن  فيه  فرخص 

إذا  للمرأة  النساء  غسل  في  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ما  الرجال،  من  أرحامها  جميع  غسـل  من  أولى  المسـلمات،  نسـائها  من  كن(٢) 

تغسله.  وال  اليغسلها  المصنف :  وفي  يغسله.  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
يكن.  لم  إذا  الشرع :  بيان  (٢) في 
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النساء،  من  أرحامه  جميع  من  أولى  للرجل  الرجل  غسـل  وكذلك  زوجها،  خال 
األرحام  فذوو  للنساء  النساء  وال  للرجال،  الرجل  يوجد  لم  فإذا  زوجته،  خال  ما 
وكذلك  الرجل،  تطهيـر  في  الرجال  مقـام  يقمن  المحارم  ذوات  مـن  ـ عنـدي ـ 
من  كانت  إذا  النسـاء،  مقام  المرأة  غسـل  في  يقومون  المحارم  ذوي  من  الرجل 
مع  منهم  محرم  ذات  الرجال  من  المحارم  ذوو  غسل  وإن  منهم.  المحارم  ذوات 
شبيهًا  ـ عندي ـ  ذلك  وكان  الكراهية،  مخرج  ـ عندي ـ  ذلك  خرج  النساء  وجود 
المحارم  ذوات  وكذلك  العورات.  بمعنى  سـواء  ـ عندي ـ  كلهم  ألنهم  بالجائز؛ 

النساء(١). وجود  عند  الرجال  من  المحارم  ذوي  في  النساء  من 

والمرأة  النسـاء  مـع  يمـوت  الرجـل  بـاب ٤ -]   (٣١٩/٢ - ٣٢٠ [(م ٨٣٠، 
الرجال : مع  تموت 

أو  الرجال،  مع  تموت  المرأة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
الزهري،  قال  وبه  ثيابهـا].  في  [تغسـل  النخعي  فقال  النسـاء؛  مع  يموت  الرجل 
من  الماء  عليهما  يصب  راهويه(٢) :  وإسحاق بن  البصري،  الحسن  وقال  وقتادة. 
وقالت  ثيابها.  في  ترمس(٣)  قاال :  أنهما  ونافع  عمر،  ابن  عن  وروينا  الثياب.  فوق 
والنخعي،  المسـيب،  سـعيد بن  عن  روي  هكذا   /٣٤/ بالصعيد،  تيمـم  طائفـة : 
الرأي.  وأصحاب  حنبـل،  وأحمد بن  مالك،  قـال  وبه  أبي سـليمان،  وحماد بن 

يتيمم(٤). وال  هي  كما  تدفن  األوزاعي :  وقال 

 .٦٨/٣١ المصنف،  الكندي :   .٣٤/١٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الحسـن  ..وقال  اإلشـراف :  وفي  والمصنف.  الشـرع،  وبيان   ،(٣٣٧/٥) األوسـط  فـي  (٢) هكـذا 

إلخ.  يصب..  وقتادة :  البصري 
 .(٢٢٨/٢ المحيط  (القاموس  تغمس  ترمس :  األوسط :  محقق  (٣) قال 

يتيمم.  وال  الرجـل  وكذلك  هي،  كما  تدفـن   : (٣٣٨/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٤) هكـذا 
إلخ.  أبو بكر..  قال  والحسن.  عطاء،  عن  فيه  اختلف  وقد  عطاء.  قال  وكذلك 
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صحيح. مالك  قول  أبو بكر :  قال 
من  حكي  مـا  نحـو  أصحابنا  قـول  فـي  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
لثبوت  أعلمه؛  ال  هذا  فإن  تيمم،  وال  غسل  بغير  تدفن  إنها  قول :  إال  االختالف، 
ولزوم  عذر،  من  إال  تركها  يجوز  وال  ثابتة،  سـّنة  فإنها  المسلمين،  على  التطهير 
األحياء،  فـي  االتفاق  بمعنى  الطهـارة  عدم  عنـد  طهارة  موضـع  كل  فـي  التيمـم 
وكذلك شبه معناه في األموات. ويعجبني التيمم؛ لثبوت العذر واغتنام الرخصة، 
فيكون  نجس،  شيء  الثياب  على  من  الميت  على  الماء  صب  من  يتولد  أن  خوفًا 
فتغسـل  ثيابها  في  تغسـل(١)  إنها  يقول :  من  قول  على  إنه  قيل :  ألنه  أشـد؛  ذلك 
التيمم  أن  معي  كان  هـذا  ثبت  أن  فلما  تجرد،  ال  ألنها  بثيابهـا؛  وتكفـن  بحالهـا، 

االحتياط(٣). بمعنى  وأشبه  أحق(٢) 

الصغير : الصبي  المرأة  غسل  باب ٥ -]   (٣٢٠/٢ - ٣٢١ [(م ٨٣١ - ٨٣٢، 
من  كل  أجمع  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ٨٣١]  [* ش] : 
قال  وممن  الصغير.  الصبي  تغسـل  المرأة(٤)  أن  على  العلم  أهل  من  عنـه  نحفـظ 
ومالك،  سـيرين،  بنت  وحفصـة  سـيرين،  ومحمد بن  البصـري،  الحسـن  ذلـك 

الرأي. وأصحاب  [وإسحاق]،  وأحمد،  واألوزاعي، 
الحسـن  فكان  المرأة؛  تغسـله  الـذي  الصبـي  سـن  فـي  واختلفـوا  [م ٨٣٢] 
سـبع  ابن  وأحمد :  مالك،  وقال  شـيئًا.  فوقه  أو  فطيمًا  كان  إذا  يقـول :  البصـري 
إلى  ثالث  ابـن  إسـحاق :  وقال  خمس.  أو  أربع  ابـن  األوزاعـي :  وقـال  سـنين. 

إلخ.  ثيابها..  في  وتدفن  بحالها  فتغسل  ثيابها  في  تغسل  ال  إنها  المصنف :  (١) في 
أخف.  المصنف :  (٢) في 

 .٦٩/٣١ المصنف،  الكندي :   .٣٤/١٦ - ٣٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
تغسل.  أن  للمرأة  أن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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أصحاب  وقـال  الرجل.  غسـلها  ذلك  مثـل  الجاريـة  كانـت  إذا  وقـال :  خمـس، 
الصغيرة  الرجل  يغسل  [كذلك]  و  يتكلم،  لم  الذي  الصبي  المرأة  تغسل  الرأي : 

تتكلم. لم  التي 
تغسل  أن  يجوز  إنه  أصحابنا :  قول  معنى  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الرجل  يغسل  وال  ويستتر،  يستحيي  من  بحد  يكن  لم  الذي  الذكر،  الصبي  المرأة 
كانت  الوضـوء،  ونقض  النـكاح  فسـاد  يوجب  بما  العـورة  فيهـا  ألن(١)  الصبيـة؛ 
أجد  وال  الصبية،  الرجل  غسـل  في  رخص  من  رخص  ولعله  كبيـرة،  أو  صغيـرة 

النساء(٣). يجد(٢)  ال  أن  إال  يعجبني،  ذلك 

الميت : يغسالن  والجنب  الحائض  باب ٦ -]   (٣٢١/٢ [(م ٨٣٣، 
الميت؛  يغسـالن  والحائض  الجنب  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قـال  [* ش] : 
الحائض  ومالك :  علقمـة،  وقال  سـيرين(٤).  وابن  البصري،  الحسـن  ذلك  فكره 
وقال  والحائض.  الجنب  الميت  يغسل  قال :  أنه  عطاء  عن  وروينا  الميت.  تغسل 
أن  قبل  الميت  الجنب  يغسـل  أن  مالك  وكره  الميت.  الجنب  يغسـل  إسـحاق : 

الماء. يطهره  والجنب  الماء،  يطهرها  ال  كالحائض  وليس  يغتسل، 
ما  بعد  كحاله  يجنب  أن  قبل  حاله  ألن  الميت؛  الجنب  يغسل  أبو بكر :  قال 
«لقي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  فيه،  حلت  لنجاسة  ليس  بالطهارة  متعبد  أنه  غير  يجنب، 

إلخ.  يوجب..  بما  عورة  كلها  ألنها  المصنف :  (١) في 
النساء.  توجد  ال  أن  إال  المصنف :  (٢) في 

 .٧٩/٣١ المصنف،  الكندي :   .٤٥/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
تغسل /٢٧/  الحائض  ومالك :  علقمة  وقال  وعطاء،  سيرين  والمصنف : ..وابن  الشرع  بيان  (٤) في 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ليس  قال  طاهر،  المؤمن  ألن  صحيح؛  البصري  الحسن  قول  أبو بكر :  قال  الميت. 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  بنجس». 
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فال  بنجس»،  ليس  المسـلم  إن  فقال ملسو هيلع هللا ىلص :  جنب  إني  فقـال :  إليه  فأهـوى  حذيفـة 
الميتة. والحائض  الميت،  الجنب  يغسل  أن  بأس 

الميت  غسـل  إجازة  معاني  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
عندي(١). فيما  كراهية  وال  ذلك،  حجر  على  يدل  معنى  وال  والحائض،  الجنب  من 

ماتا : إذا  والحائض  الجنب  يغسل  ما  عدد  باب ٧ -]   (٣٢٢/٢ [(م ٨٣٤، 
كم  يموتـان(٢)  والحائض  الجنـب  في  واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
غسل  والحائض  الجنابة،  غسـل  الجنب  يغسل  يقول :  الحسـن  فكان  يغسـالن؟ 

الميت. غسل  يغسالن  ثم  الحيض، 
وروينا  أجنب.  إال  الميت  مات  ما  [والحسـن] :  المسـيب،  سـعيد بن  وقال 

بغيرهما. يصنع  ما  بهما  يصنع  قال :  أنه  عطاء  عن 
نقول. وبه  العلم،  أهل  عوام(٣)  قول  وهذا  أبو بكر :  قال 

قول  من  حكـي  ما  نحـو  االختالف  مـن  يخرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
واحد،  بغسـل  واالسـتكفاء  والجنب،  الحائض  في  الغسـلين  ثبوت  من  أصحابنا 

فيه(٤). المعنى  وأصح  قيل  ما  أكثر  ـ عندي ـ  وهو 

ودفنه : الكافر  غسل  باب ٨ -]   (٣٢٢/٢ - ٣٢٣ [(م ٨٣٥، 
الكافر  غسـل  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 

 .٤٨/٣١ المصنف،  الكندي :   .٢٧/١٦ - ٢٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  الحسن..  فقال  يغسال؛  أن  قبل  ماتا  إذا  ..والحائض  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
نقول.  وبه  األمصار  علماء  من  عنه  أحفظ  من  كل  ..قول  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 

 .٤٩/٣١ المصنف،  الكندي :   .٢٨/١٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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يتبعه(١)،  وال  كافرًا،  مات  إذا  ولده  المسـلم  يغسـل  ال  يقول :  مالك  فكان  ودفنه؛ 
يقول :]  الشافعي  [وكان  فيواريه.  يضيع  أن]  [يخشى  أن  إال  قبره،  في  يدخل  وال 
قال  وبه  ويدفنه،  ويتبعه،  المشـركين،  من  قرابته  ذا  المسـلم  يغسـل  أن(٢)  بأس  ال 

الرأي. وأصحاب  أبو ثور، 
أمه  ماتـت  ـ وقد  وائـل  ألبي  قـال  أنه  الخطـاب  عمر بـن  عـن  روينـا  وقـد 
يقوم  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  وروي  أمامهـا.  وسـر  دابة  اركب  فقال :  نصرانية ـ 
أن  بأسًا  نرى  ال  البصري :  الحسن  وقال  فيه؛  اختلف  وقد  ويدفنه.  ويتبعه،  عليه، 
وال  الكافر،  جنازة  المسـلم  يحمل  ال  أبي رباح :  عطاء بن  وقال  يكفنه.  أو  يحثه 
النصراني  جنـازة  شـهود  عن  سـئل  وقد  حنبل  أحمد بن  وقال  قبره.  علـى  يقـوم 
أمه،  جنازة  يشـهد  كان  أبي ربيعة  الحارث بن  منع  ما  نحـو  على  فقال :  الجـار؟ 

ملعون. ألنه  يحضره؛  وال  ناحية،  يقوم  وكان 
غسـل  في  وليس  المسـلمين»،  الموتى  غسـل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «َسـنَّ  أبو بكر :  قال 
عن  كعب  ناجية بن  حديث  الباب  هذا  في  روينا  شيء  وأحسن  ُسّنة،  خالفهم  من 
قد  الضال  عمـك  إن  فقلت :  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت  أبو طالـب  هلك  لمـا  قـال :  علـي 
قال :  فأتيته  قـال :  تأتيني»  حتى  شـيئًا  تحدثن  ال  ثم  فواره،  قـال :  «انطلق  هلـك؟ 
على  ما  أو  النعم  حمر  بهن(٣)  يسرني  ما  بدعوات  لي  دعا  ثم  أغتسل،  أن  «فأمرني 

شيء». من  األرض 

قبره.  في  يدخله  وال  يشيعه،  وال  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
وبه  ويدفنه،  ويعينـه  المشـركين،  من  قرابة  ذي  إلنسـان  بأس  ال  والمصنـف :  الشـرع  بيـان  (٢) فـي 
حديث  وفي  تتبع،  ُسّنة  المشـرك  غسـل  في  ليس  أبو بكر :  قال  الرأي.  وأصحاب  أبو ثور،  قال 
فواره»،  قـال :  «اذهب  هلك،  قد  الظالم  إن  لـه :  قال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص   /٦٠/ أن  أبي طالـب  علي بـن 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  يغتسل.  أن  وأمره 
بهم  تسـرني  ما  اإلشـراف :  وفي  والمصنف.  الشـرع،  وبيان   ،(٣٤٣/٥) األوسـط  فـي  (٣) هكـذا 

إلخ.  حمر.. 
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قال أبو سعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنه ال غسل في المشرك(١)، 
الغسل  ثبت  وإنه  رجس.  ألنه  موته؛  بعد  طهارة(٢)  معنا  له  يثبت  لم  غسل  إن  فإنه 
وال  عليهم،  والصالة  الطهارة  لهم  اهللا  من  كرامًة  اإلقرار  أهل  من  المسـلمين  في 

المشركين(٣). في  يثبت  وال  يجوز 

يغسل : أن  قبل  دفن  من  باب ٩ -]   (٣٢٤/٢ [(م ٨٣٦، 
فقال  يغسـل؛  ولم  دفن  عمن  النبش  في(٤)  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] 
والشافعي،  والثوري،  مالك،  قال  هكذا  فيغسل.  /١٦٠/يخرج  العلم :  أهل  أكثر 
اللحد  في  وضع  إذا  الـرأي :  أصحاب  وقال  يتغير.  لـم  ما  قـال(٥) :  مالـكًا  أن  إال 
كانوا  وإن  عليـه،  وصلي  فغسـل  أخرج  التـراب  عليـه  يهال  ولـم  يغسـل]  [ولـم 
قبره. من  الميت  ينبشوا  أن  لهم(٦)  ينبغي  ال  التراب  عليه  وأهالوا  اللبن]  [نصبوا 

الصالة  نسوا  وإن  مالك،  قال  كما  يتغير،  لم  ما  ويغسل  يخرج  أبو بكر :  قال 
قبر». على  «صلى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  القبر؛  على  وصلي  يخرج،  لم  عليه 

يطهر  لم  إذا  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
حكم  وعليه  فيه  ثبـت  قد  ألنه  قبره؛  من  يخرج  وال  فيـه،  غسـل  ال  أنه  قبر  حتـى 
االتفاق  بمعنى  كان  إذا  أنه  إال  قولهم،  من  االختالف  هذا  معنا  أعلـم  وال  القبـر، 

لمشرك.  غسل  ال  المصنف :  (١) في 
الطهارة.  معنى  المصنف :  (٢) في 

 .٩٢/٣١ - ٩٣ المصنف،  الكندي :   .٦٠/١٦ - ٦١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
إلخ.  يخرج..  أكثرهم :  فقال  يغسل،  أن  قبل  دفن  فيمن  واختلفوا  الشرع :  بيان  (٤) في 

ينبش.  لم  قال :  ..مالكًا  الشرع :  بيان  (٥) في 
لم  والمصنف :  الشرع  بيان  وفي  لهم.  ينبغي  لم   : (٣٤٣/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٦) هكذا 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  صحيح.  مالك  قول  أبو بكر :  قال  قبره.  من  الميت  ينبشوا  أن  لهم  نبغ 
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يضيع  ال  ألن  قال؛  ما  ـ عندي ـ  يبعد  لم  عليه  الضرر  يخف  لم  ما  غسـله  ثبوت 
القبر،  معنى  ثبت  فقد  عليه  طين  إن  إنه  أصحابنا :  قول  من  أن  وأحسب  واجب. 
فإنه  يكفن  لـم  أو  يغسـل  لم  أنه  ذكر  ثم  اللبـن،  وضع  ولو  عليـه  يطين  لـم  ومـا 
حسـن  وإنما  التطيين.  وهو  القبر،  حد  به  يكون  ما  أقل  ـ عندي ـ  وهـذا  يخـرج، 
حسـن  وإنما  قبره،  من  وإخراجـه  القبور  نبـش  منع  لثبوت  المعنـى  هـذا  ثبـوت 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يروى  ألنه  لمعنى؛  كان  إذا  يبعد  ولم  قالوا،  ما  معنى  ـ عندي ـ 
على  يجوز  ال  كان  ولو  تحويله»(١)،  في  فأذن  السـيل  يحمله  أن  قبر  على  «خيف 

يحول(٢). أن  يجوز  لم  حال 

مات  إذا  بالمحرم  يفعـل  مـا  بـاب ١٠ -]   (٣٢٤/٢ - ٣٢٦ [(م ٨٣٧ - ٨٣٨، 
ووجهه)) : الميت  المحرم  رأس  ((تخمير 

بعيره :  وقصـه  الذي  المحـرم  فـي  قال  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  [ثبـت  [* ش] : 
فإنه  ِطيبًا  تمسوه  وال  رأسـه  روا  تخمِّ وال  ثوبيه  في  وكفنوه  وسـدر  بماء   «اغسـلوه 

ملبيًا»]. القيامة  يوم  يبعث 
وتطييبه؛  الميت  المحرم  رأس  تخمير  في  العلم  أهل  اختلف  وقد(٣)  [م ٨٣٧] 

المعنى.  أو  اللفظ  بهذا  حديثًا  أجد  (١) لم 
 .١٦٠/١٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

المحرم  رأس  تخمير  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :  كتاب  من  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
الموتى،  بسـائر  يصنع  كما  به  نصنع  تقول :  المؤمنين #  أم  عائشـة  وكانت  تطييبه؛  وفي  الميت 
الحالُل  ُيَحنَِّط  بأن  بأس  ال  مالك :  وقال  الرأي.  وأصحاب  واألوزاعي،  وطاووس،  عمر،  قال  وبه 
علي بن  عن  القول  هذا  وفـي  طيبًا،  يمس  وال  رأسـه  يغطى  ال  طائفة :  وقالت  بالطِّيـب.  اْلُمحـِرَم 
يغطي  عباس :  ابن  وقال  راهويه،  وإسـحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  الشـافعي،  قال  وبه  أبي طالب، 
وال  وجهزوا  مات :  «وخمروا  الذي  المحرم  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  نقول  وبهذا  أبو بكر :  قال  رأسه. 

إلخ.  أبو سعيد..  قال   /١٩/ ملبيًا».  القيامة  يوم  يبعث  فإنه  طيبًا  تمسوه  وال  رأسه  تخمروا 
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ابن  قال  وبه  عائشة،  قول  هذا  الموتى،  بسائر  يصنع  كما  به  يصنع  طائفة :  فقالت 
ُيَحنَِّط  بأن  بأس  ال  مالك :  وقال  الرأي.  وأصحاب  واألوزاعي،  وطاوس،  عمـر، 

بالطِّيب. الميَت  اْلُمحِرَم  الحالُل 

علّي.  عن  القول  هذا  روي  طيبًا،  يمس  [وال  رأسه،  يغطى  ال  طائفة :  وقالت 
يخمر  وال  بطيب،  يمس  ال  الشافعي  وقال :  رأسه](١).  يغطى  ال  عباس :  ابن  وقال 
وقد  بالحديث.  القول  إلى  يميل  الثوري  وكان  وإسحاق.  أحمد،  قال  وبه  رأسه. 
وال  رأسـه،  ويغطى  ويكفن،  بالماء،  يغسـل  أن  وهو :  ثالثًا،  قوالً  عطاء  عن  روينا 

يحنط.

نقول. رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  وبما  أبو بكر :  قال 

المحرم  مات  إذا  قـال :  من  فأما  وجهه؛  تخمير  فـي  اختلفـوا  وقـد  [م ٨٣٨] 
يفعل  كما  به  يفعـل  أن  يرى  ألنه  مذهبه؛  عـن  للمسـألة  معنى  فال  إحرامه  ذهـب 
أن  وجهه  يخمـر  أن  الحي  للمحـرم  أن  رأى  مـن  قول  وقيـاس  الموتـى.  بسـائر 
المحرم  يخمر  أن  بأسـًا  يرى  ال  كان  وممن  الميت.  المحرم  وجه  يخمـر  يقـول : 
وطاوس،  محمد،  والقاسـم بن  عبد اهللا،  وجابر بن  أبي وقاص،  سـعد بن  وجهه 
أصحاب  من  طائفة  وكرهت  ثور.  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  والثوري، 

الميت. المحرم  وجه  يخمر  وأن  وجهه،  المحرم  يخمر  أن  الحديث 

هذا  حسـب  على  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قال 
في  أعلم  وال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  إلـى  يرفعه  أبي بكر  إلى  المضاف  وهو  األخيـر،  القـول 

المحرم(٢). في  هذا  غير  قولهم 

 .(٣٤٤/٥) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
 .٥٦/٣١ - ٥٧ المصنف،  الكندي :   .١٩/١٦ - ٢٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الشهيد : غسل  باب ١١ -]   (٣٢٦/٢ - ٣٢٧ [(م ٨٣٩، 
يصل  ولم  أحد،  شهداء  يغسل  «لم  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت(١)  [* ش] : 
من  الرجلين  بين  يجمع  «كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إن  عبد اهللا :  جابر بن  يقول  عليهم». 
في  قدمه  أحدهم  إلى  له  أشير  فإذا  للقرآن؟  أخذًا  أكثر  يقول :  أيهم  ثم  أحد  قتلى 
ولم  بدمائهم،  بدفنهـم  وأمر  القيامة،  يـوم  هؤالء  على  شـهيد  وقـال :  أنا  اللحـد، 

يغسلوا». ولم  عليهم،  يصل 
يغسل.  ال  العلم :  أهل  عامة  فقال  الشهيد؛  غسل  في  اختلفوا  وقد  [م ٨٣٩] 
وحماد،  الحكم،  قال  وبه  المدينة،  أهل  من  تبعه  ومن  أنس،  مالك بن  قال  كذلك 
الشافعي، [وأصحابه،  قال]  وبه  الكوفة،  اهل  من  وافقهم  الرأي، [ومن  وأصحاب 
وسـليمان بن  عطاء،  قال  وكذلك  ثـور،  وأبو  وإسـحاق،  أحمد،  قـال]  وكذلـك 
وسـعيد بن  الحسـن،  وكان  النخعـي.  وإبراهيـم  األنصـاري،  ويحيـى  موسـى، 
الشهيد  غسل  عن  عمر  ابن  وسئل  يجنب.  ميت  كل  فإن  يغسل  يقوالن :  المسيب 

شهيدًا. وكان  عليه،  وصلي  وحنط،  وكفن  عمر،  غسل  قد  فقال : 
ذكرناها(٢). التي  الثابتة  ّنة  للسُّ أقول  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

االتفاق :  معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
غسـل  ال  أنه  المحاربة،  فـي  المعركة  فـي  منهم  قتـل  مـن  المسـلمين  شـهيد  إن 

عليه(٣).

قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :  كتاب  من  والمصنف :  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
وقال  يغسـلوا،  ولم  عليهم  يصل  ولم  بدفنهم،  وأمر  هؤالء»  على  أشـهد  أُحد :  «أنا  شـهداء  في 
عيينة  الحكم بن  قال  وبه  الشهيد،  يغسل  ال  المدينة :  أهل  من  تبعه  ومن  دينار  مالك بن   /٤٠/

إلخ.  وحماد.. 
األوسط.  في  وال  اإلشراف  في  موجود  غير  هذا  أبي بكر  (٢) قول 

 .٧٣/٣١ - ٧٤ المصنف،  الكندي :   .٤٠/١٦ - ٤١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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المعركة : في  يقتالن  والمرأة  الصبي  باب ١٢ -]   (٣٢٧/٢ - ٣٢٨ [(م ٨٤٠، 
يقول :  الشـافعي  فكان  يقتـالن؛  والمرأة  الصبـي  فـي  واختلفـوا(١)  [* ش] : 
قال  وكذلك  عليهمـا.  يصلى  وال  يغسـالن  ال  بالشـهداء،  يصنع  ما  بهمـا  يصنـع 
وال  بالشـهداء،  يصنع  مـا  بالولـدان  يصنع  ومحمـد :  يعقـوب،  وقـال  أبو ثـور. 
ما  بهم  ويصنع  يغسلون،  فال  والرجال  النساء  أما  يقول :  النعمان  وكان  يغسلون. 

يغسلون. ذنوب  لهم  ليست  الذين  الولدان  وأما  بالشهيد،  يصنع 
قال أبو بكر : لما كانت الّسّنة في غسل الرجال والنساء والولدان والصالة عليهم 
الذي  الموضع  في  سـبيلهم  كذلك  كان  عليهم،  ويصلى  يغسـلون  حيث  واحدًا  سـبيالً 
بين  فرق  ال  ـنَّة،  بالسُّ استدالالً  واحدًا؛  سـبيالً  عليهم  والصالة  غسـلهم  عن  عنه  يوقف 

األخيار واألشرار، والذين لهم ذنوب، والذين ال ذنوب لهم في ذلك إن شاء اهللا.
المراهق  بحد  وكان  الصبي،  في  الشـهادة  ثبتت  إذا  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الشـهيد،  يلحق  ما  ـ عندي ـ  لحقه  المرأة؛  أو  المعركة،  في  فقتل  يحارب  الـذي 
وإنما  الغسل،  ثبوت  به  يزول  ما  معنى  في  شهيدًا  أصحابنا  عند  مقتول  كل  وليس 

المحاربة(٢). في  المعركة  في  المقتول  عندهم  الشهيد 

الشرك : أهل  غير  قتله  من  غسل  باب ١٣ -]   (٣٢٨/٢ - ٣٢٩ [(م ٨٤١، 
من  يقول :  الشـعبي  فكان  الشـرك؛  أهل  غير  قتله  فيمن  واختلفـوا(٣)  [* ش] : 

فقال  يقتالن،  والمـرأة  الصبي  في  واختلفوا  أبو بكـر :  قال  ومنه :  والمصنف :  الشـرع  بيان  (١) فـي 
النعمان :  قال  ومحمد.  ويعقوب،  أبو ثور،  قال  وبه  بالشهداء،  يفعل  كما  بهما  يفعل  الشـافعي : 
هو  األول  القول  أبو بكر :  قال  يغسـلون.  الولدان  في  وقال  هؤالء،  في  كما  والرجال  والنسـاء 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  صحيح. 
 .٧٤/٣١ المصنف،  الكندي :   .٤١/١٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

عامر  فقال  الشـرك،  أهل  قتله  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :  قال  ومنه :  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٣) في 
يغسل،  لم  اللصوص  قتله  فيمن  راهويه  وإسـحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  واألوزاعي،  =الشـعبي، 
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يغسـل.  لم  مظلومًا  ُقتـل  من  الثـوري :  سـفيان  وقال  يغسـل.  لم  اللصـوص  قتلـه 
أحمد،  قال  وبه  اللصوص،  قتله  أو  نفسـه،  في  يقتل  فيمن  األوزاعي  قال  وكذلـك 
يغسـلون  يقوالن :  والشـافعي  مالك  وكان  اللصوص.  قتله  فيمن  الرأي  وأصحاب 
منها  يخرج  ال  آدم»  بني  في  ُسّنة  والصالة  «الغسـل  الشـافعي :  قال  عليهم.  ويصلى 
في  خاصة  الجماعة  المشـركون  قتلهم  الذيـن  وهم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  تركه  مـن  إال 

المعركة.
أسماء  عن  وروينا  حسـن.  والشـافعي  مالك،  قاله  الذي  وهذا  أبو بكر :  قال 

أوصاله. تقطعت  بعدما  الزبير  عبد اهللا بن  غسلت  أنها  أبي بكر  بنت 
في  اللصوص  قتله  من  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
هذا  مثل  فـي  الظالمين  موضـع  في  يقع  ممـن  أشـباههم  أو  القـرى،  بيـن  الجبـان 
ولو  المعركة  مـن  حمل  لو  وكذلك  فيه.  غسـل  وال  الشـهيد،  بمنزلة  أنه  الموضـع 
إن  القول :  بعـض  وفي  عليه.  غسـل  ال  إنه  قولهم :  بعض  ففـي  مات؛  حتـى  يـداو 
اآلخرين :  القولين  معنى  في  يخرج  أنه  وأحسـب  كلهم.  هؤالء   /٤٢/ في  الغسـل 
الجبان  في  قتل  فيمن  ثبت  وإذا  فيه(١)،  غسـل  ال  الظلم  إال  مقتول،  مظلوم  كل  إن 
على  تركها  أصحابنـا  قول  في  أعلـم  فال  الصالة  وأما  عنـدي.  غيره  فـي  يبعـد  لـم 
البغي  أهل  على  يصلى  ال  قالوا :  وإنما  مظلومًا،  قتل  ممن  اإلقرار،  أهل  من  أحد(٢) 
مقبل(٤). وال  تائب(٣)  غير  مدبرًا  الحق،  عن  متوليًا  حد،  على  قتل  ممن  وأشباهم، 

وكان  يغسل،  لم  مظلومًا  قتل  من  الثوري :  سفيان  قال  بيته،  في  قتل  وفيمن  األوزاعي،  وكذلك 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  نقول.  وبه  عليهم،  ويصلون  يغسلون  يقوالن :  والشافعي  مالك، 

ولعل  فيـه.  غسـل  ال  الظلم  مقتول  مظلـوم  كل  أنـه  المصنف :  وفـي  الشـرع.  بيـان  فـي  (١) هكـذا 
فيه.  غسل  ال  مقتول  مظلوم  كل  إن  الصواب : 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  أحد)  (على  (٢) العبارة 
ثابت.  المصنف :  (٣) في 

 .٧٤/٣١ - ٧٥ المصنف،  الكندي :   .٤١/١٦ - ٤٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

=
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الميت : غسل  من  الغسل  باب ١٤ -]   (٣٢٩/٢ - ٣٣٠ [(م ٨٤٢، 
من  اغتسـال  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
عباس،  ابن  قول  هذا  ميتًا،  غسل  من  على  غسل  ال  طائفة :  فقالت  الميت؛  غسل 
الشـافعي،  قال]  [به  و  والنخعـي،  [البصـري]،  والحسـن  وعائشـة،  عمر،  وابـن 

الرأي. وأصحاب  ثور]،  [وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
فليغتسـل.  ميتًا  غسـل  من  قاال :  أنهمـا  هريرة  وأبـي  علّي،  عـن  روينـا  وقـد 
وأحمد،  النخعي،  وقال  والزهري.  سيرين،  وابن  المسيب،  سعيد بن  قال  وكذلك 

يتوضأ. وإسحاق : 
ثابت(١). حديث  فيه  ليس  عليه،  شيء  ال  أبو بكر :  قال 

من  على  غسـل  ال  إنه  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
غسل  من  إنه(٢)  قولهم :  من  ويخرج  عندي.  ذلك  على  يدل  معنى  وما  ميتًا،  غسل 
أهل  من  الميت  يكون  أن  إال  قولهم :  بعض  وفي  عليه.  غسل  وال  يتوضأ،  الميت 
جائز.  ووضوؤه  عليـه،  وضوء  فال  َفْرجًا،  وال  نجاسـة،  منه  يمـس  ولم  الواليـة، 
حكم  في  ألنهم  عندهم(٣)؛  مثله  القبلة  أهل  ففي  الولي  فـي  هذا  معنى  ثبـت  وإذا 
الميت  غسـل  من  على  الوضوء  ثبت  وإذا  والممات.  المحيا  فـي  سـواء  الطهارة 
ـ عندي ـ  فرق  وال  الولي،  في  ـ عندي ـ  فمثله  له  والية  ال  ممن  اإلقرار  أهل  من 

الطهارة(٥). معنى  في  [بينهما](٤) 

يثبت.  حديث  فيه  عليه  شيء  ال  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  يكون..  أن  إال  قولهم  من  ويخرج  الشرع :  بيان  (٢) في 

عندي.  المصنف :  (٣) في 
ألنهم.  المصنف :  وفي  منهما.  الشرع :  بيان  (٤) في 

 .٢٢/٣١ - ٢٣ المصنف،  الكندي :   .٢٠٣/١٦ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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غسل : إن  لحمه  تهري  ُيخاف  المجذوم  باب ١٥ -]   (٣٣٠/٢ [(م ٨٤٣، 
من  غسـل  في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
صب  غسـله  على  يقدروا  لم  إن  الثوري :  فقال  غسـل؛  إن  لحمه  تهري(١)  يخاف 
إذا  ُيَيمم  وإسـحاق :  أحمد،  وقـال  تفاحش.  إذا  مثلـه،  مالك  وقال  المـاء.  عليـه 
حياته. في  به  يفعل  ما  موته  بعد  به  يفعل  نقول  وبه  لحمه.  يتهرى  أن  عليه  خيف 

أصحابنا(٢). قول  معاني  في  هذا  نحو  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

المعركة : في  يقتل  الجنب  باب ١٦ -]   (٣٣١/٢ [(م ٨٤٤، 
المعركة؛  فـي  ُيقتل  الجنب  في  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
أو  كان  جنبًا  ومحمد :  يعقوب،  وقال  ُيغسل.  وال  عليه،  ُيصلى  ال  أبو ثور :  فقال 

يغسل. النعمان :  وقال  يغسل].  [ال  جنب  غير 
الشهداء. لجميع  عام  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  َسنَّه  ما  ألن  يغسل؛  ال  أبو بكر :  قال 

أحد  في  ـ عندي ـ  يخرج  تركها  أعلم  فال  الصالة  معنى  أما  أبو سـعيد :  قال 
الجنب  الشـهيد  وأما  الكتاب،  مـن  مضى  فيما  ذكرنـاه  من  إال  القبلـة،  أهـل  مـن 
زوال  معنى  ولثبـوت  فيه،  الجنابة  لثبـوت  االختالف؛  معنـى  ـ عنـدي ـ  فليحقـه 
على  يغسل  الشـهيد  إن  قال :  من  قول  يعجبني  وأنا  الجملة،  في  للشـهيد  الغسـل 
طهارته  في  زيـادة  ذلك  ألن  غسـله؛  وأمكن  فيه  الضرر  يخـف  لـم  إذا  حـال  كل 
على  اهللا  من  الفضل  ذلك  في  أرجو  بل  خالف،  إلى  مني  قصد  غير  من  وكرامته، 

فيه(٣). ظني  حسن 

إلخ.  لحمه..  يتهرأ  أن  ..يخاف  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
 .٥٠/٣١ - ٥١ المصنف،  الكندي :   .٥١/١٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
 .٧٥/٣١ - ٧٦ المصنف،  الكندي :   .٤٢/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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الكفان : أثواب  باب ١٧ -]   (٣٣١/٢ - ٣٣٢ [(م ٨٤٥، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
وال  قميص،  فيها  ليـس  بيض،  يمانية(١)  سـحولية  أثواب  ثالثة   /٧٢/ في  «ُكفـن 

وكرم]. ورحم  [ ملسو هيلع هللا ىلص  إدراجًا  فيها  أدرج  عمامة، 
أثواب. ثالثة  في  كفن  عمر  أن  عمر  ابن  عن  روينا  وقد 

قدر.  لمن  أثواب  ثالثة  من  أقل  في  الميـت(٢)  يكفن  ال   : # عائشـة  وقالت 
واألوزاعي،  أنس،  ومالك بن  طـاووس،  أثواب  ثالثة  في  يكفـن  أن  رأى  وممـن 
ُيكفَّن  يقول :  غفلة  سويد بن  وكان  ثور(٣).  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي، 
يوجد  لم  إذا  مالـك  قال  وكذلـك  ثوبان.  يجـزئ  األوزاعي :  وقـال  ثوبيـن.  فـي 
في  أهله  يكفن  عمر  ابن  وكان  ثوبين.  في  الرجل  يكفن  النعمان :  وقال  غيرهما. 

لفائف. وثالث  وقميص،  عمامة،  أثواب :  خمسة 
كفن  فيما  ويجزي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  فيه  كفن  ما  إلـّي  األكفان  أحب  أبو بكر :  قـال 

ثوبين. أو  ثوب  في 
أصحابنا(٤). قول  معاني  في  كله  هذا  معاني  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

المرأة : فيه  يكفن  ما  عدد  باب ١٨ -]   (٣٣٢/٢ [(م ٨٤٦، 
أن  يرى  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  أكثر  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 

بيض.  طائية  سحولية  المصنف :  وفي  بيض.  طيبة  سحولية  الشرع :  بيان  (١) في 
الرجل.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

وكان  ثوبين.  في  يكفن  علقمة  سويد بن  وكان  وأبّي.  ..وإسـحاق،  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  عمر..  ابن 

 .١٠٨/٣١ - ١٠٩ المصنف،  الكندي :   .٧٢/١٦ - ٧٣ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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والنخعي،  سـيرين،  ومحمد بن  الشـعبي،  منهم  أثواب،  خمسـة  في  المرأة  تكفن 
وأصحاب  ثور،  وأبـو  وإسـحاق،  حنبل،  وأحمد بن  والشـافعي،  [واألوزاعـي]، 

الرأي.
على  يشـد  نظيف،  وثوب  ولفافتان،  وخمار،  درع،  [يكون]  نقول :  وكذلـك 

ثيابها. بجميع  وسطها 
تحت  وثوب  وخمار،  درع،  أثـواب :  ثالثة  في  تكفن  [يقـول :]  عطـاء  وكان 
درع  موسـى :  سـليمان بن  وقال  فيه.  تلف  فوقـه  وثوب  بـه(١)،  فيه  تلـف  الـدرع 

فيها(٢). تدرج  ولفافة،  وخمار 
معاني  فـي  أصحابنا  قـول  في  هذا  نحو  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 

به(٣). القول 

الصبي : كفن  باب ١٩ -]   (٣٣٣/٢ [(م ٨٤٧، 
الصبي  يكفن  يقول :  المسيب  سعيد بن  كان  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
خرقة،  في  وإسحاق :  أحمد،  وقال  يجزيه.  ثوب  الثوري :  وقال  واحد.  ثوب  في 
في  يكفن  [قال] :  أنه  الحسـن  عن  وروينا  بأس.  فال  ثالثة(٥)  فـي  كفنتمـوه(٤)  وإن 

واحد. إزار  ويجزئ  [خرقتين،  في  يكفن  الرأي :  أصحاب  وقال  ثوبين. 
فيه. كفن  ما  ويجزي  خرق،  ثالث  أو  [أثواب]،  ثالثة  في]  يكفن  أبو بكر :  قال 

به.  تلف  والمصنف :  الشرع  وبيان   (٣٥٧/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
إدراجًا.  فيها  تدرج  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

 .١٠٩/٣١ المصنف،  الكندي :   .٧٣/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
كفنوه.  والمصنف :  الشرع  وبيان   (٣٥٧/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 

أثواب.  ثالثة  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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ما  اإلسـالم  أهل  من  الصبي  معنى  يلحـق  أنه  يخرج  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
في  والكبير  الصبـي  بين  ذلـك  في  فرق  ال  ألنـه  منهم؛  الكبير  معنـى  فـي  يلحـق 

التطهير(١). في  وال  الكفن،  في  وال  الصالة، 

األكفان : تحسين  باب ٢٠ -]   (٣٣٣/٢ - ٣٣٤ [(م ٨٤٨، 
/٧٤/  «البسـوا  قال :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
كفنه». فليحسن  أخاه  أحدكم  ولي  وقال :  «إذا  موتاكم»،  فيها  وكفنوا  البيض  الثياب 
ومعاذ بن  الخطاب،  عمر بن  األكفان  تحسين  اسـتحب  أنه  عنه  روينا  وممن 

سيرين. وابن  البصري،  والحسن  جبل، 
درهم. بمائتي  حلة  في  يكفن  أن  أوصى  مسعود  ابن  أن  إسحاق :  ذكر 

لصاحبكم  يك  [فـإن  بكفني  تغالوا(٢)  ال  قـال :  أنه  حذيفة  عن  روينـا  و[قـد] 
سريعًا](٣). سلبًا  سلبه  وإال  كسوتكم،  من  خيرًا  كسوة  بّدل  خيرًا  اهللا  عند 

بترك  األمر  أصحابنـا :  قـول  معاني  فـي  ـ عندي ـ  يخـرج  أبو سـعيد :  قـال 
األحياء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «إن  عـن  قولهم  في  الرواية  في  ويخـرج  الكفن،  في  التغالـي 
فيما  ـ  بكـر  أبا  أن  وأحسـب  بالخلق»(٤).  وأحـق  أولى  والموتـى  بالجديـد  أحـق 

 .١٠٩/٣١ - ١١٠ المصنف،  الكندي :   .٧٣/١٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
تبالغوا.  ال  المصنف :  وفي  يتغالون.  قال :  الشرع :  بيان  (٢) في 

.(٣٥٨/٥) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٣) ما 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟  كفنتم  كم  في  فقال :  أبي بكر 3  على  دخلت  قالت :  عائشة #  عن  البخاري  (٤) روى 
يوم  أي  في  لهـا :  وقال  عمامة  وال  قميص  فيهـا  ليس  سـحولية  بيض  أثواب  ثالثة  فـي  قالـت : 
أرجو  قال :  اإلثنين،  يوم  قالت :  هذا؟  يوم  فأي  قال :  اإلثنين،  يوم  قالت :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟  توفى 
اغسـلوا  فقال :  زعفران  من  َرْدٌع  به  فيه  ُض  ُيَمرَّ كان  عليه  ثوب  إلى  فنظر  الليل  وبين  بيني  فيما 
بالجديد  أحق  الحي  إن  قال :  خلق،  هذا  إن  قلت :  فيها،  فكفنوني  ثوبين  عليه  وزيدوا  هذا  =ثوبي 
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القصيب(٢)  أن  وأحسب  عنده.  كانا(١)  قصيبين  في  يكفن  أن  أوصى  أنه  ـ  عنه  يروى 
من  ـ عندي ـ  أصح  الموتى  في  المعنى  وهذا  نوى،  ما  امرئ  ولكل  المخلـق(٣)، 

األول(٤). األمر 

والحبرة : الحرير  في  التكفين  باب ٢١ -]   (٣٣٤/٢ - ٣٣٥ [(م ٨٤٩، 
«أحل  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  جاء  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
للرجال  الحرير  فلبس  ذكورها».  على  وحرم  أمتي،  إلناث  والذهب  الحرير  لبس 
ذلك  كره  وممن  غيرها.  يوجد  ال  حين  إال  الموتى،  فيها  يكفن  أن  وأكره  مكروه، 
عن  نحفظ  وال  وإسـحاق.  وأحمد،  ومالك(٥)،  المبارك،  وابن  البصري،  الحسـن 

خالفهم. غيرهم 
لم  فإن  كفنه،  فليحسـن  أحدكم  مات  قال :  «إذا  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد 
في  يكفن  أن  المعقـل(٦)  عبد اهللا بـن  وأوصـى  حبـرة».  بردي  فـي  فليكفنـه  يجـد 
قال  العصب.  في  يكفن  أن  بأس  ال  أنس :  مالك بـن  [وقال  حبرة.  وبرد  قميـص 
ثوبي  ففي  موسـرًا  كان  إن  إسـحاق :  وقال  أشـبهه].  وما  الحبر  هو  القاسـم :  ابن 

يصبح  أن  قبل  ودفـن  الثالثاء  ليلة  مـن  أمسـى  حتى  ُيَتَوفَّ  فلم  لِْلُمْهَلة،  هـو  إنمـا  الميـت،  مـن 
 .(٤٦٧/١ رقم ١٣٢١،  اإلثنين،  يوم  موت  باب  البخاري،  (صحيح 

كانتا.  قصيبتين  في  الطالبي :  منهج  (١) في 
الخلق  الثـوب  تسـمية  مشـهور  الُعمانيين  اصطالح  فـي  الحارثي :  حمـد  سـالم بن  الشـيخ  (٢) قـال 
كتان  من  تتخذ  ثياب  القصب :  وهو  يناسـبه  ما  ووجدت  العرب،  لسـان  في  أجده  ولم  بالقصب، 
(بالهامش).   ٤٧٠/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي :  وعرب.  عربي  مثل  قصبي  واحدها  ناعمة،  رقاق 

الخلق.  الطالبين :  ومنهج  المصنف  (٣) في 
منهـج  الشـقصي :   .١١٠/٣١ المصنـف،  الكنـدي :   .٧٣/١٦ - ٧٤ الشـرع،  بيـان  (٤) الكنـدي : 

 .٤٧٠/٣ الطالبين، 
إلخ.  وأحمد..  مالك،  وأنس بن  المبارك،  وعبد اهللا بن  ..البصري،  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 

المفضل.  والمصنف : بن  الشرع  بيان  (٦) في 

=
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من  كان  ما  إال  المصبغات،  الثياب  في  الميت  يكفن  ال  األوزاعي :  وقـال  حبـرة. 
البرود(١). من  ضرب  العصب  العصب. 

الكراهية  قـال :  ما  معنى  أصحابنـا  قول  معانـي  في  يخـرج  أبو سـعيد :  قـال 
البياض  وكذلك  غيره.  يجد  ال  أن  إال  فيـه،  وتكفينهم  الحرير  لبس  مـن  للرجـال 
ذلك  أن  ومعي  بذلك.  يؤمرون  والممات،  المحيا  في  قيل :  فيما  والنساء  للرجال 
«كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يروى  قد  ألنه  الثياب؛  من  لغيره  الحجر  معنى  غيـر  علـى 
وال  يمانية»(٤).  له  وكانت  بردة،  في  كفن  حمزة   و«أن(٣)  يمانيين»(٢).  بردين  يلبس 
على  يخرج  أن  إال  والنساء،  للرجال  الثياب  من  المصبوغ  لباس  يمنع  شـيئًا  أجد 

اللباس(٦). غير  ولمعنى  به،  الريبة(٥)  إلى  القصد  معنى 

العصب.  من  كان  ما  إال  المصبغة،  الثياب  في   : (٣٦٢/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (١) هكذا 
القصب.  من  كان  ما  إال  المصبغة،  الثياب  في  والمصنف :  الشرع  بيان  وفي 

إزارًا  إلينا  فأخرجت  عائشـة  على  دخلت  قال :  أبي بردة  عن  ـ  له  واللفظ  ـ  ومسـلم  البخاري  (٢) روى 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إن  باهللا  فأقسمت  قال :  َدة،  اْلُمَلبَّ ُيسـمونها  التي  من  وكسـاء  باليمن  يصنع  مما  غليظًا 
ُقبِض في هذين الثوبين (صحيح البخاري، كتاب أبواب الخمس، باب ما ذكر من درع النبي ملسو هيلع هللا ىلص..، 
إلخ،  اللباس..  في  التواضع  باب  والزينـة،  اللباس  كتاب  مسـلم،  صحيح   .١١٣١/٣ رقـم ٢٩٤١، 
فرأيت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أبي نحو  مع  انطلقت  قال :  أبي ِرْمَثَة  عن  أبو داود  وروى   .(١٦٤٩/٣ رقم ٢٠٨٠، 

 .(٥٢/٤ رقم ٤٠٦٥،  الخضرة،  في  باب  اللباس،  كتاب  أبي داود،  (سنن  أخضرين  ُبْرَدين  عليه 
وقال.  الشرع :  بيان  (٣) في 

رجل  أو  حمزة  عمير...وُقتل  مصعب بن  ُقتل  قال :  عوف  عبد الرحمن بن  عـن  البخـاري  (٤) روى 
طيباتنا..  لنا  ُعجلت  قد  يكون  أن  خشيت  لقد  ُبْرَدة  إال  فيه  يكفن  ما  له  يوجد  فلم  مني  خير  آخر 
رقم ١٢١٥،  إلـخ،  المال..  جميـع  من  الكفن  بـاب  الجنائز،  كتـاب  البخـاري،  (صحيـح  إلـخ 
حمزة  لكن  وقال :  بكى  رآه  فلما  بكفنه  أتي  أنه  األرت  خباب بن  عن  أحمد  وروى   .(٤٢٨/١
أحمد،  (مسند  إلخ  قدميه..  عن  َقَلَصت  رأسه  على  جعلت  إذا  َمْلحاء  ُبْردة  إال  كفن  له  يوجد  لم 

 .(١١١/٥ رقم ٢١١٠٩، 
الزينة.  الشرع :  بيان  (٥) في 

 .١١٠/٣١ - ١١١ المصنف،  الكندي :   .٧٤/١٦ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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جميع  مـن  الكفـن  إخـراج  بـاب ٢٢ -]   (٣٣٥/٢ - ٣٣٦ [(م ٨٥٠ - ٨٥١، 
الزوجة)) : ((وكفن  المال 

في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [م ٨٥٠]  [* ش] : 
كذلك  المال،  جميع  مـن  يخرج  العلم :  أهل  أكثر  فقال  يخرج؛  أيـن  من  الكفـن 
وعمر بـن  البصـري،  والحسـن  ومجاهـد،  وعطـاء،  المسـيب،  سـعيد بن  قـال 
وسـفيان  أنس،  ومالك بن  وقتـادة،  دينـار،  وعمرو بـن  والزهـري،  عبد العزيـز، 

نقول. وبه  الحسن،  وابن  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  الثوري، 
الثلث.  من  الكفن  إن  عمرو :  خالس بن  قول  أحدهما  شـاذان :  قوالن  وفيه 
فمن  قليالً  المال  كان  فـإن  المال،  جميع  من  الكفن  إن  طاووس :  قـول  واآلخـر 

الثلث.
الشـعبي،  فقـال  [تمـوت]؛  الـزوج  ذات  المـرأة  فـي  واختلفـوا  [م ٨٥١] 
لم  إذا  زوجها  على  كفنهـا  مالك :  وقال  مالها.  من  الكفن  حنبـل :  وأحمد بـن 
لها  كان  وإن  الزوج  على  هـو  عبد الملك(١) :  الماجشـون  وقال  مال.  لها  يكـن 

مال.
إال  كله،  الفصل  هذا  في  قيل  ما  معاني  يخرج  أنه  ـ عندي ـ  أبو سعيد :  قال 
ذلك  أعلم  فال  مال؛  لها  كان  ولو  زوجها،  على  المرأة  كفن  إن  قال :  من  قول  أن 
االتفاق،  معنى  في  الموت  بعد  عنها  ممنوع  ألنه  أصحابنا؛  قول  معاني  في  يخرج 
إال  تكون  ال  الكسـوة  أن  االتفـاق  معنـى  وثبـوت  معاشـرة.  وال  فيهـا،  عولـة  ال 
ـ عندي ـ  فيخرج  كفنها  فيه  يكون  مال  للمرأة  يكن  لم /٧٧/  إذا  وأما  بالمعاشرة. 
في  عليه  كان  ذلك  ألن  ورثتها؛  سائر  دون  زوجها  على  كفنها  إن  أصحابنا :  قول 

العدم. عند  هذا  ويشبه  االتفاق،  بمعنى  المحيا 

الماجشون.  عبد الملك  والمصنف :  الشرع،  وبيان  األوسط (٣٦٣/٥)  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
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الورثة  وسـائر  الزوج  على  لهـا  الكفن  إن  قولهـم :  بعض  فـي  أن  وأحسـب 
على  الزوج  على  وال  الورثة  على  ليس  قال :  من  وقال  البالغين.  مـن  بالحصـص 
ماله،  من  الميت  كفن  يخرج  إنمـا  ألنه  الحكم؛  في  أثبت  ـ عندي ـ  وهـو  حـال، 
غسـله  من  له  بد  ال  مما  غرم،  فيه  ليس  ما  إال  بـه،  قام  ممن  تطـوع  ذلـك  وسـائر 

عليه(١). قدروا  إذا  ذلك  يلزمهم  له،  للحاضرين  بد  ال  ذلك  فإن  ودفنه، 

الميتة : بطن  من  الولد  إخراج  باب ٢٣ -]   (٣٣٦/٢ [(م ٨٥٢، 
الذي  الميتة  بطن  من  الولد  إخراج  في  واختلفوا(٢)  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
شق  وكره  الولد.  مخرج  من  ليخرجنه  النساء  ذلك  يعالج  مالك :  فقال  يتحرك(٣)؛ 
ذلك  وحرم  مالك.  صاحب  القاسـم  وابن  حنبل،  أحمد بن  الولد  إلخراج  بطنها 

يشق. أن  بأسًا  أرى  ما  يقول :  الثوري  وكان  إسحاق. 
الميتة. بطن  شق  يحل  ال  أبو بكر :  قال 

إجازة  معنـا  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  معي  يخـرج  إنـه  أبو سـعيد(٤) :  قـال 
ميت  من  ضرر  إباحة  بغير  الميت  مـن  حياته  تبينت  إذا  الولد  إلخـراج  المعالجـة 
محجور  [هو]   ما  منه  محجور  الميت  إن  قولهم :  معنى  في  ويخرج  حي.  من  وال 

 .١١٥/٣١ - ١١٦ المصنف،  الكندي :   .٧٧/١٦ - ٧٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بطن  من  يتحرك  الذي  الولد  إخراج  فـي  اختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  (من  المصنف :  كتاب  (٢) فـي 
إسحاق.  وحرمه  حنبل.  ابن  بطنها  شق  وكره  الولد.  مخرج  من  ليخرج  يعالجه  مالك :  قال  أمه؛ 

 .١٢٥/٢ المصنف،  الكندي :  إلخ.  أبو سعيد..  قال  بأسًا.  الثوري  به  ير  ولم 
بيان  وفي  الميتة.  بطن  في  يتحرك  الذي  ..الولد   : (٣٦٤/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 

الميتة.  بطن  من  يتحرك  الذي  ..الولد  الشرع : 
إباحة  بغير  حياته  تبين  إذا  إلخراجه  المعالجة  إجازة  تخرج  أبو سعيد :  قال  المصنف :  كتاب  (٤) في 
التعبد،  على  الحي  مـن  محجور  هو  ما  منه  محجور  الميت  ألن  الحـي؛  وال  الميت  فـي  ضـرر 

واهللا أعلم. 
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ال  فيه  الخطأ  إن  قالوا :  أنهم  إال  عليه،  الحدث  معنى  في  التعمد  على  الحي،  من 
هو  فالحي  فيـه  األحداث  سـائر  وأما  الحي.  فـي  ذلك  ويوجـب  الديـة،  يوجـب 
المحال  معنى  يشـبه  مما  أنه  وعندي  قود،  وال  فيه  قصاص  ال  أنه  إال  كالميت(١)، 

بالصواب(٢). أعلم  واهللا  ميت،  من  حي  خروج  يدرك  أن 

الميت  حنوط  في  المسك  اسـتعمال  باب ٢٤ -]   (٣٣٧/٢ [(م ٨٥٣ - ٨٥٤، 
بنار)) : الميت  ((وإتباع 

بالمسـك.  [الميت]  يطيب  عمر  ابن  كان  أبو بكر :)  (قال  [م ٨٥٣]  [* ش] : 
أنه  علّي  عـن  وروينا  مسـك(٤).  أو  مسـك  من  صرة(٣)  أنـس  حنوط  فـي  وجعـل 
وممن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  حنوط  فضل  هـو  وقال :  مسـكًا،  حنوطه  في  يجعل  أن  أوصـى 
وأحمـد،  والشـافعي،  ومالـك،  سـيرين،  ابـن  بالمسـك  الميـت  يطيـب  أن  رأى 

نقول. وكذلك  وإسحاق، 
كرهوا  أنهم  ومجاهد  وعطاء،  البصري،  الحسن  عن  روينا  وقد  أبو بكر :  قال 

ذلك.
الميت  حنوط  فـي  اسـتعمل  ما  وأحب  الميت،  ثياب  إجمـار  ويسـتحب 
كافور». من  شيئًا  أو  كافورًا  اآلخرة(٥)  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «واجعلن  لقول  الكافور؛ 

عنه  روينا  وممن  حمل.  إذا  معه  تحمل  بنار  الميت  يتبع  أن  ويكره  [م ٨٥٤] 

كالحي.  ..فالميت  الصواب :  (١) لعل 
 .١٢٥/٢ المصنف،  الكندي :   .٢٨٨/٥٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

طرة.  المصنف :  (٣) في 
سك.  أو  مسك  من   : (٣٦٧/٥) األوسط  وفي  والمصنف.  الشرع  وبيان  اإلشراف  في  (٤) هكذا 

اآلخر.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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مغفل(١)،  وعبد اهللا بن   /٩٢/ هريرة،  وأبو  الخطاب،  عمر بن  ذلك  عن  نهى  أنـه 
ومالك. وعائشة،  الخدري،  سعيد  وأبو  يسار،  ومعقل بن 

في  كله  الفصل  هذا  في  قال  ما  معاني  يخرج  أنه  ـ عندي ـ  أبو سـعيد :  قال 
منصوص.  هو  ما  ومنه  قولهم،  في  ـ عندي ـ  يحسن  ما  منه  أصحابنا،  قول  معاني 
عدم  عند  قيل  فيما  الطيب  سائر  وكذلك  مثله،  فالمسك  الكافور  معنى  ثبت  وإذا 

كفنه(٢). وفي  ذلك  أمكن  إن  الميت  طهور  في  يدخل  أن  ويستحب  الكافور، 

الجنائز : اتباع  باب ٢٥ -]   (٣٣٨/٢ - ٣٣٩ [(م ٨٥٥ - ٨٥٦، 
«أمر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 

الجنائز». واتباع  المرضى  بعيادة 
الحمال(٤)  يبدأ  طائفة :  فقالت  الجنائـز(٣)؛  حمل  صفة  في  واختلفـوا  [م ٨٥٥] 
عاتقه  علـى  المؤخرة  بياسـرة  [ثم  األيمـن،  عاتقه  علـى  المقدمـة  السـرير  بياسـرة 
المؤخرة  السرير  يامنة  [ثم  األيسر،  عاتقه  على  المقدمة  السرير  يامنة(٥)  ثم  األيمن]، 
وأيوب  جبيـر،  سـعيد بن  قـول  هذا  عليهـا.  يـدور  كأنـه  األيسـر](٦)  عاتقـه  علـى 

مسعود. وابن  عمر،  ابن  عن  معناه  ويروى  إسحاق،  قال  وبه  السختياني(٧)، 

معقل.  والمصنف : بن  الشرع  بيان  (١) في 
 .١٣٥/٣١ - ١٣٦ المصنف،  الكندي :   .٩٢/١٦ - ٩٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الجنازة.  والمصنف :  الشرع  وبيان   (٣٧٤/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 
الحمل.  والمصنف :  الشرع  بيان  وفي  الحامل.  األوسط :  وفي  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 

يمنة.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
ياسـرته  ثم  األيمن،  عاتقه  على  المقدمة  السـرير  بياسـرة  الحامل  يبدأ  ..طائفة :  األوسـط :  (٦) فـي 
المقدمة  السـرير  يامنة  ثم  األيسـر،  عاتقه  على  المؤخرة  يامنة  ثم  األيمن،  عاتقه  وعلى  المؤخرة 

إلخ.  يدور..  كأنه  األيسر  عاتقه  على 
السحياني.  أبي خثيمة  وأيوب بن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٧) في 
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المقدمة  السـرير  ياسـرة  يضع  أن  حملها  [وجه]  إن  وهـو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
عاتقه  على  المقدمة  السـرير  يامنة  ثم  المؤخرة،  ياسـرة  ثم  األيمن،  عاتقه]  [على 
وقالت  والنعمان.  وأحمـد،  الشـافعي،  قول  هذا  المؤخـرة(١)،  يامنة  ثـم  األيسـر، 
مالك.  قول  هذا  شـاء.  حيث  من  ويحمل  مؤقت(٢)،  شـيء  ذلك  في  ليس  طائفة : 

السرير. جوانب  من  شئت  بأيها  ابدأ  األوزاعي :  وقال 
عن  فروينا  السـرير؛  عمـودي  بيـن  الجنـازة  حمـل  فـي  واختلفـوا  [م ٨٥٦] 
الزبير  وابن  هريـرة،  وأبي  عمر،  وابن  أبي وقـاص،  وسـعد بن  عفان،  عثمان بـن 
وكره  ثور].  [وأبو  وأحمد،  الشافعي،  قال  وبه  السرير.  عمودي  بين  حملوا  أنهم 

والنخعي. والنعمان،  وإسحاق،  البصري،  الحسن  ذلك 
نقول. النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  عن  روينا  وبما  أبو بكر :  قال 

أن  السرير  حمل  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ثم  أولها  من  السـرير  بميسـرة  آخرها  ثم  أولها،  من  السـرير  بميمنة  يبدأ   /١٠٩/
على  السـرير  حملت  وإن  به.  يؤمر  ما  معنى  في  مقدمة  كلها  والميامن  آخرها(٣)، 
عندي،  ذلك  يمنع  فال  اثنين  أو  جماعة  العمود  نحو  على  والميسار  الميامن  غير 
الميامن  في  والتأخير  التقديم  وليس  استعمل،  ما  أولى  والرفق  ذلك(٤)  والحسـن 

ذلك(٥). على  به  يستدل  بمعنى  كراهية  يوجب  ـ عندي ـ  هذا  في  والمياسر 

األيسر،  عاتقه  على  المقدمة  السرير  ميمنة  على  المؤخرة  ياسرة  ..ثم  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  هذا..  المؤخرة،  ميمنة  ثم 

موقوف.  ..ذلك  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
آخرها،  ثم  أولها  من  السرير  ميسرة  ثم  آخرها،  ثم  أولها  من  السرير  بميمنة  ..يبدأ  المصنف :  (٣) في 

إلخ.  والميامن.. 
ذلك.  من  والحسن  المصنف :  (٤) في 

 .١٥٩/٣١ - ١٦٠ المصنف،  الكندي :   .١٠٩/١٦ - ١١٠ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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بالجنازة : السير  صفة  باب ٢٦ -]   (٣٣٩/٢ - ٣٤٠ [(م ٨٥٧، 
قال :  «أسـرعوا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
وأبي  الحصين،  وعمران بـن  الخطاب،  عمر بن  عـن  ذلك  وروي  بالجنـازة». 
وقال  الناس.  مشي  سـجية  أسرع(١)  بالجنازة  ويسـرع  الشـافعي :  وقال  هريرة. 
عباس  ابن  عن  روينا  وقد  بها.  اإلبطاء  من  إلينا  أحب  العجلة  الرأي :  أصحاب 
فإنها  وارفقـوا  تزلزلـوا  « ال  فقـال :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زوج  ميمونـة  جنـازة  حضـر  أنـه 

أمكم(٢)».
اسـتحباب  معنى  أصحابنا  قول  معنـى  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
عن  العوائق  من  يخاف  ما  بمعنى  ـ عندي ـ  وذلك  بالجنازة،  المشي  في  اإلسراع 
معاني  أثبت  كله  الرفق  فمعنى  وإال  الضرر،  من  الميت  على  يخاف  وإنما  ذلك، 
معنى  يؤمـن  لم  الرفـق  معنـى  غيـر  علـى  النـاس  حمـل  وإذا  اإلسـالم،  أحـكام 

الضرر(٣).

الجنازة : أمام  المشي  باب ٢٧ -]   (٣٤٠/٢ - ٣٤١ [(م ٨٥٨، 
وعمر،  بكر  وأبـا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
هريرة،  وأبـي  عمـر،  ابـن  قـول  هـذا  الجنـازة».  أمـام  يمشـون  «كانـوا  وعثمـان 
وعبيد بن  قتـادة،  وأبي  السـاعدي،  أسـيد  وأبي  الزبير،  وابن  علي،  والحسـن بن 
والشـافعي،  ومالك،  والزهري،  وسـالم،  محمد،  والقاسـم بن  وشـريح،  عميـر، 
جحش.  بنت  زينب  جنازة  أمام  الناس  الخطاب  عمر بن  بتقديم  واحتج  وأحمد، 
إلينا.  أحب  خلفها  والمشـي  به،  بأس  ال  قدامها  المشـي  الرأي :  أصحاب  وقـال 

إسراع.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
نقول.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  بالحديث  أبو بكر :  منكم».قال  «..فإنها  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

 .١٦٠/٣١ المصنف،  الكندي :   .١١٠/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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متبعون،  أنتم  إنما  طائفة(١) :  وقالت  خلفها.  المشي  عندنا  أفضل  األوزاعي :  وقال 
مالك،  أنس بن  قول  هذا  شمالها.  وعند  يمينها،  وعند  وخلفها،  يديها  بين  فكونوا 

جبير. وسعيد بن  قرة،  ومعاوية بن 
مشى(٢)./١١٠/ حيث  ويجزي  إلـّي،  أحب  أمامها  المشي  أبو بكر :  قال 

يدي  بين  المشـي  إجازة  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخـرج  أبو سـعيد :  قال 
خلفها  إن  قولهـم :  في  أن  ومعي  شـمالها.  وعن  يمينها  وعن  وخلفهـا،  الجنـازة 
يكون  ال  المعنى  في  والمشـّيع  للتشـييع،  المعنى  لثبوت  وذلك  التباعها؛  أفضل 

المشيع(٣). قدام 

الجنائز : مع  الراكب  سير  باب ٢٨ -]   (٣٤١/٢ [(م ٨٥٩، 
قـال :  «الراكب  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينـا  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
كان  أنه  عمـر  ابن  عن  وروي  منهـا».  شـاء  حيث  والماشـي  الجنائـز(٤)  خلـف 
أمام  الراكـب  يتقدم  أن  والنخعـي  علقمـة  وكـره  الجنازة.  أمـام  بغـل  علـى(٥) 
ابن  عن  روينا  وقد  الجنازة.  خلف  الراكب  وإسحاق :  مالك(٦)،  وقال  الجنازة. 
عن  ذلك  وروينا  أهلـه.  في  كالجالـس  الجنازة  مـع  الراكب  قال :  أنـه  عبـاس 

وعن  وخلفها،  يديها  بين  تكونوا  مشيعون  أنتم  إنما  عائشة :  وقالت  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  وشمالها..  يمينها 

شاء.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
 .١٦١/٣١ المصنف،  الكندي :   .١١٠/١٦ - ١١١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

الجنازة.  والمصنف :  الشرع،  وبيان   (٣٨٥/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 
إلخ.  أمام..  يصلي  كان  ..أنه  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 

الجنازة.  خلف  الراكب  راهويه :  وإسحاق بن  حنبل،  أحمد بن  وقال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٦) في 
إلخ.  قال..  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  وقد 
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وللراكب  قيراطان،  الجنائز(٢)  في  للماشي  رباح(١) :  عبد اهللا بن  وقال  الشـعبي. 
قيراط.

الراكب  في  قال  ما  نحـو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
أنه  إال  نوى،  ما  امرئ  ولكل  الجنازة،  خلف  الركوب  يمنع  معنى  وال  والماشي، 
نفسه  على  ضرر  إدخال  بغير  ذلك  إلى  منه  قصدًا  ونصب  اهللا،  ذات  في  تعب  من 
[رجاء](٣)  اهللا  ذات  في  نفسه  رفه  ومن  ذلك،  يمسه  لم  ممن  أكثر  الثواب  له  ُرِجَي 
قصده  كان  ومن  أيضًا،  ذلك  فضل  له  كان  اهللا  طاعة  على  قوة  إلى  بذلك  يبلغ  أن 

أتعبها(٥). أو  نفسه  رفه  فيه،  وال  له،  خير  ال(٤)  اهللا  لغير 

الجنائز : اتباع  عن  النساء  نهي  باب ٢٩ -]   (٣٤٢/٢ [(م ٨٦٠، 
وأبي  عمر،  وابـن  مسـعود،  ابن  عن  روينا  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
والحسن،  مسروق،  ذلك  وكره  الجنائز.  اتباع  للنساء  كرهوا  أنهم  وعائشة  أمامة، 
أبي الزنـاد،  عـن  روي  [قـد]  و  وإسـحاق.  وأحمـد،  واألوزاعـي،  والشـعبي(٦)، 
أنه  البصري  الحسـن  عن  روينا  [قد]  و  ذلك.  ينكروا  لم  أنهم  وربيعة  والزهري، 
بذلك  يرى  ال  مالـك  وكان  الجنازة.  علـى  النسـاء  تصلي  أن  بأسـًا  يـرى  ال  كان 

للشابات(٧). ذلك  وكره  بأسًا، 

إلخ.  الجنازة..  خلف  للماشي  األنصاري :  رواحة  ..بن  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
الجنازة.   : (٣٨٦/٥) األوسط  (٢) في 

رجا.  المصنف :  وفي  رجى.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  رفه..  فيه  له  خير  فال  المصنف :  (٤) في 

 .١٦١/٣١ - ١٦٢ المصنف،  الكندي :   .١١١/١٦ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
الشـرع  بيان  وفي  والنخعـي.  ..والحسـن،   : (٣٨٧/٥) األوسـط  وفـي  اإلشـراف.  فـي  (٦) هكـذا 

النخعي.  وإبراهيم  البصري،  ..والحسن  والمصنف : 
والمصنف :  الشرع  بيان  وفي  لنسائه.  ذلك  وكره   : (٣٨٨/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٧) هكذا 

للشابة.  ذلك  وكره 
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«نهينا  عطية  أم  حديث  النار  في  الباب  هـذا(١)  في  شـيء  أعلى  أبو بكر :  قال 
علينا». يعزم  ولم  الجنائز،  اتباع  عن 

النساء  اتباع  كراهية  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  «أنهن  يـروى  حتى  القـول،  بعض  في  التشـديد  معاني  ذلـك  وفـي  الجنـازة، 
يرجعن  إنهن  القول :  بعض  وفي  مأجورات»(٢).  غير  مأزورات   /١١١/ يرجعـن 
عندي،  هذا  معنى  يثبت  وال(٣)  األجـر.  من  الرجال  به  يرجع  ما  بمثل  الـوزر  مـن 
والذي  األجر  معنى  لغير  خرجن  إذا  وأما  وفالح،  صدق  نية  على  إصالح  بمعنى 

الرواية(٤). معنى  يلحقهن  أن  فأخاف  منهن  يظهر 

الجنائز : عند  الصوت  خفض  باب ٣٠ -]   (٣٤٢/٢ - ٣٤٣ [(م ٨٦١ - ٨٦٢، 
أنه  عبـاد(٥)  قيس بن  عن  روينـا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [م ٨٦١]  [* ش] : 
عند  ثـالث :  عند  الصوت  رفـع  يكرهـون  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحـاب  «كان  قـال : 
أصحاب  عـن  البصري  الحسـن  وذكر  الذكـر».  وعنـد  الجنائـز،  وعنـد  القتـال، 
قراءة  وعند  الجنائز،  عند  الصوت  خفض  يسـتحبون  «كانوا  أنهم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

القتال». وعند  القرآن، 
البصري،  والحسـن  جبير،  وسـعيد بن  المسـيب،  سـعيد بن  وكره  [م ٨٦٢] 

إلخ.  حديث..  هذا  النار  في  شيء  أعلى  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
يجلسـكن؟  فقال :  ما  جلوس،  نسـوة  فإذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خرج  قال :  علي  عن  ماجة  ابن  (٢) روى 
ُتْدلِين  قال :  هل  ال،  قلن :  َتْحِملن؟  قال :  هل  ال،  قلن :  تغسلن؟  قال :  هل  الجنازة؟  ننتظر  قلن : 
جاء  ما  باب  ماجه،  ابن  (ُسـنن  مأجورات  غير  مأزورات  قال :  فارجعن  ال،  قلن :  ُيدلـي؟  فيمـن 

 .(٥٠٢/١ رقم ١٥٧٨،  الجنائز،  النساء  اتباع  في 
ويثبت.  المصنف :  (٣) في 

 .١٦٢/٣١ - ١٦٣ المصنف،  الكندي :   .١١١/١٦ - ١١٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
عبادة.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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وقال  له.  اسـتغفروا  الجنازة(١) :  خلف  القائل  قول  وإسـحاق  وأحمد،  والنخعي، 
بدعة. األوزاعي :  وقال  محدثة.  عطاء : 

كرهوا. ما  ذلك  من  نكره  ونحن  أبو بكر :  قال 
حسـن  الصوت  خفض  من  رواه  ما  معانـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
الحرب  وأما  القرآن،  قراءة  وعند  الجنائز،  عند  أصحابنا  قول  معاني  في  ـ عندي ـ 
به(٢)  يدرك  سبب  الحرب  عند  الصوت  خفض  معاني  في  يكون  أن  إال  أعلم،  فاهللا 

هذا. على  حسنا  يخرج  ذلك  فلعل  الحرب،  في  الطعن  من  القصد 
أنه  يعلم  لمـن  ذلك  ويقول  مؤمنًا،  كان  فـإن  اسـتغفروا؛  القائل :  قـول  وأمـا 
كان  وإن  مكروهـًا.  وال  بدعة  ـ عنـدي ـ  ذلك  يكن  لـم  للوالية  مسـتحق  مؤمـن 
بدعة  ـ عندي ـ  فذلك  يستحقها  ال  من  بوالية  وأمر  االستغفار،  يسـتحق  ال  ممن 
من  أفضل  الصوت  خفض  الذكـر  عند  ـ عندي ـ  وكذلك  الحرب(٣).  معنـى  فـي 
خفض  فيها  ـ عنـدي ـ  المواطن  هـذه  كل  والمذكـور  الذاكـر  وعنـد  [رفعـه](٤)، 

أفضل(٥). الصوت 

واألمر  للجنائز  بالقيام  األمر  بـاب ٣١ -]   (٣٤٣/٢ - ٣٤٤ [(م ٨٦٣ - ٨٦٤، 
توضع : حتى  يقعد  ال  أن  اتبعها  إذا 

الجنائز(٦)  رأيتم  قال :  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 

إلخ.  األوزاعي..  وقال  مخربه.  عطاء :  وقال  استغفروا.  الجنائز :  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  الحرب..  في  الظفر  من  الفضل  يدركه  المصنف :  (٢) في 

إلخ.  وكذلك..  الحدث.  معنى  في  عنده  ـ عندي ـ  فذلك  المصنف :  (٣) في 
ذكره.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

 .١٦٣/٣١ المصنف،  الكندي :   .١١٢/١٦ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
الجنازة.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٦) في 
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رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  علّي  حديث  وفي  توضع».  حتى  يقعد  فال  تبعها  فمن  فقوموا 
يجلس(١)». ثم  الجنازة  في  يقوم  «كان 

أبو بكر : قال 
وممن  بذكره.  بدأت  [الذي]  بالحديث  يقول  عنه  نحفظ  من  وأكثر  [م ٨٦٣] 
 /١١٣/ الرجال  أعنـاق  عن  توضع  حتـى  الجنازة  تبـع  مـن  يجلـس  ال  أن  رأى 
وأحمد،  واألوزاعي،  عمـر،  وابن  الزبيـر،  وابن  هريرة،  وأبـو  علـي،  الحسـن بن 
توضع  حتى  يجلسوا  أن  يكرهون  كانوا  أنهم  والشعبي  النخعي،  وذكر  وإسحاق. 

الحسن. ابن  قال  وبه  الرجال.  مناكب  عن 
كان  فممن  مرت؛  إذا  للجنائـز  القيام  في  العلم  أهل  اختلـف  وقـد  [م ٨٦٤] 
حنيف،  وسهل بن  سـعد،  وقيس بن  الخدري،  سـعيد  وأبو  أبو مسـعود(٢)،  يقوم 
قال  وبه  بأس.  فال  قعد  وإن  أعبه،  لم  قام  إن  أحمد :  [قال]  و  عبد اهللا،  وسالم بن 

إسحاق.
المسـيب،  سـعيد بن  ذلك  وفعل  للجنازة،  المرء  يقـوم  ال  أن  طائفـة  ورأت 

منسوخ. لها(٣)  القيام  وقال :  والشافعي،  ومالك،  عروة،  قول  وهو 
بها  القيام  لمعنى  إال  للجنائز،  للقيام  معنى  ال  أنه  ـ عندي ـ  أبو سعيد :  قال 
يقعد  أن  الجنازة  اتبع  لمن  يكره  أنه  وعندي  ذلك.  أحد  أو  وتشـييعها،  وحملها 
ذلك  فـي  ألن  عـذر؛  من  إال  ذلـك(٤)  فـي  والنـاس  حملهـا،  مـن  الفضـل  عـن 

على  توضع  حين  الجنازة  يتبع  ثم  يجلس.  ال  ثم  للجنازة  يقوم  كان  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  أعناق.. 

إلخ.  سعيد..  وأبو  البدري  أبو سعيد  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
فيها.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 

األصل.  في  (٤) هكذا 
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لها  قام  وإن  بذلك،  بأس  فال  عـذر  له  كان  وإن  التقصير،  تركه  وفـي  الفضـل(١)، 
منها،  أفضل  فضلٍ  طلبِ  أو  عذر،  لمعنى  عنهـا  قعد  ثم  الفضل  لمعنى  فحملهـا 
ـ عندي ـ  نيته  ذلـك  في  له  كان  بحملهـا؛  كفاية  فيهـم  الحاضريـن  أن  وأمـن(٢) 
عليها  األمن(٣)  موضع  الحاضرين  الجماعة  في  أو  عنها،  قعد  وإن  ذلك.  ووسعه 
وجائزًا،  فضالً  ذلك  كان  منها؛  أفضل  أنه  يرجى  لما  أو  لعذر  بها،  يقومون  أنهم 
جنازة،  من  به  القيام  عن  ويقصر  معنى،  لغير  بفضل  يرغب  أن  لمؤمن  ينبغي  فال 

منه(٤). أفضل  أو  بمثله،  اشتغال  أو  عذر،  من  إال  غيرها،  وال 
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وبعد  العصر  بعد  الجنائز  على  الصالة  صفة  باب ٣٢ -]   (٣٤٥/٢ [(م ٨٦٥، 
الصبح :

على  الصالة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  وقال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
وإسـحاق،  وأحمد،  الثوري،  سـفيان  فكره  الصبح؛  وبعد  العصر  بعد  الجنائـز(٥) 
الغروب  ووقـت  [الشـمس]  طلوع  وقت  [عليهـا]  الصالة  الـرأي]  [وأصحـاب 
العصر  بعد  عليها  الصالة  في  الرخصة  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  الـزوال.  ووقـت 

من  فإنه  كلها  السـرير  بجوانب  فليحمل  جنازة  اتبع  من  قال :  مسـعود  ابن  عن  ماجه  ابن  (١) روى 
في  جاء  ما  باب  الجنائز،  كتاب  ماجه،  ابن  (ُسـنن  فليدع  شـاء  وإن  فليتطوع  شـاء  إن  ثم  ـنَّة  السُّ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثوبان  عن  أبي أسامة  الحارث بن  وروى   .(٤٧٤/١ رقم ١٤٧٨،  الجنائز،  شهود 
(مسـند  كبيرة»  كلها  ذنبًا  أربعون  له  غفر  األربـع  السـرير  بجوانب  فأخذ  جنازة  تبع  قـال :  «مـن 

 .(٣٦٩/١ رقم ٢٧٠،  الميت،  حمل  باب  ـ ،  الهيثمي  زوائد  ـ  الحارث 
إلخ.  الحاضرين..  من  أن  ..منها  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  عليها..  من  إال  موضع  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .١٦٤/٣١ - ١٦٥ المصنف،  الكندي :   .١١٣/١٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

الجنائز.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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عمر  ابن  وكان  مالك.  قول  هذا  يسفر.  لم  ما  الصبح  وبعد  الشمس،  تصفر  لم  ما 
عطاء،  وكان  لوقتهما.  صليا(١)  إذا  الصبح  وبعد  العصر  بعـد  الجنائز  على  يصلـي 
فيها.  الصالة  تكره  وقت  في  الجنائز  على  الصالة  يكرهون  واألوزاعي  والنخعي، 

نهار. أو  ليل  من  ساعة  أي  الجنائز  على  يصلى  الشافعي :  وقال 
عامر. عقبة بن  لحديث  أقول(٢)؛  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

بعد  جائزة  الجنائز  على  الصالة  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  أبو سـعيد :  قال 
صالة  وبعد  طلوعها،  يستوفي  حتى  قرن،  الشمس  من  يطلع  أن  إلى  الصبح  صالة 
الشمس  كانت  وإذا  غروبها،  يستوفي  حتى  قرن،  الشمس  من  يغرب  أن  إلى  العصر 

تطوعًا(٣). وال  ُسـّنة،  وال  فريضة،  فيها  صالة  ال  األوقات  فهذه  السماء؛  كبد  في 

الميت : على  الصالة  يحضران  والوالي  الولي  باب ٣٣ -]   (٣٤٦/٢ [(م ٨٦٦، 
صالة  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] 
أحق  اإلمام  العلم :  أهل  أكثر  فقال  حاضر؛  ووليها  الجنازة،  على  واإلمام  األمراء 
عنه.  ذلك  يثبت  وال  علّي 3،  عن  القول  هذا  روي  الولي.  من  عليها  بالصالة 
على  ليصلـي  المدينـة  والـي  وهـو  العـاص  سـعيد بن  علـي  الحسـن بن  م  وقـدَّ
علقمة،  قول  وهـذا  تقدمت(٤).  ما  ُسـّنة  أنها  لوال  وقال :  علـي 1  الحسـن بن 

خلتا.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
أفعل.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

 .٢٢٠/٣١ - ٢٢١ المصنف،  الكندي :   .١٥٤/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
مات  حين  حسينًا  شهدت  قال :  أبي حازم،  عن   : (٣٩٩/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 
وسعيد  قدمتك،  ما  نَّة  السُّ فلوال  تقدم،  يقول :  وهو  العاص  سعيد بن  قفا  في  يدفع  وهو  الحسن، 
العاص  سعيد بن  على  علي  الحسين بن  تقدم  وقد  والمصنف :  الشـرع  بيان  وفي  المدينة.  أمير 

تقدمت.  ما  ُسنَّة  أنها  لوال  وقالوا :  علي،  الحسن بن  على  ليصلي  المدينة  على  وال  وهو 
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حنبل،  وأحمد بن  ومالـك،  البصري،  والحسـن  غفلة،  وسـويد بن  واألسـود(١)، 
الرأي. وأصحاب  وإسحاق، 

الشافعي. قول  هذا  أحق.  الولي(٢)  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

صالة  ولي(٣)  العادل  السلطان  إن  هذا :  نحو  قيل  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ويعجبني  الناس.  من  غيرهم  دون  والعيدين،  والجمعـِة  الزكاة،  وقبضِ  الجنـازة، 
العادل  السـلطان  على  يقدم  وال  وليها،  ذلك  يلي  الميت  على  الصـالة  تكـون  أن 

ذلك(٥). ويجوز  منه،  تقصيرًا  ـ عندي ـ  ذلك  كان  أحدًا  عليه  قدم  فإن  واحد(٤)، 

جنازتها : يحضرون  المرأة  وأولياء  الزوج  باب ٣٤ -]   (٣٤٦/٢ - ٣٤٧ [(م ٨٦٧، 
يحضرون  المرأة  وأولياء  الزوج  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  [* ش] : (ومنه : 
وعمر بن  وعطـاء،  والشـعبي،  عباس،  وابن  أبي بكـرة(٦)،  عن  فروينـا  جنازتهـا؛ 
أحمد بن  ومال  عليها،  بالصـالة  أحق  الزوج  قالوا :  أنهـم  وإسـحاق  عبد العزيز، 

القول. هذا  إلى  حنبل 

إلخ.  والحسن..  كاهل،  وسويد بن  األسود  ..علقمة بن  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
الوالي.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

وبالجمعة،  الجنازة،  على  بالصالة  أولى  العادل  السلطان  إن  أبو سعيد :  قال  الطالبين :  منهج  (٣) في 
كان  عليه  تقدم  وإن  الجنازة،  على  الصالة  في  األولياء  عليه  يتقدم  وال  الزكاة،  وقبض  والعيدين، 

صالته.  وجازت  مقصرًا، 
إلخ.  قدم..  فإن  أحدًا  العادل  السلطان  يقدم  وال  المصنف :  (٤) في 

منهج  الشـقصي :   .٢٣٨/٣١ - ٢٣٩ المصنـف،  الكندي :   .١٧٤/١٦ الشـرع،  بيـان  (٥) الكنـدي : 
 .٥٠٣/٣ الطالبين، 

أبي بكر.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٦) في 
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المسـيب،  سـعيد بن  قول  هـذا  أولـى.  القرابـة  إن  وهـو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
أنـس،   /١٧٤/ ومالك بـن  وقتـادة،  والحكـم،  األشـج،  وبكير بـن  والزهـري، 
ثم  الـزوج،  ثم  أحق،  األب  واألوزاعـي :  البصـري،  الحسـن  وقـال  والشـافعي. 
زوجها  معها  امرأة  الميت  كان  إذا  النعمـان :  وقال  العصبة.  ثم  األخ،  ثـم  االبـن، 

األب(١). يتقدم  أن  ينبغي  منه  وابنها 
الناس  أولى  إن  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قال 
إال  االتفاق،  بمعنـى  العصبة،  مـن  بالميت  النـاس  أولى  الجنـازة  علـى  بالصـالة 
أولى  هو(٢)  ثم  منه،  أولى  األب  إن  أصحابنا :  وقول  هذا،  فيه  قيل  قد  فإنه  الزوج؛ 
أولى  فهـو  الجنازة،  يحضـر  ممن  العصبـة  من  األقـرب  ثم  العصبـة،  سـائر  مـن 
ال  أن  إال  فيها،  لألرحام  واليـة  وال  يصلي.  من  يقدم  أو  يصلي  عليهـا،  بالصـالة 
األرحام  أقـرب  الجنازة  على  الصـالة  تولَّى  عصبة  تكـن  لم  فإذا  عصبـة،  يكـون 

الجنازة(٣). حضر  ممن 

يجتمعان : والولي  الوصي  باب ٣٥ -]   (٣٤٧/٢ - ٣٤٨ [(م ٨٦٨، 
أن  رجل  إلى  يوصي  الرجل  في  [واختلفوا]  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
أرقم،  وزيد بن  مالك،  أنس بن  مذهب  ففي  والوالي؛  هو  واختلف  عليه،  يصلي 
قال  وبه  أحق.  الموصى(٤)  سيرين :  وابن  سلمة،  وأم  زيد،  وسعيد بن  بردة،  وأبي 

أحق. الولي  الثوري :  سفيان  وقال  وإسحاق.  حنبل،  أحمد بن 

فينبغي  وأبوها  زوجها  معهـا  امرأة  الميت  كان  إن  النعمان :  وقال  والمصنـف :  الشـرع  بيان  (١) فـي 
األب.  يقدم  أن 

إلخ.  الجنازة..  يحضر  ممن  العصبة  سائر  من  هؤالء  ثم  منه،  أولى  األب  ..إن  الشرع :  بيان  (٢) في 
 .٢٣٩/٣١ - ٢٤٠ المصنف،  الكندي :   .١٧٤/١٦ - ١٧٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

الوصي.  والمصنف :  الشرع  وبيان   (٤٠٢/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 
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أصحابنا،  قـول  في  االختـالف  هذا  نحو  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
الوصي  أن  الجتماعهم(١)  أولـى؛  الوصي  أن  إليه  يذهبـون  ما  أكثر  أنـه  وأحسـب 
وصيته  وإنفاذ  دينه،  قضاء  جميع  في  الميت،  فيه  إليه  أوصى  ما  بأسـباب(٢)  أولى 
الصالة  وكانت  الوصي،  أمر  عن  إال  ذلك،  في  للوارث  والية  ال  وأنـه  ماله،  مـن 

الميت(٣). أسباب  معاني  تشبه 

السقط : على  الصالة  باب ٣٦ -]   (٣٤٨/٢ - ٣٤٩ [(م ٨٦٩ - ٨٧٠، 
العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [م ٨٦٩]  [* ش] : 

عليه. صلي  واستهل  حياته  عرفت  إذا  الطفل  أن  على 
ابن  عن  فروينا  حيـاة؛  له(٤)  تعرف  لم  الذي  الطفـل  فـي  واختلفـوا  [م ٨٧٠] 
أنهم  والزهري  وعطاء،  البصري،  والحسن  والنخعي،  وجابر،  عباس،  وابن  عمر، 
قالوا : إذا استهل المولود صلي عليه. وقال الحكم، وحماد، ومالك، واألوزاعي، 
ابن  عن  روينا  وقد  عليه.  يصل  لم  يسـتهل  لم  إذا  الرأي :  وأصحاب  والشـافعي، 
سـيرين،  ابن  قال  وبه  يسـتهل.  لم  وإن  عليه  يصلـى  أن  وهو :  ثالثـًا،  قـوالً  عمـر 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  وإسحاق.  أحمد،  مذهب  وهو  المسيب،  وسعيد بن 

عليه». يصّلى  قال :  «والطفل 
أمه،  بطن  من  خروجه  بعد  الصبـي  الطفل  حياة  صحت  إذا  أبو سـعيد :  قـال 
ثابتة.  عليه  والصـالة  اختالفًا،  عليه  الصالة  فـي  أعلم  فال  القبلة  أهـل  مـن  وكان 
ذلك  فأوجب  عليه؛  الصالة  في  يختلف  فقد  حياته  تصح  ولم  خلقه،  تم  إذا  وأما 

إلجماعهم.  المصنف :  (١) في 
إلخ.  أوصى..  مما  بأشياء  المصنف :  (٢) في 

 .٢٤٠/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٧٥/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
حياته.  تعرف  لم  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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من  القـول  أكثـر  ولعـل  رواه،  مـا  كنحـو  بعـض،  يوجبـه  ولـم  بعـض،   /١٨٩/
الحياة(١). بعد  الميت  على  الصالة  إنما  إنه  أصحابنا : 

حّد  في  قتل  من  على  الصالة  باب ٣٧ -]   (٣٤٩/٢ - ٣٥٠ [(م ٨٧١ - ٨٧٤، 
نفسه)) : قتل  ومن  الزنا،  وولد  المصلوب،  ((وعلى 

علي بن  عن  روينا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [م ٨٧١]  [* ش] : 
تصنعون  ما  بها  اصنعوا  المرجومـة :  شـراحة(٢)  ألولياء  قال  أنه   0 أبي طالـب 
قول  وهذا  اهللا.  إال  إله  ال  قال :  من  [على]  صل  عبد اهللا :  جابر بن  وقال  بموتاكم. 
عطاء، والنخعي، واألوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

من  [إال  حد  في  منه  يقاد  الذي  على  يصلى  الزهري :  قال(٣)  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
اإلمام(٤)  يصلي  ال  حـد]  [في  اإلمام  قتله  مـن  مالك :  وقال  رجم.  في  منـه  أقيـد 

أهله. عليه  ويصلي  عليه، 
جميع  على  يصلى  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
حد  عليه  صح  ومـن  للمسـلمين،  محاربًا  بغيه  على  قتل  مـن  إال  القبلـة،  أهـل 
وقامت  يتب،  لم  ثم  له  ظلمًا  مؤمنًا  قتل  من  مثل  أو  توبة،  غير  من  عليـه  فأقيـم 
ال  قتل  ممن  ونحوهم  فهؤالء  النحـو؛  هذا  على  منه  وأقيد  بذلك،  البينـة  عليـه 
بعد  والقتل(٥)  الحدود  أصحاب  من  تاب  من  وأما  القبلة،  أهل  من  عليه  يصلى 

 .٢٦٥/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٨٩/١٦ - ١٩٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
سراحة.  الشرع :  بيان  (٢) في 

يصلي  حد،  في  منه  يقاد  الذي  على  يصلى  الزهري :  قول  وهو  ثانٍ  قوٌل  وفيه  الشـرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  مالك..  وقال  منه.  أقيد  من  نفس  قاتل  على  يصلى  وال  اإلمام،  عليه 

الناس.  الشرع :  بيان  (٤) في 
القتل.  أو  الطالبين :  منهج  (٥) في 
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يصّلى(١)  فذلك  التوبة  بعد  القود  أو  الحد  عليه  وأقيم  منه،  إقرار  أو  البينة،  قيام 
عليه(٢).

في  منه  يقاد  الذي  الزنا  ولد  فـي(٣)  أحمد  وقال  (ومنـه) :  [م ٨٧٢]  [* ش] : 
غالٍ].  على  [وال  نفـس،  قاتل  علـى  يصلي  ال  اإلمـام  أن  إال  عليـه،  يصلـى  حـد 
يصّلى  ال  الزنـا :  من  نفاسـها  في  ماتت  امرأة  في  يقـول  البصـري  الحسـن  وكان 
صلب  أو  المحاربين  هؤالء  من  قتل  من  يعقوب :  وقال  ولدها.  علـى  وال  عليهـا 
يصّلى  ال  الباغية،  [الفئـة]  وكذلك  اإلسـالم،  يدعي(٤)  كان  وإن  عليه،  يصلـى  ال 

النعمان. قال  وبه  قتالها(٥)،  على 
يستثن  ولم  المسلمين»  على  [الصالة]  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «سـن  بكر] :  [أبو  قال 
إال  واألشـرار،  منهم  األخيـار  المسـلمين  جميـع  على  [فيصلـى]  أحـدًا،  منهـم 

بالشهادة. اهللا  أكرمهم  الذين  الشهداء 
.(٦)*

على  يصلى  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
لولد  أعلم  وال  عندي.  هكـذا  يطهرون،  ال  قيل :  وإنما  منهم،  باالتفـاق  الشـهداء 

يغسـل  ..فذلك  الطالبين :  منهـج  وفي  ويغسـل.  غيره :  قال  عليـه.  ..يصلى  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
عليه.  ويصلى 

 .٥٠٤/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي :   .١٧٨/١٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
إلخ.  منه..  يقاد  ال  الزنا  ولد  أحمد :  وقال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 

اإلمام.  يدعى  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
هؤالء.  قتلى  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 

في  وال  األوسط  في  وال  فيه  أجده  لم  ولكني  لإلشراف،  منسوبًا  نص  المصنف  كتاب  في  (٦) جاء 
كاآلتي : هو  النص  وهذا  للمسألة.  اختصار  أو  خطأ،  ولعله  الشرع.  بيان 

المصنـف،  [الكنـدي :  واهللا أعلـم.  عليـه،  يصلـى  ال  المصلـوب  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن 
 .[٢٦٢/٣١
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عليه  يقم  ولم  الزنا  عليـه  صح  لمن  وال  عليه،  يصلى  ال  أن  يوجـب  معنـى  الزنـا 
على  الحد  عليه  يقم  لم  ممن  الكبائر  أهل(١)  وكذلك  مات،   /١٧٨/ حتى  الحـد 
القبلة  أهل  فجميع  محاربة؛  ال(٢)  الحدود،  من  بغيره  أو  بقود  به  ويموت  أتى،  ما 

عليه(٣). يصلى  ال  إنه  قيل :  ممن  النحو  هذا  سوى  ما 
على  الصالة  في  واختلفـوا  اإلشـراف :)  كتاب  (ومـن  [م ٨٧٣]  [* ش] : 
والزهري،  عطاء،  قال  كذلك  عليه.  يصلى  العلـم :  أهل  أكثر  فقال  الزنا؛  ولـد 
والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان قتادة يقول : ال يصّلى 

عليه.
الحسـن،  فـكان  نفسـه؛  قتـل  مـن  علـى  الصـالة  فـي  واختلفـوا  [م ٨٧٤] 
وذكر  عليه،  يصلى  ال  األوزاعي :  وقال  عليه.  الصالة  يرون  وقتـادة  [والنخعـي]، 

عليه. يصل  لم  عبد العزيز  عمر بن  أن 
بغير  نفسـه  قتل  من  وأما  فيه.  القول  مضى  فقد  الزنا  ولد  أما  أبو سـعيد :  قال 
يلحقه  أن  لحقيق(٥)  ظلمًا  غيره  من  القتل  معنى  يشبه  بما  ذلك  على  متعمدًا(٤)  حق 
غير  ذلك  نحو  علـى  الحد  عليه  يقام  من(٦)  أو  المقتـول،  المصر  لحق  مـا  معنـى 
ما  حكم  عنه  يزل  لم  العذر  فيه  وأمكن  ذلك،  في  معناه  يعلم  ال  كان  وإن  تائب، 

اإلقرار(٧). أهل  جملة  في  الصالة  من  فيه  ثبت 

إلخ.  أهل..  جميع  وكذلك  المصنف :  (١) في 
وال.  المصنف :  (٢) في 

 .٢٤٢/٣١ - ٢٤٣ المصنف،  الكندي :   .١٧٨/١٦ - ١٧٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
متعديًا.  الشرع :  بيان  (٤) في 

إلخ.  المقتول..  المضر  لحق  ما  معنى  تلحقه  أن  لحقيق  إنه  ..ظلمًا  الشرع :  بيان  (٥) في 
إلخ.  معناه..  يعلم  لم  كان  إن  ثابت،  غير  ذلك  نحو  على  الحد  عليه  يقام  ومن  المصنف :  (٦) في 

 .٢٥٧/٣١ - ٢٥٨ المصنف،  الكندي :   .١٨٥/١٦ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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المشركين : أطفال  على  الصالة  باب ٣٨ -]   (٣٥٠/٢ - ٣٥١ [(م ٨٧٥، 
أبويه  بين  الطفل  كان  إذا  والشافعي :  أبي سليمان،  حماد بن  قال(١)  [* ش] : 
أبو ثور  وحكى  عليه.  ُصلي  كذلك  يكن  لم  وإن  عليه،  ُيصلَّ  لم  مشـركان  وهما 
أو  أحدهما،  أو  أبويـه  مع  سـبي(٢)  إذا  أبو ثور :  وقـال  الكوفي.  عن  القـول  هـذا 
جلب  فيمن  الشعبي  وقال  عليه.  ُيصلَّ  لم  اإلسالم  يختار  أن  قبل  مات  ثم  وحده، 

يصلى(٣). فال  يصل  لم  وإن  عليه]،  فصل  صلى  [إن  الرقيق : 
فيخرج  للمسلمين  رق  يلحقهم  لم  ما  المشـركين  أوالد  أما  أبو سـعيد :  قال 
المسـلمون،  سـباهم  إذا  وأما  عليهم.  يصلى  ال  أنـه  االتفاق :  بمعنـى  ـ عنـدي ـ 
فأحسـب  طفل؛  وهو  ميت  منهم  فمات  يقسـموا،  ولم  الغنيمة،  جملة  في  وكانوا 
الصالة  يوجب  الحكم  بل  ذلك،  صحة  لي  يبين  وال  اختالفا،  عليه  الصالة  في  أن 
ووقع  قسموا  إذا  وأما  المسلمين.  جملة  أو  اإلسالم،  حكم  عليه  يعلق  ألنه  عليه؛ 
يلحق  وال  والطهارة،  الصـالة  معنى  في  له  تبـع  فهو  بعينه  المسـلمين  من  ألحـد 
الحر  حكم  عنه  زال  قد  ألنه  كالهما؛  أو  أبويه  أحد  معه  كان  أبويه،  حكم  حكمه 

باإلسالم(٤). الملك  حكم  له  وثبت  الرق،  إلى 

اإلنسان : أعضاء  من  عضو  على  الصالة  باب ٣٩ -]   (٣٥١/٢ [(م ٨٧٦، 
وأحمـد  الشـافعي،  كان  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
الخطاب  عمر [بن  عن  وروينا  اإلنسان.  أعضاء  من  العضو  على  يصلى  [يقوالن] : 

إلخ.  والشافعي..  أبي سليمان  وأحمد بن  أبو بكر  قال  (ومنه) :  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  وحده..  نشأ  أو  أحدهما  أو  أبويه  مع  نشأ  إذا  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

والمصنف :  الشـرع  بيان  وفي  عليه.  تصل  فال   : (٤١٠/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٣) هكذا 
عليه.  يصل  فال 

 .٩٣/٣١ المصنف،  الكندي :   .٦١/١٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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رؤوس  من  رؤوس  على  صلى  أنه  أبي عبيدة  وعن  بالشام.  عظام  على  صلى  أنه] 
يوارى.  يوجد :  العضو  فـي  األوزاعي  وقال  عنهما.  ذلـك  يصح  وال  المسـلمين. 
يد،  على  يصلى  ال  [وقال] :  مالك،  قـال  وبه  البدن.  على  صل(١)  الشـعبي :  وقـال 
البدن،  يوجد  لم  إذا  الرأي،  أصحاب  قول  هذا  رجل.  علـى  وال  رأس،  علـى  وال 

عندهم. عليه  وصلي  وكفن،  غسل  الرأس  وفيه  البدن  نصف  وجد  وإذا 
االختالف؛  هذا  من  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ووجد  رأسه  يوجد  لم  وإذا  عليه،  صلي  رأسه  الميت  من  وجد  إذا  قال :  من  فقال 
وال  بدنه،  سـائر  وجد  إذا  عليه  يصلى  قال :  من  وقال  عليه.  يصلَّ  لم  بدنه  سـائر 
على  يصلى  كما  منه  العضو  على  يصلى  قال :  من  وقال  منه.  العضو  على  يصلى 

األعضاء. متفرق  هو  وإنما  اإلسالم،  حكم  له  ثبت  إذا  كله  وهذا  بدنه. 
أنه  يعرف  حتى  قال :  من  فقال  مسلم؟  غير  أم  هو  أمسلم  يعرف  لم  إذا  وأما 
أهل  من  أنه  ويعـرف  رأسـه  يوجد  حتى  عليه  يصلى  ال  قـال :  من  وقـال  مسـلم. 

خاصة. للمسلمين  الوالية  بمعنى  عليهم  الصالة  إنما  ألنه  اإلقرار؛ 
به  أحق  فهو  مسـلمًا  كان  فأيهما  مسـلم  أبويه  وأحـد(٢)  المولـود،  مـات  وإذا 

فيه(٣). لآلخر  حق  وال  وميراثه، 

القبر : على  الصالة  باب ٤٠ -]   (٣٥٢/٢ [(م ٨٧٧، 
قبر»،  على  «صلى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
واألوزاعي،  سيرين،  وابن  وعائشة،  األشعري،  موسى  وأبو  عمر،  ابن  قال  وبهذا 

صلى.  والمصنف :  الشرع  بيان  وفي  يصلى.   : (٤١١/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
المصنف.  كتاب  في  موجودة  غير  فيه)  مات...لآلخر  (وإذا  والعبارة  وإحدى.  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٢٥٦/٣١ - ٢٥٧ المصنف،  الكندي :   .١٩١/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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يصلي  أن  قرظة(١)  أمر  أنه  أبي طالب  علي بن  عن  روينا  وقد  وأحمد.  والشافعي، 
عليه  يصلى  أن  قبـل  دفن  إذا  النعمان :  وقـال  مرة.  عليها  صلـي  قد  جنـازة  علـى 
تعاد  ال  والنعمان :  ومالك،  والنخعي،  الحسن(٢)،  ابن  قال  وبه  القبر.  على  صلي 

الميت. على  الصالة 
إذا  االختالف،  هذا  نحو  أصحابنا  قـول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
المعاني  مـن  لمعنى  أو  لنسـيان،  عليه  يصـل  لم  إذا  وأمـا  عليـه،  صلـي  قـد  كان 
فالصالة  كان  فحيث  وإال  ذلـك،  أمكن  إذا  القبر  علـى  ويصلى  الزمـة،  فالصـالة 

إليه(٣). بها  قصد  إذا  عليه 

القبر : على  ُيصلى  إليها  التي  المدة  باب ٤١ -]   (٣٥٢/٢ - ٣٥٣ [(م ٨٧٨، 
إلى  [عليه]  يصلى  يقول :  حنبل  أحمد بن  كان  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
ثالثة  وإلى  سفر،  من  للغائب  شهر  إلى  عليه  يصلى  إسحاق :  وقال   /١٥٤/ شهر. 
ثالث.  وبين  بينهم  ما  عليه  صلى  عليه  يصلي  أن  نسي  إذا  النعمان :  وقال  للحاضر. 

قبره. على  فصلت  بشهر  أخيها  موت  بعد  قدمت  أنها  عائشة  عن  روينا  وقد 
يمنع  فال  القبر  بعد  عليه  الصالة  ثبتت  إذا  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  وقال 
التخيير،  بمعنى  عليه  الصالة  فإنما  عليه  صلي  قد  كان  فإن  بعد،  وال  قـرب  ذلـك 
بمعنى  ذلـك  في  ومـا  واحدة،  صـالة  عليه  فيصلـى  عليـه  صلـي  يكـن  لـم  وإن 

التحسن(٤)(٥).

فضة.  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  الحسن..  قال  وبه  وغيره :  الشرع  وبيان   (٤١٣/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

 .٤٩٨/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي :   .٢٢١/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٥٤/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
التخيير.  المصنف :  من  الثاني  الموضع  (٤) في 

 .٢٦٧ - ٢٦٨  ،٢٢٢/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٥٤/١٦ - ١٥٥ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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ركبانا ً: الجنائز  على  الصالة  باب ٤٢ -]   (٣٥٣/٢ [(م ٨٧٩، 
ركبانًا.  الجنائز  على  يصلوا  أن  لهم  يخير  ال  يقول :  أبو ثور  كان(١)  [* ش] : 
يجزئهم،  أن  القياس  الحسـن :  ابن  وقال  والكوفي.  الشـافعي،  عن  ذلك  وحكي 

باإلعادة. وآمرهم  أستحسن  ولكن 
اإلعادة  لهـم  أحببت  ركبانـًا(٢)  صلـوا  إن  إنهـم  ـ عنـدي ـ  أبو سـعيد :  قـال 
ذلك،  في  فعلهـم  صواب  ـ عندي ـ  يبعـد  لم  وإن  الصـالة،  فضل  فـي  للمبالغـة 

اهللا(٣). شاء  إن  حسن  ـ عندي ـ  القولين  وكال 

المسجد : في  الجنائز  على  الصالة  باب ٤٣ -]   (٣٥٣/٢ - ٣٥٤ [(م ٨٨٠، 
في  عليهما  صلي  وعمر(٤)  بكر،  أبا  أن  روينا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
المسجد،  في  عليها  يصلى  ال  مالك :  وقال  وإسحاق.  أحمد،  قال  وبه  المسجد، 

المسجد. في  الجنائز  وضع  وكره  المكان،  يتضايق  أن  إال 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  المسجد،  في  الجنائز  على  يصلى  أبو بكر :  قال 

المسجد». في  بيضاء  سهيل بن  على  «صلى 
أمر  في  النص  بمعنـى  أصحابنا  قول  فـي  جاء  أنه  أعلم  لـم  أبو سـعيد :  قـال 
إذا  الميت  ألن  جائز؛  أنه  معي  ولكنه  بشـيء،  الميت  على  المسـجد  في  الصالة 
فال  طاهرًا  كان  فـإذا  طاهر؛  إنه  قولهـم :  بعض  ففي  القبلة  أهـل  مـن  وكان  طهـر 

عن  ذلك  وحكي  يجيزهم...ركابًا.  كان  قال  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  الشعبي.. 

ركابًا.  الشرع :  بيان  (٢) في 
 .٢٢٢/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٥٥/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

إلخ.  المسجد..  في  الجنازة  على  صلى  وغيره  الصديق  بكر  ..أبا  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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أمكن  إذا  المسـجد  في  أفضلها  والصـالة  المسـجد،  في  إدخاله  لكراهيـة  معنـى 
الذكر(١)(٢). جمع  كذلك  ذلك، 

القبور : بين  الجنائز  على  الصالة  باب ٤٤ -]   (٣٥٤/٢ [(م ٨٨١، 
وسط  سلمة  وأم  عائشة،  على  صلوا  أنهم  نافع  ذكر  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
ذلك  وفعل  عمر.  ابن  ذلك  وحضـر  أبو هريرة،  عائشـة  على  صلى  البقيع،  قبـور 
الصالة  طائفة  وكرهت  القبور.  بين  الصالة  سيرين  ابن  وكره  عبد العزيز،  عمر بن 
وعبد اهللا بن   /١٥٠/ عبـاس،  وابـن  علـّي،  عـن  [ذلـك]  وروينـا  المقابـر،  فـي 
ثور.  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  والنخعي،  عطاء،  قال  وبه  عمـرو(٣)، 
عنه  وحكى  به.  بأس  ال  قال :  أنه  عنه  القاسم  ابن  فحكى  مالك؛  عن  فيه  واختلف 

أحبه. [ال]  قال :  أنه  غيره 
كلها  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «األرض  لقول  مكروهة؛  المقابر  في  الصـالة  أبو بكر :  قـال 

والحمام». المقبرة  إال  مسجد(٤) 
في  للصالة  الكراهية  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
يفسـد  ال  من  ومنهم  المكتوبة.  وهـي  فيها،  الصـالة  يفسـد  من  فمنهـم  المقبـرة؛ 
الستقبال  صالتهم  فساد  معي  يخرج  وإنما  القبر.  على  المصلي  يكن  لم  ما  ذلك، 
وفي  المصلي.  اسـتقبل(٥)  كما  معهم  الصـالة  قطع  في  قولهم  معنـى  في  القبـور 

ولعل  القبر.  على  الصالة  في  المسائل  ذكر  جميع  كذلك  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (١) هكذا 
الذكر.  جميع  كذلك  الصواب : 

 .٢٢٢/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٥٥/١٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
(٣) هكذا في اإلشراف. وفي األوسط (٤١٧/٥) : وعبد اهللا بن عمر. وفي بيان الشرع وغيره : وابن عمر.

إلخ.  إال..  وطهور  مسجد  وغيره :  الشرع  بيان  (٤) في 
إلخ.  قولهم..  معنى  هو  المصلي  يستقبل  كما  المصنف :  (٥) في 
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من  الفريضة،  صالة  يقطع  كما  شـيء،  الجنائز  صالة  يقطع  ال  إنه  قولهم :  معنى 
هنالك،  تامة  فصالتهم  المعنـى  هذا  ثبت  فإذا  المصلي؛  قـدام  نجاسـة  وال  ممر، 

أحسن(١). ـ عندي ـ  كان  المقبرة  غير  في  الصالة  أمكن  وإن 

والمرأة : الرجل  من  اإلمام  موقف  باب ٤٥ -]   (٣٥٥/٢ [(م ٨٨٢، 
قام  أين  يبالي  ال  الحسن  كان  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
أو  كان  رجل  الصـدر  بحيال  يقوم  الرأي :  أصحـاب  وقال  والمرأة.  الرجـل  مـن 
المرأة  من  يقوم  أحمد :  وقال  الرجل.  صدر  يلي  مما  يقوم  الثوري  وكان  امرأة(٢). 

صدره. [عند]  الرجل  ومن  وسطها، 
القول  هذا  روينا  الرجل»،  رأس  وعند  وسطها  المرأة  من  «يقوم  أبو بكر :  قال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. عن 
أن  يأمرون  إنهم  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
صدره،  يلي  مما  وسـطه  حيال  من  الرجل  جنازة  علـى  اإلمام(٣)  المصلـي  يقـوم 
وإذا  األدب،  معنى  على  ـ عندي ـ  هذا  ويخرج  الصدر.  يلي  مما  المـرأة  وعلـى 
اسـتقبله،  فقد  اسـتقبله  حيثما  من  منـه(٤)  يخرج  ولم  الميـت  المصلـي  اسـتقبل 

عليه(٥). وصلى 

الشـقصي :   .٢١٤/٣١ - ٢١٥ المصنف،  الكنـدي :   .١٥٠/١٦ - ١٥١ الشـرع،  بيان  (١) الكنـدي : 
 .٤٩٧/٣ الطالبين،  منهج 

بيان  وفي  امرأة.  أو  كان  رجًال  الصدر  بحيال   : (٤١٨/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٢) هكذا 
امرأة.  أو  كان  الرجل  الرجل،  صدر  بحيال  وغيره :  الشرع 

المصنف.  من  الثاني  الموضع  في  موجودة  غير  (اإلمام)  (٣) كلمة 
استقبله.  حيثما  من  يخرج  ولم  المصنف :  من  الثاني  الموضع  (٤) في 

 .٢٢٩ - ٢٣٠  .٢٢٣/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٤٣/١٦ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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جنائز  على  الرجـال  جنائـز  تقديـم  بـاب ٤٦ -]   (٣٥٥/٢ - ٣٥٦ [(م ٨٨٣، 
اجتمعن : إذا  النساء 

الرجال  جنائز  اجتمعت  إذا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
عن  القول  هذا  روينا  ذلك،  أمام  والنسـاء  اإلمام،  يلون  الرجال  جعل(١)  والنسـاء 
والحسـين،  والحسـن،  عباس،  وابن  عمر،  وابن  أبي طالب،  وعلي بـن  عثمـان، 
وسـعيد بن  قتادة،  وأبي  الخـدري،  سـعيد  وأبي  هريرة،  وأبـي  ثابـت،  وزيد بـن 
ومالك بن  األنصاري،  ويحيى  والزهري،  وعطاء،  والنخعي،  والشعبي،  المسيب، 
الحسن،  وقال  الرأي.  وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  والثوري،  أنس، 

القبلة. يلي  مما  والرجال  اإلمام،  يلي  مما  النساء  يجعل  وسالم :  والقاسم، 

الرجال(٢)  وعلى  حدة،  على  المـرأة  على  يصلى  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيـه 
فيه. شك  ال  هذا  وقال :  مغفل(٣)،  عبد اهللا بن  هذا  فعل  حدة،  على 

وأبو  عبـاس،  ابن  ذكرها  التـي  ـنَّة  للسُّ أقول؛  األول  بالقـول  أبو بكـر :  [قـال 
نَّة]. السُّ هي  قالوا :  قتادة،  وأبو  سعيد،  وأبو  هريرة، 

جميعًا  القوليـن  معنى  أصحابنـا  قول  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
التقديم  يرى  وبعضهم  القبلة.  إلى  يقدم  ما  التقديم(٤)  أن  يرى  فبعضهم  األوليـن؛ 
قولهم :  بعض  في  يخرج  أنه  ومعي  ذلك.  في  معنى  ولكل  اإلمام.  إلى(٥)  قرب  ما 
صالة  المصلي  عليهن  وصلى  كان،  كيفما  صفًا،  صففن  اجتمعن  إذا  الجنائـز  إن 

إلخ.  اإلمام..  نحو  الرجال  جعلت  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
الرجل.  والمصنف :  الشرع  وبيان   (٤٢٢/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

معقل.  ابن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
يقدم.  أن  المصنف :  وفي  تقديم.  أن  الشرع :  بيان  (٤) في 

المصنف.  في  موجودة  غير  (إلى)  (٥) كلمة 
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حدة(١)  على  واحدة  كل  على  صلى  وإن  بعـض،  على  بعضها  تقـدم  وال  واحـدة، 
من  تخفيف(٢)  نحبـه  هذا  وإنما  أصاب،  قد  أنـه  ذلك  بمعنى  ذلك  في  شـك  فـال 

وعليهم(٣). المصلين 

يختلطون : والمشركين  المسلمين  قتلى  باب ٤٧ -]   (٣٥٦/٢ [(م ٨٨٤، 
والمشـركين  المسـلمين  قتلى  اختلـط  إذا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
ابن(٤)  وقال  الشـافعي.  قال  هكذا  المسـلمين،  على  بالصالة  ونوي  عليهم،  صلي 
وإن  عليهم،  يصل  لم  المسلمين  من  رجل  وفيهم  كفارًا  الموتى  كان  إن  الحسن : 

عليهم. الصالة  استحسن  واالثنين  الكافر(٥)  فيهم  مسلمين  كانوا 
أقول. الشافعي  بقول  أبو بكر :  قال 

على  يصلى  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
المسلم، وال يدع الصالة عليه، ولو كان واحدًا في جماعة صلي على الجماعة 
وال  يجمعوا  أن  الفصل  هذا  في  وأحب  المسـلم،  على  بالصالة  وقصد  كلهم، 
على  الصالة  وقعت  قد  فتكون  حياله،  على  منهم  واحد  كل  يفرد  وال  يفرقـوا، 
المسـلم  على  بالصالة  قصدهم  وإنما  ذلك  فعلـوا  فإن  مشـرك،  على  االنفـراد 
مـن  هـذا  ألن  اهللا؛  شـاء  إن  ـ عنـدي ـ  الصحيـح  علـى  قولهـم  معنـى  خـرج 

االحتياط(٦).

حياله. المصنف :  (١) في 
عليهم.  المصلين  من  تخفيف  هذا  ..وإنما  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٢) هكذا 

 .١٧٠/٣١ - ١٧١ المصنف،  الكندي :   .١١٨/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
أبو.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

عليهم.  الصالة  يستحب  كافر  ..فيهم  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
 .٢٤٤/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٧٩/١٦ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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الجنائز : على  للصالة  التيمم  باب ٤٨ -]   (٣٥٧/٢ [(م ٨٨٥، 

على  للصـالة  التيمـم  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
والنخعي،  وسـالم،  وعطـاء،  الشـعبي(١)،  فكان  فواتهـا؛  خـاف  إذا  الجنـازة 
وربيعة،  األنصـاري،  ويحيى  إبراهيـم،  وسـعيد بن  والزهـري،  [وعكرمـة]، 
وأصحاب  وإسـحاق،  واألوزاعـي،  الثــوري،  وسـفيان  سـعد،  والليث بـن 
وأحمـد،  والشـافـعي،  مـالك،  وكان  عليها،  ويصلي  يتيمم  يقولـون :  الرأي 
أن  وهو :  ثالـث،  قول  وفيـه  بتيمـم.  عليهـا  يصـلى  ال  يقولـون :  ثـور  وأبـو 
قول  هذا  سـجود.  وال  ركوع  فيهـا  ليس(٢)  طهـارة،  غير  على  عليها  يصلـي 

الشعبي.

أقول(٣). مالك  بقول  أبو بكر :  قال 

إذا  يتيمم  أن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ويخرج  للفوت.  العـذر  معنى  من  فهـذا  الجنازة،  علـى  الصالة  فوت  خـاف 
لثبوت  الماء؛  يجد  كـان  إذا  بطهارة  إال  عليها  يصلي  ال  إنه  قولهم :  معنى  في 
في  يخرج  أنه  أعلم  وال  تام.  طهور  على  إال  القرآن  يقرأ  ال  إنه  منهم :  القول 
من  ذلك  بمنع  معنـى  وال  طهارة،  وال  تيمـم  بغير  عليها  يصلـي  إنـه  قولهـم : 

الماء(٤). وجود  موضع  في  التيمم  ثبت  إذا  عليها  الدخول 

الشافعي.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  ركوع..  فيه  ليس  لشيء  ..طهارة  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

الصالة  تفوته  أن  خشي  من  المتيمم  باب ٣٤ -  رقم ٢٢٠،  المسألة  في  المسألة  هذه  تقدمت  (٣) قد 
الجنازة.  على 

 .١٧٩/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٢٣/١٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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األحـرار  ((جنائـز  مسـائل  بـاب ٤٩ -]   (٣٥٧/٢ - ٣٥٨ [(م ٨٨٦ - ٨٨٧، 
أخرى)) : جنازة  جاءت  ثم  الجنازة  صالة  في  ُشِرع  إذا  والعبيد. 

نحفظ  من  كل(١)  أبو بكـر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [م ٨٨٦]  [* ش] : 
منهما  اإلمام  يلـي  الذي  أن  اجتمعا  إذا  والعبـد  الحر  أن  [يرى]  العلـم  أهـل  مـن 
الثوري،  قـال  وبه  والنخعـي،  والشـعبي،  علـّي،  عـن  القـول  هـذا  روينـا  الحـر. 

وإسحاق. وأحمد،  والشافعي، 
عليها  فكّبرَت  جنازة  على  صليَت  إذا  يقول :  الثوري  سـفيان  وكان  [م ٨٨٧] 
ثم  األولى،  علـى  صالتك  فتمم  أخرى  بجنـازة  أُتَِي  ثـم  تكبيرتيـن(٢)،  أو  تكبيـرة 
وقال  الرأي.  وأصحاب  والشـافعي،  مالك(٣)،  مذهب  هكذا  األخرى.  على  صل 
يكّبر  أحمد :  وقال  حملت.  واحدة  على  تكبيرات  أربع  تمت(٤)  كلما  األوزاعي : 

سبع. على  يزيد  وال  يقطع،  ثم  سبع  إلى 
معنى  والعبد  الحر  اجتماع  في  أصحابنا  قول  في  يخرج  إنه  أبو سـعيد :  قال 
العبيد  علـى  الحر  يقـدم  أن  قولهـم :  معنـى  وثبـوت  والرجـل،  المـرأة  اجتمـاع 
مما  منهم  التقديم  يرى  فمن  بعضًا،  بعضهـم  والصبيان  بعضًا،  بعضهم  البالغيـن، 
التقديم  يرى  ومن  العبـد(٥).  ثم  الصبي،  الحر  ثم  البالـغ،  الحر  يقدم  القبلـة  يلـي 
صالة  ميت  كل  في  يثبت  أن  قولهم :  معنى  في  يخرج  فكذلك(٦)  اإلمام  يلي  مما 
فإذا  اجتمعوا،  إذا  الموتى  على  الصالة  اجتماع(٧)  في  تكبيرات  أربع  وهـي  تامـة، 

عنه.  نحفظ  من  كل  أجمع  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
اثنتين.  أو  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

مالك.  أنس بن  مذهب  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
كبر.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

العبد.  ثم  الصبي،  الحر  ثم  البالغ،  العبد  ثم  البالغ،  الحر  ..يقدم  المصنف :  (٥) في 
وكذلك.  الشرع :  بيان  (٦) في 

واجتماع.  الشرع :  بيان  (٧) في 
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تكبيرات  أربع  على  صالته  قطع  فإن  ثان؛  بميت  أوتي  ثم  نيته،  على  تكبيـرة  كبـر 
ما  معنى  على  ذلك  حسـن  تكبيرات،  بأربع  الثاني  على  الصالة  اسـتقبل  باألولى 
أربعًا،  منهن  واحدة  كل  على  كّبر  فقد  جميعًا،  الميتين  على  خمسًا  كبر  وإن  قال. 
سـتًا؛  فكّبر  بالثاني   /١١٩/ أوتي  ثم  تكبيرتين،  كبر  إن  وكذلك  اجتمعـت.  وقـد 
واحدًا  الموتى  من  ذكر  فيمـن  الترتيب  معنى  ـ عندي ـ  يخرج  النحو  هـذا  فعلـى 
أتم  قد  كان  فإذا  منهم،  األولين(١)  أو  األولى،  على  الصالة  يتم  لم  ما  واحد،  بعد 

تكبيرات(٢). بأربع  جديدة  صالة  الحادث  على  يستقبل  أن  أعجبني  الصالة 

مكتوبة : وصالة  تحضر  الجنازة  باب ٥٠ -]   (٣٥٨/٢ [(م ٨٨٨، 
فقال  مكتوبة؛  وصالة  حضرت  جنازة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
[وقتادة]،  سـيرين،  وابن  المسـيب،  سـعيد بن  قول  هذا  بالمكتوبـة،  يبـدأ  قـوم : 

فيه. البصري  الحسن  عن  اختلف  وقد  الحسن.  [ابن]  و  وإسحاق، 
بالمكتوبة. يبدأ  أبو بكر :  قال 

في  االختالف  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
المخاطبة  معنى  وأما  األمور.  من  الخصـوص  على  يقع  االختالف  ولعل  ذلـك، 
ورجى  ضرر  الميت  على  خيف  وإن  بالمكتوبة،  يبدأ  أن  فيوجب  التعبد  أمـر  فـي 
وذلك  الخاص،  معنى  فـي  الميت  على  بالصالة  ويبدأ  المكتوبة،  فتؤخـر  فسـحة 
نحو  جنازة  حضر  أنه  زيد 5  جابر بن  عن  روي  وقد  هذا.  غير  عذر  وجب  إذا 
أن  خشي  أنه  وذلك  تكبيرات،  ثالث  عليها  يكبر  أن  اإلمام  فأمر  الشمس،  مغيب 
حتى  الجنازة  تأخير  يحـب  ولم  األربع،  يكبر  أن  قبـل  شـيء  الشـمس  من  يغيب 

واألولين.  المصنف :  (١) في 
 .١٧٢/٣١ - ١٧٣ المصنف،  الكندي :   .١١٩/١٦ - ١٢٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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قيل  لمعنى  ثالثًا  يكبر  أن  عنده  العذر  فأوجب  الصالة،  يستقبل  ثم  الشمس  تغيب 
الحجاج  لك  قال  إن  فقال :  الحجاج،  أخاف  فإني  اإلمام :   /١٥١/ له  فقـال  لـه، 

جابر(١). أمرني  له :  فقل  شيئًا 

IRÉæédG ≈∏Y IÓ°üdG áØ°U [ÜGƒHCG] (2)´ÉªL

الجنائز : على  بالصفوف  األمر  باب ٥١ -]   (٣٥٩/٢)]
«صلى  قال :]  أنه  عبد اهللا  جابر بن  [عن  ثبت  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 

الثالث(٣)». أو  الثاني  الصف  في  فكنت  النجاشي  على  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

على  التكبير  في  اليدين  رفع  بـاب ٥٢ -]   (٣٥٩/٢ - ٣٦٠ [(م ٨٨٩ - ٨٩٠، 
الجنازة :

الجنازة(٤)  على  المصلي  أن  على  العلم  أهل  عوام  أجمع  [م ٨٨٩]  [* ش] : 
[يكبرها]. تكبيرة  أول  في  [يديه]  يرفع 

عمر  ابن  فـكان  التكبير؛  سـائر  في  اليدين  رفـع  فـي  واختلفـوا(٥) :  [م ٨٩٠] 
عبد العزيز،  وعمر بـن  عطـاء،  قـال  وبـه  الجنائـز،  علـى  تكبيـرة  كل  فـي  يرفـع 
والشـافعي،  واألوزاعي،  والزهـري،  أبي حازم،  وقيس بـن  عبد اهللا،  وسـالم بن 
طائفة :  وقالت  مالك.  عن  فيه  واختلف  راهويه،  وإسحاق بن  حنبل،  وأحمد بن 

 .٢١٥/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٥١/١٦ - ١٥٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .(٤٢٦/٥) األوسط  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٢) بداية 

الثالث.  أو  الصف  في  الثاني  ..فكنت  المصنف :  (٣) في 
الجنائز.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

وفيه  تفصيًال،  وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  من  منقول  اإلشـراف  (٥) نص 
الشرع.  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم 
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سـفيان  قول  هذا  ذلك.  بعد  يرفع  ال  ثم  الصالة،  من  تكبيرة  أول  في  يديـه  يرفـع 
الرأي. وأصحاب  الثوري، 

/١٤٣/ أقول.  األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 
االتفاق :  بمعنى  أصحابنـا  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وال  ذلك،  جميع  في  الجنائز  على  الصالة  في  التكبير  في  أيديهم  يرفعون  ال  إنهم 
في  عذر  من  إال  اليدين  رفع  بمعنى(١)  ذلك  كراهية  ـ عندي ـ  ويخرج  به،  يأمرون 
بعضهم  [ليقتدي](٣)  أيديهم  رفعوا  فإذا  الجنازة(٢).  صالة  معنى  ثبوت  على  ذلك 
وإنما  بالحدود،  فصول  وال  سجود،  وال  ركوع  فيها  ليس  ألنه  التكبير،  في  ببعض 
التكبير؛  يسمع  ال  من  وفيهم  كثيرًا  الناس  كان  فربما  واحد،  صعيد  في  تكبير  هي 
في  بالحسـن  أشـبه  ـ عندي ـ  ذلك  كان  يشـبهه  لما  أو  المعنى  لهـذا  فعلـوا  فـإن 

خاصة(٤). الجنازة  صالة 

الجنائز.  علـى  التكبيـر  عـدد  بـاب ٥٣ -   (٣٦٠/٢ - ٣٦٣ [(م ٨٩١ - ٨٩٣، 
على  المرء  يكبرهـا  تكبيرة  أول  بعـد  وبحمدك  اللهم  سـبحانك  قول  بـاب ٥٤ - 

الجنازة] :
علـى  «صلـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه)(٥) :  [* ش] : 

أربعًا». وكبر  النجاشي 

لمعنى.  المصنف :  (١) في 
صالة  معنى  ثبوت  على  ذلـك  في  جائز  ـ عندي ـ  العذر  ومـن  عذر،  من  ..إال  المصنـف :  (٢) فـي 

إلخ.  الجنازة.. 
يقتدي.  لمعنى  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 

 .٢٢٣/٣١ - ٢٢٤ المصنف،  الكندي :   .١٤٣/١٦ - ١٤٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
وفيه  تفصيًال،  وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  من  منقول  اإلشـراف  (٥) نص 

الشرع.  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم 
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أبي أوفى،  وابن  ثابت،  وزيد بن  الخطاب 3،  عمر بن  قال  وبـه  [م ٨٩١] 
عامر،  وعقبة بن  هريرة،  وأبو  عازب،  والبراء بن  علي،  والحسـن بن  عمر،  وابن 
واألوزاعـي،  الثـوري،  وسـفيان  أبي ربـاح،  وعطاء بـن  الحنفيـة،  ومحمد بـن 

راهويه. وإسحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  والشافعي، 
قوٌل  وفيه  أرقم.  وزيد بن  مسعود،  ابن  قول  هذا  خمسًا.  يكّبر  طائفة :  وقالت 
ابن  وقال  مالك.  وأنس بـن  عباس،  ابن  قول  هـذا  ثالثًا،  يكبر  أن  وهـو :  ثالـٌث، 
ال  أن  وهو :  رابع،  قول  وفيه  واحدة.  فزاد  ثالث،  التكبيرات  كانت  إنما  سيرين : 
وقال  المزني(١).  عبد اهللا  بكر بن  قول  هذا  ثالث،  عن  ينقص  وال  سبع  على  يزاد 
سـادٌس،  قوٌل  وفيه  سـبع.  على  يزاد  وال  أربع،  من  ينقص  ال  حنبـل :  أحمد بـن 
وقال  مسـعود.  عبد اهللا بن  عـن  ذلك  روي  إمامهـم.  كّبر  بمـا  يكّبـروا  أن  وهـو : 
زاد]  ما  أو  أربعـًا،  أو  خمسـًا  الجنازة  [على  اإلمام  كبر  إذا  راهويـه :  إسـحاق بن 
سابع،  قول  وفيه  اإلمام.  تكبير(٢)  إلى  ينتهي  أن  به  المقتدي  لزم  سبعًا  يبلغ  أن  إلى 
بالقول  أبو بكر :  وقال  أبي طالب.  علي بن  عن  ذلك  روينا  سـتًا،  يكّبر  أن  وهو : 

أقول. األول 
في  أربعًا  الجنائز  علـى  التكبير  أن  رأى  من  بعض  اختلـف  وقـد(٣)  [م ٨٩٢] 
قول  هذا  انصرف،  أربع  على  اإلمام  زاد  إذا  طائفـة :  فقالت  خمسـًا؛  يكّبر  اإلمام 
النعمان  وكان  الخامسـة.  يكبر  اإلمام  ذهب  لما  انصرف  فعل،  وكذلك  الثـوري، 

سبع،  على  تزاد  وال  أربع،  من  ينقص  وال  سبع،  على  يزاد  ال  ..أن  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
المزني.  عبد اهللا  أبي بكر بن  قول  هذا  ثالث،  من  ينقص  وال 

إلخ.  اإلمام..  يكبر  أن  ..ينتهي  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
فقال  خمسـًا،  ويكّبر  أربعًا  يكبر  أن  اإلمام  رأي  فـي  اختلف  وقد  والمصنف :  الشـرع  بيـان  (٣) فـي 
وقال  ـّنة.  السُّ وقفـت  حيث  يقـف  مالك،  قـول  وهذا  النعمـان،  قـال  وبـه  ينصـرف،  الثـوري : 
وكان  بمعناه.  راهويـه  إسـحاق بن  وقال  خمسـًا.  اإلمام  كّبر  إذا  خمسـًا  يكّبر  حنبل :  أحمد بن 

إلخ.  وإسحاق..  الثوري 
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حيث  قف  هذا :  في  مالك  وقال  ينصرف.  ثم  ويسـلم  الرابعة  يكّبر  حيث  يقطعه 
الخامس. تكبر  ال  أن  الُسنَّة  وقفت 

قول  هـذا  خمسـًا،  اإلمام  كبر  إذا  خمسـًا  يكبـر  أن  وهـو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
ألحمد  وذكر  يتبعه.  يعني  سبعًا،  أو  ستًا  كّبر  لو  إسحاق :  وقال  حنبل.  أحمد بن 
عن  روي  فقد  خمس  أمـا  فال،  هذا  أما  قال :  ثمانيـًا،  أو  سـبعًا،  أو  سـتًا،  كّبـر  إذا 

أربعًا. نختار  ونحن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
على  «كّبر  أنه  شتى  وجوه  من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  ثبتت  أبو بكر :  قال 

أربعًا». الجنائز 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جاءت  التي  األخبار  في  نجد  لم  أبو بكر :  [قـال  [م ٨٩٣] 
المكتوبة  الصالة  افتتح  أن  بعد  قال  كما  الجنازة،  على  الصالة  افتتح  أن  بعد  قال 

التابعين]. عن  وال  أصحابه،  عن  ذلك  وجدنا  وال  قوالً، 
عند  المرء  يقول  أن  يسـتحبان  راهويه]  وإسـحاق [بن  الثوري،  كان  و [قـد] 
تبارك  وبحمـدك  اللهم  سـبحانك  الجنـازة :  على  الصـالة  من  األولـى  التكبيـرة 

سمعت. ما  فقال :  ألحمد،  ذلك  وذكر  غيرك(١).  إله  وال  جدك  وتعالى  اسمك 
قاله  فإن  األمصار،  علماء  سـائر  كتب  في  ذلك  ذكر  أجد  ولم  أبو بكر :  قال 

عليه. شيء  فال  تركه  وإن  عليه،  شيء  فال  قائل 
على  الصالة  «إن  أصحابنـا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

في  ذلك  نجد  ولم  غيـرك،  إله  وال  ثناؤك  وجـل  جدك  ..وتعالى  والمصنف :  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
عمر  ابن  وكان  يقله،  لم  شاء  وإن  قاله  شاء  إن  المباح  من  وهو  العلم،  أهل  كتب  /١٤٤/سائر 
أرجو  حنبل :  أحمد بن  وقال  ويفعله،  األوزاعي،  وكان  الجنازة،  على  صلى  إذا  بإصبعيه  يشـير 
موجود  إلخ)  يشـير..  عمر  ابن  (وكان  والعبـارة  إلـخ.  أبو سـعيد..  قال  بأسـًا.  به  يكـون  ال  أن 

 .(٤٣٦/٥) األوسط  في  معناها 
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في  كان  فلما  مؤقت،  غير  تكبيرًا  أبي بكر  أيام  وفي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أيام  في  كانت  الجنازة 
أصحاب  جمع  إنه  فقيل :  جامعة،  ُسّنة  وهي  ذلك،  في  االختالف  نظر   3 عمر  أيام 
أصحـاب  إنكـم  وقـال :  شـيء،  علـى  باالجتمـاع  عليهـم  وأشـار  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
اختلفتم  وإن  بعدكـم،  النـاس  اجتمع  شـيء  علـى  اجتمعتـم  فـإذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وهي  قيل.  ما  معنى  على  تكبيرات»(١)  أربع  على  فاجتمعوا  بعدكم.  الناس  اختلـف 
عذر(٢). لمعنى  إال  ينقص،  وال  فيها  يزاد  ال  تكبيرات،  أربع  أصحابنا  قول  في  ثابتة 

الصالة  فـي  الكتـاب  فاتحـة  قـراءة  بـاب ٥٥ -]   (٣٦٣/٢ - ٣٦٥ [(م ٨٩٤، 
األولى(٣) : التكبيرة  بعد  الجنازة  على 

صليت  عوف :  عبد اهللا بن  طلحة بـن  [قال  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
ذلك،  عن  سـألته  سـلم  فلما  الكتاب،  فاتحة  فقرأ  جنازة  على  عباس  ابـن  خلـف 

وحق»]. «ُسّنة  فقال : 

فاستشارهم  الناس  عمر  جمع  قال :  أبي وائل  عن  ـ  له  واللفظ  ـ  أبي شيبة  وابن  عبد الرزاق  (١) روى 
في التكبير على الجنازة فقال بعضهم : كّبر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص خمسًا، وقال بعضهم : كّبر سبعًا، وقال 
عبد الرزاق،  (مصنف  الصـالة  كأطول  تكبيرات  أربع  على  فجمعهم  قـال :  أربعًا،  كّبر  بعضهـم : 
كتاب  أبي شـيبة،  ابن  مصنف   .٤٧٩/٣ رقم ٦٣٩٣،  الجنازة،  على  التكبير  باب  الجنائز،  كتاب 
وروى   .(٤٩٥/٢ رقم ١١٤٤٥،  أربعًا،  كّبر  من  الجنازة  على  التكبير  في  قالوا  ما  بـاب  الجنائـز، 
توفي،  حتى  وأربعًا  وخمسـًا  سـبعًا  يكّبر  كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  النخعي  إبراهيم  عن  شـبة  ابن 
إنكم  قال :  اختالفهم  فرأى  عمر 3  ولي  فلما  أبي بكر 3 ،  والية  في  ذلك  على  الناس  وكان 
بعدكم،  من  به  يأخذ  رأي  على  فأجمعوا  بعدكـم  الناس  اختلف  اختلفتم  إن  محمد  أصحـاب  يـا 
ما  ويرفضوا  به  فيأخذوا  قبض  حتى  رسـول اهللا  عليها  كّبر  جنازة  آخر  ينظروا  أن  على  فاجتمعوا 
أخبار  شبة :  (ابن  بذلك  فأخذوا  تكبيرات  أربع  النبي  عليها  كّبر  جنازة  آخر  فكانت  ذلك،  سوى 

 .(٣٩٠/١ رقم ١٢٣٠،  الجنائز،  على  التكبير  على  الناس  عمر 3  جمع  باب  المدينة، 
 .٢٢٤/٣١ - ٢٢٦ المصنف،  الكندي :   .١٤٤/١٦ - ١٤٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إال  إليه  نلتفت  لم  الشرع  بيان  في  عما  بسيط  اختالف  وفيه  األوسط،  من  منقول  اإلشراف  (٣) نص 
المعنى.  يفسد  فيما 
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عباس  ابن  فكان  الجنازة؛  على  الصالة  في  الكتاب  فاتحة  قراءة  في  واختلفوا 
[ذلك]  وروي  قرأها.  أنه  مسعود  عبد اهللا بن  عن  وروينا  ـنَّة،  السُّ من  ذلك  يقول : 
حنبل،  وأحمد بـن  الشـافعي،  قـال  وبـه  عميـر،  وعبيد(١) بـن  الزبيـر،  ابـن  عـن 

راهويه. وإسحاق بن 
وطاووس،  أبي رباح،  ابن  قول  هذا  قراءة،  فيها  ليس  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
الشـعبي،  وعامر  جبير،  وسـعيد بن  المسـيب،  وسـعيد بن  سـيرين،  ومحمد بن 
وأصحاب  الثـوري،  وسـفيان  أنس،  ومالك بن  وحمـاد(٢)  والحكـم،  ومجاهـد، 
الحسـن بن  عن  روينا  وقـد  هريرة،  وأبـي  عمر،  ابـن  عـن  ذلـك  وروي  الـرأي. 
ثالث  الكتاب  فاتحة  قراءة  الجنازة  على  الصالة  في  قال :  أنه  أبي طالب  علي بن 
عن  وروينا(٣)  حوشـب.  وشـهر بن  سـيرين،  محمد بن  عن  ذلك  وروي  مرات، 
عن  وروينا  مرات.  ثالث  الكتاب  بفاتحة  الجنازة  على  قرأ  أنه  البصري  الحسـن 
األولى  التكبيرة  في  الكتاب  بفاتحة  فقرأ  جنازة  على  صلى  أنه  مخرمة  المسور بن 
صالة  هذه  تكون  أن  أجهل  ال  قال :  فرغ  فلما  صوته،  بها  ورفع  قصيرة،  [وسورة 

قراءة. فيها  أن  أعلمكم  أن  أردت  ولكني  عجماء، 
بفاتحة  قرأ  وإن  الكتـاب،  بفاتحة  األولـى  التكبيرة  بعـد  يقرأ  أبو بكـر :  قـال 

فحسن]. قصيرة  وسورة  الكتاب 
معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
األولى،  التكبيرة  بعد  مرتين  الجنازة  صالة  في  الكتاب  فاتحة  قراءة  من  االتفاق، 
في  /١٤٥/يخرج  أنه  ومعي  اختالفًا.  ذلك  في  أعلم  وال  الثانية،  التكبيرة  وبعد(٤) 

عمير.  وعقبة بن  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  ومالك..  وحامد  عتبة  والحسن بن  ..ومجاهد  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  وروينا..  تكبيرة.  في  الكتاب  فاتحة  اقرأ  البصري :  الحسن  وقال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
الثانية.  التكبيـرة  وبعد  الكتاب  فاتحـة  قراءة  بعد  األولـى،  التكبيرة  بعـد  ..مرتين  األصـل :  (٤) فـي 

أثبتناه.  ما  الصواب  أن  والظاهر 
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كله  ذلك  ترك  فإن  ناسـيًا؛  الكتاب  بفاتحة  فيها  اإلمام  يقرأ  لم  إن  قولهم :  معاني 
في  قرأها  وإن  اإلعادة،  عليه  وكان  عندهـم،  الصالة  تقع  لم  شـيئًا  فيها  يقرأ  ولـم 
تامة  صالته  إن  قولهم :  بعض  وفي  صالته.  تمت  مرة  آخر  في  وتركهـا  مـرة  أول 
قد  كان  عامدًا  تركها  لو  إنه  قولهم :  بعض  في  أنه  وأحسب  نسيها.  إذا  حال  على 

عليه(١). إعادة  وال  نَّة  السُّ أخطأ 

الجنازة : على  الصالة  في  الدعاء  باب ٥٦ -]   (٣٦٥/٢ - ٣٦٦ [(م ٨٩٥، 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  صالة  كانت  كيف  عائشة  سألت  أبو سـلمة :  قال(٢)  [* ش] : 
وغائبنا،  وشـاهدنا  وميتنا،  لحينا  اغفر  يقول :  «اللهم  كان  فقالت :  الميـت؟  علـى 
ومن  اإلسالم،  على  فأحيه  منا  أحييته  من  اللهم  وأنثانا،  وذكرنا  وكبيرنا،  وصغيرنا 

الثوري. سفيان  قال  وبه  اإليمان».  على  فتوفه  منا  توفيته 
قال :  «اللهم  الميت،  على  صلى  إذا  كان  أنه  الصديق،  أبي بكر  عن  روينا  وقد 

رحيم». غفور  والرب  عظيم  والذنب  والعشيرة،  واألهل  المال  إليك  أسلمه 
أصبح  «اللهم  الجنائـز :  على  يقـول  كان  أنه  الخطاب  عمر بـن  عـن  وروينـا 
من  تخلى  قـد  ـ  عبدك  أمسـى  قـال :  مسـاء،  كان  وإن  صباحـًا،  كان  إن  ـ  عبـدك 

 .٢٢٦/٣١ - ٢٢٧ المصنف،  الكندي :   .١٤٥/١٦ - ١٤٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
صالة  عن  سئلت  أنها  عائشـة  عن  روينا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٢) في 
وشـاهدنا  وميتنا  لحينا  اغفر  قال :  «اللهم  قالت:  كانـت؟  كيف  الميت  علـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ومن  اإلسـالم،  على  فأحيه  منا  أحييته  من  اللهم  وأنثانـا،  وذكرنا  وكبيرنـا  وصغيرنـا  وغائبنـا 
عن  روينا  وقد  الثـوري،  سـفيان  قال  وبهذا  أبو بكر :  قال  اإليمان».  علـى  فتوفه  منـا  توفيتـه 
عن  وروينا  الدعـاء،  هذا  بغير  دعـا  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  األسـقع  ووائلة بن  مالـك،  أنس بـن 
العلم  أهل  مـن  وجماعة  أبي طالب،  وعلي بـن  الخطاب ^  وعمر بـن  الصديق  أبي بكـر 
قال  عنه.  يجـزي  المرء  دعا  ومـا  كتابنا،  في  مذكـورة  وهي  مختلفة،  بدعـوات  دعـوا  أنهـم 

إلخ.  أبو سعيد.. 
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إال  إله  ال  أن  يشـهد  وكان  عنه،  واسـتغنيت  إليك،  وافتقر  ألهلها،  وتركها  الدنيا، 
وتجاوزه». له  فاغفر  ورسولك،  عبدك  محمدًا  وأن  اهللا 

وأمواتنا،  ألحيائنا  اغفر  الميت :  «اللهم  على  يقول  كان  أنه  علي،  عن  وروينا 
اللهم  أخيارنا،  قلوب  على  قلوبنا  واجعل  بيننا،  ذات  وأصلح  قلوبنا،  بيـن  وألـف 
عفوك». عفوك  اللهم  فيه،  كان  مما  خير  إلى  أرجعه  اللهم  ارحمه،  اللهم  له،  اغفر 
بدعوات  دعوا  أنهـم  العلم  أهل  من  جماعة،  عـن  روينا  وقد  أبو بكـر :  قـال 

يجزئ(١). المرء  به  دعا  وما  كتبنا،  في  مذكورة  هي  مختلفة، 
إن  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
كل  يسـتحب  وإنما  محدود،  وال  بمؤقت  ليس  الصـالة  في  الميت  علـى  الدعـاء 
لذنبه  يسـتغفر  أن  الدعاء  من  بد  ال  أنه  ومعي  ويعلمه.  به  يدعو  شـيئًا  منهم  واحد 
كان  إن  وكذلك  االتفاق،  بمعنى  يخرج  ـ عندي ـ  فهذا  والمؤمنات،  وللمؤمنيـن 
الوالية،  بمعنى  له  والدعاء  االتفاق،  بمعنى  ـ عندي ـ  خرج  ُيَتَولَّى(٢)  ممن  الميت 
جملة  فـي  إدخاله  وقصـد  ذلك  يفعـل  وبما(٣)  أجـزى،  ذلـك  من  لـه  دعـا  وبمـا 

يجزيه(٤). أن  رجوت  المسلمين 

الجنازة : على  التسليم  باب ٥٧ -]   (٣٦٦/٢ [(م ٨٩٦، 
على  التسـليم  عدد  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
القول  هذا  روينا  واحـدة.  تسـليمة  [يسـلم]  العلم :  أهل  من  كثير  فقال  الجنـازة؛ 

األوسط  في  ولكن  الموضع.  بهذا  السقط  ينتهي  وفيه  األوسط،  من  المنقول  اإلشراف  في  (١) هكذا 
الموضع.  هذا  غير  في  ذكرناها  وقد  مختلفة،  ..بدعوات  هكذا :  النص  ورد   (٤٤٢/٥)

تواله.  المصنف :  (٢) في 
إلخ.  وإدخاله..  المبالغة  إليه  وقصد  ذلك  يفعل  (٣) وأيما 

 .٢٢٧/٣١ - ٢٢٨ المصنف،  الكندي :   .١٤٦/١٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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هريرة،  وأبي  أبي أوفى،  وابن  األسقع،  وواثلة(١) بن  عبد اهللا،  وجابر بن  علّي،  عن 
ابن  قال  وبه  عمر،  وابن  عباس،  وابن  مالك،  وأنس بن  سهيل(٢)،  أمامة بن  وأبي 
وابن  عيينة،  وابن  الثوري،  وسفيان  جبير،  وسعيد بن  البصري،  والحسن  سيرين، 
وقال  وإسـحاق.  وأحمد،  مهدي،  وابن  ووكيع(٣)،  يونس،  وعيسـى بن  المبارك، 
وقال  تسـليمة.  سـلم  شـاء  إن  مـرة :  وقـال  بتسـليمتين،  مـرة  الشـافعي   /١٤٦/

تسليمتين. يسلم  الرأي :  أصحاب 
أولى(٤). األول  أبو بكر :  قال 

التسليم  إن  أصحابنا :  قول  في  االتفاق  بمعنى  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
وشـماًال،  يمينًا  وجهه  بها  يصفح  خفيفـة،  واحدة  تسـليمة  الجنازة  صـالة  مـن(٥) 

واحدة(٧). معهم  يسلم(٦)  إنما  الصلوات  سائر  وكذلك 

على  التكبير  من  المأموم  يفـوت  ما  قضـاء  بـاب ٥٨ -]   (٣٦٧/٢ [(م ٨٩٧، 
الجنازة :

على  التكبير  مـن  يفوت  ما  قضـاء  في  واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
البصري،  الحسـن  قال  [وبه]  يقضي.  ال  قال :  أنه  عمر  ابن  عن  فروينـا  الجنـازة؛ 

واألوزاعي. السختياني(٨)،  وأيوب 

إلخ.  هريرة..  وأبي  أبي وقاص،  وابن  األسقع،  ووائلة بن  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
سهل.  ..بن  والمصنف :  الشرع  وبيان   (٤٤٥/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

إلخ.  وأحمد..  مالك،  الرحمن بن  وعبد  الجراح،  ووكيع بن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
أقول.  األول  بالقول  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

عن.  األصل :  (٥) في 
التسليم.  إنما  المصنف :  (٦) في 

 .٢٢٨/٣١ - ٢٢٩ المصنف،  الكندي :   .١٤٦/١٦ - ١٤٧ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
السجستاني.  تيمة  وأيوب بن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٨) في 
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هذا  الجنازة]،  [على  التكبير  من  فاته  ما  يقضي  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
سـيرين،  وابن  والنخعي،  أبي ربـاح،  وعطاء بـن  المسـيب،  سـعيد بن  قـول 
[وإسـحاق]،  وأحمد،  والشـافعي،  والثـوري،  ومالـك،  وقتـادة،  والزهـري، 

والنعمان.
فإذا  الجنـازة،  رفع  قبل  تباعـًا  يقضيه  وإنمـا  نقول،  هكـذا(١)  أبو بكـر :  قـال 

وانصرف. سلم  رفعت 
على  بدل  ال  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
بانصراف  وينصرف  أدرك  ما  يصلي  وإنما  الجنازة،  صالة  من  فات  فيما  المصلي 
ليسـت  أنها  ذلك  في  والمعنى  اختالفًا،  هذا  في  بينهم  أعلم  وال  والناس،  اإلمام 
جماعة،  هي  إنما  الجنازة  وصالة  الجنازة،  بمعنى  إال(٢)  العبد،  على  واجبة  بصالة 
بمعنى  الميت  علـى  الصالة  الجميع  على  انحط  قامـت  بما  ـنَّة(٣)  السُّ قامت  فـإذا 
في  لي  يبّين  فـال  تخطئة  وال  خـالف  إلى  قصد  غير  علـى  أبـدل  وإن  الوجـوب، 

ذكر(٤). ألنه  أعلم؛  واهللا  بأس،  ذلك 

فاته  قـد  اإلمـام  إلـى  ينتهـي  المـرء  بـاب ٥٩ -]   (٣٦٧/٢ - ٣٦٨ [(م ٨٩٨، 
التكبير : بعض 

اإلمام  [إلى]  ينتهي  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
الحسن،  وابن  والنعمان،  والثوري،  ومالك،  يزيد،  الحارث بن  فقال  كبر؛  وقد 
كّبر  [اإلمـام]  كّبر  فـإذا  اإلمام،   /١٥٢/ يكّبـر  حتـى  يكّبـر  ال  [وإسـحاق] : 

إلخ.  الجنازة..  ترفع  أن  قبل  تباعًا  يقضيه  وإنما  أقول،  بهذا  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  الجنازة..  لمعنى  ..العبد  المصنف :  (٢) في 

األصل.  في  (٣) هكذا 
 .٢١٨/٣١ المصنف،  الكندي :   .١٥٢/١٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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أن  اإلمام  المسـبوق  ينتظر  ال  الشـافعي :]  [وقال  اإلمام.  إلى  ينتهي  الـذي(١) 
القولين  في  أحمد  وسهل  يعقوب.  قال  وبه  لنفسه.  يفتتح(٢)  ولكن  ثانية،  يكّبر 

جميعًا.
المكتوبة،  الصالة  في [مثل]  ألنه  إلـّي؛  أحب  الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

مكتوبة. في  اإلمام  إلى  انتهى  من  يفعل  وكذلك(٣) 
انتهى  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ويكبر  يوجه  فإنه  األولى  التكبيرة  اإلمام  كبر  وقد  الجنازة  صالة  إلى  الرجل 
اإلمام  يكبر  لم  ما  األولى،  التكبيـرة  وهو  الحد،  هذا  من  اإلمام  من  فاته  مـا 
اإلمام،  مع  حدان  فاتـه  فقـد  الثانية  التكبيرة  اإلمـام  كّبر  فإذا  الثانية،  التكبيرة 
ألن  اإلمام؛  مــع  ويكّبر  وحدهمـا،  بجملتهمـا  األوليـان  التكبيرتـان  وهمـا 
الفتتاح  قولهم  معنـى  في  التوجيه  من  بد  وال  التوجيـه،  عن  الثانيـة  التكبيـرة 

به. الصالة 
ويلحق  الثالث،  الحد  هذا  في  الكتاب  فاتحة  يقرأ  إنه  قولهم :  معنى  وفي 
يقرأ  وال  والدعاء،  التحميـد  في  أخذ(٤)  الثالثة  كبـر  فإذا  فيه،  هو  بمـا  اإلمـام 
عليه.  بدل  وال  فيه،  اإلمام  فيما  لإلمام  تبع  هو  إنما  ألنه  ثانية؛  الكتاب  فاتحة 
تكبير  غير  متواليـًا  تكبيـرًا  اإلمام  أدرك  إذا  يكبـر  أن  قولهـم :  في  لـه  وليـس 

الشافعي(٥). قول  من  حكي  ما  شبه  قولهم  معاني  ويشبه  اإلمام، 

اإلمام.  ينتهي  أن  إلى  كّبر  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
بنفسه.  بفتحه  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  اإلمام.  إلى  انتهى  إذا  للخبر  نفعل  كذلك  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
دخل.  المصنف :  (٤) في 

الشـقصي :   .٢١٨/٣١ - ٢١٩ المصنف،  الكنـدي :   .١٥٢/١٦ - ١٥٣ الشـرع،  بيان  (٥) الكنـدي : 
 .٤٩٧/٣ - ٤٩٨ الطالبين،  منهج 
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الموتى : دفن  أبواب  جماع  باب ٦٠ -]   (٣٦٨/٢ - ٣٦٩ [(م ٨٩٩ - ٩٠٠، 
قـال :  «احفروا  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روينـا  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 

قرآنًا». أكبرهم(٢)  وقدموا  والثالثة،  االثنين  وادفنوا  وأوسعوا(١)، 
أبو بكر : قال 

الزم،  الموتى  دفن  أن  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ(٣)  من  يختلف  لم  [م ٨٩٩] 
فرض  سـقط  به  قام  ومن  اإلمكان،  عند  تركه  يسـعهم  ال  الناس،  علـى  وواجـب 

المسلمين. سائر  عن  ذلك 
عن  روينا  اللحد.  منهم  كثير  فاستحب  والشق؛  اللحد  في  واختلفوا   [٩٠٠]
إلى  بخدي  فأفضوا(٤)  لحدي  في  وضعتموني  إذا  أوصاهم :  أنه  الخطاب  عمر بن 

األرض.
وقال  الـرأي.  وأصحاب  وإسـحاق،  النخعي،  إبراهيـم  [اللحـد]  واسـتحب 
لهم. شق  رقيقة  بأرض  كانوا  وإذا  لهم،  لحد(٥)  شديدة  بأرض  كانوا  إذا  الشافعي : 

حسن. هذا  أبو بكر :  قال 
ما  بنحو  أصحابنا  قـول  في  قال  مـا  معاني  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
لحدي  في  وضعتمونـي  إذا   : 3 الخطـاب  عمر بـن  عن  روي  مـا  إال  كلـه،  حـكاه 
فأفيضوا بجلدي األرض؛ فإنه يخرج في معنى قولهم : إن بعضًا يحده إلى األرض(٦)، 

ووسعوا.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
أكثرهم.  والمصنف :  الشرع  وبيان   (٤٥٠/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

أحفظ.  والمصنف :  الشرع  وبيان  األوسط  (٣) في 
األرض.  بجلدي  فأفيضوا  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

لهم.  شق  رفيق  ببالد  كانوا  وإن  لهم،  يلحد  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
عبد اهللا بن  عـن  عسـاكر  وابن  سـعد  ابن  روى  وقد  الخطاب،  عمر بـن  عن  األثر  هـذا  أجـد  (٦) لـم 
سـريري  وجللوا  عصب،  بردتي  في  فكفنوني  مت  أنا  إذا  قال :  أوصى  أنه  أبيه  عن  عباد  =قيس بن 
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عن  يروى  ما  وذلك  للمسلمين،  ُسـّنة  فإنه  اللحد  وأما  واهللا أعلم.  ذلك،  أراد(١)  ولعله 
 /٢١٤/ للمسـلمين  بذلك  لنا  يعني  لغيرنا»(٢)  والشـق  لنا  قال :  «اللحد  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
والضرورة،  ذلك  إلى  الحاجة  معنى  في  إال  ذلك  في(٣)  نحب  وال  الرواية،  معنى  في 
أمكن  فإن  تتهامى(٥)،  رخوة  أو  لينة(٤)  اللحد  فيها  يمكن  ال  أرض  موضع  في  كان  فإن 
يفعل  فقد  بألـواح،  خشـب  أو  ـنَّة،  السُّ به  ويقضي(٦)  للحد،  بذلك  يحتـال  الحجـارة، 
شـق  إال  يمكن  لم  وإن  اللحد،  مقام  ويقوم  عندي،  حسـن  فهو  األمصار،  أهل  ذلك 
عليه.  ويدفن  فيها  يجعل  حفرة  له  يحفر  أن  والشق :  وسعها،  إال  نفسا  اهللا  يكلف  فال 
تأويله  ويخرج  أبو بكر،  استحسنه  المعنى  في  الذي  وهو  حسن،  الثاني  القول  ومعنى 

التفسير(٧). في  هذا  نحو  على 

القبر : إدخاله  عند  الميت  أخذ  صفة  باب ٦١ -]   (٣٦٩/٢ - ٣٧٠ [(م ٩٠١، 
إدخاله  عند  الميت  أخذ  صفة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 

من  جسدي  يلي  ما  فجوبوا  حفرتي  في  وضعتموني  فإذا  فيه،  أصلي  كنت  الذي  األبيض  بكسائي 
قال :  األرض،  يلي  ما  الكفن  من  عنه  يشق  يعني  وكيع :  قال  األرض.  إلى  بي  تفضوا  حتى  الكفن 
مدينة  تاريخ   .١٣١/٧ القيسي،  عباد  قيس بن  ترجمة  الكبرى،  (الطبقات  الحديث  قليل  ثقة  وكان 

 .(٤٤٢/٤٩ رقم ٥٧٥٧،  البصري،  القيسي  الضبعي  أبو عبد اهللا  عباد  قيس بن  ترجمة  دمشق، 
واهللا أعلم.  ذلك  له  ولعله  الشرع :  بيان  (١) في 

 .٢١٣/٣ رقم ٣٢٠٨،  اللحد،  في  باب  أبي داود،  (سنن  عباس  ابن  عن  والترمذي  أبو داود  (٢) رواه 
 .(٣٦٣/٣ رقم ١٠٤٥،  لغيرنا»،  والشق  لنا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «اللحد  قول  في  جاء  ما  باب  الترمذي،  سنن 

عن.  المصنف :  (٣) في 
فإن  ماء  فيها  رخوة  أو  بثنـة  اللحد  فيها  يمكن  ال  أرض  موضـع  في  كان  ..فإن  المصنـف :  (٤) فـي 

إلخ.  أمكن.. 
(٥) لعل الصواب : تتهاوى. أو هي من فعل َهَمى يهمو أو يهمي، َوَهَمى الماء أو الدمع أي سال، َوَهَمى 

 .( ٣١١/٤٠ - ٣١٤ همي،  ومادة  همو،  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  (انظر:  سقط  َهْميًا  الشيُء 
ويقفا.  المصنف :  (٦) في 

 .٢٨٥/٣١ - ٢٨٦ المصنف،  الكندي :   .٢١٤/١٦ - ٢١٥ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 

=
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عمر،  ابن  عن  القول  هذا  روينا  القبر،  رجل  قبل  من  سالً  يسل  قوم :  فقال  القبر؛ 
والشافعي.  والنخعي،  والشـعبي،  األنصاري،  يزيد  وعبد اهللا بن  مالك،  وأنس بن 
الحنفية،  وابن  علّي،  عن  ذلك  روي  معترضًا،  القبلة  قبل  من  يؤخذ  آخرون :  وقال 
أو  القبر  رأس  نحو  من  الميت  يدخل  أن  بأس  ال  مالك :  وقال  إسحاق.  قال  وبه 

وسطه. أو  رجله 
أقول. األول  بالقول(١)  أبو بكر :  قال 

االتفاق،  معنى  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
يروى  كذلك  الرجلين،  نحو  من  يدخل  الميت  إن  األول :  القول  به  يأمرون  فيما 
فيؤمر  الرجلين»(٢)،  يلي  مما  القبر  وباب  باب  شيء  قال :  «لكل  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
أو  ميت،  من  بابه؛  من  إال  شـيء  فيه  يدخل  وال  بابه،  من  إال  أحـد  يدخلـه  ال  أن 

بابه(٣). من  إال  أحد  منه  يخرج  وال  طين،  أو  لبن، 

القبر : يعمق  ما  قدر  باب ٦٢ -]   (٣٧٠/٢ [(م ٩٠٢، 
يعمق  أن  أوصى  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
يحفر  قـاال :  أنهما  والنخعي  عبد العزيـز،  عمر بـن  وعـن  وبسـطة.  قامة  قبـره 
وال  جدًا  عميقًا  يكـون  ال  أن  إلـّي  أحب  مالـك :  وقال  السـرة(٤).  إلى  للميـت 
يعمقوا  أن  أوصى  أنه  األشعري  أبي موسى  عن  روينا  األرض.  أعال  من  قريبًا(٥) 

إلـّي.  أحب  األول  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
صفوان  باب  الشاميين،  (مسند  بمعناه  بشير  النعمان بن  عن  الشـاميين  مسـند  في  الطبراني  (٢) رواه 

.(١١٢/٢ رقم ١٠١٣،  اليحصبي،  كرب  عن 
 .٢٨٦/٣١ - ٢٨٧ المصنف،  الكندي :   .٢١٥/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

السنه.  ..للميت  وغيره :  الشرع  بيان  (٤) في 
بيان  وفي  قريبة.  وال  جدا  عميقة  يكون  ال  أن   : (٤٥٤/٥) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  في  (٥) هكذا 

قريبة.  وال  عميقة  تكون  ال  أن  وغيره :  الشرع 
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أحد  على  يقرب(١)  فال  بسطة،  قدر  يعمق  أن  أحب  الشافعي :  وقال  قبره.  [له] 
ريح. له  يظهر  وال  نبشه،  أراد  إن 

وقال أبو سعيد : يخرج في معاني قول أصحابنا استحباب عمق القبر، وأحسب أنه 
في الرواية أنه «ال يجاوز به ثالثة أذرع»، حسـب(٢) معنى القبر على اللحد، وأحسب أنه 
نحـو ما يروى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص «نهى عـن(٣) تعميق القبور فوق ثالثـة أذرع»(٤)، واهللا أعلم 
بما حكي عن عمر بن الخطاب 3 في بسطة. والبسطة معنا أكثر من ثالثة أذرع، وإن 
أوجـب الرأي ذلـك لمعنى خوف ضرر من سـتر(٥) من سـبع، أو يسـتر الموضع بثوبه 
األرض وسـهولتها، كان النظـر ـ عنـدي ـ موجبـًا حكـم الشـهادة؛ ألن األرض لعلها 

تختلف، وروي أن(٦) النبي ملسو هيلع هللا ىلص : «رفع قبره من األرض قدر شبر(٧)».(٨)(٩).

يعرف.  فال  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
بالصواب.  األولى  هي  المصنف  عبارة  ولعل  اللحد.  غير  القبر  معنى  أحسب  المصنف :  (٢) في 

إلخ.  القبور..  تعمق  أن  نهى  المصنف :  (٣) في 
العلم. أهل  بعض  عن  أثر  مما  ولعله  حديثًا،  المعنى  هذا  في  أجد  (٤) لم 

إلخ.  وسهولتها..  األرض  يبوسة  لموضع  بشر  أو  سبع  من  ضرر  خوف  ..لمعنى  المصنف :  (٥) في 
عن.  األصل :  (٦) في 

أكثر  على  القبر  في  يزاد  ال  بـاب  الكبرى،  ـنن  (السُّ أبيه  عن  محمد  جعفر بن  عـن  البيهقـي  (٧) رواه 
.(٤١١/٣ رقم ٦٥٢٨،  جدًا،  يرتفع  لئال  ترابه  من 

وهو  غيره،  مـن  أو  أبي سـعيد  تعليق  من  أنه  يحتمل  نص  الموضع  هـذا  في  الشـرع  بيـان  فـي  (٨) ورد 
القبر  على  وطئ  ومن  عليه.  شـيء  فال  ذلك  إلى  اضطر  وإن  القبور،  على  المشـي  ويكره  كاآلتي : 
هنالك  فمن  الرجلين،  عنـد  من  القبر  وباب  يضره.  لم  ذلـك  إال  يمكنه  لم  إذا  الجنـازة  حمـل  عنـد 
من  خرج  ومن  واهللا أعلـم.  اللبن،  يدخل  (ومنه) :  الميـت.  يدفن  من  يدخل  (ومنـه) :  منـه،  يدخـل 
على  يكسـر  أن  يجوز  وال  بالطين،  عليه  ضرب  وقد  خرج  إذا  يأثم  أنه  أعلم  فال  الميـت  رأس  عنـد 
أتلفه،  ماله  كان  إن  أثم  فعل  ومن  المال،  إضاعة  من  وهذا  يأمر،  لم  أم  الميت  بذلك  أمر  آنية؛  القبر 
الحي.  إلى  وال  الميت  إلى  يصل  فيه  نفع  ال  القبر  على  والكسر  /٢١٢/ضمنه،  غيره  مال  كان  وإن 
منهج  الشـقصي :   .٢٨٢/٣١ المصنف،  الكنـدي :   .٢١٢/١٦ - ٢١٣ الشـرع،  بيـان  (٩) الكنـدي : 

 .٥١٦/٣ الطالبين، 
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القبر : في  الميت  وضع  عند  التسمية  باب ٦٣ -]   (٣٧١/٢ [(م ٩٠٣، 
وضعتم  «إذا  قال :   أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  أبو بكر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
عن  وروينا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص».  ملة  وعلى  اهللا  بسـم  فقولوا  قبوركم(١)  فـي  موتاكـم 
األهل  إليك  أسـلمه  «اللهم  قال :  الميت  على  التراب  سـوى  إذا  كان  أنه  عمـر(٢) 
وغيره(٣)  مالك،  أنس بن  عن  وروينا  لـه».  فاغفر  عظيم  وذنبه  والعشـيرة،  والمال 

الباب(٤). هذا  غير  في  مذكورة  وهي  مختلفة،  بدعوات  دعوا  أنهم 
إن  حكي :  ما  نحـو  أصحابنا  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ملة  وعلى  اهللا  بسم  قال :  لحده  في  جعله  إذا  قبره  في  الميت  يجعل  الذي   /٢١٥/
ملـة  وعلـى  هللا  والحمـد  اهللا  بسـم  يقـول :  وبعضهـم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص(٥).  علـى 
إال  الصالة  بعد  وال  الصالة،  في  يكون  فال  الميت  على  الدعاء  وأما  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 
المسلمين. جملة  في  إال  بالدعاء  يفرد  فال  ذلك  غير  وأما  للوالية،  المستحق  للمسلم 

وإذا  اآلخرة،  أمور  في  هو  بما(٦)  الولي،  في  إال  تصديق  كله  للميت  والدعاء 
في  ذلك  يحسـن  اهللا،  فتح  بما  واالسـتغفار  له  الدعاء  وثبـت  جاز  واليتـه  ثبتـت 
لم  ما  أفضل،  كان  عليـه  اجتمع  مـا  وكل  واالجتماع،  والوحـدة  والجهـر،  السـر 

فتنة(٧). تولد  أو  تقية،  ذلك  في  يتفق 

قبورهم.  والمصنف :  الشرع  وبيان   (٤٥٦/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
عمر.  ابن  عن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

وعروة.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
الموضع.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

اهللا  بسـم  فقولوا  القبور  في  موتاكم  وضعتم  قال :  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمـر  ابن  عـن  أحمـد  (٥) روى 
 .(٤٠/٢ رقم ٤٩٩٠،  أحمد،  (مسند  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص»  ملة  وعلى 

إلخ.  هو..  بما  إال  الولي  في  إال  الشرع :  بيان  (٦) في 
 .٢٨٧/٣١ - ٢٨٨ المصنف،  الكندي :   .٢١٥/١٦ - ٢١٦ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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القبر : على  الثوب  مد  باب ٦٤ -]   (٣٧١/٢ - ٣٧٢ [(م ٩٠٤، 
يزيـد،  عبد اهللا بـن  كان  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
أحمد،  وكان  [الرجل].  قبر  على  الثوب  نشر  يكرهون  حنبل  وأحمد بن  وشريح، 
وال  الرأي،  أصحاب  قال  وكذلك  المرأة.  بقبر  ذلك  يفعل  أن  يحبان  وإسحاق(١) 
قبر  في  بذلك  بأس  ال  أبو ثور :  وقال  الرجل.  بقبر  ذلك  يفعلوا  أن  عندهـم  يضـر 
إذا  الرجل  سـتر  من  أوكد  المرأة  سـتر  الشـافعي :  وقال  المرأة.  وقبر(٢)  الرجـل، 

قبرها. أدخلت 
القبر  سـتر  ثبوت  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
والكبير،  والصغير  والمـرأة،  الرجل  فـي  لحده،  في  الميت  إدخال  عنـد  بالثـوب 
الصغير  ولعل  لزومه،  لي  يبّين  وال  األدب،  معنـى  على  ـ عندي ـ  ذلك  ويخـرج 

معه(٣). األدب  معنى  في  ذلك  في  بالرخصة  أشبه  الذكران  من 

بالليل : الدفن  باب ٦٥ -]   (٣٧٢/٢ [(م ٩٠٥، 
دفن  فممن  بالليـل؛  الدفـن  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
عقبة بن  ذلك  في  ورخص  عفان.  وعثمان بن  وعائشة،  وفاطمة،  أبو بكر،  [بالليل] 
الثوري،  وسـفيان  أبي رباح،  وعطاء بن  وشـريح،  المسـيب،  وسـعيد بن  عامر(٤)، 

بالليل. الدفن  يكره  البصري  الحسن  وكان  وإسحاق.  وأحمد،  والشافعي، 
عهـد  علـى  دفنـت  «مسـكينة  ألن  مبـاح؛  بالليـل  الدفـن  أبو بكـر :  قـال 

عليهم». ذلك  ينكر  فلم  بالليل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

إلخ.  المرأة..  بقبر  ذلك  يفعل  أن  يختار  حنبل  أحمد بن  وكان  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
وستر.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

 .٥١٧/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي :   .٢٨٥/٣١ المصنف،  الكندي :   .٢١٤/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
أبي عامر.  والمصنف : بن  الشرع  بيان  (٤) في 
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إجـازة  أصحابنا  قــول  معـاني  فـي  يخـــرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
هي  وإنما  أسـتر،  ـ  معـي  ـ  والليل  النهـار،  في  كمثلـه  بالليـل،  الميـت  دفـن 
أو  مشـقة  تقع  لم  ما  أفضل،  ـ عندي ـ  كان  أسـتر  الوقت  كان  كلما  عورات، 

ضرر.
الليل،  في  الميت  دفن  يقدم  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  وعندي 
عن  يروى  فقـد  الليل  في  دفنت  التـي  المسـكينة  وأما  السـتر،  لمعنى  ويسـتحب 
لهم :  وقال  يومًا  مسـكينة  فعاد  مرضهم،  في  المسـاكين  يعود  «كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ماتت  فقيل :  جنازتهـا.  في  أخرج  أو  جنازتهـا  أشـيع  حتى  فأعلمونـي  ماتـت   إن 
أن  أهلها  فكـره  ـ ،  الليل  في  أنه  وأحسـب  ـ  النهار  آخر  أو  الليـل  فـي  المسـكينة 
لم  أنا  ُعْذِرهم :  مِـْن  وكان  يعلمـوه،  ولم  فدفنوها  نومـه،  من  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  يوقظـوا 
يشـيع  حتـى  يعلمـوه  لـم  إذ  المهـم  إنـه  فقيـل :  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص.  نوقـظ  [أن]  نحـب 
يعلموه  لم  إذ  المهم  أنه  المعنى  وإنما  دفنها،  في  المهم  أنه  نعلم  ولم  جنازتها»(١)، 

الليل(٢). في  معهم  يليها  حتى 

القبر : على  التراب  حثي  باب ٦٦ -]   (٣٧٣/٢ [(م ٩٠٦، 
يزيد بن  علـى  حثى  أنـه  علّي  عـن  روينـا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 

رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  َفأُْخبِر  مرضت،  مِْسـِكيَنة  أن  حنيف  سـهل بن  أبي أمامة بن  عن  النسـائي  (١) روى 
ماتت  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  إذا  فقال  عنهم،  ويسـأل  المسـاكين  يعود  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  بمرضها، 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصبح  فلما  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  يوقظوا  أن  وكرهوا  ليالً،  بجنازتها  َفأُْخِرَج  فآذنوني، 
نوقظك  أن  كرهنا  رسول اهللا  يا  قالوا :  بها؟  ُتْؤذُِنونِي  أن  آمركم  فقال :  ألم  منها،  كان  بالذي  أخبر 
النسائي،  (سنن  تكبيرات  أربع  وكّبر  قبرها  على  بالناس  صف  حتى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فخرج  ليالً، 

 .(٤٠/٤ رقم ١٩٠٧،  بالجنازة،  اإلذن  باب 
منهج  الشـقصي :   .٢٨٨/٣١ - ٢٨٩ المصنـف،  الكندي :   .٢١٦/١٦ الشـرع،  بيـان  (٢) الكنـدي : 

 .٥١٨/٣ الطالبين، 
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دفن  لما  أنه  عباس  ابـن  عن  روي  ذلك.  يرى  الزهري  وكان  ثالثـًا.  المكغـف(١) 
الشـافعي  وكان  العلم.  يدفن  هكـذا  قال :  ثم  التراب،  عليـه  حثى  ثابـت  زيد بـن 

ثالثًا. بيديه  القبر  شفير  على  من  يحثي  أن  يرى(٢) 
لمشيع  يستحب  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
وإال  جميعًا،  أمكنه  إن  الميت،  دفن  مصالح  لمعاني  القبر  حضور  يلي  أن  الجنازة 
من  حثوات  عليه  يـحـُثـَو  أن  له  اسـتحب  الميت  على  صلى  فإذا  منها،  أمكنه  ما 
الجنازة،  حمـل  في  كلـه؛  الفضل  فـي  المشـاركة  يريدون  أنهـم  أحسـب  ترابـه، 

وفضل(٣). الزم  ذلك  ألن  ودفنه؛  والصالة 

القبر  في  الجماعة  دفن  في  الرخصة  باب ٦٧ -]   (٣٧٣/٢ - ٣٧٤ [(م ٩٠٧، 
واحد)) : قبر  في  والمرأة  ((والرجل  الضرورة  عند  الواحد 

فكان  القبر؛  في  االثنين(٤)  دفن  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
العلم]. أهل  [من  واحد  غير  ذلك  في  ورخص  ذلك.  يكره  البصري  الحسن 

الرجل.  يقدم  القبر :  في  يدفنان  والمرأة  الرجل  في  ومجاهد  عطاء،  عن  روينا 
أن  غير  والنعمان.  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  مالك،  قال  وبـه 

الضرورات. مواضع  في  يدفنان  قاال :  وأحمد  الشافعي، 
قرآنًا. وأكثرهم  وأسنهم  أفضلهم  ويقدم  نقول،  وبه 

والمصنف :  الشرع  بيان  وفي  المكفف.  يزيد بن   : (٤٦١/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
المهلب.  زيد بن 

إلخ.  القبر..  سفيان  على  يحثو  الشافعي  وكان  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
 .٢٨٩/٣١ المصنف،  الكندي :   .٢١٧/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

إلخ.  في..  والرجل  المرأة  ..دفن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 



»fÉãdG AõédG
311

õFÉæédG ÜÉàc ``` 25

حضر  إذا  إنه  أصحابنا :  قـول  في  هذا  نحو  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
مما  الرجل  ويقدم  القبر،  في  والمرأة  الرجل  يجمع  أن  بأس  فال  الضرورة  معنى 
كان  إذا  عبد،  أو  حر،  من  الرجال  من  كان  من  المرأة؛  ثم  المرأة،  قبل  القبلة  يلي 

المسلمين. من 
ومعي  أفضلهن.  قدم  النساء  اجتمع  وإذا  أفضلهم،  قدم  الرجال  اجتمع  وإذا 
اللحد  معنى  علـى  الواحد،  القبـر  في  الموتى  جمـع  الضرورة  معنـى  يجـب  أنـه 
على  لحد  منهم  لكل  فاللحد  واسـعًا  القبر  وكان  لحود،  كانت  إذا  وأما  الواحـد، 
ساتر  اللحد  ألن  الضرورة؛  وغير  الضرورة  في  ـ عندي ـ  ذلك  يقبح(١)  لم  حياله، 
لكل  لحود  فيه  قبـره  كان  إذا  حال  كل  علـى  ويعجبني  موضعه،  فـي  ميـت  لـكل 
في  كل  وكان  يقدم  لم  وإن  القبلة،  يلي  مما  بالتقديم  أولى  من  يقدم  أن  لحد  ميت 
عندي،  قبور  معناه  يخرج  هذا  ألن  بأسـًا؛  يوجب  معنى  هنالك  لي  يبن  لم  لحده 

الميت(٢). يكون  حيث  اللحد   /٢١٧/ القبر  حكم  إنما  ألنه 

مسلم : من  ولد  بطنها  وفي  تموت  النصرانية  باب ٦٨ -]   (٣٧٤/٢ [(م ٩٠٨، 
النصرانية  فـي  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
في  دفنها  أنه  الخطـاب  عمر بن  عن  فروينا  مسـلم؛  من  ولد  بطنها  وفـي  تمـوت 
حاشية.  في  قال :  أحدهما  أن  غير  وإسحاق.  مكحول،  قال  وبه  المسلمين.  مقبرة 
ليسـت  مقبرة  في  تدفن  أحمد :  وقال  المسـلمين.  مقابر  أدنى  في  اآلخـر :  وقـال 
ال  األسـقع،  واثلة بن  عن  [روي]  بحديـث  واحتـج  للمسـلمين،  وال  للنصـارى 

يثبت.

يفتح.  لم  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٨٩/٣١ - ٢٩٠ المصنف،  الكندي :   .٢١٧/١٦ - ٢١٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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دينها. أهل  مع  تدفن  واألوزاعي :  والزهري،  عطاء،  [وقال 
هذا  في  الخطاب  عمر بن  عن  روي  ما  يصح]  وال  أصح،  هذا  أبو بكر :  قال 

الباب.
إنها  اآلخر :  القول  معنى  أصحابنا  قول  معاني  يشبه  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
حكم  في  به  محكـوم  غير  بطنها  في  مـا  حكم  ألن  ملتها؛  أهل  مقابـر  فـي  تدفـن 
حكم  حكمه  وذلـك  قبر،  في  وال  موارثـة(١)،  في  ال  الوجـوه،  من  بوجـه  الحيـاة 

االتفاق. معنى  في  الذمية 
لو  أصحابنا :  قول  في  الخطاب 3  عمر بن  عن  يروى  ما  معنى  يشبه  وإنما 
بالموارثة،  الدنيا(٢)  بالحياة  حكمه  يثبت  ما  بمعنى  فاستهل،  شيء  الولد  من  خرج 
مقابر  في  يدفـن  إنه  هذا :  فـي  قيل  فقد  وماتت؛  بحالـه  مات  ثـم  ذلـك،  وعـرف 
ولو  عليه،  وُصلَِّي  غسل،  هو  غسـله  أمكن  وإن  فيها،  الثابت  لحكمه  المسـلمين؛ 

هو(٣). عليه  بالصالة  يقصد  وإنما  بها،  متعلقًا  كان 

بلد : إلى  بلد  من  الميت  نقل  باب ٦٩ -]   (٣٧٤/٢ - ٣٧٥ [(م ٩٠٩، 
بلد؛  إلى  بلد  من  الميت  نقل  في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
هذه(٤)  عـن  الزهري  وسـئل  األوزاعـي.  [ذلـك]  وكره  ذلـك،  عائشـة  فكرهـت 
إلى  العقبين(٥)  من  زيد  وسعيد بن  أبي وقاص،  سعد بن  حمل  قد  فقال :  المسألة 

إلخ.  الذمية..  حكم  حكمه  على  وذلك  قبره  وال  مواراته  في  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
للموارثة.  الدنيا  في  بالحياة  المصنف :  (٢) في 

 .٩١/٣١ - ٩٢ المصنف،  الكندي :   .٦٠/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
إلخ.  فقال..  هذا  عن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

العقيق.  والمصنف :  الشرع  وبيان   (٤٦٤/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٥) هكذا 
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[ال]  أن  فأوصى  بمكة](١)  [يعني  هنا  ها  عمر  ابن  مات  عيينة :  ابن  وقال  المدينة. 
باديًا. رجًال  وكان  الحر،  فغلبهم  بسرف(٢)،  يدفن  وأن  بها،  يدفن 

فيما  التغير  عليـه  يخاف  بلد  إلى  بلد  من  الميـت  حمل  يكره  أبو بكـر :  قـال 
بينهما.

يحمل  أن  الكراهية  معنى  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
بعض  في  أن  وأحسـب  قبض،  حيث  الميت  يدفن  وأن  بلـد،  إلى  بلد  مـن  ميـت 
ذلك  من  يخرج  ما  وأصح  ذلك»(٣).  عن  «نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن   /١١٣/ الروايات 
إلى  الوصول  قبل  تغييره  يخاف  بلد  إلى  يحمل  أن  أبو بكر :  حكى  ما  ـ عندي ـ 
خوف  ثبوت  من  هذا  سـوى  وما  الضرر،  بدخول  المنع  يوجب  هذا  وألن  البلد، 
إال  قط  نبي  دفن  «ما  إنه  وقيل :  واألدب.  الوسيلة  بمعنى  يخرج  أن  فأرجو  الضرر 
الفضل،  على  دليل  هذا  وفي  فيها»(٤)،  مات  التي  بقعته  في  روحه،  قبضت  حيث 

األنبياء(٥). بذلك  اهللا  خص  إذ 

األوسط.  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
ناديًا.  رجًال  وكان  الخب،  فغلبهم  بسرو،  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

منادي  فجاء  لندفنهم  أُُحدٍ  يوم  القتلى  حملنا  كنا  قـال :  عبد اهللا  جابر بن  عن  أبـو داود  (٣) روى 
فرددناهم  مضاجعهـم  في  القتلـى  تدفنـوا  أن  يأمركـم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إن  فقـال :  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
رقم ٣١٦٥،  ذلك،  وكراهة  أرض  إلـى  أرض  من  يحمل  الميت  في  باب  أبـي داود،  (سـنن 

.(٢٠٢/٣
وصلى  الثالثاء،  يـوم  ودفن  اإلثنين،  يوم  توفي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أَن  بلغه  أنه  مالـك  اإلمـام  (٤) روى 
بالبقيع،  يدفن  آخرون :  وقال  المنبر،  عند  يدفن  ناس :  فقال  أحد،  َيُؤمهم  ال  أَفذاذًا  عليه  الناس 
الذي  مكانه  في  إال  قط  نبي  ُدِفَن  يقول :  «ما  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  فقال :  الصديق  أبو بكر  فجاء 
رقم ٥٤٥،  الميت،  دفـن  في  جاء  ما  باب  (الموطأ،  إلـخ  كان..  فلما  فيه  له  َفُحِفـر  فيـه»،  توفـي 

 .(٢٣١/١
 .١٦٥/٣١ المصنف،  الكندي :   .١١٣/١٦ - ١١٤ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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البحر : في  يموت  بالذي  يصنع  ما  باب ٧٠ -]   (٣٧٥/٢ - ٣٧٦ [(م ٩١٠، 
البصري(١):  الحسـن  قـال  أبو بكر :  قـال  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [* ش] : 
يفعل  ما  به  يفعل  عطاء :  وقال  به.  يقذف  ثم  زنبيل،  في  البحر  في  الميت  يجعل 
يرمى  ثم  شـيء،  رجليه  في  ويربط  عليه،  والصالة  والكفن  الحنوط  مـن  بالميـت 
دفنه،  على  قـدروا  إن  الشـافعي :  وقال  حنبل.  أحمد بن  قال  وبه  البحـر.  في  بـه 
ينبذه  أن  إلـى  ليحمـاله،  ويربطوهمـا(٢)  روحيـن  بيـن  يجعلـون  أن  أحببـت  وإال 
يفعلوا  لم  فـإن  فيواروه،  يجدوه  أن  المسـلمين  بعض  فلعل  بالسـاحل،  البحـر(٣) 

يسعهم. أن  رجوت  البحر  في  وألقوه 
يخرج(٤)  أن  منه  األغلـب  الميت  فيه  مات  الذي  البحر  كان  إن  أبو بكـر :  قـال 
عطاء. قال  ما  به  فعل  وإال  الشافعي،  قال  ما  به  فعل  المسلمين  سواحل  إلى  أمواجه 
في  مات  إذا  الميت  إن  أصحابنـا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
غسـله،  من  عليها؛  المقدور  كلهـا  الّســنـن  به  اسـتن(٥)  قبره  يمكن  ولـم  البحـر 
األواني،  من  أكفانه(٧)  من  شيء  أو  قفعة(٦)،  في  يجعل  ثم  عليه،  والصالة  وتكفينه، 

والثوري.  ..البصري  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
بيان  وفي  بها.  ويربطوا  لوحين  بين  يجعلوه  أن   : (٤٦٥/٥) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

يربطونهما.  لوحين  بين  يجعل  أن  والمصنف :  الشرع 
اليم.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 

به.  أمواجه  تخرج  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
استسن.  المصنف :  كتاب  (٥) في 

شبيه  شيء  والقـفعة  ـ.  القاف  على  الفاء  بتقديم  ـ  فـقعة  الشرع :  بيان  وفي  المصنف.  في  (٦) هكذا 
بلغة  الُجلة  والقفعة  القفة،  بالعراق  ويسـمى  بالكبير،  ليس  خوص  من  يعمل  عروة  بال  بالزنبيل 
َمَكاَن  َحْشـُوها  األْعَلى  َضيُِّق  األْسـَفلِ  واِسـُع  بَنْجدٍ  ِة  كالُقفَّ شـيء  وهو  األزهري :  وقال  اليمن. 
العين،  الفراهيدي :  (انظر؛  الُخوص  ِسـاللِ  َعَمل  على  ُخوٌص  وَظاِهُرَها  ُتَدقُّ  َعَراِجيُن  الَحْلَفاِء 

قفع).  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  قفع.  مادة  الصحاح،  مختار  الجوهري :  قفع.  مادة 
أكفائه.  المصنف :  (٧) في 
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فهو  الشـافعي  عن  رواه  والذي  البحر.  فـي  نحوه(١)  شـيء  أو  حجر،  إلـى  وربـط 
أن  والعادة  العـرف  في  كان  إن  وتجهيـزه  تكفينه  بعـد  ولكنه  حسـن،  ـ عنـدي ـ 
بالحزم،  فيـه  فاألخذ  ذلك  اشـتبه  وإن  المسـلمين،  سـواحل  إلى  اليم  به  يفضـي 

اهللا(٣). شاء  إن  إلى(٢)  ونفسه 

يجره.  المصنف :  كتاب  (١) في 
بالمراد.  أعلم  واهللا  اهللا 8.  شاء  إن  إلى  أحب  ونفسه  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٢) هكذا 

 .٨٧/٣١ - ٨٨ المصنف،  الكندي :   .٥٥/١٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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والغنم : والبقر  اإلبل  صدقة  أبواب  جماع  باب ١ -]   (٥/٣ [(م ٩١١ - ٩١٣، 
أبو بكر : قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 

والغنم،  والبقر  اإلبل  في(١)  الصدقة  وجوب  على  العلم  أهل  أجمع  [م ٩١١] 
سائمة. كانت  إذا 

أن  وثبت  اإلبـل.  مـن  خمـس  دون  فيمـا  صدقـة  ال  أن  وأجمعـوا  [م ٩١٢] 
صدقة». ذود  خمس  دون  فيما  قال :  «ليس  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وفي  شـاة،  اإلبل  من  خمس  في  أن  على  [العلم]  أهـل  وأجمـع  [م ٩١٣] 
وفي  شياه،  أربع  عشـرين  وفي  شياه،  ثالث  عشـرة  خمس  وفي  شـاتان،  عشـر 
إلى  ذكر،  لبون  فابن  مخاض  بنت  يكن  لم  فإن  مخاض،  بنت  وعشرين  خمس 
وأربعين]،  خمس  إلـى  لبون  بنت  ففيها  واحدة  زادت  [فـإن  وثالثين،  خمـس 
واحدة  زادت  فإن  سـتين،  إلى  [الفحل]  طروقة  حقة  ففيها  واحـدة  زادت  فـإن 
إلى  لبون  ابنتـا  ففيها  واحـدة  زادت  فـإن  وسـبعين،  خمس  إلى  جذعـة  ففيهـا 
ومائة،  عشـرين  إلى  الفحل]  [طروقتا  حقتان  ففيها  واحدة  زادت  فإن  تسـعين، 

من.  الشرع :  بيان  (١) في 
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في  عنه  روي  ما  أبي طالب  علي بن  عن  هذا  يصح  وال  عليه،  مجمع  هذا  كل 
وعشرين. خمسة 

يشـبه  ذكره  الذي  هذا  أن  معـي  الُعماني :  سـعيد  محمد بـن  أبو سـعيد  قـال 
 /١٧٧/ قول  من  بشيء  لمعنى  اختالف  فيه  لـي  يبين  وال  أصحابنا،  قول  معاني 

هذا(١). في  أصحابنا 

ومائة : عشرين  على  تزيد  اإلبل  باب ٢ -]   (٦/٣ [(م ٩١٤، 
ومائة  عشرين  على  تزيد  اإلبل  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
وأبو  وأحمد،  ـ ،  المغازي  صاحب  ـ  إسـحاق  محمد بن  فقال  ومائة؛  ثالثين  إلى 
عبد الملك  عن  وحكي  ومائة.  ثالثين  تبلغ  حتى  شـيء  الزيادة  في  ليس  عبيد(٢) : 
ثور :  وأبو  وإسحاق،  الشافعي،  وقال  هؤالء.  كقول  قال  أنه  مالك  عن  الماجشون 

ومائة. ثالثين  تبلغ  أن  إلى  لبون،  بنات  ثالث  فيها 
وفي  شاة،  خمس  في  ومائة  العشرين  على  زاد  فيما  إنه  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
بلغت  فإذا  شياه،  أربع  عشرين  وفي  شياه،  ثالث  عشرة  خمس  وفي  شـاتان،  عشـر 
ومائة  وأربعين  خمسـًا(٣)  بلغت  وإذا  الغنم،  من  وأربع  حقتان  ففيها  وأربعيـن  مائـة 
فإذا  حقائق،  ثالث  فيها  ثم  ومائة،  خمسين  تبلغ  حتى  مخاض،  وبنت  حقتان  ففيها 

النخعي. إبراهيم  قول  هذا  أولها،  في  استؤنفت  كما  الفرائض  استؤنفت  زادت 
في  [قـال] :  أبي سـليمان،  حماد بن  قالـه  رابع  قـول  المسـألة  [هذه]  وفـي 

مخاض. وبنت  حقتان  ومائة  وعشرين  خمسة 

 .٧٧/٦ المصنف،  الكندي :   .١٧٧/١٨ - ١٧٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
اهللا.  عبيد  وأبو  حنبل،  وأحمد بن  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  ففيها..  وخمسين  مائة  بلغت  فإذا  الشرع :  بيان  (٣) في 
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ما  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معانـي  يشـبه  مما  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
عشرين  اإلبل  بلغت  فإذا  ومائة،  عشرين  قوله  بلوغ  إلى  األول  الفصل  في  حكي 
ومائة،  ثالثين  تبلغ  أن  إلى  زيادتها  في  شـيء  ال  إنه  قولهم :  من  أن  فمعي  ومائة 
حتى  شيء  زيادتها  في  ليس  ثم  لبون،  وابنتان  حقة  ففيها  ومائة  ثالثين  بلغت  فإذا 
هذا  على  ثم  حقائق،  ثالث  ففيها  ومائة  خمسين  بلغت  فإذا  ومائة،  خمسين  تبلغ 
ابنة  أربعين  كل  فـي  التنـزيل،  هذا  أنزلت  عشـرين  زادت(١)  كلما  قولهـم :  معنـى 

حقة(٢). خمسين  كل  وفي  لبون، 

في  يجب  الذي  السـن  يوجد  لـم  إذا  بـاب ٣ -]   (٦/٣ - ٨ [(م ٩١٥ - ٩٢٢، 
فوقه(٣) : أو  دونه  وجد  أو  المال، 

ال  الذي  المال  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
النخعي،  إبراهيم  وكان  فوقه؛  أو  ذلك  دون  ووجد  يجب،  الذي  السن  فيه  يوجد 
درهمًا  عشرين  عليهم  رد  سن  فوق  سـنًا  أخذ  إذا  يقولون :  ثور  وأبو  والشـافعي، 
واختلف  شاتان.  أو  درهمًا  عشرين  عليه  ردوا  سن  دون  سنًا  أخذ  وإذا  شاتان،  أو 
شـاتان.  أو  دراهم  عشـرة  مرة :  وقال  هؤالء.  كقول  مرة  فقال  إسـحاق؛  عن  فيه 
عبيد.  وأبو  الثوري،  سـفيان  قال  وبه  أبي طالب،  علي بن  عن  القـول  هذا  روينـا 
مكحول،  قال  هكذا  عليه،  كتب  الذي  السن  قيمة  يأخذ  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
الذي  المصدق  يبتاع  أن  المال  رب  على  إن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه  واألوزاعـي. 
السـن  يأخذ  أن  وهو :  خامٌس،  قـوٌل  وفيه  أنس.  مالك بن  قـول  هذا  لـه،  تجـب 

ازداد.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٧٨/٦ - ٧٩ المصنف،  الكندي :   .١٧٨/١٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

االختالف  كثير  الشـرع  بيان  في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  والنقل  السـقط  (٣) بدية 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما 
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وإن  يأخذ،  الذي  السـن  وقيمة  قيمتها  بين  ما  فضـل  ويعطي  عنده،  يوجـد  الـذي 
حماد بن  قول  هذا  القيمتين،  بين  ما  المصدق  عليه  رد  أفضل  عنده  الـذي  كانـت 

أبي سليمان.
لعامة  موافق  أبي سـليمان  حماد بـن  إلى  المضـاف  القول  أبو سـعيد :  قـال 

أصحابنا. قول   /١٦٧/
وإن  عليه،  وجب  التي  قيمة  يأخذ  الرأي :  أصحاب  وقـال  (ومنـه :)  [* ش] : 

دراهم. الفضل  وأخذت  دونها،  أخذت  شئت 

حماد. لقول  موافق  وهذا  أبو سعيد :  قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  أقول؛  األول  بالقـول  أبو بكر :  قال  (ومنـه :)  [* ش] : 

ذلك. قال  أنه 
يوجد  لم  إذا  اإلبل،  من  وعشرين  ست  في  عليه  بأن  قال  وممن  أبو بكر :  قال 
واختلفوا  وغيرهم.  والثوري،  والشافعي،  مالك،  ذكر :  لبون  ابن  مخاض  بنت  عنده 
الذي  السـن  ووجد  يليها،  التي  وال  عنده  يوجد  فال  السـن،  عليه  تجب  الرجل  في 
يؤخذ  ولكن  بذلك،  يحسـب  ال  يقول :  الثوري  سـفيان  فكان  عليه؛  وجب  ما  يلي 
أو  شـياه  أربع  المال  رب  أعطاه  سـنين  ارتفع  إن  يقول :  الشـافعي  وكان  بالقيمـة، 
درهمًا،  ستين  أو  شياه  ست  فأعطاه  شاتين  زاده  ثالثًا  سنًا  ارتفع  ثم  درهمًا،  أربعين 

الحديث. في  ما  يجاوز  ال  أبو بكر :  قال  راهويه.  إسحاق بن  قال  وبذلك 
يجد  لم  إذا  إنـه  أصحابنا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
المال  رب  مأخـوذ  إنه  قولهم :  بعـض  ففي  األنعام،  مـن  له  يجب  مـا  المصـدق 
للمصدق  ليس  وكذلك  ويبتاعه،  يحضره  أن  وعليه  الزكاة،  من  عليه  الذي  بالسن 
لهما.  ليس  الحق  وألن  لهما،  يكن  لم  ذلك  غير  على  اتفقا  وإن  غيـره،  يأخـذ  أن 
من  ويزداد  لـه،  الذي  السـن  دون  ما  يأخذ  أن  للمصدق  إن  القول :  بعـض  وفـي 
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فوق  ما  يدفع  أن  المال  لرب  وكذلك  القيمتين،  بيـن  ما  القيمة  فضل  المـال  رب 
كذلك  ثم  القيمتين،  بين  ما  فضل  المصدق  من  ويزيد(١)  عليه،  وجب  الذي  السن 

زاد(٢). فيما 
بعض  وفي  منهمـا.  باالتفاق  إال  لهمـا  ذلـك  يكون  ال  القـول :  بعـض  وفـي 
المال  رب  ألن  للمصـدق؛  ذلـك  وليس  خاصة،  المـال  لـرب  ذلـك  إن  القـول : 
في  له  بمأذون  المصدق  وليس  المصدق،   /١٦٨/ على  ماله  بيـع  في  له  مـأذون 
المعاني  هذه  نحو  فعلى  غيره.  على  مضمونًا  يبيع  ألنه  قبضها؛  قبل  الصدقة  بيـع 
بدرجة  السن  ارتفاع  في  قولهم  في  ـ عندي ـ  فرق  وال  هذا،  بمعنى  القول  يخرج 
ويخرج  واحد،  فيه  والمعنـى  ذلك،  بعد  انحطاطه  في  وال  أكثـر،  أو  درجتيـن  أو 
المحدودة  الزيادات  تلك  تكون  أن  الكتاب  في  حكي  ما  على  قولهم  معاني  في(٣) 
العموم،  معنى  على  ال  الوقـت،  في  به  القيمة  تقع  ما  مخصوص  علـى  هي  إنمـا 

اهللا(٤). شاء  إن  ذلك  في  وينظر 

البقر(٥) : صدقة  باب ٤ -]   (٨/٣ - ١٠ [(م ٩٢٣ - ٩٢٥، 
قال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
مسـنة»،  أربعين  كل  ومن  تبيعة،  أو  تبيع  بقرة  ثالثين  كل  البقر :  «فـي  صدقـة  فـي 
والحسـن  النخعي،  إبراهيم  القول  بهذا  قال  وممن  العلم،  أهـل  أكثر  قول  وهـذا 

ويزداد.  المصنف :  (١) في 
زاده.  ما  كذلك  ثم  المصنف :  (٢) في 

من.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .٦٩/٦ - ٧١ المصنف،  الكندي :   .١٦٧/١٨ - ١٦٩ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

بيان  في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخـرى،  كتب  من  محققه  ونقلـه  اإلشـراف  من  سـقط  (٥) البـاب 
فلينتبه  أخطاء  فيه  تكـون  وقد  المطبوع،  اإلشـراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  وغيـره  الشـرع 

ذلك.  إلى 
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الثـوري،  وسـفيان  سـعد،  والليث بـن  أنـس،  ومالك بـن  والشـعبي،  البصـري، 
ومحمد،  ويعقوب،  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  الماجشون،  الملك  وعبد  والشـافعي، 
إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  اليوم.  فيه  يختلفون  النـاس  أعلم  ال  وقال :  عبيد،  وأبـو 
وفي  شـياه،  ثالث  عشـرة  خمس  وفي  شـاتان،  عشـر  وفي  شـاة،  خمس  كل  في 
جاوزت  فإذا  وسبعين،  خمس  إلى  بقرة  وعشرين  خمس  وفي  شياه،  أربع  عشرين 
قول  هذا  بقرة.  بقرة  أربعين  كل  ففـي  جاوزت  فإذا  ومائة،  عشـرين  إلى  فبقرتـان 
في  قال :  أنه  عنه  وروي  ذلك.  مثل  في  قال  أبي قالبة  عن  وروي  المسيب.  سعيد 

تبيع. ففيها  ثالثين  بلغت  فإذا  ثالثين،  تبلغ  حتى  شاة  خمس  كل 
مسنة،  أربعين  وفي  جذعة،  أو  جذعًا  ثالثين  في  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيها 
وقال  أبي سـليمان،  حماد بـن  قول  هـذا  ذلك،  فبحسـاب  خمسـين  بلغت  فـإذا 
زاد  فيما  النعمان :  وقال  مسنة.  خمسين  في  قال :  أنه  إال  كذلك،  عيينة  الحكم بن 
في  قال :  قوله،  من  ذلك  أبو ثور  وفسر  ذلك.   /١٢١/ فبحسـاب  األربعين  على 
أو  قل  زاد  ما  وكذلك  وربع،  مسـنة  خمسـين  وفي  وثمن،  مسـنة  وأربعين  خمس 
وفي  مسنة،  أربعين  وفي  تبيع،  بقرة  ثالثين  في  يقول :  النخعي  إبراهيم  وكان  كثر. 

تبيعان. ستين  وفي  وربع،  مسنة  خمسين 
نقول. رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روي  بما  أبو بكر  قال 

معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
تبارك  اهللا  كتـاب  في  مثلها  ألنهـا  اإلبل؛  صدقة  مثـل  البقـر  صدقـة  إن  االتفـاق : 
خمس  كل  وفي  شـاتان،  العشـر  وفي  شـاة،  معهم  البقر  من  خمس  ففي  وتعالى؛ 
هو  والبقر  اإلبل  من  الصدقة  دون  وما  صدقة،  فيها  ثم  وعشرين،  خمس  إلى  شاة 
ففيها  وثالثين،  خمس  إلى  ذلك  على  زاد  وما  وعشرين  خمس  ففي  شنقة،  معهم 
من  ثنية  والثالثين  الست  وفي  اإلبل،  من  عندهم  مخاض  بنت  سن  وهي  جذعة، 
البقر،  صدقـة  ترتيب  معنـى  يكون  اإلبـل  صدقة  معنـى  ترتيب  علـى  ثـم  البقـر، 
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والثنية  مخاض،  بنـت  سـن  موضع  في  تقوم  أنها  ـ عندي ـ  البقر  مـن  والجذعـة 
من  الجذعة  مقام  يقوم  والسدس  حقة،  مقام  يقوم  والرباع  لبون،  بنت  مقام  تقوم 

حسابها(١). يجري  هذا  وعلى  اإلبل. 

الغنم : صدقة  باب ٥ -]   (١٠/٣ - ١١  ،٩٢٦ - ٩٢٧)]
في  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع(٢)  [م ٩٢٦]  [* ش] : 
شاتان،  ففيها  ومائة  عشرين  على  زادت  فإذا  ومائة،  عشرين  إلى  شاة،  شاة  أربعين 
شـياه،  ثالث  ففيها  مائة  ثالث  إلى  مائتين  على  زادت  فإذا  مائتين،  تبلـغ  أن  إلـى 
علّي،  عن  القول  هذا  وروينـا  شـاة،  مائة(٣)  كل  ففي  مائة  ثالث  على  زادت  فـإذا 
صالح،  والحسـن بن  والشـافعي،  والثوري،  مالك،  قال  وبه  عباس،  وعبد اهللا بن 

نقول. وبه  والنعمان،  ثور،  وأبو  وإسحاق، 
الثلث  فيهـا  فليس  مائة  الثلـث  علـى  زادت  فـإذا  الثـوري :  وقـال  [م ٩٢٧] 
قال  وهكذا  شاة.  مائة  كل  ففي  مائة  أربع  بلغت  فإذا  مائة،  أربع  تبلغ  حتى  مائة(٤) 

والنعمان. ثور،  وأبو  وإسحاق،  الشافعي، 

 .١٤/٦ - ١٥ المصنف،  الكندي :   .١٢١/١٨ - ١٢٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
دون  فيما  صدقة  ال  أن  العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :  كتاب  من  الشـرع :  بيان  (٢) في 
على  زادت  فـإذا  ومائة،  عشـرين  إلى  شـاة  شـاة  أربعين  في  أن  وأجمعوا  الغنم،  مـن  األربعيـن 
ذلك. أوجب  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وثبت  مائتين،  تبلغ  أن  إلى  شاتان  ففيها  شاة  ومائة  عشرين 

تزيد  الغنم  في  واختلفـوا  أبو بكر :  قال  مائة.  والثـالث  المائتين  على  تزيد  الغنـم  ذكـر  مسـألة : 
ففيها  المائتين  علـى  شـاة  زادت  إذا  يقول :  الخطاب  بن  عمر  وكان  والثالثمائـة،  المائتيـن  عـن 
وإسحاق بن  الشافعي،  قال  وهكذا  شاة،  مائة  كل  ففي  الغنم،  كثرت  فإذا  مائة،  ثالث  إلى  ثالث 

إلخ.  معاذ..  عن  روينا  وقد  والنعمان.  ثور،  وأبو  راهويه، 
اإلشراف.  كتاب  من  السقط  (٣) نهاية 

اإلشراف.  في  (٤) هكذا 
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حتى  يغيرها(١)  لم  مائتين  بلغت  إذا  الشـياه  أن  جبل  معاذ بن  عن  روينا  وقـد 
شياه،  ثالث(٢)  منها  أخذ  شاة  ومائتي  أربعين  بلغت  فإذا  شاة،  ومائتي  أربعين  تبلغ 
فإذا  وثالثمائة،  أربعين  تبلغ  حتى  فرضها  عن  يغيرهما(٣)  لم  ثالثمائة  بلغت  فـإذا 

شياه. أربع  منها  أخذ  ذلك  بلغت 
لم  وهو :  عنه،  رواه  الشـعبي  ألن  معاذ؛  عن  هذا  يثبت  وليس  أبو بكر :  قال 

يلقه(٤)./١٣٧/
عليه  متفق  هو  ما  معنا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  حكاه  ما  يشبه  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ثم  شـاتان.  فيها(٥)  قال  إنما  إنه  المائتين  إلى  الغنم  صدقة  في  أصحابنا  قـول  مـن 
وال  شياه،  ثالث  ففيها  شاة  المائتين  على  زادت  إذا  إنه  قولهم :  معنى  في  يخرج 
أعلم  وال  ثالثمائة،  إلى  شياه  ثالث  هي  ثم  اختالفًا،  الفصل  هذا  في  بينهم  أعلم 
أربع  ففيها  واحدة  زادت  إذا  إنها  قولهم :  بعض  في  يخرج  ثم  اختالفًا،  ذلك  في 
زكاة  فال  األربعمائة  على  زادت  فـإذا  أربع،  زكاتها  وهي(٦)  أربعمائة،  إلى  شـياه، 
استوت  فقد  أربعمائة  على  الغنم  زادت  فإذا  مائة،  الزيادة  تبلغ  أن  إلى  زيادتها  في 
يخرج  أنه  ومعي  نقصان.  وال  زيادة  بال  كانت،  ما  شاة  شاة  مائة  كل  في  صدقتها 
شياه،  ثالث  بواحدة  مائتين  على  زاد  ما  الغنم  صدقة  إن  قولهم :  بعض  معنى  في 
شاةٍ  مائة  كل  في  كان  ما  صدقتها  استوت  ثم  أربعمائة،  إلى  زاد  فيما  زيادة  ال  ثم 

ذلك(٧). في  وينظر  شاٌة، 

يقربها.  لم  الشرع :  بيان  (١) في 
شاة.  ثلث  الشرع :  بيان  (٢) في 
يقربها.  لم  الشرع :  بيان  (٣) في 

يقله.  لم  وهو :  عنه،  روي  الشعبي  ألن  معاذ؛  عن  الحديث  هذا  يثبت  وليس  الشرع :  بيان  (٤) في 
إلخ.  فيها..  إنما  ..المائتين  المصنف :  (٥) في 

فثم.  المصنف :  (٦) في 
 .٤٠/٦ - ٤٢ المصنف،  الكندي :   .١٣٧/١٨ - ١٣٨ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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اإلبل  من  العوامـل  فـي  الصدقـة  بـاب ٦ -]   (١١/٣ - ١٢ [(م ٩٢٨ - ٩٢٩، 
البقر)) : بمنزلة  الجواميس  ((وأن  والبقر 

فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ٩٢٨]  [* ش] : 
جبل  ومعاذ بن  علّي،  عن  روينا  واإلبل؛  البقر  مـن  العوامل  في  الصدقة  وجـوب 
جابر بن  قـال  وبه  والبقـر».  اإلبـل  من  العوامـل  فـي  صدقـة(١)  «ال  قـاال :  أنهمـا 
وعطاء،  البصـري،  والحسـن  ومجاهد،  والنخعـي،  جبيـر،  وسـعيد بن  عبـد اهللا، 
صالح،  والحسن بن  عبد العزيز،  وسعيد بن  سعد،  والليث بن  الثوري،  وسـفيان 

الرأي. وأصحاب  عبيد،  وأبو  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
صدقة،  الحرث  وبقر  السـواني(٢)  والبقر  النواضح  اإلبل  في  طائفة :  وقالـت 
في  أبي سليمان :  حماد بن  وقال  وقتادة.  مكحول،  قول]  [هو  و  مالك،  قول  هذا 

صدقة. بيعت  إذا  أثمانها 
أربعين  كل  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «في  لقول  صدقة؛  العوامل  فـي  ليس  أبو بكر :  قـال 

السائمة. غير  في  زكاة  ال  أن  دليل  وفيه  لبون»،  بنت(٣)  سائمة  اإلبل  من 
الجواميس  أن  علـى  العلم  أهل  مـن  عنه  نحفظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٩٢٩] 
والثوري،  ومالك،  والزهـري(٤)،  البصري،  [الحسـن]  قال  كذلك  البقـر،  بمنزلـة 

[نقول]./١٠٧/ وكذلك  الرأي،  وأصحاب  وإسحاق،  والشافعي، 
الصدقة  تجب  إنها  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
إن  قولهم :  من  أنه  معي  ما  أكثر  وهو :  وغيرها،  العوامل  والبقر،  اإلبل  جميع  في 

العوامل.  البقر  في  صدقة  ال  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
السوداني.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

ابنة.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  والثوري..  أنس،  ومالك بن  النخعي،  وإبراهيم  ..البصري،  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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عليها،  عمل  إذا  إنـه  بعضهم :  عن  قيل  قد  أنه  إال  حـال.  كل  على  فيهـا  الصدقـة 
بمعنى  الزكاة،  عنهـا  تنحط  أنه  الحرث  من  الزكاة  عملهـا  من  أصاب  فيمـا  فبلـغ 
في  ويبعده  القـول،  هـذا  إلى  يذهـب  ال  وأكثرهم  عملهـا.  فـي  الـزكاة  وجـوب 
اإلبل  في  الصدقة  لثبوت  األول؛  القـول  معنى  ويعجبني  به.  قال  عمن  مذاهبهـم 

االنفراد. على  الحرث  وفي  االنفراد،  على  والبقر 
في  ذلك  ـ عندي ـ  يخرج  فال  العوامل  صدقة  في  حماد  عن  حـكاه  ما  وأمـا 
الحول،  أثمانها  على  فيحول  فضـة،  أو  بذهب  تباع  أن  إال  أصحابنا،  قـول  معنـى 
أثمانها  في  الوقت  على  وأما  عليه،  فتحمل  الزكاة  فيه  عليه  يجب  مال  له  يكون  أو 

ذلك(١). لـي  يبين  فال  هي  لمعناها 

فـي  والمعـز  الضـأن  جمـع  بـاب ٧ -]   (١٢/٣ - ١٣ [(م ٩٣٠ - ٩٣١، 
الصدقة :

نحفظ  من  كل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من   [٩٣٠] [* ش] : 
الصدقة. في  يجتمعان  والضأن  الماعز  أن  على  العلم  أهل  من  عنه 

عكرمة  عن  فروينا  تؤخذ؛  الصنفين  أي  من  الصدقة  فـي  واختلفـوا  [م ٩٣١] 
اسـتويا  إن  وقاال :  وإسـحاق،  مالك،  قال  وبه  العددين.  أكثر  من  تؤخذ  قال :  أنه 
صنف  كل  من  يأخذ  أن  القيـاس  الشـافعي :  وقال  شـاء،  العددين  أي(٢)  من  أخذ 

حصته. قدر 
أحسن. هذا  أبو بكر :  قال 

قول  في  يخـرج  ما  جميعًا  القوليـن  معاني  يشـبه  أنه  معنى  أبو سـعيد :  قـال 

 .٣/٦ - ٤ المصنف،   .١٠٧/١٨ - ١٠٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
أحد.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
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هذا  في  ـ عندي ـ  فحسن  الشـافعي،  عن  أبو بكر  استحسـنه  ما  وعندي  أصحابنا 
المعنى(١).

الغنم : صدقة  في  تؤخذ  التي  السن  باب ٨ -]   (١٣/٣ [(م ٩٣٢، 
الخطاب  عمر بن  عن  روينا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
الغذاء(٣)،  بيـن  عدل  [وذلك  والثنيـة،  والجذعة  العنـاق  خذ(٢)  لعاملـه :  قـال  أنـه 
في  يجوز  قـال :  أنه  عمر  ابـن  عن  وروينا  الشـافعي.  قال  وبـه  المـال(٤).  وخيـار 
وبه  والثني.  الجدع  إال  يأخذ(٥)  ال  مالك :  وقال  الصدقة.  في  يجوز  ما  األضحيـة 
صدقة  في  جذعة  يأخـذ  النخعي(٦) :  وقـال  ثور.  وأبو  وإسـحاق،  أبو عبيد،  قـال 

الرأي. أصحاب  قال  وبه  الغنم. 
تؤخذ(٧)  ال  إنها  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ثبتت  قد  ألنها  فصاعدًا؛  الثنية  دون  فريضة  ثبتت  إذا  المعز  من  الزكاة  فريضة  في 
المعز  من  الثنية  دون  الالزم  والهدي  المتعة  عن  األضحية  في  يجوز  ال  كما  ثنيا، 
الضأن  من  الثنية  إال  يكون  ال  إنه  قولهم :  بعض  في  كذلك  أنه  وأحسب  فصاعدًا، 
الضأن  من  الجذع  الفريضة  في  يجوز  إنه  قيل :  لو  المعنى  يشـبه  قد  ولعله  أيضًا. 
ال  أنه  به  والمعمول  المعنـى  أن  إال  ذلـك،  يجوز  أن   /١٧٥/ القـارح،  السـمين 

 .٤٥/٦ المصنف،  الكندي :   .١٣٩/١٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
رد.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

غذي.  واحدها  الصغار،  السخال  األلف :  بمد  الغذاء  الحاشية :  في  جاء  اإلشراف :  محقق  (٣) قال 
في  ذلك  ويخرج  العناق،  خذ  أراد  أنـه  معي  غيره :  قال  ..والثنية.  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٤) فـي 
الغنم.  وخيار  المعز  بين  عدل  وذلك  غنمًا،  الضأن  الحجاز  أهل  يسمي  وقد  الغنم،  من  خاص 

إلخ.  إال..  يجوز  ال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
إلخ.  جذعة..  تؤخذ  ال  إبراهيم :  وقال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٦) في 

إلخ.  في..  يؤخذ  إنه  المصنف :  (٧) في 
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أو  جذاعًا،  كلها  الغنم  تكون  أن  إال  والضأن،  المعز  من  فصاعدًا  الثني  إال  يكون 
بعض  في  ولعل  منها.  إال  يكلف  ال  إنه  القـول :  أكثر  في  أنه  فعنـدي  ذلـك؛  دون 

شاء(١). حيث  بها  ويخص  ثنية،  إال  تكون  ال  فيها  نَّة  السُّ لثبوت  إنه  القول : 

الصدقة : ألخذ  الغنم  تفريق  باب ٩ -]   (١٣/٣ - ١٤ [(م ٩٣٣، 
الخطاب  عمر بن  عن  روينا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
صاحب  يختار  ثم  أثالثًا،  فاقسموها(٢)  الماشية  صدقتم  إذا  له :  فقال  سعدًا  لقي  أنه 
أنه  عبد العزيز  عمر بن  عن  وروينا  الباقيين.  الثلثين  من  اختاروا  ثم  الثلث،  الغنم 
وقال  والقاسـم(٣).  الزهري،  قال  وبه  األوسـط.  الثلث  من  المصدق  يختار  قال : 
المال  رب  على  يجب  الشـافعي :  وقال  مرتين.  يفرق  الثوري :  وسـفيان  الحكم، 

نقول. وبه  به.  الوفاء 
ورب  المصدق  إن  أصحابنا :  قول  معنى  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
يختار  ثم  النصفيـن،  ألي  المـال  رب  يختار  ثـم  نصفين،  الغنـم  يقسـمان  المـال 
رب  ثم  الغنم،  مـن  يأخذ  أن  له  يجـوز  مما  شـاة،  الباقي  النصف  مـن  المصـدق 
قال :  من  وقال  يستوفي.  حتى  شاة  المال  رب  ثم  شاة،  المصدق  ثم  شاة(٤)  المال 
ثم  شاة،  النصفين  أحد  من  يختار  أن  المال  لرب  الخيار  كان  نصفين  قسمت  إذا 

المصدق. يستوفي  حتى  هذا  على  ثم  المصدق، 
فيتصدع  فيها  فيصاح(٥)  قسمة،  بغير  الغنم  في  يدخل  أن  قولهم :  بعض  وفي 

 .٧٦/٦ المصنف،  الكندي :   .١٧٥/١٨ - ١٧٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  الغنم..  رب  يختار  ثم  ثالثًا،  فاقتسموها  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  وقال..  فرقتين  يفرق  القاسم...الثوري :  وأبو  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  شاة)  المال  رب  (ثم  (٤) العبارة 

فيضاح.  المصنف :  (٥) في 



»fÉãdG AõédG
329

IÉcõdG ÜÉàc ``` 26

من  أعلم  وال  لـك،  ذكرت  مـا  على  الخيار  فـي  االختالف  يكـون  ثـم  بفرقتيـن، 
ثبت  إذا  إنه  أبو بكر :  قال  ما  نفسي  في  ويحلو  أثالثًا،  تقسم   /١٣٥/ إنها  قولهم : 
موجودة  كانـت  إذا  شـاء،  كيف  غنمه  من  أحضرهـا  الفرائـض  المـال  رب  علـى 
أصحابنا،  قول  من  أعلمه  لم  كنت  وإن  يجوز،  ما  صفة  من  خارجة  غير  بأسنانها، 
من  جزء  هي  إنما  الـزكاة  كانت  ولو  ـ عندي ـ  يبعـد  لم  العدل  أشـبه  لما  ولكنـه 

بالنظر(١). بالقسم  إال  جاز  لما  قسمة  وتقسم  المال 

في  والمعيبة  والتيس  الهرمـة  إخـراج  بـاب ١٠ -]   (١٤/٣ [(م ٩٣٤ - ٩٣٦، 
ربها : إذن  بغير  الصدقة 

قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
المصدق». يشاء  أن  إال  تيس  وال  عوار  ذات  وال  هرمة  الصدقة  في  يؤخذ(٢)   «ال 

وروينا  علّي.  عن  ذلك  وروينا  الخطاب،  عمر بن  عن  ذلك  وثبت  [م ٩٣٤] 
وال  جذعة،  وال  هرمة،  وال  ذكر،  الصدقة  في  يؤخذ  ال  قال :  أنه  مسعود  ابن  عن 
والتيس،  العوار،  ذات  أن  المتصدق  رأى(٣)  إن  مالك :  وقال  الشاء.  من  عوار  ذات 

الشافعي. قال  وكذلك  أخذها.  له  خير  الهرمة  أو 
يقول :  مالك  فكان  عيب؛  ذات  أو  مهازيل  كانت  إذا  فيه  واختلفوا  [م ٩٣٥] 
ومحمد،  ويعقوب،  الشـافعي،  قال  وبه  واحدة.  منها  أخذ  جربا(٤)  كلها  كانت  إذا 

أفضلها. يؤخذ  قال :  محمدًا  أن  إال 

 .٣٨/٦ - ٣٩ المصنف،  الكندي :   .١٣٥/١٨ - ١٣٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
تؤخذ.  ال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

أو  الغنم،  تيـس  العوار  ذات  أن  المصدق  رأي  إن  مالـك :  وقال  والمصنـف :  الشـرع  بيان  (٣) فـي 
إلخ.  أخذها..  له  ـ  أجيز  المصنف :  في  ـ  أخير  الهرمة 

إلخ.  واحدة..  المصدق  منها  أخذ  جرباء  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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أخذها.  صحيحة  الفريضـة  كانت  فـإن  والشـافعي :  مالـك،  وقـال  [م ٩٣٦] 
منها  يأخذ  الشـافعي :  وقال  فريضته.  له  يشـتري  هتماء(١)  كانت  إذا  مالك :  وقال 

واحدة.
أن  المصدق  على  ليس  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
تيس  يأخذ  أن  له  وليس  جذعـة،  وال  عوار،  ذات  وال  مهزولة،  وال  هرمـة  يأخـذ 
وكان  الغنم(٢)،  بتيـس  المال  رب  أذن  إن  قولهم :  في  ـ عنـدي ـ  ويخرج  الغنـم. 
في  عندي   /١٥٦/ يخـرج  وكذلـك  ذلك،  جاز  أفضـل  أو  الفريضـة  مثـل  ذلـك 
المصدق  على  ليس  التي  األسـنان  تلك  من  شـيء  في  كان  إن  إنه  قولهم :  معنى 
المعنى  ألن  ذلك؛  له  كان  النظر،  في  الفريضـة  من  الزكاة  في  أفضـل  يأخذهـا  أن 
ذلك  شـاء  فإذا  المال،  لرب  عليه  محمول  ذلك  أي  عليه،  ليس  هو  إنما  هذا  في 
في  كان  وإن  ذلك،  يمنع  وجـه  فال  الصدقة،  في  أفضل  ذلـك  وكان  المـال،  رب 
فلعله  لغيره  الحق  وكان  ذلك،  عليه  ليس  كان  فإذا  ذلك،  عليه  ليس  القول  معنى 
ألن  الفريضة؛  في  يجوز(٣)  ما  ال  يأخذ  ال  أن  عليه  يجب  إنه  القول :  معنى  يلحقه 

واألمين(٤). الوكيل  بمنزلة  المال  في  وهو :  لغيره،  المال 

والعجاجيـل  الفصـالن  صدقـة  بـاب ١١ -]   (١٥/٣ [(م ٩٣٧ - ٩٣٨، 
((الصغار)) :

صدقة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [م ٩٣٧]  [* ش] : 

إلخ.  وقال..  بنصيبه  له  يشتري  هشيمًا  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  الغنم..  تيس  المال  رب  أدى  إن  المصنف :  (٢) في 

عليه   .. الصواب :  ولعل  له.  يجوز  أال  يأخذ  أن  عليه   .. المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٣) هكذا 
له.  يجوز  ال  ما  يأخذ  أال 

 .٥٦/٦ - ٥٧ المصنف،  الكندي :   .١٥٦/١٨ - ١٥٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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صنف(١)،  كل  من  الصدقات  تؤخذ  يقول :  الشـافعي  فكان  والحمالن؛  الفصالن 
على  مالك :  وقال  ويعقوب،  وإسـحاق،  األوزاعي،  قال  وبه  منه.  واحد  هذا  من 
المعز(٢)،  من  ثنية  أو  الضأن]  [من  بجذعة  يأتي  أن  السخال  من  األربعين  صاحب 
اإلبل  صدقة  وكذلك  ثور.  وأبو  أبو عبيد،  قال  وبه  شيء.  الصغار  من  يؤخذ  وال 

والبقر.
ومحمد،  النعمان،  قـال  هكذا  فيها،  شـيء  [ال]  أن  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 

الثوري. عن  ذلك  وحكي 
على  يرد  ثم  مسـنة،  المصدق  يأخذ  أن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  المسـألة  هذه  وفي 
عن  القول  هذا  حكي  ماشيته،  في  التي  والصغيرة  المسنة  بين  ما  فضل  المال  رب 

الثوري.
والنعمان،  حنبـل،  وأحمد بن  والشـافعي،  الثـوري،  سـفيان  وكان  [م ٩٣٨] 

المسنة(٣). تؤخذ  مسنة  حمالً  أربعين  في  يقولون :  ومحمد  ويعقوب، 
يخرج  ما  كلها  األقـوال  هذه  من  حكي  مـا  معاني  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
أحدهما  قولين :  معنا  قولهم  من  يخرج  مـا  وأثبت  أصحابنا،  قول  في  ـ عنـدي ـ 
عنده،   /١٦٠/ يبعد  فال  أفضلها  من  قائل  قال  فإن  منها.  عليه  إن  يقول(٤) :  الذي 
أيضًا.  يبعد  لم  القدر  على  منها  باألجزاء  قال  وإن  يبعد،  لم  األوسط  من  قال  وإن 
فصاعدًا  الثنية  وهي  الفريضة،  فيها  كان  الصدقة  فيها  ثبت  إذا  إنه  الثاني :  والقول 

والضأن. المعز  في 

صفة.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
الغنم.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

المسنة.  من  يؤخذ  مسنة،  فيها  حمًال  أربعين  في  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
أقول.  المصنف :  (٤) في 
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قولهم،  معنى  في  ـ عندي ـ  ذلـك  يخرج  فال  صدقة،  فيها  ليس  قولـه :  وأمـا 
من  كانت  فإذا  األنعام،  أوالد  من  الصدقة  فـي  يعد  ال  ما  صفة  مـن  يكـون  أن  إال 
معنى  عنده  جاز(١)  الماشـية،  مع  يعدها  ال  الذي  القول  صاحب  مع  الصفة  تلك 
أحدها :  أقاويل :  قولهم  في  ولهذا  الفصل.  هذا  في  فيها  زكاة  ال  إنه  القول :  هذا 
المصدق.  أو(٢)  الليلـة  تلك  كان  ولو  فصاعدًا،  منتـوج  كل  الماشـية  من  يعد  إنـه 
ما  إال  يعد  ال  إنه  قـول :  ومنها  اللبن.  مع  الشـجر  خلط  ما  إال  يعـد  ال  مـا  ومنهـا 
من  وقال  هكذا.  الوادي  قطع  ما  قال :  من  وقال  أمه.  أثر  على  راعيا  الوادي  قطع 
أعلم  واهللا  يعد،  إال  شـيئا  الحال  هذا  فوق  أعلم  وال  أمـه.  عن  اسـتغنى  ما  قـال : 
أحد  على  إال  ـ عندي ـ  يخرج  وال  يخرج،  ما  على  صدقة  فيها  ليـس  هذا  بقولـه 

أصحابنا(٣). عند  المعاني  هذه 

**(٤) [في ذكر األوقاص] :
يقولون :  العلم  أهل  أكثر  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
الثـوري،  وسـفيان  مالـك،  أنس بـن  قـال  كذلـك  األوقـاص،  فـي  شـيء  ال 
ومحمد،  ثور،  وأبو  راهويه،  وإسـحاق بن  والشـافعي،  صالح،  والحسـن بن 
فيه  شـيء  ال  الشـافعي :  وقال  األول،  الباب  في  النعمان  قال  مـا  ذكرنا  وقـد 
فيها  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يأمرني  «لم  قـال :  أنه  معاذ  حديث  وفـي  يقول،  كذلـك 

بشيء».

حان.  الشرع :  بيان  (١) في 
المصدق.  آوى  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٢) هكذا 

 .٤٨/٦ - ٥٠ المصنف،  الكندي :   .١٥٩/١٨ - ١٦٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
الكتاب  من  السقط  بسبب  ذلك  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسـألة  (٤) هذه 

هنا.  وضعها  األنسب  من  ولعل  المقدمة.  في  ذكرنا  كما 
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معنى  أن  وأرجو  أصحابنا،  قول  في  هذا  نحو  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الفريضة  إلى  الفريضة  من  زاد  فيما  ليس  يقول  كأنه  الفريضتين،  بين  ما  األوقاص 
زاد،  فيما  حكمها  معنـى  داخلة  األولى  الفريضة  زكاة  إن  يقـول :  وبعض  شـيء. 
في  داخلة  والمعنى  فيها،  زيادة  ال  المعنى  وإنما  فيها،  زكاة  ال  يقال  وال  له،  وزكاة 

أصح(١). ـ عندي ـ  وهذا  عليها،  تأتي  األولى  والزكاة  الزكاة، 

المتفرق  بين  الجمع  عن  النهـي  بـاب ١٢ -]   (١٥/٣ - ١٧ [(م ٩٣٩ - ٩٤٠، 
الصدقة : خشية  المجتمع  بين  والتفريق 

قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
بين  يفرق  وال  متفرق،  بين  يجمع  والغنم :  «ال  [والبقر]  اإلبل  صدقات  ذكره  بعد 

الصدقة». خشية  مجتمع 
عمر. وابن  علّي،  عن  مثله  وروي  عمر،  عن  ذلك  وثبت  [م ٩٣٩] 

يعني(٢)  إنما  يقول :  مالك  فكان  هذا؛  قوله  معنى  في  واختلفـوا  [م ٩٤٠] 
وقد  شـاة،  أربعون  منهم  واحد  لكل  النفر  ينطلـق  المواشـي  أصحاب  بذلـك 
عليهم  يكون  ال  ألن  جمعوا؛  المصـدق  أظلهم  فإذا  الصدقة،  عليهم  وجيـت 
قال  وبمعناه  األوزاعـي،  يقـول  وبه  ذلـك.  عن  فنهـوا  واحـدة  شـاة  إال  فيهـا 

الثوري.
ال  األموال  وأرباب  المصـدق  به  عنى  الذي  إن(٣)  وهـو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيـه 
شاة]،  [فيها  يكون  أن  بينهم  جمع  إذا  خشية  ومائة  عشرين  في  ثالثة  بين  تفرق 

 .٦٨/٦ المصنف،  الكندي :   .١٦٥/١٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
منهم  واحد  لكل  الغنم  يطلق  المواشـي  أصحاب  بذلك  تعبد  إنما  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  لئال..  جمعوها،  المصدق  أطلبهم  فإذا  الصدقة،  عليهم  وجبت  وقد  أربعون، 
إلخ.  بين..  يفرق  ال  األموال  وأرباب  الصدقة،  يجبي  الذي  على  إن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
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فإذا  وشـاة،  شـاة  مائة  له  ورجل  شـاة،  مائة  له  رجل(١)  متفرق  بين  يجمع  وال 
شـياه،  ثالث  فيها  كانت  جمعتا  وإذا  شـاتان،  فيها  كانت  افتراقهما  على  تـركا 
فيها  اجتمعت  [فإذا  فيها،  شيء  فال  فرقت(٢)  فإذا  شاة،  أربعون  لهما  ورجالن 

شاة].
يكثر  أن  المال  رب  وخشية  الصدقة،  يقلل(٣)  أن  الوالي  خشـية  والخشـية 
يجمع  قوله  «ال  في  عبيد :  وأبو  أبو ثور،  وقال  الشـافعي.  قول  هذا  الصدقة، 
وقال  السـاعي.  وعلى  المال  رب  على  مجتمع» :  بين  يفرق  وال  متفـرق  بيـن 
عشرون  للرجل  يكون  مجتمع» :  بين  يفرق  قوله] :  «ال  [في  النعمان   /١٤٥/
وفي  شـياه،  ثالث  ففيها  أربعين  أربعين  فرقت(٤)  فإذا  شـاة،  ففيها  شـاة  ومائة 
جمعها  فإن  شاة،  أربعون  منهما  يكون  الرجالن  متفرق» :  بين  يجمع  قوله :  «ال 
يقول :  حنبل  أحمد بن  وكان  شـاة.  فيها  يكن  لم  فرقها  فإن  شــاة،  فيها  كان 
بينهما  ما  بعد  إن  شـاة،  أربعون  منهما  واحـد  كل  مع  راعيان  لـه  الرجـل  فـي 
له  كان  وإن  بالبصرة،  واآلخر  بالكوفة  الراعيين  أحد  كان  وإن  شـاتان،  فعليه 
بين  يجمع  ال  ألنه  عليه؛  شـيء  فال  عشرون  وبالكوفة  شـاة،  عشـرون  ببغداد 

متفرق.
غيره. عن  هذا  نحفظ  ال  أبو بكر :  قال 

إلخ.  شاة..  مائة  وآخر  مائة  له  ..رجل  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
افترقت.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  هذا..  الصدقة  تقل...تكثر  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
بين  يجمع  ال  وقولـه :  شـاة،  ففيها  أربعين  أربعين  افترقـت  وإذا  والمصنـف :  الشـرع  بيـان  (٤) فـي 
فيها  تكن  لم  فرقهـا  فإن  شـاة،  فيهما  كان  جمعتا  فإذا  شـاة،  أربعون  بينهما  والرجـالن  متفـرق، 
بينهما  ما  يعد  أن  شـاة  أربعون  منهما  واحد  لكل  رجلين  في  يقول  حنبل  أحمد بن  وكان  شـاة، 
عشرون  وبالكوفة  شاة،  عشرون  ببغداد  له  كان  وإن  البصرة،  في  الراعيين  أحد  كان  شاتان،  فعليه 

متفرق.  بين  يجمع  ال  ألنه  عليه؛  شيء  فال 
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لقول  التأويل؛  فيه  يحسن  ما  على  ـ عندي ـ  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
فهو  الصدقة»(١)  حذار  مجتمع  بين  يفرق  وال  متفرق،  بين  يجمـع  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال 

أصحابنا(٢). قول  من  يخرج  ال  ما  فيه  أعلم  ال  حسن،  تأويل 

الخلطاء : زكاة  باب ١٣ -]   (١٧/٣ - ١٩ [(م ٩٤١ - ٩٤٤، 
قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
كان  وما  الصدقة،  خشية  مجتمع  بين  يفرق  وال  متفرق،  بين  يجمع  قوله :  «ال  بعد 

بالسوية(٣)». يتراجعان  فإنهما  خليطين  من 
فإنهما  خليطين  من  كان  وما  قوله :  معنى  في  العلم  أهل  واختلـف  [م ٩٤١] 
الراعي  كان  إذا  واألوزاعي :  ومالك،  األنصاري،  يحيى  فقال  بالسوية(٤)؛  يرجعان 
معًا،  وسـقيا  راحا  إذا  الشـافعي :  وقال  خليطان.  فهما(٥)  واحدًا  والمراح  والفحل 

خلطاء. يكونان  فإنهما  فحولهما  واختلطت 
أصحابنا. قول  بعض(٦)  في  هذا،  معنى  في  قال  ما  حسن  أبو سعيد :  قال 

ال  باب  البخاري،  (صحيـح  الصدقة»  «خشـية  بلفظ  الصديق  أبي بكر  عـن  البخـاري  (١) رواه 
 .(٥٢٦/٢ رقـم ١٣٨٢،  إلخ،  عـن...  وُيذكر  مجتمع  بين  يفـرق  وال  متفرق  بيـن  يجمـع 
كتاب  عبيـد :  (أبو  الصدقة»  «حـذار  بلفـظ  عبد الرحمـن  محمد بـن  عـن  أبو عبيـد  ورواه 
رقم ١٠٥٣،  الخ،  وتراجع..  المجتمع  بين  والتفريـق  المتفرق  بين  الجمع  باب  األمـوال، 

.(٤٨٢/١
 .٢٧/٦ - ٢٨ المصنف،  الكندي :   .١٤٥/١٨ - ١٤٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

بالتسوية.  بينهما  يتراجعان  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
بالتسوية.  بينهما  يتراجعان  والمصنف :  الشرع  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 

معًا،  وسـقيا  وسـرحا  راحا  إذا  الشـافعي :  قال  خليطان.  فإنهمـا  والمصنف :  الشـرع  بيـان  (٥) فـي 
خليطين.  يكونان  فإنهما  فحولتهما  واختلطت 

المصنف.  في  موجودة  غير  (بعض)  (٦) كلمة 
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في  الشـافعي  فقال  المراح(٢)؛  فـي  والشـافعي  مالـك،  واختلـف(١)  [* ش] : 
بدأنا  التي  الخصـال  يعني  ـ  الخصال  هـذه  من  خصلة  في  افترقـت  إذا  المـراح : 
وهذه  قرية،  في  هذه  المبيت  فرقها  إن  مالك :  وقال  خليطين.  يكونا  لم  ـ  بذكرها 
فليسـا  أموالهما  عرفـا  إذا  وطـاووس :  عطـاء،  وقـال  خليطـان.  فهمـا  قريـة  فـي 

بخليطين.
بينهما  والمال  بالسـوية،  يتراجعا  أن  جائز  غير  إذ  غفلة؛  وهذه  أبو بكر :  قال 

/١٤٩/ صاحبه.  مال  من  ماله  أحدهما  يعرف  ال 
يكون  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  أكثر  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
من  وقال  والحلب.  والمرعـى  الماء  جمعه  ما  إال  الصدقة  ثبـوت  في  الخليطـان 
بالحلب،  قال :  من  وقال  المرعى.  اختلـف  وإن  والحلب،  الماء  جمعه  ما  قـال : 
فليس  الحلب(٣)  يجمعه  لم  إذا  إنه  قولهم :  وأكثر  اجتمع.  فقد  الحلب  جمعه  فإذا 
وال  والمرعى،  الماء  من  بأقل  مجتمعًا  يكون  إنه  قولهم :  من  أعلم  وال  بمجتمع. 
مجتمعًا  يكون  ال  إنه  قولهم :  بعض  وفي  اجتماعًا.  صاحبه  دون  بأحدهمـا  أعلـم 
الترادد  لزوم  المعنى  ثبت  وإذا  حكى.  من  بعض  عن  حكي  ما  على  بالمشاع  إال 

فقال  المراح؛  فـي  والشـافعي  أنس،  مالك بن  واختلف  (ومنه :)  والمصنـف :  الشـرع  بيان  (١) فـي 
بدأنا  التي  الخصال  يعني  خليطين،  يكونا  لم  الخصال  هذه  من  خصلة  في  افترقا  إذا  الشـافعي : 
عطاء بن  وقـال  خلطاء،  فهما  فرقـة  وهذه  فرقة،  هـذه  المبين  فرقهـا  إن  مالـك  وقـال  بذكرهـا، 
إذ  غفلة،  وهـذه  أبو بكـر :  قـال  بخليطيـن.  فليسـا  أموالهمـا  عرفـا  إذا  وطـاووس :  أبي ربـاح، 
قال  صاحبه.  مـال  من  ماله  أحدهما  يعرف  ال  بينهمـا  والمال  بالتسـوية،  تراجعا  أن  جائـز  غيـر 

إلخ.  أبو سعيد.. 
الموضع  بالفتح  والمراح  ليًال،  إليه  تأوي  أي  الماشية  إليه  تروح  الذي  الموضع  بالضم  (٢) المراح 
منه  ُيغدى  الـذي  الموضع  أي  الغداة  من  كالمغـدي  إليه،  يروحون  أو  القـوم  منه  يـروح  الـذي 

روح).  مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر: 
الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (الحلب)  (٣) كلمة 
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شـبه  إنها  قال :  ما  معنـى  ثبت  أخـذت  إذا  الصدقة  واجـب  عـن  الخليطيـن  مـن 
إنما  الترداد  كان  لو  ألنه  بالمشـاع؛  إال  االجتماع  يكون  ال  به  قال  ممـن  الغفلـة(١) 
رأس  من  كان  أخذت  حيثما  الزكاة  كانت  بالمشـاع  المال  في  الشـريكين  بين  هو 

اآلخر. على  ألحدهما  ضمان  وال  مراددة  بينهما  يكن  ولم  المال، 
لكل  وليس  الماشية،  بينهما  يكون  الرجلين  في  واختلفوا  [م ٩٤٢]  [* ش] : 
فقالت  الزكاة؛  فيه  وتجب(٢)  خليط  غير  منفردًا  كان  لو  ما  المال  من  منهما  واحد 
العراق.  وأهل  ثـور،  وأبي  والثوري،  مالـك،  قول  هذا  عليها،  زكاة  فـال  طائفـة : 

وإسحاق. وأحمد،  الليث،  قال  وبه  الزكاة.  عليهما  يقول :  الشافعي  وكان 
أصح. األول  أبو بكر :  قال 

جميعًا،  القولين  معنـى  من  حكاه  مـا  معاني  يشـبه  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وأكثر ما ـ عندي ـ أنه قيل : إن المشاع من الماشية فيها الصدقة. وإنما ـ عندي ـ 
واحدة،  جميعًا  بينهمـا(٣)  والبقر  اإلبل  من  أربـع  ألحدهما  كان  لو  إنه  قيـل :  أنـه 
ال  قال :   /١٥٠/ مـن  وقال  ويتراّدان،  الصدقـة  عليهما  هذا  في  قـال :  من  فقـال 
كله  المشـاع  في  يبعد  لم  هذا  في  االختالف  معنى  ثبت  وإذا  هذا.  مثل  في  زكاة 

فيه. زكاة  ال  يكون  ال  أن 
يخلطان  الرجلين  فـي  والشـافعي  مالك،  واختلف  (ومنـه :)  [م ٩٤٣]  [* ش] : 
وكان  الخلطاء(٤).  زكاة  يزكيان  مالك :  فقال  ثالثة؛  أو  بشهرين  الحول  قبل  ماشيتهما 

اختلطا. يوم  من  حول  [عليهما]  يحول  حتى  خليطين  يكونان  ال  يقول :  الشافعي 

العـقلة.  شبه  الشرع :  بيان  وفي  المصنف.  في  (١) هكذا 
عليهما.  زكاة  ال  طائفة :  فقالت  الزكاة؛  فيه  وجبت  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

وبينهما.  المصنف :  (٣) في 
الخلط.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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معتوه،  أو  صبي  أو  مكاتب  أحدهما  يكونان  الرجلين  في  واختلفوا  [م ٩٤٤] 
يكونا  أن  إال  الخلطـاء،  صدقة  يصدق  ال  الشـافعي :  فقال  عاقل(١)  بالـغ  واآلخـر 
قول  وفي  المنفـرد.  صدقة  صـدق  مكاتـب  أو  نصرانـي،  خالطـه  وإن  مسـلمين، 
ال  قال :  أنه  الكوفي  عن  وحكي  الزكاة.  فيه  وجبت  المكاتب  خالط  إذا  أبي ثور : 

[عليه]. شيء 
المخالطة  كانت  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ـ عندي ـ  ذلك  ويشـبه  معتوه،  أو  صبـي  مثل  منه  وال  عليـه،  حجـة  ال  ممـن 
الخلطـاء  بصدقـة  ذلـك  فـي  عليهـم  يقضـى  فـال  هـذا؛  وأمثـال  األعجـم، 

باالجتماع(٢).
وقال من قال : إذا كان اليتيم في حجر المخالط من والده(٣) أو محتسب، 
ذلك  بمعنى  كان  مصالحهـم  فـي  جائزًا  ذلـك  اجتمـاع  وكان  هـذا،  مثـل  أو 
هذا  ويعجبني  اجتماع،  فيه  يكن  لم  هذا  غير  على  كان  وإذا  الصدقة،  وجوب 
والمكاتب  واألعجم،  المعتـوه  ـ عندي ـ  أشـبه  هذا  معنى  ثبت  وإذا  القـول، 
يقع  فال  الذمي  وأما  كاتب،  منذ  المخالطة  حكم  فيه(٤)  تجـري  أصحابنا  عنـد 
تثبت  وإنمـا  عليه،  زكاة  ال  ألنـه  المخالطـة؛  معنـى  بـه  يقـع  يكـون  أن  لــي 

الزكاة(٥). أهل  من  الخليطين  على  المخالطة 

الخلطاء،  زكاة  يكون  ال  الشـافعي :  فقال  عاقل؛  بالغ  حّر  واآلخر  والمصنف :  الشـرع  بيان  (١) في 
المفرد.  صدقة  صدق  مكاتبًا  أو  نصرانيًا  خلطا  فإن  مسلمين،  يكونا  أن  إال 

باإلجماع.  المصنف :  (٢) في 
والدة.  المصنف :  (٣) في 

إلخ.  حكم..  عليه  ويجري  جَبٌر  ..أصحابنا  المصنف :  (٤) في 
 .٣٠/٦ - ٣٣ المصنف،  الكندي :   .١٤٩/١٨ - ١٥١ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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والثمر : والزرع  والفضة  الذهب  في  الشركاء  باب ١٤ -]   (١٩/٣ [(م ٩٤٥ - ٩٤٦، 
بينهم  تكـون  الجماعة  فـي  يقولـون  العلـم  أهـل  أكثـر(١)  [م ٩٤٥]  [* ش] : 
منهم  واحد  كل  حصة  في  يكون  حتى  عليهم،  زكاة  ال  الفضة :  من  أواق  خمسـة 
وأحمد،  واألوزاعي،  الثـوري،  وسـفيان  مالك،  قول  هـذا  الزكاة.  فيه  تجـب  مـا 
كما  يقول  بالعـراق  هو  إذ  الشـافعي  وكان(٢)  ثور.  وأبي  عبيـد،  وأبـي  وإسـحاق، 
الحب  في  الشافعي  إسـحاق  ووافق  الزكاة.  عليهم  بمصر :  قال  ثم  هؤالء،  يقول 

والفضة. الذهب  في  وخالفه  والتمر، 
ال  أوسـق :  ثمانية  يجدان(٣)  الزرع  في  الشـريكين  في  مالك  وقـال  [م ٩٤٦] 

الصدقة. فيها  وإسحاق :  واألوزاعي،  الشافعي،  وقال  عليهما.  صدقة 
أصح]. مالك  قول  أبو بكر :  [قال 

قول  معنى  في  كله  االختالف  مـن  حكاه  ما  معنا  يخرج  إنه  أبو سـعيد :  قـال 
بالمشـاع  فيه  زكاة  ال  إنـه  قولهـم :  فأكثر  والفضـة  الذهـب  فـي  فأمـا  أصحابنـا، 
أدركت  إذا  الـزكاة  فيها  إن  عندهـم :  القول  أكثر  فـإن  الثمار  وأمـا  وبالمشـاركة. 

مقسومة(٤). غير  بالمشاع  مجتمعة  وهي  الثمرة 

[(م ٩٤٧، ١٩/٣ - ٢٠) باب ١٥ -] وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها :
الحوائط  في  يقول  مالك  كان  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 

إلخ.  في..  يقول  العلم  أهل  من  كثير  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  الشرع :  بيان  (١) في 
بمصر :  قال  ثم  هؤالء،  قال  كما  يقول  بالعراق.  هو  إذ  الشافعي،  قال  وكذلك  الشرع :  بيان  (٢) في 

والفضة.  الذهب  في  وخالفه  والثمر،  الحب  في  الزكاة  عليهم 
إلخ.  أوسق..  خمسة  كان  إذا  الزرع  في  الشرع :  بيان  (٣) في 

 .٥/١٨ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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قال  وبه  الصدقة.  منها(١)  تؤخذ  بأعيانهم :  قوم  على  أو  اهللا،  سـبيل  في  المحبسـة 
أنه  مكحول  عـن  وروينا  أوسـق.  خمسـة  تكون  الموقوفة  الصدقة  فـي  الشـافعي 
أرضًا  أوقف  إذا  أحمـد :  وقال  طـاووس.  عن  ذلـك  وروي  فيهـا.  زكاة  ال  قـال : 
فيصيب  ولـده  على  رجل  يوقـف  أن  إال  العشـر،  فيهـا  أرى  ال  المسـاكين  علـى 
أهل  على  الصدقة  كانت  إذا  أبو عبيد :  وقال  الصدقة.  ففيها  أوسق  خمسة  الرجل 

الصدقة. ففيه  بأعيانهم  قوم  على  كانت  وإن  فيها،  زكاة  فال  الحاجة(٢) 
حسن. هذا  أبو بكر :  قال 

الوقف  كان  إذا  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وجـه  علـى  السـبيل  ابـن  أو  اهللا،  سـبيل  أو  المسـاكين،  علـى  أو  الفقـراء،  علـى 
هذا  إن  الفضائل؛  من  لشيء  أو  وتعالى،  تبارك  اهللا  سبل  من  لسبيل  أو  اإلطالق، 
معروفين  لقوم  كان  وإن  بالـزكاة.  خوطب  ممن  ليس  هذا  ألن  فيـه؛  زكاة  ال  كلـه 
أنه  إال  مواريث،  إلى  ينتقل  لم  ولو  ـ  معروف  ملك  إلى  وقفهم  حكم  يزول  ممن 
حكم  المتعبدين  من  األمالك  أصحاب  فعلى  ـ  معروفة   /١٧٣/ أمالك  على  يقع 
إن  وكذلك  بذلك.  يقول  من  قول  على  المشاع،  في  الزكاة  معنى  ثبت  إذا  الزكاة، 
اختالف  فال  الزكاة،  فيه  تجب  ما  حصتـه  في  منهم  واحد  لكل  فوجـب  اقتسـموه 

الوقوف(٣)(٤). من  الوجه  وهذا  المعنى،  هذا  في  الزكاة  وجوب  في  ذلك  في 

بشراء : صدقته  في  المرء  رجوع  باب ١٦ -]   (٢٠/٣ [(م ٩٤٨، 
قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 

منهم.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
الخراج.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

الموقوف.  المصنف :  (٣) في 
 .٢١٣/٦ - ٢١٤ المصنف،  الكندي :   .١٧٣/١٧ - ١٧٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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في  ترجعن  وال  تبتاعهـا(٢)  اهللا :  «ال  سـبيل  في  عمر(١)  عليه  حمل  كان  فـرس  فـي 
صدقتك».

وطاووس،  األكوع،  وسلمة بن  عبد اهللا،  وجابر بن  عمر،  ابن  ذلك  كره  وممن 
وعكرمة،  الحسن،  ورخص  وأحمد.  والشافعي،  ومالك،  الحسن،  اهللا بن  وعبيد 

بها. تصدق  التي  صدقته  يشتري  أن  للمرء  واألوزاعي  وربيعة، 
أصح. األول  أبو بكر :  قال 

من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
اهللا. وجه  يريد  به  تصدق  فيما  يرجع  ال  إنه  عندهم :  القول  أكثر  ولعل  االختالف. 
ينتفع  وال  فليمضـه  ميـراث  عليه  رده  ولـو  ذلك :  في  منهـم  قال  مـن  وقـال 

به./٣٢٧/
ميراث؛  إليه  يرده  أن  إال  إليه  يرجع  أن  له  ليس  القول :  بعض  وفي  مسألة(٣) : 

الصدقة. حكم  عليه  أثبت  كما  أثبته  وقد  اهللا  أحكام  من  حكم  هذا  ألن 
هبة. وال  بعطية  به  ينتفع  ال  إنه  قولهم :  معاني  بعض  في  ويخرج 

معانيها  في  ثابتة  األحكام  هـذه  ألن  بذلك؛  بأس  ال  أن  قولهم :  بعـض  وفـي 
موضعها،  في  العطية  وثبتت  موضعها،  في  الصدقة  وقعـت  وقد  مواضعها،  وفـي 
األحكام  مـن  شـيء  ينقص  وال  موضعـه،  في  والميـراث  موضعـه،  فـي  والبيـع 

غيره(٤).

ترجع  وال  تبتعها  «ال  له :  فقال  اهللا  سبيل  في  رجًال  الخطاب 5  عمر بن  عليه  الشرع :  بيان  (١) في 
صدقتك».  في 

تبتعها.  ال  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (٢) هكذا 
واهللا أعلم.  أبي سعيد.  تعليق  من  ليس  بعدها  ما  أن  أو  زائدة.  (مسألة)  كلمة  (٣) لعل 

 .٣٢٧/١٩ - ٣٢٨ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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بالمواشي : المبادلة  باب ١٧ -]   (٢١/٣ [(م ٩٤٩، 
فيمن  العلم  أهـل  اختلف  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
وأبو  الشافعي،  فكان  الصدقة؛  من  فرارًا  آلخر  بماشية  الحول  قبل  له  ماشية  بدل(١) 
من  قبض  فيمـا  منهما  واحد  كل  علـى  زكاة  ال  يقولـون :  الـرأي  وأصحـاب  ثـور، 
كذلك،  الثوري  وقال  اشتراه.  يوم  من  حول  اشترى(٢)  ما  على  يحول  حتى  صاحبه، 
الملك،  وعبد  واألوزاعـي،  مالـك،  وكان  الصدقة،  مـن  الفرار  يذكـر  لم  أنـه  غيـر 
الصدقة. من  فرارًا  كان  إذا  الزكاة،  ذلك  في  يرون  عبيد  وأبو  وإسحاق،  [وأحمد]، 
مؤكد،  شـيء  الفصل  هذا  في  أصحابنا  قول  معاني  في  ليس  أبو سـعيد :  قال 
يثبت  بمعنى  متعلق  منهما  واحد  لكل  يكون  أن  جميعًا،  القوالن  يعجبني  أنـه  إال 
ملكه  عن  منتقل  مال  ألنه  الحول؛  بعد  إال  فيه  زكاة  ال  يقول :  من  معنى  فأما  به. 
وأما  الحول،  عليه  حال  إذا  المال  في  الزكاة  تجب  وإنما  جديد،  مال  وهذا  كله، 
بمثل  فيه  مخاطب  مثله  بمـال  يده  من  المال  انتقل  إنما  فإنه  اآلخر  القـول  معنـى 
معنى  يبطل  مـا  غير(٣)  إلى  يسـتحل  ولم  ملكه،  من  عنـه  المنتقل  فـي  المخاطبـة 

كله(٤). ذلك  في  وينظر  واهللا أعلم.  الصدقة، 

أن  قبل  أحوال  عليه  يحول  المال  باب ١٨ -]   (٢١/٣ - ٢٢ [(م ٩٥٠ - ٩٥٣، 
الصدقة : منه  يخرج 

اإلبل  من  خمس  في  واختلفـوا  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [م ٩٥٠]  [* ش] : 
قال  وبه  عنه.  أبي عبيد  حكاية  في  شـاتان  فيها  مالك :  فقال  حوالن؛  عليها  حال 

إلخ.  فرارًا..  اآلخر  ماشية  إلى  الحول  حول  قبل  بماشيته  بادل  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
اشتراه.  يوم  من  يشتري  ما  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

غيره.  المصنف :  (٣) في 
 .٦٧/٦ المصنف،  الكندي :   .١٦٤/١٨ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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فيها  بمصر :  وقـال  عنه.  العراق  أهل  حـكاه  فيما  والشـافعي  وأحمد،  أبو عبيـد، 
شاة. عليه  إن  واآلخر  هؤالء،  قال  كما  أحدهما  قوالن : 

أربع  عليه  حوالن :  عليها  حال  اإلبل  من  عشـرة  في  أبو ثور  وقال  [م ٩٥١] 
في  عليه  قال :  أنـه  الكوفي  عن  وحكي  الشـافعي.  عن  ذلك  وحكي  الغنـم.  مـن 
قال  كما  مالك  قول(١)  ومعنى  شـاة،  الثانية  السـنة  وفي  شـاتان،  األولى  [السـنة] 

أبو ثور.

حال  اإلبل  من  وعشـرين  خمس  في  ثور] :  [وأبو  الشـافعي،  وقال  [م ٩٥٢] 
من  أربع  الثانية  السنة  وفي  األولى،  السنة  في  مخاض  بنت  يؤدي(٢)  حوالن  عليها 

الكوفي. عن  ذلك  وحكي  الغنم. 

إنما  الزكاة  كانت  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
فما  والبقر،  اإلبل  من  الفريضة  تكن  لم  ما  والشنقة  والبقر،  اإلبل  عن  شنقة(٣)  هي 
كان  حول  عليها  حال  وكلما  عنها،  شنقة  هي  فإنما  الغنم،  من  فيها  الزكاة  دامت 
معاني  في  يخرج  الفصل  هذا  في  أعلم  وال  منتقصة،  غير  وهي  بحاله،  الشنق  فيها 
الشـنق  كانت  إذا  ذلك  يبعد  ال  أن  ويعجبني   /١٧٣/ اختالفًا.  فيه  أصحابنا  قول 
لم  لو  المال  رب  ألن  الزكاة؛  فيه  تجب  عما  عددهـا،  نقص  منها  أخـذ  إذا  عنهـا، 

قول.  ذلك  ومعنى  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  في..  مخاض  تثبت  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

وأسـباب.  سـبب  مثل :  أشـناق  والجمع  الفريضتين،  بيـن  ما  بفتحتيـن  ـَنق  الشَّ الفيومـي :  (٣) قـال 
والغنم.  بالبقر  والوقـص  باإلبل،  الشـنق  يخص  الفقهاء  وبعض  الوقص.  هو  يقـول :  وبعضهـم 
كان  فإذا  الكاملة  الديـة  الحمالة  ذو  يسـوق  أن  وذلك  الكاملة،  الدية  دون  مـا  أيضـًا   ـ  والشـنق 
األروش  ـ  أيضًا  ـ  واألشـناق  العظمى.  بالدية  متعلقة  كأنها  األشـناق،  فهي  جراحات  دية  معها 
أو  ستًا  الحمالة  في  اإلبل  تزيد  أن  ـ  أيضًا  ـ  والشنق  وغيرها.  كالموضحة  الجراحات،  من  كلها 

شنق.  مادة  المنير)،  (المصباح  إلخ.  بالوفاء..  ليوصف  سبعًا 
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وال  سـبيل،  عليه  الماشـية  غير  في  ماله  في  ـ عندي ـ  تجب  لم  عنها  الزكاة  يؤد 
متعلق  المتعلق  بهذا  تعلق  فإذا  فيه،  وجب  ما  نفس  في  الزكاة  وإنما  ماالً،  يعترض 
عليه  يدخل  ذلك  كان  إذا  بمصر،  الشافعي  عن  قال  ما  معنى  فيه  يثبت  أن  يبعد  لم 
أخذت  وإذا  المـال،  من  فريضة  هو  إنما  الـزكاة  من  كان  ما  وأما  العـدد.  بنقـص 
اختالف؛  ذلك  في  أصحابنا  قول  معنى  من  ـ عندي ـ  يخرج  إنه  محال  ال  نقصت 
ربها،  على  مضمونـة  الـزكاة  إن  قولهم :  بعـض  ففي  معـروف،  شـيء  ذلـك  ألن 
ماله  صرف  شـاء  لو  ألنه  بحالها؛  والزكاة  عليه،  فهي  الحول  عليها  حـال  وكلمـا 

تامة. فريضة  كانت  إذا  غيره،  من  وأعطى  كله، 
فقد  تنقصها  التي  الصدقة  فيها  فوجب  الحول  عليها  حال  إذا  قال :  من  وقال 
أول  في  إال  عليه  زكاة  وال  مال،  من  الماشية  عدد  في  له  شريكًا  الصدقة  صارت 
فيلحقه  فيها،  زكاة  ال  الزكاة  ألن  قال؛  ما  يبعد  لم  المعنى  ذلك  ثبت  وإذا  حول. 
باالجتماع(١)،  العدد  طريق  من  وال  عليه،  زكاة  ال  خليطه  ألن  المخالطة؛  طريق  من 

بالصواب. أعلم  واهللا 
له  رجل  في  الرأي  وأصحـاب  الشـافعي،  وقال  (ومنـه :)  [م ٩٥٣]  [* ش] : 

واحدة. شاة  فيها  قال :  شيئًا،  تزد  لم  أعوامًا(٢)  يصدقها  لم  شاة،  أربعون 
ـ عندي ـ  عليه  وليس  فريضة،  شاة  األربعين  من  معي  الشاة  أبو سعيد :  قال 
على  وأما  المال،  في  شريك  الزكاة  بأن  يقول :  من  قول  قياد  على  واحدة  شاة  إال 
إن  قوله :  قياد  في  فتجب  المالك،  ذمـة  في  المال  في  الزكاة  بأن  يقول  مـن  قـول 

شاة(٣). عليها  حال  عام  كل  في  عليه 

باإلجماع.  المصنف :  (١) في 
واحدة.  شاة  فيها  تزد  ولم  شتى،  أعوامًا  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

 .٧٣/٦ - ٧٥ المصنف،  الكندي :   .١٧٣/١٨ - ١٧٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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الحول : بعد  الساعي  عنها  يتأخر  الصدقة  باب ١٩ -]   (٢٢/٣ [(م ٩٥٤، 
يتأخر  الماشـية  في  واختفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
عليه  وليس  وجد،  ما  صدقة  يأخذ  مالك :  فقال  بعضها؛  هلك  حتى  الساعي  عنها 
إلى  دفعها  أمكنه  إذا  الشـافعي :  [قال]  و  الثـوري(١).  قال  وبه  شـيء.  هلك  فيمـا 
أحمد،  مذهب  وهذا  هلك.  لما  ضامن  فهو  يفعل  ولم  المساكين  إلى  أو  المصدق 

وإسحاق.
نقول. وكذلك  أبو بكر :  قال 

من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
إذا  معي  ولكن  وتأخيـره.  السـاعي  في  قولهم  من  النص  غير  علـى  االختـالف 
ففي  المال  هلك  أو  المـال  من  شـيء  هلك  حتى  يخرجها  فلم  الـزكاة  وجبـت 
لم  ما  لذلك  معتقـدًا  بالزكاة  دائنًا  كان  إذا  عليـه،  ضمان  ال  إنـه  قولهـم :  بعـض 
تضييعه،  طريق  مـن  فيهلك  يضيعه  أو  يتلفه  حدثـًا  فيه  يحدث  أو  المـال  يتلـف 
وإنها  شـريك  الزكاة  إن  يقول :  من  قول  معنى  ـ عنـدي ـ  يشـبه  وهذا   /٢٧٦/
فال  الضمان  فيها  يلزمـه  ما  فيها  يلحقه  أو  أمانتـه  يضيع  لم  فما  يده،  فـي  أمانـة 

عليه. ضمان 
إخراجها  علـى  قدر  إذا  الضمـان،  عليـه  إن  قولهـم :  بعـض  فـي  أن  ومعـي 
مضمونة  الزكاة  إن  قال :  من  معنى  ـ عندي ـ  هذا  ويشبه  ذلك،  يفعل  فلم  وإنفاذها 

شاء. حيث  من  الزكاة  ويؤدي  شاء،  حيث  ماله  صرف  له  ألن  الذمة؛  في 
يدفع  أن  له  ليس  أيام  في  ذلك  كان  فإذا  ذلك؛  في  يفرق  بعضهـم  أن  ومعـي 
في  فهو  إليهم،  حملهـا  عليه  ليس  إذ  لهم،  منتظـرًا  كان  السـلطان  إلى  إال  زكاتـه 

أبو ثور.  الشرع :  بيان  (١) في 
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له  مطلقا  كان  وإن  عـذر،  له  هذا  ألن  عليه؛  زكاة  فـال  المال  تلف  أن  إلـى  ذلـك 
فعليه  تلفت  حتـى  أدائها  علـى  قادر  وهو  يؤدهـا  فلم  الفقـراء  إلـى  بنفسـه  أداهـا 

الفصل(١). وهذا  المعنى  هذا  ويعجبني  الضمان، 

الصدقة  أصلها  فـي  يجب  ال  الماشـية  بـاب ٢٠ -]   (٢٢/٣ - ٢٣ [(م ٩٥٥، 
المصدق : مجيء  قبل  فتوالدت 

قال  ـ  إليه  المضافة  والزيادة  الكتاب  غير  من  ـ  اإلشراف  كتاب  (من  [* ش] : 
أن  قبل  فتوالدت  الصدقة  أصلها  في  تجب  ال  الماشـية  في  مالك  قال  أبو بكر :) 
الصدقة :  فيـه  تجب  ما  وعددها  المصـدق  فجاء  [واحـد]،  بيوم  المصـدق  يأتـي 
الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  الشافعي،  وقال  [الصدقة].  عليه 
مثله  في  تجـب  أصالً  تصير  يوم  مـن  الحول  عليها  يحـول  حتـى  عليـه،  زكاة  ال 

نقول. وبه  الزكاة، 
إال  اختالفا،  فيـه  أعلم  فال  التعبد  في  الـالزم  معنى  في  أما  أبو سـعيد :  قـال 
قول  بعض  في  أنه  فمعي  إليه  وصل  إذا  المصدق  شـأن  في  وأما  حكي،  ما  على 
فيه  تجب  مجتمعـًا  المال(٢)  فوجـد  وقتها  في  للصدقـة  خـرج  إذا  إنـه  أصحابنـا : 
أنه  صح  ولو  قولهم :  بعض  في  أن  وأحسب  ذلك،  عن  يسأل  ولم  أخذه،  الزكاة 
ليس  إنه  قولهم :  وفي  المجتمع.  من  الصدقة  يأخذ  أن  فله  الحول  عليه  يحل  لم 
له  يطيب  وال  الزكاة،  فيه  تجب  ما  بلغت  منذ  الحول،  عليه  يحول  حتى  ذلك  له 

القول(٣). هذا  بمعنى  بصحة  أو  المال،  رب  من  بإقرار  إال  ذلك 

 .٢٧٥/١٩ - ٢٧٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  المال..  في  ..فوجد  الشرع :  بيان  من  األول  الموضع  (٢) في 

 .٢٧٦/١٩ - ٢٧٧  .١٤٣/١٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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أحوال  أهله  على  حال  قد  مصرًا  ملك  إمام  ((في  مسألة   [(٢٣/٣ [(م ٩٥٦، 
يزكوا)) : لم 

الخوارج  من  قوم  غلب  وإذا  أبو بكر :)  قال  (اإلشراف  كتاب  (ومن  [* ش] : 
منهم  أخذ  اإلمام  بهم  ظفر  [ثم  أعوامًا  الزكاة  البلد  ذلك  أهل  يؤدِّ  ولم  بلـد  علـى 
الشـافعي.  مذهب  وهو :  ثور،]،  وأبي  مالك،  قول  فـي  الماضية  لألعوام  الـزكاة 
ثم  سـنين،  فأقاموا(١)  الحرب  دار  في]  أسـلموا  قوم  في  الرأي :  أصحاب  [وقـال 

مضى]. لما  عليهم  زكاة  [ال  اإلسالم :  دار  إلى  خرجوا 
األولى. في  كجوابه  المسألة  هذه  في  أبي ثور  وجواب 

نقول. وكذلك  أبو بكر :  قال 
قد  مصرًا  ملك  إمام  في  المسـألة  هذه  معنا  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
في  ـ عندي ـ  فيخـرج  أموالهم  في  وزكاتهـم  يزكوا  لم  أحـوال  أهله  علـى  حـال 
من  أيديهم  فـي  ما  قبض  على  يجبرهـم  أن  لـه  يجوز  إنه  قيل :  مـا  بعـض  معنـى 
بعض  في  ألنه  منـه؛  الصدقة  قبض  جباية  بها  يسـتوجب  التي  بالحمايـة  الصدقـة 
له  كان  الدوس  في  كانت  ولو  زكاتها  يخرج  أن  قبل  الثمار  زكاة  أدرك  لو  القول : 

عليها. يجبرهم  أن 
غرس  أوان  منذ  الثمار  في  يحميهـم  حتى  عندي :  القول  معاني  بعض  وفـي 
على  يجبرهم  حينئذ  ثم  سنة،  والورق  الماشية  وفي   /٢٥٥/ دراكها.  إلى  الثمرة 
استحق  فيما  لهم  جبرهم  معنى  يثبت  لم  هذا  على  كان  فإذا  أموالهم،  زكاة  قبض 

أنفسهم. طيبة  عن  هم  يسلموا  أن  إال  حماهم  يكن  لم  فيما  والزكاة  عليهم، 
ويملك  يظهر  أن  وقبل  سلطانه،  غير  في  حدثًا  محدث  أحدث  لو  قيل :  وقد 

أقاموا.  فإن  الشرع :  بيان  (١) في 
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يجب  الذي  الحق  منه  يؤخـذ  ولكن  ذلك،  حدثه  على  عقوبة  له  تكن  لـم  البـالد 
أحدث  لمن  إال  بها  يعاقب  أن  له  فليس  العقوبة  وأما  األحداث.  في  الحكـم  فـي 

سلطانه(١). في 

عليه : الحول  دخول  بعد  يباع  المال  باب ٢١ -]   (٢٣/٣ - ٢٤ [(م ٩٥٧، 
يحول(٢)  المال  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
به  ويرجع  منها،  الصدقة  المصدق  يأخذ  يقول :  أبو ثور  فكان  يباع؛  الحول  عليه 
فاسـد؛  البيع  إن  أحدهما :  قوالن :  فيها  الشـافعي :  وقال  البائع.  على  المشـتري 
يرد  أن  بين  بالخيار  المشتري  إن  الثاني :  والقول  يملك.  ال  وما  يملك  ما  باع  ألنه 
البائع  أخذ  شـاء  إن  بالخيار  هو  الرأي :  أصحاب  وقـال  البيع(٣).  يجيـز  أو  البيـع 

المشتري. يد  في  مما  أخذ  شاء  وإن  صدقتها(٤)،  يؤدي  حتى 
باالختالف  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  شريك  إنها  أحدهما :  قوالن :  الزكاة  في  معهم  يخرج  أنه  وذلك  المعنى،  في 
إنها  يقول :  من  قول  فعلى  المال.  رب  ذمة  في  مضمونة  إنها  وأحدهمـا :  المـال، 
على  للمشـتري  وال  المشـتري،  على  للبائع  حجة  وال  يثبت،  الذمة  في  مضمونة 
شريك  الزكاة  إن  يقول :  والذي  ذمته.  في  كانت  ألنها  البائع؛  على  والزكاة  البائع، 
في  وماله  غيره  مال  باع  ألنه  باطل؛  البيع  إن  أحدهما :  قوالن :  البيع  في  فيخرج 
ويكون  الزكاة،  بيع  ويبطل  حصته،  بيع  يثبت /١٧١/  إنه  واآلخر :  واحدة.  صفقة 
للمشتري  وكان  المشتري،  يد  من  ماله  لحق  شاء  إن  الخيار،  هذا  على  للمصدق 

 .٢٥٥/١٩ - ٢٥٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يحول.  أن  بعد  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

المبيع.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
صدقتهما.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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وال  المشتري،  على  له  حق  وال  بالثمن،  البائع  لحق  شاء  وإن  البائع،  على  الثمن 
البائع(١). على  للمشتري  حق 

*(٢) [فيمـن يأخذ منه زكاة الـزرع يباع في أكمامه، والتمر يبـاع بعد أن يبدو 
صالحه] :

أكمامه،  في  يبـاع  الزرع  زكاة  منـه  يأخذ  فيمـن  واختلفـوا  (ومنـه :)  [* ش] : 
واألوزاعي،  أنـس،  ومالك بن  الحسـن  قال  صالحه.  يبدو  أن  بعد  يبـاع  والتمـر 
سعد،  الليث بن  قال  وبه  البائع،  على  الزكاة  حنبل :  وأحمد بن  الثوري،  وسفيان 
فاسـد؛  البيع  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  المبتاع.  يشـترطه  أن  إال  البائع،  علـى  إنـه 

يملك. ال  وما  يملك  ما  باع  ألنه 
من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 

جميعًا. القولين 
الثمن  من  المال  رب  مـن  أخذ  شـاء  إن  بالخيار  المصدق  إن  ثالـٌث :  وقـوٌل 
المشتري  ورجع  وأخذها،  المشتري  يد  من  لحقها  شاء  وإن  به،  المال  باع  الذي 

المال(٣). ثمن  جملة  من  منه  أخذت  التي  الزكاة  بثمن  البائع  على 

أن  ينـوي  للتجـارة  تشـترى  الماشـية  بـاب ٢٢ -]   (٢٤/٣ [(م ٩٥٨ - ٩٦٠، 
سائمة : تكون 

فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ٩٥٨]  [* ش] : 

 .١١١/٦ - ١١٢ المصنف،  الكندي :   .١٧١/١٨ - ١٧٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بالمسألة  مضمونها  في  شـبيهة  وهي  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسـألة  (٢) هذه 

هنا.  توضع  أن  األنسب  فلعل  السابقة، 
 .٢٧٨/٦ المصنف،  الكندي :   .١٩٥/١٧ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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يقول :  الثوري  فكان  سائمة؛  تكون  أن  صاحبها  ينوي  للتجارة،  [تكون]  الماشـية 
ال يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب 

الرأي.
أن  له  فبدا  سـائمة،  غنم  عنده  كانت  وإن  [الثوري] :  سـفيان  قال  [م ٩٥٩] 
السائمة.  زكاة  زكاتها  من  يصدقها(١)  حتى  للتجارة  تكون  فال  للتجارة،  يجعلها 
سـائمة،  فجعلها  له  بدا  ثم  للتجارة،  اإلبل  اشـترى  إذا  الرأي :  أصحاب  وقـال 
أشهر،  ستة  سائمة  جعلها(٢)  منذ  له  وإنما  اشتراها،  يوم  من  الحول  عليها  فحال 
السـائمة.  زكاة  فعليه  سـائمة،  جعلها  يوم  من  سـَنة  لها  مضت  إذا  الزكاة  فعليه 
قال  وبه  السائمة.  زكاة  زكاها(٣)  للتجارة  السـائمة  اشـترى  إذا  الشـافعي :  وقال 

أبو ثور.
لحولها  زكاها  هبة  أو  بميراث  السـائمة  ملك  إذا  الشـافعي :  وقال  [م ٩٦٠] 

السائمة. زكاة 
الماشـية  اشـترى  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
/١١٣/ذلك،  له  أن  للتجارة  زكاته  محل  قبل  للسائمة  بالنية  حولها  ثم  للتجارة، 
زكاة  وال  الحول،  عليها  حـال  إذا  السـائمة  زكاة  وزكاتها  السـائمة،  إلى  ويتحول 
كان  التجارة  بزكاة  فيها  الزكاة  وجوب  بعد  حولها  وإن  التجارة،  بزكاة  فيهـا  عليـه 

قيل. ما  بعض  في  للتجارة  زكاتها  عليه 
أعلم  وال  للسـائمة.  وزكاتها  للتجارة،  فيها  عليه  زكاة  ال  قيل :  أنه  وأرجو 

الشرع.  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  يصرفها.  اإلشراف :  كتاب  (١) في 
فعليه  أشهر،  ستة  لها  مضت  إذا  الزكاة  فعليه  أشهر،  ستة  سائمة  جعلها  يوم  منذ  الشرع :  بيان  (٢) في 

السائمة.  زكاة  فعليه  سائمة،  جعلها  يوم  منذ  سنة  لها  مضت  إذا  زكاة 
زكى.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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السائمة؛  زكاة  زكاتها  فإنما  للتجارة  اشتراها  إذا  قيل :  وقد  اختالفًا.  األول  في 
بزكاة  فيها  الّسـّنة  يزيل  ال  التجارة  إلى  تحويلها  ألن  فيها؛  ثبت  الذي  لألصل 
إن  وقيل :  التجـارة.  في  لها  بالنيـة  إال  التجارة  زكاة  زكاتهـا  وقيـل :  األصـل. 
كانت  وإن  السـائمة،  زكاة  هي  زكاتها  كانت  الزكاة  فيها  تجب  تجارتـه  كانـت 
في  الزكاة  بها  يجـد  حتى  التجارة  على  حملت  الـزكاة  فيها  تجـب  ال  تجارتـه 

التجارة.
حولها  ثم  الوجوه،  مـن  بوجه  يده  في  كانت  أو  للسـائمة،  اشـتراها  إذا  وأمـا 
إلى  األصل،  زكاة  وزكاتها  بالنية،  تتحول  ال  قيل :  قد  أنه  فمعي  التجارة  إلى  بالنية 
بذلك  يريد  الحيوان،  من  غيرها  أو  النقود،  أو  العروض،  من  غيرها  في  يزيلها  أن 

التجارة(١).

والرقيق : الخيل  عن  الصدقة  إسقاط  باب ٢٣ -]   (٢٥/٣ - ٢٦ [(م ٩٦١، 
قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 

صدقة». فرسه  وال  عبده  في  المسلم  على   «ليس 
[فيها]،  صدقة  ال  منهـم :  كثير  فقال  الخيل؛  صدقة  فـي  واختلفـوا  [م ٩٦١] 
والحسـن  وعطاء،  الشـعبي،  قال  وبه  عمـر،  وابن  علـّي،  عن  القـول  هـذا  روينـا 
والشافعي،  الثوري،  وسفيان  والحكم،  والنخعي،  عبد العزيز،  وعمر بن  البصري، 
أبي شيبة،  بكر بن  وأبو  خثيمة(٢)،  وأبو  أيوب،  وأبو  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
الحديث  هـذا  بظاهـر  محتجهـم(٣)  واحتـج  الحسـن].  ومحمد [بـن  ويعقـوب، 

 .١١٣/١٨ - ١١٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  بكر..  وأبو  حنيفة  وأبو  ثور،  ..وأبو  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

اهـ.  بحجتهم.  واحتج  األصـل :  في  محققه :  وقال  بحجتهـم.  واحتجوا  اإلشـراف :  كتاب  (٣) فـي 
والمصنف.  الشرع  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل 
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يكونوا  لـم  الراشـدين  الخلفاء  وبـأن  والرقيـق»،  الخيـل  عـن  «عفـوت  بقولـه(١) 
أبي سليمان :  حماد بن  وقال  عهودهم.  كتب  في  يكن  ولم  صدقة،  منها  يأخذون 
كل  في  نسلها :  يطلب  التي  والذكور  اإلناث  الخيل  في  النعمان  وقال  صدقة.  فيها 
خمسـة  درهم  مائتي  كل  في  فجعلـت  دراهم،  قومتهـا  شـئت  وإن  دينـار،  فـرس 

دراهم.
إنه  االتفاق :  فيه  ما  بمعنى  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
عن  ويروى  الحمير،  في  وال  البغال،  في  وال  الخيل،  في  وال  العبيد،  في  زكاة  ال 
وقيل :  والجبهـة»(٢)،  والخيل  العبيـد  زكاة  أمتـي  عن  قـال :  «عفي  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
ذلك  يكون  أن  إال  اختالفـًا،  هـذا  في  أصحابنا  بيـن  أعلم  وال  الحميـر.  الجبهـة 
ذلك  في  أعلم  وال   /١٢٩/ التجـارة،  زكاة  جملـة  في  الـزكاة  فيه  فـإن  للتجـارة 
شيء  في  ال  األنعام(٣)  في  الزكاة  بمعنى  الماشـية  في  الزكاة  وإنما  بينهم،  اختالفًا 
وكثر  األمالك،  فيها  جـرت  ولو  البهائم،  من  شـيء  في  وال  غيرها،  الحيوان  مـن 

التجارة(٤). زكاة  بمعنى  يكون  أن  إال  عددها، 

يعقوب))  المصنف :  ((في  عفوت  ويقول :  الحديث  هذا  ..بظاهر  والمصنف :  الشـرع  بيان  (١) في 
دينارا،  فرس  كل  قدر  عقودهم  كتب  فـي  أتكون))  المصنف :  ((في  لكن  والرقيق،  الخيـل  عـن 
دراهم،  خمسة  درهم  مائتي  كل  في  فجعلت  دراهم،  قومها  شئت))  المصنف :  ((في  سبب  وأن 

إلخ.  يطلب..  التي  والزكاة 
في  وال  الكسعة  في  وال  الجارة  في  قال :  «ليس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس  ابن  عن  حبيب  الربيع بن  (٢) روى 
البخاري  وروى  رقم ٣٣٨).  زكاته،  عن  عفي  ما  باب  الربيع،  (مسند  صدقة»  الجبهة  في  وال  النخة 
(صحيح  صدقـة»  وغالمه  فرسـه  في  المسـلم  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ليـس  قـال  قـال:  أبي هريـرة  عـن 
عن  أبو داود  وروى   .(٥٣٢/٢ رقم ١٣٩٤،  صدقة،  فرسـه  في  المسـلم  على  ليس  باب  البخاري، 
الرقة  صدقة  فهاتوا  والرقيق  الخيل  عن  عفوت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «قد  قال  قال:  أبي طالب  علي بن 

 .(١٠١/٢ رقم ١٥٧٤،  السائمة،  زكاة  في  باب  أبي داود،  (سنن  إلخ  درهمًا»..  أربعين  كل  من 
إلخ.  األنعام..  من  إبلها  في  الزكاة  ..بمعنى  المصنف :  (٣) في 

 .٢٦/٦ المصنف،  الكندي :   .١٢٩/١٨ - ١٣٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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والثمار : الحبوب  من  األرض  أخرجت  ما  زكاة  باب ٢٤ -]   (٢٦/٣ [(م ٩٦٢، 
  c ﴿ ذكره :  جل  اهللا  قـال  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
o n m  l k j i h g f  e  d﴾ (البقرة : ٢٦٧)، 

(األنعام : ١٤١).  ﴾ ̈  §    ¦    ¥ ﴿ وقال 8 : 
مرة(١) :  وقال  العشر.  ونصف  العشر  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  فروينا  [م ٩٦٢] 
وسعيد بن  زيد،  جابر بن  قال  وبه  كيله.  ويعلم  يكال  يوم  المفروضة  الزكاة  حقه 
ألقى  زرعه  حصـد  إذا  مجاهد :  وقال  وقتـادة.  وطاووس،  والحسـن،  المسـيب، 

زكاه. كاله  فإذا  الشماريخ،  من  لهم  ألقى  نخله  جّزز(٢)  وإذا  السنبل،  من  لهم 
إن  قال :  وممن  مكية.  السورة  هذه  ألن  الزكاة؛  قبل  هذا  كان  طائفة :  وقالت 

جعفر. وأبو  النخعي،  منسوخة  اآلية 
بمعاني  حكـي  ما  نحو  أصحابنا  قـول  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
بالكيل،  الزكاة  فيهـا  يجب  ال  أنه  ـ عندي ـ  فيما  عندهـم  ما  وأثبـت  االختـالف، 
الحصاد  بمعنى  عليه  إن   ﴾ ̈  §   ¦   ¥ ﴿ قوله :  معنى  في  قيل  وقد 
وقال  اليتيم.  مال  في  يجب  إنه  قال :  مـن  قال  حتى  بالمعروف،  الزكاة  غير  حقـًا 

أعلم(٣). واهللا  الزكاة،  إال  اليتيم  مال  في  ليس  قال :  من 

مـّما  أوسق  خمسـة  دون  عّما  الزكاة  إسـقاط  باب ٢٥ -]   (٢٧/٣ [(م ٩٦٣، 
والثمار : الحبوب  من  الزكاة  فيه 

قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
صدقة». أوسق  خمسة  دون  فيما   «ليس 

إلخ.  الزكاة..  حقه  من  ..وقال  الشرع :  بيان  (١) في 
جّذ.  الصواب :  ولعل  أجذ.  الشرع :  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

 .٨٧/١٧ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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سـهل بن  أمامة بن  وأبي  عبد اهللا،  وجابر بن  عمر،  ابن  قول  وهـذا  [م ٩٦٣] 
زيد،  وجابر بـن  وعطـاء،  البصـري،  والحسـن  عبد العزيـز،  وعمر بـن  حنيـف، 
المدينة،  أهل  من  تبعه]  [ومن  مالك  قال  وبه  [والحكم]،  والنخعي،  ومكحـول، 
أبي ليلى،  وابـن  واألوزاعي،  العـراق،  أهـل  من  وافقه  ومـن  الثـوري،  وسـفيان 
وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  وشـريك،  المبارك،  وابن  صالح،  والحسـن بن 
القول  هذا  خالف  أحدًا  أن  نعلم  وال  ومحمد.  ويعقوب،  ثـور،  وأبو  عبيد،  وأبـو 
العلم  وأهل  أصحابه  عليه  و]  ما  ـنَّة،  [السُّ خالف  قوالً  أحدث  فإنه  النعمان،  غير 
قليل  [من]  األرض،  أخرجته  ما  كل  [فـي]  الزكاة  أن  زعم  األمصار؛  علمـاء  مـن 
ليس  الذي  والشجر  والحشيش،  الفارسي،  والغصب  الطرفاء(١)،  إال  وكثير،  ذلك 

أشبهه. وما  السمر  مثل  ثمر،  له 
 /١٩٧/ يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
تجب  ما  جميع  من  األرض  أنبتت  ممـا  شـيء  على  زكاة  ال  إنه  االتفاق :  معانـي 
وهي  أوسـق،  خمسـة  من  أقل  فيما  عندهم  ذلك  معاني  اختلفت  وإن  الزكاة،  فيه 

صاعًا(٢)(٣). ستون  الوسق  ألن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛  بصاع  صاع  ثالثمائة 

والثمار  الحبـوب  فـي  الصدقـة  مبلـغ  بـاب ٢٦ -]   (٢٧/٣ - ٢٨ [(م ٩٦٤، 
بالرشاء : سقي  ما  وبين  األنهار  سقته  ما  بين  والفرق 

«سن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 

إلخ.  الفارسي..  والقصب  الطرف  إال  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
وهو  أبي سعيد،  تعليق  من  ليس  أنه  الظن  أغلب  نص  والمصنف  الشرع  بيان  في  هذا  بعد  (٢) ورد 
العشر،  نصف  منه  يؤخذ  فيما  الكسر  في  ليس  أنه  أبي عبد اهللا  وعن  الكتاب :  غير  ومن  كاآلتي : 

صاعًا.  عشرين  الزيادة  تبلغ  حتى  شيء  صاعًا  عشرين  دون  بما  صاع  ثالثمائة  على  زاد  فيما 
 .٢٧٩/٦ المصنف،  الكندي :   .١٩٧/١٧ - ١٩٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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نصف  بالنضح  سقي  وفيما  العشر(١)،  عثريًا  كان  أو  والعيون  السـماء  سـقت  فيما 
العشر.

الثـوري،  وسـفيان  أنـس،  مالك بـن  القـول  هـذا  بجملـة  وقـال  [م ٩٦٤] 
عن  ذلك  وروينا  الـرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبـو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي، 

نقول. وبه  التابعين،  من  جماعة 
من  االتفاق  معاني  يشـبه  ما  نحو  على  هذا  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
أنه  وأرجو  بـه.  كان(٣)  ما  أعـرف  فال  عثريـًا(٢)؛  وكان  قولـه :  إال  أصحابنـا،  قـول 
ماالً  األموال  في  أن  وذلك  الـزكاة،  به  أراد  بعينه  ماله  في  عثريًا  كان  ممـا  يخـرج 
معنى  فيه  يثبت  أو  الفـيء،  مخرج  ويخرج  الزكاة.  فيه  أيكون  الـزكاة،  فيه  يكـون 
في  يثبت  ذلك  يكون  أو  عشرًا،  يسـمى  وال  بعشـر  ذلك  فليس  الجزية  من  الفيء 
ال  فذلك  محال  ال  العشـر  فيه  أن  على  صح  أو  ــنَّة،  السُّ فيه  ثبت  قد  بعينـه  مـال 

أدرك(٤). شيء  أي  وعلى  سقي،  شيء  بأي  عشر  وهو  حاله،  على  وهو  يتحول، 

السـماء  بماء  الزمـان  بعـض  يسـقى  الـزرع  بـاب ٢٧ -]   (٢٨/٣ [(م ٩٦٥، 
بالدلو : وبعضًا 

الزمـان  بعـض  سـقي  إذا  يقـول :  أبي ربـاح  عطاء بـن  كان  كان(٥)  [* ش] : 

إلخ.  يسقى..  وفيما  بالعشر،  الشرع :  بيان  (١) في 
المسمى  وهو  سقي،  غير  من  بعروقه  يشرب  الذي  هو  بالثاء :  ..والعثري  الشرع :  بيان  هامش  (٢) في 

أخرى.  رواية  في  بالبعل 
به.  أراد  ..ما  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (٣) هكذا 

 .٢٣/١٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
أكثر  إلى  ينظر  أبي ربـاح  عطاء بن  كان  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  الشـرع :(من  بيان  (٥) فـي 
صدقة.  عليه  وغلـب  أكثر  كان  ما  الثـوري :  سـفيان  وقال  ذلك.  على  زكاته  وكانـت  السـقيين، 
اآلخر  والنصف  تـام،  عشـر  ذلك  نصف  من  نصفًا  أخرج  ونصفًا  نصفـًا  كان  إذا  مالـك :  =وقـال 
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وقال  ذلك.  علـى  زكاته  فكان  السـقيين  أكثر  إلى  نظر  بالعيـون  وبعضـًا  بالسـماء 
نصفًا  كان  إذا  مالـك :  وقـال  صدقته.  عليـه  وغلب  أحياه  الـذي  علـى  الثـوري : 
الشافعي :  وقال  العشر.  نصف  اآلخر  والنصف  عشرًا،  زكاته  نصف  أخرج  ونصفًا 
بهما  عاش  كان  إن  كأنه  ذلك،  بقدر  أخذ  بالسـقي  عاش  ما  إلى  ينظر  أن  القياس 

المعنى. هذا  على  بهما  العشر  أرباع  ثالثة  أخذ  نصفين  ثم 
من  الفصل  هذا  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
وقال  غرسه.  ـ عندي ـ  فيما  وتأسيسه  أسس،  ما  على  القول  بعض  في  إنه  الزكاة 
قال :  من  وقال  ذلك.  مـن  األكثر  على  قال :  من  وقال  أدرك.  ما  علـى  قال :  مـن 
مما  الزمان  من  باإلجزاء  قـال :  من  وقال  إدراك.  عليه  كان  إن  ذلك  مـن  باألكثـر 
فيما  إال  زكاة  ال  أنه  يوجب  والنظر  المياه.  من  واأليام  األشهر  من  الزرع  عليه  ربا 

أدرك.
أن  قبل  يكن  لم  إن  وأنـه  نأخذ،  القول  وبهذا  للكتـاب(١) :  المؤلـف  قـال 
أدرك  ما  على  يكـون  أن  المعاني  معنى  فأشـبه  الزكاة،  معنى  فيه  ثابتـًا  يـدرك 
الزكاة  فيه  يجب  ال  أنه  االتفاق  في  يوجـب  أن  زكاته  حكم  يكون  ـ عنـدي ـ 
غير  إلى  انتقل  ولـو  تلف،  أو  عليهـا  بيع  لو  أن  تلـك،  أحواله  من  حـال  فـي 
في  أدرك  ثـم  له،  ملكـه  بهـا  ثبــت  الوجوه  مـن  بوجه  إدراكـه  قبـل  المالـك 
قبل  ملكه  من  زال  من  على  زكاة  وال  ماله،   /٢٥/ على  محمـوالً  كان  ملكـه 

ذلك(٢).

عاش  كان  إن  كأنه  ذلك  بالسقيين  عاش  ما  إلى  ينظر  أن  القياس  الشافعي :  وقال  العشر.  نصف 
المعنى.  هذا  على  العشر  أرباع  ثالثة  أخذ  نصفين  بهما 

بأسـلوب  شـبيه  النص  أسـلوب  أن  إال  أبي سـعيد.  تعليق  من  ليس  العبارة  هـذه  بعـد  مـا  (١) لعـل 
محتمالً.  األمر  يجعل  مما  أبي سعيد، 
 .٢٥/١٧ - ٢٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

=
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*(١)[فيما ال يسقى بنهر وال بزجر] :
فالعشر  بزجر  وال  بنهر  يسقى  ال  نخل  وكل  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
ذلك  سـقي  أو  شـجرًا  فسـلت  أو  النخل  تلك  في  زراعة  زرعت  فإن  ثمرها،  في 
وما  العشـر،  نصف  فيه  فـإن  ذلك  على  ثمرتهـا  أدركت  حتـى  وشـربت  بالزجـر 
في  الفقه  أهل  اختلف  فقد  الغيث  سقاه  أو  واألنهار  بالزجر  الثمار  هذه  من  تسقى 
بل  بعضهم :  وقال  أسسـت.  ما  على  الثمرة  تلك  صدقة  بعضهم :  فقـال  صدقتـه؛ 
ولينظر  بالمقاسـمة،  صدقتها  بل  بعضهم :  وقال  أدركت.  عليه  مـا  على  صدقتهـا 
من  الزجر  بغير  كان  وما  بالزجر،  ذلك  من  كان  ما  ينظر  ثم  شربة،  من  شربت  كم 
أكثر،  أو  أقل،  أو  ربـع،  أو  ثلث،  أو  نصف،  أنه  فيعلم  األنهـار  أو  الغيـث،  سـقي 
تام،  والعشر  واألنهار  بالغيث  شربت  الذي  الجزء  من  ذلك  على  الصدقة  فتؤخذ 
رأي  فكل  إلي،  أحـب  الرأي  وهذا  العشـر،  نصف  بالزجر  شـرب  الذي  والجـزء 
به  أخذ  وبما  ومذهب،  حجة  اآلراء  هـذه  من  رأي  ولكل  جميل،  حسـن  العلماء 

الصواب(٢). والتمس  العدل  أراد  إذا  بأس  فال  بذلك،  عني  من 

ممـا  الصدقـة  فيـه  يجـب  مـا  بـاب ٢٨ -]   (٢٨/٣ - ٣٠ [(م ٩٦٦ - ٩٦٧، 
األرض : أخرجت 

أهل  عوام  أجمع  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [م ٩٦٦]  [* ش] : 
والزبيب. والتمر(٣)  والشعير  الحنطة  في  واجبة  الصدقة  أن  على  العلم 

فقالت  والثمار؛  الحبوب  سـائر  في  الصدقة  وجوب  في  واختلفوا  [م ٩٦٧] 

قول  من  النص  أن  ويبـدو  أنسـب.  الموضع  بهذا  وهي  اإلشـراف،  في  أجدها  لـم  مسـألة  (١) هـذه 
أبي سعيد. 

 .٢٩/١٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
المثلثة)).  ((بالثاء  الثـمر  اإلشراف :  كتاب  (٣) في 
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البصري،  الحسـن  قـول  هذا  األشـياء،  األربعة  هـذه  فـي  إال  صدقـة  ال  طائفـة : 
والحسـن بن  الثوري،  وسـفيان  أبي ليلى،  وابن  والشـعبي،  سـيرين،  ومحمد بن 

عبيد. وأبي  آدم،  ويحيى بن  المبارك،  وابن  صالح، 
عمر.  ابن  قول  هذا  األربع،  األصناف  إلى  السلت  ضم  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
هؤالء. لقول  موافق  فهو  هكذا  كان  فإن  الشعير،  من  نوع  السلت  إن  قيل :  [وقد] 
والزبيب  والشـعير  [والتمر]  الحنطة  إلى  الذرة  ضم  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيـه 

النخعي. قول  هذا  والسلت، 
والزبيب  والتمر  والشعير  الحنطة  في  الصدقة  إيجاب  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 

عباس. ابن  عن  القول  هذا  روينا  والزيتون،  والسلت 
والحبوب  والعنـب  النخل  فـي  الصدقة  إيجـاب  وهو :  خامٌس،  قـوٌل  وفيـه 
وحماد بن  عبد العزيـز،  وعمر بـن  مكحـول،  و [قـال]  عطاء.  قـول  هـذا  كلهـا، 

واألوزاعي. مالك،  قال  وبه  العشر.  القطاني  في  الزهري :  أبي سليمان، 
ويدخر،  وَيُبس،  اآلدميون  يزرعه  أن  جمع  ما  إن  وهو(١) :  سادٌس،  قوٌل  وفيه 
وليس  الزكاة،  فيها  والقطاني  الصدقة،  ففيه  طبيخًا  أو  سويقًا  أو  مأكوال،  ويقتات 
األسبيوش(٥)  وال  البقل،  حبوب  من  وال  الثُّّفاء(٤)،  وال  الفث(٣)،  وال  األبازير(٢)  في 

ويدخر،/٨١/  وييبـس،  اآلدميـون  يزرعـه  ما  جميع  وهـو :  والمصنـف :  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
وليس  الزكاة،  فيها  والقطاني  الصدقة،  ففيـه  طحينًا،  أو  سـويقًا  أو  خبزًا  مأكوالً  به،  ويقتـات 
شـيء  من  يؤخذ  ال  صدقة.  السـوس  وال  البقول  حبوب  وال  القثاء  وال  والقت،  األبازير  في 

إلخ.  الشجر..  من 
بزر).  مادة  الصحاح،  مختار  (الجوهري :  التوابل  (٢) األبازير 

الجرب.  في  ويؤكل  حّبه  يختيز  نيت))  األصل :  ((في  نبت  بالفتح :  الفث  اإلشراف :  محقق  (٣) قال 
الخردل.  حب  أي  الفاء :  وتشديد  بالضم  الثُّّفاء  اإلشراف :  محقق  (٤) قال 

قطونًا.  البزر  هو  اإلشراف :  محقق  (٥) قال 
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قول  هذا  والعنب،  النخـل  إال  صدقة،  الشـجر  من  شـيء  من  يؤخذ  وال  صدقـة، 
أبو عبيد،  قال  كمـا  قال  أنه  عنه  فحكي  أحمـد؛  عن  فيه  اختلف  وقـد  الشـافعي. 
وقع  ما  كل  إسـحاق :  وقال  الزكاة.  فيه  ويبقى  يدخر  شـيء  كل  قال :  أنه  وحكي 
األزمنة  بعض  في  يسـير  مما  الناس،  أيدي  في  يبقى  مما  وهو  الحب  اسـم  عليه 
الحنطة  في  أبو ثور :  وقال  العشر.  منه  يؤخذ  حب  فهو  لقوم  طعامًا  الضرورة  عند 
يؤكل  مما  الحبوب  جميع  وكل  والـذرة،  والعدس  والحمص  والـرز(١)  والشـعير 
صدقة.  ذلك  أشـبه  وما  والقرطم،  واللوبيـا  والدخـن  والسـلت  والثمر  ويدخـر، 
والذرة  والزيتون  والتيـن  والحلبة  والشـعير  الحنطة  فـي  الرأي :  أصحـاب  وقـال 
أرض  فـي  [ذلـك]  كان  إذا  الحبـوب(٢)،  وجميـع  واألرز،  والسمسـم  والزبيـب 

العشر. الصدقة 
االتفاق  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
والزبيب،  التمر،  وهي :  أصناف،  ستة  في  األرض  أنبتت  مما  الزكاة  إن  قولهم :  من 

والسلت. والشعير،  والذرة،  والبر، 
يثبت  والذي  األقشر.  الشعير  إنه  قال :  من  فقال  السلت؛  معنى  في  واختلفوا 
هذا منهم ال يرى في سائر الحبوب مما أنبتت األرض صدقة غير هذه األصناف. 
الناس  أيـدي  في  يسـتبقى  مما  الحبـوب  سـائر  هو  السـلت  إن  قال :  مـن  وقـال 
فال  ذلك  جميع  في  السنبلة  معنى  غير  على  كان  وما  سنبلة،  هو  مما  به،  ويقتات 
كان  مما  الحب  اسـم  عليه  وقع  ما  جميع  السـلت  إن  قال :  من  وقـال  فيـه.  زكاة 
فهو  سنبلة   /٨٢/ كان  وما  ذلك،  أشبه  وما  واللوبيا،  الباقال  مثل  قرونًا،  أو  سنبلة 
قولهم  معانـي  يخرج  هـذا  حسـب  فعلى  ذلـك.  وأشـباه  واألرز،  الدخـن،  مثـل 
أيدي  في  يبقى  كان  ولو  زكاة،  معهم  الصنوف  هذه  غيـر  في  أعلم  وال  ـ عنـدي ـ 

إلخ.  والسلت..  الزبيب  من  مما...والتمر  ذلك  جميع  واألرز...كل  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
كلها.  الحبوب  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
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مراد(١)  أعلم  وال  به.  يقتات  كان  ولو  ذلك،  وأشـباه  والبصل،  الثوم،  مثل  الناس 
قد  أنه  إال  المأكول.  إال(٢)  األرض  أنبتت  مما  شـيء  في  تجب  الزكاة  إن  قولهم : 
األئمة،  به  عمل  مما  ذلـك  أعلم  وال  الزكاة.  القطن  في  إن  بعضهم :  عـن  يوجـد 
أفأضرب  السـائل :  له  فقال  يثبته،  فلم  بعضهم  على  عرض  أنه  يوجد  قـد  أنـه  إال 
أو  الباطل،  معنى  إلى  معه  يخرج  لم  أنه  بذلك  أراد  ما  أعلم  فاهللا  ال.  قال :  عليه، 

نظر(٣). فيه  له  كان 

الزيتون : زكاة  باب ٢٩ -]   (٣٠/٣ - ٣١ [(م ٩٦٨ - ٩٦٩، 
فقال  الزيتون؛  فـي  [واختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [م ٩٦٨] :  [* ش] : 
ثور،  وأبو  الثـوري،  وسـفيان  سـعد،  والليث بن  واألوزاعي،  ومالك،  الزهـري، 
وأبو  صالح،  والحسـن بن  أبي ليلى،  ابـن  وقال  الـزكاة.  فيه  الـرأي :  وأصحـاب 
بقول  يقول  بالعراق]  هو  [إذ  الشافعي  كان  [قد]  و  الزيتون].  في  زكاة  ال  عبيدة : 

الزيتون. في  تجب  أعلمها  ال  بمصر :  قال  ثم  مالك، 
[[يقول :]]  الزهـري  فـكان  تؤخذ؛  كيـف  صدقتـه  فـي  واختلفـوا  [م ٩٦٩] 
واألوزاعي.  سـعد،  الليث بن  قال  وبه  صافيًا.  زيتونًا(٤)  ويؤخذ  زيتونـًا،  يخـرص 

أوسق. خمسة  الزيتون  ويبلغ  يعصر  أن  بعد  العشر  يؤخذ  مالك :  وقال 
وال  حبًا،  الزيتون  في  الزكاة  إثبات  أصحابنا  قول  في  أعلم  ال  أبو سعيد :  قال 

عصيرًا(٥).

مدار.  الشرع :  بيان  (١) في 
المأكول.  في  إال  المصنف :  (٢) في 

 .٢٢٠/٦ - ٢٢٣ المصنف،  الكندي :   .٨١/١٧ - ٨٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
زيتا.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

 .١٦٧/٦ المصنف،  الكندي :   .١٦٩/١٧ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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والفواكه : الخضر  عن  الزكاة  إسقاط  ذكر  باب ٣٠ -]   (٣١/٣ - ٣٢  ،٩٧٠)]
الخطاب،  عمر بن  عن  روينا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
مالك،  قال  وبه  صدقة».  الخضراوات  في  «ليس  قاال :  أنهما  أبي طالب  وعلي بن 
والحسـن بن  سـعد،  والليث بن  واألوزاعي،  الثوري،  وسـفيان  أبي ليلى،  وابـن 

ثور. وأبو  والشافعي(١)  جابر،  وابن  عبد العزيز،  وعمر بن  صالح، 
والكثير،  [منـه]  القليل  والرطاب  والبقـول،  الرياحين،  فـي  النعمـان :  وقـال 

العشر. ونصف  العشر  وكثيره  قليله  في  والورد  والزعفران، 
ثمرة  له  كان  مـا  إال  زكاة،  هذا  مـن  شـيء  في  ليس  ومحمد :  يعقـوب،  قـال 
أدنى  ـ  أوسـق  خمسـة  منه  خرج  إذا  فإنه  يوزن،  مما  [ونحوه  الزعفران  إال  باقية، 
ال  محمد :  وقال  يعقوب.  قول  هذا  العشـر،  ففيه   [ ـ  الوسـق  قيمة  من  يكون  ما 
قصب  في  محمـد  وقال  أمنان.  خمسـة  يكون  حتـى  شـيء  الزعفران  فـي  يكـون 

الزعفران. في  ما  العشر  أرض  في  ويكون  السكر،  منه(٢)  الذي  السكر 
وبلغ  بيعت،  إذا  أثمانهـا  تزكى  لكن  الخضـر(٣)  في  زكاة  ال  آخـرون :  وقـال 
والثوري،  مالك،  مذهب  فأما  والزهري.  الحسـن،  قول  وهذا  درهم.  مائتا  الثمن 
في  الحول  أثمانها  على  يحول  حتى  أثمانها  في  وال  فيها،  صدقة  فال  والشـافعي 

مالكها. ملك 
أقول.(٤) األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

زيد،  والليث بن  عبد العزيـز،  وسـعيد بن  صالـح،  والحسـن بن  والمصنف :  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
إلخ.  والشافعي.. 

منه.  يكون  الذي  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
الخضراوات.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 

يقول :  من  بقول  آخذ  أنا  للكتاب :  المؤلف  قال  أقول./١٦٥/  األول  ..بالقول  الشرع :  بيان  (٤) في 
له  يكون  أو  درهم،  مائتا  وهـو :  الثمن،  على  الحول  يحول  حتى  أثمانهـا  فـي  وال  فيهـا  زكاة  =ال 
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قول  في  الـزكاة  فيه  تثبت  مـا  بمعاني  القول  مضـى  قد  إنـه  أبو سـعيد :  قـال 
فيها،  زكاة  ال  قال :  من  قول  األقاويل  هذه  من  ـ عندي ـ  ذلك  ويوافق  أصحابنا، 
أو  درهم،  مائتـا  وهو :  الثمن،  علـى  الحول  يحول  حتى  بحـال  أثمانهـا  فـي  وال 
من  بشـيء  يبيعه  أو  فضة،  أو  بذهب  باعه  قد  تجارة  أو  ورق،  من  مال  لـه  يكـون 
لم  ولو  زكاته،  وقت  يحل  أو  الحـول،  عليه  ويحول  التجارة،  به  يريـد  العـروض 

والتجارة(١). الورق  زكاة  في  ماله  زكاة  على  يحمل  فإنه  الحول؛  يحل 

يجوز  ال  التي  األمـوال  صنـوف  بـاب ٣١ -]   (٣٢/٣ - ٣٣ [(م ٩٧١ - ٩٧٤، 
بعض : إلى  بعضها  ضم 

من  كل  أجمع  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ٩٧١]  [* ش] : 
أن  وعلى  البقر،  إلى  وال  الغنم  إلى  يضم  ال  اإلبل  أن  على  العلم  أهل  عنه  نحفظ 
صنف  كل  على(٢)  الزكاة  إسـقاط  وعلى  الغنم،  إلى  وال  اإلبل  إلى  تضم  ال  البقر 
اختالفهم  من  ذكرنا  إال(٣)  منها،  الصدقة  أخذ  يجب  الذي  المقدار  يبلغ  حتى  منها 

البقر. صدقة  في 
الزبيب. إلى  النخيل(٤)  ثمر  ضم  يجوز  ال  وكذلك  [م ٩٧٢] 

بمعنى  قال،  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
إلى  اإلبل  مثل  وذلك  غيره،  إلى  األنعام  من  شيء  يضم  ال  إنه  االتفاق :  يشبه  ما 

التجارة،  به  يريد  العروض  من  بشيء  يبيعه  أو  فضة  أو  بذهب  باعه  قد  تجارة  أو  روق  من  مال 
في  ماله  زكاة  على  يحمل  فإنه  الحول  يحل  لم  ولو  زكاته،  وقت  يحل  أو  الحول،  عليه  ويحول 

إلخ  أبو سعيد..  قال  واهللا أعلم.  والتجارة،  الورق  زكاة 
 .٢٣٠/٦ - ٢٣١ المصنف،  الكندي :   .١٦٥/١٧ - ١٦٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 

عن.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
مما.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 

التمر.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

=
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األصناف  هذه  وأن  غيرهـا،  إلى  والبقر  غيرهـا،  إلى  والغنم  األنعام،  مـن  غيرهـا 
الضأن  إن  قولهم :  معنى  يخرج  أنه  ومعي  بعض.  علـى  بعضها  يحمل  ال  الثالثـة 
على  محمولة  النجاب  وأن  اختالفـًا،  ذلك  في  أعلم  وال  الماعز،  علـى  محمـول 

لي. يقع  فيما  عندهم  القول  وأكثر  البقر،  على  محمولة  الجواميس  وأن  اإلبل، 
طائفة :  فقالت  الحبوب؛  سـائر  ضم  في  واختلفوا  (ومنه :)   [٩٧٣] [* ش] : 
كل  من  تكمل  حتى  الـزكاة  فيها  يجب  وال  [غيره]،  نوع  إلى  نـوع  منهـا  يضـم  ال 
واألوزاعي،  ومكحـول،  عطاء،  مذهب  هـذا  أوسـق،  خمسـة  منها   /١٨١/ نوع 
وأبي  عبيد،  وأبي  وأحمد،  والشافعي،  وشـريك،  صالح،  والحسـن بن  والثوري، 

الرأي]. [وأصحاب  ثور، 
القمح  إلى  القطانـي  يضاف  وال  الشـعير،  إلى  القمح  بضم  طائفـة :  وقالـت 
والسـلت  والبيضاء  والسـمراء(١)  الحنطة  مالك :  قال  مالك،  قول  هذا  والشـعير، 
والجلبان،  واللوبيا  والعـدس  الحمص  وهو  والقطنية(٢)  واحـد،  صنف  والشـعير 
يضاف(٣)  الزهري :  وقال  الصدقة.  ففيه  أوسق  خمسة  ذلك  من  الرجل  حصد  فإذا 
البصري  الحسـن  وقال  والشـعير.  القمح  إلى  يضـاف  وال  الشـعير،  إلى  القمـح 
قوالً  وعكرمة  طـاووس،  عن  روينا  وقد  مالك.  كقـول  والشـعير  القمح  [[فـي]] 

زكاتها. يؤخذ  ثم  صاحبها،  على  تجمع  الحبوب  إن  وهو :  ثالثًا، 

الشمساء.  الحنطة  والمصنف :  الشرع  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
(٢) في بيان الشرع والمصنف : ..صنف واحد، القطاني هو الحمص والعدس واللوبيا والجلجالن، 

إلخ.  حصد..  فإذا 
وقال  والشـعير.  القمح  إلى  القطانـي  يضم  وال  الزهـري :  وقال  والمصنـف :  الشـرع  بيـان  (٣) فـي 
تجمع  الحبوب  أن  وهـو :  ثالـث،  قوالً  وعكرمة  طـاووس،  نصـان  القمـح  البصـري :  الحسـن 
والذي  يحمله،  قال  أحـدًا  نعلم  وال  أبو بكر :  قال  الشـرع.  صاحب  قول  وهو :  بيـان،  صاحـب 
قال :  «ستون  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جاء  غيره،  صنف  إلى  الحبوب  من  صنف  يضاف  ال  أن  به  نقول 

المصنف)).  في  موجودة  غير  أجربة)  (ستة  ((العبارة  أجربة  ستة  وهو :  صاعًا»، 
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ال  أن  نقول :  والذي  القـول،  هذا  بجملة  قال  أحدًا  نعلم  وال  أبو بكـر :  قـال 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الحديث  وجاء  غيـره،  صنف  إلى  الحبـوب  من  صنـف  يضـم 

مختومًا». ستون  قال :  «الوسق 
العلم. أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  قول  وهذا  [م ٩٧٤] 

الحنطة  إلى  الشعير  ضم  في  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
قال :  من  وقال  بعض.  إلى  بعضه  محمول  وأنه  قولهم،  معاني  أكثر  في  الزكاة  في 
الشعير  أن  إال  اختالف،  قولهم  معنى  في  يقع  وال  غيره،  إلى  منه  شيء  يضاف  ال 
في  يخرج  أنه  فأرجو  والتمر  الزبيب  وأما  الحبوب،  سـائر  على  محمول  األقشـر 
إنه  القول :  أكثر  أن  وأحسـب  يتشـابهان،  ألنهما  ذلك؛  في  اختالف  قولهم  معنى 
وصنوفها،  ألوانهـا،  اختلف  وإن  النخـل  وأمـا  اآلخر.  علـى  أحدهمـا  يحمـل  ال 

األعناب. في  وكذلك  بعض،  على  بعضها  جميع  فمحمول  وأسماؤها 
بعضه  يحمل  أن  فيه  يصرح  معنـى  من  بقي  ما  الحبوب  سـائر  في  أعلـم  وال 
منه(١)  كان  ما  يحمل  أن  ذلك  في  القول  معنى  ـ عندي ـ  يشبه  أنه  إال  بعض،  على 
البر  في  بقولهـم  ـ عندي ـ   /١٨٢/ ذلـك  ويحسـن  بعض،  بعضـه  علـى  سـنبلة 
وينظر  االختالف،  معنى  فيه  حسن  مشتبهًا  قرونًا  منه  كان  وما  اشتبه،  إذا  والشعير 

ذلك. في 
وال  بعض،  على  بعضها  فمحولة  وأسـماؤها  ألوانها،  اختلفت  وإن  والذرة 
أشـبهها  فإن  يشـبهها،  الحبوب  من  شـيئًا  لها  أعلم  وال  اختالفًا،  ذلك  في  أعلم 
معنـى  ـ عنـدي ـ  فيهـا  حسـن  للحنطـة  الشـعير  كشـبه  الحبـوب  مـن  شـيء 

االختالف(٢).

إلخ.  بعضه..  على  سبيله  كان  ما  ماكله  المصنف :  (١) في 
 .٢٦٢/٦ - ٢٦٤ المصنف،  الكندي :   .١٨١/١٧ - ١٨٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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العسل : صدقة  باب ٣٢ -]   (٣٣/٣ - ٣٤ [(م ٩٧٥، 
صدقة  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
واألوزاعي،  موسـى،  وسـليمان بن  مكحـول،  العشـر  فيه  رأى  فممـن  العسـل؛ 
قليل  ففي  العشـر  أرض  في  العسـل  كان  إذا  النعمان :  وقال  وإسـحاق.  وأحمد، 
أوسق  خمسة  دون  فيما  ليس  [ومحمد] :  يعقوب،  وقال  العشـر.  وكثيره  العسـل 
والحسـن بن  والثوري،  أبي ليلى،  وابـن  مالك،  قول  وفي  عشـر(١).  العسـل  من 
وعمر بن  عمـر،  ابن  عـن  ذلـك  روينـا  وقـد  فيـه.  زكاة  ال  والشـافعي :  صالـح، 

عبد العزيز.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  ثابت  خبـر(٢)  العسـل  صدقة  وجوب  في  ليس  أبو بكر :  قـال 

فيه. زكاة  فال  إجماع؛  وال 
معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

القول(٣)(٤). في  أبو بكر  قال  بما  االتفاق 

الخراج : أرض  في  العشر  وجوب  باب ٣٣ -]   (٣٤/٣ - ٣٥ [(م ٩٧٦، 
في  العلم  أهـل  اختلـف  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
العلم :  أهل  أكثـر  فقال  الحب؛  مـن  الخراج  أرض  تخـرج  فيما  العشـر  وجـوب 
عبد العزيز،  عمر بن  قال  كذلك  األرض،  على [أهل]  والخراج  الحب،  في  العشر 
ومالـك،  األنصـاري،  ويحيـى  والزهـري،  عبد الرحمـن،  [أبـي]  وربيعة بـن 

صدقة.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
فيه.  زكاة  وال  إجماع  فال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  يثبت  شيء  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

اآلخر.  القول  المصنف :  (٣) في 
 .١٦٨/٦ المصنف،  الكندي :   .١٧١/١٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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المبارك،  وابـن  أبي ليلى،  وابـن  صالـح،  والحسـن بن  والثـوري،  واألوزاعـي، 
عبيد. وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 

العشـر،  الخراج  أرض  أخرجت  فيما  يجب  ال  عددها :  قليلة  طائفـة  وقالـت 
العشر. نصف  وال 

الكتاب  فأما  ـنَّة،  والسُّ الكتاب  قائله  خالف  لقـول  معنى  وال  أبو بكـر :  قـال 
فقـول  ـنَّة  السُّ وأمـا  (األنعـام : ١٤١)،   ﴾ ̈  §    ¦    ¥ ﴿ فقولـه : 
يقول(١)  مبـارك :  ابن  قـال  صدقة».  أوسـق  خمسـة  دون  فيما  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ليـس 
القرآن  نترك  قال :  [ثم  (البقرة : ٢٦٧)،   ﴾o   n   m    l   k ﴿ اهللا 8 : 

أبي حنيفة؟!]. لقول 
قولهم  معنى  في  الخراج  أرض  تثبت(٢)  معنى  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ألنهم  بالخراج؛  أهلها  وأخذها  للمسلمين،  صافية(٣)  تثبت  التي  األرض  في  هذا 
عمر بن  عن(٤)   /١٧٥/ يـروى  ما  نحو  على  اهللا،  قال  ما  على  بالخـراج  يقولـون 
المعنى  ثبت  وإذا  معروف(٦)،  إخراج  على  األرض  على  سيح(٥)  ما  أنه  الخطاب : 

قول.  في  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
سبب.  المصنف :  (٢) في 

لها،  وارث  وال  ماتوا  أو  أهلهـا  عنها  جال  التي  واألراضي  األمـالك  الصوافي  األثير :  ابـن  (٣) قـال 
وبه  الصوافي،  لخاصته  السلطان  يستخلصها  التي  للضياع  يقال  األزهري :  قال  صافية،  واحدها 
األثر،  غريب  في  (النهاية  تعالى  هللا  خالصة  أي  صوافي)  عليها  اهللا  اسـم  (فاذكروا  قرأ  من  أخذ 

صفا).  مادة 
الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (عن)  (٤) كلمة 

إلخ.  معروف..  خراج  على  األرض  على  شيخ  مات  إنه  المصنف :  (٥) في 
وعياله  هو  يـأكل  ما  بقدر  غلتـه  من  الرجل  يأخذ  أن  بـأس  ال  حنبـل :  أحمد بـن  اإلمـام  (٦) قـال 
عمر،  وظيفة  بعد  الـزكاة  ففيه  األرض  من  يخـرج  شـيء  وكل  السـلطان،  يأخذ  حتى  والباقي 
مما  أكثر  يأخذ  السـلطان  كان  وإن  العشـر،  نصف  يكلفه  كان  وما  العشـر،  ففيه  يسـيح  كان  =ما 
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كانت  إذا  إنه  الصوافي :  في  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  فمعي  ـ  كان  إن  ـ  هكذا 
هذا  في  أعلم  وال  فيهـا،  زكاة  فال  المسـلمين  مال  جملة  في  للمسـلمين  الزراعة 

اختالفًا. قولهم  من  الفصل 
في  معلوم  بسـهم  منها  شـيء  على  للمسـلمين  المشـاركة  كانت  إن  وكذلك 
الواحدة  الزراعة  بلغت  كثر،  أو  قل  المسـلمين،  سـهم  في  زكاة  فال  ثمرتها  جملة 
من  الزكاة  بأحكام  للمتعبدين  ثبت  ما  وأما  الجملة.  بلغت  أو  تبلغ،  لم  أو  الزكاة، 
بسـهم  ليس  معروفة،  أجرة  الخراج  كان  فإن  الزراعة؛  معنى  على  الصافيـة  ثمـرة 
على  أن  االتفـاق  معنى  فـي  ـ عندي ـ  فيخـرج(١)  لهم  المسـلمين  مـن  معـروف 
باألجرة،  استحقها  قد  له  مال  ألنها  الزكاة؛  النحو  هذا  على  الصوافي  لهذه  الزارع 

معه. للمسلمين  شركة  وال 
من  معلـوم  بسـهم  شـركاءه  المسـلمون  كان  إن  فيـه  يختلـف  أنـه  ومعـي 
على  الزراعة  في  شـريكهم  على  زكاة  ال  القول :  بعض  في  أنه  فمعي  الزراعة، 
جملة  كان  إذا  حال،  على  الزكاة  شـريكهم  على  إن  القول :  بعض  وفي  حـال. 
هذا  في  عامالً  كان  إذا  حال،  على  الزكاة  فيه  تجب  ما  اهللا  مال  من  أيديهـم  مـا 
تبعًا  يكون  فال  مشـاركة  بسـبب  فيه  داخالً  وكان  عامالً  يكن  لـم  وإذا  الفصـل، 
عليه  تجب  حتى  القول :  بعض  وفي  الزكاة.  هو  زراعته  فـي  تجب  حتى  لهـم، 
كانت  ولو  االنفـراد،  علـى  الشـركاء  من  واحد  كل  الـزكاة،  خاصـة  مالـه  فـي 
إذا  إنه  القـول :  بعض  وفـي  بعض.  على  بعضهـم  يحمل  لـم  واحـدة  الزراعـة 

حنبل  أحمد بن  اإلمام  (مسائل  الزكاة  منه  يخرج  أقل  كان  وإن  شيء،  عليه  فليس  عمر  وظف 
رقم ١٤٤٨،  السواد،  أرض  من  والشراء  المزارعة  ـ  باب  ـ  الخراج،  كتاب  عبد اهللا،  ابنه  رواية 

 .(٤٠٣/١
هذا  على  الصوافي  لهـذه  الزرع  على  االتفـاق  معنى  في  ـ عندي ـ  يتخـرج  لم  المصنـف :  (١) فـي 

إلخ.  الزكاة..  النحو 

=
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وجب  الزكاة  فيـه  تجب  ما  الشـركاء  جميع  نصيـب(١)  واحدة  الزراعـة  كانـت 
بعضهم(٢)(٣). على  وحملوا  عليهم، 

علـى  اّدان  وقـد  حبـًا  تخـرج  األرض  بـاب ٣٤ -]   (٣٥/٣ - ٣٦ [(م ٩٧٧، 
صاحبه :

أخرجت(٤)  فيمن  واختلفوا  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
يبقى(٥)  ما  ويزكي  دينه،  يقضي  طائفة :  فقالت  عليه؛  صاحبه  ادان  وقد  حبًا  أرضه 
عباس،  وابن  عمر،  ابن  [عن]  [الـ] ـقول  هذا  [روينا]  الزكاة،  يبقى  فيمـا  كان  إذا 
ثور.  وأبو  وإسـحاق،  وشـريك  المبارك]،  [وابن  الثـوري،  قال  وبـه  ومكحـول، 

خاصة. ثمرته  عن(٦)  أنفق  ما  يزكي  ال  أحمد :  وقال 
هذا  عليه،  ادان  مما  شـيئًا  عنه  تسـقط  ولم  العشـر  ذلك  في  طائفة  وأوجبت 
وهو  صالح،  والحسـن بن  أبي ليلى،  وابن  واألوزاعي،  ومالـك،  الزهري،  قـول 
وكان  الـرأي.  أصحاب  قال  وبـه  قوله(٧).  من  المشـهور  الشـافعي  مذهب  يشـبه 
قد  صحيحًا  ين  الدَّ كان  إن  قال :  المذهبيـن،  يجمع  قوالً  قال  أنه  يزعـم  أبو عبيـد 

دعواه. يقبل  لم  بقوله  إال  يعلم  ال  ذلك  كان  وإن  عليه،  صدقة  فال  به  علم 
أقول. األول  وبالقول  أقرب،  المذهبين  من  الخروج  إلى  هذا  أبو بكر :  قال 

فيصيب.  المصنف :  (١) في 
بعض.  بعضهم  المصنف :  (٢) في 

 .٢١٥/٦ - ١١٧ المصنف،  الكندي :   .١٧٥/١٧ - ١٧٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
زرع.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
بقي.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 

على.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٦) في 
فال  المذهبي  يجمـع  وال  ((بياض))  هنـا..  إنك  قال  قولـه  ..من  والمصنف :  الشـرع  بيـان  (٧) فـي 

إلخ.  أبو بكر..  قال  دعواه.  يقبل  لم  بقوله  إال  يعلم  ال  كان  وإن  عليه،  صدقة 
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ال  الثمار  زكاة  إن  أصحابنا :  قـول  عامة  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  ذمته  فـي  عليه  والدين  المـال  رأس  من  الـزكاة  وأن  عليهـا،  الديـون  تحطهـا 

عليها. ادان  ما  جميع 
إن  إنه  قولهم :  معنـى  بعض   /٢٠/ في  القـول  بعض  في  يخرج  أنـه  ومعـي 
ثبوته  بمعنى  مسـتهلكة  كانـت  وجوبها  قبل  عليـه  فحل  جنسـها  مـن  الديـن  كان 
ولو  عليه،  وجوبها  بعد  من  عليه  حل  أو  جنسـها  غير  من  الدين  كان  وإن  عليها، 
قولهم :  من  يخرج  أنه  ومعي  منها.  شيء  وال  زكاتها  عنه  يحط  لم  جنسها  من  كان 
غير  من(١)  كان  وإن  الزكاة،  من  له  مرفوعًا  كان  عياله  على  ذلك  دينه  كان  إن  إنه 
ثبت  إذا  الدين  بعد  من  بقي  ما  وأما  عنه،  يحط  لم  جنسـها  من  كان  ما  كان  ذلك 
كان  الزكاة  بقي  فيما  إنه  ـ :  عندي  ـ  قولهم  بعض  ففي  الزكاة؛  من  عنـه  يحـط  أن 
كان  إذا  الـزكاة،  الثمرة  جملة  فـي  وجب  إذا  تجب  وال  الـزكاة،  فيـه  تجـب  ممـا 
وجب  إذا  قولهم :  بعـض  وفي  تكاسـر(٢).  غير  من  الزكاة  منه  تخرج  مما  الباقـي 

الزكاة. فيه  تجب  ما  يبقى  حتى  زكاة  بقي  فيما  له  يكن  لم  منه  الزكاة  رفع 
ال  الثمار  من  الزكاة  إن  قيل :  ما  بعض  في  يخرج  أنه  ومعي  غيره(٣) :  ومن 
إن  ذلك  فعل  وإن  الدين،  قبل  الثمار  من  الزكاة  تؤدى  وأن  الدين،  منها  يطرح 
فهو  أعماله  فـي  عنه  اهللا  رضـا  ذلك  في  ووافق  اهللا،  عنـد  مـا  ابتغـاء  اهللا  شـاء 

ـ عندي ـ(٤). أفضل 

في.  الشرع :  بيان  (١) في 
تكاسيره.  المصنف :  (٢) في 

من  ليس  ـ  أبي سـعيد  بأسـلوب  شـبهه  رغم  ـ  بعدها  ما  أن  على  تدل  غيره)  (ومن  العبارة  (٣) لعل 
زائدة،  العبارة  أن  أو  أصالً.  أبي سـعيد  كالم  من  ليس  أنه  أو  اإلشـراف.  على  أبي سـعيد  تعليق 

واهللا أعلم. 
 .١٦٩/٦ - ١٧٠ المصنف،  الكندي :   .١٩/١٧ - ٢٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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فيخرج  ليزرعهـا  المـرء  يسـتأجرها  األرض  بـاب ٣٥ -]   (٣٦/٣ [(م ٩٧٨، 
حباً :

األرض  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
الزرع  مالك(١)  على  الزكاة  طائفة :  فقالت  حبًا؛  فتخرج  فيزرعها  المرء  يستأجرها 
المبارك،  وابن  وشريك،  والثوري،  مالك،  قول  هذا  األرض.  رب  دون  المستأجر 

الشافعي. عن  ذلك  أبو ثور  وحكى  ثور،  وأبي 
شيء. المستأجر  على  وليس  األرض،  رب  على  العشر  الرأي :  أصحاب  وقال 

أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 

األجرة(٣). ثبتت  إذا  اختالفًا  بينهم(٢)  أعلم  وال  األول،  القول  معنى  االتفاق 

العشر : أرض  من  أرضًا  يزرع  الذمي  باب ٣٦ -]   (٣٦/٣ - ٣٧ [(م ٩٧٩، 
يزرع  الذمي  فـي  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
وشـريك،  والثوري،  مالك،  فقال(٤)  ملك؛  غير  أو  بملك  العشـر  أرض  من  أرضًا 
اشـترى  إذا  النعمان :  وقال  شـيء.  ذلك  في  عليه  ليس  عبيـد :  وأبـو  والشـافعي، 
وقال  العشـر.  عليه  يضاعف  أيضًا:  وقال  خراج.  أرض  تحولت  أرضـًا(٥)  الذمـي 

حاله. على  العشر  عليه  محمد : 

إلخ.  هذا..  المال  رب  دون  الزرع  ذلك  ..على  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  اختالفًا..  ذلك  في  بينهم  المصنف :  (٢) في 

 .٢٨١/٦ المصنف،  الكندي :   .١٩٩/١٧ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
إلخ.  ليس..  يقولون :  فكان...  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

بيان  في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  مـن  والنقل  اإلشـراف  كتاب  من  السـقط  (٥) بدايـة 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع 
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أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
ثبتت  مال  كل  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ال  بما  الذمـة  أهل  أيدي  فـي  يثبت  ولـم  المسـلمين،  من  أحد  علـى  الـزكاة  فيـه 
فيه،  اإلسـالم  حكم  ثبوت  عن  حكمه  ينتقل  فـال  للمسـلمين  ملك  فيه  يصلـح(١) 
بمشـاركة  ملك،  غير  أو  بملك  الذمة،  أهل  من  ألحد  الزراعة  كانت  الزكاة،  وفيه 
في  المسـلمين  مال  حكم  األموال  من  الفصل  هذا  وأحـكام  أجـرة.  أو  منحـة  أو 

اختالفًا(٢). ذلك  في  بينهم  أعلم  وال  الزكاة،  ثبوت 

الذمـي  يسـتأجرها  العشـر  أرض  بـاب ٣٧ -   (٣٧/٣ - ٤٠ [(م ٩٨٠ - ٩٨٧، 
والمكاتب  الذمـي  ثمار  في  العشـر  باب ٣٨ -  الخراج)).  أم  العشـر  عليـه  ((هـل 
باب ٤٠ -  واحدة.  مرة  والثمار  الزروع  في  العشـر  وجوب  باب ٣٩ -  وزرعهما. 
وغلة  البسـتان  ((ثمار  مسـائل  بـاب ٤١ -  نهـارًا.  والجـذاذ  الحصـاد  اسـتحباب 
هل  الثمر  مؤونـة  مـن  وغيرهـا  والتصفيـة  الحصـاد  مؤونـة  الموقوفيـن.  األرض 

الزكاة))](٣). غير  حق  الزرع  في  يجب  هل  الزكوي.  المال  أصل  من  تحسب 

*(٤)[في الخرص] :
«خرص  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إن  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [* ش] : 
اليهود  إلى  األنصاري  رواحة  ابن  و«بعث  القرى»،  بوادي  لها  حديقة  امـرأة  علـى 

إلخ.  فال..  اليمين  ملك  فيه  يصح  ال  (١) بما 
 .١٠٦/٦ المصنف،  الكندي :   .١٤٩/١٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أخرى.  كتب  من  محققه  ونقلها  اإلشراف،  كتاب  من  سقطت  األبواب  (٣) هذه 
وقول  هنا.  توضع  أن  األنسب  ولعل  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسـألة  (٤) هذه 

م ٣٩١٣.  المزارعة،  كتاب  في  جاء  مما  قريب  بعده  بكر  وأبي  النعمان 
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الخرص  يـرى  كان  وممن  التمـر».  أول  تطيـب  حيث  النخـل،  عليهـم  فخـرص 
والقاسم بن  الحكم،  ومروان بن  أبي خيثمة،  وسهل بن  الخطاب 5،  عمر بن 
دينار،  وعمرو بن  والزهـري،  أبي رباح،  وعطاء بن  البصـري،  والحسـن  محمد، 
عبيد،  وأبـو  والشـافعي،  أنـس،  ومالك بـن  أبي الممـارق(١)،  الكريم بـن  وعبـد 

وأبو ثور.

الشعبي. عامر  عن  ذلك  روي  بدعة،  اليوم  الخرص  آخرون :  وقال 

شطر  على  خيبر  أهل  «عامل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  وقد  أبو بكر :  قال 
على  يخرص  خارصـًا  رواحة  ابـن  و«بعث  زرع»،  أو  تمـر  مـن  يخـرج  ممـا 
من  وقال :  ذلك،  أنكر  فإنه  النعمان؛  إال  العلم،  أهل  عوام  قول  وهذا  خيبر»، 
فهي  التمر  من  يخرج  ما  شـطر  ذلك  من  للعامل  أن  على  معاملة  نخـالً  دفـع 
واألشـجار،  النخل  في  المعاملة  فأجازوا  أصحابه،  وخالفه  فاسـدة،  معاملـة 
أهـل  وقـول  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لُسـنَّة  مخالفـًا  مفـردًا  النعمـان  قـول  ففـي 

العلم./١٩٣/

الخرص  إن  قال :  ما  معنى  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
يخرج  وال  منهم،  أحد  به  عمل  وال  به،  قالوا  مما  نعلمه  ال  بدعة،  ألنه  يثبت؛  ال 
معنى  فال  الحكم  فيـه  يثبت  لم  مـا  وكل  الحكم،  فيه  يثبـت  بوجه  ثبوتـه  معنـا(٢) 
في  الزكاة  على  أوفر  ذلك  نرى(٤)  أن  إال  والسـلطان،  المسـلمين  من  فيه  للتبعة(٣) 
هذا  وكان  ذلك،  في  أمانتهم  إلى  كانوا  الزكاة  وجبت  فإذا  بذلك.  عليهم  التقدمة 

المنارف.  المصنف :  (١) في 
معنى.  المصنف :  (٢) في 

للتعبد.  المصنف :  (٣) في 
إلخ.  الزكاة..  في  أوفر  ذلك  يرى  أن  ..إال  المصنف :  (٤) في 
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لم  حال  على  الزكاة  معنى  على  وقارًا(١)  ذلك  في  نر  ولم  النظر،  هذا  على  وجهًا 
معنى(٢). عليهم  للخرص  يكن 

ثم  التمر  خرص  وإذا  الخـرص،  في  النقص  أو  والزيادة  الخـرص،  *(٣)[وقت 
أصابته جائحة] :

أنس،  ومالك بن  سـيرين،  وابن  أبي رباح،  عطاء بن  وكان  (ومنه :)  [* ش] : 
عمر بن  وقال  بيعها.  وجاز  صالحها  بدا  إذا  الخرص  وقت  أن  يرون  والشـافعي 
فيدع  قوم،  خرصها  قد  قوم  كل  على  أثبت  إذا  أبي خيثمة(٤) :  لسهل بن  الخطاب 
راهويه،  وإسحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  سعد،  الليث بن  قال  وبه  يأكلون.  ما  لهم 

عبيد. وأبو 
فهو  نقص  أو  فـزاد  مأمونًا  الخـارص  كان  إذا  يقـول :  أنـس  مالك بـن  وكان 
وكان  المصـدق.  إلى  الزيـادة  يـرد  سـيرين :  ابن  وقـال  خرص.  مـا  علـى  جائـز 
الخرص  في  وكان  فيه،  ما  جميع  أحصوا  أنهم  التمر  أهل  ذكر  إن  يقول :  الشافعي 

به. أقروا  ما  منه  أخذوا  زيادة  كانت  فإن  أثمانهم(٥)،  مع  منهم  قبل  أكثر  عليهم 
خرص  إذا  الخـارص  أن  على  العلم  أهـل  من  عنه  نحفـظ  مـن  كل  وأجمـع 
قول  وهذا  الجذاذ،  قبل  ذلك  كان  إذا  عليه  شـيء  ال  أن  جائحة  أصابته  ثم  التمر 
من  وجماعة  والشـافعي،  واألوزاعـي،  أنـس،  ومالك بـن  أبي ربـاح،  عطاء بـن 

غيرهم.

((بالفاء)).  وفارًا  المصنف :  (١) في 
 .٢٧٦/٦ - ٢٧٧ المصنف،  الكندي :   .١٩٣/١٧ - ١٩٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

هنا.  توضع  أن  األنسب  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسألة  (٣) هذه 
إلخ.  ما..  فتدع  قوم  خرصها  قد  نخل  في  قوم  على  أثبت  إذا  أبي حنيفة :  ..بن  المصنف :  (٤) في 

أيمانهم.  المصنف :  (٥) في 
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اإلمام  من  النظر  باجتهـاد  الخرص  معنى  ثبت  إذا  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قال 
األموال  أرباب  على  زكاة  ال  إنه  قال :  ما  االتفاق  معنى  فيشبه  الزكاة  على  للتوفير 
فمن  أموالهم.   /١٩٤/ من  أصابوا  فيما  أمانتهم  إلى  وأنهم  بجائحة،  يذهب  فيما 
زكاته.  خيانة  في  اتهم  إذا  يحلف  إنه  المسلمين :  من  قال  من  قال  فقد  منهم  اتهم 

أمانتهم. إلى  وهم  ذلك،  في  عليه  يمين  ال  قال :  من  وقال 
وإذا  مشـترك،  المال  ألن  عليهم؛  يمين  ال  أن  الحكـم  في  ـ عنـدي ـ  ويشـبه 

األمور(٢). جميع  من  هذا  يشبه  فيما  اإليمان(١)  زال  مشتركًا  كان 

((اإلجماع  والفضة  الذهب  زكاة  بـاب ٤٢ -   (٤٠/٣ - ٤١ [(م ٩٨٨ - ٩٨٩، 
الجواهر))](٣). من  والفضة  الذهب  سوى  ما  فيهما.  الزكاة  وجوب  على 

والفضة : الذهب  نصاب  باب ٤٣ -]   (٤٢/٣ - ٤٣ [(م ٩٩٠ - ٩٩٢، 
من  [كل  أجمع  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (ومـن  [م ٩٩٠]  [* ش] : 
وقيمتها(٥)  مثقاًال،  عشرين(٤)  كان  إذا  الذهب  أن  على  العلم  أهل  من]  عنه  نحفظ 

البصري. الحسن  عن  فيه  اختلف  ما  إال  فيه،  تجب  الزكاة  أّن  درهم  مائتا 
وال  مثقاالً،  عشـرين  من  أقل  كان  إذا  الذهـب  أّن  علـى  وأجمعـوا  [م ٩٩١] 

فيه. زكاة  ال  أن  درهم  مائتي  قيمته  تبلغ 

اليمين.  عنه  زال  الصوب :  ولعل  اإليمان.  عنه  زال  المصنف :  (١) في 
 .٢٧٧/٦ - ٢٧٨ المصنف،  الكندي :   .١٩٤/١٧ - ١٩٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

المسـألة  هذه  وسـتأتي  أخرى.  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف،  كتاب  من  سـقط  الباب  (٣) هذا 
قريبًا. 

أخرى.  كتب  من  والنقلِ  اإلشراف  كتاب  من  السقِط  (٤) نهاية 
إلخ.  درهم..  مائتي  قيمتها  أو  المصنف :  (٥) في 
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مائتي  يسـاوي  [وال  مثقاالً  عشـرين  يكون  الذهب  فـي  واختلفـوا  [م ٩٩٢] 
منهم :  كثير  فقال  مثقاالً]؛  عشـرين  يبلغ  وال  درهم  مائتا  قيمته  يكـون  أو  درهـم، 
دينارًا  عشـرين  وفي  مثقاالً،  عشـرين  من  أقل  في  الزكاة  الرجل  على  تجب  [ال] 
سـيرين،  وابن  عبد العزيز،  وعمر بن  علـّي،  عن  القول  هذا  روينا  دينـار.  نصـف 
الثـوري،  وسـفيان  مالـك،  قـال  وبـه  والحكـم،  الزبيـر،  وعروة بـن  والنخعـي، 
وأبو  عبيد(١)،  وأبو  وإسحاق  وأحمد،  والشافعي،  سـعد،  والليث بن  واألوزاعي، 

ومحمد. ويعقوب،  والنعمان،  ثور، 
وإن  العشـر،  ربع  ففيه  درهم  مائتي  الذهب  قيمـة  بلغت  إذا  طائفـة :  وقالـت 
وسليمان بن  وأيوب،  والزهري،  عطاء،  قول  هذا  [مثقاالً]،  عشرين  من  أقل  كان 

طاووس. عن  ذلك  وروي  حرب(٢)، 
ـّنة،  والسُّ الكتاب  ظاهر  على  واجبة  الصدقـة(٣)  إن  وهـو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
فال  فيه  زكاة  ال  أن  على  أجمعوا  ذهب  وكل  الزكاة،  ففيه  فيه  مختلف  ذهب  وكل 

فيه. زكاة 
وقد  الكتاب(٤).  أول  في  فيه  زكاة  ال  أن  على  أجمع  الذي  الذهب  ذكرنا  وقد 
روينا  [قد]  و  صدقة.  دينارًا  أربعين  دون  فيما  ليس(٥)  قال :  أنه  الحسن  عن  روينا 

علي. عن  روينا  كما  قال  أنه  عنه 
معنى  يشـبه  ما  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

المصنف.  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  حميد.  وأبو  اإلشراف :  كتاب  (١) في 
جرون.  المصنف : بن  (٢) في 

إلخ.  على..  أوجب  المصدق  إن  المصنف :  (٣) في 
الباب.  المصنف :  (٤) في 

لها  المحقق  ذكر  بدليل  سـقطت  أنها  والظاهر  اإلشـراف،  كتاب  في  موجودة  غير  (ليس)  (٥) كلمة 
المصنف.  في  موجودة  وهي  لألثر.  تخريجه  عند  الهامش  في 
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نصف  ففيه  ـ  كان  الذهب  أي  من  ـ  مثقاالً  عشـرين  الذهب  كان  إذا  إنه  االتفاق : 
درهم  مائتي  الدراهم  كانت  إذا  وكذلك  يشاء.  أن  إال  فوقه  يكلف  ال  منه،  مثقال 
خمسـة  الزكاة  ففيها  ـ  الفضة  اسـم  عليها  يقع  التي  والفضة  الدراهم  جميع  من  ـ 

ذلك. فوق  يكلف  وال  مثلها،  أو  منها  دراهم، 
مثقاالً  عشرين  على  قيمته  تزيد  الذهب،  من  مثقاالً  عشرين  الذهب  كان  وإن 

الزكاة. وفيها  نقصانها،  أو  زيادتها  في  معنى  فال 
ـ  درهم  مائتي  من  أكثر  تسوى  كانت  ولو  ـ  مثقاالً  عشرين  من  أقل  كان  وإن 
فيه  يجب  فإنه  عليـه،  يحمل  الفضة  مـن  شـيء  معه  يكون  أن  إال  فيـه،  زكاة  فـال 
يده  في  الذي  كان  ولو  ـ  كثير  أو  قليل  الفضة  مـن  معه  كان  ولو  الحمـل.  بمعنـى 
كان  أو  درهمًا،  ذلك  عن  يعجز  أو  درهم،  مائتي  تسوى  مثاقيل  عشرة  الذهب  من 
اسـتحقاق  بمعنى  ال  الحمل،  بمعنى  الزكاة  عليه  كان  ـ  مائـة  تجيء  دراهـم  معـه 

القول. بيان  بمعنى  ولكن  فيه،  يختلف  مما  الحمل  هذا  ولعل  قيمتها. 
تسوى  وكانت  كثير،  أو  بقليل  درهم  مائتي  من  أقل  الدراهم  كانت  إذا  وكذلك 
ذهب  معه  يكـون  أن  إال  القيمـة،  بمعنى  فيهـا  زكاة  فال  مثقـاالً  عشـرين  مـن  أكثـر 

االختالف(١). معنى  فهنالك  القول،  معنى  على  عليه،  يحملها  أو  عليها،  يحمله 

*(٢)[فيما زاد على المائتي درهم] :
  R  ﴿ : [* ش] : (من كتاب اإلشراف :) قال أبو بكر : قال اهللا جل ذكره
وقـال  (التوبـة : ٣٤)،  Z﴾..اآليـة    Y   X   W    V  U   T   S
القيامة  يوم  له  جعلت  إال  حقها  يؤدى  ال  فضة  وال  ذهب  من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «ما 

 .١١٣/٦ - ١١٥ المصنف،  (١) الكندي : 
لها.  أنسب  الموضع  هذا  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  المسألة  (٢) هذه 
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في  وظهره،  وجبينه،  جبهتـه،  بها  تكوى  جهنم  نار  فـي  عليها  أحمي  ثـم  صفائـح 
إلى  إما  سبيله  فيرى  الناس،  بين  يقضى  حتى  سنة،  ألف  خمسين  مقداره  كان  يوم 

النار». إلى  وإما  الجنة، 
أواق  خمسـة  دون  فيما  قـال :  «ليس  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :  قـال 
دراهم.  خمسـة  درهم  مائتـي  فـي  أن  [[علـى]]  العلـم  أهـل  وأجمـع  صدقـة». 
قلت  العشـر،  ربع  بحسـابه  طائفة :]]  [[فقالت  المائتين؛  على  زاد  فيما  واختلفوا 
عمر،  قـال  وبه  أبي طالب،  علي بـن  عن  القـول  هـذا  روينـا  كثـرت،  أو  الزيـادة 
الثوري،  وسفيان  أبي ليلى،  وابن  أنس،  مالك بن  قال  و [[به]]  النخعي.  وإبراهيم 

ويعقوب. وأيوب،  عبيد،  وأبو  حنبل،  وأحمد بن  والشافعي، 
المسـيب،  وسـعيد بن  أبي ربـاح،  وعطاء بـن  البصـري،  الحسـن  وقـال 
والزهري،  دينـار،  وعمرو بن  عامر،  ومكحول بـن  الشـعبي،  وعامر  وطـاووس، 

أربعين. تبلغ  حتى  درهم  المائتي  على  الزيادة  في  شيء  ال  والنعمان : 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

جاء  ما  أكثر  في  ـ  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
تبلغ  حتى  درهم  المائتي  على  زاد  فيما  شـيء  ال  إنه  اآلخر :  القول  نحو  ـ  عنهم 

واحد(١). درهم  فيها  ثم  درهمًا،  أربعين 

الذي  الوزن  عن  الناقصـان  والفضة  الذهـب  بـاب ٤٤ -]   (٤٣/٣ [(م ٩٩٣، 
الزكاة : فيه  تجب 

[* ش] : (من كتاب اإلشراف : قال أبو بكر :) كان عبد الملك بن الماجشون 

 .١١٦/٦ - ١١٧ المصنف،  (١) الكندي : 
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وزنًا  يكن   /٢٧/ لـم  وإن  الوزن،  جواز  يجـوز(١)  والدنانير :  الدراهم  فـي  يقـول 
في  زكاة  ال  يقـوالن :  وإسـحاق  الشـافعي،  وكان  مالك.  قول  وهذا  الزكاة.  ففيـه 

حبة. نقصت  وإن  ذلك، 
أقول. وبه  أبو بكر :  قال 

معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
شيء  معنى  في  جازت  ولو  الوزن،  تمام  في  إال  الورق  في  زكاة  ال  إنه  االتفاق : 

درهم(٢). مائتي  مقام  قامت  النقود  من 

والفضة : الذهب  بين  الجمع  باب ٤٥ -]   (٤٣/٣ - ٤٤ [(م ٩٩٤ - ٩٩٥، 
فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ٩٩٤]  [* ش] : 
وشريك  صالح،  والحسـن بن  أبي ليلى،  ابن  فكان  والفضة؛  الذهب  بين  الجمع 
[وال  الورق  إلى  الذهب  ضم  يرون  ال  ثور  وأبو  عبيد،  وأبو  وأحمد،  والشافعي، 
منهما  واحد  كل  من  يملك  حتى  الزكاة  يوجبون  وال  الذهـب]،  إلى  الورق  ضـم 

الزكاة. فيه  تجب  ما 
البصري،  الحسـن  قال  كذلـك  الفضة،  إلـى  الذهب  يضـم  طائفـة :  وقالـت 

الرأي. وأصحاب  والثوري،  واألوزاعي،  ومالك،  وقتادة، 
إلى  أحدهما  يضـم  وكيف  منهمـا،  الـزكاة  إخـراج  فـي  واختلفـوا  [م ٩٩٥] 
من  [أخرج]  درهم  ومائة  دنانير  عشـرة  كانت  إذا  يقول :  األوزاعي  فكان  اآلخر؛ 
يضم  الثوري :  سـفيان  وقال  ونصف.  درهمين  الفضة  ومـن  دينار،  ربع  الذهـب 

إلخ.  مالك..  قول  وهذا  قال :  الورثة...الزكاة.  جواز  تجوز  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
 .١٣١/٦ المصنف،  الكندي :   .٢٧/١٨ - ٢٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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مثقاًال  عشـرين(١)  الدنانير  إلى  الدراهم  ضمت  إذا  كانت  فإن  الكثير،  إلى  القليل 
هذا  على  يزكها  الدراهم  إلى  الدنانير  ضم  في  القول  وكذلك  الدنانير،  إلى  ضمها 

الحساب.
ومائة  ودنانير(٢)  تبرًا  مثاقيل  عشـرة  له  يكون  رجل  في  الرأي  أصحاب  وقال 
أو  درهمًا،  وخمسون  دينارًا  عشر  خمسة  له  كان  إن  وكذلك  الزكاة،  عليه  درهم : 

الزكاة./١٩/ عليه  ذهب  مثاقيل  وخمسة  درهمًا،  وخمسون  مائة(٣)  له  كان 
كانت  فإن  الـزكاة،  عليه  درهم  ومائـة  دنانير  عشـرة  كانت  إذا  مالـك :  وقـال 
القدر  إلى  هـذا(٤)  في  ينظر  إنما  عليه،  زكاة  فـال  درهم  مائتا  قيمتها  دنانيـر  تسـعة 
كانت  فإن  األول،  الزمن  في  كانت  ما  على  دراهم،  بعشرة  دينار  كل  يكافي  الذي 
الفضة  من  يؤخذ  الـزكاة،  فيها  وجبت  دراهم  وعشـرة  درهم  ومائة  دنانيـر  تسـعة 

عشرها. ربع 
صحيح. األول  القول  أبو بكر :  قال 

معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  الذهب  على  الفضة  وحمل  الفضة،  على  الذهب  بحمل  قولهم،  من  االتفاق 
بعضها(٦)  على  حملها  على  اتفاقهم  مع  اآلخر  على  أحدهما  حمل  وأما(٥)  الزكاة، 
الفضة،  على  الذهب  يحمل  بعضًا  أن  وأحسب  ذلك،  في  يختلف  أنه  فمعي  بعضًا 

النقد. هي  إذ  ذلك  في  يذهب  أنه  وأحسب 

عشرين.  كانت  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
دنانير.  أو  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

درهمًا.  وخمسون  درهم  مائة  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  دراهم..  بعشرة  دينار  يكافئ  العدد  هذا  ..في  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

وإذا.  المصنف :  (٥) في 
بعضهما.  المصنف :  (٦) في 
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من  وقال  القيمة.  معنى  في  األكثر  على  منهما  األقل  يحمل  قـال :  من  وقـال 
باألوفر  اآلخر  على  أحدهما  فيحمل  للـزكاة،  أوفر  كان  ما  ذلك،  في  ينظر  قـال : 
وإنما  العدد،  على  ذلـك  من  شـيئًا  يحملون  إنهم  قولهم :  من  أعلـم  وال  للـزكاة. 
جمع  إذا  كان  فإن  الذهب،  قيمة  في  فينظر  الصرف،  على  بالقيمة  ذلك  يحملون 
القول :  بعض  في  ثم  الزكاة،  فيها  كان  درهم،  مائتي  ذلك  جميع  كان  الفضة  على 
حمل  ما  على  القـول :  بعض  وفي  ذهبًا،  الذهب  وعـن  فضة،  الفضة  عـن  يـؤدي 

الوجه. هذا  في  الفضة  من  وهو :  عليه، 
بالصرف،  الذهب  على  الفضة  حمل  إذا  ما  والفضة  الذهب  من  معه  كان  وإن 
مضى؛  ما  على  التسـليم  في  والقول  الزكاة،  فيه  كان  مثقاالً،  عشـرين  ذلك  لحق 
حمل  إذا  المعنيين،  أحد  في  الزكاة  تجب  لم  إذا  الزكاة  على  باألوفر  يقول  فالذي 
على  الذهب  حمـل  وإذا  فيه،  الزكاة  وجبـت  الفضة  بقيمة  الفضـة  علـى  الذهـب 

الزكاة(٢). األوفر  في  كان  الذهب  بقيمة  الفضة(١) 

الحلي : زكاة  باب ٤٦ -]   (٤٥/٣ [(م ٩٩٦، 
في  الزكاة  وجوب  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
أنهما  عمرو(٣)  وعبد اهللا بن  الخطـاب،  عمر بن  عن  فروينا  والفضـة؛  الذهب  حلـي 
وعطاء،  المسـيب،  وابن  مسـعود،  وابن  عباس،  ابن  قال  وكذلك  الزكاة.  فيه  قاال : 
سيرين،  وابن  مهران،  وميمون بن  شداد(٤)،  عمرو بن  وعبد اهللا بن  جبير،  وسعيد بن 

الرأي. وأصحاب  الثوري،  وسفيان  والزهري،  زيد،  وجابر بن  ومجاهد، 

الذهب.  على  الفضة  المصنف :  (١) في 
 .١٢٠/٦ - ١٢٣ المصنف،  الكندي :   .١٩/١٨ - ٢٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

عمر.  وغيره : بن  الشرع  بيان  (٣) في 
أسيد.  وعبد اهللا بن  وغيره :  الشرع  بيان  (٤) في 
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ابن  زكاة  الحلي  فـي  ليس  قال  وممن  الحلي،  عـن  الزكاة  طائفـة  وأسـقطت 
ومحمد بن  والشعبي،  أبي بكر،  بنت  وأسماء  وعائشة،  عبد اهللا،  وجابر بن  عمر، 
وأبو  عبيد،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  ومالك،  وعمرة،  محمد،  والقاسم بن  علي، 
وقال :  بمصر،  عنه  وقف  ثم  بالعراق،  هو  [إذ]  هذا  يقول  الشافعي  كان  وقد  ثور. 
الحسن  وقال  واحدًا.  عامًا  يزكي  مالك :  أنس بن  وقال  فيه.  اهللا  أستخبر  مما  هذا 
أحمد بن  وقـال  وقتادة.  عتبـة(١)،  عبد اهللا بن  قال  وبـه  عاريته.  زكاتـه  البصـري : 

فيه. زكاة  ال  مرة :  وقال  هكذا،  مرة  حنبل 
في  هذا  ذكرت  وقد  نَّة،  والسُّ الكتاب  لظاهر  فيه؛  واجبة  الزكاة  أبو بكر :  قال 

الفصل./٢٩/ أول 
معنى  يشـبه  ما  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  ثبوتها  معنى  علـى  والفضة،  الذهب  من  الحلـي  في  الزكاة  وجـوب  االتفـاق 

والفضة(٢). والذهب  والدراهم  الدنانير 

والجوهر  اللؤلؤ  عـن  الزكاة  إسـقاط  بـاب ٤٧ -]   (٤٦/٣ [(م ٩٩٧ - ٩٩٩، 
والياقوت)) : والزبرجد،  السمك،  ((وصيد  والعنبر 

فيما  واختلفـوا  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ٩٩٧]  [* ش] : 
عمر بن  قال  وبه  فيه.  شـيء  ال  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  فروينا  العنبر؛  في  يجب 
والشافعي،  صالح،  والحسـن بن  أبي ليلى،  وابن  والثوري،  ومالك،  عبد العزيز، 

ومحمد. والنعمان،  عبيد،  وأبو  ثور،  وأبو 

عتيبة.  وغيره : بن  الشرع  بيان  (١) في 
منهج  الشـقصي :   .١٣٢/٦ - ١٣٣ المصنف،  الكندي :   .٢٩/١٨ - ٣٠ الشـرع،  بيان  (٢) الكنـدي : 

 .٢٩٠/٥ الطالبين، 
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وكذلك  صدقة.  السـمك  صيد  في  ليس  البصري :  الحسـن  وقـال  [م ٩٩٨] 
صالح،  والحسن بن  أبي ليلى،  وابن  والثوري، [والشافعي]،  أنس،  مالك بن  قال 
العنبر(١)  في  قال :  أنه  عبد العزيـز  [عمر] بن  عن  روينا  وقد  ومحمـد.  والنعمـان، 

الحسن. [قال]  وكذلك  الخمس. 

البحـر(٢) :  مـن  يخـرج  واللؤلـؤ]  العنبـر  [فـي  الزهـري  [قـال]  و  [م ٩٩٩] 
العنبر(٣). في  وإسحاق  يعقوب،  قال]  و[كذلك  الخمس. 

وال  الياقوت  وال  الزبرجـد  فـي  وال  اللؤلـؤ  فـي  ليـس  يقـول :  عطـاء  وكان 
يراد  ما(٤)  إال  زكاة،  اللؤلؤ  في  ليس  محمد :  القاسـم بن  وقال  صدقة.  الفصوص 
والثوري،  مالك،  قول  وهذا  والجوهر.  الياقوت  في  عكرمة  قال  وكذلك  التجارة. 

ومحمد. [والنعمان]،  والشافعي، 

معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
 /١٦٤/ الذهب  جوهـر  في  إال  الجواهـر،  من  شـيء  في  زكاة  ال  إنـه  االتفـاق : 
ما  وال  غيرهما،  زكاة  الجواهر  من  األرض  أخرجت  ما  سائر  في  وليس  والفضة، 

   S    R ﴿ وتعالى :  تبـارك  اهللا  قال  وكذلك  بحر،  وال  بـر  من  خـرج 
من  فيهمـا  الـزكاة  إنمـا  (التوبـة : ٣٤)   ﴾ Z    Y    X       W    V    U    T
الزكاة  فيه  فإنه  التجارة  معنى  فـي  ذلك  جميع  من  دخل  ما  إال  الجواهـر،  جميـع 

أصحابنا(٥). قول  في  اختالفًا  ذلك  في  أعلم  وال  التجارة،  زكاة  بمعنى 

العشر.  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
منه.  يخرج  الشرع :  بيان  (٢) في 

العشر.  في  وإسحاق  ومحمد،  ..يعقوب،  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
والجواهر.  للتجارة...الياقوت  يدار  فيما  إال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

 .١٤٤/٦ - ١٤٥ المصنف،  الكندي :   .١٦٣/١٧ - ١٦٤ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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والمعادن : الركاز  زكاة  أبواب  باب ٤٨ -]   (٤٧/٣ [(م ١٠٠٠، 
قال:  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
ثور،  وأبي  والشـافعي،  ومالـك،  الزهري،  قـول  وهذا  الخمـس»،  الـركاز   «وفـي 
فإنه  البصري؛  الحسـن  إال  ذلك  خالف  أحدًا  أن  نعلم  وال  وأصحابه،  والنعمان، 
فأوجب  العرب  أرض  فـي  وجد  وإذا  الحرب،  أرض  فـي  يوجد(١)  ما  بيـن  فـرق 
الزكاة. ففيه  العرب  أرض  في  وجد  وإذا  الحرب،  أرض  في  وجد  إذا  فيه  الخمس 

أقول. الحديث  بظاهر  أبو بكر :  قال 
معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
أراد  كان  إن  الجاهلية  كنوز  من  كان  ما  معهم(٢)  وهو  الخمس،  فيـه  إن  االتفـاق : 

الخمس(٣). ثبوت  في  يختلف  أنه  ومعي  الجاهلية.  كنوز  معنى  بالركاز 

الركاز : تفسير  في  اختالفهم  باب ٤٩ -]   (٤٧/٣ - ٤٨ [(م ١٠٠١ - ١٠٠٢، 
الحسـن  قال  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [م ١٠٠١]  [* ش] : 
قال  وبه  المعـادن.  دون  الجاهلية،  دفـن  المدفون  [المال]  الـركاز  البصـري : 
وقـال  ثـور.  وأبـو  واألوزاعـي،  صالـح،  والحسـن بن  ومالـك،  الشـعبي(٤)، 
جميعًا  وفيهما  جميعًا،  والمعدن  المدفون  المال  الركاز  عبيد :  وأبو  الزهـري، 

الخمس.

فيه  الخمس  فأوجب  العرب  وأرض  الحرب  أرض  في  منه  يؤخذ  والمصنف :  الشـرع  بيان  (١) في 
اإلشراف.  عبارة  في  االضطراب  ويبدو  الزكاة.  ففيه  الحرب  أرض  في  وجد  ما  إذا 

وآخره.  أوله  بين  مضطربًا  النص  (٢) يبدو 
 .١٥٣/٦ المصنف،  الكندي :   .٩١/١٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

الشافعي.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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أن  إلى  العشر،  باع  إن  المعادن(١)  من  يأخذ  عبد العزيز  عمر بن  وكان  [م ١٠٠٢] 
واألوزاعي. مالك،  مذهب  على  وهذا  الخمس.  ففيها  ركزة  كانت  فإن  ركزة،  يكون 

إنما  المعادن  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وأما  الحول،  عليه  يحول  أن  إال  فيه،  زكاة  ال  مكتسـب  كسـب  وهو  الزكاة،  فيها 
الغنيمة  بمعنى  تخرج  ألنها  الخمس؛  ففيها  الجاهليـة  كنوز  من  ثبتت  إذا  الكنـوز 
له،  رب  ال  مال  وهذا  الغنيمة،  بأحكام  أشـبه  فهو  ربه،  يعرف  ال  الذي  المال  في 

األرض(٢). أخرجت  ومما  اهللا،  رزق  من  هو  وإنما 

المعدن : من  يخرج  فيما  يجب  ما  باب ٥٠ -]   (٤٨/٣ [(م ١٠٠٣، 
من  يخرج  فيما  واختلفـوا  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
مائتي  أو  دينـارًا  عشـرين  المعدن  من  يخرج  ما  بلـغ  إذا  مالـك :  فقـال  المعـدن، 
وكان  المرء.  أرض  [من]  يخرجه  بالزرع  ذلك  وشـبه  مكانه،  [ذلك]  زكى  درهم 
دراهم.  خمسـة  درهم  مائتي(٣)  كل  مـن  المعادن  من  يأخـذ  عبد العزيـز  عمر بـن 
وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وأوجب الزهري، وأبو عبيد، وأصحاب 

الخمس. المعادن  من  يخرج  فيما  الرأي 
منه  اجتمع  فإذا  الفوائد،  مـن  فائدة  المعدن  من  يخرج  ما  طائفـة  وجعلـت(٤) 

الخمس.  ففيه  زكاة  يكون  أن  إال  العشر،  باع  إن  الزكاة  ...المعادن  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  هذا.. 

 .١٥٥/٦ المصنف،  الكندي :   .٩٣/١٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
إلخ.  دراهم..  خمسة  مائتين  ..كل  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 

القابل،  من  الدنيا  من  فائدة  المعادن  من  يخرج  مـا  طائفة :  وقالت  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٤) فـي 
الشافعي.  قول  هذا  الزكاة.  ففيه  الحول  عليه  وحال  الزكاة،  فيه  تجب  ما  مقدار  منه  اجتمع  فإذا 

أقول.  وبه  أبو بكر :  قال 
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إسـحاق،  قول  هذا  الزكاة.  ففيه  الحول  عليه  وحال  الزكاة،  فيـه  يجب  ما  مقـدار 
نقول. وبه 

أصحابنا  قـول  معاني  من  القول  أكثـر  في  يحتاج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
فضة  أو  ذهبًا  خرج  الحول،  عليه  يحول  حتى  فيه  زكاة  ال  إنه  اآلخر :  القول  معنى 

بالنار. يعالج  تبرًا(١)  أو 
في  الزكاة  فيـه  كان  أوفضة  ذهبًا  خـرج  ما  إنه  القـول :  بعض  فـي  أن  ومعـي 
فهو  بالنار،  يعالـج  الذي  التراب  مـن  كان  وما  يسـتقبل،  فيما  حوله  ثـم  الوقـت، 
وال  ماله،  على  يحمل  أن  الحول،  بعد  إال   /٩٦/ فيه  زكاة  ال  المكتسـب  بمنزلة 

الزكاة(٢). معنى  في  اختالف  بالنار  يعالج  فيما  لـي  يبين 

الركاز : من  الخمس  فيه  يجب  الذي  القدر  باب ٥١ -]   (٤٨/٣ - ٤٩ [(م ١٠٠٤، 
الركاز  مقدار  في  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
قليله  الركاز  من  الخمس  إخراج  يجب  طائفة :  فقالت  الخمس؛  فيه  يجب  الـذي 
عبيد،  وأبي  وإسـحاق،  وأحمد،  مالـك،  قول  هـذا  الخبر،  ظاهـر  علـى  وكثيـره، 

الرأي. وأصحاب 
بظاهر  أشـبه  بالعراق  هو  إذ  فقـال  الباب؛  هذا  في  الشـافعي  قـول  واختلـف 
كان  إذا  رجل  على  أوجبه  أن  لــي  يتبّين  ال  بمصر :  وقال  القـول،  هذا  الحديـث 

الزكاة. فيه  تجب  مما  أقل 
العلم. أهل  جملة  قال  وبه  الحديث،  بظاهر(٣)  أولى  األول  أبو بكر :  قال 

ترابًا.  المصنف :  (١) في 
 .١٥٦/٦ - ١٥٧ المصنف،  الكندي :   .٩٥/١٨ - ٩٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

العلم.  أهل  أكثر  قال  وبه  الحديث،  لظاهر  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
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شيء  هذا  تفسير  من  أصحابنا  قول  من  يحضرني  أنه  أعلم  ال  أبو سعيد :  قال 
قولهم :  معنى  في  يوجد  أنه(١)  إال  كثيره،  أو  ذلك  قليل  من  يجب  فيمـا  معـروف، 
ال  إنها  قولهم :  معنى  في  قيل  وقد  الغنيمة.  أحكام  يشـبه  وهو  الغنيمة،  يشـبه  إنه 
فصاعدًا،  دوانيق  خمسـة  من  تجب  وإنها  دوانيـق(٢)،  خمسـة  من  أقل  في  تكـون 
هذا  معنى  ويعجبني  الفضة،  من  دوانيق  بخمسة  هذا  في  قولهم  معنى  أن  أحسب 

الجاهلية(٣). كنوز  في  القول 

الحديد  ركاز  في  الخمس  وجوب  باب ٥٢ -]   (٤٩/٣ [(م ١٠٠٥ - ١٠٠٦، 
ذلك : وغير  والنحاس 

العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [م ١٠٠٥]  [* ش] : 
عنهم. ذكرته  ما  على  والفضة،  الذهب  ركاز  في  يجب  الخمس  أن  على 

الجوهر  ركاز  من  يوجد  فيما  الخمس  وجوب  في  واختلفـوا  [م ١٠٠٦] 
هذا  الخمس،  [كله]  ذلك  في  يجب  طائفة :  فقالـت  ذلك(٤)؛  وغير  والحديـد 
في  الشـافعي  وقال  الرأي.  وأصحاب  عبيـد،  وأبي  وإسـحـاق،  أحمد،  قـول 
من  الخمس  بأخذ  أرى  مـا  األوزاعي :  وقال  قبلها.  المسـألة  في  كقوله  هـذه 
أهل  سـائر  عليه  ما  قوليه  وأصح  مالـك،  عن  فيه  واختلف  بأسـًا.  كلـه  ذلـك 

العلم.
أقول. األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 

أن.  الشرع :  بيان  (١) في 
تكون  ال  ..إنها  هكذا :  العبارة  وردت  المصنف  وفي  الشرع.  بيان  موجودة  غير  (دوانيق)  (٢) كلمة 

الجاهلية.  كنوز  في  القول  هذا  معنى  أن  أحسب  فصاعدًا،  دوانيق  خمسة  من  أقل  في 
 .١٥٩/٦ المصنف،  الكندي :   .٩٧/١٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

وغيرها.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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من  وجد  فيما  أصحابنا  قـول  من  يحضرني  أنه  أعلم  ال  أبو سـعيد :  قـال 
أنه  ثبت  إذا  ولكنه  ذلك،  يوجوب  معروفًا  شـيئًا  الجواهر  من  الجاهلية  كنوز 
الغنيمة  من  الخمس  ألن  مثلها؛  يكون  أن  ذلك  معاني  فأشبه  الغنيمة  معنى  من 
الغنيمة  بحكـم  الخمـس  فيهـا  تجـب  قيمـة  كانـت  إذا  الغنائـم،  جميـع  فـي 

.(١)/١٠٠/

الركاز : يجد  الذمي  باب ٥٣ -]   (٥٠/٣ [(م ١٠٠٧، 
من  عنه  نحفظ  من  كل  قال  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
وأهل  مالـك،  قول  هـذا  الخمس،  يجـده  الركاز  فـي  الذمي  علـى  العلـم :  أهـل 
واألوزاعي،  وغيرهـم،  الرأي،  أصحـاب  من  العراق  وأهل  والثـوري،  المدينـة، 
يدّل  وهذا  نقول،  وكذلك  العلم(٢).  أهل  من  تبعهم  ومن  ثور]  [وأبو  والشـافعي، 
عليه،  زكاة  ال  الذمي  ألن  الصدقات؛  سـبيل  سـبيله  ليس  الركاز  خمس  أن  على 

الفيء. مال  سبيل  سبيله  إنما 
في  أصحابنا  قــول  معـاني  في  يحضـرني  أنـه  أعلم  ال  أبو سـعيد :  قـال 
ما  حكم  ـ عنـدي ـ  يوجـب  ولكنــه  الذمـي،  علـى  حكمه  في  شـيء،  هـذا 

قال(٣).

الركاز : يجد  العبد  باب ٥٤ -]   (٥٠/٣ [(م ١٠٠٨، 
واألوزاعي،  الثـوري،  قال  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 

 .١٦٠/٦ المصنف،  الكندي :   .١٠٠/١٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  وهذا..  أقول،  وكذلك  أبو بكر :  قال  العراق.  أهل  ..من  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

 .١٦١/٦ المصنف،  الكندي :   .١٠١/١٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 



388
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

وقال  كله.  يعطـاه(٢)  وال  [منه]،  له  يرضـخ(١)  ركازًا  العبد  وجـد  إذا  عبيـد :  وأبـو 
مالك،  عن  ثور  أبو(٣)  وحكـى  الخمس،  بعد  له  هو  ثور :  وأبو  الـرأي،  أصحـاب 

والكوفي. قاله  الذي  والشافعي 
صار  إذا  ذلك  إن  بمصر :  قاله  الذي  الشافعي  وقول  نقول،  وبه  أبو بكر :  قال 

لسيده. ملكًا  يصير  العبد  يد  في 
ولكن  شيء،  هذا  في  أصحابنا  قول  معاني  من  يحضرني  ال  أبو سـعيد :  قال 
عسـكر  فـي  كان  إذا  أصـاب،  مـا  مـن  للعبـد  الرضـخ  معنـى  ـ عنـدي ـ  يوجـد 
وحده  له  الواجد  هو  كان  إذا  وأما  له،  رضخ  ذلك  من  مغنمًا  وأصاب  المسلمين، 
بقي  وما  الخمس،  وفيه  لسيده،  وماله  منه،  اكتساب  ـ عندي ـ  فهو  االنفراد  على 
لسيده(٤). وكسبه  كسب،  فهو  غيرها  أو  غنيمة  من  ذلك  من  له  رضخ  وما  لسيده، 

الركاز(٥) : يجدان  والصبي  المرأة  باب ٥٥ -]   (٥١/٣ [(م ١٠٠٩، 
وأصحاب  األوزاعي،  قـال  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 

القليل،  وهـو  رضيخة  مالي  مـن  له  رضخت  ويقـال :  أعطاه،  رضخًا  يرضـخ  ماله  مـن  لـه  (١) رضـخ 
العطية  والرضـخ  المقاربة،  العطيـة  والرضيخـة  الرضخ  وقيـل :  العطيـة،  والرضاخـة  والرضيخـة 
قليالً  أَعَطْيَته  ِإذا  للّرُجلِ  أَرَضْخُت  ويقال  ْهم  السَّ دوَن  َعِطّية  ألَّنه  الغنائم  من  ْضخ  الرَّ ومنه  القليلة، 
وقيل :  ونلنا،  أصبنا  شـيئًا  منه  وراضخنا  كاره،  وهو  أعطى  إذا  شـيئًا  فالن  راضخ  ويقال  كثيٍر،  من 
أن  غير  من  الخبـر  من  تسـمعه  اليسـير  الشـيء  والرضخة  والرضخ  كره،  على  العطـاء  المراضخـة 

رضخ).  مادة  العروس،  تاج  الزبيدي :  رضخ.  مادة  العرب،  لسان  منظور :  ابن  (انظر:  تستبينه 
يعطى.  وال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

بيان  في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  مـن  والنقل  اإلشـراف  كتاب  من  السـقط  (٣) بدايـة 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع 

 .١٤٦/٦ المصنف،  الكندي :   .١٥٤/١٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
الشرع  بيان  في  اإلشراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشراف  من  سقط  (٥) الباب 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  وغيره 
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أبو ثور،  قـال  وكذلك  لهمـا،  هـو  الركاز  يجـدان  والصبـي  المـرأة  فـي  الـرأي : 
الثوري  وكان  والشـافعي،  مالك،  قول  أنه  وذكر  المكاتب،  في  الرأي  وأصحاب 

لهما. يكون  ال  يقول : 
لهما. يوجبه  الحديث  ظاهر  أبو بكر :  قال 

معنى  غير  فـي  كان  إذا  قالـوا،  ما  معنـى  ـ عندي ـ  يخـرج  أبو سـعيد :  قـال 
أو  مكاتب،  أو  صبي،  أو  امرأة،  من  له  فهو  وجده  من  وكل  الغنيمة،  وال  الحرب 

لسيده(١). العبد  وكسب  عبد،  أو  حر، 

*(٢)[في ذِكر الركاز يجده المرء في ملك غيره] :
ركازًا  وجد  فيمن  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
للواجد.  هـو  ثـور :  وأبـو  صالـح،  الحسـن بن  فقـال  أرضـه،  أو  رجـل  دار  فـي 
الدار.  فيه  يملك  للذي  هو  ومحمد(٣) :  النعمان،  وقال  ذلك.  يعقوب  واستحسـن 
وقال  لـه(٤).  كانت  يدعه  لم  وإن  المـال،  رب  ادعـاه  إن  الشـافعي :  قـال  وكذلـك 
وإن  لي،  فهـو  كنزًا  فوجد  داري،  فـي  لــي  يحفـر  أن  اسـتأجرت  إذا  األوزاعـي : 
وجد. ما  ولي  أجره،  فله  سميت(٥)  كنز  أخذ  رجاء  هنا  ها  لـي  يحفر  أن  استأجرت 
يوجب  ما  بمعنى  الجاهليـة  كنوز  من  كنـز  ثبت  إذا  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
بمنزلة  غنيمة  ألنـه  غيره؛  أو  البيت  رب  مـن  وجده  لمن  أنه  حكمه  فيخـرج  ذلـك 

 .١٤٧/٦ المصنف،  الكندي :   .١٥٥/١٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
لها.  مناسب  الموضع  وهذا  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسألة  (٢) هذه 

للذي..  هو  النعمان :  وقال  المصنف :  وفي  إلخ.  هو..  محمد :  النعمان  وقال  الشـرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.

إلخ.  وقال..  قبل.  له  كانت  فإن  يدعه  لم  وإن  الشرع :  بيان  وفي  المصنف.  في  (٤) هكذا 
له.  وسميت  المصنف :  (٥) في 
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الحكم  في  فيكون  األرض،  أخرجت  بما  وال  األرض،  ذات  من  هو  وليس  الغيث، 
قول  في  االختالف  معنـى  يشـبه  ولعله  ـ ،  ـ عندي  الحكم  معنى  في  المـال  لـرب 
المال(١)،  بمنزلة  عليه  تقع  األمالك  أن  ـ عندي ـ  ذلك  وأبين  هذا،  نحو  في  أصحابنا 
كان  الكنز  لطلـب  اسـتؤجر  كان  إذا  للحفر  المؤجر  معنى  في  ـ عنـدي ـ  ويخـرج 
استأجره  كان   /١٥٧/ وإن  أجرته،  ولألجير  المستأجر،  األرض  لصاحب  الكنز(٢) 

له(٣). الواجد  للحافر  الكنز  حكم  معنى  ـ عندي ـ  خرج  ذلك  لغير 
الغلول،  أمر  تعظيم  كتاب  انظر:  الحرب] :  دار  في  الرجل  يجده  *(٤)[الركاز 

م ١٨٥٦.  ،١٠ باب 

بنفسه(٥) : الخمس  تفرقة  اإلنسان  توّلي  باب ٥٦ -]   (٥١/٣ - ٥٢ [(م ١٠١٠، 
أن  يسـعه  لم  ركازًا  الرجل  أصاب  إذا  أبو ثور :  قال  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 

ذلك. يسعه  الرأي  أصحاب  وقال  اإلمام.  ضمنه  فعل  فإن  بخمسه،  يتصدق 
أصح. هذا  أبو بكر :  قال 

في  االختالف  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ألهل  الغنيمة  ثبـوت  بمعنى  ـ عنـدي ـ  يكن  لـم  إذا(٦)  الجاهليـة،  كنـوز  خمـس 

المسـتأجر  معنى  في  ـ عندي ـ  ويخرج  المال،  بملـك  عليه  تقع  ال  ..األمـالك  المصنـف :  (١) فـي 
إلخ.  للحفر.. 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  الكنز)  (كان  (٢) العبارة 
 .١٤٨/٦ - ١٤٩ المصنف،  الكندي :   .١٥٧/١٧ - ١٥٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

الموضع.  بهذا  تكون  أن  المناسب  من  مسألة  (٤) هذه 
الشرع  بيان  في  اإلشراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف  من  سـقط  (٥) الباب 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  والمصنف 

إذ.  الصواب :  (٦) لعل 
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على  يقسـم  إنه  قولهم :  بعض  وفي  للفقـراء.  إنه  قولهم :  بعـض  ففي  معسـكره؛ 
حرب،  غير  عن  أخذ  ألنه  للفقراء؛  إنه  األول  القول  ويعجبني  الغنيمة،  قسم  سبيل 

رجال(١)(٢). وال  بخيل  إيجاف  وال 

واجده.  على  الركاز  خمس  رد  باب ٥٧ -   (٥٢/٣ - ٥٤ [(م ١٠١١ - ١٠١٣، 
يحول  حتى  مال  فـي  زكاة  ال  باب ٥٩ -  المعدن.  فـي  الحول  اعتبـار  بـاب ٥٨ - 

الحول]. عليه 

وهو  الحول،  عليه  ويحول  أصله  في  تجب  ال  الذي  المال  زكاة  ذِكر  *(٣) [في 
الزكاة  فتجب  النصاب  احتساب  يبدأ  الزكاة ((متى  فيه  عليه  تجب  فيما  مقدار 

في المال))](٤) :
كانت  إذا  يقول :  مالك  كان  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
الزكاة  فيه  تجب  ما  بلغت  حتى  الحول،  عليها  فحال  فيها،  فاتجر  دنانير  خمسة  له 
حتى  الزكاة  ذلك  في  تجب  ال  الثوري :  وقال  ذلك.  مثل  الغنم  في  وقال  يزكيها. 
العلم،  أهل  قول  وهذا  الزكاة.  فيه  تجب  أصالً  صار  يوم  منذ  الحول  عليها  يحول 
قال  ثور.  وأبي  عبيد،  وأبي  راهويه،  وإسـحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  والشـافعي، 

أقول. وبه  أبو بكر : 
جاء  ما  أكثر  فـي  أصحابنا  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

ركاب.  ..وال  المصنف :  (١) في 
 .١٥٢/٦ المصنف،  الكندي :   .١٦٠/١٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أصل  من  سـقط  مما  أنها  والظاهـر  فهارسـه  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدهـا  لـم  مسـألة  (٣) هـذه 
ولعل  وغيرها،  الباري  وفتح  والمغني،  المجموع،  مثل  أخرى  كتب  من  المحقق  فنقله  الكتاب، 

هنا.  وضعها  األنسب  من 
الشرع.  بيان  من  العنوان  (٤) لفظ 
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الزكاة،  فيه  تجـب  أصل  وهو  الحول  عليـه  يحول  حتى  فيـه  زكاة  ال  إنـه  عنهـم : 
منهم  عليه  أعلم  وال  الكتاب،  صاحـب  من  األول  القول  هذا  نحو  يوجـد  ولعلـه 

عمالً(١).

فـي  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ٦٠ -]   (٥٤/٣ - ٥٥ [(م ١٠١٤ - ١٠١٦، 
المستفاد(٢) :

أن  على  العلم  أهـل  أجمع  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [* ش] : 
كثير  فقال  الفوائد.  في  واختلفوا  تجب.  فيه  الزكاة  أن  الحول  عليه  حال  إذا  المال 
أبي بكر  عن  القول  هذا  روي  الحول.  عليه  يحول  حتى  مال  فـي  زكاة  ال  منهـم : 
وعمر بن  وعطـاء،  وعائشـة،  عمر،  وابن  أبي طالب،  وعلي بـن  الصديـق 5، 

ثور. وأبي  والشافعي،  النخعي،  وإبراهيم  عبد اهللا،  وسالم بن  عبد العزيز، 
من  أفاد  فيما  فقـال :  األموال  سـائر  وبين  والفضة  الذهب  بين  مالـك  وفـرق 
أفاد  ومن  أفادها،  يوم  من  الحول  عليها  يحول  حتى  فيها  زكاة  ال  والفضة  الذهب 
ماشـية،  نصاب  له  يكون  أن  إال  الحول  عليه  يحـول  حتى  عليه  زكاة  فـال  ماشـية 
صدقها  ماشية  مع  ماشية  أفاد  ثم  كذلك  كان  فإذا  الصدقة،  فيه  تجب  ما  والنصاب 

الحول./٤١/ أفادها  التي  الماشية  على  يحل  لم  وإن  صدقها،  حين 
فقال  المال،  من  ينمو  ما  وبين  ميراث  أو  صلة  من  الفائدة  بين  أحمـد  وفـرق 
نماء  من  كان  وما  الحول،  عليه  يحول  حتى  فيهما  زكاة  ال  والميراث :  الصلة  في 
وأبو  راهويه،  إسحاق بن  قال  وبه  ويزكيه.  يقّومه  فإنه  الزكاة  فيه  وجبت  شيء  من 

ثور.

 .١٣١/٦ المصنف،  الكندي :   .٢٧/١٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بيان  في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخـرى،  كتب  من  محققه  ونقلـه  اإلشـراف  من  سـقط  (٢) البـاب 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع 
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عليه  المال  من  الفائدة  من  والزهري :  البصري،  والحسـن  عباس،  ابن  وقال 
يستفيده. حتى  الزكاة 

المال  إلى  الفائدة  ضم  ماالً  فأراد  دينار  مائتا  عنده  كانت  إذا  النعمان :  وقـال 
فزكاهما.

إال  الحول،  عليه  يحول  حتى  المرء  يسـتفيده  مال  في  زكاة  ال  أبو بكر :  قال 
فيه  تجب  مما  األمهات  كانت  إذا  المواشي  ونتاج  والزرع  الثمار  زكاة  من  كان  ما 

المواشي. أرباب  على  تجب  ذلك  زكاة  فإن  الحول،  قبل  نتاجًا  ويكون  الزكاة، 
معنى  يشـبه  ما  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
حال  وقد  ماشـية،  أو  فضة،  أو  ذهب،  من  يزكيه  مال  للمرء  كان  إذا  إنه  االتفاق : 
من  استفاد  وفيما  حوله،  حال  إذا  الزكاة  ففيه  الزكاة  فيه  تجب  وهو  الحول،  عليه 
أو  الوجوه،  من  وجه  أو  هبة،  أو  شراء،  أو  ميراث،  من  استفاد،  الوجوه  بأي  مثله 
وتجب  معهم،  سواء  ذلك  وكل  المواشي،  في  نماء  أو  نتاج،  أو  بتجارة،  منه  ربح 
فيه  تجب  فيما  له  ملكًا  وصارت  اسـتفادها،  إذا  الزكاة  الفائدة  جميع  في  عندهم 
كل  يزكي،  أن  قبـل  الحول  بعد  أو  الحول  قبـل  فائدة  غير  كانـت  لـو  أن  الـزكاة، 

اختالف(١). هذا  من  شيء  في  لـي  يبين  وال  سواء،  ذلك 

الحول(٢) : قبل  الزكاة  تقدمة  باب ٦١ -]   (٥٥/٣ - ٥٦ [(م ١٠١٧ - ١٠١٨، 
في  تجب  الزكاة  أن  على  العلم  أهل  أجمع  أبو بكـر :  قـال  [م ١٠١٧]  [* ش] : 
عنه. يجزئ  ذلك  أن  عليه  وجوبه  بعد  ذلك  أدى  من  وأن  الحول،  دخول  بعد  المال 

 .٤١/١٩ - ٤٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بيان  في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخـرى،  كتب  من  محققه  ونقلـه  اإلشـراف  من  سـقط  (٢) البـاب 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع 
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الحول؛  وقبـل  وجوبه،  قبـل  ذلـك  أخـرج  فيمـن  واختلفـوا  [م ١٠١٨] 
واألوزاعي،  النخعي،  وإبراهيم  والزهري،  جبيـر،  سـعيد بن  [[فيه]]  فرخص 
وأصحاب  ثور،  وأبـو  عبيد،  وأبو  وإسـحاق،  حنبل،  وأحمد بن  والشـافعي، 

الرأي.
سـعد  والليث بن  مالك،  وكره  يعجلها.  أال  إلي  أحب  الثوري :  سـفيان  قال 

يعجلها؟ ولَِم  سرين :  ابن  وقال  وقتها.  قبل  تعجيلها 
كالصالة(١). أعاد  الوقت  قبل  زكى  من  البصري :  الحسن  وقال 

عجل./٥/ إن  تجزئه  ال  أبو بكر :  قال 
في  االختالف  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
يجزه  لم  فعل  وإن  ذلك  يجوز  ال  قال :  من  فقال  وجوبها؛  قبل  الزكاة  أداء  تعجيل 
والشهرين،  بالشـهر  حلوله  قبل  ذلك  فعل  إذا  ذلك  يجزيه  قال :  من  وقال  بحال. 
تجب  ما  المال  من  يده  في  كان  إذا  يجزيـه  قال :  من  وقال  حاجتـه.  وقـت  ورأى 
عنه  يجز  لم  السـنة  دخول  قبل  أدى  وإن  تلك،  سـنته  في  عنه  وأدى  الـزكاة،  فيـه 

بينهم. اختالفًا  الفصل  هذا  في  أعلم  وال  حال.  على 
الحول،  قبل  ذلك  أجزأه  اإلمام  إلى  ذلك  أداؤه  كان  إن  منهم :  قال  من  وقال 
الزكاة  ووجبت  الحول  عله  حال  إذا  اإلمام  ألن  يجزه؛  لم  الفقـراء  إلـى  كان  وإن 
لو  وألنه  غنى،  إلـى  فقر  من  أمره  يسـتحيل  ال  وألنه  غيـره،  دون  بهـا  أولـى  كان 
على  قبضها  وإنما  قبضها،  من  فيه  له  يجب  ما  حال  عن  مسـتحالً  يكن  لم  مات 

لنفسه(٢). وال  فقره  حال  ال  هللا،  قبضها  يستحق  ما  معنى 

أخرى.  كتب  من  والنقل  السقط  (١) نهاية 
 .٥/١٩ - ٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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منه : فتضيع  الرجل  يخرجها  الزكاة  باب ٦٢ -]   (٥٦/٣ - ٥٧ [(م ١٠١٩، 
البصري،  الحسـن  قال  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
والحكم،  الزهـري،  وقــال  عنـه.  تجـزي  فضـاعــت  أخرجهـا  إذا  وقتـادة : 
مواضعها.  يضعها  حتى  لها  ضامن  هو  عبيد :  وأبو  وأحمد،  والثوري،  وحماد، 
مجزية  أراها  سـقطت  أو  منه،  فسـرقت  محلها  عند  أخرجها  إن  مالك :  وقال 
وقال  ضمنها.  سـرقت  أو  سـقطت،  ثم  بأيام  ذلـك  بعـد  أخرجهـا  وإن  عنـه، 
لها  كان  فيها  فـرط  كان  فإن  حلت،  مـا  بعد  مالـه  زكاة  أخـرج  إذا  الشـافعي : 
زكاة  بقـي  فيما  كان  فـإن  مالـه،  باقـي(١)  إلى  رجـع  يفـرط  لـم  وإن  ضامنـًا، 
فرط  كان  إن  أبو ثور :  وقال  يزكه.  لم  زكاة  بقي  فيما  يكن  لم  وإن  [[زّكاه]]، 
ما  زكاة  فعليه(٢)  يفرط  لم  كان  وإن  الجميـع،  زكاة  عليه  كان  الـزكاة  أداء  فـي 

المال. من  بقي 
ما  يزكي  أن  عليه  فليس  بعضه  فهلك  الحول  حال  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال 
بعد  يهلك  المال  فـي  العلم  أهل  بعض  [وقـال]  بقي.  ما(٣)  يزكي  ولكـن  هلـك، 
يبق  ولم  هلك  وإن  دراهم،  خمسة  فيها  [إن]  درهم :  مائتا  وبقي  الحول  دخول(٤) 
ويكونان  المـال  بعـض  يتلـف  الشـريكين  مثـل  زكاتهـا،  أدى  دراهـم  عشـرة  إال 

يبقى(٥). فما  شريكين 
صحيح./٢٠٧/ هذا  أبو بكر :  قال 

إلخ.  ماله..  من  بقي  ما  ..إلى  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
المال.  من  عليه  بقي  ما  زكاة  عليه  كان  يفرط  ..لم  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

درهم  مائتا  الموالـي))  السـطر  مع  وتداخل  ..((بياض  ..يزكي  والمصنـف :  الشـرع  بيان  (٣) فـي 
إلخ.  بقي.. 

إلخ.  درهم..  مائتي  يبقى  ومذ  الحول،  حول  بعد  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
بقي.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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في  ـ عندي ـ  يخرج  مـا  كله  قال  ما  معاني  يشـبه  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
معاني  في  ويخـرج  الزكاة،  أمر  فـي  منهم  االختالف  في  أصحابنـا  قـول  معانـي 
أخرجها  فإن  إخراجها،  عليه(١)  الذمة،  في  مضمونة  وجبت  إذا  الزكاة  إن  قولهم : 
يميزها،  لم  أو  ميزها  ماله،  تلف  أو  تلفت  حتى  يخرجها  لم  وإن  نفسه.  عن  أدى 
تلفها،  كان  وجه  بأي  لها  ضامن  فهو  يخرجها  فلم(٢)  إخراجها  على  يقدر  أن  بعد 
فيه،  إخراجها  يمكنه  ال  عـذر  من  إال  وإخراجها،  عنها  إمسـاكه  كان  وجه  وبـأي 
اختالفًا  ذلك  في  أعلم  فال  ماله،  تلف  أو  تلفت،  حتى  إخراجها  يمكنه  لم  إذا  فإنه 
فيه  يجب  كان  ممـا  ماله  من  بقي  مـا  وأما  تلف.  فيما  عليـه  شـيء  ال  أنـه  بينهـم 
قول  معاني  في  ـ عندي ـ  فيخرج  له،  يجب  بعذر(٣)  منه  تلف  ما  وتلـف  الـزكاة، 
على  الزكاة  ففيه  الزكاة  فيه  تجـب  مما  كان  إذا  المال  من  بقي  مـا  إن  أصحابنـا : 
إنه  قولهم :  من  يخرج  مما  القول  بعض  ففي  الزكاة  فيه  تجب  ال  كان  وإن  حال، 
فيه  تجب  مما  كان  إذا  الـزكاة،  بقـي  فيما  إن  القول :  بعـض  وفـي  فيـه.  زكاة  ال 

عندهم. الزكاة 
تكون  ال  يقول :  الـذي  عندهم(٤) :  أحدهما  معنييـن :  يقتضي  القـول  وهـذا 
في  أو  فصاعدًا،  درهمًا  أربعين  في  إال  بقي،  فيما  تكون  فال  المكسر،  في  الزكاة 
الشـريك،  بمنزلة  المال  جميع  في  الزكاة  إن  وقول :  الثمار.  من  أصواع  عشـرة 
للشريك  يكون  ال  معنا  الزكاة  وجوب  بعد  من  حدثا  المال  في  يحدث  لم  فإذا 
في  عليه  ضمان  فال  الزكاة  ألداء  اعتقاده  علـى  المال،  يتلف  حتى  شـركيه  دون 
أو  األمانة،  تضيع  فيه  يجوز  ال  ما  بمعنى  ضيعه  أو  حدثًا  فيه  أحدث  وإن  ذلك. 

أثبتناه.  ما  الصواب  أن  والظاهر  وعليه.  األصل :  (١) في 
أثبتناه.  ما  الصواب  أن  والظاهر  إلخ.  ضامن..  وهو  يخرجها  فال  األصل :  (٢) في 

بقدر.  الشرع :  بيان  (٣) في 
عندي.  المصنف :  (٤) في 
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معاني  ـ عنـدي ـ  يخرج  الفصلين  هذيـن  فعلى  ضامـن.  فهو  فتلـف  فيـه  فـرط 
تلفت  حتى  يضيع  ولـم  فميزها(١)،  أمانة  معناهـا  خرج  فإذا  الـزكاة،  في  القـول 
في  القضاء  هكذا  ألنه  عليـه؛  ضمان  فال  يسـتحقها  من  إلى  صارت  أو  مميـزة، 
ولو  بأدائها  إال   /٢٠٨/ منهـا  يبرأ  فال  مضمونة  يكون  ما  وجه  وعلـى  األمانـة، 
مضى  فقد  حدثًا،  فيها  يحدث  ولم  بوجه،  أدائها  على  يقدر  ال  أن  إال(٢)  ميزها، 

ذلك(٣). في  القول 

حتى  يفعل  فلم  الـزكاة  إخـراج  أمكـن  إذا  بـاب ٦٣ -]   (٥٧/٣ [(م ١٠٢٠، 
المال : هلك 

يحول  المال  في  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
المال؛  ضاع  حتى  يفعل  فلم  المسـاكين،  إلى  دفعها  المرء  ويمكن  الحول،  عليه 
ثور :  وأبو  وإسـحاق،  وأحمـد،  والشـافعي،  صالح،  والحسـن بن  مالك،  فقـال 
سـائر  وبين  المواشـي  زكاة  بين  مالك  وفـرق  عليه.  ديـن  وهي  الـزكاة،  يضمـن 
يجيء  حتى  الحول(٤)  حال  وإن  الزكاة  فيها  تجب  ال  الماشية :  في  فقال  األموال، 

عليه. شيء  فال  مجيئه  قبل  تلفت  فإن  المصدق، 
وقد  قال :  مـا  معاني  أصحابنا  قـول  في  يشـبه  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
كان  وإذا  عليـه.  به  يسـتدل  أن  أرجو  بما  الفصل  هذا  قبل  فيـه  القـول  مضـى 
الزكاة  أداء  علـى  وقدر  المـال،  رب  من  الفقـراء  إلى  مدفوعـة  زكاتـه  المـال 
ـ ،  ـ عندي  ذلك  في  االختالف  معنى  ثبت  أدائها  على  والقدرة  أهلها  بحضور 

إلخ.  يضيع..  ولم  يفرط  ولم  فميزها  المصنف :  (١) في 
إلخ.  فيها..  يحدث  ...وال  أن  إلى  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٢٣٦/٦ - ٢٣٨ المصنف،  الكندي :   .٢٠٧/١٨ - ٢٠٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
الحول.  عليها  حال  وإن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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وال  ذهب،  وال  ورق،  وال  ماشـية،  من  الزكاة  مـن  شـيء  معنى  يختلف  ولـم 
معنى  يتعلق  فقد  الماشية،  جنس  غير  من  صنفًا(١)  يكون  ما  معنى  إال  حبوب، 
معنى   /٢٠١/ يشـبه  وقـد  العيـن(٢)،  من  كان  إذا  حـال  علـى  ذلـك  ضمـان 
غيرها.  من  يؤدي  أن  ـ عنـدي ـ  مجبور  غير  هو  إذ  المـال؛  لسـائر  إشـباهه(٣) 
إذ  لصاحبهم،  منتظرًا  وكان  السـلطان  إلى  إال  تجوز  ال  الزكاة  كانت  إذا  وأما 
في  ممنوع  ألنـه  ضمان؛  ذلـك  في  لـي  يبين  فـال  إليـه؛  إال  الدفـع  يجـوز  ال 

غيره(٤). إلى  ذلك  دفع  األصل 

عليه : الزكاة  وجوب  بعد  المرء  وفاة  باب ٦٤ -]   (٥٧/٣ - ٥٨ [(م ١٠٢١، 
موت  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
كديون  مالـه  من  يخـرج  طائفة :  فقالـت  عليـه؛  الـزكاة  وجـوب  بعـد  [الرجـل] 
والشـافعي،  والزهري،  وقتادة،  البصـري،  والحسـن  عطاء،  قول  هـذا  اآلدمييـن، 

نقول. وبه  ثور.  وأبي  وإسحاق،  وأحمد، 
أوصى  كان  إذا  الوصايـا،  كسـائر  ماله  من  يخرج  ذلك  إن(٥)  الثانـي :  القـول 
قول  هذا  ماله،  من  ذلك  إخراج  ورثته  على  فليس  بها]  أوصى  يكن  لم  [وإن  بها، 
أبي هند،  وداود بن  أبي سـليمان،  وحماد بن  والشعبي،  والنخعي،  سـيرين،  ابن 
[يؤخذ  واألوزاعي :  سعد،  الليث بن  وقال  والثوري.  [والبتي]،  الطويل،  وحميد 
من  يؤخذ  مالك :]  وقال  الوصايا.  على  به  يبدأ  الثلث،  يجاوز  وال  ماله،  من  ذلك 

إلخ.  غير..  من  شنقًا  شيئًا  ..يكون  المصنف :  (١) في 
الغير.  المصنف :  (٢) في 

اشتباهه.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .٢٣٩/٦ - ٢٤٠ المصنف،  الكندي :   .٢٠١/١٨ - ٢٠٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

إن.  وهو :  الشرع :  بيان  (٥) في 
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ال  مرة :  وقال  الدين.  بمنزلة  ذلك  وأرى(١)  الوصايا،  أهل  على  [به]  ويبـدأ  مالـه، 
الثلث. يجاوز 

من  ذلك  جعلنا  تبعث(٢)  أن  وأمر  بها  أوصى  كان  إن  الرأي :  أصحاب  وقال 
يبدؤوا  ولم  تحاص(٣)،  يوص]  لم  [أو  مختلفـة  بوصايا  أوصى  كان  وإن  الثلـث، 

يفعلوه./١٨٧/ أن  يلزمهم  فليس  الميت  بها  يأمر  لم  وإن  غيرها،  على  بالزكاة 
أن  صح  إذا  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
رب  من  بإقرار  ذلـك  وصح  وجبت،  وقد  منه،  يـؤدوا  لم  زكاة  بعينه  المـال  هـذا 
الزكاة  إن  يقول :  من  قول  على  ـ عندي ـ  قولهم  معاني  في  فيخرج  بينة،  أو  المال 
أوصى  الورثة،  على  فهو  بقي  وما  وجهها،  على  مخروجة  المال  في  ثابتة  شريك 
فإن  عليه،  الذمة  فـي  مضمونة  إنها  يقول :  مـن  قول  وعلى  يوص.  لـم  أو  بذلـك 
المال،  رأس  من  تثبت  قال :  من  فقال  اختالف؛  معنا  ذلك  ففي  بإنفاذهـا  أوصـى 

بها. يوص  لم  وإن  الثلث  من  قال :  من  وقال 
عليه  فهـي  المال  رأس  مـن  إنها  يقـول  فالـذي  عليـه؛  صحـت  إذا  وكذلـك 
إنها  يقول :  من  قول  وعلى  عليه.  متعلـق  دين  ألنه  بها؛  يوص  لم  أو  بهـا  أوصـى 
إنها  قولهم :  بعض  فـي  يوجد  وقد  ذلك.  بإنفاذ  يوصـي  حتى  فلعله  الثلـث؛  مـن 
بالوصايا  أوصـى  إذا  اللـوازم،  من  مثلها  هـو  ما  إال  الوصايـا  سـائر  قبـل  مقدمـة 
الثلث،  في  الوصايا  كل  قال :  من  وقال  منها.  باللوازم  ابتـدأ  الثلث  من  ونقصـت 

كلها(٤). الثلث  من  ثبتت  إذا 

وأن.  الشرع :  بيان  (١) في 
تنفذ.  الشرع :  بيان  (٢) في 

تحاصوا.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .١٨٧/١٨ - ١٨٨ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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اليتيم : مال  في  الزكاة  وجوب  باب ٦٥ -]   (٥٨/٣ - ٥٩ [(م ١٠٢٢، 
الزكاة  وجوب  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
القول  [هذا]  روينا  اليتيم.  مال(١)  في  الزكاة  تجب  طائفة :  فقالت  اليتيم؛  مال  في 
والحسن بن  وعائشة،  وجابر،  عمر،  وابن  أبي طالب،  علي بن  قال  وبه  عمر،  عن 
ومالك،  ربيعة،  قال  وبه  سـيرين،  وابن  ومجاهد،  زيد،  وجابر بن  وعطاء،  علـي، 
والشافعي]،  عيينة،  وابن  الحسـن،  وعبد اهللا بن  صالح،  والحسـن [بن  والثوري، 

حرب. وسليمان بن  ثور،  وأبو  عبيد(٢)،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
في  ليس  جبير :  وسـعيد بن  البصري،  والحسـن  وائل،  وأبو  النخعي،  وقـال 
ويصوم  الصالة  يحضر  حتى  زكاة(٣)  ال  المسيب :  سعيد بن  وقال  زكاة.  اليتيم  مال 
الولي  أن  غير  الزكاة،  ماله  في  عبد العزيز :  وسعيد بن  األوزاعي،  وقال  رمضان. 
ابن  وقـال  نفسـه.  عن  ليزكي  أعلمـه  بلـغ  فـإذا(٤)  يحصيـه،  ولكـن  يخرجـه،  ال 

ضمن. أداها  إن  الوصي  ولكن  الزكاة،  ماله  في  أبي ليلى : 
والفضة،  الذهب  اليتيـم  مال  أزكي  ال  قـال :  أنه  شـبرمة  ابن  عن  روينا  وقـد 
أطلبه. لم  [عني]  غاب  وما  زكيته،  مال  من  ظهر  وما  والغنم،  واإلبل  البقر  ولكن 
أخرجت   /٦٩/ فيمـا  إال  الطفل،  مال  في  زكاة  ال  الـرأي :  أصحـاب  وقـال 

ماله. سائر  دون  أرضه  أخرجت  فيما  عليه  واجبة  الصدقة  فإن  أرضه، 
الصبي  مال  في  الزكاة  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  إنه  أبو سعيد :  قال 
إن  قولهم :  في  أعلم  وال  والماشـية،  الثمار  من  كان  إذا  القبلـة،  أهـل  مـن  كان  إذا 

ماله.  الشرع :  بيان  (١) في 
حراث.  وسليمان بن  ثور،  وأبو  عبيدة،  وأبو  الشرع :  بيان  (٢) في 

رمضان.  شهر  ويصوم  الصالة  يحضر  حتى  يزكي  ال  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  بلغ..  إذا  ولكن  ..يحصيه  الشرع :  بيان  (٤) في 
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من  ووالد  وصي  ذلك  يلي  يكن  لم  إذا  أنه  إال  ماله،  من  مخروج  وأنه  يؤخر،  ذلك 
والوصي؛  الوالد  غيـر  من  ماله  من  إنفاذه  معنـى  في  اختالفًا  ذلك  في  فلعـل  مالـه 
وقال  عليه.  وال  له  ليس  ذلك  إن  قال :  من  وقال  وعليه،  له  ذلك  إن  قال :  من  فقال 
كل  أن  المال  في  الزكاة  معنى  ثبت  إذا  ذلك،  أشـبه  وما  عليه.  وال  له  ال  قال :  من 

منه. الحق  إنفاذ  على  وقادر  يده  في  كان  إذا  زكاه،  المال  ولي  من 
عليه  وجب  ما  ينفذ  الوصي  إن  قال :  من  قال  فقد  والفضة  الذهب  فـي  وأمـا 
إذا  ذلك،  حسب  شاء  وإن  ذلك،  أنفذ  شاء  إن  إنه  قال :  من  وقال  ذلك.  زكاة  من 
المال.(١)(٢). على  أمينًا  كان  إذا  بذلك  أعلمه  إذا  حجة  عليه  إنه  وقالوا :  أخبره.  بلغ 

العبيد : مال  زكاة  باب ٦٦ -]   (٥٩/٣ - ٦٠ [(م ١٠٢٣، 
الثـوري،  سـفيان  كان  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
مذهب  وهـو  مواله.  علـى  العبـد  مـال  زكاة  يقولـون :  وإسـحاق  والشـافعي(٣)، 
قول  هذا  مواله،  على  وال  شـيء  فيه  عليه  ليس  آخرون :  وقال  الـرأي.  أصحـاب 

عبيد. وأبو  وأحمد،  ومالك،  وقتادة،  والزهري،  وجابر،  عمر،  ابن 
قال  وبه  عطـاء،  عن  القول  هـذا  روينا  الزكاة،  العبـد  على  طائفـة  وأوجبـت 

عمر. ابن  عن  ذلك  وروي  أبو ثور، 

يكون  أن  يحتمل  وهو  قبله،  لما  تابع  غير  أنه  الظاهُر  نصٌّ  الموضع  هذا  في  الشرع  بيان  في  (١) ورد 
معه  رجل  عن  وسـأله  غيره :  ومن  كاآلتي :  النص  وهذا  فيه.  أجـده  لم  أني  إال  اإلشـراف،  مـن 
وليس  سـنين،  مالهم  يزك  لم  أنه  فليعلمهم  بلغوا  إذا  قـال :  سـنين؟  عنه  يزك  ولم  األيتـام،  مـال 

شيء. عليه 
فيعلمهم.  يدركوا  أن  إلى  أخر  شاء  وإن  أعطاه،  شاء  إن  الوصي  إلى  ذلك  أبو بكر :  وقال 

 .٦٩/١٧ - ٧٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
إلخ.  والشافعي..  حنبل،  وأحمد بن  ...الثوري،  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
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العبد  مـال  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
شاء  فإن  ماله،  ألنه  ذلك؛  بزكاة  متعبد  وهو  الزكاة،  في  عليه  محمول  وأنه  لسيده، 
وعلى  ذلك،  علـى  مأمونًا  العبـد  كان  إذا  يزكيـه،  أن  للعبـد  أذن  شـاء  وإن  زكاه، 
مال(١)  ثبت  فيما  اختالفًا  ذلك  معاني  في  بينهم  أعلم  وال  العدل،  وجه  على  إنفاذه 

الوجوه(٢). من  بوجه  سيده  إياه  ملكه  أو  كسبه،  ما  جميع  من  له 

المكاتب : مال  زكاة  باب ٦٧ -]   (٦٠/٣ [(م ١٠٢٤، 
العلم  أهل  من  عنـه  نحفظ  من  كل  أجمع  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
 /٤١/ قال  وممن  أبي ثور.  غير  يعتق،  حتى  المكاتب  مال  فـي  زكاة  ال  أن  علـى 
وعطاء،  عبد العزيز،  وعمر بـن  عمر،  وابن  عبد اهللا،  جابر بن  القـول  هذا  بجملـة 
وأصحاب  عبيد،  وأبو  وأحمد،  والشافعي،  والثوري،  مالك،  قال  وبه  ومسروق، 

تبعهم]. [ومن  الرأي، 
الحر. مال  في  تجب  كما  الزكاة  المكاتب  مال  في  أبو ثور :  وقال 

المكاتب. مال  في  زكاة  ال  أبو بكر :  قال 
معهم  يوجبه  مـا  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
من  كان  إذا  الزكاة  وفيه  حر،  مال  وماله  يكاتب،  حين  حر  المكاتب  إن  االتفاق : 

القبلة(٣). أهل 

إلخ.  له..  ماًال  ثبت  الصواب :  ولعل  مال.  يثبت  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (١) هكذا 
 .٢٩٩/٦ المصنف،  الكندي :   .٤١/١٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

 .٢٩٩/٦ - ٣٠٠ المصنف،  الكندي :   .٤١/١٧ - ٤٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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تجب)) : من  وعلى  الفطر،  زكاة  ((فرض   [(٦١/٣ [(م ١٠٢٥ - ١٠٢٧، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
صاعًا  أو  تمر،  من  صاعًا  والعبد،  والحر  واألنثى  الذكر  على  الفطر  زكاة  «فـرض 

شعير». من 
وممن  فرض.  الفطر  صدقة  أن  على  العلم  أهل  [عوام]  وأجمـع  [م ١٠٢٥] 
والضحاك،  العاليـة،  وأبو  سـيرين،  محمد بن  العلم  أهـل  من  عنه  ذلـك  حفظنـا 
وعطاء، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق، 

الرأي. وأصحاب 
العلم. أهل  من  كاإلجماع  هو  إسحاق :  وقال 

زكاة  وجوب  ثبوت  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  بينهم  أعلم  وال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  ثابتة  ُسـّنة  وأنها  ثبوتها،  مواضـع  فـي  الفطـر 

اختالفًا(١). ذلك 

 .٢٢٥/٢١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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إذا  المرء  على  تجب  الفطر  صدقة  أن  على  [وأجمعـوا  [م ١٠٢٦]  [* ش] : 
لهم]. مال  ال  الذين  واألطفال  وأوالده،  نفسه  عن  أداؤها  أمكنه 

وأبو  الشـافعي،  فكان  أموال؛  لهم  الذين  األطفال  فـي  واختلفـوا  [م ١٠٢٧] 
أبو ثور  وحكى  أموالهم.  من  عنهم  الفطر  زكاة  إخراج  األب  علـى  يقوالن :  ثـور 
الحسـن(١) :  ابن  وقال  وإسـحاق.  أحمد،  قال  وبه  ومحمد،  النعمـان،  عن  ذلـك 
فهو  أموالهم  مـن  عنهم  ذلك  أدى  وإن  أمواله،  مـن  عنهم  يـؤدي  أن  األب  علـى 

ضامن.
يخرج  أن  الوالد  على  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ويشـبه  ذلك.  إخراج  عليه  تجب  ممن  كان  إذا  الفطـر،  زكاة  الصغـار  ولـده  عـن 
إن  قال :  من  فقـال  مال؛  الصغير  للولـد  كان  إذا  قولهـم :  من  االختـالف  معانـي 
ثم  ماله،  ينفذ  أن  إلـى  ماله  من  فيه  يلزمه  ما  وجميع  ومؤونتـه،  ونفقتـه،  كسـوته، 
من  أنفذه  فإن  مالـه.  دون  والده  على  كله  ذلك  إن  قـال :  من  وقال  والـده.  علـى 
يخرج  ال  ذلك  كان  وإن  ضامن،  إنه  قال :  ما  ـ عندي ـ  يتعرَّ  لم  الصبي  ولده  مال 

أصحابنا(٢). قول  في 

مال : له  الذي  الطفل  اليتيم  باب ١ -]   (٦٢/٣ [(م ١٠٢٨، 
الذي(٣)  اليتيم  على  الزكاة  وجـوب  في  واختلفوا  [* ش] :/٣٠٨/ :(ومنـه :) 
ويعقوب  والنعمـان،  ثور،  وأبو  والشـافعي،  واألوزاعي،  مالـك،  فكان  مـال؛  لـه 

الفطر. زكاة  الوصي  عنه  يؤدي  يقولون : 

فإن  عنهم،  ماله  من  يؤدي  أن  األب  على  صالح :  الحسن بن  وقال  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  أدى.. 

 .٢٣٦/٧ المصنف،  الكندي :   .٣٠٧/٢١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
إلخ.  الذي..  الطفل  ..اليتيم  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
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أو  كان  يتيمًا  الفطـر،  صدقة  الصبي  مال  في  تجب  ال  الحسـن :  ابـن  وقـال 
يتيم. غير 

وكبير». صغير  كل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «على(١)  لقول  أولى؛  األول  أبو بكر :  قال 
إنه  القول :  معاني  ثبوت  أصحابنـا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
سعة  ماله  في  كان  إذا  ماله  من  عبيده  وعن  عنه،  الفطر  زكاة  اليتيم  مال  في  واجب 
فيمن  االختالف  معاني  يشـبه  أنه  إال  بينهم،  اختالفًا  ذلك  في  أعلـم  وال  لذلـك، 
بل  فيه،  اختالف  لـي  يبين  فال  الوصي  وأما  وصي(٢)،  له  يكن  لم  إن  عنـه  يخـرج 
ولعله  اليتيـم،  مال  من  ذلـك  يخرج  إنه  قولهـم :  من  ـ عنـدي ـ  فيمـا  وعليـه  لـه 
الوصي  عدم  عند  ذلك  ولي  من  كل  أن  ـ عندي ـ  ذلك  وأشبه  دونه،  فيما  يختلف 

وعليه(٤). للوصي  ما  وعليه  الواجب،  من  فله(٣) 

الطفل : الصبي  رقيق  باب ٢ -]   (٦٢/٣ [(م ١٠٢٩ - ١٠٣٠، 
على  [ليس]  الشافعي :  قال  أبو بكر :)  قال  الكتاب  (من  [م ١٠٢٩]  [* ش] : 
بالصغير  يكون  أن  إال  له،  مال  ال  الذي  الطفل  رقيق  عن  الفطر  زكاة  إخراج  األب 

الفطر./٣٠٨/ صدقة  عنه  ويخرج  عليه،  ينفق  أن  األب  فعلى  غنيًا(٥)،  عنه 
زكــاة  الـوالد  فعلـى  مال  لليتيـم(٦)  يكن  لـم  إذا  يقـول :  أبـو ثـور  وكان 

عن.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  وصي..  له  كان  إذا  عنه  ..يخرج  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٢) هكذا 

إلخ.  من..  قبله  ..الوصي  المصنف :  (٣) في 
 .٢٣٦/٧ المصنف،  الكندي :   .٣٠٨/٢١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

بالصغير  يكون  أن  إال  الصواب :  ولعل  غني.  والمصنف :  الشرع  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (٥) هكذا 
واهللا أعلم.  ِغًنى.  عنه  بالصغير  يكون  أن  إال  أو :  غنيًا. 

للصبي.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٦) في 
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عليه  يجب  ال  األب  أن  الكوفـي  عـن  أبو ثور  وحكـى  أيسـروا.  إذا  رقيقهـم 
ذلك.

ولده؛  ولد  عن  الجـد(١)  على  الفطر  زكاة  وجوب  فـي  واختلفـوا  [م ١٠٣٠] 
عليه. ذلك  يجب  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  ذلك.  ثور  وأبو  الشافعي،  فأوجب 

معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
مماليكه،  وعبيد  وعبيده  الصغار  أوالده  عن  يخرج  أن  الرجل  علـى  إن  االتفـاق : 
عبيد  وأما  اختالف.  ذلك  معاني  ففي  سـواهم  وما  اختالفًا،  هؤالء  في  أعلم  وال 
إن  الولد  مال  في  ذلك  إن  قولهم :  معانـي  في  ـ عندي ـ  فيخرج  الصغـار  أوالده 
يبّين  وال  ولده،  مـال  من  عنهم  يخرج  أنه  ـ عندي ـ  الوالـد  وعلى  مـال،  لـه  كان 
االختالف  معنى  ـ عندي ـ  فيشبه  مال  للولد  يكن  لم  وإذا  اختالف.  ذلك  في  لـي 
أنه  ـ عندي ـ  ذلك  وأشبه  ماله،  في  الوالد  على  ذلك  ثبوت  في  ـ  حكي  ما  على  ـ 

له. بملك  ليس  ألنه  يلزمه؛  ال 
الفطر  فزكاة  مال  ولده  ألوالد  كان  فإذا  الجد  على  الفطر  زكاة  وجوب  وأما 
يكن  لم  وإن  أصحابنـا.  قول  من  اختالفًا  ذلـك  في  أعلم  وال  مالهم،  مـن  عنهـم 
إذا  الجد  على  عنهم  ذلك  ثبوت  في  االختالف  معنى  ـ عندي ـ  فيشـبه  مال  لهم 
أكثر  في  يخرج  ولعله  الحكـم.  معنى  في  عولهم  ويلزمه  لهم،  الـوارث  هـو  كان 

عنهم(٢). الفطر  زكاة  ذلك  في  يلزمه  ال  إنه  القول : 

المماليك : على  الفطر  صدقة  باب ٣ -]   (٦٣/٣ [(م ١٠٣١، 
على  أن  [على]  العلم  أهل  عوام  أجمع  أبو بكر :)  (قال  [م ١٠٣١]  [* ش] : 

الحر.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
 .٢١٦/٧ المصنف،  الكندي :   .٣٠٨/٢١ - ٣٠٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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المغصوب  والعبد  الغائـب(١)  غير  الحاضر  مملوكـه  عن  الفطـر  زكاة  أداء  المـرء 
صدقة  وجوب  في  اختلفوا  وإنهـم  للتجارة،   /٢٧٨/ المشـترى  والعبد  واآلبـق، 

هؤالء. عن  عبده]  [في  السيد  على  الفطر 
الفطر  زكاة  وجوب  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

وكبيرهم. صغيرهم  عن  ـ  قال  كما  ـ  الحاضرين  عبيده  عن 
عنه،  له  سيده  على  زكاة  وال  حر  [أنه]  أصحابنا  عند  يقع  فإنه  المكاتب  وأما 
المرء  عبيد  من  والمغصوب  اآلبق  وأما  الفطر.  ليلة  من  الليل  طلوع  قبل  كاتبه  إذا 
يزكي  قال :  من  فقال  حكـي؛  كما  فيهم  االختالف  معاني  ـ عندي ـ  يخـرج  فإنـه 
فكذلك  للتجارة  عبيده  وأما  عنهـم.  يزكي  ال  قال :  من  وقال  الفطـر.  زكاة  عنهـم 
فيهم؛  زكاة  ال  قال :  من  وقال  للفطر.  عنهم  الزكاة  وجوب  في  ـ عندي ـ  يختلف 
في  بها  الّســّنة  لثبوت  الزكاة؛  فيهـم  إن  قال :  من  وقـال  المـال.  زكاة  فيهـم  ألن 
زكاة  فال  الـزكاة  تجارته  في  تجب  كان  إن  قـال :  من  وقال  والعبيـد(٢).  األحـرار 
القول  هذا  ولعل  الفطر.  زكاة  ففيهم  الزكاة  تجارته  في  تجب  تكن  لم  وإن  فيهم، 

وأشبه(٣). أوسط 

المكاتب.  الشرع :  بيان  (١) في 
والعبد  الحر  علـى  الفطر  زكاة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـنَّ  قالت :  عائشـة  عن  حبيب  الربيع بـن  (٢) روى 
من  أو  شـعير  أو  بر  أو  زبيب  من  صاعًا  أو  تمـر  من  صاعًا  والكبيـر  والصغيـر  واألنثـى  والذكـر 
البخاري  وروى  رقـم ٣٣٣).  النصاب،  في  بـاب  والصدقة،  الزكاة  كتاب  الربيـع،  (مسـند  أقـط 
واألنثى  الذكر  على  رمضـان  قال  أو  الفطر  صدقة  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فرض  قال :  عمر  ابن  عـن  وغيـره 
 .. ُبرٍّ من  صـاع  نِصَف  به  الناس  فعـَدل  شـعير  من  صاعًا  أو  تمر  من  صاعـًا  والمملـوك  والحـر 
إلخ،  والمملوك..  الحر  على  الفطر  صدقة  باب  الفطر،  صدقة  كتاب  البخاري،  (صحيـح  إلـخ. 

 .(٥٤٩/٢ رقم ١٤٤٠، 
 .٢٧٨/٢١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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الفطر  صدقة  وجوب  في  اختالفهم  بـاب ٤ -]   (٦٣/٣ [(م ١٠٣٢ - ١٠٣٣، 
للتجارة : المشترى  عبده  في  السيد  على 

الفطر  صدقة(١)  وجوب  فـي  واختلفوا  أبو بكر :)  (قـال  [م ١٠٣٢]  [* ش] : 
واألوزاعي،  سعد،  والليث بن  أنس،  مالك بن  فكان  للتجارة،  المشترى  العبد  عن 
عنهم،  الفطر  زكاة  السـيد  على  يرون  ثـور  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي، 

التجارة./٢٧٨/ وزكاة 
وعبد». حر  كل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «[على]  لقول  نقول؛  وبه  أبو بكر :  قال 

وأصحاب  والثوري،  والنخعـي،  أبي رباح،  عطاء بن  قول  وفـي  [م ١٠٣٣] 
كانوا  إذا  الـرأي :  أصحاب  وقـال  الفطر.  زكاة  فيهـم  السـيد  على  ليـس  الـرأي : 

عنهم. أدى  للغلة  أو  للخدمة 
شـراؤهم  كان  وإذا  هذا  معنى  في  القول  مضى  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
التجارة  لمعنى  بهم  يقصـد  وال  للتجارة،  أو  للمنازل  الخدمـة  بهم  يراد  للتجـارة 
وفيهم  خدم  وهم  اختالف،  فيهم  لـي  يبيـن  فال  فيهم  وللمتاجرة  والشـراء  بالبيع 
والشـراء  للبيع  للتجارة  كانوا  إذا  فيهم  االختالف  معاني  يشـبه  وإنما  الفطر.  زكاة 

السلع(٢). بمنزلة  وكانوا  فيهم 

المكاتب : عن  الفطر  زكاة  باب ٥ -]   (٦٤/٣ [(م ١٠٣٤، 
على  الفطر  صدقـة(٣)  وجـوب  في  واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
قول  وهـذا  المكاتبين.  عـن  يـؤدي  ال  عمـر  ابن  فـكان  مكاتبـه؛  فـي  السـيد 

زكاة.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٧٨/٢١ - ٢٧٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

زكاة.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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مذهب  وهو  الرأي،  وأصحاب  أحمد،  قال  وبه  عبد الرحمن،  أبي سـلمة بن 
الثوري.

الزكاة. رقيقه(١)  في  المكاتب  على  [ليس]  الرأي :  أصحاب  وقال 
هذا  المكاتب.  عن  يؤديها  يقول :  عطاء  وكان  الزكاة.  فيهم  عليه  أبو ثور :  وقال 

فال. وإال  عياله،  في(٢)  كان  إذا  عنه  يعطي  إسحاق :  وقال  ثور.  وأبي  مالك،  قول 
يرى(٣)  أن  ينبغي  درهم  عليه  بقي  عبد ما  المكاتب  إن  قال  من  أبو بكر :  قال 

عبد./٢٧٩/ ألنه  عنه؛  الفطر  زكاة  أداء 
معنى  يشـبه  ما  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
كثيرًا،  وال  قليالً  مكاتبته  في  يؤد  لم  ولو  مكاتبته  حين  حر  المكاتب  إن  االتفاق : 
أحكام  ويلزمه  حر  وهو  غيرهـا،  وال  فطرة  في  عليه  له  المكاتـب  علـى  زكاة  وال 

نفسه(٤). في  الجزية 

الغيب]. العبيد  باب ٦ -   (٦٤/٣ [(م ١٠٣٥، 

اآلبق : العبد  عن))  ((الفطر  زكاة  باب ٧ -]   (٦٥/٣ [(م ١٠٣٦، 
عن  الفطر  زكاة  يؤدي  أن  عليه  يقوالن :  ثور  وأبو  الشافعي،  كان(٥).  [* ش] : 

إلخ.  عليه..  أبو عبيدة :  قال  الزكاة.  رقبته  ..في  الشرع :  بيان  (١) في 
من.  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  للعبودية.  عنه  الفطر  زكاة  تؤدى  أن  ..ينبغي  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .٢٧٩/٢١ - ٢٨٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

تؤدى  أن  يرون  العلم  أهل  من  عنه  نحفـظ  من  أكثر  أبو بكر :  قال  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٥) فـي 
يؤدى  وإسـحاق :  وأحمد،  الزهري،  قال  يعلم.  لم  أو  مكانه  علم  اآلبق  العبد  علـن  الفطـر  زكاة 

إلخ  األوزاعي..  وقال  مكانه.  علم  إذا  عنه 
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إسحاق :  وقال  وأحمد.  الزهري،  قال  وبه  يعلم.  لم  أو  بمكانه  علم  اآلبق،  العبد 
بمكانه. علم  إذا  عنه  يؤدي 

وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه  السـالم.  دار  في  كان  إذا  عنه  يؤدى  األوزاعي :  وقال 
الثوري،  وسـفيان  أبي رباح،  عطاء بن  قول  هذا  اآلبـق،  يطعم  أن  عليـه  ليـس  أن 

الرأي. وأصحاب 
زكي  رجعته  ترجـى  قريبة  غيبته  كانـت  إذا  [إنه]  وهـو :  خامٌس،  قـوٌل  وفيـه 
هذا  عنه]،  يزكي  [أن  عليه  فليـس  منه  فأيس  طالت  قد  إباقته  كانـت(١)  وإن  عنـه، 

مالك. قول 
صحيح(٢). األول  أبو بكر :  قال 

االختالف(٣)  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ألنه  الغائب؛  من  الترخيص  ثبوت  في  معي(٤)  أشـد  ولعله  اآلبق،  عن  الزكاة  في 
منه(٥)،  اإلياس  معنى  ويدخله  والموت،  فيه  الحياة  كان  وإن  الغيبة،  معنى  يدخله 
وحتى  يـزول،  حتـى  ملك  ألنـه  االختـالف؛  مـن  يتعـرى  فـال  حـال  كل  وعلـى 

يموت./٢٨٠/
ذلك  فكل  وبعـده،  إباقه  قرب  معاني  مـن  حكي  عمن  حكي  مـا  واختـالف 
في  المعنى  وأشـبه  االختالف،  معنى  ثبـت  إذا  ـ عندي ـ  وتنزيلـه  معنـاه،  حسـن 

إلخ.  منه..  وأُيس  طال  قد  إباقه  كان  وإن  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
أصح.  األول  بالقول  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

اتفاق.  معنى  المصنف :  (٣) في 
معنى.  المصنف :  (٤) في 

والموت  فيه  الحياة  وإمكان  الغنيمة،  معنى  يدخله  ..ألنه  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٥) هكذا 
إلخ.  منه..  اآليس  معنى  يدخله 
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زواله،  يصح  حتى  الملـك  لثبوت  الزكاة؛  وجوب  من  أبو بكـر :  قال  ما  الحكـم 
موته(١). يصح  حتى  والحياة 

الذمي : العبد  الفطرعن  زكاة  باب ٨ -]   (٦٥/٣ - ٦٦ [(م ١٠٣٧ - ١٠٣٨، 
زكاة  «فرض  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عمر  ابن  حديث  في  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 

المسلمين». من  وعبد  حر  كل  على  الناس  على  رمضان  من(٢)  الفطر 
عبد اهللا :  جابر(٣) بن  فقال  الذمي.  عن  اإلطعام  في  واختلفـوا  [م ١٠٣٧] 
وأبي  وأحمد،  والشـافعي،  مالك،  قول  هذا  مسـلم.  كل  على  الفطر  [صدقة] 
أن  الصوم  أطـاق(٤)  مسـلم  كل  على  «حق  قـال :  أنه  علّي  عـن  وروينـا  ثـور. 
وصام.  صلى  عمن  إال  يـؤدي  ال  والحسـن :  المسـيب(٥)،  ابن  وقال  يطعـم». 
وعمر بن  عطاء،  قول  وهو  الذمي،  العبد  عن  يعطى  أن  يجب  آخرون :  وقال 
وإسـحاق،  والثوري،  والنخعـي،  جبير،  وسـعيد بن  ومجاهـد،  عبد العزيـز، 

الرأي. وأصحاب 
المسلمين». «من  لقوله  أصح؛  األول  أبو بكر :  قال 

على  صدقة  ال  يقولـون :  العلم  أهـل  من  عنـه  نحفـظ  مـن  وكل  [م ١٠٣٨] 
المسلم. عبده(٦)  في  الذمي 

 .٢٢٣/٧ - ٢٢٤ المصنف،  الكندي :   .٢٨٠/٢١ - ٢٨١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
في.  الشرع :  بيان  (٢) في 

خالد.  الشرع :  بيان  (٣) في 
أطاق.  قد  الشرع :  بيان  (٤) في 

الماجشوم.  ابن  الشرع :  بيان  (٥) في 
العبد.  الشرع :  بيان  (٦) في 
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مال./٢٨١/ له  كان  إذا  نفسه  عن  العبد  يؤدي  أبو ثور :  وقال 
في  أصحابنا  قول  من  االختـالف  معاني  في  يثبت  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
قال :  من  فقال  الثبوت؛  معنى  فـي  حكي  ما  بنحو  للمسـلم  كان  إذا  الذمي  العبـد 
وأوالده،  عبيده  في  عليه  ثبت  وقد  عبيده،  جملة  من  ألنه  عنه؛  يؤدي  أن  عليه  إن 
إذا  فيهم  عليه  زكاة  ال  قال :  من  وقال  عنهم.  الصدقة  فكذلك  عولهم  يلزم  وكما 
أن  له  ليس  األعـراب،  في  ببيعهم  مأخوذ  ملكهـم،  ممنوع  ألنه  مشـركين؛  كانـوا 

ملكه. في  يدعهم 
وهو  اختالف،  ذلك  في  لـي  يبين  فال  الذمي  على  المسـلم  العبد  زكاة  وأما 
في  عليه  زكاة  ال  كما  المسلم  في  الذمي  على  زكاة  ال  إنه  قال :  ما  ـ عندي ـ  يشبه 

المسلمين. عبيده  ببيع  مأخوذ  والذمي  نفسه، 
مأخوذ  إنه  القول :  أكثر  ففـي  اإلناث  في  وأما  طلبوا،  فإذا  الذكران  فـي  فأمـا 
المؤمنين  على  للمشركين  يجعل  أن  العدل  من  وليس  يطلبن،  لم  أو  طلبن  بذلك 

الفروج(١). ملك  من  عليهم  اهللا  حرم  ما  لمعاني  سبيالً؛ 

أرض  في  يكونون  الرقيـق  من  العمـال  بـاب ٩ -]   (٦٦/٣ - ٦٧ [(م ١٠٣٩، 
وغائب)) : حاضر  كل  عن  الفطر  زكاة  ((إخراج  وماشيته  المرء 

عبد له  كل  عن  الفطر  زكاة  يطرح  عمر  ابن  كان  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
وأبي  المسـيب،  سـعيد بن  مذهـب  وهـذا  مزرعـة،  فـي  أو  غائـب  أو  حاضـر 
والشافعي،  ومالك(٢)،  وطاووس،  [والحسن]،  وعطاء،  عبد الرحمن،  سلمة بن 
عـن  روينـا  وقـد  الـرأي.  وأصحـاب  ثـور،  وأبـي  [وإسـحاق]،  وأحمـد، 

 .٢٨١/٢١ - ٢٨٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  والشافعي..  أنس،  ومالك بن  والزهري،  ..وطاووس،  الشرع :  بيان  (٢) في 



»fÉãdG AõédG
413

ô£ØdG IÉcR ÜÉàc ``` 27

ليس  والحائط :  الماشـية  في  يكون  العبد  في  قال  أنه  مروان]  عبد الملك [بـن 
/٢٨٢/ الفطر.  زكاة  عليه 

وعبد». حر  كل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «على(١)  لقول  أصح؛  األول  أبو بكر :  قال 
في  األول  القول  مضـى  وقد  قال،  ما  معاني  يشـبه  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
يعدم  وال  والمـوت،  الحياة  تمكـن  ما  بمعنى  الغيبـة  ثبتـت  وإذا  الغائـب.  معنـى 
يوجب  واالتفاق  ببعيد،  ليس  ذلك  ألن  االختالف؛  معنى  من  يتعـرى  وال  ذلـك، 

ميت(٢). عن  زكاة  ال  أنه 

عنه : الفطر  وإخراج  الشركاء  بين  العبد  باب ١٠ -]   (٦٧/٣ [(م ١٠٤٠، 
فقال  الشـريكين؛  بين  [يكون]  العبد  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قـال  [* ش] : 
ثور،  وأبو  وإسـحاق،  والشـافعي،  الملك(٣)،  وعبد  مسـلمة،  ومحمد بن  مالـك، 

عنه. الفطر  صدقة  نصف  منهما  واحد  كل  يخرج  الحسن :  وابن 
شيء.  منهما  واحد(٤)  على  ليس  قاال :  أنهما  وعكرمة  الحسن،  عن  روي  وقد 

ويعقوب. والنعمان،  الثوري،  قال  وبه 
أصح. األول  أبو بكر :  قال 

القول  معنى  أصحابنا  قول  من  االتفاق  معاني  يشبه  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
أعلم(٥). واهللا  بينهم،  اختالف  لـي  يبين  وال  األول، 

عن.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٨٢/٢١ - ٢٨٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

وعبد اهللا.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
أحد.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

 .٢٢٢/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٨٣/٢١ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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العبـد  عـن))  الفطـر  زكاة  ((إخـراج  بـاب ١١ -]   (٦٧/٣ - ٦٨ [(م ١٠٤١، 
بعضه : المعتق 

يخـرج  بعضـه :  المعتـق  العبـد  فـي  مالـك  قـال  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
منه  عتق  فيما  العبد  على  وليس  حصته،  عن  الفطر  زكاة  نصف  نصفـه  المالـك(١) 

شيء.
عن  فضل  إذا  العبد،  على  كما  المال  حصته(٢)  في  ثور  وأبو  الشافعي،  وقال 

الفطر./٢٨٣/ زكاة  نصف  أدى  نفسه  عن  يؤدي  ما  يومه  قوت 
عنه. الصاع  أدى  نصفه  يملك  الذي  على  عبد الملك :  وقال 

ذمته  في  وعليه  عنه،  يملك  ما  بقدر  سـيده  يخرج  أن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
قول  هذا  كلـه.  يركيه  أن  لسـيده  رأيـت  مال  للعبـد  يكن  لـم  فـإن  حريتـه،  بقـدر 

مسلمة. محمد بن 
دام  ما  [عنه  يـؤدي  أن  مواله  علـى  يجب  ال  أن  وهـو :  خامٌس،  قـوٌل  وفيـه 

النعمان. قول  هذا  نفسه.  عن  يؤدي]  ان  عليه  وال  يسعى، 
يؤدي  أن  العبد  على  قاال :  ومحمد،  يعقـوب،  قول  وهو  سـادٌس،  قوٌل  وفيه 

كله. عتق  فقد  نصفه  عتق(٣)  إذا  الحر،  بمنزلة  وهو  نفسه،  عن 
إنه  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ـ  عندهم  ـ  يجوز  وال  كلـه،  حر  فهو  كثيرة  أو  قليلة  عبد حصـة،  مـن  أعتـق  إذا 

إلخ.  حصته..  عن  الفطر  زكاة  نصف  لبعضه  المالك  يخرج  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
العبد  وعلى  قاال،  كما  المالك  حصة  ..في  والمصنف :  الشـرع  بيان  وفي  اإلشـراف.  في  (٢) هكذا 

الفطرة.  زكاة  نصف  أدى  نفسه  عن  يؤدي  ما  يومه  قوت  عن  فضل  إذا 
أعتق.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
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نفسـه،  حكم  الحر  فعلى  الحرية  معنى  ثبت  وإذا  والرق.  الحرية  في  االشـتراك 
غير  أو  مديونًا(١)،  أو  كان  مكاتبًا  غنيـًا،  أو  كان  فقيرًا  حريته  ثبتت  ما  حيـن  مـن 
معاني  في  كله  خـارج  وهذا  اختالفًا،  الفصل  هـذا  في  بينهم  أعلـم  وال  ذلـك، 

قولهم(٢).

المرهون : العبد  عن))  الفطر  ((زكاة  باب ١٢ -]   (٦٨/٣ [(م ١٠٤٢، 
مالـك،  فـكان  المرهـون؛  العبـد  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 

الراهن. على  الفطر  زكاة  يقولون :  ثور  وأبو  والشافعي، 
مائتي  وفضل  الديـن  لذلك  وفـاء  الراهن  عند  كان  إذا  الحسـن :  ابـن  وقـال 
الفطر./٢٨٤/ صدقة  عليه  فليس  عنده  ذلك  يكن  لم  وإن  عليه،  ذلك  فإن  درهم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  الذين  الرقيـق  جملة  في  لدخوله  أولى؛  األول  أبو بكـر :  قـال 

عنهم. الفطر  زكاة  بإخراج(٣) 
زكاة  في  نص  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يحضرني  ال  أبو سعيد :  قال 
الرهن  إن  ويقولون :  العبيد،  في  بالرهن  يقولون  ال  ألنهم  العبيد؛  من  المرهون 
صحيح  كان  إذا  حال  كل  على  أنه  إال  ثابت.  غير  منتقض  ضعيف  العبيـد  فـي 
اهللا  أوجب  ما  زوال  يوجب  معنى  فال  له  المرهون  ملك  من  زائل  غير  الحياة، 
من  بوجه  ملكه  عـن  ينتقل  لم  ما  الّســّنة،  لثبوت  عليـه؛  الفطر  زكاة  مـن  فيـه 

الوجوه(٤).

مدبرًا.  المصنف :  (١) في 
 .٢٢٢/٧ - ٢٢٣ المصنف،  الكندي :   .٢٨٣/٢١ - ٢٨٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

عنهم.  الفطرة  ..إخراج  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
 .٢٣٤/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٨٤/٢١ - ٢٨٥ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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برقبته  الموصى  العبد  عن))  الفطـر  ((زكاة  بـاب ١٣ -]   (٦٩/٣ [(م ١٠٤٣، 
بخدمته : وآلخر  لرجل 

الموصى  العبد  عن  الفطر  زكاة  إخراج  في  واختلفوا  أبو بكر :)  [* ش] : (قال 
الرأي  وأصحـاب  ثور،  وأبـو  الشـافعي،  فكان  بخدمته؛  ولآلخـر  لرجـل  برقبتـه 
من  على  الـزكاة  عبد الملك :  وقـال  الرقبـة.  مالـك  علـى  الفطـر  زكاة  يقولـون : 

طويًال. زمانًا  [ذلك]  كان  إذا  الخدمة  له  جعلت(١) 
بعينه،  شـيء  هذا  في  أصحابنا  قول  من  يحضرني  أنه  أعلـم  ال  أبو سـعيد :  قال 
وعليه  له،  مالكًا  كان  الوصية  بالعبد  له  الموصى  قبل  إذا  أنه  ـ عندي ـ  يشـبه  ولكنه 
ردها  وإن  أحكامها،  لزمه  قبلها  فإذا  الوصية،  يقبل  أن  عليه  يكن  لم  ألنه  الفطر؛  زكاة 
على  الزكاة  لثبوت  ـ عندي ـ  معنى  وال  العبد،  في  الزكاة  عليهم  وكان  للورثة،  كانت 

ـ عندي ـ(٢). العوض  في  زكاة  وال  عوض،  الخدمة  ألن  بالخدمة؛  له  الموصى 

المغصوب : العبد  عن))  الفطر  ((زكاة  باب ١٤ -]   (٦٩/٣ [(م ١٠٤٤، 
فكان  المغصوب؛  العبد  عن  اإلطعام  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 

عليه. شيء  ال  أن  إلى  أبو ثور  ومال(٣)  مالكه.  على  زكاته  يقول :  الشافعي 
من  ذكر  ما  نحـو  أصحابنا  قـول  معاني  في  يثبت  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
له،  مال  ألنه  السـيد؛  على  الزكاة  إن  ـ :  عندي  ـ  القـول  بعض  وفـي  االختـالف، 
ال  إنه  القول :  بعض  وفي  ملكه.  فهو  أخذه،  عليه  قدر  ولو  عتق،  أعتقه  لو  وألنه 

به. االنتفاع  على  يقدر  وال  وبينه،  بينه  محال  ألنه  مغصوبًا؛  دام  ما  زكاة 

حصلت.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
 .٢٣٤/٧ - ٢٣٥ المصنف،  الكندي :   .٢٨٥/٢١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

عليه.  شيء  ال  أبو ثور :  وقال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
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سنينًا  عنه  يزك  ولم  ذلك  بعد  عليه  قدر  ثم  عنه،  يزك  لم  إن  حال  كل  وعلى 
يوجب  الحكم  ومعنى  السنين،  من  مضى  فيما  الزكاة  في  االختالف  معنى  فيشبه 
ولو  االنتفاع،  لمعنى  العبيد  في  الزكاة  ليس  ألنه  الملك؛  بصحة  فيه  الزكاة  إثبات 

به(٢). انتفاع  ال(١)  هذا  ألن  زكاة؛  يولد  الذي  المولود  في  يكن  لم  كذلك  كان 

العبـد  عـن))  الفطـر  ((زكاة  بـاب ١٥ -]   (٦٩/٣ - ٧٠ [(م ١٠٤٥ - ١٠٤٦، 
لهما : أو  للمشتري  أو  للبائع  الخيار  عقدة  في  المشترط  المبيع 

أو  للبائع  الخيار  كان  إذا  مالك :  قال  أبو بكر :)  (قال  [م ١٠٤٥]  [* ش] : 
المشـتري  رده  ثم  الفطر  يـوم  ومضـى  ألحدهمـا،  أو]   لهمـا،  أو  [للمشـتري، 
فزكاته  للمشـتري  الخيار  كان  وإن  الشـافعي،  قول  وهو  البائع.  علـى  فالـزكاة 

المشتري. على 
فالصدقة  الفطر  يوم  فمر  للمشتري  أو  للبائع  الخيار  كان  إذا(٣)  النعمان :  وقال 

له./٢٨٦/ العبد  يصير  الذي  على 
عليه. فالصدقة  للمشتري  الخيار  كان  إذا  الثوري :  وقال 

والمواجـر(٤)  والمـودع،  المسـتعار،  العبـد  وأمـا  أبو بكـر :  قـال  [م ١٠٤٦] 
السـيد  على  الفطر  فزكاة  والمدبر  أجل(٥)،  إلى  منهم  والمعتق  األوالد،  وأمهـات 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  في  فيهم 

له.  االنتفاع  هذا  ألن  المصنف :  (١) في 
 .٢٢٤/٧ - ٢٢٥ المصنف،  الكندي :   .٢٨٦/٢١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إليه.  العبد  يصير  كان...  وإن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
والمؤجر.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

إلخ.  فزكاة..  أجل  إلى  والمدبر  منهم،  ..والمعتق  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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كان  إذا  العبـد  في  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
كان  وإن  الفطر،  في  عليه  فالصدقة  للمشتري  بالخيار  كان  إن  إنه  بالخيار :  فيه  البيع 
بعض  وفي  والتمام.  الرد  يملك  الخيار  صاحب  ألن  عليه؛  الزكاة  فإن  للبائع  الخيار 
من  ينتقل  لم  ألنه  البائع؛  علـى  الزكاة  كانت  للمشـتري  الخيار  كان  إذا  إنه  القـول : 
البائع  يملكه  ال  ألنه  البائع؛  على  وال  المشتري  على  زكاة  ال  قال :  من  وقال  ملكه. 
ملكه  إن  ولكنه  لـه،  الخيار  لثبوت  للمشـتري؛  ملكًا  صار  وال  فيه،  الخيـار  بثبـوت 
على  الزكاة  كانت  رده  وإن  اختـار،  إذا  الزكاة  عليه  كان  البيع  هو  واختـار(١)  البيـع، 
إذا  يعجبني  المعنى  هذا  على  القول  وهذا  حينئذ،  للبائع  كان  أنه  علمنا  ألنه  البائع؛ 
عليه  الزكاة  يكون  أن  أعجبنـي  للبائع  الخيار  كان  إذا  وأمـا  للمشـتري،  الخيـار  كان 

له. المالك  يشبه  وهو  له،  الخيار  وألن  ملكه،  عن  ينتقل  لم  ألنه  حال؛  على 
يعتق  أن  قبل  أجل  إلى  والمعتق  والمؤجر،  المعـار،  من  ذكر  ما  جميع  وأمـا 
المدبر،  على  ـ عندي ـ  زكاته  المدبر  وكذلك  مالكهم،  على  ـ عندي ـ  فزكاتهـم 

الرقبة(٣). يملك  الذي  وهو  ورثته(٢)،  أو 

الرجـل  عبـد  عبيـد  عـن))  الفطـر  (زكاة  بـاب ١٦ -]   (٧٠/٣ [(م ١٠٤٧، 
وأوالده)) : ((والمدبر 

يقولون :  الرأي  وأصحاب  ومالك،  أبو الزناد  كان  أبو بكر :)  (قـال  [* ش] : 
عنهم. يخرج  أن  عليه  الشافعي :  وقال  الفطر.  صدقة  فيهم  العبيد  على  ليس 

ملكه  إن  الصواب :  ولعـل  إلخ.  واختار..  ملكه  ..إن  المصنـف :  وفي  الشـرع.  بيان  فـي  (١) هكـذا 
واهللا أعلم.  زائدة،  (البيع)  كلمة  أن  أو  واختار.  البائع 

وهو..  ولورثته  لهـم  للمدبر  مماليك  المدبر  أوالد  وكذلـك  له،  المدبر  ..على  المصنـف :  (٢) فـي 
إلخ. 

 .٢٣١/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٨٦/٢١ - ٢٨٧ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
من  كان  إذا  وطؤه  له  ويجوز  وماله،  رقبته  يملك  للمدبر  عبد  المدبر  إن  االتفاق : 
المدبر.  يعتق  لم  ما  بعده  من  لورثته  أو  لها،  للمدبر  عبيد  المدبرة  وأوالد  اإلناث، 
فيه،  الفطر  زكاة  مالكه  على  وكان  وعبدًا،  ملكًا  كان  كلها  األحكام  هذه  ثبتت  فإذا 

اختالف(١). ذلك  في  لـي  يبين  وال 

مـال  مـن  العامـل  بيـد  يكونـون  العبيـد  بـاب ١٧ -]   (٧٠/٣ [(م ١٠٤٨، 
القراض :

يكونون  العبيـد  [في]  والشـافعي :  مالك،  وقـال  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
الرأي :  أصحاب  وقال  المال.  رب  على  زكاتهم  القراض  مال  من  العامـل  بيـد(٢) 

فيهم. زكاة  ال 
إن  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
فالعبيد  كذلـك  كان  فإذا  ـ [ـم]،  لسـيده العبيد  عبيـد  [و]  إن  لسـيده.  العبـد  مـال 
أخرج  شاء  فإن  للفطر،  كلهم  عنهم  الزكاة  وعليه  للسـيد،  وهم  سـواء،  وعبيدهم 
ماله،  في  كله  وذلك  ذلك،  على  أمنهم  إن  يخرجوا  أن  عبيده  أمر  شاء  وإن  عنهم، 
قد  ألنهم  اختالف؛  هذا  في  أصحابنا  قول  مـن  االتفاق  معاني  في  لـي  يبيـن  وال 
يشـتري؛  أن  بذلك  سـيده  له  أذن  ولو  اليمين  بملك  يطأ  أن  للعبد  يجوز  ال  قالوا : 
بالتزويج،  إال  الـوطء  له  يجوز  وال  حال،  على  لـه  يقـع  ال   /٢٨٨/ الملـك  ألن 

اختالفًا(٣). ذلك  في  أعلم  وال 

 .٢٨٨/٢١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
على  القراض  سـهم  زكاة  القراض  مال  مـن  العامل  هذا  منه  يكـون  ..العبيد  الشـرع :  بيـان  (٢) فـي 

إلخ.  رب.. 
 .٢٨٨/٢١ - ٢٨٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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العبـد  عـن  الفطـر  ((زكاة  مسـألة   [ ـ  ؟؟  بـاب   (٧١/٣ [م ١٠٤٩ - ١٠٥٢، 
جناية.  يجني  عبد  وعن  بعيب.  الفطر  بعد  رد  عبد  وعن  فاسدًا.  اشتراء  المشترى 

المرأة)) : مهر  جملة  من  هو  عبد  وعن 
العبد  فـي  ثور  وأبـو  الشـافعي،  قـال  أبو بكـر :)  (قـال  [م ١٠٤٩]  [* ش] : 

ملكه. في  ألنه  البائع؛  على  زكاته  فاسداً :  اشتراًء  المشترى 
المشتري. على  فالزكاة(١)  فأعتقه  المشتري  قبضه  إن  الرأي :  أصحاب  وقال 

البائع. على  فالزكاة  أعتقه  المشتري  يكن  لم  إن  قولهم :  وفي  [م ١٠٥٠] 
البيع  كان  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
والزكاة  عبد للبائع  أنه  زكاته(٢)  يسع  وال  فيه  المتامة  تجوز  ال  ما  طريق  من  فاسدًا 

فيه. المعنى  صح  إذا  اختالف  ذلك  في  لـي  يبين  وال  عليه،  فيه 
فعليه  فأعتقـه  المشـتري  قبضه  إن  الـرأي  أصحاب  عن  فيـه  حكي  مـا  وأمـا 
نفسـه،  عن(٣)  فزكاته  بعتق  حرًا  كان  إن  ألنه  معلول؛  قول  ـ عندي ـ  فهذا  زكاته؛ 

األول. هو  المالك  وسيده  سيده،  على  فزكاته  يعتق  ال  كان  وإن 
العتق.  في  القول  إبطال  وهـو  حسـن،  البائع  على  فزكاته  يعتق  لم  ما  وقولـه 
الوجوه  من  وجه  من  منتقض  ال  معيب(٤)  هو  وإنما  فاسد،  غير  البيع  كان  إن  وأما 
ينتقض  أن  إلى  قبضه،  قد  كان  إن  المشتري  على  زكاته  أن  فمعي  فيه؛  تناَقَضا  إن 

البائع(٥). إلى  يرجع  أو  الوجوه،  من  بوجه  البيع 

زكاته.  إن  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  زكاته..  المبيع  في  يسع  ..وال  المصنف :  (٢) في 

على.  المصنف :  (٣) في 
معيوب.  الشرع :  بيان  (٤) في 

 .٢٣٢/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٨٩/٢١ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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بيوم  الفطر  يـوم  قبل  اشـترى  إذا  الرأي :  أصحاب  وقـال  (ومنـه :)  [* ش] : 
 /٢٨٩/ المشـتري.  على  فالزكاة  بعيب  الفطر  بعد  رده  ثم  صحيحـًا  شـراًء  عبدًا 

ثور. وأبو  الشافعي(١)،  قال  وكذلك 
زكاة  خطأ :  أو  عمدًا  جناية  يجني  العبد  في  الرأي  أصحاب  وقال  [م ١٠٥١] 

ثور. وأبي  الشافعي،  مذهب  على  وهذا  العبد.  رب  على  الفطر 
يوم  فمر  تقبضه،  لم  أو  عبد قبضته  على  المرأة  الرجل  نكح  وإذا  [م ١٠٥٢] 
المرأة  على  فالزكاة  بها  يدخل  أن  قبل  الزوج  طلقها(٢)  أو  ملكها  في  والعبد  الفطر 

ثور. وأبي  الشافعي،  قول  في 
تكن(٣)  لم  وإن  [الفطر]،  زكاة  فعليها  قبضته  كانت  إن  الرأي :  أصحاب  وقال 

عليها. زكاة  فال  قبضته 
صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

من  عارضه  ما  إال  صحيحًا  العبد  في  الشراء  كان  إذا  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الفطر،  يوم  بعد  بعيب  المشـتري  رده  وإن  المشـتري،  على  الفطر  فزكاة  العيوب 
الجاني  العبد  ـ عندي ـ  وكذلك  عليه.  الفطرة  كانت  عليه  الفطر  وجوب  بعـد  أو 
لسيده،  ملك  فهو  عليه  للمجني  الحاكم  به  يحكم  لم  فما  عمدًا،  أو  خطأ  جناية، 

ذلك. بعد  عليه  للمجني  به  الحاكم(٤)  حكم  ولو  عنه،  الفطر  زكاة  وعليه 
بها  دخل  تقبضـه،  لم  أو  فقبضته،  عبد بعينـه  على  تزوجـت  إذا  المـرأة  وأمـا 
الشافعي :  عن  حكي  ما  على  القول  فيه  ـ عندي ـ  فيشبه  بها؛  يدخل  لم  أو  الزوج، 

ثور.  وأبو  والشافعي،  الثوري،  سفيان  قال  ..وكذلك  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  قبل..  الرجل  وطلقها  والمصنف :  الشرع  وبيان  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

عليها.  زكاة  فال  تقبضه  لم  وإن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (الحاكم)  (٤) كلمة 
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لها  يكون  فإنما  ذلك  قبل  طلقها  إن  وأما  الفطر،  بعد  طلقها  ولو  عليها  الزكاة  إن 
لم  ما  الـرأي :  أصحاب  عن  قـال  ما  المعنى  هـذا  في  ـ عنـدي ـ  ويشـبه  بعضـه، 
ولكنه  جملته،  في  عليها  زكاة  ال   /٢٩٠/ أنه  يدها  في  مضمونـًا  وتصيره  تقبضـه 
كان  إذا  تقبضـه،  لم  أو  قبضتـه  الفطر،  زكاة  نصـف  عليهـا  يكـون  أن  يبعـد(١)  ال 
يشـبه  فهو  معين  عبد غير  على  التزويج  كان  إن  وأمـا  بعينه،  عبـد  علـى  التزويـج 
تقبضه(٢). لم  ما  فيه  عليها  زكاة  ال  أنه  الرأي :  أهل  أصحاب  عن  قال  ما  ـ عندي ـ 

زوجة  زكاة  يجب  من  علـى  بـاب ١٨ -]   (٧١/٣ - ٧٢ [(م ١٠٥٣ - ١٠٥٤، 
الزوجة)) : عن  الفطر  ((زكاة  المرء 

[على]  أن  علـى  العلـم  أهـل  أجمـع  أبو بكـر :)  (قـال  [م ١٠٥٣]  [* ش] : 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  نفسـها،  عن  الفطر  زكاة  تخرج  أن  تنكح  أن  قبل  المرأة 

وأنثى». ذكر  كل  على  الفطر  قال :  «صدقة(٣) 
بعد  تنكح،  أن  بعد  عنها  الفطر  زكاة  عليه  يجب  فيمـن  واختلفـوا  [م ١٠٥٤] 
والشافعي،  والليث،  مالك،  فكان  تنكح؛  أن  قبل  عليها  كان  أنه  على  إجماعهم(٤) 
صدقة(٥)  عنها  يخرج  أن  زوجهـا  على  يقولون :  ثور  وأبو  [وإسـحاق]،  وأحمـد، 

الفطر.
زوجته  عن  يطعـم  أن  الزوج  على  ليـس  الرأي :  وأصحاب  الثـوري،  وقـال 

خادمها. عن  وال  الفطر  زكاة 

يدعى.  ال  المصنف :  (١) في 
 .٢٣٣/٧ - ٢٣٤ المصنف،  الكندي :   .٢٨٩/٢١ - ٢٩١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

وأنثى.  ذكر  كل  على  صدقته  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
اجتماعهم.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

زكاة.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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ذكر  كل  علـى  الفطر  قـال :  «صدقة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :  قـال 
ال  الحديث  وظاهر  الخبر،  هذا  به  يعارض  خبر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يصح  ولم  وأنثى»، 

فيتبع. إجماع  فيه  وليس  تركه،  يجوز 
زكاة  من  المـرأة  على  إن  أصحابنـا :  قول  في  معـي  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 

الفطر./٢٩١/ زكاة  فيه  عليها  تجب  مال  لها  كان  إذا  الرجل  على  ما  الفطر 
بعض  ففي  زوجته؛  عن  الزوج  على  الفطر  زكاة  ثبوت  في  اختلفوا  وقد 
بمعنى  عليه  عولها  لثبـوت  فقيرة؛  أو  غنية  كانت  لها  عليه  ذلـك  إن  قولهـم : 
عليه  ما  فيهـا  عليه  أن  وعبيـده،  الصغار  بنيـه  ذلك  فـي  وإشـباهها  االتفـاق، 
وعمن  عنه  الزكاة  أن  عنهم :  األثر  في  جاء  وقد  فقيرة.  أو  غنية  كانت  فيهم، 

يعول.
عليها  التعبد  لثبوت  فقيرة؛  أو  غنية  كانت  فيها،  عليه  زكاة  ال  قال :  من  وقال 
في  المتعبدين  جملة  في  داخلة  هي  إذ  هي،  عليها  خاص  ذلك  وأن  نفسـها،  في 
كانت  وإن  نفسها،  عن  أخرجت  غنية  كانت  فإن  المتعبدين،  من  المكلفين  جميع 

عليها. شيء  فال  فقيرة 
فعليه  فقيرة  كانت  وإن  فيهـا،  عليه  شـيء  فال  غنية  كانت  إن  قال :  من  وقـال 
الصغار  أوالده  معنى  يشبه  بما  عياله  من  وثبوتها  عنها،  الكلفة  لزوال  عنها؛  الزكاة 

وعبيده.
ويأمرها  ذلك،  هو  يعطي  أن  حال  كل  على  ويعجبني  القول،  هـذا  ويعجبنـي 
قد  فتكون  االختـالف،  معاني  جميعـًا  عنهما  يـزول  حتى  نفسـها  عن  تخـرج  أن 

عليه(١). إنه  قيل :  قد  ما  عنها  هو  وأدى  عليها،  إنه  قيل :  قد  ما  هي  أدت 

 .٢١٩/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٩١/٢١ - ٢٩٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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الفطر  ((زكاة  الحبلى  عن  الفطر  زكاة  باب ١٩ -]   (٧٢/٣ - ٧٣ [(م ١٠٥٥، 
أمه)) : بطن  في  الجنين  عن 

[أهل]  علمـاء  من  عنـه  يحفـظ  مـن  كل  [أجمـع]  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
أمه.  بطن  في  الجنيـن  عن  الفطر  زكاة  إخـراج  الرجل  على  يوجـب  ال  األمصـار 
وكان  الـرأي،  وأصحاب  ثـور،  وأبو  ومالـك،  عطـاء،  عنه  ذلـك  حفظنـا  وممـن 
ما  خالف  عثمـان  عن  يصـح  وال  يوجبه،  وال  ذلـك  يسـتحب  حنبـل  أحمد بـن 

قلنا./٢٩٢/
معنى  يشـبه  فيما  أصحابنا  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

الفطرة(١). في  أمه  بطن  في  الجنين  على  زكاة  ال  إنه  االتفاق : 

((على  الفطر  زكاة  فيه  تجب  الذي  الوقت  بـاب ٢٠ -]   (٧٣/٣ [(م ١٠٥٦، 
عبدًا)) : أعتق  أو  ملوكًا  َمَلك  أو  مولود  له  ُولِد  من 

زكاة  فيه  يجـب(٢)  الذي  الوقت  في  واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
وإسـحاق  الشـافعي،  فكان  مملـوكًا؛  ملك  أو  مولـود،  لـه  ولد  عمـن  الفطـر 
آخر  نهار  من  شـيء  في  مملوك  ملكه  في  كان  أو  مولود،  له  ولد  إذا  يقوالن : 
زكاة  عليه  وجبت  شـوال  هالل  ليلة  الشـمس  فغابت  رمضان،  شـهر  من  يوم 
[في  الفطر  زكاة  عليه  تجب  لـم  الفطر  ليلة  في  مولود  منهم  ولـد  وإن  الفطـر، 

ذلك]. عامه 
بعد  كان  وإن  عنه،  أطعم  بيوم  الهالل  قبل  مولود  له  ولد  إذا  الثـوري :  وقـال 
فليس  الهالل  بعد  له  ولد  إذا  جنبل] :  أحمد [بن  وقال  عنه.  يطعم  لم  بيوم  الهالل 

 .٢٩٢/٢١ - ٢٩٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
تخرج.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
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إن  وكذلك  زكاتـه،  يخرج  الفطر :  يـوم  يعتق  الذي  في  مالـك  وقـال  زكاة.  عليـه 
الفطر  زكاة  يؤدي  أن  فأرى  الفطر  ليلة  مات  ومن(١)  زكاته.  أخرج  الليلة  تلك  باعه 
الفطر  زكاة(٢)  يلزمه  الفطر  ليلة  من  الفجر  انشقاق  قبل  عبد الرجل  مات  وإن  عنه. 
له  ولد  أو  عبدًا،  ملك  من  فكل  الفجر؛  بطلوع  الفطر  زكاة  طائفة  وأوجبـت  عنـه. 
قال  وبـه  الـرأي،  أصحـاب  قـول  هـذا  الفطـر.  زكاة  فعليـه  الفطـر  ليلـة  مولـود 

أبو ثور./٢٩٣/
من  الفجر  طلوع  أدرك  من  على  تجب  الفطر  صدقة  العلم :  أهل  بعض  وقال 

العيد. يصلي  أن  إلى  الفطر  يوم 
من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
قبل  الفطر  يوم  في  مملوكًا  ملك  لو  إنه  قولهم :  من  بعضًا  أن  ومعـي  االختـالف، 
وال  عنهم.  الـزكاة  عليه  كان  اليـوم  ذلك  في  مولـود  له  وولد  الشـمس،  غـروب 
بِيَع  أو  أعتق،  أو  الفطر،  ليلة  من  الليل  دخول  قبل  مات  من  إنه  قولهم :  في  أعلم 

الفطر. زكاة  فيه  أن 
من  وزكاة  الفجر،  طلوع  قبل  اشتراه  إذا  المشتري  على  منهم  بِيَع  من  وزكاة 
يوم  بعد  له  ولـد  من  وكذلك  عنه،  وال  فيـه  زكاة  ال  والميت  نفسـه،  علـى  أعتـق 

زكاة(٣). فيه  أعلم  فال  واشتراه  الفطر، 

مولود  له  ولد  ومن  زكاتـه.  أخرج  الليلة  تلك  باعه  إن  ..وكذلـك  والمصنف :  الشـرع  بيان  (١) فـي 
أرى  فإني  الفطر  ليلة  مات  ومن  زكاة.  عليه  فليس  فيها  عبدًا  اشـترى  وإن  عنه.  أدى  الفطر  ليلة 

إلخ.  مات..  وإن  الفطر.  زكاة  عنه  يؤدى  أن 
بيان  في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  مـن  والنقل  اإلشـراف  كتاب  من  السـقط  (٢) بدايـة 
أخطاء  فيه  تكـون  وقد  المطبوع،  اإلشـراف  في  ورد  عمـا  االختالف  كثيـر  والمصنـف  الشـرع 

ذلك.  إلى  فلينتبه 
 .٢٢٧/٧ - ٢٢٩ المصنف،  الكندي :   .٢٩٣/٢١ - ٢٩٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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العيد]. قبل  الفطر  زكاة  تقديم  باب ٢١ -   (٧٤/٣ [(م ١٠٥٧، 

الفطر(١) : صدقة  عليه  يجب  من  باب ٢٢ -]   (٧٤/٣ - ٧٥ [(م ١٠٥٨ - ١٠٥٩، 
«فـرض  أبو بكـر :  قـال  ومنـه) :  اإلشـراف :  كتـاب  إلـى  (رجـع  [* ش] : 
ال  من  إال  الناس،  جميـع  على  فهو  الناس»،  علـى  الفطر  صدقـة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أبو هريرة  وكان  له.  شيء  ال  من  على  شيء  ال  أن  على  أجمعوا  قد  فإنهم  له؛  شيء 
وعطاء بن  الشـعبي،  وعامـر  أبو العاليـة،  قـال  وبـه  والغنـي.  الفقيـر  علـى  يـراه 
عبد اهللا بن  وقـال  أنس.  ومالك بن  ثـور،  وأبو  سـيرين،  ومحمد بـن  أبي ربـاح، 
يقوته  أن  عليه  تجب  من  وقوت  المرء  قوت  على  فضل  إذا  والشافعي :  المبارك، 
أصحاب  وقال  حنبـل.  أحمد بن  قـال  وبه  يؤدي.  أن  فعليـه  الفطـر  زكاة  مقـدار 

الفطر. صدقة  الصدقة  له  تحل  من  على  ليس  الرأي : 
الفطر  زكاة  إن  أصحابنـا :  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 

إخراجها. بمعنى  بعيال  فيها  يضر  ولم  بدين  يتحملها  ال  من  على  تجب 
إخراجها؛  في  بالعيال  واإلضرار  بدين  تحملها  تأويل  في  يختلف  أنه  ومعـي 
احتاج  من  إلى  أخرجها  بها  غنيًا  فكان  يومه  في  بعياله  يضر  لم  ما  قال :  من  فقال 

أمكنه. ما  يمكنه  ولم 
قال :  من  وقال   /٢٢٦/ شـهر.  إلى  بعياله  يضر  لـم  من  قال :  من  قـال  وقـد 
يحتاج  كان  من  عندهم  الفقير  إن  قولهم :  معاني  في  أكثر  هو  هذا  ولعل  َسَنة.  إلى 
واستيسـاق  غلته،  من  سـنته  في  يعوله  من  عول  وال  عول  يحضره  وال  َسـَنِته،  في 
عليه  ذلك  قالوا :  وإنما  هذا،  وأشباه  تجارته،  فضل  من  عليه  يدخل  ما  أو  صنعته، 

بيان  في  اإلشراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشراف،  كتاب  من  سقط  (١) الباب 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع 
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في  أعلم  وال  عليـه،  الحقوق  الزمات  وجميع  تبعاتـه،  ولوازم  دينه،  قضـاء  بعـد 
اختالفًا(١). الفصل  هذا 

الفطـر  صدقـة  يعطـى  مـن  بـاب ٢٣ -]   (٧٥/٣ - ٧٦ [(م ١٠٦٠ - ١٠٦١، 
المسلمين))(٢) : غير  أو  الذمة  ألهل  دفعها  يجوز  ((وهل 

من  يعطى  أن  يجـزي  ال  أن  علـى  العلم  أهـل  أجمـع  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
فممن  الفطر؛  صدقة  من  الذمة  أهل  إعطاء  في  واختلفوا  الذمة.  أهل  من  أحد  الزكاة 
سـعد،  والليث بن  أنـس،  مالك بن  الفطـر  صدقـة  من  الذمـة  أهـل  يعطـى  ال  قـال 
ذلك. نحب  ال  أبو ثور :  وقال  ذلك.  يعجبني  ال  حنبل :  أحمد بن  وقال  والشافعي. 
الذمة  أهل  أعطـى  فإن  المسـلم،  إال  منها  يعطى  ال  الرأي :  أصحـاب  وقـال 

أجزى.
أنهم  الهمداني  ومـرة  شـرحبيل،  وعمر بن  ميمون،  عمر بن  عن  روينـا  وقـد 

الرهبان./٢٣٣/ منها  يعطون  كانوا 
الفطر  صدقة  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

األغنياء. على  للفقراء  هي  وإنما  قالوا،  ما  بعض  في  األموال  كزكاة  ليست 
أهل  منع  يوجب  ما  يخرج  وال  سـهامها،  موضع  اهللا  بين  قد  األموال  وزكاة 
أنه  إال  القبلة،  ألهل  فالحق  الذمة،  بمعنى  لهم  الحق  ألن  منها؛  الذمة  أهل  فقراء 
المسلمين  من  الفضل  أهل  فطرته  بزكاة  خاص  فخص  سعة  الحال  في  كان(٣)  قد 

 .٢٢٦/٢١ - ٢٢٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بيان  في  اإلشراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشراف،  كتاب  من  سقط  (٢) الباب 
ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع 

إلخ.  كان..  إن  ..إال  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (٣) هكذا 
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الذمة،  أهل  من  أفضل  ـ عندي ـ  القبلة  أهل  إن  ثم  أفضل،  ـ عنـدي ـ  كان  منهـم 
لم  ولو  الدعـوة  وأهل  الفقـراء.  جملـة  في  داخلـون  ـ عنـدي ـ  الذمة  أهـل  ثـم 
أعلم  وال  القبلة.  أهل  من  الخالف  أهل  من  ـ عندي ـ  أفضل  والية  أهل  يكنوا(١) 
أحدا  ماله  زكاة  من  أعطى  مـا  بتضمين  االتفاق  بمعنى  أصحابنا  قول  فـي  يخـرج 

قولهم(٢). في  ـ عندي ـ  ذلك  في  يختلف  بل  الذمة،  أهل  من 

البادية(٣) : أهل  على  الفطر  زكاة  وجوب  باب ٢٤ -]   (٧٦/٣ [(م ١٠٦٢، 
[* ش] : قال أبو بكر : البدوي داخل في جملة من فرض عليه رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

أنثى. أو  ذكرًا،  كبيرًا،  أو  عبدًا،  أو  حرًا،  يكون  أن  يخلو  ال  ألنه  الفطر؛  صدقة 
أبي ربـاح،  عطاء بـن  فـكان  البـدوي؛  علـى  ذلـك  وجـوب  فـي  واختلفـوا 
وأهل  هم  آخرون :  وقـال  الفطر.  زكاة  عليهم  ليس  يقولـون :  وربيعة  والزهـري، 
وروي  والشافعي،  أنس،  ومالك بن  المسـيب،  سعيد بن  قول  هذا  سـواء،  القرية 

الزبير. ابن  عن  ذلك 
نقول. وبه  أبو بكر :  قال 

على  ذلك  ثبوت  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
البدوي  فـي  ذلك  في  الـالزم  ثبوت  ومعانـي  القبلـة،  أهل  مـن  وغيـره  البـدوي 

أنفسهم(٤). به  يعولون  ما  اختلف  إن  مواطنهم  في  القرى  أهل  مثل   /٢٢٩/

أثبتناه.  ما  الصواب  أن  والظاهر  يكن.  لم  ..ولو  األصل :  (١) في 
 .٢٣٣/٢١ - ٢٣٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف  كتاب  من  سـقط  (٣) الباب 
أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  والمصنف  الشرع  بيان 

ذلك.  إلى  فلينتبه 
 .٢٥٤/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٢٩/٢١ - ٢٣١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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*(١)[ذكر ما يجزي البدوي من زكاة الفطر] :
مالك بن  فكان  منه؛  البـدوي  يجزي  فيما  واختلفوا  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
يخرجوا  أن  يجزيهـم  يقولـون :  راهويه  وإسـحاق بن  حنبل،  وأحمد بـن  أنـس، 

أقط. من  صاعًا 
ذلك. فعلوا  إن  يعيدوا  أن  لـي  يبّين  وال  ذلك،  أحب  ال  الشافعي :  وقال 

صاعًا  يعطون  شـعير  وال  بر  وال  تمر  يكن  لم  إن  أنه  الحسـن  عن  روينا  وقد 
لبن. من 

لبن. من  فصاعًا  أقطًا  يكن  لم  إن  قال :  أنه  الشافعي  عن  أبو ثور  وحكى 
زكاة  في  يجزي  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
األغلب  وعليه  طعامهم،  من  كان  إذا  ـ عندي ـ  ذلك  وتأويل  لبن،  من  صاع  الفطر 
وال  األقط،  غير  طعامهم  من  األغلب  كان  إن  أقط  عليهم  يحمل  وال  قوتهم،  من 

اللبن. من  قوتهم  كان  إن  والحب  التمر  عليهم  يحمل 
ما  الطعام  نوع  من  شتى  أنواع  من  أحوال  في  َسـَنة  في  المرء  قوت  كان  وإذا 
قال :  من  وقال  األفضل.  من  يخرج  أن  عليه  قال :  من  فقال  االنفراد  علـى  يجـوز 
كل  من  األجـزاء  من  أخرج  إن  قـال :  من  وقال  الوسـط.  مـن  يخـرج  أن  يجـزي 
الطعام  من  أخرج  ممـا  قال :  من  وقال   /٢٣٠/ له.  جاز  الصـاع  من  جـزء  شـيء 
الطعام  أي  من  وأحواله  أحوالهم  أغلـب  في  موضعه  ألهل  قوتًا  غداء  هو  الـذي 

الحكم(٢). معاني  في  هذا  ويعجبني  كان، 

هنا.  وضعها  األنسب  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  مسألة  (١) هذه 
 .٢٥٤/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٣٠/٢١ - ٢٣١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الفطر(١) : زكاة  مكيلة  باب ٢٥ -]   (٧٧/٣ - ٧٨ [(م ١٠٦٣ - ١٠٦٤، 
شهر  من  الفطر  صدقة  «فرض  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  [* ش] : 

شعير». أو  تمر  من  صاعًا  رمضان 
كل  من  يجزي  ال  والتمر  الشعير  أن  [[على]]  العلم  أهل  وأجمع  [م ١٠٦٣] 

واحد. صاع  منه  يجزي  البر  أن  وأجمعوا  صاع.  من  أقل  منهما  واحد 
وأصحابه؛  أنس،  مالك بن  فكان  صاع؛  نصف  البر  من  أخرج  فيمن  واختلفوا 
وأحمد،  والشـافعي،  وغيرهما،  سـلمة،  ومحمد بن  الماجشـون،  عبد الملك بن 
الحسـن  قال  وكذلك  صـاع.  من  أقل  البـر  مـن  يجـزي  ال  يقولـون :  وإسـحاق، 

زيد. وجابر بن  أبي العالية،  عن  ذلك  وروي  البصري. 
األشـياء  سـائر  من  يجزي  وال  صاع،  نصف  البر  من  يجزي  طائفـة :  وقالـت 
أهل  وأكثر  الثوري،  سفيان  قول  هذا  صاع،  من  أقل  والزبيب  والشعير  التمر  مثل 
في  قال  كمـا  صاع  نصف  الزبيب  مـن  يجزي  قـال :  فإنه  النعمـان  غيـر  الكوفـة، 

الحنطة.
التابعين  من  وجماعة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  أصحاب  من  جماعة  عن  روينـا  وقـد 
الصديق،  أبي بكـر  عـن  وروينا  يجـزي.  البر  مـن  الصـاع  نصـف  أن  رأوا  أنهـم 
علي بن  عن  ذلك  وروينا   /٢٢٧/ عنهما.  ذلك  يثبت  وليس  عفان،  وعثمان بـن 
وعبد اهللا بن  هريرة،  وأبي  عبـد اهللا،  وجابر بن  مسـعود،  وعبد اهللا بن  أبي طالب، 
وطاووس،  المسيب،  سعيد بن  قال  وبه  وأسماء،  أبي سفيان،  ومعاوية بن  الزبير، 
سعيد بن  عن  ذلك  وروي  عبد العزيز،  وعمر بن  ومجاهد،  أبي رباح،  وعطاء بن 

في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف  كتاب  من  سـقط  (١) الباب 
إلى  فلينتبه  أخطاء  فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  االختالف  كثير  الشرع  بيان 

ذلك. 
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قالبـة،  وأبـي  عبد الرحمـن،  [[بـن]]  سـلمة  وأبـي  الزبيـر،  وعروة بـن  جبيـر، 
سعيد. ومصعب بن  شداد،  وعبد اهللا بن 

عن  وروي  والشـعبي.  عباس،  وابن  أبي طالب،  علي بن  عـن  فيه  واختلـف 
جميعًا. القوالن  منهم  واحد  كل 

معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
المأكول  من  أو  طعام،  من  صاع  من  أقل  الفطر  صدقة  عن  يجزي  ال  إنه  االتفاق : 
األطعمة  من  ذلك  غير  أو  شعيرًا،  أو  برًا،  كان  وعياله،  نفسه  المرء  به  يقوت  الذي 

يخرج(١). أن  يجزي  مما 

الفطر.  زكاة  في  الصاع  مقدار  بـاب ٢٦ -   (٧٨/٣ - ٧٩ [(م ١٠٦٥ - ١٠٦٦، 
البلد]. قوت  غالب  من  الفطرة  زكاة  وجوب  باب ٢٧ - 

*(٢) [ذِكر ما يخرج في زكاة الفطر] :
مرة  إال  التمر،  إال  الفطر  زكاة  يخرج  ال  عمر  ابن  كان  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
إلى  يميالن  حنبل  وأحمد بـن  أنس،  مالك بن  وكان  شـعيرًا.  أخرج  فإنه  واحـدة 
التمر  إخراج  يستحب  أبو ثور  وكان  منه.  العجوة  إخراج  مالك  واستحب  التمر. 

البر. يخرج  أن  إلّي  أحب  وإسحاق :  الشافعي،  وقال  والشعير. 
الفطر  زكاة  إن  أصحابنـا :  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
مما  قال :  من  فقـال  وعياله./٢٢٨/  نفسـه  به  يقوت  مما  امرئ  كل  عـن  تخـرج 

 .٢٢٧/٢١ - ٢٢٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ولعل  السـقط،  بسـب  ذلك  ولعل  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  أجدهـا  لـم  مسـألة  (٢) هـذه 

هنا.  وضعها  األنسب 
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حاله.  من  الخاص  على  وليس  أحواله،  مـن  األغلب  في  وعياله  نفسـه  به  يقوت 
من  تلك  حالة  فـي  وعياله  نفسـه  به  يقوت  مما  يخرج  أن  عليـه  قال :  مـن  وقـال 
من  وقال  عياله.  وقوت  قوته  أحواله  من  األغلب  يكون  التي  الثمار  من  األحوال 
بعض  في  أن  وأرجو  األحوال.  دون  رمضان  شهر  في  وعياله  هو  يأكل  مما  قال : 
ويعجبني  وموضعه.  بلده  أهل  طعام  من  األغلب  عليه  مما  حتمًا  يخرج  إنه  القول : 
فذلك  االختيار  أحـكام  وأما  األحكام.  معنى  في  العموم  حكـم  في  لثبوته  هـذا؛ 

عليم(١). شاكر  اهللا  فإن  األفضل  بلغ  وكلما  إليه، 

((وقت  المصلى  إلى  خرج  إذا  الفطر  صدقة  باب ٢٨ -]   (٧٩/٣ [(م ١٠٦٧، 
الفطر)) : زكاة  إخراج 

خروج  قبـل(٢)  «أخرجهـا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
الصالة.  قبل  بإخراجها  يأمران  عباس  وابن  عمر،  ابن  وكان  المصلى».  إلى  الناس 
وأصحاب  وإسحاق،  وردان،  وموسى بن  ومالك،  عطاء،  القول  هذا  [إلى]  ومال 
عن  تأخيرها  في  يرخصان  كانا  أنهما  والنخعي  سيرين،  ابن  عن  روينا  وقد  الرأي. 

بأس. بذلك  يكون  ال  أن  أرجو  أحمد :  وقال  الفطر.  يوم 
ذلك./٢٦٩/ أحب  ال  أبو بكر :  قال 

به  يأمـرون  فيما  أصحابنـا  قول  أكثـر  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
إلى  الفجر  طلوع  مذ  وعياله،  نفسه  عن  الفطر  زكاة  المرء  يخرج  أن  ويستحبونه : 
من  فيه  يختلف  ال  ممـا  ـ عندي ـ  وهذا  العيـد.  لصالة  المصلى  إلـى  يخـرج  أن 

والفضل. األمر  وافق  فقد  فعله  إذا  أنه  أمرهم 

 .٢٢٨/٢١ - ٢٢٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
أخرى.  كتب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٢) نهاية 
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ثابت  وهذا  الفطر.  ليلة  من  الليل  يطلـع  مذ  إخراجها  يجوز  قال :  من  وقـال 
فغير  بعد  بأمرهـا  تأخيرها  وأما  االتفـاق،  في  الليل  بطلـوع  لثبوتهـا  ؛  ـ عنـدي ـ 
وأجزى  لزمه  ما  أدى  قد  كان  ذلك  بعد  أداها  ثم  فعل  فإن  عذر،  من  إال  به  مأمور 
أجزأ،  دينه  قضى  فمتـى  ين،  الدَّ بمنزلة  ألنها  اختالفـًا؛  ذلك  في  أعلـم  وال  عنـه، 

كثير(١). أو  بقليل  الفطر  يوم  بعد  ولو 

منها : بدالً  المكيلة  قيمة  إخراج  باب ٢٩ -]   (٨٠/٣ [(م ١٠٦٨، 
منها؛  بدالً  الفطر  صدقة  قيمة  إخراج  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
عمر بن  عن  قولهم  معنى  وروي  ذلك.  يجيزون  الرأي  وأصحاب  الثوري،  فكان 

البصري. والحسن  عبد العزيز، 
وأبو  إسـحاق،  وقال  منه.  البدل  يجـوز  ال  والشـافعي(٢) :  مالك،  قول  وفـي 

الضرورة. عند  إال  ذلك  يجوز  وال  ثور : 
بحال. ذلك  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 

عن  يجزي  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يشـبه  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
أعلم  وال  الطعام،  إال  يجزي  وال  العروض،  من  غيره  وال  النقود،  من  قيمته  ذلك 
أصحابنا  قول  في  بطل  المسلم  على  الضرورة  وقعت  إذا  ألنه  ضرورة؛  ذلك  في 

بعياله. يضر  ال  ألنه  عليه؛  ثبوتها 
قولهم :  بعض  فـي  جاء  قد  أنه  وأرجو  طعـام،  ــنَّة  السُّ به  له  جـاءت  مـا  وإن 
كان  فإن  طعام(٣)،  به  ــنَّة  السُّ ثبوت  في  لـي  يبين  وال  بالقيمة،  ذلك  في  ترخيص 

 .٢٦٩/٢١ - ٢٧٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وأحمد.  ..والشافعي،  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

غنيًا..  كان  فـإن  طعام،  ـّنة  السُّ ثبوت  في  لي  يبّين  وال  المصنف :  وفي  الشـرع.  بيان  فـي  =(٣) هكـذا 
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يكون  أن  أعجبني  يخرجه  ما  الوقت  في  طعامًا  يجد  ولم  الطعام  ثمن  يمكنه  غنيًا 
أن  أشبه  وإن  الطعام،  وجد  ما  متى  الطعام  من  ـنَّة  السُّ على  يؤديه  حتى  عليه،  دينًا 
هذا  فيحتمل  الوقـت؛  فـي  الطعام  يجـد  لم  إذا  الغنـي  [علـى](١)  ويلـزم  يجـزي 
معاملة  من  النقد  يشبه  ما  العروض  من  أو  نقدا،  الطعام  قيمة  يخرج  أن  ـ عندي ـ 

البلد(٢). أهل 

جماعة : زكاة  واحد  مسكين  إعطاء  باب ٣٠ -]   (٨٠/٣ [(م ١٠٦٩، 
مسكينًا  أعطى  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
يجزي  يقولون :  الرأي  وأصحاب  ثـور،  وأبو  مالك،  فكان  جماعـة؛  زكاة  واحـدًا 
بأس].  به  يكون  ال  [أن  فأرجو  الحاجة  معنى  على  أعطى  إن  أحمد :  وقال  ذلك. 
يجوز  ال  المال،  زكاة  عليه  يقسـم  [ما]  على  الفطر  زكاة  يقسـم  الشـافعي :  وقال 

ذلك. غير 
مالك. قال  ما  يجزي  أن]  [أرجو  أبو بكر :  قال 

يصر  لم  ما  إنـه  أصحابنا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
ولمن  يأخذ،  أن  فله  بمعنى(٣)  أخذها  له  يجوز  ال  الذي  الغني  بمنزلة  لهـا  اآلخـذ 
أنه  إال  الالزم،  معنـى  على  عليه(٤)  حدًا  ذلك  فـي  يحدوا  ولم  يعطيـه،  أن  يعطـي 

ثبوت  ذلك  في  نعلم  وال  ـ :  أبي سـعيد  إلى  القول  نسـبة  غير  من  ـ  الطالبين  منهـج  وفـي  إلـخ. 
منهج  الشـقصي :  إلخ.  الوقت..  فـي  الطعام  يجد  لم  ومـن  بالطعام.  جـاءت  ـّنة  السُّ ألن  ُسـّنة؛ 

 .١٦٦/٦ الطالبين، 
معي.  المصنف :  وفي  ففي.  الشرع :  بيان  (١) في 

 .٢٥٧/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٣١/٢١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
بمعناه.  المصنف :  (٣) في 

علمه.  الشرع :  بيان  (٤) في 

=
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يعطى  من  بمنزلة  إال(١)  الواحد  يعطى  ال  أن  العامة  من  الحاجة  وقت  في  يعجبني 
إنها  قيل :  ألنه  عامة؛  الفقراء  به  يستغني  حتى  ـ  طعام  من  صاع  وهو  ـ  نفسه  عن 
مع  الفقراء  ليسـتغني  للفقـراء  األغنيـاء  علـى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فرضهـا  ســّنة   /٢٤١/

اليوم. ذلك  في  األغنياء 
بعض  دون  بعض(٢)  تظاهرت  إذا  الحاجة  وقت  منها  يخـص  أن  أحب  قـال : 

هذا(٣). من  بأكثر 

الفطر]. صدقة  الذمة  أهل  إعطاء  باب ٣١ -   (٨٠/٣ - ٨١ [(م ١٠٧٠ - ١٠٧١ (٤)، 

للتجارة : المشتراة  العروض  باب ٣٢ -]   (٨١/٣ - ٨٢ [(م ١٠٧٢، 
العلم  أهل  [عامـة]  أجمع  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
وممن  الحول.  عيها  حـال  إذا  الزكاة  للتجارة  ملكـت(٥)  التي  العـروض  أن  علـى 
عباس،  وابن  وعائشـة،  عمر،  وابن  الخطـاب،  عمر بن  [عنه]  القـول  هذا  روينـا 
محمد،  والقاسم بن  يسار،  وسليمان بن  المسـيب،  وسعيد بن  السـبعة،  والفقهاء 
وعروة بن  زيد،  وخارجة بن  هشام،  الحارث] بن  عبد الرحمن [بن  بكر بن  وأبو 
وجابر بن  البصري،  الحسـن  قال  وبه  عتبة،  عبد اهللا بن  اهللا(٦) بـن  وعبيد  الزبيـر، 
مالك بن  القول  هذا  يحمل  وقال  والنخعي،  مهران،  وميمون بن  وطاووس،  زيد، 

المصنف.  في  موجودة  غير  (إال)  (١) كلمة 
بعضها.  المصنف :  (٢) في 

 .٢٤٤/٧ - ٢٤٥ المصنف،  الكندي :   .٢٤٢/٢١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
و١٠٦١.   ١٠٦٠ للمسألتين  تكرار  المسأتان  (٤) هاتان 

كتاب  في  وكذا  (تدار)،  المخطوطة  هامش  في  اإلشـراف :  محقق  وقال  تزاد.  الشـرع :  بيان  (٥) في 
اإلجماع. 

إلخ.  الحسن..  قال  وبه  مسعود،  وابن  عيينة،  وابن  عبد اهللا،  وعبد اهللا بن  الشرع :  بيان  (٦) في 
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عبيد،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،   /٣٨/ والشـافعي،  واألوزاعي،  والثوري،  أنس، 
وأصحابه. والنعمان،  ثور،  وأبو 

معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
في  فيه  ليـس  ما  جميع  فـي  الفصل،  هـذا  في  حكي  مـا  نحـو  علـى  االتفـاق، 
عليها  ثابت  أنه  التجارة  فـي  دخلت  إذا  إنها  األشـياء :  جميع  من  زكاة  األصـل 
مدخل  فأدخله  الزكاة،  أصله  في  األشياء  من  كان  ما  وأما  التجارة،  زكاة  حكم 
فيه  إن  أصحابنا :  قول  من  ـ عندي ـ  فيه  يتفق  فال  التجارة  به  يريد  التجارة  في 
زكاة  إلى  تتحـول  ال  زكاتـه  قال :  مـن  فقال  فيـه؛  يختلـف  بـل  التجـارة،  زكاة 
وجبت  إذا  قال :  من  وقال  حال.  على  التجارة  زكاة  فيه  قال :  من  وقال  التجارة. 
زكاة  فيه  كان  زكاة  فيه  تكن  لم  وإن  للتجارة،  تبعًا  هو  كان  الزكاة  التجـارة  فـي 

نفسه(١).

العرض : زكاة  يخرج  كيف  باب ٣٣ -]   (٨٢/٣ [(م ١٠٧٣، 
فيه  يجب  فيما  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
يقول :  الحسـن  فكان  قيمته؛  في  أو  العرض(٢)  به  اشـترى  الذي  ثمنـه  فـي  أو 
ثمنه  من  وبنحو  يقومه  زيد :  جابر بن  قال  وبه  اشتراه.  الذي  الثمن  عن  يزكي 
شاء  إن  األوزاعي :  وقال  يومه.  قيمة  يقوم  قتادة :  وقال  فيه.  الزكاة  حلت  يوم 
الشافعي :  وقال  بالقيمة.  وزكاه  متاعه  قوم  شاء  وإن  اشتراه،  الذي  ثمنه  زكى 
ماله،  بـرأس  يقومه  أبو ثـور :  وقال  العـرض.  به  يشـترى  كان  بالـذي  يقومـه 

 .٣٨/١٨ - ٣٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
اشترى  الذي  الثمن  على  يزكي  يقول :  الحسن  وكان  قيمته؛  في  العروض  ..به  الشرع :  بيان  (٢) في 
يقومه  قتادة :  وقال  فيها.  اتجره  التـي  خلت  يوم  ثمنه  من  بنحو  يقومه  زيد :  جابر بن  وقـال  بـه. 

إلخ.  أبو ثور..  وقال  العروض.  به  اشترى  كان  يومئذ...بالذي  بقيمته 
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ذلـك  بـأي  يزكيـه  قـال :  أنـه  النعمـان  وحكـى  دراهـم.  أو  [كانـت]  دنانيـر 
شاء./٤٥/

معاني  هـذا  مثل  فـي  قولهم  معانـي  فـي  يخرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
من  وقال  النقد.  من  فيها  يثبـت  بما  التجارة  من  العروض  يزكي  إنـه  االختـالف : 
على  بها  يقدر  بقيمة  قـال :  من  وقال  وسـطة.  قيمة  فيها  تجب  يوم  بقيمتها  قـال : 
إن  الخيار،  له  قال :  من  وقال  النقد.  زكاة  األصل  في  عليه  إنما  ألنه  النقـد؛  بيعـه 
في  مخير  وهـو  بالقيمة،  شـاء  إن  أو  يتجر،  ممـا  العروض  نفـس  من  زكـى  شـاء 

أعلم(١). واهللا  ذلك، 

سنين : الرجل  عند  يقيم  العرض  باب ٣٤ -]   (٨٢/٣ - ٨٣ [(م ١٠٧٤، 
الرجل  عند  يقيم  للتجارة  العرض(٢)  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قـال  [* ش] : 
في  زكاته  ويخرج  الحول،  عليـه  حال  إذا  ُيقّومه  طائفة :  فقالت  يبيعـه؛  ثم  سـنين 
وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري،  مذهب  على  وهو  الشافعي،  قول  هذا  سنة،  كل 
وبه  واحدة.  لسـنة  يزكيه  يقول :  عطاء  وكان  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبي  عبيد، 

مالك. قال 
العرض  كان  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
كانت  ما  َسـَنة،  كل  فيه  الزكاة  أن  الـزكاة،  فيه  وكان  التجـارة،  جملة  فـي  داخـالً 
ويحمله  عليه،  تجارته  يحمل  الذي  الزكاة  ماله  في  كانت  أو  الزكاة،  فيها  التجارة 
اختالف(٣). بينهم  الفصل  هذا  في  لـي  يبين  وال  والفضة،  الذهب  من  تجارته  على 

 .٤٥/١٨ - ٤٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  فقالت..  يبيعها؛  ثم  سنين،  الرجل  عند  تقيم  العروض  في  واختلفوا  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٣٨/١٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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ثم  الزكاة  فيه  يجب  مما  بأقل  يشترى  ((العرض  مسألة   [(٨٣/٣ [(م ١٠٧٥، 
الزكاة)) : فيه  يجب  ما  يساوي  هو  الحول  عليه  يحول 

من  بأقل  الرجـل  يشـتريه  العرض  في  واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
فقال  الزكاة؛  فيه  تجـب  ما  يسـاوي  وهو  [الحول]  عليه  يحول  ثم  درهم،  مائتـي 
الشافعي  [وكان  الزكاة.  فيه  بما(١)  ابتاعه  يكون  حتى  فيه  زكاة  عليه  ليس  الثوري : 
يوم  من  زكاة(٢)  الزكاة]  فيه  يجب  بما  فباعه  العرض  على  الحول  حال  إذا  يقول : 

وسطها(٣). وال  السنة،  أول  في  قيمته  لما  أنظر  وال  العرض،  ملك 
حتى  فيه  زكاة  ال  إنـه  أصحابنا :  قـول  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
حال  فإذا  التجارة،  بـه  يراد  كان  إذا  درهم،  مائتا  قيمته  وهو  الحـول  عليه  يحـول 
فيه  قولهم :  بعـض  في  ـ عندي ـ  كان  درهـم  مائتـي  يسـاوي  وهو  الحـول  عليـه 
ال  إنه  قولهم :  بعض  فـي  ولعل  درهم.  مائتي  من  بأقل  اشـتراه  كان  ولـو  الـزكاة، 
الزكاة،  فيه  تجب  مما  األصل  في  يكن  لم  ما  العروض،  في  القيمة  تحول  في  ينظر 
يكون  التي  الحال  له  يتم  أن  وذلك  الزكاة،  فيه  تجب  وهو  الحول  عليـه  ويحـول 
قيمته  انحطت  ثم  درهم،  مائتي  أصلـه  كان  إن  وكذلك  َسـَنة،  درهم  مائتي  قيمتـه 
كان  درهم  مائتا  قيمته  وهو  السنة  حالت  ثم  قائم،  والنصاب  ـَنة  السَّ من  شيء  في 
قول  وعلى  الثمرة.  من  باألصل  تكون  الزكاة  إن  يقول :  من  قول  على  الزكاة،  فيه 
قيمته  انحطت  إذا  زكاة،  فيه  لـي  يبّين  فال  القيمة؛  فـي  الزكاة  إنما  إنه  يقول :  مـن 
من  شـيء  في  الزكاة  فيه  تجـب  ال  حال  إلـى  يصير  حتى  السـنة،  من  شـيء  فـي 
تجارة(٤). أو  فضة،  أو  ذهب،  من  غيره  فيه  تجب  ما  معه  يكن  لم  إذا  وهذا  السنة، 

مما.  الشرع :  بيان  (١) في 
((بالهاء)).  زكاه  الصواب :  ولعل  الشرع.  وبيان  اإلشراف  في  (٢) هكذا 

ينتظره.  وال  السنة،  أول  في  قيمته  إلى  أنظر  ..وال  الشرع :  وبيان  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 
 .٤٢/١٨ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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((في  إحراف  فـي  السـلع  رب  نية  تحـول  بـاب ٣٥ -]   (٨٣/٣ [(م ١٠٧٦، 
القيمة : إلى  للتجارة  منها  كان  ما  صرف)) 

فيما  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
نواه  ثم  التجارة،  لغيـر  ابتاعه  أو  للبـأس(١)،  فجعله  له  بدا  ثم  للتجـارة،  يبـاع 
الرأي :  وأصحاب  ثـور،  وأبو  والشـافعي،  والثوري،  مالك،  فقـال  للتجـارة؛ 
سائمة  في  العلم  أهل  بين  من  إسحاق  وقال  الحالتين].  [في  زكاة  عليه  ليس 
إذا  السـائمة :  إلى  التجارة  من  أو  التجـارة،  إلـى  صرفهـا  أراد  إذا  المواشـي، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «األعمال  بقول  واحتج  سائمة.  فهي  للتجارة  وكانت  سائمة،  نواها 

بالنية(٢)».
كان  ما  حول  إذا  إنـه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وجوب  قبل  كان  إذا  بالنية  يحول  بالنية  السائمة  إلى  للتجارة  الماشية  من  اشتراه 
للمنافع،  اآلنية  ومن  للكسوة،  الثياب  من  حول  ما  وكذلك  للتجارة،  فيه  الزكاة 
بالحول  فيه  الزكاة  وجوب  قبل  ذلك  كان  فإذا  للغلة،  أو  للخدمة  الرقيـق  ومـن 
شـيء  ثبت  وإذا  اختالفًا،  بينهم  الفصل  هذا  في  أعلم  وال  التجارة،  معنـى  فـي 
بوجه  أو  ذلك،  على  بشراء  أو  منه،  بتحول  للمنافع  التجارة  معنى  لغير  هذا  من 
على  وكان  بالنية،  يتحـول  لم  التجارة   /٤١/ إلـى  بالنية  فحوله  الوجـوه،  مـن 
أعلم.  فاهللا  اختالفًا،  الفصل  هذا  في  بينهم  أعلم  وال  له،  ثبت  قـد  الذي  أصلـه 
يريد  إبـدال،  أو  ببيع،  غيـره  إلى  ينقله  حتـى  التجارة  إلـى  يتحـول  ال  وقالـوا : 

التجارة(٣). بذلك 

للناس.  الشرع :  بيان  (١) في 
بالنيات.  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٤١/١٨ - ٤٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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فيزرع  للتجارة  والنخل  األرض  المرء  شري  باب ٣٦ -]   (٨٤/٣ [(م ١٠٧٧، 
النخل : وتثمر  األرض 

يشـتري  المرء  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
وأحمد،  الثوري،  فكان  النخل؛  ويثمر  األرض  فيزرع  للتجارة،  والنخـل  األرض 
إذا  الثوري :  وقال  فيزكيه.  عليه  الحول  حال  إذا  قيمة(١)  يقومه  يقولون :  وإسحاق 
عليه  أبو ثور :  وقال  بشهر.  ذلك  قبل  كان  وإن(٢)  زكاه،  فأدرك  تجارة  لغير  اشتراه 
الرأي :  أصحاب  وقال  ويزكيها.  الحول  رأس  عند  األرض  ويقوم  زرع،  مـا  زكاة 
إذا كانت أرض [عشر] وزرعها عليه العشر، وعليه زكاة التجارة. وقال الشافعي : 

التجارة. زكاة  زكاها  [للتجارة]  حنطة  غير  وزرع  نخل،  غير  غراسًا  كانت  إذا 
خاصة  والنخل  األرض  في  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
وكذلك  بنفسه،  التجارة  جملة  في  داخل  أنه  للتجارة،  اشترى  إذا  إنه  منها :  األصل 
في  بنفسـه  محمول  النوع  هذا  فإن  زكاة،  بنفسـها  فيها  ليس  التي  األصول  جميع 
التي  الثمار  جميـع  من  األصول  أثمرت  مـا  ـ عندي ـ  يخرج  وكذلـك  التجـارة، 
هذا  أثمر  ما  وأما  له،  وتبع  األصول  قيمة  مثل  فهو  الثمار،  بزكاة  زكاة  فيهـا  ليـس 
أنه  فمعي  الثمـار  من  بالسـنة  الزكاة   /٨٧/ فيها  تجب  ثمـرة  التجارة  مـن  النـوع 

التجارة. زكاة  فيه  الزكاة  قال :  من  فقال  ذلك؛  في  يختلف 
على  وعمل  التجارة،  لمعنـى  ينتقل  وال  الثمار،  زكاة  زكاته  قـال :  من  وقـال 
يزكي  قال :  من  وقال   . ـ عندي ـ  القـول  وهذا  المعنى،  هذا  في  الثمار  مـن  مالـه 
عروضا  وثبتت  زكاتها،  وقت  جاء  إذا  التجارة  زكاة  عليه  يدخل  ثـم  الثمـار،  زكاة 
الثمار  زكاة  زكى  فإذا  القول،  ذلك  في  الثمار  زكاة  فيه  أن  ثبت  وإذا  التجارة،  في 

إلخ.  اشتراه..  إذا  أبو ثور :  وقال  فزكاه،  عليه  حال  إذا  قيمته  ..يقومه  الشرع :  بيان  (١) في 
ضمن.  ذلك  قبل  كان  فإن  الشرع :  بيان  (٢) في 
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فضة  أو  بذهب  تباع  أو  غيره،  إلى  تجارة  إلى  تنتقل  حتى  بقي  وإن  فيه،  زكاة  فال 
التجارة(١). به  يرد  لم  ولو  الزكاة،  أحكام  يلحقه  فإنه 

الديون : زكاة  باب ٣٧ -]   (٨٤/٣ - ٨٥ [(م ١٠٧٨، 
الزكاة  وجوب  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
على  منه  كان  ما  زكاة  يـؤدي  طائفة :  فقالت  ذلـك؛  وغير  المرجو(٢)،  الديـن  فـي 
وجابر بن  عمر،  وابن  عفان،  عثمان بن  قول  هذا  سـنة.  لكل  أخذه  يرجو  ملي(٣) 
البصري،  والحسـن  والزهري،  زيد،  وجابر بـن  والنخعي،  وطـاووس،  عبـد اهللا، 
وأبي  وإسحاق،  والشافعي،  أبي سليمان،  وحماد بن  وقتادة،  مهران،  وميمون بن 

عبيد.
أبي رباح،  عطاء بن  قال  كذلك  واحدة،  لسنة  قبضه  إذا  يزكيه  طائفة :  وقالت 

أنس. ومالك بن  الزناد(٤)،  وأبو  الخراساني،  وعطاء  المسيب،  وسعيد بن 
قول  هذا  السـنين،  من  [عليـه]  مضى  لمـا  قبضه  إذا  يزكيـه  طائفـة :  وقالـت 
السـنة  في  يزكي  قالوا :  أنهم  غير  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبي  وأحمد،  الثوري، 
أخبارًا  رويت(٥)  وقد  األولى،  السنة  في  وجب  ما  زكاة  مقدار  يطرح  أن  بعد  الثانية 
عليه  ويحول  صاحبه،  يقبضـه  حتى  الدين  في  زكاة  ال  قالـوا :  أنهم  األوائـل  عـن 
وعكرمة،  وعائشـة،  عمر،  ابن  عن  [القول]  هذا  [روينا]  قبضه،  يوم  مـن  الحـول 

وعطاء.

 .٨٧/١٨ - ٨٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ذلك.  عن  المأخوذ  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  أخذه..  يرجى  ما  ..على  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
زياد.  وأبو  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

أخبارًا.  روينا  وقد  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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الحال،  الدين  في  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الزكاة،  فيه  إن  أخذه :  من  مقدرة  على  صاحبه  وكان  الوفي،  الملـي  علـى  كان  إذا 
كان  إذا  عنه،   /٥٦/ زكى  شـاء  وإن  وزكاه،  قبضه  شـاء  فإن  يقبضه،  لم  أو  قبضه 
إال  الديون،  من  اختالفًا  بينهم  الفصل  هذا  في  أعلم  وال  أخذه،  من  مقـدرة  علـى 
لم  ما  االختالف  معنى  فيـه  يشـبه  فإنه  والفضة  الذهب  من  العاجل  الصداق  فـي 

يدخل. لم  أو  الزوج،  بها  دخل  قولهم،  معاني  في  ُيْقَبْض 
قولهم  في  يخرج  إنه  حتى  عندهـم،  الزكاة  فيه  أنه  فمعي  الديون  سـائر  وأمـا 
عندي : إنه لو كان على ملي غير وفي، وكان إذا رفع عليه أدرك حقه بالمحاكمة، 
عليه  إن  قولهـم :  بعض  فـي  يخرج  إنه  أخـذه؛  على  يقـدر  لـم  يحاكمـه  لـم  وإن 
كان  بما  إال  أخذه  على  يقدر  ال  ألنـه  عليه؛  زكاة  ال  قولهم :  بعض  وفـي  الـزكاة. 
الزكاة  فيه  ثبتت  إذا  قولهم،  في  المعاني  وأشبه  األصل،  في  أراد  إن  عنه  موضوعًا 

ضرر(١). أو  تقية  ذلك  في  عليه  يدخل  لم  ما  بالمحاكمة،  عليه  يقدر  كان  إذا 

وكري  عبيده  إجـارة  من  المرء  يملكـه  مـا  بـاب ٣٨ -]   (٨٥/٣ [(م ١٠٧٩، 
مساكنه :

عبده،  يؤاجر(٢)  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  الكتاب :  (ومن  [* ش] : 
في  تجب  ال  يقول :  مالك  فكان  الـزكاة؛  مثله  في  تجب  بمال  مسـاكنه  يكـري  أو 
النعمان :  قال  وبه  يقبضه.  يوم  من  الحول  عليه  يحول  حتى  زكاة،  ذلك  من  شيء 
أو  درهمًا  منهما  قبض  إذا  ومحمد :  يعقوب،  وقال  ذلك.  غير  مال  له  يكن  لم  إذا 

أبو ثور. قال  وبه  زكاه.  أكثر 

 .١٨٤/٦ - ١٨٥ المصنف،  الكندي :   .٥٦/١٨ - ٥٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  الزكاة..  عليه  يجب  بما  مسكنه  ويكري  عبده  يؤجره  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 
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الثابتة  اإلجارات  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  سـعيد :  قـال 
الكراء،  ثبوت  في  قولهم  معاني  في  ـ عندي ـ  يختلف  أنه  إال  الديون،  بمنزلة  هي 
إذا  إنه  قولهم :  بعض  ففي  معروفًا؛  شيئًا  أو  سـنة،  أو  سـنتين،  األجرة(١)  كانت  إذا 
وفي  األجرة.  وقعـت(٢)  حين  مـن  مسـتحقًا  المال  كان  صحيحة  األجـرة  كانـت 
العمل  من  األجرة   /٦٣/ عليها  وقعت  التـي  المدة  تنقضي  حتى  قولهم :  بعـض 
كانت  الوجهين  بأحد  استحقها  فإذا  أجرته،  المؤجر  يستحق  حينئذ  ثم  والسكن، 
كالقول  فيهـا  فالقول  أخذهـا،  من  قدرة  علـى  كان  فإن   . ـ عنـدي ـ  حـاالً  مـاالً 
الدين  فـي  كالقـول  فيهـا  فالقـول  أخذهـا  علـى  يقـدر  ال  كان  وإن  الموجـود(٣). 
ثم  يكون  أن  إال  الديون،  معاني  غير  فرق  األجر  في  لـي  يبّين  وال  منه،  الميؤوس 

أعلم(٤). واهللا  عليه،  أقف  لم  سبب 

منه : الميؤوس  الدين  زكاة  باب ٣٩ -]   (٨٦/٣ [(م؟؟، 
وأحمد  الثوري،  وكان  قبضه.  إذا  مضى  لما  يزكيه  طائفة :  قالـت(٥)  [* ش] : 
البصـري،  والحسـن  عبد العزيـز،  عمر بـن  وكان  مضـى.  لمـا  يزكيـه  يقـوالن : 
مالك  قال  وكذلك  واحـدة.  لسـنة  يزكيه  يقولون :  واألوزاعي  سـعد،  والليث بن 
زكاة  ال  يقول :  قتادة  وكان  عليـه.  ُردَّ  ثم  سـنين  ظلمه  أو  غصبه  الذي  المال  فـي 
الضمار  أبو عبيد :  وقال  ثـور.  وأبو  إسـحاق،  قال  وبنحوه  الضمار(٦).  المال  فـي 

إلخ.  سنة..  أو  سنين  اإلجارة  المصنف :  (١) في 
وقت.  المصنف :  (٢) في 

المأخوذ.  الدين  بمنزلة  ـ عندي ـ  فيها  ..فالقول  المصنف :  (٣) في 
 .١٩٨/٦ - ١٩٩ المصنف،  الكندي :   .٦٣/١٨ - ٦٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

إلخ.  فرقة..  فقالت  منه؛  الميؤوس  الدين  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
اهـ.  المخطوطة)  حاشـية  (من  رجوعه  يرجى  ال  الذي  المال  الضمـار :  اإلشـراف.  محقق  (٦) قـال 
ثور،  وأبو  راهويه،  إسحاق بن  قال  منه  وبنحو  الضماني،  ..المال  والمصنف :  الشرع  بيان  =وفي 
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عليه  زكاة  ال  أن  أحدهما :  قوالن :  فيها  الشافعي :  وقال  يرجى.  ال  الذي  الغائب 
إْن  الزكاة  عليه  إن  الثاني :  يقبضه.  يوم  من  الحول،  عليه  يحول  حتى  مضى،  لِما 
يغصبه  أو  العدو،  عليه  يغلـب  المال  في  الرأي  أصحاب  وقال  مضى.  لِمـا  سـلم 

فيه. عليه  زكاة  ال  المرء : 

ما  نحو  الفصل  هذا  في  أصحابنا  قـول  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سـعيد :  قال 
قليال  السـنين  من  مضى  لما  يزكيه  إنه  قولهم :  بعض  ففي  االختالف؛  من  حكي 
يسـتقبل  ثم  لسـنة،  مضى  لما  يزكي   /٥٧/ إنما  قال :  مـن  وقـال  كثيـرًا.  أو  كان 
حتى  زكاة،  فيـه  عليه  ليس  قال :  من  وقـال  حوله.  حال  إذا  فيزكيـه  زكاتـه  وقـت 
فيه  ويشـبه  اسـتفادة،  فائدة  كأنه  معه  ويخـرج  قبضه،  أن  بعـد  من  حولـه  يحـول 
وإما  الفائدة،  بمنزلة  أنـه  إما  معنيين،  أحد  من  الشـافعي  عن  حكي  ما  ـ عنـدي ـ 
يقول :  من  قول  على  األحكام  معنى  فيه  وأشـبه  مضى،  عما  فيزكى  بزكاته(١)  أنـه 
زكاته(٢)،  فيه  أن  علم  قد  ألنه  مضى؛  لما  الزكاة  فيه  يكون  أن  شـريك،  الزكاة  إن 
للعدم(٣)  الزكاة  بأداء  متعبـدًا  يكن  لم  وإن  فهو  بزكاته،  وجده  المال  وجـد  فمتـى 
فمتى  ولغيره،  مال  له  كان  لو  أنه  كما  بزكاته،  ماالً  كان  عليه  وقدر  وجده  متى  فإنه 

لشريكه. كان  عليه  وقدر  وجده 

أنه  ـ عندي ـ  فيه  فيشـبه  ربها؛  على  الضمان  كان  إن  يقول :  من  قول  وعلى 
حال  في  كان  إذا  مضى،  لما  المخاطبة  حكم  عنه  زال  الزكاة  أداء  يسـتطع  لم  إذا 

ال  أن  أحدهما  قوالن :  فيها  الشـافعي :  وقال  يزكي.  ال  الذي  الغائب  على  الضمان  عبيد :  وأبو 
لما  الزكاة  علي  يكون  أو  صاحبه،  قبضه  يوم  من  الحول  عليه  يحول  حتى  مضى،  لما  عليه  زكاة 

فيه.  عليه  زكاة  ال  المرء  قبضه  أو  العدو  عليه  يغلب  المال  في  الرأي :  أصحاب  وقال  مضى، 
بزكاته.  مال  ..أنه  المصنف :  (١) في 

الزكاة.  المصنف :  (٢) في 
إلخ.  فإنه..  المعدوم  زكاة  ..بأداء  المصنف :  (٣) في 

=
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يعمل  كان  التي  أحواله  انتقضت  وقد  مسـتفاد،  مال  كأنه  كان  وجده  فإذا  العدم، 
قول  في  زكاته  وقت  كان  إذا  عليه،  يحمله  فإنه  غيره  مال  له  يكون  أن  إال  فيه،  بها 
على  محمولة  أنها  إال  اختـالف،  قولهم  في  الفائدة  في  لـي  يبّيـن  وال  أصحابنـا. 

الفائدة(١). كانت  وجه  أي  من  الزكاة  وقت  في  المال 

مكاتبه : كتابة  السيد  قبض  باب ٤٠ -]   (٨٦/٣ - ٨٧ [(م ١٠٨٠، 
فكان  مكاتبه؛  مـن  السـيد  يقبضه  فيما  واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
عليه  زكاة  ال  يقولون :  الـرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  وأحمد،  والشـافعي،  مالـك، 
الثوري،  وقـال  يقبضه.  يوم  مـن  الحول  عليه  يحـول  حتى  ذلك،  من  شـيء  فـي 
حلت  إذا  األوزاعـي :  وقـال  عنه.  غـاب  لمـا  الـزكاة  أدى  قبضـه  إذا  وإسـحاق : 

عليه. زكاة  فال  معسرًا  كان  وإن  زكاه،  موسر  وهو  فأخرها  مكاتبه  نجوم(٢) 
البيوع،  من  بيع  المكاتبـة  إن  أصحابنا :  قول  في  يخـرج  إنه  أبو سـعيد :  قال 
أجل  إلى  المكاتبـة  كانت  فـإن  عتقه،  سـيده  من  نفسـه  المكاتـب  اشـترى(٣)  وإن 
فهو  أجل  غيـر  إلى  منها  كان  ومـا  أجل.  إلى  منهـا  كان  مـا  أو  آجالهـا،  فمحلهـا 
قدرة  على  كان  فإذا  واحد،  معنى  ـ عندي ـ  وكلهـا  الحقوق،  من  والحالُّ   ، حـالٌّ
على  يكن  لم  وما  الموجـود،  المال  بمعنى  الزكاة  فيه  كان  محلـه  بعد  أخـذه  مـن 
فيهما  القول  مضـى  وقد  منه،  الميؤوس  المـال  معنى  فمعنـاه(٤)  أخذه  مـن  قـدرة 

جميعًا(٥).

 .١٨٥/٦ - ١٨٧ المصنف،  الكندي :   .٥٧/١٨ - ٥٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  فأخرها..  نجومه  ..حلت  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

شري.  المصنف :  (٣) في 
إلخ.  المال..  معنى  أنه  فمعي  المصنف :  (٤) في 

 .٢٠٠/٦ المصنف،  الكندي :   .٦٤/١٨ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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الزكاة  مثله  فـي  تجب  مال  بيـده  مـن  بـاب ٤١ -]   (٨٧/٣ - ٨٨ [(م ١٠٨١، 
مثله : دين  وعليه 

بيده  فيمن  واختلفوا  أبو بكـر :)  /١٦٩/قال  اإلشـراف  كتاب  (من  [* ش] : 
يسـار،  سـليمان بن  فكان  مثله؛  الدين  من  وعليه  الزكاة،  مثلـه  في  تجـب(١)  مـال 
مهـران،  وميمون بـن  والنخعـي،  البصـري،  والحسـن  أبي ربـاح،  وعطاء بـن 
عليه.  زكاة  ال  يقولون :  ثور  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  سعد،  والليث بن  والثوري، 
يده.  في  مـا  كل  يزكي  وربيعة :  أبي ليلـى،  وابـن  أبي سـليمان،  حماد بن  وقـال 
ابن  كقول  مـرة  وقال  الثوري،  كقـول  مرة  فقال  فيه؛  الشـافعي  [قـول]  واختلـف 

أبي ليلى.
فأوجبت  والفضة؛  الذهب  [بين]  و  ذلك  في  المواشي  من  بين  طائفة  وفرقت 
والفضة  الذهب  من  الزكاة  وأسقطت  دين،  صاحبها  على  التي  الماشية  في  الزكاة 
واألوزاعي.  مالك،  مذهب  هذا  بماله.  يحيط  دين  صاحبها  على  كان  إذا  والمتاع 
على  كان  وإن  األرض  أخرجت  فيما  الصدقة  يوجبون  فإنهم  الرأي  أصحاب  وأما 
الذهب  من  األمـوال  سـائر  عن  الصدقة  ويسـقطون  بماله،  يحيط  ديـن  صاحبهـا 

بماله. يحيط  دين  مالكه  على  كان  إذا  والمواشي،  والفضة 
نحو  االختالف  من  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الدين  كان   /١٧٠/ إذا  إنه  قولهـم :  بعض  في  أن  فمعي  يشـبهه،  ما  أو  حكي  مـا 
زكاة  ال  أنه  المال  من  يده  في  ما  جنس  من  وكان  الزكاة،  حلول  قبل  حل  قد  عليه 
في  قضاءه  وأراد  كذلك  كان  إن  قـال :  من  وقال  الدين.  في  مسـتهلك  وأنه  فيـه، 
سـنته  في  قضاءه  يرد  لم  وإن  زكاة،  عليه  يكن  لم  الحول  وبين  بينه  ما  تلك  سـنته 

الزكاة. عليه  كان 

إلخ.  الزكاة..  مثله  في  تجب  ما  قدر  وعليه  مال  ..بيده  الشرع :  بيان  (١) في 
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هذا  ويشـبه  عليه،  والدين  حـال،  على  عليه  الـزكاة  إن  القول :  بعـض  وفـي 
أنها  ثبتت  إذ  ألنـه  المال؛  لـرب  شـريك  الزكاة  قال :  من  قـول  معنـى  ـ عنـدي ـ 
في  ـ عندي ـ  يشـبه  وال  حق،  من  هو  عليه  ما  شـريكه  مال  يسـتهلك  لم  شـريك 
الزكاة،  عليه  حلت  حتـى  حل  قد  الدين  يكن  لم  إذا  إنه  اختالفـا :  قولهـم  معانـي 
على  السنة  لتلك  عليه  فالزكاة  الزكاة  حلت  حتى  عليه  الذي  حل  قد  يكن  لم  فإذا 
والدنانير  الدراهم  في  هذا  إنما  إنه  قولهم :  في  أنه  ومعي  القول.  هذا  بمعنى  حال 
ففيه  النقود  من  ال  عروضا  يكـون  مما  ذلك  وغير  والفضة  الذهب  وأمـا  خاصـة، 

سواء. إنه  قال :  من  وقال  بالدين.  الزكاة  عنه  تحط  وال  الزكاة، 
العروض  من  تجارته  زكى  إن  التاجر  إن  قولهم :  معاني  في  يخرج  أنه  ومعي 
من  بالقيمة  زكاها  كان  وإن  عليه،  حل  قد  كان  ولو  الدين،  عنه  يرفع  لم  باألجزاء 
العروض  يشـبه  فيما  المعاني  هذه  ثبتت  وإذا  دينـه،  عنه  رفع  والدنانيـر  الدراهـم 
وكذلك  االختالف،  من  يتعر  ولم  الزكاة،  فيها  الواجبة  المواشي  معاني  ذلك  لحق 
أصحابنا  قول  أكثر  كان  وإن  االختالف،  معاني  من  ـ عندي ـ  يبعد  ال  الثمار  في 

/١٧١/ والدنانير.  الدراهم  في 
غيرهما(١). في  االختالف  معاني  يشبه  ما  بعضهم  عن  يوجد  وقد 

 .١٦٩/١٩ - ١٧٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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   s     r    q ﴿ تعالـى :  قولـه  ((معنـى   [(٨٩/٣ - ٩٠ [(م ١٠٨٢، 
: ((﴾t

   s     r    q ﴿ ثنـاؤه :  جـل  اهللا  قـال  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
(التوبة : ٦٠).  ﴾x    w    v    u    t

﴿  t   s    r   q ﴾؛  قوله :  معنى  في  واختلفوا  [م ١٠٨٢] 
المسلمين.  فقراء  والفقراء  الطوافون،  المساكين  والزهري :  وعكرمة،  مجاهد،  فقال 
روينا  [قد]  و  المحتاج.  الصحيح  والمسـكين  زمانة،  به  الذي  الفقير  قتـادة :  وقـال 

يهاجروا. لم  الذين  والمساكين  المهاجرين،  فقراء  الفقراء  قال :  أنه  الضحاك  عن 
منه  تقع  حرفة  وال  له،  مال  ال  من  الفقير  إن  ـ :  أعلم  واهللا  ـ  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
من  والمسـكين  متعفف،  غير  أو  كان  سـائًال  غيره(١)،  أو  كان  [قويًا]  زمنًا  موقعًا، 
قول  هذا  سائل.  غير  أو  كان  سائالً  تغنيه،  وال  موقعا  منه  تقع  ال  حرفة  أو  مال  له 

الشافعي.

يقع  حرفة  وال  له  مال  ال  من  والمسكين  ضعيفًا،  أو  كان  سائًال  زمن،  غير  ..أو  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  هذا..  سائل.  غير  أو  كان  سائالً  يغنيه،  وال  موضعًا  منه 
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يسأل،  لم  وإن  ويسكن(١)  يخشع  الذي  المسكين  إن  وهو :  خامٌس،  قوٌل  وفيه 
اهللا بن  عبيد  قول  هذا  يخشـع].  وال  [سـرًا  الشـيء  ويقبل  يتحمل  الذي  والفقير 

الحسن.
من  إلى  والخادم  يسكنه،  مسكن  له  الذي  الفقير  مسلمة :  محمد بن  [قال]  و 

له. ملك(٢)  ال  الذي  والمسكين  ذلك،  من  أسفل  هو 
له،  شـيء  ال  الذي  المسـكين  قال :  اللغة،  أهل  بعض  قاله  سـابٌع  قوٌل  وفيه 

العيش. من  البلغة  له  الذي  والفقير 
كانوا  المساكين  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
 /٦٤/ سـهمًا.  لهم  جعـل  قد  اهللا  وكان  مسـكنة،  أهـل  الكتاب  أهـل  مـن  قومـًا 
المسـاكين  فسـهم  الفقر،  اسـم  يلحقه  منهم  كان  من  القبلة  أهل  فقـراء  والفقـراء 
زكاة  في  الذمة  ألهل  شيء  وال  المسـلمين،  فقراء  إلى  القسـمة  أحكام  في  منتقل 

المؤلفة. في  قيل  ما  كنحو  مطروح  وهو  المسلمين، 
الفقراء،  هـم  والمسـاكين  المسـاكين،  هم  الفقراء  إن  قولهـم :  بعـض  وفـي 
 ﴾x    w   v  ﴿ قولـه :  كنحو  واحـد  عليهم  يجري  ـ عنـدي ـ  وكلهـم 
والمساكين  الفقراء  فهم  (المائدة : ٨٩).   ﴾³    ² و﴿ ±     (المجادلة : ٤)، 

هذا. معنى  في  يختلف  ال 
غنى  له  يكن  ولم  المسكنة  على  غدى  من  المساكين  إن  قولهم :  بعض  وفي 
يشبه  ـ عندي ـ  هذا  وكل  غنائه،  بعد  فافتقر  غنى  له  كان  من  والفقراء  عنه،  فافتقر 
مطروح،  سـهمهم  وإن  الكتاب  أهل  من  المسـاكين  إن  قولهم :  إال  بعضًا،  بعضه 

غيره. معنى  غير  هذا  ومعنى 

إلخ.  والفقير..  ويستكين،  الشرع :  بيان  (١) في 
مال.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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قول  معاني  في  ـ عندي ـ  داخل  هو  عنه  حكى  من  أقاويل  من  حكي  ما  وكل 
بعضًا. بعضه  فيه  المعنى  يتقارب  وألنه  أصحابنا، 

حرفة  وله  مال  له  يكن  لم  من  الحرفة  في  قوله  معنى  في  يخرج  أنه  وأحسب 
كأنه  موقعا  منه  يقع  والحرفة  العمل،  في  نفسه  يجهد  وهو  ومعالجته،  صنعته  في 
الصانع  ألن  قولهم؛  معاني  بعض  في  ـ عندي ـ  كان  هكذا  يجتهد.  وال  يعمل  ال 
معاني  لشـبه  الحرفة  عليه  يقع  وال  كسـبه،  عليه  ويدر  صناعتـه  من  يـرزق  الـذي 
آلل  وال  لنبي،  الصدقة  تحـل  « ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يوجد  ذلك،  ونحو  بمالـه  الغنـى 

سوي»(١)./٦٥/ مرة  لذي  وال  لغني،  وال  نبي، 
منها  ويخرج  بجسـده،  عليها  قوي  صنعة  ذي  سـوي)  مرة  (ذي  معنا  فيخرج 
يده  في  يكن  لم  ولو  غني،  وهو  أحواله  من  يتعارف  فيما  ماله  يغنيه  كما  يعنيه  ما 

الغني(٢). بمنزلة  وصنعته  وهو  يومه،  قوت  إال  مال 

يسـتحقه  ((ومـا  عليهـا  العاملـون  بـاب ١ -]   (٩٠/٣ [(م ١٠٨٣ - ١٠٨٤، 
العامل)) :

    r    q  ﴿ وتعالى :  تبـارك  اهللا  قال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
أبو بكر :) قال   .﴾x    w    v    u  t  s

الذين  جباتها  هم  قتادة :  وقـال  السـعاة.  هم  يقول :  الزهري  كان  [م ١٠٨٣] 
يجبونها.

لمحمد  تحل  ال  وإّنها  الناس  أوساخ  هي  إنما  الصدقات  هذه  قال :  «إن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  مسلم  (١) روى 
 .(٧٥٤/٢ رقم ١٠٧٢،  الصدقة،  على  النبي  آل  استعمال  ترك  باب  مسلم،  (صحيح  محمد»  آلل  وال 
لذي  وال  لغني  الصدقة  تحل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  قال  قالت:  عائشة #  عن  حبيب  الربيع بن  وروى 

رقم ٣٥٦).  والمسألة،  الصدقة  له  تكره  من  باب  الربيع،  (مسند  ماالً»  لمتأثل  وال  سوي  مرة 
 .٦٤/١٩ - ٦٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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لقبضها. المتولون  الشافعي :  وقال 
من  وكل  أصحابنا،  قول  في  واحد  معنى  كله  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
وال  عليها،  العمـل  اسـم  ولحقه  عمل،  وجه  بـأي  عامل  فهو  بنفسـه  فيهـا  عمـل 
ببعد  وسـعايتهم  عنائهم  معنى  اختلف  وإن  المعنى،  هذا  وال  النحو  هذا  يختلف 

عاملون. وهم  سواء،  فكلهم  التعب  وكثرة  المسافة 
على  العامل  يسـتحقه  ما  قـدر  فـي  واختلفـوا  (ومنـه :)  [م ١٠٨٤]  [* ش] : 
إنما  مالك :  وقال  أمثالهم.  أجور  بقـدر  منها  يعطون  الشـافعي :  فقال  الصدقات؛ 
العراق.  وأهل  الثوري،  قول  هذا  أن  أبو عبيد(١)  وذكر  واجتهاده.  اإلمام  إلى  ذلك 

أبو عبيد. قال  وبه 
يرى. ما  قدر  اإلمام]  [يعطيهم  الحسن :  محمد بن  وقال 

الثمن. من  أكثر  كان  وإن  مثلهم  عمالة  بعطيهم  أبو ثور :  وقال 
العاملين  سهم  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سعيد :  قال 
اهللا،   /٢٣٥/ مال  بيت  في  معلومة  فرائض  لها  فرض  قد  إمام  يكن  لم  إذا  عليها 
البصر،  أهـل  على  والمشـورة  النظر  باجتهاد  اإلمـام  رآه  مـا  منها  يعطـون  فإنمـا 
وكل  عنائهم،  وقلة  عولهم  وكثر  وفقرهم  فضلهم  في  العاملين  منـازل  واختـالف 
أصحابنا  قـول  في  يخرج  أعلـم  وال  بالنظر،  إال  ـ عنـدي ـ  يخـرج  ال  ممـا  هـذا 
أوجبه  إذا  ـ عندي ـ  يبعـد  فال  لمعنى،  اإلمام  ذلك  يرى  أن  إال  األجـرة،  بمنزلـة 
معروفة؛  بأجرة  يستعمل  لم  إذا  الجير  أجرة  بمنزلة  واجبًا  ذلك  أجعل  وال  النظر، 
اهللا  سبيل  في  كلها  بذلك  النظر  وجب  إذا  يجعلها  أن  لإلمام  إن  قالوا :  قد  ألنهم 
ذلك(٢). النظر  أوجب  إذا  شيئًا،  السهام  أصحاب  لسائر  منها  يعطي  وال  وإقامته، 

أبو بكر.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٣٥/١٩ - ٢٣٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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قلوبهم : المؤلفة  باب ٢ -]   (٩٠/٣ - ٩١ [(م ١٠٨٥، 
   s     r    q ﴿ تعالـى :  اهللا  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 

اآلية).  ﴾x    w    v    u    t

يقول :  البصري  الحسن  فكان  قلوبهم؛  المؤلفة(١)  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال 
من  أسـلم  من  الزهري :  [وقـال  اإلسـالم.  في  يدخلون  الذيـن  قلوبهـم  المؤلفـة 

اإلسالم]./٧١/ في  دخل  من  هو  الشافعي :  وقال  نصراني.  أو  يهودي، 
يرى. ما  قدر  اإلمام  يعطيهم  سهم  لهم  أبو ثور :  وقال 

قول  هذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  بعد  [قلوبهم]  للمؤلفـة  سـهم  ال  طائفة :  وقالـت 
فال. اليوم  فأما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عهد  على  ذلك  كان  إنما  وقالوا :  الرأي،  أصحاب 

أقوامًا  كانوا  المؤلفة  إن  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
وال  الغارمين،  من  وال  بالفقر،  الصدقة  في  له  حق  ال  ممن  والرؤساء  األغنياء  من 
يظهر  أن  يعطوا  لم  إذا  اإلسالم  على  ُيخافون  كانوا  أنهم  إال  عليها،  العاملين  من 
كسـر  في  اإلسـالم  من(٢)  قلوبهم  يتألف  سـهمًا  لهـم  اهللا  فجعـل  الفسـاد،  منهـم 

له. معونتهم  واستمداد  اإلسالم  عن  شوكتهم(٣) 
من  وقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٤).  كان  وإنمـا  مطروح،  هؤالء  سـهم  إن  قال :  من  وقال 
ما  االجتهاد  على  ذلك  في  وللمسـلمين  لإلمام  كان  بمنزلتهم  أحد  نزل  إن  قال : 

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

المؤلفة.  سهم  في  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
في.  المصنف :  (٢) في 

شرهم.  المصنف :  (٣) في 
سقطًا.  النص  في  أن  ويبدو  األصل.  في  (٤) هكذا 
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قوته،  في  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك  ثبت  وإذا  المعنى،  هذا  على  القول  هذا  ويعجبنـي 
ينزل  لمن  يكون  أن  ذلك  فأشبه  عدوه  على  له  وإظهاره  بمالئكته(١)،  له  اهللا  ونصر 
ال  وأن  أهله،  وإحياء  ونصره،  الدين،  إعزاز(٢)  معنى  في  غيره  المنزلة  /٧٢/بتلك 

النصر(٣). من  أوتي  ما  يؤتى  وال  مقامه،  أحد  يقوم  أن  يرجى 

يعتق)) : من  الرقاب ((ووالء  سهم  باب ٣ -]   (٩١/٣ - ٩٢ [(م ١٠٨٦ - ١٠٨٧، 
   u  t  s     r  q  ﴿ تعالـى :  اهللا  (قـال  [* ش] : 

اآلية).  ﴾ {  z  y  x    w    v

يعتق  طائفة :  فقالت  الرقاب؛  سهم  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [م ١٠٨٦] 
اهللا(٤) بن  وعبيد  ومالك،  البصري،  و] الحسن  عباس،  [ابن  قول  هذا  الرقبة.  منها 

ثور. وأبي  عبيد،  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  الحسن، 
هذا  للمكاتبين،  ذلك  يجعل  إنمـا  كاملة،  رقبة  منها  يعتق  ال  طائفـة :  وقالـت 

الشافعي. قول 
سـعد  الليث بن  وقول  للمكاتبين.  بها(٥)  يعـان  أن  يعجبني  ال  مالـك :  وقـال 
ال  قاال :  أنهما  جبيـر  وسـعيد بن  النخعي،  عن  وروينـا   /٧٥/ الشـافعي.  كقـول 
به  ويعين  رقبة،  في  منه  يعطـى(٧)  النخعي :  وقال  كاملة.  رقبة  الزكاة  مـن  يعتـق(٦) 

إلخ.  بمالئكته..  له  اهللا  ونصره  ..للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  الشرع :  بيان  (١) في 
اعتزاز.  المصنف :  (٢) في 

 .٢٩٣/٦ - ٢٩٤ المصنف،  الكندي :   .٧١/١٩ - ٧٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
عمر.  وعبد اهللا بن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

المكاتبون.  منها  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
والمصنف.  الشرع  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  أن  والظاهر  يعلق.  ال  اإلشراف :  كتاب  (٦) في 

إلخ.  مكاتبًا..  منه  ويعتق  رقبة  في  منه  يعطى  ولكن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٧) في 
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هو  المكاتب :  في  أحمـد  وقال  ومحمد.  ويعقوب،  النعمـان،  قال  [وبه  مكاتبـًا. 
يعطيه؟]. كيف  العبد  بمنزلة 

لكل  نصف  نصفان :  الرقاب  سـهم  إن  وهو :  الزهري،  قاله  ثالٌث  قوٌل  وفيه 
صلى  من  رقاب  فيـه  تسـتوي  الباقي(١)  والنصف  اإلسـالم.  يدعي  ممن  مكاتـب 

يعتقون. أنثى  أو  ذكر  من  إسالمه  وقدم  وصام 
الوالء  أبو عبيد :  فقال  الزكاة؛  من  يعتق  من  والء  في  [واختلفـوا  [م ١٠٨٧] 
الزكاة  من  المعتق  يزكيـه  ما  يجعل  وإسـحاق :  وأحمد،  الحسـن،  وقال  للمعتق. 
في  الزكاة  من  المعتق  خلفـه  ما  يجعل  الحسـن :  اهللا بن  عبيد  وقال  الرقاب.  فـي 
المسـلمين،  لجميع  يكون  والءه  إن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه  الصدقات.  مال  بيت 

مالك]. قول  هذا 
الرقاب  سـهم  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 

الرق. عن  الرقاب  وتستريح  العتق،  معنى  في  خاص  هو  إنما 
الصدقة  في  له  وإن  حينـه  من  حر  المكاتب  إن  قولهم :  معانـي  في  ويخـرج 
لسائر  سـهمًا(٢)  للغريم  أن  كما  الفقراء،  سـهم  دون  المكاتبة  من  لزمه  لما  سـهمًا 
يجعل  ما  مواضع  في  وتعالى  تبارك  اهللا  أبانه  هذا  وإنما  الفقراء،  سهم  غير  الديون 
الزكاة(٣)،  في  يحاصص  أن  ولـكان  كلها،  السـهام  هذه  فرض  أنه  إال  الزكاة،  فيـه 
يجوز  ال  ولكان  المواريث،  سهام  بمنزلة  يورث  ذلك  كان  كذلك  ذلك  كان  ولو 
بغير  واحد  بمعنى  الفضل  سبق  أحد  على  السهام  أهل  من  أحدًا  يفضل  أن  ألحد 

تفضيل.

إلخ.  صلى..  ممن  رقاب  به  يشترى  الثاني  والنصف  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
سهم.  للغريم  كان  كما  المصنف :  (٢) في 

المصنف.  في  موجودة  غير  الزكاة)  في  يحاصص  أن  (ولكان  (٣) العبارة 
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يبعد  لم  عتقت  قد  لرقبة  الوجه  هذا  في  منها  يجعل  أن  يجـوز  أنه  ثبـت  وإذا 
المكاتبة،  لثبـوت  لها  مواضع(١)  ذلك  كان  إذا  ويعتـق  الرقاب.  منهـا  يشـترى  أن 
بينه  ثابتة  المكاتـب  مكاتبة  أن  يختلـف  ال  وألنه  فيهـا،  المكاتـب  ولحـق   /٧٦/
أحكام  في  خارجًا  ذلك  كان  غيـره  بلفظ  غيره  له  كاتبه  إن  وكذلك  سـيده.  وبيـن 
يشـبه  بما  ذلك  معنى  يخرج  لعتقه  منها  بالقصد  اشـترى(٢)  لو  وكذلك  المكاتبة. 
يشـتري  أن  للرجل  إن  أصحابنا :  قول  في  ذلك  يوجد  وقد  الرقاب،  سـهم  معنى 

زكاته. من  ويعتقه  بزكاته  العبد 
يعتق  حتى  سـيده  من  لنفسـه  يشـتريه  أن  العبد  بأمر  ذلك  يكون  أن  ويعجبني 

لزمه. فيما  الزكاة  من  ويعطي  الضمان  ويلزمه 
إن  وكذلك   . ـ عنـدي ـ  ذلك  جـاز  وأعتقـه  بالـزكاة  المشـتري  اشـتراه  وإن 
ذلك  كان  فيـه  الزكاة  يـؤدي  أنه  واعتقـاد  العتق  إلـى  بالقصد  هـذا  علـى  اشـتراه 
ذمته،  في  ذلـك  ضمان  لزمه  قـد  إذ  االختالف،  معنـى  فيه  يشـبه  مما  ـ عنـدي ـ 
ذلك  كان  اعتقاد  غير  على  اشتراه  ولو  الزكاة.  فيه  يؤدي  أن  نيته  اعتقاد  كان  وإنما 
وال  عليه،  الزكاة  من  هو  لزمه  ما  يؤدي(٣)  أن  يجوز  وال  مالـه.  في  هو  لزمـه  حقـًا 

اختالف(٤). الفصل  هذا  في  لـي  يبين 

الغارمون : باب ٤ -]   (٩٢/٣ - ٩٣ [(م ١٠٨٨ - ١٠٩٠، 
   s     r    q  ﴿ تعالـى :  اهللا  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 

.(﴾{  z  y     x    w    v    u  t

موضعًا.  المصنف :  (١) في 
اشترى.  كاتبه  إذا  كذلك  الشرع :  بيان  (٢) في 

يعتق.  أن  المصنف :  (٣) في 
 .٢٩٠/٦ - ٢٩٢ المصنف،  الكندي :   .٧٥/١٩ - ٧٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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السيل  الرجل  بمال  ذهب  إذا  يقول :  مجاهد  كان  أبو بكر :)  (قال  [م ١٠٨٨] 
الغارمين. من  هو  ماله  احترق  أو  عياله،  على  ادان  أو 

فساد. وال  تبذير  وال  إمالق  غير  في  ين  الدَّ أغرقه  إذا  قتادة :  وقال 
وقال الشافعي : الغارمون صنفان : صنف ادانوا في مصلحتهم، أو معروف(١) 
غرمهم(٢).  في  فيعطون  والنقد،  فالعرض  ذلك  أداء  عن  عجزوا  ثم  معصية،  وغير 
بيعت  إن  عروض  ولهم  معروف،  بين  ذات  وإصالح  جماالت  في  ادانوا  وصنف 
غير  في  دينهم  كان  [إذا]  وذلـك  عروضهـم،  يوفـر  ما  هؤالء  فيعطـى  أضرتهـم؛ 

[اهللا]. معصية  وال  تبذير،  وال  فسق، 
الزكاة؛  من  دينه  في  يعطى  َدْين  وعليه  يموت  الرجل  في  واختلفوا  [م ١٠٨٩] 
كفنه.  في  وال  ميت  دين  في  يعطى  ال  الرأي :  وأصحاب  وأحمد،  النخعي،  فقال 
فيها  للغارمين  جعل  اهللا  ألن  الـزكاة؛  من  دينه  الميت  عن  يقضى  أبو ثـور :  وقـال 

سهمًا.
غني،  إلى  تدفع  ال  عبيد :  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري،  وقال  [م ١٠٩٠] 
ثور]،  [وأبو  مالـك،  وقال  مصحف.  منها  ليشـترى(٣)  وال  مسـجد،  بناء  فـي  وال 
قول  في  يعطى  أن  يجـوز  وال  ميت،  كفن  في  منها  يعطى  ال  الـرأي :  وأصحـاب 

ذكرناه. مما  شيء]  [في  الزكاة  من  الشافعي 
صفة  معنى  إن  أصحابنـا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

فيعطون  والنفقة،  الفرض  في  ذلك  عن  عجزوا  ثم  معصيته،  وعن  بمعروف  أو  الشرع :  بيان  (١) في 
يعتاض  أن  عروض  ولهم  معروف  بين  ذات  حمالت  في  أدانوا  وصنـف   /١٠٣/ غرمهم.  فـي 

إلخ.  عروضهم..  ويوفون  هؤالء  فيعطي  بهم 
الشرع.  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  عزمهم.  األصل :  (٢) في 

مصحف.  شراء  وال  الشرع :  بيان  (٣) في 
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طريق  من  القتـل  في  إال  حـق،  عليه  وثبـت  غـرم،  لحقه  مـن  كل  أنـه  الغارميـن 
في  فسـاد  عن  ذلك  يكن  لم  إذا  غرم  ذلك  وسـائر  الفسـاد،  من  كان  وما  الديات، 

جنايته. يسعه  ال  شيء  أو  األرض، 
قبل  من  لزمـه  فيما  يعطى  أن  يجـوز  إنه  قولهـم :  بعض  فـي  يخـرج  وقـد 
 /١٠٤/ ذلك.  في  آثم  وال  مفسـد  غير  هو  إذ  بذلك  يذهبون  أظنهـم  الخطـأ، 
الخطأ  دية  فـي  يلزمهم  لما  العاقلة  فـي  يعطى  أن  يجـوز  أنه  أحسـبه  وكذلـك 
حكم  ثبت  وإذا  الغارميـن.  معنـى  فـي  غارمـًا  كان  القـول،  هـذا  علـى  كلهـا 
مال  للغارم  كان  ما  إنه  قال :  من  قال  فقد  الزكاة  في  سهمًا  لهم  وأن  الغارمين، 
له  كان  إن  وكذلك  مال،  له  يبقى  ال  حتى  ماله  له  يوفر  فال  لزمه  ما  منه  يؤدي 
به  ينتفع  ما  عن  فضالً  كان  إذا  آكد  والعروض  القول،  هذا  معنى  في  عروض 

رقبته. في  ويعينه 
فيجوز  غنيًا  كان  ولو  الغرامة  بمعنى  الزكاة  في  حق  له  إنه  القول :  بعض  وفي 
قال  أن  بعد  و﴿ } ﴾  ـ :  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  لقول  معنى  ال  أنه  الزكاة،  له 
لم  فقره  حال  في  له  يجوز  ما  إال  غرامته  في  له  يجوز  ال  كان  ولو   ،﴾ s  ﴿

فقره. حق  غير  حقًا  غرامته  لحق  ولكنه  الغارمين،  حكم  إلى  محتاجًا  يكن 
لمن  أو  سـفره  في  احتاج  لمسـافر  إال  الصدقة  تجب  ال  قيل :  إنه  ذلك  ومن 
المعنيين  لهذين  فيها  للغني  أن  ثبت  فقد  لغرمه،  منها  يأخذ  أن  احتاج  غرم  لزمه  قد 

معناهما. وفي  لهما  حقًا 
لغرامته،  منه  دينه  قضـى  ماله  من  باع  لو  ما  المال  من  لـه  كان  إذا  ويعجبنـي 
أال  سنته  في  عوله  يلزمه  من  وعول  لقوته،  غلته  يكفيه  ما  المال  من  يده  في  وبقي 
ماله،  من  دينه  قضاء  بعد  غنى  هذا  ألن  الغرامة؛  بمعنى  الزكاة  في  حق  لـه  يكـون 

وصناعته. تجارته  في  مثله  كذلك 
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حال  عن  مفردًا  لثبوته  حال  على  الغارمين  في  سهمًا  لهم  إن  قائل :  قال  وإن 
ببعيد(١). ـ عندي ـ  ذلك  يكن  لم  فقره؛ 

من  يحسـبه  المعسـر  على  يكون  الدين  باب ٥ -]   (٩٣/٣ - ٩٤ [(م ١٠٩١، 
الزكاة :

يكون  الدين  في  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
من  به  يحتسـب(٢)  [البصري] :  الحسـن  فقال  الزكاة؛  من  يحسـبه  المعسـر  على 
زكاته  [من]  عنـه  يضع  سـعد :  الليث بن  وقال  عطاء.  عن  ذلك  وروينـا  الـزكاة. 
وأبو  أحمد،  وقال  السـهام.  أهل  على  ذلك  سـوى  ما  ويقسـم  عليه،  ما  بعض(٣) 
[أهل]  من  ذلك  غير  قال  أحدًا  أعلم  وال  أبو عبيد :  وقال  ذلك.  يجـوز  ال  عبيـد : 

الرأي. وأهل  األثر، 
أجزاه. عليه  به  تصدق  ثم  قضاه  وإن  يجزيه،  ال  الرأي :  أصحاب  وقال 

 /١٩١/ قـول  معاني  من  القول  أكثـر  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
عليه  له  الذي  بالحق  الفقير  يقاصص  أن  الزكاة  لصاحب  يجوز  ال  إنه  أصحابنـا : 

عليه. مما  البراءة  وجه  على  له  يضعه  وال  الزكاة،  من 
شـاء  فإن  ذلك  إجازة  معنى  ثبت  وإذا  ذلك،  له  يجوز  ال  إنه  قال :  من  وقال 
إياه  أعطاه  ثم  عليه  له  الذي  الحق  أعطاه  إذا  وأما  بعضه،  شاء  وإن  كله،  له  وضعه 
من  ذلك  الفقير  قضاه  ثـم  عليه،  التي  الزكاة  من  الفقير  هو  أعطى  أو  الـزكاة  مـن 
ذلك  في  لـي  يبّين  وال  قولهم،  معاني  في  ـ عندي ـ  جائز  فذلك  له  الـذي  الحـق 

 .١٠٣/١٩ - ١٠٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
زكاته.  من  يحسبه  الشرع :  بيان  (٢) في 

يقبض.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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إلى  الزكاة  صاحب  قصد  في  التنزه  طريـق  من  وأما  الحكم،  طريق  من  اختـالف 
ال  يقول :  من  قول  على  ذلك،  يعجبني  فال  ذلك  ليعطيـه  الزكاة  من  الفقير  عطيـة 
إذ  والدفع  المقاصصة  معنـى  إلى  بهذا  قصد  كان  ألنـه  له؛  يدفـع  وال  يقاصصـه، 

يعجبني(١). فال  ذلك،  ليعطيه  يعطيه 

وجل : عز  اهللا  سبيل  سهم  باب ٦ -]   (٩٤/٣ [(م ١٠٩٢، 
    r    q ﴿ وتعالـى :  تبارك  اهللا  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
  |   {   z   y  x   w   v   u   t s
{   ~   ے   ¡﴾. قال أبو بكر :) واختلفوا في سهم سبيل اهللا [عز وجل]؛ 
والشـافعي،  مالك،  قول  هذا  غنيا،  كان  وإن  منها  الغـازي  يعطى  طائفـة :  فقالـت 

ثور. وأبي  وإسحاق،  عبيد،  وأبي 
ويعقوب،  النعمان،  وقـال  اهللا.  سـبيل  في  الزكاة  من  يجعل(٢)  أحمد :  وقـال 

[محتاجا]. منقطعا  يكون  أن  إال  اهللا  سبيل  في  الغازي  يعطى  ال  ومحمد : 
فقولـه  الكتـاب  فأمـا  والسـنة،  القـرآن  ظاهـر  خـالف  هـذا  أبو بكـر :  قـال 
تحـل  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  فقـول  السـنة  وأمـا   ،﴾ ~    }   |  ﴿ [عز وجـل] : 

اهللا»./٢٣٩/ سبيل  في  غاز  أو  أحدها(٣) :  لخمسة،  إال  لغني  الصدقة 
يجوز  ال  إنه  قال :  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
يقبضها  يكون  أن  إال  اهللا  سـبيل  في  غازيًا  كان  ولو  الغني،  الـزكاة  مـن  يعطـى  أن 
الغني،  وفي  اهللا،  سبيل  في  يجعلها  أن  له  يجوز  فإنه  شاء؛  حيث  فيجعلها  اإلمام، 

 .١٩١/١٩ - ١٩٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
السبيل.  في  الزكاة  من  يحمل  الشرع :  بيان  (٢) في 

آخرها.  الشرع :  بيان  (٣) في 



»fÉãdG AõédG
461

äÉbó°üdG º°ùb ÜÉàc ``` 28

إال  يسـلمونها  فال  بالقسـم  دفعها  يكون  ما  حال  في  الزكاة  أرباب  وفي  والفقير، 
الفقراء. إلى 

هللا  هنا  تكن  ولم  فيه،  الخارجين  من  اهللا  سبيل  معنا  ثبت  إذا  قال :  من  وقال 
القول  وهـذا  سـواء،  كلـه  ذلـك  وكان  واإلمـام،  الـزكاة  لـرب  ذلـك  كان  شـبهة 
الذين  الثقات  إلى  يسـلم  أن  إال  هذا  ـ عندي ـ  يصح  ال  أنه  إال  أشـبه،  ـ عندي ـ 
على  اهللا  سبيل  في  ينفقونها  الذين  هم  وأنهم  اهللا،  سبيل  في  يجعلوها  أن  يؤمنون 

أنفسهم(١).

الحج : في  الزكاة  إعطاء  باب ٧ -]   (٩٥/٣ [(م ١٠٩٣، 
الزكاة  إعطاء  في  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
زكاته  من  الرجل  يعطي  أن  بأسًا  يرى  ال  كان  أنه  عباس  ابن  عن  فروينا  الحج؛  في 

الحج. في 
[وإسـحاق] :  أحمد،  وقال  اهللا.  سـبيل  في(٢)  الحج  قال :  أنه  عمر  ابن  وعن 
ال  يقولون :  ثـور  وأبو  والشـافعي،  الثوري،  وكان  الحـج.  فـي  ذلك  مـن  يعطـى 

الكوفي. عن  ذلك  أبو ثور  وحكى  غيره(٣).  وال  حج  في  منها  يعطى 
أقول./٩٣/ هكذا  أبو بكر :  قال 

بأن  االتفاق  معنى  يشبه  بما  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
التي  سهامها  مواضع  من  قوله  معنى  في  الحج  وليس  الحج،  في  تعطى  ال  الزكاة 
ثم  الحج  لزمـه  إن  إنه  قولهم :  معانـي  بعض  فـي  يخـرج  أنـه  إال  عليهـا،  اهللا  دل 

 .٢٣٩/١٩ - ٢٤٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
اهللا.  سبيل  من  قال :   .. الشرع :  بيان  (٢) في 

عمرة.  وال  الشرع :  بيان  (٣) في 
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من  لزمه  قد  فيمـا  الزكاة  من  يعـان  أن  دينًا  عليه  وجـب  قـد  الحـج  وكان  افتقـر، 
تبعه  األصل  في  فيه  يلزمه  ال  الذي  ماله  في  غارم  كأنه  هذا  وكان  الحج.  وجوب 
الغارمين.  بمعنى  الزكاة  من  يأخذ  وكان  غرمـًا  إليه  صار  إذا  لزمه  وإنمـا  بالحـج، 

ذلك. يجوز  ال  قال :  من  وقال 
معنى  أشـبه  دينـًا  عليه  صـارت  حتـى  يؤدهـا  فلـم  زكاة  لزمـه  لـو  وكذلـك 
في  تعطى  الزكاة  أن  طريـق  من  ال  الغارمين،  سـهم  ثبوت  طريق  مـن  االختـالف 
فيها  يباع  أن  ووجـب  لزمته،  قد  التي  الغرامـة  في  ولكن  الحج،  فـي  وال  الـزكاة 
مؤونته  فـي  الزكاة  من  ويأخـذ  يبيعـه،  ال  أن  للغـارم  يجـوز  كان  الـذي  المـرء(١) 

غلته(٢). وفي  فيه  غنيًا  يكن  لم  إذا  دينه  وقضاء 

السبيل : ابن  سهم  باب ٨ -]   (٩٥/٣ - ٩٦ [(م ١٠٩٤، 
   t  s     r    q ﴿ وتعالـى :  تبـارك  اهللا  (قـال  [* ش] : 
z y x w v  u } | { ~ ے   ¡﴾. 

أبو بكر :). قال 
شـيء.  معه  وليس  به  قطع  إذا  والمسـافر  الضيف  هو  السـبيل  ابن  قتادة :  قال 
قال  [وبه]  الـزكاة.  من  يعطـى  السـبيل  ابن  هو  به  المنقطع  الحـاج  مالـك :  وقـال 
يريدون  الذين  الصدقة  جيران  من  السـبيل  ابن  الشـافعي :  [وقال  الرأي.  أصحاب 
السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ سفرهم، فهي لهم معونة على سفرهم].
سـهمًا  الزكاة  في  للمسـافر  وإن  المسـافر،  هو  السـبيل  ابن  أبو سـعيد :  قال 
إلى  الحاجة  بمنزلة  سفره  في  نزل  إذا  وطنه،  في  فقيرًا  أو  غنيًا  كان  سفره،  لمعنى 

المرء.  مال  ..فيها  الصواب :  (١) لعل 
 .٩٣/١٩ - ٩٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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من  نفسـه  على  يأمن  أن  إلـى  سـفره  في  حاجته  لمعنى  الـزكاة،  من  شـيء  أخـذ 
أن  إال  المسـافر،  كان  فيما  فرق  ذلك  في  ـ عندي ـ  وليس  والحاجـة،  الضـرورة 
معصيتهم  على  اهللا  معصية  أهل  يعان  أن  يعجبنـي  ال  فإنه  اهللا،  معصية  فـي  يكـون 
يلـزم  أن  يعجبنـي  وال   /٩٥/ لذلـك.  وسـفرهم  قصدهـم  كان  إذا  اهللا  مـال  مـن 
ال  ألنه  وطنه؛  فـي  غنيًا  كان  ولو  لزمتـه،  قد  التي  حاجتـه  في  يـدان  أن  المسـافر 

الدين. لزوم  معاني  في  والعوارض  الحوادث  ما  يدري 
إلى  سفره  في  لحاجته  الزكاة  من  يأخذ  أن  وجد  وإذا  له،  يكون  أن  ويعجبني 
فهذا  السـبيل  ابن  حق  معنى  ثبت  إذا  الدين  وجد  ولـو  غناه،  حد  إلـى  يرجـع  أن 

ے     ....t  s  ﴿ قـال :  إذ  الثابت  هو  وذلـك  الفقير.  معنـى  لغيـر 
الفقير(١). غير  السبيل  ابن  معنى  وكان   ﴾ ¡

األصناف  في  الصدقات  تفريق  باب ٩ -]   (٩٦/٣ - ٩٧ [(م ١٠٩٥ - ١٠٩٦، 
بعضها : وفي  اهللا  ذكرها  التي 

العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [م ١٠٩٥]  [* ش] : 
قوله :  براءة  سـورة  في  اهللا  ذكرها  التي  األصناف  في  صدقته  فرق  من  [أن]  على 
فرض  فيما  مؤديها(٢)  أنه  (التوبة : ٦٠)  اآلية   ﴾t s    r   q ﴿

عليه.
بعض؛  دون  األصنـاف  بعـض  في  ذلـك  فـرق  فيمـن  واختلفـوا  [م ١٠٩٦] 
وابن  حذيفة،  عن  القول  هذا  روي  عنك،  أجزى  وضعتها  أيها  في  فرقـة :  فقالـت 
والضحاك،  أبي رباح،  وعطاء بن  والنخعـي،  البصري،  الحسـن  قال  وبه  عباس، 

 .٩٥/١٩ - ٩٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
عليه.  فرض  لما  مؤد  الشرع :  بيان  (٢) في 
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يفرق  أحمد :  وقـال  الـرأي.  وأصحاب  أبي عبيد،  والثـوري  جبيـر،  وسـعيد بن 
وجه  على  ذلـك  يكـون  مالك :  وقـال  واحد.  صنـف  فـي  ويجزيـه  إلـّي،  أحـب 
ذلك  أوثر(٢)  والعـدد  الحاجة  فيه  كانـت  األصناف  فـأن(١)  اإلمام،  مـن  االجتهـاد 
أنه  [عز وجل]  اهللا  سمى  من  على  قسمة  اإلمام  قسم  إذا  أبو ثور :  وقال  الصنف. 
رجوت  األصناف  بعض  الرجل  أعطاه  فإن  أموالهم  عن(٣)  الناس  قسـمه  وإذا  له، 

[عنه]. يجزي  أن 
في  فرقه  كثيـرًا  المـال  كان  إذا  قـال :  رابعـا  قـوال  النخعي  عـن  روينـا  وقـد 

واحدا./٢٥٩/ صنفا  أعطاه  قليال  كان  وإذا  األصناف، 
اهللا  سـمى  التي  األصناف  في  يفرقها  أن(٤)  إيجاب  وهو :  خامٌس،  قوٌل  وفيه 

والشافعي. عكرمة،  قال  هكذا  [عز وجل]، 
رب  فرقها  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
أجزأه،  ذلك  في  الصواب  قصد  معنى  على  السـهام  في  جعلها  حيث  فمن  المال 
ذلك،  حينه  في  فيه  يجعلها  أن  يجوز  فيمن  جعلها  إذا  اختالفًا،  ذلك  في  أعلم  وال 
أمره،  وذوي  عمالـه  إلى  أو  إليه  تسـليمها  كان  عدل  إمـام  المصـر  علـى  كان  إذا 
حيث  فمن  أهلها،  من  يجعلها  وأن  قسـمها،  في  النظر  اجتهاد  اإلمام  على  وكان 

اهللا. شاء  إن  ذلك  جاز  الرأي  أهل  من  حضره  من  ورأى  نظره  اجتهاد  رأى 
ورأى  شاء،  ما  يحضره  لم  لمن  وحبس  السهام،  أهل  جميع  على  فرقها  وإن 
وجد  فإذا  المال  رب  وأما  ذلك.  في  اإلمام  على  ضمان  وال  ذلك،  له  جاز  ذلك 

الصنف.  ذلك  أي  والعذر  الحاجة  فيه  كانت  األصناف  فأي  الشرع :  بيان  (١) في 
أثر.  األصل :  في  المحقق :  (٢) قال 

على.  الشرع :  بيان  (٣) في 
يفرقها.  أن  الصدقة  إيجاب  اإلشراف :  (٤) في 
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إن  ضامن  أنـه  فمعي  لغيرهم  فحبـس  بعضهم  مـن  السـهام  أهل  من  يعطيـه  مـن 
ضمانه(١). من  وال  ذمته  من  تخرج  لم  ألنها  يضّيعها؛  لم  ولو  تلفت 

األمراء : إلى  الزكاة  دفع  باب ١٠ -]   (٩٧/٣ - ٩٨ [(م ١٠٩٧ - ١٠٩٩، 
العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [م ١٠٩٧]  [* ش] : 
من  وإلى  وعماله،  رسله  وإلى  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  تدفع  «[كانت]  الزكاة  أن  [على] 

إليه». بدفعها  أمر 
أبي وقاص،  سعد بن  فكان  األمراء؛  إلى  الزكاة  دفع  في  واختلفوا  [م ١٠٩٨] 
البصري،  والحسـن  وعائشـة،  هريرة،  وأبـو  الخدري،  سـعيد  وأبو  عمـر،  وابـن 
والشافعي  واألوزاعي،  رزين،  وأبو  جبير،  وسعيد بن  علي،  ومحمد بن  والشعبي، 

األمراء. إلى  تدفع  يقولون : 
مواضعها. في  وضعوها  إذا  أعطهم  عطاء :  وقال 

مواضعها. يضعوها  لم  إذا  إليهم(٢)  تدفع  ال  طاووس :  وقال 
لم  إذا  شـيئًا  تعطهم  وال  وأكذبهـم،  وخنهـم،  لهم،  احلـف  الثـوري :  وقـال 

/٢٦٥/ مواضعها(٣).  يضعوها 
[مواضعها]  أموالهم  زكاة  األمـوال  أرباب  وضـع  في  واختلفـوا  [م ١٠٩٩] 
والنخعي،  جبير،  وسعيد بن  ومكحول،  البصري،  الحسـن  فكان  السـلطان؛  دون 
أن  أحب  ال  الشـافعي :  وقال  مواضعها(٤).  يضعها  يقولـون :  مهران  وميمون بـن 

 .٢٥٩/١٩ - ٢٦٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  إليهم..  الزكاة  تدفع  ال  الشرع :  بيان  (٢) في 

موضعها.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  أن..  ألحد  أحب  ال  الشافعي :  وقال  موضعها.  في  دعها  الشرع :  بيان  (٤) في 
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ال  أبو ثور :  وقال  إلـّي.  أحب  وهو  تفرق،  أحمد :  وقـال  غيره.  مالـه  زكاة  يولـي 
السلطان. يأت(١)  ولم  مواضعها  وضعها  إذا  يجزيه  وال  ذلك  يسعه 

فرقها  أو  األمراء  إلى  يدفعها  لم  إن  والفضة :  الذهب  زكاة  في  أبو عبيد  وقال 
فرقها  وإن  األئمـة،  إال  يليها  ال  والثمـار :  والحـب  المواشـي  في  وقـال  تجزيـه. 

اإلعادة. وعليه  تجزه،  لم  [ربها] 
على  كان  إذا  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  ويخرج  عماله.  وإلى  إليه  الزكاة  قبض  كان  عادل  إمام  أو  عادل  أميـر  المصـر 
من  لذلك  أهل  وهم  إليهم  دفعها  إذا  إليهم  للدافع  يجزي  ذلك  أن  االتفاق  معنى 
إلى  دافع  يدفعها  لـم  إن  قولهم :  في  يختلف  أنـه  ومعي  عليها.  واألمانـة  العـدل 
قال :  من  فقال  السهام؛  من  أهلها  إلى  وسلمها  العدل،  أهل  وهو  وعماله،  اإلمام 

/٢٦٦/ ضامن.  وهو :  ذلك،  يجزيه  ال 
أهلها. إلى  صارت  ألنها  ذلك؛  يجزيه  قال :  من  وقال 

أن  إال  يجـزه  لم  ذلك  سـألوه  إن  إنه  قولهـم :  بعض  فـي  يخرج  أنـه  ومعـي 
يضمن. لم  إياها  يسألوه  لم  وإن  إليهم،  يسلمها 

أو  الجبابرة  من  وكانوا  عدل  أئمة  وال  عدل  أمراء  يكن  لم  إذا  وأما  مسألة(٢) : 
معاني  في  يخرج  أنه  فمعي  بالضالل  يدين  ممن  أو  بتحريمه  يدين  ما  ينتهك  ممن 
السهام،  في  يسلمها  أن  له  وإن  إليهم،  يدفعها  أن  حال  على  يجب  ال  إنه  قولهم : 
يظهر  فيما  مأمونين  يكونوا  لم  أو  قسمها  على  مأمونين  كانوا  بنفسه،  قسمها  ويلي 

ويصح. منهم 

يأذنه.  ولم  الشرع :  بيان  (١) في 
كلمة  أن  أو  بأسـلوبه.  أشـبه  كان  وإن  أبي سـعيد،  تعليق  من  ليس  (مسـألة)  كلمة  بعد  مـا  (٢) لعـل 

واهللا أعلم.  زائدة،  (مسألة) 
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قسـمها  على  مأمونين  كانوا  إن  إنهم  قولهم :  معانـي  في  يخرج  أنـه  وعنـدي 
يكونوا  لـم  وإن  ذلك،  لـه  جاز  إليهم  فسـلمها  أهلهـا  على  قسـمها  أهلهـا  علـى 
على  قسمها  على  يأمنه  لم  من  غير  إلى  يسلمها  أن  حال  على  له  يجز  لم  مأمونين 
يكن  لم  إذا  عليه  ذلك  إيجاب  قولهم  معاني  في  أعلم  وال  بعدلها،  والسيرة  أهلها 

سيرته(١). جميع  في  عادالً  السلطان 

الخوارج : إلى  الزكاة  دفع  باب ١١ -]   (٩٨/٣ - ٩٩ [(م ١١٠٠، 
ابن  مصدق  عن  سئل  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
عنك.  أجزى  الـزكاة  [إليه]  دفعت  أيهما  [إلـى]  فقال :  نجدة،  ومصـدق  الزبيـر، 
وكان   /٢٦٧/ نجدة.  إلى  يعين(٢)  صدقته،  دفع  أنه  األكوع  سلمة بن  عن  وروينا 
إذا  الـرأي(٣) :  أصحاب  وقـال  يجـزي.  يقولون :  ثـور  وأبـو  وأحمـد،  الشـافعي، 
من  لهم  به  احتسـبوا(٤)  اإلمام  ظهر  ثم  أموالهم،  زكاة  فأخـذوا  قوم  علـى  ظهـروا 
من  عنه  يجزئ  ال  فحشـروه(٥)  الخوارج  عسـكر  على  اإلنسـان  مر  وإذا  الصدقة، 

زكاته.
اإلعادة. منه  أخذوا  من  على(٦)  الزكاة :  يأخذون  الخوارج  في  أبو عبيد  وقال 
معاني  من  ـ عندي ـ  يخرج  ما  على  القول  مضى  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
مذاهب  في  عندنا  والخوارج  جائرا،  أو  عادال  كان  إذا  السلطان،  في  أصحابنا  قول 

 .٢٦٥/١٩ - ٢٦٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يعني.  الشرع :  وبيان  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

إلخ.  إذا..  الخوارج :  في  ..الرأي  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  من..  به  لهم  احتسبوا  عليهم  ..اإلمام  الشرع :  بيان  (٤) في 

زكاته.  من  يجزيه  فال  فعشروه  الشرع :  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (٥) هكذا 
إلخ.  على..  قال :  من  فقال  ..الزكاة :  الشرع :  بيان  (٦) في 



468
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

قد  منهم  أحد  كان  فإذا  بالضالل.  يدين  ممن  جائر  سـلطان  إنهم  أصحابنا :  قول 
أهلها  على  الصدقة  قسم  في  مأمون  غير  وكان  المسلمين،  من  أحد  على  استولى 
وال  االختيار،  معنى  على  إليهـم  الصدقة  تسـليم  يجز  لم  مواضعها  في  ووضعهـا 
صدقته  أخذوا  من  فعلى  أصحابنا،  قول  معاني  من  يخرج  ما  أكثر  في  الجبر،  على 
قول  في  لـي  يبين  وال  وبذله،  صدقته  ضمان  عليها  يؤمنون  ال  جائر  سلطان  وهم 
مضى  فيما  الرعية  على  سـلطان  له  يكون  أن  العدل  إمام  ظهر  إذا  إنـه  أصحابنـا : 
إليهم،  وذلك  يرافعهم،  ال  أو  بالـزكاة  فيرافعهم  وظهوره،  وقته  قبل  الصدقـة  مـن 
/٢٦٨/ عليهم.  مضمون  هو  مما  عنهم  اهللا  يحط  لم  ما  عنهم  يحط  أن  له  وليس 
إال  إليه  تسليم  منهم  يكن  ولم  الصدقة،  أخذ  على  الرعية  السلطان  جبر  وأما 
في  الرعية  على  ضمان  ال  أنه  فمعي  إنفاذها  على  الرعية  تقدر  أن  غير  من  أخذها 
السـلطان  غصبها  حتى  ينفذوها  فلم  إنفاذها  أمكنهم  وإن  الفصل،  هذا  في  الزكاة 
إنه  القول :  بعض  ففي  المسـلمين؛  قول  من  ذلك  في  يختلف  أنه  فمعي  وأخذها 
فيه  الزكاة  وجوب  بعد  المال  في  أيديهم  أدخلوا  يكونوا  لم  إذا  عليهم،  ضمان  ال 
يرى  من  قول  على  وذلك  شـريكه،  أمانة  في  يده  يدخل  أن  لألمين  يجوز  ال  بما 
على  فقدر  مضمونـة  إنهـا  يقول :  مـن  قول  وعلـى  ثابتـًا.  وأمينـًا  شـريكًا  الـزكاة 

الضمان. يلزمه  أنه  فمعي  تخرجها؛  فلم  إخراجها 
أنه  إليهم  فسلمها  أخذها  على  أجبروه  أنه(١)  إذا  القول  بعض  في  يوجد  وقد 
وأجبروه  فيه  وهي  مالـه  إليهم  سـلم  أو  بغضًا،  إليهم  سـلمها  إذا  عليه  ضمـان  ال 
ال  بنفسـه  بذلك  يفدي  أنه  معنى  في  يخرج  ذلك  ولعل  التسـليم،  من  ذلك  على 

معناه(٢). ثبت  إذا  القول  هذا  يخرج  ما  أعلم  واهللا  ماله، 

إذا.  أنه  الصواب :  (١) لعل 
 .٢٦٧/١٩ - ٢٦٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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األموال : أرباب  استحالف  باب ١٢ -]   (٩٩/٣ [(م ١١٠١، 
اسـتحالف  في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
والثوري،  طـاووس،  فقـال  الصدقـات؛  مـن  أظهروا  مـا  علـى  األمـوال  أربـاب 
والشافعي،  مالك،  وقال  أموالهم.  على  مؤتمنون  ألنهم  يسـتحلفون؛  ال  وأحمد : 

اتهموا. إذا  يستحلفون  والنعمان :  ثور،  وأبو 
في  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 

االختالف(١). من  هذا 

المسلمين : صدقات  الذمي  منع  باب ١٣ -]   (٩٩/٣ - ١٠٠ [(م ١١٠٢، 
من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
عنه  أحفظ  وممن  شـيئًا.  األموال  زكاة  من  يعطى  ال  الذمّي  أن  علـى  العلـم  أهـل 
والثوري،  ومالـك،  وقتـادة،  والنخعـي،  البصـري،  والحسـن  عمـر،  ابـن  ذلـك 

والنعمان. عبيد،  وأبو  ثور،  وأبو  وأحمد،  والشافعي، 
االتفاق  معنى  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  ال  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قال 
قولهم  معنى  فـي  يخرج  بل  الذمة،  أهـل  فقراء  إلى  الصدقـة  تسـليم  معنى  علـى 

  K ﴿ وتعالى :  تبـارك  اهللا  بقول  يحتـج  بذلك  قال  ومن  ذلـك.  فـي  االختـالف 
وقوله :  الصدقة.  معنى  ثبوت  على  الصدقة  بمعنى  (البقرة : ٢٧٢)   ﴾ M  L
إال  يكونـون  ال  يومئـذ  األسـارى  وكان  (اإلنسـان : ٨)،   ﴾  7   6    5  ﴿

ذلك. غير  نعلم  ال  مشركين، 
فضالً  كان  فإن  الالزم،  أو  الفضل  معنى  في  إال  اإلطعام  ثبوت  يكون  وال 

 .٢١١/٦ المصنف،  الكندي :   .٢٤٧/١٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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فكذلك،   /١٠٧/ فرضًا  كان  وإن  واألسير،  والمسكين  اليتيم  بين  سـاوى  فقد 
أهل  [فـي](١)  يجعلها  أن  نفسـه  زكاة  يلـي  كان  إذا  للمسـلم  يسـتحب  أنـه  إال 
تكن  لم  ولو  نحلته،  أهل  من  وموافقته  واليته  أهل  من  المسلمين،  من  الفضل 
بتحريمه.  يدينون  ما  ينتهكون  ممن  كانوا  ولو  دعوته،  أهل  في  ثم  واليـة.  لهـم 
كانوا  ولو  دينـه  أهل  في  ثم  بمخالفته.  يدينـون  كانوا  ولـو  قبلته،  أهل  فـي  ثـم 
على  يأتي  ال  ألنه  كله؛  هذا  عدم  إذا  حربه  أهل  فقـراء  في  ثم  مثله.  يجحـدون 
يطيق  ال  بما  يتعبد  أن  إلى  الحكم  فيستحيل  زكاته،  دفع  فيها  يمنع  حال  المرء 
في  القول  مضى  وقد  اإلمام،  إلى  دفعها  فعليه  اإلمام  كان  إذا  وأمـا  يلزمـه.  وال 

هذا(٢). مثل 

بها : ويكتسب  قوة  له  من  الصدقة  منع  باب ١٤ -]   (١٠٠/٣ [(م ١١٠٣، 
ثور،  وأبو  وإسحاق،  الشافعي،  كان  أبو بكر :)  قال  الكتاب :  (ومن  [* ش] : 
االكتسـاب.  على  بها  يقدر  قوة  له  من  الزكاة  مـن  يعطى  ال  يقولون :  عبيـد  وأبـو 
الزكاة،  من  يأخذ  أن  فله  درهم  مائتي  يملـك  لم  من  الرأي :  أصحاب  قول  وفـي 
يعقوب :  وقال  مكتسب.  وال  قوي  غير  أو  مكتسـبًا،  قويًا  يعطى،  أن  وللمعطى(٣) 

يجزي. أن  وأرجو  قبيح،  [ذلك] 
أقول./١٠٨/ الشافعي  قال  كما  أبو بكر :  قال 

تجوز  الزكاة  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وإن  الفقراء،  جملة  في  ودخل  الفقـر  اسـم  لحقه  غنيًا  يكن  لم  من  وإنه  للفقـراء، 

واهللا أعلم. أثبتناه،  ما  الصواب  أن  والظاهر  من.  األصل :  (١) في 
 .١٠٧/١٩ - ١٠٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  مكتسبا..  قوتا  يعطيه  أن  وللمعطي  الشرع :  بيان  (٣) في 
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ولزمه  افتقر  من  وإن  غنيًا،  كان  احتيال  أو  بمال  استغناؤه،  وجه  بأي  استغنى  من 
فقير.  أنه  احتيال  أو  مـال  ذا  كان  سـبيله  كان  وجه  أي  من  والحاجة  الفقـر  معنـى 
ويجزي  يجزيه  ما  معه  يكن  لم  من  إنـه  أصحابنا :  قول  من  يخرج  ما  عامـة  وفـي 
من  أو  سـنته،  في  عنها  لهم  غنى  ال  التـي  ومؤونتهم  ونفقتهـم  لكسـوتهم  عولتـه 
احتياله  جميع  أو  تجارتـه،  أو  صنعته  من  عليه  يـدور  فيما  أو  ثمرته،  إلـى  ثمرتـه 
بعطيته  يصبر  لم  ما  يعطيه  أن  أراد  ولمن  الزكاة،  من  يأخذ  أن  وله  فقير،  فهو  لنفسه 

الغنى. حال  إلى  الفقر  من  االنتقال  حال  إلى  وأخذه 

سنته  في  عنه  يفضل  شيء  يده  في  كان  لو  إنه  قولهم :  بعض  في  يخرج  وقد 
يكن  لم  مـا  الزكاة  من  يأخـذ  أن  له  كان  مؤنتـه  تلزمه  مـن  ومؤونـة  مؤونتـه  عـن 
معنى  على  بها  يسـتظهر  أن  يعنون  كأنهم  درهمًا،  خمسـين  يده  في  الذي  الفضل 

يده. في  وفيما  معيشته  في  األحداث 

هذا  في  لـي  يبّين  وال  درهـم.  مائتا  معه  فاضالً  يكون  حتى  قال :  مـن  وقـال 
له. جعلوها  التي  الفضلة  معنى  في  له  االستظهار  أرادوا  أنهم  إال  المعنى 

يسـتظهر  أن  دون  عليه  ـ عندي ـ  لذلك  يكن  لم  االسـتظهار  معنى  ثبت  وإذا 
في  يجزئه  بما  مستظهرًا  كان  حدث  يده  في  بما  حدث  إن  لسنته،  يكفيه  ما  بمثل 
عليه  حدث  ثم  ذلك  ذهب  إذا  ألنه  عطيته؛  من  يرجو  ما  حال  انقطاع  عند  سـنته 

له./١٠٩/ أخذوه  مما  به  يستظهر  ما  إلى  مفتقرًا  النظر  في  كان  الحدث 

كل  يكون  أن  هذا  ومثل  والمائتين،  الخمسـين  في  ذلك  يخرج  أن  ويعجبني 
االستظهار  معنى  ـ عندي ـ  فحسن  به،  مستظهر  أنه  يرى  بما  ذلك  في  قال  واحد 

أعلم(١). واهللا  ذلك،  في  وينظر  ـَنة،  السَّ في  يجزي  ما  بمثل 

 .١٠٨/١٩ - ١١٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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الغنى : حد  من  الفقر  حد  باب ١٥ -]   (١٠٠/٣ - ١٠١ [(م ١١٠٤، 
والحسـن بن  المبارك،  وابن  الثوري،  كان  أبو بكـر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
الزكاة  من  يعطى  ال  يقولون :  وإسـحاق  وأحمد،  الحسـن،  اهللا بن  وعبيد  صالح، 
له  من  يعطى  ال  أبو عبيد :  وقـال  الذهب.  من  قيمتها  أو  درهمًا  خمسـون  له  مـن 
أربعون  له  من  يقول :  البصري  [الحسـن]  وكان  درهمًا.  أربعون  واألوقية  أوقية، 
مع  غنيًا  بالدرهم  الرجـل(١)  يكون  قد  يقـول :  الشـافعي  وكان  غني.  فهو  درهمـًا 
بأس  ال  النعمان :  وقال  عياله.  وكثرة  نفسه  في  ضعفه  مع  األلف  يغنيه  وال  كسبه، 
درهم  [مائتا]  لـه  لمن  الزكاة  تحـل  وال  درهم،  مائتي  مـن  أقل  له  مـن  يأخـذ  أن 

فصاعدًا.
على  األقاويل  هذه  مـن  كلها  المعاني  هذه  تخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قال 
أصحابنا  عند  األقاويل  هذه  وأشبه  الكتاب،  من  تقدم  فيما  لك  وصفت  ما  معنى 
اسـم  له  فيثبت  به  غنيًا  يكون  ما  بقدر  واحد  لكل  ينتظر  إنما  إنه  الشـافعي :  قول 
وقلة  مؤونته  حقـه  وفي  احتيال،  أو  مـال  من  غنيًا  بـه  مثله  يكن  لـم  ولـو  الغنـى، 
بسـواء  الناس  كل  وليس   /٦٦/ مصلحته.  في  به  له  يسـتظهر  ما  ومعاني  عولته، 

إعادته(٢). عن  كفاية  ذلك  في  أن  وأرجو  والغنى،  الفقر  معاني  في 

الصدقة : من  الفقير  يعطاه  الذي  القدر  باب ١٦ -]   (١٠١/٣ [(م ١١٠٥، 
ال  يقول :  الثـوري  [كان]  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
وقال  غارمًا.  يكون  أن  إال  درهمًا،  خمسين  من  أكثر  الزكاة  من  الرجل  إلى  يدفع 
[إن]  الـرأي :  أصحاب  وقال  درهمـًا.  خمسـين  من  أكثر  منها  يأخـذ  ال  أحمـد : 

إلخ.  عياله..  وكثرة  نفقته  في  ضعفه  مع  األلف  يغنيه  وال  مال  للرجل  يكون  قد  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٦٦/١٩ - ٦٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 



»fÉãdG AõédG
473

äÉbó°üdG º°ùb ÜÉàc ``` 28

مائتي  يبلغ  أن  ويكرهون  ذلـك،  أجزأه  محتاج  وهو  ألفًا  أو  درهـم  مائتي  أعطـى 
حتى  الصدقة  من  يعطى  أبو ثور :  وقـال  عيال.  وله  دين  عليه  يكن  لـم  إذا  درهـم 
من  وأكثر  األلف  الفقير  يعطى  أن  بأس  وال  المسـكنة،  اسـم  عنه  ويزول  يغنها(١) 

الشافعي./٩٧/ عن  ذلك  وحكي  فقير.  أنه  وذلك  ذلك، 
حكم  حسـب  على  األقاويل  هذا  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
االسـتظهار  حد  هو  ذلك  أن  أهلهـا  من  واحد  كل  رأى  قـد  مـا  والعـام  الخـاص 
يعطى  قال :  من  أصحابنا  قول  بمعانـي  وأشـبه  ـ عندي ـ  ذلك  وأثبت  لصاحبها. 
لمعنى  يمنعه  معنى  فال  فقيرًا  دام  وما  يستغني،  حتى  فقير  ألنه  يغنى؛  حتى  الفقير 
الفقير  بين  وليـس  الفقر،  حد  عن  ينتقل  الـذي  الغنى  حد  إلى  يصير  حتـى  فقـره 
واألغنياء  فقراء،  وكلهم  فقرهم  في  يختلفون  الفقراء  أن  إال  ثالثـة،  منزلة  والغنـي 

أغنياء(٢). وكلهم  غناهم  في  يختلفون 

وخادم : دار  له  من  إعطاء  باب ١٧ -]   (١٠١/٣ - ١٠٢ [(م ١١٠٦، 
أهل  من  عنه  نحفظ  من  أكثر(٣)  أجمع  أبو بكر :)  قال  الكتاب :  (من  [* ش] : 
من  يأخذ  أن]  [لـه  أن  عنهما  يسـتغني  ال  خادم  أو(٤)  دار  لـه  من  أن  علـى  العلـم 
وأحمد،  والثوري(٥)،  البصـري،  الحسـن  قول  هذا  يعطيه،  أن  وللمعطي  الـزكاة، 
دار  له  كانت  إذا  يقـول :  مالك  وكان  ثور.  وأبي  الـرأي،  وأصحاب  عبيـد،  وأبـي 
يعيش  ال  فضلة  فضلـت  دارًا  ثمنها  من  اشـترى  بيعت  إن  فضل  ثمنها  فـي  ليـس 

إلخ.  والمسكنة..  الضعف  اسم  ويزول  يغنى  ..حتى  الشرع :  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
 .٩٧/١٩ - ٩٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

كل.  الشرع :  بيان  (٣) في 
وخادم.  دار  الشرع :  بيان  (٤) في 

إلخ.  الثوري..  وسفيان  النخعي،  وإبراهيم  ..البصري،  الشرع :  بيان  (٥) في 
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له  ويفضل  مسـكنًا  يشـتري  ما  ثمنها  في  داره  كانت  وإن  يعطى،  أن  رأيـت  فيهـا، 
ذلك. مثل  والخادم  شيئًا،  يعط  لم  فيها  يعيش  فضل 

أن  عليه  ليس  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
 /٩٩/ ثمرة  أو  غلة  ماله  من  األصول  في  يكن  لم  وإذا  ماله،  مـن  األصول  يبيـع 
المال  يده  وفي  فقيرًا  كان  إذا  ألنه  الزكاة؛  من  يأخذ  أن  له  وكان  فقيرًا،  كان  بعينها 

يستغني. كيف  باعه  فإذا 
ذلك  كان  إذا  المال  مثل  في  المغلة  الحيوان  وكذلك  المغل،  العبد  وكذلـك 

األصول(١). بمنزلة  كان  ماله  من 

يتبين  ثم  الفقر  ظاهر  علـى  يعطى  الفقيـر  بـاب ١٨ -]   (١٠٢/٣ [(م ١١٠٧، 
غناه :

يعطي  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
وأبو  البصري،  الحسـن  فكان  غناه؛  يعلم  ثم  فقره،  ظاهر  على  الزكاة  مـن  الفقيـر 

يجزيه. يقولون :  والنعمان  عبيد، 
يجزيه. ال  ويعقوب :  صالح،  والحسن بن  الثوري،  وقال 

يضمن. ال  واآلخر :  يضمن،  إنه  أحدهما :  قوالن :  فيها  الشافعي :  وقال 
يضمن. أن  ذلك  أصح  أبو بكر :  قال 

صح  إذا  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ذلك؛  صح  إذا  إليه  سلم  ما  يضمن  أنه  بحال  قبضها  له  يجوز  ال  غني  أنه  ذلك 
أنه  االختالف  معاني  يشـبه  وقد  موضعها./١٠١/  غير  في  صارت  قـد  ألنهـا 

 .٩٩/١٩ - ١٠٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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لثبوت  الضمان؛  معنـى  إلى  يسـتحيل  ال  أن  الظاهر  الحكم  علـى  سـلمها  إذا 
الحكم(١). ذلك 

الوالدين  إلى  الزكاة  دفع  بـاب ١٩ -]   (١٠٢/٣ - ١٠٤ [(م ١١٠٨ - ١١١١، 
والقرابات :

العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [م ١١٠٨]  [* ش] : 
الدافع  يجبر  الذي  الحال  في  والولد  الوالدين  إلى  دفعها  يجوز  ال  الزكاة  أن  على 

[عليهم]. النفقة  على  إليهم  ذلك 
سـفيان  فكان  القرابات؛  سـائر  إلـى  الـزكاة  دفـع  فـي  واختلفـوا  [م ١١٠٩] 
يجبر  من  يقولون :  عبيد  وأبو  وشـريك،  حنبل،  وأحمد بن  والشـافعي،  الثوري، 
قرابة  له  كانت  إذا  يقول :  عباس  ابن  وكان  شيئًا.  منها  يعطى  فال  نفقته  على  المرء 
ال  وطاووس :  البصري،  الحسن  وقال  عطاء.  قال  وبه  إليهم.  فليدفعها  محتاجون 

شيئًا. الزكاة  من  بقرابته  القرابة  ذو  يعطى 
أصحابنا :  قول  من  االتفاق  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ال   /١٦١/ لزمه،  قد  حقا  ماله  عن  بها  يدفع(٢)  يعطيها  أن  له  تجوز  ال  الزكاة  إن 
يكون  أن  المعنى  هـذا  غير  على  خرج  وما  الدفع،  ذلـك  لسـبب  إال  عنه  يتحـول 
المدفوعة  كان  إذا  ذلـك  يمنع  لم  فضل  أو  الحكم،  معنـى  في  لماله  تقيـة  دفعهـا 
األحوال  جميع  من  هذا  من  حال  وكل  الوجوه،  من  بوجه  السـهام  أهل  من  إليه 
يكن  لم  لماله،  الوقاية  إلى  بها  يقصد  فلم  خالفه  من  وكل  عليه،  دفعه  ممنوع  فهو 

. ـ عندي ـ  قولهم  معنى  في  لذلك  ممنوعًا 

 .١٠١/١٩ - ١٠٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  يدفع..  لمن  يعطيها  ..أن  الصواب :  (٢) لعل 
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زوجته  األحـكام  معاني  في  بحـال  نفقته  عنـه  يسـتحيل  أنه  أعلـم  ال  وممـن 
معاني  في  يجـري  هؤالء  سـوى  ومن  مال،  لهم  يكـن  لـم  إذا  الصغـار،  وأوالده 
من  يعطي  أن  لـه  يجوز  ال  إنه  القول :  بعـض  ففي  االختالف؛  أحكامهـم  ثبـوت 
أو  بذلك  طولب  يحكم،  لم  أو  بذلك  عليه  حكم  الحكم،  معنى  في  عولـه  يلزمـه 

عنه. والدفع  لماله  الوقاية  موقع  العطية  تقع  األصل  في  ألنه  يطالب؛  لم 
من  يعطيه  أن  له  كان  يلزمه  حكمًا  بنفقته  عليه  يحكـم  لم  ما  قال :  من  وقـال 
عليه  وثبت  أحواله  بعض  في  نفقته  ببعض  عليه  حكم  ولو  قال :  من  وقال  زكاته. 
الحكم.  في  له  ذلـك  يلزمه  ال  التي  األيام  لمعنـى  يعطيه  أن  كان  بذلـك  الحكـم 
هذا  معنى  في  غيرهما  أو  للوالديـن  كان  وسـواء  ذلك،  له  ليس  قال :  مـن  وقـال 
وقال  الزكاة. /١٦٢/  من  يعطيهما  ال  خاصة :  الوالدين  في  قال  من  وقال  القول. 
األحوال.  من  كان  مـا  كيف  حال  على  زكاته  من  يعطيه  ال  الوالـد :  في  قـال  مـن 

نفسه. زكاة  يأخذ  وال  لوالده،  ماله  إن  يقول :  القول  هذا  صاحب  ولعل 
وحد  يعطيها،  أن  له  جـاز  عولها  يلزمه  ال  من  بحد  كانت  فإذا  الوالـدة  وأمـا 
أو  الكبر،  من  للتزويج  يراد  ال  من  بحد  وكانت  فقيرة،  كانت  إذا  عولها  يلزمه  من 

المعاش. طلب  تمنعها  زمانة  أو  علة،  بها 
مالك،  فكان  نفقته؛  علـى  المرء  يجبر  فيمـن  واختلفـوا  [م ١١١٠]  [* ش] : 
على  ينفق  أن  على  الرجل  يجبر  يقولون :  عبيد  وأبو  ثور،  وأبو  الثوري،  وسفيان 
كانا  إذا  والديه  نفقة  على  الرجل  يجبر  الشافعي :  وقال  محتاجين.  كانا  إذا  والديه 

لهما. مال  وال  زمنين، 
على  الرجل  يجبر  أن  يـرى  ال  مالك  فكان  الجد؛  فـي  واختلفـوا  [م ١١١١] 
منهم  كان  من  علـى  ذلك  يوجب  إنما  الشـافعي  أن  غير(١)  جـده.  [علـى]  النفقـة 

على  النفقة  على  الرجل  يجبر  ال  يقوالن :  ثور  وأبو  الشـافعي،  وكان  ..جده.  الشـرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  إنما..  الشافعي  غير  جده، 
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دينًا  الصلب  ولد  الولد  نفقتهـم  يلزمه  الذين  مالك :  وكان  لـه.  مال  ال  و]   [زمنـًا 
بهن  ويدخـل  يتزوجن  حتـى  النسـاء  وفـي  يحتلمـوا،  حتـى  الذكـور  فـي  يلزمـه 
البناء  قبل  طلقها  فإن  أبيها،  على  لها  نفقة  فال  عنها  مات  أو  طلقها  فإن  أزواجهن، 

أبيها./١٦٣/ على  نفقتها  كانت(١) 
يبلغوا  حتى  ولـده  على  ينفق  أن  على  الرجـل  يجبر  يقـول :  الشـافعي  وكان 
ذلك  في  سـواء  زمناء،  يكونوا  أن  إال  [عليه]  لهم  نفقة  ال  ثم  والمحيض،  الحلم 
وما  [أموال،  لهم  يكن  لم  ما  سفلوا،  وإن  ولده  وولد  ولده  وسواء  واألنثى،  الذكر 

عليهم. ينفق  أن  على  يقدر  دونه  أب  لهم]  يكن  لم 
يعطى  وال  سـفل،  وإن  الولد  الزكاة  مـن  يعطى  ال  وإسـحاق :  أحمد،  وقـال 

ارتفع. وإن  الجد 
يرثهم  الذين  أرحامه  ذوي  على]  ينفق  [أن  على  الرجل  يجبر  الثوري :  وقال 

نفقته. على  يجبر  لم  يرثه  لم  ومن  ميراثه،  قدر  على 
أو  ولده،  أو  امرأتـه،  إال  فقيـر،  كل  زكاته  [الرجـل]  يعطي  النعمـان :  وقـال 

زوجته. أو  والده، 
أن  أرجو  ما  ذلك  ذكر  من  مضى  فقد  الزكاة  دفع  معاني  أما  أبو سـعيد :  قال 
الزكاة،  في  له  سـهم  ال  أنه  مسـتثنى  ممن  حال  وعلى  ـ ،  اهللا  شـاء  إن  ـ  كفاية  فيه 

اختالفًا. ذلك  في  أعلم  وال  فقراء،  مواليهم  كان  ولو  العبيد  عطية  تجوز  وال 
يختلف  بل  عليه  متفقًا  أعلمه  فال  المرء  على  النفقة  بمعنى  النفقة  ثبوت  وأما 
وأما  مال.  لهم  يكن  لم  إذا  الصغار  وأوالده  فقيرة،  أو  غنية  كانت  لزوجة  إال  فيه، 
كبارًا،  أو  صغارًا  كانوا  ومماليكه  عليه،  نفقتهم  في  اختلف  فقد  مـال  لهـم  كان  إذا 

نفقتها.  أبيها  على  كان  الشرع :  بيان  (١) في 
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أعلم  فال  سـواهم  ما  وأما  اختالفًا.  هؤالء  في  أعلم  وال  ومؤونتهم.  نفقتهم  فعليه 
 ﴾Â   Á   À   ¿ ﴿ ـ :  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  لقول  الميراث؛  بمعنى  إال  عليـه 
يرثه  من  نفقة  وارث  كل  على  إن  التأويل :  بعض  في  فقيل   /١٦٤/ (البقرة : ٢٣٣)؛ 
عرضت  قد  عاهة  أو  زمانة،  لسـبب  بها،  يسـتغني  مكسـبة  وال  مال  له  يكن  لم  إذا 
إنما  الرضاع،  في  ذلك  وإنمـا  النفقة،  الوارث  على  قال :  من  وقـال  ذلك.  في  لـه 
الرضاعة. نسق  في  ذلك  كان  إذ  مال  له  يكن  لم  إذا  يرثه  من  رضاعة  الوارث  على 

إلى  يخرجا  لم  مـال  لهما  يكن  لم  إذا  خاصة  الوالديـن  في  قال :  مـن  وقـال 
من  أوالده  فـي  قال  من  قال  قد  وكذلك  نفقتهمـا.  الولـد  علـى  وكان  االحتيـال، 
اإلناث إذا بلغن : إن عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن، وثبتت نفقتهن على أزواجهن.

عنهن  مات  أو  طلقن،  ثم  تزوجن  فإذا  بلغن،  إذا  لهن  نفقة  ال  قال :  من  وقال 
وال  الزمانة،  بغيـر  وهذا  عليه،  نفقتهـن  ثبوت  فـي  يختلف  أنه  فمعـي  أزواجهـن 

العاهة(١).

من  زوجها  المرأة  إعطاء  بـاب ٢٠ -]   (١٠٤/٣ - ١٠٥ [(م ١١١٢ - ١١١٣، 
الزكاة)) : من  زوجته  الرجل  ((وإعطاء  الزكاة 

الرجل  أن  على  العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : [م ١١١٢] 
بغناه. غنية  وهي  عليه،  تجب  نفقتها  ألن  الزكاة؛  من  زوجته  يعطي  ال 

أبو ثور،  فكان  الزكاة؛  من  زوجها  تعطي  المرأة  في  واختلفـوا  [م ١١١٣] 
وقال  الزكاة.  من  تعطيـه  أن  جائز  يقولون :  ومحمد]  [ويعقـوب،  عبيد،  وأبـو 
وروى(٢)   /١٦٥/ نفقتهـا.  علـى  يجبر  ألنه  الـزكاة؛  مـن  تعطيـه  ال  النعمـان : 

 .١٦١/١٩ - ١٦٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  قال..  أنه  حنبل  أحمد بن  عن  األثر  حكى  وقد  الشرع :  بيان  (٢) في 
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أنه  عنه  آخر  وحكى  نفقتها]،  الزكاة  [من  تعطيه  ال  قال :  أنه  أحمد  عن  األثرم 
تعطيه. قال : 

الفقراء. جملة  في  ألنه  فقير؛  وهو(١)  تعطيه  أن  جائز  أبو بكر :  قال 
الزوجة  في  ذكر  بما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
معنى  في  ـ عنـدي ـ  ذلك  ويخـرج  زكاته،  مـن  زوجها  يعطيهـا  وال  كذلـك،  أنهـا 
أصحابنا،  قول  من  فيه  يختلف  مما  أعلمه  فال  لزوجها  الزوجة  عطية  وأما  الحكم، 
بقية  ليس  ذلـك  ألن  زكاتها؛  من  تعطيـه  ال  أن  نفقتها  علـى  هو  يجبـره  معنـى  وال 
إلى  تقصد  أن  ذلك  لها  أحب  فال  ذلك،  إلى  تقصد  أن  إال  الحكم،  معنى  في  مالها 
آمن  لم  ذلك  فعلت  فإن  إليه،  لتصـل  عليه  لها  الذي  الحق  لواجب  زكاتهـا  إعطـاء 
مجبور  غير  ألنه  الحكم؛  في  ذلك  في  لـي  يبّين  وال  االختـالف،  معنى  يلزمهـا  أن 

شاء(٢). وبما  شاء  فيما  يصرفه  أن  وله  بعينه،  ذلك  من  لها  يلزمه  الذي  يعطيها  أن 

بلد : إلى  بلد  من  الصدقة  نقل  باب ٢١ -]   (١٠٥/٣ [(م ١١١٤، 
نقل  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
طاووس،  مذهب  هذا  تنقلها،  ال  أن  أكثرهم(٣)  فاستحب  بلد؛  إلى  بلد  من  الصدقة 
والثوري،  مالـك،  قال  وبه  جبير،  وسـعيد بن  والنخعي،  عبد العزيـز،  وعمر بـن 
الرأي.  وأصحاب  عبيد،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  سـعد،  والليث بن 
والشافعي،  سعد،  الليث بن  قول  في  جائز  فهو  بلده  غير  في  وفرقها  أخرجها  فإن 

الرأي. وأصحاب 

الفقراء. جملة  من  وهو  فقير،  ألنه  تعطيه؛  أن  جائز  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١٦٥/١٩ - ١٦٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  هذا..  ذلك  يفعل  ال  أن  العلم  أهل  أكثر  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
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الشام،  إلى  خراسان  من  بها  أُتي  زكاًة  رد  أنه  عبد العزيز  عمر بن  عن  [وروينا 
خراسان]. إلى  فردها 

إال  بلد،  إلى  بلد  من  الزكاة  نقل  كرهـا  أنهما  والنخعي  الحسـن،  عن  وروينا 
قرابة. لذي 

المدينة. إلى  ماله  بزكاة  يبعث  أبو العالية  وكان(١) 
معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
أن  إال  غيـره،  بلد  إلى  بلـد  من  الـزكاة  تحمـل  ال  أن  يسـتحبون  إنهـم  االتفـاق : 
ذلك  أعلم  وال  الزكاة،  عندهم  يسـتحق  ممن  البلد  ذلك  فقراء  يسـتغني   /٢١١/
من  عليهم  الخطر(٣)  طريق  من  إال  ذلك  يمنعون(٢)  أنهم  الحكم  معاني  في  يخرج 

وتلفت. الزكاة  تصل  لم  إذا  الضمان 
ما  معنى  بعض  وفـي  حال.  على  تحمل  ال  إنها  قيـل :  ما  معنى  بعـض  وفـي 
في  منه  تحمل  الـذي  البلد  في  مثله  يوجـد  ال  من  إلى  إال  تحمـل  ال  إنهـا  قيـل : 

الفضل.
حامل  حملها  لو  إنه  قولهم :  من  ـ عندي ـ  يخرج  فيما  االتفاق  معاني  وفـي 
في  أعلم  وال  عليـه،  ضمان  ال  إنه  السـهام  أهل  من  أهلها  إلى  وأداهـا  وسـلمت 

أصحابنا(٤). قول  معنى  في  اختالفًا  لذلك  تضمينه 

بيان  في  اإلشـراف  فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  مـن  والنقل  اإلشـراف  كتاب  من  السـقط  (١) بدايـة 
أخطاء،  فيه  تكـون  وقد  المطبوع،  اإلشـراف  في  ورد  عما  االختـالف  كثير  والمصنـف  الشـرع 

ذلك.  إلى  فلينتبه 
ممنوعون.  الشرع :  بيان  (٢) في 

الخطرة.  الشرع :  بيان  (٣) في 
.١٦٣/٦ - ١٦٤ المصنف،  الكندي :   .٢١١/١٩ - ٢١٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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التمر  يخرج  النخـل  في  العلماء  اختـالف  وذكر  النخـل  ثمرة  زكاة  *(١) [فـي 
الرديء والجيد] :

  c﴿ ذكره :  جل  اهللا  قال  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
  q   po   n   m    l   k   j   i   h   g   f   e    d
عـن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  و«نهـى  (البقـرة : ٢٦٧).  اآليـة   ﴾u   t   s   r

الصدقة». في  يعطى  أن  الحبيق  ولون  الجعروف 
يقوالن :  والشـافعي  مالك،  فكان  المختلفة؛  الثمرة  له  الرجل  في  واختلفـوا 
في  ذلك  وشـبه  التمر،  وسـط  من  يؤخذ  وإنما  أشـبهه،  وما  الرديء  من  يؤخذ  ال 
كل  من  ذلك  عشـر  يؤخذ  قال :  مـن  وقال  وغيرها.  السـخال  فيهـا  يكـون  الغنـم 

بقدره.
أصح. وهذا  أبو بكر :  وقال 

معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
جنس  كل  من  يؤدي  أن  المال  رب  على  يجب  إنه  اآلخر :  القول  معنـى  االتفـاق 
يشـبه  فيما  عنه  يجزي  أنه  فمعي  له.  فذلك  بأفضل  يفضل  أن  إال  منه،  التمـر  مـن 

منه(٢). أفضل  عليه  وليس  قولهم،  من  االتفاق  معنى 

التطوع]. صدقة  فضل  باب ٢٢ -   (١٠٦/٣ [(م ١١١٥، 

الكتاب،  من  السقط  بسبب  ذلك  ولعل  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  أجدها  لم  المسألة  (١) هذه 
هنا.  توضع  أن  األنسب  ولعل 

 .٩٩/١٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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رمضـان.  صـوم  وجـوب  بـاب ١ -   (١٠٧/٣ - ١١٠ [(م ١١١٦ - ١١٢١، 
ما  باب ٣ -  أفضل)).  ((أيهما  والصيام  الصالة  في  العلم  أهـل  اختالف  بـاب ٢ - 
اختالف  باب ٥ -  والفدية.  الصوم  بين  الخيار  باب ٤ -  رمضان.  تسـمية  في  جاء 

الصوم]. فرض  ابتداء  في  العلم  أهل 

منظره  دون  حال  إذا  رمضان  هـالل  بـاب ٦ -]   (١١٠/٣ - ١١١ [(م ١١٢٢، 
الشك))(١) : يوم  ((صوم  قتر  أو  غيم 

رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  روينا  أبو بكر :  قـال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومـن  [* ش] : 
تصوموا  ثم  قبله  العدة  تكملوا  أو  الهالل  تروا  حتى  الشهر  تقدموا  /٦١ /«ال  قال : 
فصوموا،  رأيتموه  قـال :  «إذا  أنه  عنه  وثبت  العـدة».  وتكملوا  الهالل  تـروا  حتـى 

له». فاقدروا  عليكم  عمي  فإن  فأفطروا  رأيتموه  وإذا 

فنص  ولذلك  أخرى،  كتب  من  محققه  ونقله  اإلشـراف  كتاب  من  األول  شـطره  سـقط  (١) الباب 
فيه  تكون  وقد  المطبوع،  اإلشراف  في  ورد  عما  مختلف  والمصنف  الشـرع  بيان  في  اإلشـراف 

ذلك.  إلى  فلينتبه  أخطاء 
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الذي  هذا  نحـو  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
له».  «فاقدروا  قال :  ما  معنى  أدري  ال  فإني  له»  «فاقدروا  قوله :  معنـى  إال  حـكاه، 
وأفطروا  لرؤيته  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  «صوموا  أنه  الرؤية  في  أصحابنا  قول  في  يخرج  والذي 

يومًا(١)»(٢). ثالثين  العدة  فأتموا  عليكم  عمي  فإن  لرؤيته 
فقالت  رمضان؛  شهر  من  أنه  على  الشك  يوم  الصوم  في  واختلفوا  [* ش] : 

صومه. يجوز  ال  طائفة 
فهل  والعشرين،  التاسـع  بعد  قتر  أو  غيم  حال  إذا  فيما  واختلفوا  [م ١١٢٢] 
القول  هذا  روي(٤)  صومه،  يجب(٣)  العلم :  أهل  أكثر  فقال  غد؟  يوم  صوم  يصح 
ياسر،  وعمار بن  مسـعود،  وابن  وحذيفة،  وعلّي،  الخطاب،   /٦٢/ عمر بن  عن 
المسـيب،  وابن  وعكرمة،  وائل،  وأبو  وأنس،  هريرة،  وأبو  عباس،  ابن  قـال  وبـه 

واألوزاعي. جريج،  وابن  والنخعي،  والشعبي، 

قال :  وغيره  الخدري  أبي سعيد  عن  ومسلم  والبخاري  ـ  له  واللفظ  ـ  حبيب  الربيع بن  (١) روى 
فإن  تروه  حتى  تفطروا  وال  الهـالل  تروا  حتى  تصوموا  رمضان :  «ال  فـي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال 
النهي  باب  الربيع،  (مسـند  يومًا  ثالثين  فأتموا  أخرى :  رواية  وفي  له».  فاقدروا  عليكم  غمي 
قول  باب  الصوم  كتـاب  البخاري،  (صحيح  رقـم ٣٢٣).  الشـك،  ويوم  العيدين  صيـام  عـن 
كتاب  مسـلم،  صحيح   .٦٧٤/٢ رقم ١٨٠٧،  إلـخ،  فصوموا..  الهالل  رأيتـم  إذا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
وروى   .(٧٦٢/٢ رقـم ١٠٨٠،  إلخ،  الهالل..  لرؤيـة  رمضان  صوم  وجوب  بـاب  الصيـام، 
أبو القاسـم ملسو هيلع هللا ىلص :  قال:  قال  أو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال  أبي هريرة  عن  ومسـلم  ـ  له  واللفظ  ـ  البخاري 
(صحيح  ثالثيـن»  شـعبان  عدة  فأكملوا  عليكم  ـَي  ُغبِّ فإن  لرؤيتـه  وأفطـروا  لرؤيتـه   «صومـوا 
رقم ١٨١٠،  إلـخ،  فصوموا..  الهـالل  رأيتم  إذا  النبي  قـول  باب  الصـوم،  كتـاب  البخـاري، 
إلخ،  الهالل..  لرؤية  رمضـان  صوم  وجوب  باب  الصيام،  كتاب  مسـلم،  صحيـح   .٦٧٤/٢

 .(٧٦٢/٢ رقم ١٠٨١، 
 .٦١/٢٠ - ٦٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أخرى.  كتب  من  والنقلِ  اإلشراف  كتاب  من  السقِط  (٣) نهاية 
روينا.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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أبي بكر  بيت  أسـماء  وكانت  عنه.  ينهون  العلم  أهـل  سـمعت  مالك :  وقال 
من  يومًا  أصـوم  عائشـة :  وقالت  [فيه].  الناس  علـى  يغم(١)  الـذي  اليـوم  تصـوم 

رمضان. من  يومًا  أفطر  أن  من  إلّي  أحب  شعبان 
يفعل  مـا(٢)  الناس  يفعـل  قـاال :  أنهما  سـيرين  وابـن  الحسـن،  عـن  وروينـا 
ابن  وقال  الناس.  من  جماعة  مع  إال  تصم  ال  والنخعي :  الشعبي،  وقال  إمامهم. 
صحوًا  كان  وإن  [الناس]،  صام  السماء  في  لِعلة  ُيَر  لم  [كان]  إذا  وأحمد :  عمر، 

أفطروا.
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

عن  يروى  فيمـا  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
معنى  في  يختلف  أنه  ومعي   /٦٣/ الشك»(٣).  يوم  صوم  عن  «نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

الرواية. ثبوت  في  اختالفًا  فيها(٤)  أعلم  وال  ثبت،  إذا  الرواية 
ما  وجه  في  الترخيص  معنى  على  يخرج  أنه  فمعي  عنهما  النهي  تأويل  وأما 
ذلك. في  لهم  ترخيصا  ذلك  عن  فيها  االجتهاد  بمعنى  أنفسهم  ويلزموه  يلزمهم 

يعمى.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
كما.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

يوم  صوم  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  قال :  ـ  مرسـًال  ـ  زيد  جابر بن  عن  حبيـب  الربيع بـن  (٣) روى 
قارف  فقد  صامهما  وقال:  «مـن  األضحى  ويوم  الفطر  ويـوم  شـعبان  من  يوم  آخر  وهو  الشـك 
البخاري  وروى  رقم ٣٢٣).  الشـك،  ويوم  العيدين  صيام  عن  النهي  باب  الربيع،  (مسـند  إثما» 
البخاري،  (صحيح  القاسم  أبا  عصى  فقد  الشك  يوم  صام  من  عّمار :  عن  داود  وأبو  ـ  قًا  ُمَعلَّ ـ 
صام  من  عّمار  عن  ِصَلة  وقال  فصوموا...»  الهالل  رأيتم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  «إذا  قول  باب  الصوم  كتاب 
باب  الصوم،  كتاب  أبي داود،  سنن   .٦٧٤/٢ (رقم ١٨٠٧)،  القاسم،  أبا  عصى  فقد  الشك  يوم 

.(٣٠٠/٢ رقم ٢٣٣٤،  الشك،  يوم  صوم  كراهية 
تأويل..  وأما  ثبوتها.  في  اختالفًا  أعلم  وال  الشك،  ..يوم  المصنف :  وفي  الشرع.  بيان  في  (٤) هكذا 

إلخ.  اختالفًا..  أعلم  وال  ثبتت،  ..إذا  الشرع :  بيان  عبارة  صواب  ولعل  إلخ. 
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إبطاله،  وال  الصوم  تحريم  إلى  يذهب  ال  هذا  على  المعنى  معه  يخرج  والذي 
لنفسـه  اإللزام  وجه  على  له  الصوم  عن  نهى  أنه  ذلك  معاني  بعض  فـي  ويخـرج 

صومه.
صوم  معاني  تصح  ال  أنه  ومعنا  عنه.  النهي  على  متفق  محجور  المعنى  وهذا 
التخيير. معنى  على  يخرج  وهذا  اليقين،  على  إال  يكون  وال  الشك،  على  الفرض 

الصحو  كان  إذا  وأنه  القول،  هذا  معنى  على  ـ عندي ـ  أصحابنا  معانـي  وأكثـر 
ذلك  في  أمروا  الرؤية  وبين  بينه  يحول  ليس  الهالل  هذا  أمر  في  يرتاب  ال  ما  بقدر 
معنى  استحبوا  الرؤية  وبين  بينه  يحول  شيء  كان  وإن  شبهة،  ثم  يكن  ولم  باإلفطار 
بمعنى  الموضع  من  أو  الموضع،  غير  من  األخبار  تصل  حتى  االحتياط  على  الصوم 
أرادوا. إن  يفطروا  أن  لهم  ثم  أخباره،  اتصلت  الهالل  كان  لو  أنه  إليه  ويطمأن  ما، 
هذا  على  ذلـك  في  يكن  لـم  التطوع  معنى  علـى  الصوم  علـى  مضـى  ومـن 
منه،  يلزمه  عما  أو  رمضان  من  كان  إن  أنه  على  صام  وإن  بأس،  ـ عندي ـ  الوجه 
معنى  حال  على  ـ عندي ـ  جائزًا  ذلك  كان  تطوعًا  كان  رمضان  من  يكن  لم  وإن 

صحو(١). غير  أو  صحوًا  كان  االحتياط، 

تطوع : أنه  على  الشك  يوم  صوم  باب ٧ -]   (١١١/٣ - ١١١٢ [(م ١١٢٣، 
أنه  على  الشـك  يوم  صوم  فـي  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
تطوع؛ فكرهت فرقة ذلك. كان ابن عباس يأمر بفصل بينهما، وبه قال أبو هريرة.
ورسوله.  اهللا  عصى  فقد  الشـك  يوم  يريد  اليوم  هذا  صام  من  عكرمة :  وقال 
وبه  العلم،  أهل  عن  القول  هذا  مالك  حكى  تطوعًا،  صومه  في  طائفة  ورخصت 

 .٥٩/٧ المصنف،  الكندي :   .٦٢/٢٠ - ٦٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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وإسـحاق،  وأحمد،  مسـلمة،  ومحمد بـن  سـعد،  والليث بـن  األوزاعـي،  قـال 
الرأي. وأصحاب 

بصوم  [رمضان]  شهر  يتعجل  أن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال 
صومه». على  ذلك  فيأتي  صومًا(١)  يصوم  كان  رجل  إال  يومين  أو  يوم 

من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  ومعي  أبو سعيد :  قال 
يقصد  لم  ما  الحجر  على  ـ عندي ـ  كله  ذلك  يخرج  وال  والترخيـص،  الكراهيـة 

ذلك. التزام  إلى  الصائم 
له  الزم  أنه  على  الشـك  يوم  الصوم  إلى  يقصد  أن  ـ عندي ـ  يسـعه  ال  ومما 
فقد  الشـك  صام  من  قال :  من  قول  تأويـل  ـ عندي ـ  وهذا  صحـة،  معنـى  لغيـر 

ورسوله. اهللا  عصى 
حسـن  من  مضى  قد  ما  معنى  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الرواية  في  قوله  ويعجبني 

/٦٥/ المعاني.  كل  على  الرواية  حمل  على  ال  التأويل، 
يصومه  يوم  للرجل  يكـون  أن  ذكر  ما  ـ عندي ـ  المعانـي  من  يحسـن  وممـا 
ذلك،  أشـبه  ما  أو  القصد  من  فيهما  حكي  قد  نحو  على  والخميس  االثنين  مثل 
فال  الشك  يوم  في  ذلك  يومه  فأتى  الفضيلة،  معنى  على  ذلك  اعتاد  قد  كان  وإن 
فيمن  أصحابنا  بعض  قول  في  وكذلك  كغيره.  الكراهة  معنى  ـ عندي ـ  عليه  يقع 
حتى  الشـك  يوم  صوم  إلى  القصد  معنى  ال  تطوعًا  يعني  ذلك،  قبل  صائمًا  كان 
نهي  مما  هذا  يكن  ولم  ذلك،  له  يكره  لم  الصوم :  نية  على  وهو  الشك  يوم  جاء 
كراهية؛  المعنى  هذا  على  يلحقه  لم  عادته  في  الدهر  يصوم  كان  من  وكذلك  عنه. 

إليه(٢). والقصد  لغيره  يصومه  كان  وإنما  الشك،  ليوم  بصومه  يقصد  لم  ألنه 

يومًا.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
 .٦٠/٧ المصنف،  الكندي :   .٦٥/٢٠ - ٦٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 



488
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

البلدان : سائر  دون  بلدة  أهل  يراه  الهالل  باب ٨ -]   (١١٢/٣ [(م ١١٢٤، 
بلدة  أهل  يراه  الهالل  في  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
إسحاق،  قال  وبه  رؤيتهم.  قوم  لكل  قال :  أنه  عكرمة  عن  فروينا  غيرهم؛  يراه  وال 
أهل  أن  الناس  عند  ذلك  ثبت  إذا  آخرون :  وقال  وسالم(١).  القاسم،  مذهب  وهو 
والشـافعي،  سـعد،  الليث بن  قول  هذا  أفطروا،  مـا  قضاء  فعليهـم  رأوه  قـد  بلـد 

والكوفي. المدني،  قول  إال  أعلمه  وال  وأحمد. 
معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
قال :  «لكل  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول  من  ذلـك  يشـبه  ولعله  هاللهم،  لكل  إن  االتفـاق : 
حكم  ثبت  إذا  ـ عندي ـ  وذلك  األهلة،  حكم  يجب  ما  معنى  في  هاللهم»(٢)  قوم 
لم  إذا  /٧٤/وأما  إحكامه.  معنى  وانقضى  الخاص  حكم  بـه  يجب  فيما  الهـالل 
معاني  في  يثبت  فإنه  ذلك  ثبت  قد  كان  الهالل  يصبح  حتى  إحكامه  معنى  ينقض 
معنى  وقع  يكـن  لم  إذا  الصحة  معنـى  إلى  ينتقـل  أنه  ـ عنـدي ـ  أصحابنـا  قـول 

العمل. انقضاء  أو  الحكم 
موضع  أهل  أن  صح  إذا  أنه  رمضان  شهر  في  ـ عندي ـ  ذلك  تأويل  ويخرج 
بصحته،  بعد  يختلف  الهالل  يكون  أن  يستقيم  فال  الهالل  رؤية  بصحة  بيوم  سبقوا 

إلخ.  سعد..  وقال ابن  ..القاسم  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
بعثته  الحـارث  بنت  الفضل  أم  أن  كريـب  عن  مسـلم  روى  وقد  اللفظ،  بهـذا  حديثـا  أجـد  (٢) لـم 
بالشـام،  وأنا  رمضان  علي  َواْسـُتِهلَّ  حاجتها  فقضيت  الشـام  فقدمت  قال :  بالشـام  معاوية  إلى 
 ، ̂ عباس  عبد اهللا بن  فسـألني  الشـهر  آخر  في  المدينة  قدمت  ثم  الجمعة،  ليلة  الهالل  فرأيت 
فقلت :  رأيته؟  أنت  فقال :  الجمعة  ليلة  رأيناه  فقلت :  الهالل؟  رأيتم  متى  فقال :  الهالل  َذَكر  ثم 
حتى  نصوم  نزال  فال  السـبت  ليلة  رأيناه  لكنا  فقال :  معاوية،  وصـام  وصاموا  النـاس  ورآه  نعـم 
أمرنا  هكـذا  ال،  فقال :  وصيامـه؟  معاوية  برؤيـة  تكتفـي  أَوال  فقلـت :  نـراه،  أو  ثالثيـن  ُنْكمـل 
إلخ،  الهالل..  رأوا  إذا  وأنهم  رؤيتهم  بلد  لكل  أن  بيان  باب  مسـلم،  (صحيح  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(٧٦٥/٢ رقم ١٠٨٧، 
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رمضان  شهر  تمام  قبل  ذلك  كان  فإذا  به،  بالعمل  الحكم  معنى  وجب  صح  فإذا 
التمام.  ولزمهم  بذلـك  الحكم  وجب  واحدة  سـاعة(١)  في  وهو  الحكم،  بمعنـى 
الهالل  ذلك  لمعنى  لهـم  يثبت  الذي  فالحكم  رمضـان  شـهر  حكم  انقضى  فـإذا 
ويعجبني  هاللهم،  حكم  وخصهـم  اليوم  ذلك  صوم  يلزمهم  لـم  يخصهم  الـذي 
طلوع  بعد  مفطرين  يصبحوا  أن  قبل  الهالل  يصح  لم  إذا  ذلك  انقضاء  يكـون  أن 
أفطروا  وإنما  ورأوه  الهـالل  صح  يكون  أن  إال  عدتهـم(٢)،  تمام  يوم  مـن  الفجـر 
كان  الهالل  ليلة  من  الليل  دخـل  حتى  به  سـبقوا  ما  يصح(٣)  لم  إذا  فإنه  للرؤيـة، 

الحكم. معنى  في  ذلك  حكم  يلزمهم  ولم  عنهم،  به  الحكم  انقضى  قد 
شـهر  أحكام  انقضاء  بعد  بيوم  سـبقوا  أنهم  صح  إذا  فيه  يختلف  أنـه  ومعـي 
من  فقال  األحكام؛  لمعنى  رمضان  شـهر  انقضاء  بعد  بدالً  يصير  وإنما  رمضـان، 

عليهم. بدل  ال  قال :  من  وقال  اليوم.  ذلك  بدل  عليهم  قال : 
الحكم(٤). في  أصح  عليهم؛  بدل  ال  يقول :  من  قول  معنى  ولعل 

هالل  علـى  الواحـد  شـهادة  قبـول  بـاب ٩ -]   (١١٢/٣ - ١١٣ [(م ١١٢٥، 
الفطر : وهالل  الصوم 

على  الواحد  شـهادة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  الكتـاب :  (ومـن  [* ش] : 
بشـاهدي  إال  [كله]  ذلك  [في]  تقبل  ال  قوم :  فقال  الفطر؛  وهالل  الصوم  هالل 
والماجشـون،  سـعد،  والليث بن  واألوزاعي،  أنس،  مالك بن  قال  كذلك  عدل، 

واحدة.  بساعة  ولو  ..وهو  المصنف :  (١) في 
عيدهم.  المصنف :  (٢) في 

ما  يصبح  لـم  إذا  فإنه  للرؤيـة  أفطروا  وإنمـا  رأوه  أو  الهـالل  يصبـح  أن  إال  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 
إلخ.  سبقوا.. 

 .٦٣/٧ المصنف،  الكندي :   .٧٤/٢٠ - ٧٥ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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أنه  غير  الشـافعي،  قول  وهو  وعطـاء،  عبد العزيز،  عمر بن  قـال  وبـه  وإسـحاق، 
العدل. بشهادة  صاموا  لو  إلّي  أحب  قال : 

شـهادة  يجوز  قال :  [قد]  و  إلّي.  أحـب  رجلين  شـهادة  مرة :  الثوري  وقـال 
الملك  وعبد  والشـافعي،  سـعد،  الليث بن  وقال  األهلة(١).  فـي  وامرأتين  رجـل 
الحديث :  أهل  من  وطائفة  أبو ثور،  وقال  النساء.  شهادة  فيه  تقبل  ال  الماجشون : 

والفطر. الصوم  في  الواحد  شهادة  تقبل 
وال  الصوم،  هـالل  على  الواحد  الشـاهد  يقبل  أن  وهو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 

حنبل./٧٧/ أحمد بن  قول  هذا  شاهدان،  إال  الفطر  في  يقبل 
شـهادة  رمضان  هالل  على  يجـوز  [قال :]  النعمان،  قالـه  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه 
إال  الفطر  هـالل  في  يجوز  وال  األََمـة،  وكذلـك  عبـدًا،  كان  وإن  العـدل  الرجـل 

يعقوب. قال  وكذلك  عدوالً.  كانوا  إذا  وامرأتان  رجل  أو  رجالن، 
من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
قول  أظهر  ولعـل  والصـوم،  الفطـر  هالل  علـى  الشـهادة  قبـول  فـي  االختـالف 
شـهر  هالل  على  شـهادته  تجوز  ممـن  الثقـة  الواحـد  شـهادة  جـواز  أصحابنـا : 
قولهم :  في  مصرحًا  أعلم  وال  شاهدان.  إال  الفطر  هالل  على  يجوز  وال  رمضان. 
على  إال  رمضان،  شـهر  كان  ولو  األهلة  على  ثقة  كان  ولـو  العبد  شـهادة  إجـازة 
في  اختالف  شهادته  في  جاء  قد  فإنه  األحكام،  سائر  في  شهادته  يجوز  من  قول 

شهادتهم. تجوز  هل  أعلم  فاهللا  الحدود  فأما  األحكام، 
شهادة  تقوم  فيما  واحد  عن  امرأتين  شهادة  جاز  الواحد  شهادة  معنا  ثبت  وإذا 

الواحد.

هالله.  الشرع :  بيان  (١) في 
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لموضع  خاصة  رمضان  شهر  في  الواحد  شهادة  في  يقول  الذي  أن  ومعنى(١) 
على  ال  االحتياط  على  ذلك  في  إجازته  تخرج  إنما  الفطر  في  يجزيه  وال  الصيام 
يومًا  ثالثين  ويصوموا  الواحد  بشـهادة  يصوموا  أن  قوله  في  ألنه  األحكام؛  معنى 
لم  الهالل  يـر  لم  وإن  العدد،  في  ذلـك  أجزأه  الهالل  رأى  فـإن  صام،  مـا  لعـدة 
ثالثين  األول  هالل  من  معـه  صح  ما  لتمام  يصوم  أو  الهالل  يـرى  أن  إال  يجـزه 
معاني  يشـبه  ال  وهذا  يومًا،  ثالثين  الواحد  بشـهادة  يصوم  أن  يجزيـه  وال  يومـًا، 
يفطر؛  ثم  يوما  ثالثين  يصوم  لكان  األحـكام  معاني  يشـبه  كان  لو  ألنه  األحكام؛ 

/٧٨/ قيل.  كذلك  ألنه 
ثم  يومًا  ثالثين  النـاس  صام  رمضان  شـهر  هالل  برؤية  البينـة  صحـت  وإذا 

لذلك(٢). البينة  بحجة  أفطروا 

وحده : الهالل  رأى  من  باب ١٠ -]   (١١٣/٣ - ١١٤ [(م ١١٢٦، 
سـعد،  والليث بن  أنـس،  مالك بـن  كان  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
هالل  رأى  وإذا  صام،  وحده  رمضان(٣)  هالل  رأى  إذا  يقولون :  حنبل  وأحمد بن 
أصحاب  وقـال  ويفطر.  يصوم  يقـول :  الشـافعي  وكان  يفطر.  لـم  وحـده  الفطـر 
وال  يصوم  ال  وإسحاق :  عطاء،  وقال  رمضان.  شهر  هالل  رأى  إذا  يصوم  الرأي : 

يفطر.
ويفطر. يصوم  أبو بكر :  قال 

أبو بكر :  قول  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

ومعي.  الصواب :  (١) لعل 
 .٧٧/٢٠ - ٧٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
رمضان.  شهر  هالل  الشرع :  بيان  (٣) في 
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أنه  إال  وله،  عليه  األحكام  خاص  من  ذلك  ألن  وحده؛  برؤيته  ويفطر  يصوم  إنـه 
أن  عليه  فليس  الصـوم  في  وأما  اإلفطار،  فـي  ذلك  ليس  إنه  قولهم :  بعـض  فـي 

الصوم. هالل  على  حجة  يجعله  يقول :  من  قول  يخرج  ولعله  يسره. 
على  يقع  ال  وعدل  فضل  ألنه  الصوم؛  في  إسـرار  عليه  يكون  أال  ويعجبني 
منه  يقبل  لم  وإن  بعدل،  قام  قد  كان  منه  قبل  فإن  إظهاره،  له  وإن  المنكـر،  وجـه 

فيه./٧٩/ صدقه  يمكن  ما  عليه  فينكر  تبعة  ـ عندي ـ  عليه  يكن  لم 
وليس  العوام،  به  يتأسى  ما  وجه  من  ذلك  يسر  أن  له  فيعجبني  اإلفطار  وأما 
يعجبني  وال  ذلك،  إلظهاره  العقوبة  عليه  يرى  بعضًا  أن  وجه  ومن  حجة،  لهم  هو 
ألنه  مأمونًا؛  ثقة  وكان  يتهم،  ال  ممن  كان  إذا  حـال،  على  عقوبة  عليـه  يكـون  أن 
يدع  أالّ  أعجبني  ذلـك  في  متهمًا  كان  وإن  عنـده.  هو  ما  إال  ذلك  مـن  يظهـر  ال 
أو  اإلمام  ينهاه  أن  بعـد  من  يمتنع  لم  فإن  ذلك(١)،  منع  أظهره  فـإن  ذلـك،  يظهـر 

الحاكم(٢). يراه  كما  العقوبة  عليه  تكون  أن  أعجبني  السلطان 

نهاراً : يرى  شوال  هالل  باب ١١ -]   (١١٤/٣ [(م ١١٢٧، 
ثالثين  يوم  نهارا  شـوال  هالل  رأوا(٣)  وإذا  أبو بكر :  قـال  (ومنـه :)  [* ش] : 
ابن  قال  وبه  مسـعود،  وابن  عمر،  عن  القول  هذا  روي  يفطروا،  لم  رمضـان  مـن 
وأحمد،  والشـافعي،  سـعد،  والليث بن  واألوزاعـي،  مالـك،  وأنس بـن  عمـر، 

وإسحاق.

ذلك.  من  منع  الصواب :  (١) لعل 
 .٧٩/٢٠ - ٨٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

رأى  يفطر،  لم  نهـارًا  رمضان  شـهر  من  ثالثين  يوم  شـوال  هالل  رأى  ..وإذا  الشـرع :  بيان  (٣) فـي 
مسـعود.  وابن  عمر،  القول  هذا  روى  أراد  أنه  معنا  غيره :  قال  مسـعود.  وابن  عمر،  القول  هذا 

إلخ.  قال..  وبه 
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رأى  إذا  يفطر  وال  يفطر(١)،  الزوال  قبل  الهالل  رأى  إذا  الثوري :  سفيان  وقال 
الزوال. بعد 

أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
االتفاق  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
إذا  لذلك  اإلفطار  إجازة  معنى  في  اختالفًا  قولهم  في  أعلم  وال  األول.  القول  معنى 
مغيب  واسـتحقاق  الليل  قبل  رأى  لو  ومعي  الزوال،  وبعد  الزوال  قبل  الهالل  رأى 
إذا  االتفاق  بمعنى  حكمه   /٨٠/ كان  وإنما  حجة  ذلك  كان  ما  ساعة  كلها  الشمس 

الليل(٢). طلوع  تبّين  أو  بكاملها  الشمس  غروب  بعد  الليل  في  ورأى  أدرك 

للصوم : النية  إحداث  باب ١٢ -]   (١١٤/٣ - ١١٦ [(م ١١٢٨ - ١١٣٠، 
قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
لم  «من  قال :  أنه  عنه  وروي  نـوى»،  ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنية(٣)  األعمـال   «إنمـا 

له». صيام  فال  الليل  من  الصيام  يجمع 
ليالي  من  ليلة  كل  الصيام  نوى  من  أن  على  العلم  أهـل  وأجمـع  [م ١١٢٨] 

تام. صيامه(٤)  أن  فصام  رمضان  شهر 
كله؛  رمضان  شـهر  يصوم  أنه  ليلة  أول  في  نوى  فيمن  واختلفـوا  [م ١١٢٩] 
يجمع  لـم  لمن  صيـام  «ال  تقـول :  الخطـاب]  عمر [بـن  بنـت  حفصـة  فكانـت 
يجزيه  ال  وأحمد :  الشافعي،  وقال  عمر.  ابن  قال  وبنحوه  الفجر».  قبل  [الصيام] 

أفطر.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٨٠/٢٠ - ٨١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

بالنيات.  الشرع :  بيان  (٣) في 
صومه.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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نوى  رمضان  شـهر  في  دخل  إذا  يقول :  إسـحاق  وكان  ليلـة.  كل  ينـوي  حتـى(١) 
كله. صومه 

الغد./٤٧/ من  صائم  أنه  ليلة]  كل  ينوي [في  حتى(٢)  يجزيه  ال  أبو بكر :  قال 
ما  أو  كله  حكي  ما  نحو  أصحابنـا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وعن  االتفاق،  بمعنـى  ثبت  قد  أنـه  إال  صحيح،  كلـه  ـ عندي ـ  وذلـك  يشـبهه، 
اعتقاد  فعلى  والنسـيان»(٣)،  الخطأ  ألمتي  أراد  «رفع  أنه  معي  قال :  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
ذلك  نسـي  فإن  فيها،  الدخول  وأراد  حضـرت  إذا  عليه  الواجبـة  لألعمـال  النيـة 
هذا  في  النية  لتجديد  ناس  وهو  وقته  فـي  به  وأتى  بعينه  العمل  ذلك  فـي  ودخـل 

يرجع. ولم  عنها  يستحل  لم  إذا  النية،  تقدم  أجزأه  بعينه  الحاضر 
ومع  نياتهم»(٤)،  على  قال :  «المؤمنون  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أنه  وأحسب  قيل :  وقد 

نوى. ما  وعليه  نوى  ما  امرئ  لكل  أن  ذلك  مع  ثبت  بالنيات»(٥)  قوله :  «األعمال 

إلخ.  حتى..  الصوم  يجزيه  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  حتى..  الصوم  يجزيه  ال  الشرع :  بيان  (٢) في 

التقية،  فـي  جاء  ما  باب  الربيـع،  (مسـند  قريب  بلفظ  عبـاس  ابن  عـن  حبيـب  الربيع بـن  (٣) رواه 
طالق  باب  الطالق،  كتاب  ماجـه،  ابن  (سـنن  بمعناه  أبي ذر  عن  ماجه  ابن  ورواه  رقـم ٧٩٤). 

 .(٦٥٩/١ رقم ٢٠٤٣،  والناسي،  المكره 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «يغزو  قال  قالت:  عائشـة  عن  البخاري  روى  وقد  اللفظ،  بهذا  حديثًا  أجد  (٤) لم 
يا  قلت :  قالـت :  وآخرهـم»،  بأولهـم  ُيخسـف  األرض  مـن  بَِبيـداَء  كانـوا  فـإذا  الكعبـة  جيـٌش 
قال :  «ُيْخسـف  منهم؟  ليس  ومن  أسـواقهم  وفيهم  وآخرهم  بأولهم  ُيخسـف  كيف  رسـول اهللا 
في  ذكر  ما  بـاب  البيوع،  كتاب  البخاري،  (صحيـح  نياتهم»  على  ُيبعثـون  ثم  وآخرهـم  بأولهـم 
عن  ماجه  ابن  وروى   .(٧٤٦/٢ رقـم ٢٠١٢،  إلـخ،  عوف..  عبد الرحمن بن  وقـال  األسـواق 
كتاب  ماجه،  ابن  (سـنن  نياتهم»  على  الناس  ُيبعث  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «إنما  قال  قال:  أبي هريرة 

 .(١٤١٤/٢ رقم ٤٢٢٩،  النية،  باب  الزهد، 
البخاري  ورواه  رقم ١).  النيـة،  في  باب  الربيع،  (مسـند  عباس  ابن  عن  حبيب  الربيع بـن  (٥) رواه 

رقم ١).  إلخ،  الوحي..  بدء  كان  كيف  باب  البخاري،  (صحيح  الخطاب  عمر بن  عن 
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له  بدا  ثم  اإلفطار  يريد  أصبح  فيمن  واختلفوا  (ومنـه :)  [م ١١٣٠]  [* ش] : 
عندكم  فيقـول :  الضحى  من  أهلـه  يأتي  طلحة  [أبـو]   فـكان  تطوعـًا؛  يصـوم  أن 
وأبي  وحذيفة،  مسـعود،  ابـن  قول  هذا  صائـم.  إني  قال :  ال  قيـل :  فـإن  غـداء؟ 

وأحمد. والشافعي،  أيوب]،  [وأبي  الدرداء، 
وقال  ويتسـحر.  الليل  من(١)  يجمع  حتـى  تطوعًا  يصوم  ال  عمـر  ابـن  وكان 

اليوم(٢). ذلك  له  صوم  فال  مفطر  وهو  الصبح  أدركه  إذا  زيد :  جابر بن 
صوم  في  الليل  من  بيت  يكون  أن  إال  أحد  يصوم  أن  أحب  ال  مالك :  وقال 
قبل  له  بدا  إن  الرأي :  أصحاب  وقال  الصوم.  ليسـرد  شـأنه  من  رجالً  إال  النافلة، 
لم  الشـمس  تزول  ما  بعد  صام  وإذا  أجـزاه،  الصوم  على  فعـزم  النهـار  منتصـف 

التطوع(٣)./٤٨/ صوم  في  ويجزيه  يجزه، 
معنى  يقع  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  وقال 
الليل،  إلى  الليـل  من  وتمامه  للصـوم  النية  بعقد  إال  نفـل  وال  الزم  فـي  الصـوم 

  J   I   H    G   F   E   D   C ﴿ وتعالـى :  تبـارك  اهللا  قـال  وكذلـك 
من  إال  صوم  يتم  فال  (البقرة : ١٨٧)   ﴾ T   S    R   Q      P   ON   M      L   K

اختالفًا. هذا  قولهم  معنى  في  أعلم  وال  الليل،  إلى  الليل 
عن  نحوها  ُيروى  ولعله  الموضـع،  هذا  غير  في  الروايات  هـذه  تروى  وقـد 
شـيء  عندهم  يكن  لم  فإن  النهار،  في  الطعام  عن  أهله  يسـأل  «كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

إلخ.  من..  النية  يجمع  حتى  الشرع :  بيان  (١) في 
بالحق.  جئت  اآلن  اليوم  ..ذلك  الشرع :  بيان  (٢) في 

قد  تكون  لنية  إال  أحد  يصوم  أن  أحب  ال  مالك :  وقال  الشرع :  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 
بدا  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  الصوم.  سرق  شأنه  من  رجالً  إال  نافلة  صوم  في  الليل  من  ثبتت 
ويجزيه  يجزه  لم  الشـمس  تزول  ما  بعد  صام  وإذا  فأجزاه،  الصوم  على  فعزم  النهار  بنصف  له 

التطوع. 
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هذا  يخرج  وال  هذا،  نحو  أو  صيامًا»(١)  اليوم  ذلك  يمر  أنه  لهم  أظهر  الطعام  من 
وال  دينًا،  لذلك  اعتقاد  غير  على  التعبد  لمعنى  ذلك  فعل  وإن  األحكام،  معنى  في 

بأسًا(٢). عليه  ذلك  في  لـي  يتبّين  لم  المسلمين  لرأي  مخالفة  بذلك  يريد 

األسير : صوم  باب ١٣ -]   (١١٦/٣ - ١١٧ [(م ١١٣١ - ١١٣٣، 
في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ١١٣١]  [* ش] : 
شـهر  أصاب  إذا  يقولـون :  ثور  وأبـو  والشـافعي،  مالك،  فـكان  األسـير؛  صـوم 
أصحاب  قال  وكذلك  قبله.  صام  إن  يجزيه  وال  يجزيه،  بعده  شهرًا  أو  الصوم(٣)، 

رمضان. شهر  صام  بما(٤)  قصد  إذا  الرأي 
وشـبه  يجزيه(٥)،  ذلك  إن  وهو :  ثانيًا،  قوالً  ثـور  وأبو  الشـافعي،  حكى  وقـد 
الرأي  أصحاب  عند  ذلك  يجزيه  وال  القبلـة.  وخطأ  عرفة،  بخطأ  الشـافعي  ذلك 

قبله. شهرًا  صام  إذا 
القضاء،  وعليه  يعلم،  حتى  بحال  يجزيه  ال  ذلك  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

صالح. الحسن بن  قول  هذا 
في  ذلك  يجزه  لم  تطوع  أنه  على  رمضان  شهر  األسير  صام  وإذا  [م ١١٣٢] 

يجزيه./٤١/ الرأي :  أصحاب  وقال  وأحمد.  الشافعي،  قول 

طعام،  عندكم  قـال :  هل  َعَليَّ  دخل  إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قالت :  عائشـة  عن  أبـو داود  (١) روى 
لنا  أُهدي  رسول اهللا  يا  فقلنا :  آخر  يومًا  علينا  َفَدخل  َوِكيٌع :  َزاَد  صائم.  قال :  إني  ال،  قلنا :  فإذا 
في  باب  أبي داود،  (سـنن  وأفطر  صائمًا  َفأصَبَح  طلحة :  قال  فقال :  أَْدنِيه،  لك  فحبسـناه  َحْيس 

 .(٣٢٩/٢ رقم ٢٤٥٥،  ـ ،  الصيام  في  النية  ـ  ذلك  في  الرخصة 
 .٤٧/٢٠ - ٤٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

رمضان.  شهر  الشرع :  بيان  (٣) في 
رمضان.  شهر  صيام  به  ..قصد  الشرع :  بيان  (٤) في 

إلخ.  وشبه..  قبله.  صام  وإن  يجزيه  الصوم  ذلك  إن  الشرع :  بيان  (٥) في 
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في  والكفارة  القضاء  فعليه  يأكل  ولم  صومه  في  الفطر  نوى  وإذا  [م ١١٣٣] 
أن  قبل  الصوم  نـوى  فإن  القضاء،  عليـه  الرأي :  أصحـاب  وقال  أبي ثـور.  قـول 

يجزيه. النهار  ينتصف 
مذهب  شـبه  فهذا  الفطـر.  علـى  عزم  إذا  الصـوم  أفسـد  قـد  أحمـد :  وقـال 

الشافعي.
عمي  إذا  األسير  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
هالل  معرفة  على  داللة  يجد  ال  حيث  الشرك  أرض  في  وكان  الشهور،  عدة  عليه 
له،  التحري  معنى  على  وصومه  رمضان  لشـهر  التحري  عليه  إن  رمضان :  شـهر 
ثم  التحري  في  رمضان  شهر  أنه  على  شهرًا  وصام  تحرى  فإن  إهماله،  له  وليس 

صومه. تم  قد  أنه  إال  اختالفًا  ذلك  في  أعلم  فال  رمضان  شهر  أنه  معه  صح 
بعض  ففي  هو  أنه  على  بعده  صام  وإنما  رمضان  شهر  فاته  أنه  معه  صح  وإن 
يصومه  أن  عليه  يقدر  وال  البدل،  من  يلزمه(١)  ما  صام  قد  ألنه  يجزيه؛  إنه  القول : 

حال. على  بعينه 
على  يصمه  ولـم  بعينه،  هـو  يعتقده  لـم  ألنه  البـدل؛  عليه  قـال :  مـن  وقـال 
ـ عندي ـ  يشبه  وال  علمه.  إذا  ذلك  لصحة  االعتقاد  معنى  في  البدل  فعليه  وجهه، 
إنه  قولهم :  في  ذلك  يشبه  وال  رمضان،  قبل  ذلك  وافق  إذا  يجزيه  إنه  قولهم :  في 

القبلة. معنى  يجزيه 
بخطأ  تحرى  وقد  القبلة  خطأ  وأما  بذلك.  عنى  ما  أعرف  فال  عرفة  خطأ  وأما 
عند  له  التأديـة  عليه  اهللا  أوجـب  الـذي  فرضه  موضـع  فذلـك  فأخطأهـا،  القبلـة 
عدم  عليه  اهللا  أثبت  وقد  بـه،  اهللا  خاطبه  الذي  اليوم  غير  وهذا  الصـالة،  حضـور 

البدل.  من  يلزمه  ال  ما  الصواب :  (١) لعل 
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الصالة  في  كذلك  ليس  أخر،  أيام  من   /٤٢/ عدة  سفر  أو  مرض  من  له  الصوم 
فلو  عرفة  وأمـا  عليه،  كانـت  بوجه  أداها  أعـدم  من  ألن  ــنَّة؛  والسُّ الكتـاب  فـي 
أصحابنا؛  قول  في  ـ عندي ـ  يخرج  لكان  عرفة  غير  فـي  فوقف  مخطئ  أخطأهـا 
قول  معاني  في  ذلك  ينفعه  يكن  لم  قصده  في  عرفة  أراد  ولو  له،  حج  ال  ألنه(١) 

واهللا أعلم. أصحابنا، 
الصواب  معنى(٢)  غير  معنى  على  عرفة  يوم  غير  في  بعرفة  وقف  أراد  كان  وإن 
الشـهر  هذا  صوم  يتحرى  أن  الشـهر  عدة  عليه  غمي  الذي  لهـذا  ويعجبنـي  فيـه، 
صائمًا  كان  وإال  هو  كان  فإن  رمضان،  شهر  صيام  من  أنه  على  إليه  يقصد  الذي 
ذلك  في  لـي  يبين  فال  فاته  قد  أو  هو،  فوافقه  ذلك  فعل  فإن  بدله،  من  يلزمه  عما 
تحري  له  يعجبني  وال  أصحابنا،  قول  معاني  في  يخرج  أجزاه  قد  أنه  إال  اختالف 

الغيب(٣). يشبه  هذا  ألن  القطع؛  على  الشهر 

رمضان : من  أنه  على  الشك  يوم  صوم  باب ١٤ -]   (١١٧/٣ [(م ١١٣٤، 
أول  بالهالل  علم  ثم  الشك  يوم  أصبح  وإذا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
نواه  إذا  الرأي  وأصحاب  واألوزاعي،  الشافعي(٤)،  قول  في  أجزأه  آخره  أو  النهار 
وعمر بن  عطـاء،  عـن  ذلك  وروي  رمضـان.  شـهر  مـن  أنـه  ووافـق  الليـل  مـن 
أبي عبد الرحمن،  وربيعة بن  أبي سليمان،  حماد بن  وقال  والحسن.  عبد العزيز، 
اإلعادة.  وعليه  [ذلك]،  يجزيه  ال  صالح :  والحسـن بن  أبي ليلى،  وابن  ومالك، 

صحيح. مالك  وقول  يجزيه.  مرة :  قال  وقد  يجزيه].  [ال  الشافعي :  وقال 

إنه.  الصواب :  (١) لعل 
فيه).  الصواب  حكم  معنى  غير  على  نسخة :  (في  الشرع :  بيان  هامش  (٢) في 

 .٤١/٢٠ - ٤٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
الثوري.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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يوم  صام  إذا  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
يصح  حجة  معنى  غير  على  صامه  فقد  رمضان  شهر  من  كان  إن  أنه  على  الشك 
ألن  حال؛  على  يجزيـه  ال  إنه  القول :  بعـض  ففي  التحري؛  على  هو  وإنمـا  لـه، 
غياب  عند  التحري  وإنما  ودركه،  به  العلم  ثبوت  عند  بالشـك  يؤدى  ال  الفرض 

العلم. أحكام 
قبل  النهار  أول  فـي  رمضان  شـهر  من  أنه  صح  إن  إنه  القـول :  بعـض  وفـي 
يجزه  لم  الشـمس  وزالت  النهار  انتصف  حتى  معه  يصح  لم  وإن  أجزأه،  الزوال 

/٨١/ القول.  بعض  في 
ذلك  في  كان  مـا  الليل  قبل  ذلـك  صح  إذا  يجزيه  إنـه  القـول :  بعـض  وفـي 
يجزه  لم  الشـك  على  صامه  وقد  اليوم  ذلك  انقضى  حتـى  يصح  لم  فـإن  اليـوم، 
إذا  يجزيه  ال  أنه  اختالفًا  هذا  في  أعلم  وال  اليوم،  لذلك  الزمه  عن  الصوم  ذلك 

اليوم. ذلك  في  يصح  لم 
تدرك  ما  موضـع  في  يجزيـه  ال  أنه  ـ عنـدي ـ  األحـكام  معانـي  وأصـح 
صحة  موضع  عن  وغـاب  التحري  ينفعه  مـا  موضع  فـي  كان  وإن  األحـكام، 
قد  أنه  ذلـك  فصّح  التحري  علـى  قضاه  ذلـك  صحة  عليـه  وغمـي  األحـكام 
بعد  أو  اليوم  انقضـاء  بعد  صح  ولـو(١)  له،  جائز  أنـه  ـ عندي ـ  ثبـت  صامـه؛ 
لبعض  التحري  معنى  لـه  ثبت  وقد  الصوم  وافق  قـد  كان  إذا  الشـهر،  انقضـاء 

كله(٢). الشهر  أو  الشهر 

موجود  غير  (شهر)  كلمة  بعد  وما  ـ  والشهر.  اليوم  ذلك  انقضاء  بعد  يصح  ولم  المصنف :  (١) في 
المصنف ـ.  في 

 .٦٠/٧ - ٦١ المصنف،  الكندي :   .٨١/٢٠ - ٨٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الطعام  فيـه  يحـرم  الـذي  الوقـت  بـاب ١٥ -]   (١١٧/٣ - ١١٨ [(م ١١٣٥، 
الصيام : يريد  من  على  والشراب 

وأبو  والشافعي،  مالك،  كان  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
الفجر  اعتـراض  عند  والشـراب  الطعام  يحرم  يقولون :  الـرأي  وأصحـاب  ثـور، 
وبه  عباس،  وابن  الخطاب،  عمر بن  عن  القول  هذا  وروينا  األفـق(١).  في  اآلخـر 

نقول. وكذلك  األمصار.  علماء  العلم]  [أهل  وعوام  عطاء،  قال 
اآلن  الفجر(٢) :  صلى  حيـن  قال  أنه  علّي  عن  وروينا  ثانٍ،  قـوٌل  الباب  وفـي 
طلع  لما  أنه  حذيفة  عن  وروي  األسـود.  الخيط  من  األبيض  الخيط  يتبيـن  حيـن 

مسعود. عبداهللا بن  عن  ذلك  معنى  وروي  صلى،  ثم  تسّحر  الفجر 
الفجر  يعدون  كانوا  إنما  فجركم،  الفجـر  يعدون  يكونوا  لم  مسـروق :  وقال 
غير  من  قال  ثم  القول،  إلى  يميل  إسـحاق  وكان(٣)  والطرق.  البيوت  يمأل  الذي 
على  قضاء  وال  قال :  بّينا،  الذي  الوقت  في  الرخصة  تأولوا  الذين  علـى  يظـن  أن 

كفارة. وال  الرخصة  من  بينا  الذي  الوقت  في  أكل  من 
األول :  القول  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
حرام  الصيام  في  كان  مـا  وجميع  والشـرب،  األكل،  ومنع  الصيـام،  وجـوب  إن 
الفجر  طلوع  وهو  األسـود،  الخيط  من  األبيض  الخيط  تبين  إذا  كله  ذلك  يجب 
اختالفًا،  ذلك  في  بينهم  أعلم  وال  الليل،  وانقضاء  النهـار  دخول  به  يجب  الـذي 

  J  I  /٩٨/  H    G   F   E   D   C  ﴿ وتعالى :  تبـارك  قوله  وهـو 
(البقرة : ١٨٧).  ﴾ T   S    R   Q      P   ON   M      L   K

السماء.  أفق  في  الشرع :  بيان  (١) في 
األسود.  الخيط  من  األبيض  الخيط  لكم  تبّين  األخير  الفجر  صلى  حين  الشرع :  بيان  (٢) في 

غير  من  قال :  من  قال  ثم  األول.  القول  إلى  يميل  راهويه  إسحاق بن  وكذلك  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  قضاء..  وال  بينا  الذي  الوقت  في  الرخصة  تأولوا  الذين  على  يطعن  أن 
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معاني  في  صبحًا  يعـد  ال  إنه  األول :  الصبح  في  القـول  معنى  يخـرج  وإنمـا 
الصبح  مـن  لقربه  صبحـًا  سـمي  إنما  بصبـح،  ذلـك  وليـس  والصـوم،  الصـالة 
فذلك  الكذاب،  الفجر  تسـميه  العرب  بعض  إن  قيل :  الذي  وهو  له،  والشـتباهه 
فال  النهار  من  هو  الذي  الصبح  وإنما  الصوم،  وال  الصالة  به  تجب  بصبح  ليس 

الصوم(١). معنى  وفي  االختالف  معنى  ـ عندي ـ  فيه  يجوز 

الفجر : طلوع  في  يشك  اآلكل  باب ١٦ -]   (١١٨/٣ - ١١٩ [(م ١١٣٦، 
طلوع  في  يشـك  وهو  أكل  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
قول  هذا  الفجر.  طلوع  يوقن  حتى  مباح  والشـرب  األكل  طائفة :  فقالت  الفجر؛ 
وروي  الرأي.  وأصحاب  ثـور،  وأبو  وأحمد،  واألوزاعي،  وعطـاء،  عباس،  ابـن 

عمر. وابن  الصديق،  أبي بكر  عن  ذلك  معنى 
قضاه،  فقد  عليه  كان  فإن  يومًا]،  قضى  أكل  إن  [قال :  يقضي،  مالك :  وقـال 

اهللا. شاء  إن  أجزأه(٢)  فقد  وإال 
صحيح(٣). األول  القول  أبو بكر :  قال 

األول :  القول  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الصبح./٩٩/ في  يشك  وال  يصبح،  حتى  ويشرب  يأكل  أن  للصائم  إن 

حتى  آكل  [السـائل] :  فقال  ذلك  عن  سـئل  وقد  عباس،  ابن  عـن  قيل  وقـد 
يكون  ال  اإلطالق  معنى  يكون  أن  وينبغي  تشـك(٤).  ال  حتى  كل  فقال :  أشـك؟ 

 .٩٨/٢١ - ٩٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الشرع. بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  أخبر.  اإلشراف :  (٢) في 

أصح.  الشرع :  بيان  (٣) في 
السحور  عن  يسأله  عباس  ابن  إلى  رجل  جاء  قال :  مسلم  أبي الضحى  عن  أبي شيبة  ابن  (٤) روى 
ُكْل  شيئًا؛  يقول  ال  هذا  إن  عباس :  ابن  له  فقال  تشك،  ال  حتى  كل  جلسائه :  من  رجل  له  =فقال 
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بالصبح،  له  علم  ال  مـن  وأما  عارفًا.  به  كان  ومـن  الصبح  معرفة  خصـه  مـن  إال 
الذي  الصبح  يرى  أن  بعد  يأكل  أن  بحجة  له  ليس  هذا  يعرف  وال  يصبح،  ومتى 

. ـ عندي ـ  جهله  يسع  ال  ما  وهذا  هو،  جهله  ولو  عرفه،  من  عند  صبح  هو 
ذلك  يعرف  لم  فإن  الصبح،  في  األكل  عن  اإلمسـاك  ذلك  جهل  من  وعلى 

ذلك(١). من  يريبه  ال  ما  إلى  يريبه  ما  يدع  أن  االحتياط  معنى  لزمه 

علم : ثم  الفجر  بطلوع  يعلم  ال  وهو  أكل  من  باب ١٧ -]   (١١٩/٣ [(م ١١٣٧، 
بطلوع  يعلم  ال  وهـو  أكل  فيمن  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
هذا  روي  مكانـه،  يومًا  ويقضي  صومـه  يتم  طائفة :  فقالـت  به؛  علـم  ثـم  الفجـر 
والثوري،  مالـك،  قـال  وبه  جبيـر،  وسـعيد بن  سـيرين،  محمد بـن  عـن  القـول 
و  الرأي.  وأصحاب  ثـور]،  [وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعـي، 
عليه.  قضاء  ال  قالـوا :  أنهم  الزبير  وعروة بن  وعطـاء،  مجاهد،  عن  روينـا  [قـد] 

/١٠٠/ يقضيه.  أن  إلينا  وأحب  عليه،  قضاء  ال  قال :  أنه  إسحاق  عن  وحكي 
كل  أكل  والناسـي  ألنه  ناسـيًا؛  أكل  من  بمنزلة  القول  بهذا  قال  من(٢)  وجعل 

مباح. له  عنده  واألكل  منهما،  واحد 
من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 

االختالف.
معـه  يصبـح  أن  قبـل  أو  الصبـح،  يـرى  ال  وهـو  شـرب  أو  اآلكل  أكل  وإذا 

في  يشـك  الرجل  في  باب  الصيام،  كتاب  أبي شـيبة،  ابن  (مصنف  تشـك  ال  حتى  شـككت  ما 
.(٢٨٧/٢ رقم ٩٠٥٧،  ال،  أم  طلع  الفجر 

 .٩٩/٢١ - ١٠٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  بمنزلة..  ذلك  القول  هذا  جعل  من  وجعل  الشرع :  بيان  (٢) في 

=
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الصبح؛  في  أكل  أنه  صح  ثم  عذر  فيه  يكون  لمعنى  أو  الصبح،  في  لغيبته  الصبح 
عليه. بدل  ال  قال :  من  وقال  يومه.  بدل  عليه  قال :  من  فقال 

يحسـن  وقد  أكله.  لصحة  البدل  معنى  على  يخرج  قولهم  معاني  أكثر  ولعل 
النهار. معه(١)  يصبح  حتى  الحكم  معنى  في  الليل  في  ألنه  عليه؛  بدل  أال 

وخائف  بصومه،  مخاطر  وهو  أكل  إن  إنه  قولهم :  بعض  في  يخرج  أنه  وأحسب 
ما  بدل  عليه  أن  الصبح؛  في  كان  أنه  ذلك  بعد  له  فتبين  الصبح  يدركه  أن  نفسه  على 

يومه(٢). بدل  فعليه  له  فتبين  صومه  على  آمنًا  كان  وإن  صومه،  من  مضى 

الشـمس  أن  يرى  وهو  أفطر  مـن  بـاب ١٨ -]   (١١٩/٣ - ١٢٠ [(م ١١٣٨، 
غابت : تكن  ولم  غائبة 

أن  يرى  وهو  أفطر  فيمن  العلم  أهل  اختلف  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
مكانه،  يومًا  يقضي  العلم :  أهل  من  كثير  فقال  غابت؛  تكن  ولم  غابت  الشـمس 
أبي رباح،  عطاء بن  قال  وبه  أبي سفيان،  ومعاوية بن  عباس،  ابن  عن  هذا(٣)  روي 
وأحمد،  والشـافعي،  والثوري،  ومالك،  والزهري،  ومجاهد،  جبير،  وسـعيد بن 
يقوالن :  وإسحاق  البصري،  الحسـن  وكان  الرأي./١٠١/  وأصحاب  ثور،  وأبو 
يومًا.  يقضي  قال :  [أنه]  عمر  عن  روينا  وقد  الناسي.  بمنزلة  [هو]   عليه،  قضاء  ال 

يقضي. ال  قال :  أنه  عنه  وروينا 
ـ عندي ـ  يشبه  مما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

يقضي. إنه  قولهم :  من  أعلم  وال  يومه.  بدل  عليه  إن  هذا :  في  االتفاق  معنى 

النهار.  يصح  حتى  المصنف :  (١) في 
 .٧٧/٧ المصنف،  الكندي :   .١٠٠/٢١ - ١٠١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ذلك.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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الليل،  في  أنه  أكل  وفيمن  هذا  في  عندكم  الفرق  وما  عليه،  بدل  ال  إنه  وقيل : 
الليل،  دخول  معه  يصح  حتى  النهار  أحكام  في  هذا  أن  أصبح،  قد  أنه  معه  صح  ثم 
على  هذا  ـ عندي ـ  يخرج  وال  النهـار.  دخول  معه  حتى  الليل  أحكام  فـي  واآلخـر 
في  النسيان  معنى  الخطأ  معنى  يشـبه  وقد  الخطأ،  وجه  على  ولكنه  النسـيان،  معنى 
ـ عندي ـ  يبعد  وال  الفعل،  إلزام  معنا  يشـبه  وال  الفاعل،  عن  اإلثم  إزالة  في  أشـياء 
اإلثم(١). إزالة  معنى  ثبت  إذا  االختالف  معنى  من  قالوا  ما  معنى  أشبه  هذا  في  حال 

السحور : باب ١٩ -]   (١٢٠/٣ [(م ١١٣٩، 
قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
فرض. أمر  ال  ندب،  أمر  [هذا]  أبو بكر :  قال  بركة».  السحور  في  فإن   «تسحروا 

إثم  وال  مسـتحب،  إليه  مندوب  ذلـك  أن  على  أجمعـوا  وقـد(٢)  [م ١١٣٩] 
تركه. من  على 

من  قال  ما  نحـو  أصحابنا  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وإذا  للصوم،  النية  لتجديد  القول  معنى  على  عندهم  وذلك  السحور،  اسـتحباب 

شرب. وال  أكل  بغير  النية  تجديد  أجزأ  ذلك  معنى  ثبت 
تقويته  كان(٣)  الصوم  على  به  يتقوى  مما  السحور  بأن  نفسه  يعرف  كان  ومن 
السـحور  يضّره  أنه  نفسـه  يعرف  كان  ومن  الفضائل،  من  الصوم  من  الالزم  على 
تختلف  ذلك  في  والناس  الفضائـل،  من  نفسـه  على  المضّرة  إدخال  له  يكن  لـم 

أحوالهم(٤).

 .١٠١/٢١ - ١٠٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
تركه.  من  على  مأثم  وال  أجمعوا...  القول  ذلك  وعلى  الشرع :  بيان  (٢) في 

أثبتناه.  ما  الصواب  أن  والظاهر  وكان.  األصل :  (٣) في 
 .٧٣/٢١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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يفطر  مـا  جمـاع  أبـواب  بـاب ٢٠ -]   (١٢٠/٣ - ١٢٢ [(م ١١٤٠ - ١١٤٦، 
في  الصوم  نهار  في  عامدًا  جامـع  من  عامدًا.  اسـتقاء  ((من  يفطر  ال  وما  الصائـم 

الصوم)) : نهار  في  جامع  من  على  تجب  التي  الكفارة  رمضان.  شهر 
حرم  اهللا 8  أن  العلم  أهل  يختلف  لم  أبو بكر :)  (قال  [م ١١٤٠]  [* ش] : 

والشرب. واألكل،  الجماع،  وهو  الرفث،  الصوم  نهار  في  الصائم  على 
[عامدًا]  الصوم  نهار  في  استقاء  من  أن  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ١١٤١] 

القضاء. عليه 
الكفارة  وجوب  على  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتة  األخبار  ودلـت  [م ١١٤٢] 

عامدًا. رمضان  شهر  من  الصوم  نهار  في  جامع  من  على 
في  إال  ذكر،  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
قولهم :  معنى  في  يخرج  فال  القيء  يقيء  معنى  يعني  كان  فإن  اسـتقاء،  من  قوله 
من  عليه  يرجع  فلم  تقيأ  إذا  فيه  يختلف  مما  هو  بل  صومه،  فسـاد  على  يتفق  إنه 
وأصح  عليه.  بدل  ال  قال :  من  وقال  يومه.  بدل  عليه  قال :  من  فقال  شـيء؛  فيه 

يدخل. وال  يخرج  القيء  ألن  عليه؛  بدل  ال  إنه  قولهم :  في  ـ عندي ـ  المعنى 
عليه،  برجعته  الغلبة  معنى  على  شـيء  فيه  من  عليه  فرجع  فقاء  تقيأ  إن  وأما 
ذلك  في  أعلم  وال  يومه،  بدل  عليه   /٢٦٥/ أنه  فمعي  تقيأ؛  األصل  في  كان  وقد 
فرجع  القيء  أنزعـه  وإن  فيه.  لنفسـه  عرض  الذي  فعله  من  ذلـك  ألن  اختالفـًا؛ 
اختالفًا. ذلك  في  أعلم  وال  عليه،  بدل  فال  ذلك  على  مغلوبًا  شيء  فيه  من  عليه 

أعلم(٢). فاهللا  هذا  غير  االستقاء  معنى(١)  كان  وإن 

بمعنى.  األصل :  (١) في 
 .٢٦٥/٢٠ - ٢٦٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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عن  القـول  هـذا  روينـا  القضـاء،  عليـه  طائفـة :  فقالـت  فقالـت(١)  [* ش] : 
القضاء  مع  عليه  طائفة  وأوجبت  وقتادة.  والنخعي،  والشـعبي،  جبير،  سـعيد بن 
وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  ومالك،  أبي رباح،  عطاء بن  قال  كذلك  الكفارة، 

وصاحباه(٢). والنعمان، 
رمضان(٣)  فـي  أهلـه  أصاب  الــذي  كّفــر  إن  وهـو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
وإن  بهما،  كّفر  التـي  الشـهرين  صيـام  فـي  يومه  صيام  دخل  شـهرين  فصـام 
عطـاء  وبقـول  األوزاعـي.  قـول  هـذا  يومـًا،  صـام  إطعـام  أو  بعتـق،  كّفـر 

نقول./١١٧/
الصوم؛  نهار  في  جامع  من  على  تجب  التي  الكفارة  في  واختلفوا   [١١٤٣]
يسـتطع  لم  فإن  متتابعين،  شـهرين  صام  يجد  لم  فإن  رقبة،  يعتق  طائفة :  فقالـت 
وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي،  الثوري،  سفيان  قول  هذا  مسكينًا،  ستين  أطعم(٤) 

وصاحبيه. والنعمان،  ثور،  وأبي 
[ذلك  الصدقة،  أو  شهرين،  صوم  أو  رقبة،  عتق  بين  مخير  هو  طائفة :  وقالت 
أحب  اإلطعام  قال :  أنه  عنه  وحكي  مالك.  قال  هكـذا  أفطر،  يوم  كل  في  عليـه] 

والصيام. العتق  من  إلّي 

في  جامع  من  على  يجب  فيما  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :  كتاب  من  الشـرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  فقالت..  رمضان؛  شهر  في  الصوم  نهار 

وصاحباه  أبو حنيفة  هنا  ها  النعمان  أن  وأحسـب  المصنف :  قال  ..وصاحباه.  الشـرع :  بيان  (٢) في 
الحسن.  ومحمد بن  أبو يوسف 

الذي  الشهر  صيام  في  يومه  صيام  دخل  شهرين  بصيام  رمضان  شهر  في  .أهله  الشرع :  بيان  (٣) في 
وبقول  أبو بكر :  قـال  األوزاعي.  قول  هذا  يوم  صيام  إطعـام  أو  رقبة  بعتق  كّفـر  وإن  بهـا،  كّفـر 

نقول.  عطاء 
فإطعام.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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عشـرين  إطعام  أو  بدنة،  هدي  أو  رقبة،  عتق  عليـه  البصري :  الحسـن  وقـال 
مسكينًا. أربعين(١)  صاعًا 

قال  وكذلك  مدًا.  مسـكين  كل  يطعم(٢)  أطعم  إذا  مالـك :  وقـال  [م ١١٤٤] 
إلّي. أحب  وصاع(٣)  ونصف  مد،  يجزي  أن  أرجو  أبو ثور :  وقال  الشافعي. 

أهل  بعض  قاله  قول  هذا  مدين،  مسكين  كل  يطعم  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
العلم.

مدًا. مسكين  كل  يطعم  أن  يجزي  أبو بكر :  قال 
االتفاق  معنـى  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معانـي  من  يخـرج  أبو سـعيد :  قـال 
متعمدًا  جامع  أو  شرب،  أو  رمضان،  شهر  في  أكل  من  على  الكفارة  معنى  ثبوت 
الكفارة  معنى  بثبوت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  جاء  قد  ذلك  يشـبه  ما  ولعل  عذر،  غير  مـن 

ذلك(٤)./١١٨/ في 

ألربعين.  الشرع :  بيان  (١) في 
اإلشراف.  كتاب  في  موجودة  غير  (يطعم)  (٢) كلمة 

صاع.  ونصف  الشرع :  بيان  (٣) في 
على  رمضان  في  رجل  أفطر  قال :  أبي هريرة  عن  ومسـلم  ـ  له  واللفظ  ـ  حبيب  الربيع بن  (٤) روى 
ستين  إطعام  أو  متتابعين  شـهرين  صيام  أو  رقبة  بعتق  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأمره  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عهد 
إلخ،  الصائم..  يفطر  ما  باب  الصوم،  كتاب  الربيع،  (مسـند  ذلك  يسـتطيع  ما  قدر  على  مسـكينًا 
إلخ،  رمضان..  نهار  في  الجماع  تحريـم  تغليظ  باب  الصيام،  كتاب  مسـلم،  صحيح  رقـم ٣١٦. 
بينما  قال :  وغيره  أبي هريرة  عن  ومسلم  ـ  له  واللفظ  ـ  البخاري  وروى   .(٧٨٢/٢ رقم ١١١١، 
قال :  لك؟  قـال :  ما  َهَلْكت،  رسـول اهللا  يا  فقال :  رجل  جـاءه  إذ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عنـد  جلـوس  نحـن 
قال :  فهل  ال،  قال :  تعتقها؟  رقبة  تجد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  هل  فقال  صائم،  وأنا  امرأتي  على  وقعت 
ال،  قال :  مسكينًا؟  ستين  إطعام  تجد  فقال :  فهل  ال،  قال :  متتابعين؟  شـهرين  تصوم  أن  تسـتطيع 
قال :  المكتل.  َوالَعَرق  َتْمر.  فيه  بَِعَرق  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أُتِي  ذلك  على  نحن  فبينا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فمكث  قال : 
رسـول اهللا  يا  مني  أفقر  أعلى  الرجل :  فقال  به،  فتصدق  هذا  قال :  خذ  أنا،  فقال :  السـائل؟  =أين 
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قولهم :  أكثر  عليه  ما  وأشـبه  الكفارة،  معنى  في  قولهم  يختلف  أنـه  وعنـدي 
سـتين  إطعام  أو  متتابعين،  شـهرين  صيـام  أو  رقبة،  عتـق  ذلـك  فـي  الكفـارة  إن 

فقيرًا. أو  غنيًا  كان  المكفر،  ذلك  في  مخير  مسكينًا، 
ومن  صومه،  من  مضى  ما  وبدل  الكفـارة  هذه  عليه  إن  قولهم :  بعض  وفـي 
إن  قولهم :  بعض  وفـي  أيامه(١).  عدد  من  مضى  لمـا  فيه  أفطر  الذي  ذلـك  يومـه 

بها. يكفر  التي  الكفارة  من  ذلك  ليومه  شهرًا  عليه 
قوله :  معنى  يخرج  صومه  من  مضى  لما  البدل  إلى  يذهب  الـذي  أن  ومعـي 
ويتم  مضى  ما  عليه  يفسد  فإنما  حالها،  على  فريضة  رمضان  شهر  من  يوم  كل  إن 
لشـهره  كله  صيامه  بذلك  يفسـد  الشـهر  صيام  عليه  إن  يقول :  والذي  بقي.  ما  له 
فيمن  قولهم  معاني  في  يخرج  وهذا  واحدة،  فريضة  واحـد  كيوم  ألنه  ذلك؛  فـي 

واحدًا. يومًا  ذلك  أتى 
ينظر  وال  شـهر،  صوم  الكفارة  من  يجزيه  إنه  قولهم :  بعض  في  يخرج  وقد 
صوم  يجزيه  فقال :  رمضـان،  شـهر  من  يوم  آخر  في  كان  ولو  كان،  يـوم  أي  فـي 
ثبت  وإذا  صيام.  هو  وإنما  عتق،  وال  اإلطعام  عنه  يجزيه  وال  ذلك،  ليومه  شـهر 
في  اليوم  هذا  يكون  أن  يمكن  قد  ألنه  البدل؛  كنحو  الكفارة  تكون  أن  أشبه  هذا 
يجزه  لم  ثم  للكفارة،  البدل  معنى  عليه  جعل  وكأنه  رمضان،  شـهر  من  يوم  آخر 
ال  أنه  عنده  يخـرج  ألنه  الصوم؛  إال  البـدل  في  يجز  لـم  كمـا  الصـوم،  إال  عنـده 

ذلك./١١٩/ من  أكثر  ولو  واإلطعام،  العتق  من  ذلك  غير  يجزيه 

بدت  حتى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فضحك  بيتي  أهل  مـن  أفقر  بيت  أهل  الَحرتين  يريد  البتيها  بين  مـا  فـواهللا 
ولم  رمضان  في  جامع  إذا  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  (صحيح  أهلك  قال :  أطعمه  ثـم  أنيابـه 

 .(٧٨١/٢ رقم ١١١١،  مسلم،  صحيح   .٦٨٤/٢ رقم ١٨٣٤،  الخ،  شيء..  له  يكن 
عليه  وقول :  صومه.  من  مضى  ما  هـذا  معنى  في  عليه  وقول :  فقيرًا.  أو  ..غنيًا  المصنـف :  (١) فـي 

يومه.  بدل 

=
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مع  البدل،  الفاعـل  علـى  إن  حكي :  مـا  نحو  قولهـم  بعض  فـي  يأتـي  وقـد 
إنه  القول :  هـذا  صاحب  مع  خـرج  البدل  فلعل  الكفـارة،  ثبـوت  علـى  اتفاقهـم 
قد  أنه  إال  العمل،  معنـى  في  القول  من  به  مصرحـًا  هذا  أعلم  وال  عليـه.  كفـارة 
الذي  الشـهر  صاحب  قول  من  معناه  ثبت  فإذا  به،  معمول  هو  فيما  ذلك  يخـرج 
أيام  من  يوم  آخر  اليوم  ذلك  كان  لو  أن  ذلك  غير  يلزمه  ولم  وبدالً،  كفارة  جعله 
كفارة  وحده  البـدل  ثبوت  يتعد  لـم  له  المعمول  بمعنـى  هذا  ثبـت  فـإذا  الشـهر، 

الشهر(١). من  مضى  ما  بدل  وهو  للفعل، 
زوجها  يطؤها  المرأة  على  يجب  فيما  واختلفـوا  (ومنـه :)  [م ١١٤٥]  [* ش] : 
وأبي  مالك،  قول  هذا  الرجل،  على  ما  مثل  [عليها]  طائفة  فقالت  رمضان؛  شهر  في 
عنها. الرجل  كفر [بها]  التي  الكفارة  تجزي  الشافعي :  وقال  الرأي.  وأصحاب  ثور، 

صحيح. مالك  قول  أبو بكر :  قال 
على  ما  مثل  المرأة  على  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أبو سعيد :  قال 
وأما  اختالفًا.  ذلك  في  أعلم  وال  بينهما،  فرق  وال  ذلك،  على  طاوعته  إذا  الرجل 
االمتناع  حـال  على  فكانـت  ذلـك  إلى  واضطرهـا  ذلـك  علـى  تسـاعده  لـم  إذا 
من  حال  في  المسـاعدة  معنى  إلى  ترجع  ولم  جامعها،  حتـى  عنه  واالضطـراب 
/١٢٠/وفي  عليها.  شـيء  ال  إنه  قولهم :  بعض  ففي  الجماع؛  أتم  حتى  أحوالها 

يومها. بدل  عليها  إن  قولهم :  بعض 
كفارة؛  إال  يكون  فال  البدل  عليها  ثبت  إذا  أنه  إال  الكفارة،  عليهـا  أعلـم  وال 
كفارة  ال(٢)  معناهـا  ويشـبه  فعل،  لما  كفارة  معنى  هو  فإنمـا  يلـزم  شـيء  كل  ألن 

مغلوبة(٣). ألنها  غيره؛  وال  ببدل  عليها 

 .١٤٤/٧ - ١٤٥ المصنف،   .[١١٧/٢٠ - ١٢٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ال.  أن  معنى  ويشبه  الصواب :  (٢) لعل 

 .١٤٧/٧ المصنف،  الكندي :   .١٢٠/٢٠ - ١٢١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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باشـر،  أو  قبل،  من  على  يجب  فيما  واختلفوا  (ومنه :)  [م ١١٤٦]  [* ش] : 
وقال  المواقع.  على  ما  عليه  يقول :  الحسـن  فكان  وأمنى؛  الَفْرج  دون  جامع  أو 
المبارك،  وابن  أنس،  مالك بـن  قال  وبه  الكفارة.  عليه  فأمنى  العـب  إذا  عطـاء : 
وأبو ثور. وقال(١) آخرون : عليه القضاء، وهكذا قال قتادة، والشافعي، وأصحاب 
الرأي. [وقال الزهري : إذا قّبل فأمنى فعليه القضاء. وكذلك قال قتادة، والثوري، 

الرأي]. وأصحاب  والشافعي، 
حجة. [الكفارة]  عليه  أوجب  من  مع  وليس  أقول،  هكذا  أبو بكر :  قال 

معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
فكان  الشـهوة،  وقضاء  النطفة  إنزال  بذلك  يريد(٢)  قبل  أو  باشـر،  إذا  إنه  االتفاق : 
المجامع؛  بمنزلة  الكفارة  معنـى  حال  في  أنه  عنه  نزع  ثم  أنزل  حتى  ذلـك  علـى 
الجماع  وليس  المجامع،  على  ما  عليه  وكان  المحجور،  األمر  إلى  بلغ  قـد  ألنـه 
الشهوة،  قضاء  إلى  البلوغ  حجرة  معنى  وإنما  الختانين،  اتقاء  حجرة  إنما  هنا  ها 
ألنه  الحجر؛  معنى  في  به  الجماع  لمعنى  مشبهًا  كان  ذلك  إلى  وصل  شيء  وبأي 

ذلك. إلى  شيء  منه  كان  وإن  مثله،  فهو  الشيء  أشبه  ما 
الشـهوة  قضاء  بمعنى  يريد  ذلـك  من  أراد  لعلـه  المصنـف :   /١٢١/ قـال  ـ 
التي  الشـهوة  معنى  عليه  فتزايد  نيته  عن  ورجع  ذلك  من  نزع  ثم  النطفـة،  وإنـزال 
قولهم :  معاني  في  فيخرج  ـ(٣)،  الدافق  الماء  أنزل  أن  إلى  نفسـه  على  استشـعرها 
الكفارة  ثبوت  بمعنى  األول  مثل  مثله  وليس  صومه،  من  مضى  ما  بـدل  عليـه  إن 

والحجر.

إلخ.  والشافعي..  الثوري،  وسفيان  قتادة،  راهويه....  وإسحاق بن  ثور،  ..وأبو  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  بذلك..  يستزيد  أو  قبل  ..أو  الشرع :  بيان  (٢) في 

واهللا أعلم.  أبي سعيد،  تعليق  من  ليست  الدافق)  الماء  المصنف..أنزل  (قال  العبارة  أن  (٣) الظاهر 
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ذلك  في  له  عرضت  لشهوة  أو  لها،  لمحبة  لزوجته  تعرضه  كان  إن  وكذلك 
إلى  ذلك  على  وكان  بذلك،  الشهوة  قضاء  وال  النطفة  إنزال  يريد  ال  أنه  إال  منها، 
نزع  وإن  صومه.  مـن  مضى  ما  بدل  ـ  هـذا  في  قولهم  فـي  ـ  عليـه  كان  أنـزل  أن 
قيل :  قد  أنه  فمعي  أنـزل  حتى  الشـهوة  عليه  فزادت  النية  تلك  عن  ورجع  ذلـك 
الماء،  إمسـاك  يمكنه  ال  بحال  صار  حتى  فيه  كان  ما  ترك  إذا  يومه  بـدل  [عليـه] 
حصل  ما  بعد  كانت  إنما  تلك  رجعتـه  ألن  ؛  ـ عندي ـ  عذر  ذلك  في  لـه  فليـس 
النطفة  إنزال  يريد  كان  الذي  في  جميعا  الوجهين  في  ذلك  ومعي  إرادته.  معنى  له 
بذلك  فعليه  الشهوة  لمعنى  كان  والذي  الكفارة،  وثبوت  الجماع  معنى  بحصول 

هذه(١). رجعته  ـ عندي ـ  تنفعه  وال  مضى  لما  البدل 

أمنى : حتى  المرأة  إلى  الّنظر  رّدد  من  باب ٢١ -]   (١٢٢/٣ - ١٢٣ [(م ١١٤٧، 
يردد  المرأة  إلى  الناظر  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  الكتاب،  (مـن  [* ش] : 
وأبو  والشـافعي،  الثوري،  وسـفيان  زيد،  جابر بن  فإن(٢)  يمني؛  حتى  إليها  النظر 
عليه  عطاء :  وقـال  كفارة.  وال  عليـه  قضاء  ال  يقولـون :  الرأي  وأصحـاب  ثـور، 
شهر  في  غشي(٣)  الذي  بمنزلة  هو  قال :  أنه  البصري  الحسن  عن  وروينا  القضاء. 

مالك. قال  وكذلك  رمضان. 
صالح.  الحسـن بن  قول  هذا  الظهار،  كفارة  عليه  إن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 

عليه. كفارة  وال  القضاء،  فعليه  النظر(٤)  يتابع  لم  إن  مالك :  وقال 
حسنًا./١٢٢/ كان  يومًا  فصام  احتاط  ولو  عليه،  شيء  ال  أبو بكر :  قال 

 .١٤٧/٧ - ١٤٨ المصنف،  الكندي :   .١٢١/٢٠ - ١٢٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فكان.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

والمصنف.  الشرع  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  عليه.  غشى  اإلشراف :  كتاب  (٣) في 
النظر.  في  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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بمنزلة  إنه  النظر :  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ذلك  على  يزل  فلم  النطفة،  وإنزال  الشهوة  قضاء  لمعنى  إليها  نظره  كان  فإن  المس، 
الوطء.  بمعنى  عليه  محجور  موضع  وهذا  المجامع،  على  ما  عليه  كان  أمنى  أن  إلى 
أن  إلى  النطفة  إنزال  يريد  ال  أنه  إال  والشهوة،  المحبة  لمعنى  النظر  كان  إن  وكذلك 
ذلك  لغير  كان  وإن  القول.  من  مضى  فيما  ذلـك  بنحو  الماس  على  ما  فعليـه  أمنـى 
المباح  النظر  لذلك  تزيده  في  الشهوة  فحضرته  المباح،  النظر  من  شهوة  معنى  بغير 

عليه. شيء  ال  إنه  قولهم :  معاني  في  يخرج  أنه  فمعي  أمنى  أن  إلى 
سبب  من  جاءه  ألنه  ؛  ـ  (بدله)  لعله  ـ  يومه  بدل  عليه  إن  قولهم :  بعض  وفي 

نفسه. على  وّلد  ما 
في  أنه  فمعي  أنزل  حتى  الشهوة  فغلبته  منه  كان  سبب  على  مغلوبًا  كان  وإن 
التعبد  حال  وهو  منه،  المني  خـروج  بحصول  يومه  بدل  عليه  إن  قولهـم :  بعـض 
ويعجبني  عليه.  شـيء  ال  إنه  القول :  بعض  وفي  العقل.  مغلوب  وال  نائـم،  غيـر 

منه(١). ذلك  عليه  يتولد  األسباب  من  سبب  منه  يكن  لم  إذا  هذا 

فيمذي : يلمس  الصائم  باب ٢٢ -]   (١٢٣/٣ [(م ١١٤٨، 
فقالت  فيمذي؛  يلمس  الصائم  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
البصري،  الحسن  عن  القول  هذا  روي  غيره.  وال  قضاء،  من  عليه  شيء  ال  طائفة : 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  واألوزاعي،  الشافعي،  قال  وبه  والشعبي، 
/١٢٣/ [صوم].  يوم  قضاء  عليه  وأحمد :  مالك،  وقال 

عليه. شيء  ال  أبو بكر :  قال 

 .١٤٨/٧ - ١٤٩ المصنف،  الكندي :   .١٢٢/٢٠ - ١٢٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
وبعضًا  صومه.  صح(١)  وقد  عليه،  شيء  ال  قال :  بعضًا  أن  المذي  في  االختالف 

يومه. بدل  عليه  قال : 
المذي(٢). بمعنى  عليه  شيء  ال  إنه  ـ :  عندي  ـ  يخرج  فيما  القول  أكثر  في  ولعل 

رمضان : قضاء  في  جامع  من  باب ٢٣ -]   (١٢٣/٣ - ١٢٤ [(م ١١٤٩، 
في  جامع  فيمن  واختلفوا  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
عطاء،  قـول  هذا  يوم.  مـكان  يوم  عليه  طائفـة :  فقالت  رمضـان؛  شـهر  [قضـاء] 
ومن  الرأي،  وأصحـاب  ثور،  وأبي  وأحمـد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  ومالـك، 

تبعهم.
والكفارة. القضاء  عليه  قتادة :  وقال 
أقول. عطاء  قال  كما  أبو بكر :  قال 

في  المجامع  علـى  إن  أصحابنا :  قول  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
كثيرًا،  أو  كان  قليالً  البدل،  من  مضى  لما  صومه  فسـاد  عامدًا  رمضان  شـهر  بدل 

واحد. شهر  من  رمضان  شهر  في  البدل  من  لزمه  لما  صومه  استقبال  وعليه 
يفسـد  فإنما  أكثر  أو  شـهرين  عن  البدل  كان  إن  قولهم :  معاني  في  ويخـرج 
ذلك  لغير  صام  ما  بدل  عليه  يفسد  وال  الشهور(٣)،  من  له  صائم  هو  ما  بدل  عليه 

ذلك(٤). قبل  صومه  مضى  قد  كان  إذا  الشهور  من  الشهر 

وسخ.  المصنف :  (١) في 
 .١٤٩/٧ المصنف،  الكندي :   .١٢٣/٢٠ - ١٢٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

شهر.  المصنف :  (٣) في 
 .١٥١/٧ المصنف،  الكندي :   .٥٦/٢١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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من  يوم  بعد  يـوم  في  زوجته  وطـئ  مـن  بـاب ٢٤ -]   (١٢٤/٣ [(م ١١٥٠، 
رمضان : شهر 

شـهر  في  امرأته  جامع  فيمن  [واختلفـوا]  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
كفر  فإن  يكفر،  لم  ما  واحدة  كفـارة  عليه  طائفة :  فقالت  شـتى؛  أيام  في  رمضـان 
وأصحاب  واألوزاعي،  الزهـري،  قول  هذا  أخـرى،  كفارة  فعليه  فوطئ  عـاد  ثـم 
الجماع./٥٦/ في  كجوابهم  والشرب  األكل  في  الرأي  أصحاب  وجواب  الرأي. 

سـعد،  والليث بن  مالـك،  قـال  كذلك  كفـارة.  يـوم  لـكل  طائفـة :  وقالـت 
ثور(١). وأبو  والشافعي، 

مكحول. قال  وبه  كفارة.  رمضان  من  يفطر  يوم  كل  في  عليه  عطاء :  وقال 
أقول. كذلك  أبو بكر :  قال 

من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
كله(٢). االختالف 

أو  نائمـة  وهـي  توطـأ  الصائمـة  بـاب ٢٥ -]   (١٢٤/٣ - ١٢٥ [(م ١١٥١، 
مستكرهة :

مسـتكرهة؛  وهي  توطأ  المرأة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
عن  ذلك  وروي  عليها.  كفارة  وال  القضاء،  عليها  واألوزاعـي(٣) :  الثوري،  فقـال 
الكفارة  وعليه  وعليها،  والكفـارة،  القضاء  عليه  مالك :  وقال  البصـري.  الحسـن 
عليها. كفارة  وال  القضاء،  عليها  نائمة  وهي  جومعت  إذا  مالك  قول  وفي  عنها(٤). 

داود.  وأبو  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٥٦/٢١ - ٥٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الرأي.  وأصحاب  واألوزاعي،  الشرع :  بيان  (٣) في 
عنها.  الكفارة  وعليه  القضاء  عليها  مالك :  وقال  الشرع :  وبيان  وفي  اإلشراف.  في  (٤) هكذا 
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وهي  أتاها  أو  اسـتكرهها  إذا  كفارة  وال  قضاء  عليها  ليس  أبو ثـور(١) :  وقـال 
الحالتين. في  شيئًا  تفعل  لم  ألنها  نقول؛  وكذلك  نائمة. 

أعلم  ال  يوم،  بدل  أصحابنا  قـول  معنى  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
بثبوت  القول  في  منهم  االختالف  ولكن  كفارة،  هي  عليها  أعلم  وال  ذلـك،  غيـر 
لم  ألنه  عليها؛  كفارة  ال  أن  ـ عنـدي ـ  الحكم  معاني  أصح  وهو  عليـه،  كفارتهـا 

عليه(٢). فتعاقب  فعل  هي  منها  يكن 

في  تحيض  ثم  الصوم  في  تجامع  المرأة  بـاب ٢٦ -]   (١٢٥/٣ [(م ١١٥٢، 
النهار : آخر 

ثم  [الرجل]  جامعها  إذا  يقـول :  مالك  كان  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
أول  في  يفطر  الذي(٣)  وكذلك  والكفـارة.  القضاء  عليها  النهار  آخر  فـي  حاضـت 
سـعد،  الليث بن  قـال  وبه  الكفـارة.  عليـه  النهـار  آخـر  فـي  يمـرض  ثـم  النهـار 
ثور  وأبو  وإسـحاق،  أبي ليلى،  وابن  عبد العزيـز،  سـعيد بن  وقال  والماجشـون. 
أصحاب  وقال  النهـار.  آخر  [في  حاضت  ثـم  جومعت  التي  في  مالك  قـال  كمـا 
الرجل  وعلى  عليها،  كفارة  وال  القضاء،  فعليها  حاضت]  ثم  جومعت  إذا  الرأي : 

والكفارة. القضاء 
المرأة  على  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ذلك،  في  أفرق  وال  والكفارة،  القضاء  من  الرجل  على  ما  مطاوعة  كانـت  إذا 
لم  عذر  بحـدوث(٤)  يوجبها  محرمة  االسـتباحة  معنى  تزيل  حجـة  يثبـت  وال 

أبو المؤثر.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٥٧/٢١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  الماجشون..  الملك  أول...وعبد  في  يطأ  الرجل  وكذلك  الشرع :  بيان  (٣) في 
صياغة..  إعادة  إلى  حاجة  في  بحدوث)  أفرق...يوجبها  (وال  العبارة  أن  (٤) يبدو 
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والكفارة،  القضـاء  عليها  إن  قـال :  كما  ـ عندي ـ  القـول  وأصح  نـزل.  يكـن 
مثله(١). وهي 

ثم  الصوم  نهـار  فـي  جامـع  مـن  بـاب ٢٧ -]   (١٢٥/٣ - ١٢٦ [(م ١١٥٣، 
النهار : آخر  من  مرض 

وإسحاق،  وأحمد،  والماجشون،  مالك،  كان  أبو بكر :)  وقال  (ومنه :  [* ش] : 
الكفارة.  عليه(٢)  يومه  من  مرض  ثـم  الصوم  نهار  في  جامع  إذا  يقولون :  ثـور  وأبـو 
وأصحاب  الشـافعي،  وقال  عليه.  كفارة  وال  القضاء،  عليه  الرأي :  أصحـاب  وقـال 

يحدثه./٥٨/ شيء  السفر  ألن  الكفارة؛  فعليه  سافر  ثم  جامع  إذا  الرأي : 
معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  يوجد  قد  أنه  إال  الكفارة،  معنى  يزيل  الذي  العذر  من  ليس  هذا  إن  االتفاق : 
شهر  في  المجامع  أو  المفطر،  من  كان  إذا  إنه  هذا :  معاني  يشبه  بما  قولهم  بعض 
معنى  عنه  زال  اإلفطـار  له  ويبيح  العذر  له  يوجب  شـيء  يومه  آخر  فـي  رمضـان 
اختالف.  ذلك  في  لـي  يبّيـن  ال  مضى،  لما  القضاء  معنى  عليـه  وثبت  الكفـارة، 
معنى  في  هذا  وليس  هذا،  مثل  في  يومه  بدل  يلزمه  إنما  إنه  قولهم :  من  أعلم  وال 
استباحة  حصل  قد  ألنه  أعلم؛  واهللا  حكمًا،  يزيل  وال  عذرًا،  يوجب  شيء  الحكم 

الرخصة(٣). إلى  والبلوغ  العذر،  نزول  قبل  الحرمة 

رمضان : نهار  في  ناسيًا  أكل  من  باب ٢٨ -]   (١٢٦/٣ [(م ١١٥٤، 
على  يجب  فيما  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 

 .٥٨/٢١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  عليه..  ذلك  ..يومه  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٥٨/٢١ - ٥٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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القول  هذا  روي  عليه،  شـيء  ال  طائفة :  فقالت  الصوم؛  نهار  في  ناسـيًا  أكل  من 
وطاووس،  وعطاء،  عمر،  [ابن]  و  أبو هريرة،  قال  وبه  أبي طالب،  علّي بن  عـن 
وأبو  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  أبي ذئب(١)،  وابـن  والثوري،  والنخعـي، 

الرأي./٨٢/ وأصحاب  ثور، 
عبد العزيز. سعيد بن  مالك  بقول  وأعجب  القضاء.  عليه  ومالك :  ربيعة،  وقال 
ناسياً :  «يتم  وشـرب  أكل  لمن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  عليه،  شـيء  ال  أبو بكر :  قال 

كامل. تام  صوم  فهو  فأتمه  صومه  يتم  قال  وإذا  صومه»، 
من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
بدل  ال  قولهم :  بعض  وفي  يومه،  بـدل  عليه  إن  قولهم :  بعض  ففـي  االختـالف؛ 

عليه.
منه(٢). األكل  لثبوت  ليومه؛  عليه  البدل  قولهم  أكثر  في  يخرج  أنه  وأرجو 

نهار  في  ناسـيًا  زوجته  وطئ  من  باب ٢٩ -]   (١٢٧/٣ [(م ١١٥٥ - ١١٥٦، 
الصوم :

فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [م ١١٥٥]  [* ش] : 
والحسن  مجاهد،  عن  فروينا  رمضان(٣)؛  شهر  بصوم  نهار  في  ناسيًا  زوجته  وطئ 
وأبو  وإسحاق،  والشافعي،  الثوري،  قال  وبه  عليه.  شيء  ال  قاال :  أنهما  البصري 
ثور، وأصحاب الرأي. وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك، واألوزاعي، والليث بن 

والكفارة. القضاء  عليه  أحمد :  وقال  القضاء.  عليه  يقولون :  سعد 

أبي ليلى.  وابن  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٨٢/٢١ - ٨٣ (٢) بيان، 

الصوم.  نهار  في  الشرع :  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 
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عليه. شيء  ال  أبو بكر :  قال 
أكل  إذا  الرأي :  وأصحـاب  ثور،  وأبو  والشـافعي،  مالك،  وقـال  [م ١١٥٦] 
عليه.  كفارة  وال  القضاء،  عليـه  أن  عامدًا  فجامع  أفطره  قد  ذلك  أن  فظـن  ناسـيًا 

نقول. وبه(١) 
قول  في  يخرج  أنـه  فمعي  النسـيان  معنى  على  الجماع  أما  أبو سـعيد :  قـال 
أصحابنا على حسب ما يخرج معنى األكل والشرب ناسيًا، وفيه معنى االختالف 
الوطء  بمعنى  كفارة  عليه  أعلم  وال  ذلك،  من  أكثر  فيه  أعلم  وال  يومه،  بدل  من 

ناسيًا./٦٨/
ذلك  في  له  وأن  يفطره(٢)  ذلك  أن  يظن  عامدًا  الوطء  ذلك  بعد  وطئ  إذا  وأما 
ذلك  في  ليس  له،  عذر  ال  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  فمعـي  عـذرًا 

الكفارة. عليه  إن  قولهم :  بعض  وفي  ذلك.  يسعه  وال  اإلثم،  طريق  من 
لم  إذا  صومه  من  مضى  ما  بدل  عليه  إن  قولهم :  معنى  بعض  في  أن  وأرجو 
ـ عندي ـ  قولهم  معاني  فأشـبه  سـبب  ذلك  في  له  كان  وإذا  الوطء،  على  يتعمد 

الكفارة(٣). بثبوت 

يجب  فيما  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ٣٠ -]   (١٢٧/٣ - ١٢٨ [(م ١١٥٧، 
الصوم : شهر  نهار  في  عامدًا  شرب  أو  أكل  من  على 

على  يجب  فيما  [واختلفوا]  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
جبير،  سـعيد بن  فقـال  عامـدًا؛  رمضان  شـهر  [نهـار]  فـي  شـرب]  [أو  أكل  مـن 

أقول.  وبه  أبو بكر :  قال  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
كفطره.  المصنف :  (٢) في 

 .١٤٣/٧ - ١٤٤ المصنف،  الكندي :   .٦٨/٢١ - ٦٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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عليه  وأحمـد :  والشـافعي،  أبي سـليمان،  وحماد بـن  سـيرين،  وابـن  والنخعـي، 
واألوزاعي،  والثوري،  [ومالك]،  الزهري،  وقال  الكفارة.  عليه  وليس(١)  القضـاء، 
وروينا  الكفارة.  من  المجامع  على  ما  عليه  الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق، 

شهر./٩٤/ صوم  عليه  المسيب :  سعيد بن  وقال  والحسن.  عطاء،  عن  ذلك 
يجد  لم  فإن  رقبة،  تحرير  عليـه  إن  وهو :  رابعًا،  قوالً  عطاء  عـن  روينا  وقـد 
يومًا  أفطر  فيمن  المسـاكين،  يطعمه  طعام  من  صاعًا  عشـرون  أو  بقرة،  أو  فبدنة، 

عّلة. غير  من  رمضان(٢)  من 
اهللا  ألن  شـهرًا؛  عشـر  اثنتي(٣)  يصوم  أن  عليه  إن  وهو :  خامٌس،  قـوٌل  وفيـه 
هذا  (التوبـة : ٣٦)،   ﴾ {     z    y    x    w   v    u    t ﴿ يقـول :  تعالـى 
أنه  النخعي  عـن  روينا  وقد  حجة(٤).  وهـذه  عبد الرحمن،  [أبي]  ربيعة بـن  قـول 
رقبة،  عتق  عليه  أن  عباس  ابـن  عن  وروينا  يوم.  آالف  ثالثة  صوم  [عليـه]  قـال : 
قاال :  أنهما  وعبد اهللا  علّي  عن  وروينا  مسـكينًا.  ثالثين  إطعام  أو  شـهر،  صوم  أو 

كله. الدهر  صام  وإن  أبدًا  يقضيه  ال 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

عامدا  المفطر  إن  أصحابنا :  قول  بعض  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
اختالفًا. بينهم  أعلم  وال  المجامع،  مثل  شرب  أو  بأكل 

األكل  في  فمثلـه  المجامع(٥)  فـي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الكفـارة  معنـى  ثبـت  وإذا 

عليه.  كفارة  وال  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
رمضان.  شهر  من  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

يومًا.  عشر  اثني  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
حّجته.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

 .١١٤٤ المسألة  على  أبي سعيد  تعليق  هامش  في  الحديث  عزو  (٥) تقدم 
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  >   = ﴿ اهللا :  لقول  اسـتوائهما؛  لمعنى  ذلك  منع  على  االتفاق  إذ  والشـرب؛ 
  M      L   K   J   I   H    G   F   E   D   C   BA   @   ?
الخصال  هذه  عـن  فالصيـام  (البقـرة : ١٨٧)./٩٥/   ﴾T   S    R   Q      P   ON

سواء. بأحدهن  واإلفطار  سواء، 
بعض  في  جاء  وقـد  ـ ،  ـ عندي  قولهم  فـي  الكفارة  معنى  ذكـر  مضى  وقـد 
ما  كله  الدهر  صام  لو  إنه  قولهم :  بعض  وفي  سنة.  صوم  ذلك  كفارة  إن  قولهم : 
أبدًا. اليوم  ذلك  مثل  يلقى  ال  ألنه  عنه؛  أجزى  َلَما  أو  اليوم،  ذلك  عن  كفارة  كان 
ثالثين  إطعام  وال  بدنة،  عندهم  تجزي  أن  هذا  في  كفارة  قولهم  في  أعلم  وال 
فيما  ـ  قولهم  من  ـ عندي ـ  قيل  ما  أقل  وإنما  يومًا،  عشر  اثني  صوم  وال  مسكينًا، 
فيه(١). إطعام  وال  ذكره،  مضى  قد  ما  على  شهر،  صوم  به :  معموالً  قيل  أنه  أرجو 

أو  القـيء  ذرعـه  مـن  علـى  مـا  بـاب ٣١ -]   (١٢٩/٣ [(م ١١٥٨ - ١١٦٠، 
عامداً : استقاء 

أبي طالب،  علي بن  عن  وروينا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [م ١١٥٨]  [* ش] : 
القيء.  ذرعه  إذا  الصائم  على  شـيء  ال  قالوا :  أنهم  أرقم  وزيد بن  عمر،  وابن(٢) 
وهذا  الرأي،  وأصحـاب(٣)  والشـافعي،  واألوزاعي،  والثوري،  مالـك،  قال  وبـه 

القضاء. عليه  قال :  أنه  الحسن  عن  وروينا  عنه.  نحفظ  من  كل  قول 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

 .١٨٧/٧ المصنف،  الكندي :   .٩٤/٢١ - ٩٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وعن.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

من  كل  قول  وهذا  الرأي،  وأصحاب  حنبل،  وأحمد بن  والشافعي،  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
عليه  قال  أنه  عنه  وروينا  هـؤالء،  قال  كما  أنه  الحسـن  عن  وروينا  العلم.  أهل  من  عنـه  نحفـظ 

القضاء.. 
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عامدًا. استقاء  من  صوم  إبطال  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ١١٥٩] 
عمر،  ابـن  فـكان  ذلـك؛  فعـل  إذا  عليـه  يجـب  فيمـا  واختلفـوا  [م ١١٦٠] 
الرأي  وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  ومالك،  والزهري،  وعلقمـة، 
وزيد بن  علـّي،  عن  ذلك  روي(١)  كفـارة.  عليه  وليـس  القضاء،  عليـه  يقولـون : 

والكفارة. القضاء  عليه  ثور :  وأبو  أبي رباح،  عطاء بن  وقال  أرقم. 
أقول. عمر  ابن  بقول  أبو بكر :  قال 

فيمن  ذكر  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
يوجب  معنى  لـي  يبّيـن  وال  عليه،  شـيء  ال  القول  أكثر  [في]  إنه  القـيء :  ذرعـه 
رجع  إن  ولعله  يسـتق،  لم  كان  إذا  القيء  من  شـيء  عليه  رجع  ولو  البدل،  عليه 
تقيأ  من  وأما  ذلك،  يعجبنـي  وال  قولهم،  من  اختالفًا  فيـه  أن  فأرجو  شـيء  عليـه 
وقال  يومه.  بدل  عليه  قال :  من  فقال   /٢٦٦/ قولهم؛  من  فيه  يختلف  أنه  فمعي 

يعجبني. وكذلك  عليه.  بدل  ال  قال :  من 
قيل  قد  فإنه  عامدًا  فيه  مـن  شـيئًا  يرد  أن  إال  عليه،  أعلمها  فال  الكفارة  وأمـا 
غلبه  وإن  الكفارة،  فعليه  عامدًا  فيه  من  شيئًا  رد  ثم  تقيأ  إذا  إنه  قولهم :  معاني  في 

يومه(٢). بدل  عليه  فإنما  تقيأ  وقد  عليه  فرجع  القيء 

الصوم : نهار  في  احتجم  من  على  يجب  ما  باب ٣٢ -]   (١٣٠/٣ [(م ١١٦١، 
نهار  في  احتجم  مـن  على  يجب  فيمـا  واختلفوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
والثوري،  مالك،  وكان  القضاء.  عليه(٣)  يقوالن :  وإسحاق  أحمد،  فكان  الصوم؛ 

إلخ.  عن..  وروينا  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
 .١٦٣/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٦٦/٢٠ - ٢٦٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

عليهما.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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أصحاب  اختـالف  ذكرنا  وقـد  عليه.  شـيء  ال  يقولـون :  ثـور  وأبـو  والشـافعي، 
الموضع. هذا  غير  في  والتابعين  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

قال :  «أفطر  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابـت(١)  أقول؛  األول  بالقول  أبو بكر :  قـال 
والمحجوم». الحاجم 

بدل  ال  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
وهو  «احتجم  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  ويروى  الحجامة،  يعنـي  المحتجـم،  علـى 
قيل :  وإنما  بالحجامـة،  الصائم  علـى  اإلفطار  يوجب  معنـى  وال  صائـم»(٢)، 
أنهما  لمعنى  والمحجـوم»(٣)  الحاجم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «أفطر  قـول  أصحابنا  تـأول 
معنى  في  ظاهـره  يخرج  الغيبـة  معنى  فـي  خاص  خبر  وهـذا  يغتابـان،  كانـا 

الحجامة(٤).

ويستنشق  يتمضمض  الصائم  باب ٣٣ -]   (١٣٠/٣ - ١٣١ [(م ١١٦٢ - ١١٦٣، 
حلقه : الماء  فيدخل 

أو  يتمضمـض  الصائـم  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  (قـال  [م ١١٦٢]  [* ش] : 
يقولون :  وإسـحاق  وأحمد،  وقتـادة،  عطاء،  فـكان  حلقه؛  الماء  فيدخـل  يستنشـق 

إلخ.  ثبت..  بقوله  أراد  أنه  معنا  غيره :  قال  ..أقول.  الشرع :  بيان  (١) في 
الحجامة  بـاب  الصوم،  كتاب  البخـاري،  (صحيح  عبـاس  ابن  عـن  داود  وأبـو  البخـاري  (٢) رواه 
الرخصة  في  باب  الصوم،  كتاب  أبي داود،  ُسنن   .٦٨٥/٢ رقم ١٨٣٦،  إلخ،  للصائم..  والقيء 

 .(٣٠٩/٢ رقم ٢٣٧٢،  ـ ،  يحتجم  الصائم  ـ  ذلك  في 
الصائم  في  بـاب  الصوم،  كتاب  أبـي داود،  (ُسـنن  وغيره  ثوبان  عن  والترمـذي  أبـو داود  (٣) رواه 
للصائم،  الحجامة  كراهية  باب  الصوم،  كتاب  الترمذي،  ُسـنن   .٣٠٨/٢ رقم ٢٣٦٧،  يحتجم، 

 .(١٤٤/٣ رقم ٧٧٤، 
 .٢٧٣/٢٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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واألوزاعي :  البصـري،  الحسـن  وقال   /٢٧٣/ االستنشـاق(١).  فـي  عليه  ال شـيء 
فيه. الشافعي  عن  اختلف  وقد  المضمضة.  في  عليه  ال شيء 

فـي  مالـك  وقـال  شـيء.  فيهمـا  عليـه  ليـس(٢)  أبو ثـور :  وقـال  [م ١١٦٣] 
كان  إذا  المضمضة :  في  الـرأي  أصحاب  وقال  مكانه.  يومًا  يقضي  االستنشـاق : 

مكانه. يوم  قضى(٣)  لصومه  ذاكرًا 
إذا  الصائم  إن  أصحابنـا :  قول  معانـي  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
غير  كان  فـإن  عليه،  شـيء  ال  أنه  حلقه  الماء  فدخـل  الزم  لشـيء  فـاه  مضمـض 
إن  قيل :  قد  أنه  فمعـي  حلقه  الماء  إلدخال  مريد  غيـر  لصومه  ذاكـر  وهـو  الزم، 

يومه. بدل  عليه 
دخله  أو  فـاه،  مضمض  إذا  ـ عندي ـ  لصومـه  ناسـيًا  كان  إذا  فيـه  ويختلـف 
ال  قال :  من  وقال  يومه.  بدل  عليه  قال :  من  فقال  الزم؛  بغير  النسيان  على  الماء 

عليه. شيء 
أن  يبعد  لم  فعله  معنى  من  كان  إذا  أنه  إال  الرخصة،  إلى  أقرب  واالستنشـاق 
باالستنشـاق :  «فإذا  يأمـر(٤)  فيمـا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  يوجد  لَِمـا  ذلـك؛  فـي  يتسـاوى 
معنى  فيه  الصوم  فـي  أنه  معنا  ثبت  فقد  صائمًا»(٥)،  تكـن  لم  ما  فأبلـغ  استنشـقت 
قول  بعض  في  يخرج  ألنه  حال؛  على  أرخص  ـ عندي ـ  وهو  اإلفطار،  معنى  غير 

ذلك.  في  عليه  شيء  ..ال  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  وقال..  عليه.  شيء  ال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

قضاء.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
يؤمر.  الشرع :  بيان  (٤) في 

رقم ٩٣).  وفرضه،  الوضوء  آداب  في  باب  الربيع،  (مسند  عباس  ابن  عن  حيبب  الربيع بن  (٥) رواه 
رقم ١٧٨٧٩،  صبرة،  لقيط بن  حديث  أحمد،  (مسند  أبيه  عن  لقيط  عاصم بن  عن  أحمد  ورواه 

 .(٢١١/٤
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في  فيه  يختلف  أنه  حلقه  الدهن  فدخل   /٢٧٤/ استعط  لو  الصائم  إن  أصحابنا : 
في  يلج  ما  معنى  بـه  يراد  إنما  ألنه  أوحـش؛  ـ عندي ـ  فالسـعوط  صومه،  معنـى 
أنه  معناه  ثبت  فإذا  الرضاع،  مقـام  يقوم  أنه  السـعوط  معنى  في  جاء  وقد  الـرأس، 
أصحابنا  قول  في  أعلم  وال  والشـرب،  كاألكل  إال  يكون  فال  الرضاع  مقام  يقـوم 
هذا  إال  مؤكـدًا،  شـيئًا  منه  الحلق  في  الماء  ودخـول  االستنشـاق  معنى  فـي  نصـًا 

الكتاب(١). هذا  في  جاء  مما  بالصواب  أعلم  واهللا  قولهم،  معاني  في  يشبه  الذي 

ذلك  وغير  الصائم  سعوط  باب ٣٤ -]   (١٣١/٣ - ١٣٢ [(م ١١٦٤ - ١١٦٨، 
فدخل  برطب  داوى  أو  احتقـن  مـن  الصائم.  حلـق  والحصاة  الذبـاب  ((دخـول 

جوفه)) :
في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ١١٦٤]  [* ش] : 
الرأي  وأصحـاب  وإسـحاق،  واألوزاعـي،  الثـوري،  فـكان  للصائـم؛  السـعوط 
في  ذلك  طعم  دخل  إذا  يقضي  مالك :  وقال  القضاء.  فعليه  اسـتعط  إذا  يقولون : 
عليه  أبو ثور(٣) :  وقال  الدماغ.  إلى  ذلك  وصل  إذا  يقضي  الشافعي :  وقال  فيه(٢). 

عليه. قضاء  ال  قائل :  وقال  حلقه.  دخل  إذا  والكفارة  القضاء 
في  قاال  أنهمـا  البصري  والحسـن  عباس،  ابـن  عن  روينـا  وقـد  [م ١١٦٥] 
والشـافعي،  مالك،  قـال  وبه  عليه.  شـيء  ال  حلقـه(٤) :  الذبـاب  يدخـل  الصائـم 

خالفهم. غيرهم  عن  يحفظ  وال  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو  وأحمد، 
نقول. وبه  أبو بكر :  قال 

 .١٨٢/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٧٣/٢٠ - ٢٧٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فمه.  في  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

أبو عبيد.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
حلقه.  في  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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يبتلعها  الحصاة  فـي  الرأي  وأصحاب  والشـافعي،  مالك،  وقـال  [م ١١٦٦] 
والكفارة. القضاء  أبو ثور :]  وقال  [القضاء.  عليه  الصائم : 

استعط  إذا  أصحابنا :  قول  معنى  في  أنه  فعندي  السعوط  أما  أبو سعيد :  قال 
يدخل  لم  ما  عليه  بدل  ال  قولهم :  بعض  وفي  السعوط.  بمعنى  ليومه  البدل  فعليه 
لم  حلقه  في  وجده  ولو  قولهـم :  بعض  وفي  فيه.  يلج  لم  أو  ذلـك،  طعم  حلقـه 

بدل. عليه  يكن 
لدخوله  إال  بالسـعوط  البدل  عليه  يثبت  لم  إذا  أنه  فمعي  فيه  في  وجـد  إذا  وأمـا 
وال  ويبزقه  فاه  يمضمض   /٢٤٠/ إنه  قولهم :  التفاق  عليه؛  شيء  وال  فيبزقه،  فيه  في 
إذا  والصباغ  والشـراب  الطعام  طعم  ويذوق(١)  الماء،  حلقه  يدخل  لم  ما  عليه،  شـيء 
حصول  الفم  دخول  معنى  وليس  عليه.  شيء  وال  فيه،  من  ويخرجه  ذلك،  إلى  احتاج 
قد  ألنه  حلقه؛  إلى  يصل  حتى  أو  حال،  على  السعوط  بمعنى  هو  وإنما  إفطار،  معنى 

ذلك. بعد  منه  يرجع  وال  والشرب،  األكل  معنى  به  ثبت  حيث  إلى  بلغ 
دخل  ما  وأما  أصحابنا،  قول  معاني  في  يخرج  أعلمه  فال  الكفارة  معنى  وأما 
في  فولج  غيره،  أو  ذبـاب  من  فعله  غير  من  األشـياء  جميع  من  الصائم  فـم  فـي 
أعلم  وال  ـ ،  ـ عندي  غيره  وال  بدل،  من  عليه  شيء  فال  منه  صنع  غير  من  حلقه 

اختالفًا. الفصل  هذا  في 
وأما ما بلعه الصائم من غير الطعام، وما هو معروف أنه غير المأكول والمشروب 
فأرجو أنه فـي أكثر معاني قول أصحابنا : إنه أكل، وإن كل شـيء أكلـه فهو أكل، وما 
أكل فقد أفطر به، وعليه معنى ما على المفطر من الكفارة، وأرجو أنه قد قيل في مثل 

هذا الفصل : إن عليه البدل لما مضى من صومه، وال كفارة عليه(٢).

إلخ.  يذوق..  وألنه  ..الماء،  المصنف :  (١) في 
 .١٧٠/٧ - ١٧١ المصنف،  الكندي :   .٢٤٠/٢٠ - ٢٤١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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وهو  احتقن  فيمن  واختلفـوا  اإلشـراف :)  كتاب  (ومـن  [م ١١٦٧]  [* ش] : 
وقال  القضاء.  والنعمان : [عليه  وإسحاق،  وأحمد،  والثوري،  عطاء،  فقال  صائم؛ 
ومحمد :  النعمان]،  وقال  القضاء.  فعليه  جوفه  إلى  وصل  إذا  والشافعي :  مالك، 
أبو ثور  وقال  القضاء.  عليه  يعقـوب :  وقال  عليه.  شـيء  فال  إحليله  في  قطـر  إذا 

عليه. شيء  ال  مرة :  وقال  عليه.  شيء  فال  فيه  احتقن  إذا  الحقنة :  في 
األدوية،  من  برطب  جرحه  داوى  إذا  والنعمان :  الشـافعي،  وقال  [م ١١٦٨] 
ويعقوب،  أبو ثـور،  وقـال  القضـاء.  فعليه  جوفـه  إلـى  فخلـص  منهـا  يابـس  أو 

عليه./٢٦٢/ شيء  ال  ومحمد : 
في  المحتقن  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
شـيء  الجوف  إلى  منه  يلج  وال  الطعام،  مجرى  ليس  ألنه  عليه؛  شـيء  ال  ذكره 
وأما  قبلها.  فـي  المرأة  احتقـان  وكذلك  الصائـم،  عنه  الممنـوع  الطعـام  بمعنـى 
إال  إخراجها  يـدرك  يمكن  ال  موضع  في  الحقنة  بلغـت  فإذا  دبره  فـي  المحتقـن 
معنى  في  فمعي  الجـوف  معاني  في  وصار  أشـبه،  ما  أو  الغائط،  خـروج  لمعنـى 
صومه،  من  مضى  ما  بدل  قولهم :  بعض  وفي  يومه.  بدل  عليه  إن  أصحابنا :  قول 

كفارة(١). ذلك  في  أعلم  وال 

للصائم : العلك  مضغ  باب ٣٥ -]   (١٣٢/٣ - ١٣٣ [(م ١١٦٩، 
أنهما  وعطاء  المؤمنين،  أم  عائشة  عن  روينا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
أن  بأس  ال  قـال :  أنه  عباس  ابن  عن  وروينا  للصائـم.  العلك  مضغ  فـي  رخصـا 
قال  وبه  والنخعي،  البصري،  الحسن  قال  وبه  الطعام.  لصبيها  [الصائمة]  تمضغ 
الشيء  يذوق  من  صوم  الرأي :  أصحاب  وقال  وكرهه.  عنه  رجع  ثم  األوزاعي، 

 .٢٦٢/٢٠ - ٢٦٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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علي،  ومحمد بن  والنخعي،  والشعبي،  عطاء،  للصائم  المضغ  وكره  تام.  بلسانه 
وكره  طعـم.  له  شـيئًا  بلسـانه  يمس  أن  للصائـم  مالـك  وكـره  وأحمـد.  وقتـادة، 
يفطر. لم  مضغ  فإن  للصائم،  العلك  مضغ  الرأي  وأصحاب  وإسحاق،  الشافعي، 
ال  المضغ  كراهة  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
فإن  لمعنى،  إال  لصومه  الصائـم  لتعويض  منها  يخلى(١)  مما  األشـياء  من  لشـيء 
يثبت  لـم  ذلك  من  شـيء  حلقه  يدخـل  فلم  معنـى  لغيـر  أو  لمعنـى  ذلـك  فعـل 

اإلفطار(٣). عليه(٢)  قولهم  معاني  من  شيء  في  ـ عندي ـ 

للصائم : الكحل  باب ٣٦ -]   (١٣٣/٣ [(م ١١٧٠، 
ذلك  في  فرخص(٤)  للصائم؛  الكحل  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
عطاء، والحسن البصري، والنخعي، واألوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب 
سـليمان   /٢٦٧/ وكان  ذلـك(٥).  وإسـحاق  وأحمـد،  الثـوري،  وكـره  الـرأي. 
اكتحل  إن  يقولون :  شبرمة  وابن  أبي ليلى،  وابن  المعتمر،  ومنصور بن  التميمي، 
اإلثمد  في  ورخص  بالصبر،  االكتحال  قتادة  وكـره  مكانه.  يومًا  يقضي  أن  فعليـه 

للصائم.
للصائم  الترخيص  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  وجد  وإن  الطعام.  مجاري  من  ليسـت(٦)  العين  ألن  لمعنى؛  كله  الكحل  في 

المهملة)).  ((بالحاء  يحـلى  الصواب :  (١) لعل 
اإلفطار.  عليه  إن  ..قولهم  الصواب :  (٢) لعل 

 .١٦٧/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٦٧/٢٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
والمصنف.  الشرع  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  ذلك.  فرفض  اإلشراف :  (٤) في 

ذلك.  في  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
المصنف.  في  موجودة  غير  (ليست)  (٦) كلمة 
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الكراهية  قولهم :  بعض  في  يخرج  أنه  أرجو  أني  إال  بزقه.  كله  ذلك  من  شيئًا  فيه 
بذلك(١). أرادوا  ما  أعلم  فاهللا  بالصبر،  للكحل 

للصائم : السواك  باب ٣٧ -]   (١٣٣/٣ - ١٣٤ [(م ١١٧١ - ١١٧٢، 
أشق  أن  قال :  «لوال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  [* ش] :/٢٦٩/(قال 
شـهر  هذا  في  يدخل  أبو بكر :  قال  صالة».  كل  مع  بالسـواك  ألمرتهم  أمتي  على 

وغيره. رمضان 
[للصائم]  السـواك  في  فرخص  للصائم؛  السـواك  في  واختلفـوا  [م ١١٧١] 
وأصحاب  ومالك،  الزبير،  وعروة بن  سيرين،  وابن  النخعي،  والعشي  بالغدوة(٢) 
وعائشـة.  عباس،  وابن  الخطاب]،  عمر [بن  عن  [فيه]  الرخصة  ورويت  الرأي. 
الشـافعي،  النهار  آخر  ذلك  وكـره  للصائم،  النهار  أول(٣)  السـواك  فـي  ورخـص 

ومجاهد. عطاء،  عن  ذلك  وروي  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
ال  قال :  فممن  للصائـم؛  الرطب  بالعـود  السـواك  في  واختلفـوا  [م ١١٧٢] 
ثور،  وأبو  والشـافعي،  واألوزاعـي،  والثـوري،  السـختياني،  أيـوب(٤)  به،  بـأس 
مالك،  وكره  وعـروة.  ومجاهد،  عمر،  ابن  عن  ذلـك  وروينا  الرأي،  وأصحـاب 
شـرحبيل،  وعمرو بن  الشـعبي،  عـن  رويناه  [وقـد]  ذلـك.  وإسـحاق  وأحمـد، 

وقتادة./٢٦٩/ والحكم، 
من  حكي  ما  نحو  أصحابنـا  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
شيء  في  عليه  إن  قولهم :  من  أعلم  وال  للصائم،  السواك  في  والترخيص  الكراهية 

 .١٦٨/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٦٧/٢٠ - ٢٦٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بالغداة.  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  أول..  في  ..السواك  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  الثوري..  وسفيان  السيحساني  أبي تميمة  أبو أيوب بن  الشرع :  بيان  (٤) في 
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وقت  [أي]  في  السواك  فضل  ويعجبني  إفطار.  األوقات  من  وقت  في  السواك  من 
إبطال  أو  إثمًا،  يوجـب  أو  منه،  أفضل  يكون  أن  يرجى  لمعنـى  إال  األوقـات،  مـن 

حال(١). كل  وعلى  حال  كل  في  السواك  فضل  معنى  فيثبت  وإال  حكم، 

بيـن  مـا  الصائـم  ازدراد  بـاب ٣٨ -]   (١٣٤/٣ - ١٣٥ [(م ١١٧٣ - ١١٧٤، 
وغيره : سحوره  فضل  من  أسنانه 

شـيء  ال  أن  على  العلم  أهـل  أجمـع  أبو بكـر :)  (قـال  [م ١١٧٣]  [* ش] : 
يقدر  ال  مما  أسـنانه  بين  مما  الريق  مع  يجري(٢)  مما  يـزدرده  فيما  الصائـم  علـى 

منه. االمتناع  على 
ال  إنه  ذكر :  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
كان  فإن  أسـنانه  بين  ما  وأما  كثـر،  ولو  ريقه  من  غـرق  فيما  الصائـم  علـى  بـأس 
في  منه  يحل  لم(٣)  ما  كذلك،  فهو  الطعام  مـن  وهو  عليه  يمر  الذي  الريـق  معنـى 
أو  الطعام  معنى  من  عليه  فيغلب  الريق  معنى  بغير  أو  الذات(٤)،  من  شـيء  الريق 
الطعام  من  كله  ذلك  من  أسـاغ  إن  وأما  يجز،  لم  كذلك  كان  إذا  فإنه  الشـراب؛ 
الطاعم  بمنزلة  وهـو  ذلك،  يجـوز  فال  به  العلم  بعـد  أسـنانه  بين  باقيـًا  كان  ولـو 

والشارب.
يقدر  ما  وال(٥)  أسنانه  بين  ما  بلعه  في  واختلفوا  (ومنه :)  [م ١١٧٤]  [* ش] : 
لحم  أسنانه  بين  يكون  الصائم  [في]  يقول  النعمان  وكان  وطرحه.  إخراجه  على 

 .٢٦٩/٢٠ - ٢٧٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  يقدر..  ال  ومما  أسنانه  بين  مما  الريق  مع  يخرج  ..مما  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (لم)  (٣) كلمة 
الدواب.  المصنف :  (٤) في 

يقدر.  ال  مما  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 



530
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

عليه  إما  العلم :  أهل  سـائر  قول  وفي  كفارة.  وال  عليه،  قضاء  ال  متعمداً :  فيأكله 
الصائم  على  يجبر  مما  فيه  اختلفوا  ما  سبيل  على  والكفارة  القضاء،  وإما  القضاء، 

عامدًا(١). األكل  في 
/٢٧٠/ القضاء.  عليه  أبو بكر :  قال 

البدل  عليه  إن  أصحابنـا :  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
وليس  كثيرًا،  أو  قليـالً  أكل  وسـواء  أكل،  ألنه  لذلك؛  متعمدًا  كان  إذا  والكفـارة 

فمه(٣). ذات(٢)  من  اللحم 

من  االغتسـال  الجنب  ترك  إباحة  بـاب ٣٩ -]   (١٣٥/٣ - ١٣٦ [(م ١١٧٥، 
رمضان : شهر  في  الفجر  طلوع  إلى  الجنابة 

في  جنبا  أصبح  فيمن  العلم  أهـل  واختلف  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
وأبو  والشـافعي،  والثوري،  ومالـك،  وعائشـة،  عمر،  ابن  فـكان  رمضان؛  شـهر 
وروي  عليه.  شيء  وال  صومه،  و] يتم  [يغتسل  يقولون :  الرأي  وأصحاب  ثور(٤)، 
وابن  ذر،  وأبي  الـدرداء،  وأبي  ثابـت،  وزيد بن  مسـعود،  وابن  علّي،  عـن  ذلـك 
ويقضيه.  صومه  يتم  قال :  أنه  قوليه  آخر  البصري  الحسن  عن  روينا  وقد  عباس. 
قوليه  وأشهر  أبي هريرة،  عن  فيه  اختلف  وقد  عبد اهللا.  سالم بن  عن  ذلك  وروي 

له(٥)./٦٩/ صوم  ال  قال :  أنه  العلم  أهل  عند 

وإنـما  القضاء،  عليـه  إنـما  العلم :  ..أهل  والمصنـف :  الشـرع  بيان  وفي  اإلشـراف.  في  (١) هكـذا 
عامدًا.  األكل  في  الصائم  على  يجب  مما  فيه  اختلفوا  ما  سبيل  على  الكفارة 

ذوات.  المصنف :  (٢) في 
 .١٧٩/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٧٠/٢٠ - ٢٧١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

إلخ.  ثور..  وأبو  حنبل،  وأحمد بن  ..والشافعي،  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
عليه.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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ثم  بجنابته  علم(١)  إذا  قال :  [أنه]  أبي هريرة  عن  ذلك  روي  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
ذلك  وروي  صائم.  فهو  يصبح  حتـى  يعلم  لم  وإن  مفطر،  فهو  يصبح  حتـى  نـام 

الزبير. وعروة بن  طاووس،  عن 
ويقضي  التطوع،  في  يجزيه  ذلك  إن  وهو :  رابعًا،  قوالً  النخعي  عن  روينا  وقد 

الفرض. في  [يومًا] 
االتفاق :  معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
كان  إذا  وأمـا  ينتقض،  صومه  أن  عـذر  غير  من  عالـم  وهو  جنبـًا  أصبـح  إذا  إنـه 
إن  قولهم :  بعض  ففي  جنب  أنه  علم  ثم  أصبح،  حتى  بجنابته  يعلم  ولـم  جاهـالً 
وفي  تام.  فصومه  يومـه  أكثر  يمض  لم  مـا  قولهم :  بعض  وفي  منتقـض.  صومـه 
في  يقصر(٢)  لم  إذا  تام،  فصومه  جنب  وهو  كله  يومه  يمض  لم  ما  قولهم :  بعض 
بذلك  يعلم  ولم  جنبًا  كله  يومه  مضى  فإن  القولين،  في  يعلم  ما  حين  من  الغسل 

صومه. فسد 
علم  إذا  وأمـا  بالجنابة،  يعلـم  لم  إذا  حـال  على  عليـه  فسـاد  ال  قيـل :  وقـد 
يقوم  أن  على  نام  إن  قولهـم :  بعض  ففي  أصبح  حتى  نـام  ثم  الليل  فـي  بجنابتـه 
ما  بدل  قال :  من  وقـال  يومه.  بدل  عليه  فإنما  النوم  بـه  فذهب  الليل  فـي  يغسـل 

قيل. ما  أكثر  ـ عندي ـ  يومه  وبدل  مضى. 
في  قال  ما  نحو  على  فيه  يختلف  أنه  فمعي  أصبح  حتى  لنيته  مهمالً  نام  وإن 

/٧٠/ صومه.  من  مضى  وما  يومه  ينتقض  النية  على  نام  إذا  األول : 
نام  إذا  صومه  من  مضـى  ما  نقض  عليه  إن  هذا :  في  القـول  أكثـر  أن  ومعـي 
واعتقادها  بتمامها،  إال  لزومها  معنى  يقع  فال  النافلة  وأما  للغسل،  نيته  إهمال  على 

إلخ.  فهو..  أصبح  حتى  نام  ثم  بجنابته  علم  كان  إذا  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
واهللا أعلم.  أثبتناه،  ما  الصواب  أن  والظاهر  يقصد.  لم  األصل :  (٢) في 
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يلزمه  ال  ألنه  النافلـة؛  في  يجزيه  إنـه  قال :  عمن  قيل  مـا  ويعجبني  الفجـر،  بعـد 
بذلك(١). ـ عندي ـ  التعبد 

للصائم : القبلة  باب ٤٠ -]   (١٣٦/٣ - ١٣٧ [(م ١١٧٦، 
فيها  فرخص  للصائم؛  القبلة  فـي  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
هريرة،  وأبي  الخطاب،  عمر بن  عـن  فيها  الرخصة  وروينا  العلم.  أهل  من  كثيـر 
وإسحاق.  وأحمد،  والحسن،  والشعبي،  عطاء،  قال  و [به]  وعائشة.  عباس،  وابن 
ينهى  عمر  ابن  وكان  بأسًا.  للصائم  بالمباشرة  يرى  ال  أبي وقاص  سعد بن  وكان 
القبلة  مالك  وكره  مكانه.  يومًا  يقضي  قال :  أنه  مسعود  ابن  عن  وروينا  ذلك.  عن 

رمضان. في  والشاب  للشيخ 
القول  هذا  روي  الشـاب،  على  ذلك  وحظرت  للشـيخ  ذلك  فرقة  وأباحـت 
وال  الشـهوة،  حركته  لمن  ذلك  يكره  يقـول(٢) :  الشـافعي  وكان  عباس.  ابن  عـن 
حنبل :  أحمد بن  وقال  إلـّي.  أحب  عنه(٣)  التنـّزه  الثـوري :  وقال  صومه.  ينقـض 
أن  عليه  [يخاف]  كان  إذا  أبو ثـور :  وقال  شـيء.  منه  يأتي  أن  يخـاف  ال  كان  إذا 

له. يتعرض  لم  غيره  إلى  يتعلق(٤) 
في  االختالف  أصحابنـا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
ليس  اللفظ  كان  وإن  حكـي،  ما  كنحـو  بالكراهية  للصائـم  القبلـة  معنـى   /٧١/
النقض  عليه  بعضهم  ويرى  أشد،  الشاب  من  ذلك  إن  قولهم :  بعض  وفي  بعينه. 

ذلك. غير  منه  يكن  لم  ولو  القبلة  بمعنى 

 .١٢٨/٧ المصنف،  الكندي :   .٦٩/٢١ - ٧١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وال  حركته،  ذلك  كراهيـة  أراد  لعله  ذلـك،  يكره  الشـافعي  وكان  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٢) فـي 

صومه.  ينتقض 
ذلك.  عن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 

إلخ.  إلى..  يتعدى  ال  أن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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يتعرض  أن  يعجبني  وال  كلـه،  ذلك  في  نقـض  عليه  يكـون  ال  أن  ويعجبنـي 
أو  يكره،  ذلك  كان  وإن  لهـا(١)،  فيتعـرض  الشـهوة  وال  تبعته  شـهوة  لغير  لذلـك 
فهو  الشهوة  لمعنى  كان  وإن  مكروهًا،  ال  حسنًا  ـ  عندنا  ـ  ذلك  كان  وسيلة  ابتغاء 

االتفاق(٢). بمعاني  الصوم  نقض  يأتي  ما  الشهرة  أسباب  من  ذلك  ألن  مكروه؛ 

بالصوم : الصبي  فيه  يؤمر  الذي  الوقت  باب ٤١ -]   (١٣٧/٣ [(م ١١٧٧، 
الذي  الوقت  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
وعطاء، /٢٠٨/  البصري،  والحسن  سيرين،  ابن  فكان  بالصوم،؛  الصبي  فيه  يؤمر 
مالك :  وقال  طاقـه(٣).  [إذا]  به  يؤمر  يقولـون :  والشـافعي  [وقتادة]،  والزهـري، 
فيهن  يحول(٤)  ال  تباعًا  أيام  ثالثة  أطاق  إذا  األوزاعي :  وقال  احتلم.  إذا  بـه  يؤمـر 
إذا  الماجشـون :  عبد الملك  وقال  رمضان.  شـهر  صوم  على  حمل  يضعف  وال 
وقال  وعجز.  علـة  عن  إال  القضاء  فعليهـم  أفطروا  وإن  ألزمـوا،  الصـوم  أطاقـوا 

للعادة. الصيام  يتكلف  أن  له  أحببت  عشرة(٥)  اثني  الصبي  بلغ  إذا  إسحاق : 
ليعتاده. طاق  إذا  به  ويؤمر(٦)  يبلغ،  حتى  الصوم  عليه  يجب  ال  أبو بكر :  قال 
إنه  أبي بكر :  قول  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 

أطاق(٧). إذا  به  ويؤمر  يبلغ،  حتى  التعبد  معاني  في  الصوم  يلزمه  ال 

العبارة.  وردت  (١) هكذا 
 .٧١/٢١ - ٧٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أطاقه.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  يجوز..  ال  قناعًا  ..أيام  اإلشراف :  (٤) في 

إلخ.  أحببت..  سنة  عشرة  ..اثني  الشرع :  بيان  (٥) في 
ليعتاده.  أطاق  إن  به  ويؤمر  الحلم،  ..يبلغ  الشرع :  بيان  (٦) في 

 .٢٠٨/٢٠ - ٢٠٩ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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بعض  في  يسلم  النصراني  باب ٤٢ -]   (١٣٧/٣ - ١٣٨ [(م ١١٧٨ - ١١٧٩، 
رمضان : شهر 

في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ١١٧٨]  [* ش] : 
بقي،  فيما  يصـوم  طائفة :  فقالـت  رمضـان؛  شـهر  [بعض]  في  يسـلم  النصرانـي 
ومالك،  وقتادة،  الشـعبي،  قال  هكذا  منه(١).  مضى  ما  قضاء  القضاء  عليه  وليـس 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي، 
واختلف  عطاء.  قول  هـذا  مضى.  ما  ويقضي  بقي  ما  يصوم  غيرهـم :  وقـال 
وقال  مالك.  قال  كما  مرة  وقال  عطاء.  كقول  مرة  فقال  البصري؛  الحسن  عن  فيه 
شهر  من  النصف  في  الحلم  يرى  فيمن  األوزاعي  قال  مالك.  قال  كما  األوزاعي 
من  أفطر  مـا  ويقضي  بقـي،  ما  يصوم  سـنة  عشـرة  خمس  يبلـغ  ولـم  رمضـان(٢) 

عليه. قضاء  فال  يطيقه  ال  كان  وإن  لصيامه،  مطيقًا  كان  ألنه  األول؛  النصف 
وأبو  مالك،  فكان  الكافر؛  فيه  يسلم  الذي  اليوم  قضاء  في  واختلفوا  [م ١١٧٩] 
الماجشون(٣) :  وقال   /٢٠٧/ ذلك.  فعل  لو  ويستحبان  قضاء،  عليه  يوجبان  ال  ثور 

مثله. وإسحاقه  أحمد،  وقال  ويقضيه.  اليوم  ذلك  في  األكل  عن  يكف 
اليوم. ذلك  وال  الشهر،  من  مضى  ما  يقضي  أن  عليه  ليس  أبو بكر :  قال 

من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
من  البعض  فـي  الذمي  وأسـلم  الصبي  بلغ  إذا  والذمي،  الصبـي  فـي  االختـالف 
بقي.  ما  وصوم  جميعًا،  مضى  ما  بدل  عليهما  قال :  من  قال  فقد  رمضان؛  شـهر 

إلخ.  هكذا..  فيه.  مضى  ما  قضاء  عليه  ..وليس  الشرع :  وبيان  وفي  اإلشراف.  في  (١) هكذا 
إذا  نسخة  وفي  الحلم،  يبلغ  الصبي  في  األوزاعي :  قال  الشرع :  وبيان  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 

إلخ.  رمضان..  من  النصف  في  الحلم  الصبي  بلغ 
الماجشون.  عبد الملك  وقال  الشرع :  بيان  (٣) في 
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الصبي؛  على  ذلك  وليس  التعبد،  حد  في  ألنه  الذمي؛  على  ذلك  قال :  من  وقال 
تعبد. عليه  يكن  لم  ألنه 

فيلحقه  الذمـي  فيه  وأسـلم  الصبي  فيـه  بلغ  كان  الـذي  اليـوم  فـي  وكذلـك 
في  عليهما  بدل  ال  أن  ـ عنـدي ـ  يوجب  والحكم  بدلـه،  في  بالقـول  االختـالف 
عليهما  القـول :  بعض  في  يوجد  وقـد  الشـهر.  من  مضى  فيما  وال  اليـوم،  ذلـك 
القول  صاحب  أن  أحسب  أوله،  يصوما  لم  الذي  رمضان  شهر  من  بقي  ما  صوم 
بمعنى  كله  الشـهر  تمام  عليه  فنقـول(١) :  واحدة،  فريضة  كلـه  الشـهر  أن  يوجـب 
والنظر  صومه،  في  متفرقًا  يكون  ال  كما  بدل  في  متفرقًا  يكون  وال  واحـد،  صـوم 
الحجة  ثبوت  في  العلة  هذه  في  لمعنى  يبعد  ال  كان  وإن  تعبد،  ـ عندي ـ  هذا  في 

بذلك(٢). محتج  احتج  إن 

يفطـر  الـذي  المـرض  بـاب ٤٣ -]   (١٣٨/٣ - ١٣٩ [(م ١١٨٠ - ١١٨١، 
أجله : من  الصائم 

في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ١١٨٠]  [* ش] : 
أفطر.  غلب  إذا  وأحمـد :  عطاء،  فقـال  أجله؛  من  الصائـم  يفطر  الـذي  المـرض 
أصابه  إذا  سمعت  الذي  مالك :  وقال  يفطر.  يغلب  أن  خشي  إذا  الشعبي(٣) :  وقال 

يفطر. أن  فله  منه  ويبلغ  ويتعبه،  الصيام  عليه  يشق  مرض 
أن  عليه  شـيء  فال  نفسـه  على  فخشـي  الجهد  أدركه  إذا  األوزاعـي :  وقـال 
بينة  زيادة  شـدة  المريض  مرض  زاد  إذا  الشـافعي :  وقـال  ويقضي.  مـاء  يشـرب 

النون)).  بدل  ((بالياء  فيقول  الصواب :  (١) لعل 
 .٢٠٧/٢٠ - ٢٠٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أفطر.  يغلب  أن  خشي  إذا  الشافعي :  وقال  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
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الرجل  خاف  إذا  النعمـان :  وقال   /١٤١/ يفطر.  لـم  محتملة  كانـت  وإن  أفطـر، 
أفطر. شديدة  حمى  أو  وجع  عليه  يزداد  أن  يفطر  لم  إن  صائم  وهو 

وحكي  أفطر.  تلفًا  أو  شـدة(١)  يزداد  أن  خاف  إذا  أبو ثور :  وقال  [م ١١٨١] 
والكوفي. والشافعي،  مالك،  عن  ذلك 

معنى  يشـبه  ما  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
أن  فمعي  رمضان؛  شهر  في  اإلفطار  فيه  يسع  الذي  المرض  صفة  في  االختالف 
من  الصوم  يطق  لم  فإذا  الصـوم،  فعليه  الصوم  أطاق  من  إنه  قولهم :  بعـض  مـن 

األقاويل. من  حكي  فيما  كثيرة  معاني  يشبه  القول  وهذا  أفطر،  المرض  ذلك 
على  به  يقوى  مـا  الطعام  من  يأكل  أن  يطق  لـم  إذا  إنه  قولهم :  بعـض  وفـي 
معاني  يشـبه  ـ عندي ـ  وهذا  المـرض.  ذلك  أجل  مـن  اإلفطار  لـه  كان  الصـوم 
على  به  يقوى  الذي  األكل  علـى  يقدر  لم  إذا  بنفسـه  يضر  ال  أنه  الضرر،  صـرف 

الصيام.
كان  به  الذي  المرض  أجل  مـن(٢)  الطعام  يشـته  لم  إذا  إنه  قولهم :  بعض  وفـي 
مضرة. يخف  لم  ولو  نفسه  عن  المشقات  صرف  ـ عندي ـ  يشبه  وهذا  اإلفطار.  له 

وال  أصحابنا،  قـول  من  هذا  معاني  في  تدخـل  حكي  ما  معانـي  أن  وأرجـو 
صرف  معنى  يشـبه  ما  األقاويل  هذه  معاني  وأشـبه  تأويلها./١٤٢/  مـن  يخـرج 
في  االعتبار  معنى  فـي  يخرج  وال  السـفر،  في  اإلفطار  إجازة  لثبوت  المشـقات؛ 

السفر(٣)(٤). في  القصر  وكذلك  المشقات،  صرف  لمعنى  إال  اإلفطار 

أفطر.  تلف  أو  شدة  المرض  يزداد  ..أن  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
من  له  منه  شـهوة  على  منه  فيأكل  الطعام  يشـته  لم  إذا  الشـرع :  بيان  وفي  المصنف.  في  (٢) هكذا 

إلخ.  المرض..  أجل  من  الصيام  على  به  يقوى  ما  الطعام 
الصالة.  في  ..القصر  الشرع :  بيان  وفي  المصنف.  في  (٣) هكذا 

 .١٠٠/٧ - ١٠١ المصنف،  الكندي :   .١٤١/٢١ - ١٤٣ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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في  عليه  أغمي  من  على  يجب  ما  بـاب ٤٤ -]   (١٣٩/٣ - ١٤٠ [(م ١١٨٢، 
رمضان : شهر 

على  يجب  فيما  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
الحسـن  وقال  يقضي.  الزهـري :  فقـال  رمضـان؛  شـهر(١)  في  عليـه  أغمـي  مـن 
ثور :  وأبو  وأحمد،  الشافعي،  وقال  فيه.  أفاق  الذي  اليوم  إال  يقضي  [البصري] : 
في  عليه  وأغمي  الليل  من  الصيام  نوى  وإذا  يجزه،  لم  الفجر  قبل  عليه  أغمي  إن 

اليوم./٢٢٢/ ذلك  أجزأه  النهار 
عليه  أغمي  وإن  قضى،  الليل  إلى  النهار  أول  في  عليه  أغمي  إن  مالك :  وقال 

اليوم. ذلك  أجزأه  النهار  أكثر  مضى  وقد 
ما  بعد  عليه  أغمي  وإن  قضـاه،  كله  رمضان  عليه  أغمي  إذا  النعمـان :  وقـال 
وقال  الليلة.  تلـك  يوم  ويجزيه  الشـهر،  من  بقي  ما  قضـى  منه  ليلـة  أول  يدخـل 
بمنزلة  فهو  الليل  بعض  في  عليه  أغمي  ثم  الليل  أول  من  الصوم  نوى  إذا  قائل : 

اليوم. ذلك  ويجزيه  الوقت،  ذلك  في  النائم 
أغمي  إذا  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد(٢) :  قـال 
يكن  ولم  الصوم،  شـهر  أيام  من  يوم  في  الفجر  طلـوع  قبل  عقله  بذهـاب  عليـه 

إلخ.  شهر..  صوم  ..في  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
تغرب  أن  إلى  الفجر  طلـوع  قبل  عقله  لذهاب  عليه  أغمي  إذا  أبو سـعيد :  قال  المصنـف :  (٢) فـي 
َتمَّ  يعقل  وهو  الفجر  عليه  طلع  إن  بعض :  قال  قد  كان  وإن  صومه.  يجزيه  أن  فأرجو  الشمس 
اعتقاده،  على  فهو  الليل،  من  به  أمر  ما  وقت  في  نواه  ألنه  يتم؛  إنه  قلت :  فقد  أنا  أما  صومه.  له 
من  الصيام  نوى  من  وكذلك  صومـه.  يبطل  حدثًا  نيته  في  يحدث  فلم  يومه  فـي  يعقـل  لـم  وإن 
رمضان  قبل  ُجنَّ  من  وأما  عليـه.  بدل  وال  صومه،  له  َتمَّ  أصبح  حتى  النوم  به  ذهـب  ثـم  الليـل 
منه  األيام  بعض  في  ُجنَّ  إن  وأما  القلم.  عنه  مرفوع  ألنه  عليه؛  شيء  فال  انقضى  حتى  يفق  فلم 

إفاقته.  بعد  صومه  له  ويتم  يفق،  لم  ما  يبدل  فإنه 
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بدل  عليه  أن  الوقـت  ذلك  ذاهبًا  عقلـه  وكان  الصبح،  انفجار  عنـد  ذلـك  يعقـل 
ذهاب  يضره  فال  العقل  صحيح  وهو  الوقت  هـذا  عليه  مضى  وإذا  اليوم،  ذلـك 
شـهر  في  الوقت  هذا  إال  ونهاره  ليله  عليه  أغمي  ولو  قبله،  وال  ذلك  بعد  عقله 

كله. الصوم 
ال  أنه  كله  الشـهر  عليه  أغمي  لو  إنه  قولهم :  معاني  في  يخرج  أنـه  ومعـي 
إن  يقول  مـن  قول  على  إال  قولهم  مـن  يخرج  هـذا  أن  أعلـم  وال  عليـه.  بـدل 
بعد  من  صومه  اعتقد  حتى  العقل  صحيح  كان  فإذا  واحدة،  فريضة  كله  الشهر 
فقد  ذلك  بعد  من  عليه  أغمي  ثم  رمضان،  شهر  من  يوم  أول  من  عليه  وجوبه 
قولهم؛  معاني  فـي  أصح  وقول  الوجه،  هـذا  على  صومه  ثبـوت  معاني  يشـبه 
عن  النيات  أحـكام  وأن  بالنيـة،  إال  عمـل  ال  وأنه  بالنيـات،  األعمـال  لثبـوت 
فيه  الدخول  يثبت  وال  الليـل،  إلى  الليل  من  الصوم  وأن  زائلة،  العقـل  ذاهـب 
كان  العقل  بصحة  فيه  دخل  فإذا  فيه،  الدخول  عند  العقل  بصحـة  إال   /٢٢٣/
يوجب  ما  منه  يكن  لـم  إذا  ذلك  بعد  عارضه  ما  يضـره  وال  العقل،  انعقـد  قـد 

اإلفطار(١).

الشهر : بعض  في  يفيق  المجنون  باب ٤٥ -]   (١٤٠/٣ [(م ١١٨٣، 
مضى(٢)  ما  أفاق  إذا  المجنون  قضاء  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قـال  [* ش] : 
سـنين.  جنونه  في  مكث(٣)  وإن  يقضي  مالك :  فقال  جنونه؛  أيام  في  الصـوم  مـن 
فيمن  بمصر  قال  ثم  بالعراق،  هو  إذ  مالـك  قول  من  بنحو  يقـول  الشـافعي  وكان 

عليه]. قضاء  [ال  عته :  أو  وسوس  أو  جن  أو  خبل 

 .٩٨/٧ المصنف،  الكندي :   .٢٢٢/٢٠ - ٢٢٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
صومه.  أيام  في  الصوم  من  يقضي  ما  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

سنين.  صومه  في  مضى  وإن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
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وإن  عليه،  قضاء  فال  كله  رمضان  شهر  في  جن  من  والنعمان :  الثوري،  وقال 
المغمى  يقضي  ثور  وأبو  أحمد،  وقال  القضاء.  فعليه  مفيقًا(١)  منه  شـيء  في  كان 
المغمى  على  وال  المجنون  على  يجب  ال  قائل :  وقال  المجنون.  يقضي  وال  عليه 
على  قضاء  ال  [قال :]  أنه  مكحول  عن  وحكي  حجة.  توجبـه  أن  إال  قضاء  عليـه 

بالقضاء. يتطوع  أن  أحب  ال  وإني(٢)  عليه،  المغمى 
ذهاب  جميع  في  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
األول؛  القول  في  مضى  قد  مـا  الصوم  معاني  في  الوجوه  من  وجه  بـأي  العقـل، 
ـّنة  والسُّ الكتاب  أحكام  في  والدليل  البدل،  العذر  عند  فيـه  ثبت  قد  الصـوم  ألن 
قد  الذي  العـذر  مـن  العقـل  وذهـاب  (البقـرة : ١٨٥)،   ﴾ ¥   ¤    £   ¢ ﴿
على  يأتي  أن  إال  ذهابه،  وقت  في  الفرائض  أداء  عن  العذر  لصاحبـه  اهللا  أوجـب 
منه  ويؤنس  عقله،  ذهاب  عن  يرجع(٣)  بأنه  له  حكم  حال  العقل  ذاهب   /٢٢٤/
حالته  في  وهو  رمضان  شـهر  في  عليه  مضى  فيما  كذلك  كان  فإذا  االنتقال؛  عن 
حالته  عن  يرجع  أن  يكاد  ال  ألنه  عليه؛  بدل  ال  أن  قولهم :  معاني  في  أشبه  تلك 

بها. له  يحكم  التي  الحال  هذه  إلى  تلك 
عقله  ذهب  فإذا  ُسّنة،  دائمًا  عقله  يذهب  أن  قبل  فيما  الحال  تلك  أن  وعندي 
جرى  فإن  معتوهًا،  وصار  الفرائض،  أداء  عنه  وسـقط  [بالعته](٤)،  له  حكم  سـنة 
العقل  صحة  إلـى  تلك  حاله  عـن  اسـتحال  ثم  الحكم،  وهذا  الحـال  هـذا  عليـه 
حكم  ذلك  إن  قولهم :  معاني  في  ـ عندي ـ  أشـبه  ـ  ذلك  يكون  ال  أن  ـ وأخاف 

عليه. بدل  وال  تلك،  حاله  في  عنه  سقط  قد 

يفيق.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  ألحب..  فإني  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  ذهاب..  عن  يرجع  ال  بأنه  له  يحكم  ..حال  المصنف :  (٣) في 
بالعنوه.  المصنف :  وفي  بالعتوه.  الشرع :  بيان  (٤) في 



540
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

عليه،  بدل  ال  أنـه  كله  الشـهر  في  عليه  أغمي  إذا  أنـه  ـ عنـدي ـ  يشـبه  وقـد 
كله  الشـهر  ألن  قولهم؛  من  يشـبه  ما  أو  أصحابنا،  قول  من  القول  بذلك  بالتعلق 
عنه  زال  فـإذا  فرضه،  مـن  شـيء  أداء  يلزمه  ال  متعبد،  غيـر  وهـو  حكمـه  مضـى 
كله.  مضى  ما  حكم  يلزمه  ال  أنه  المعنى  في  حسـن  متعبد  غير  وهو  كله  الحكم 
لم  ثم  الهالل،  يصح(١)  لم  بمعنى  رمضان  شهر  من  يومًا  أكل  لو  قيل :  قد  أنه  كما 
عليه  بدل  ال  أنه  صح  ثـم  انقضى،  حتى  رمضان  شـهر  من  أنه  اليوم  ذلك  يصـح 
زال  لعله  حكمه  خصه  إذا  فهذا  أصحابنا،  قول  من  القول  أكثر  وهو  اليوم  لذلك 
ـ عندي ـ  يشـبه  كذلك  كله  الشـهر  النقضاء  عنده  صـح  ولو  البدل،  حكـم  عنـه 
هذا  ويشبه  فيه،  التعبد  أحكام  عنه  يزول  أن  متعبد  غير  وهو  انقضى  إذا  هذا  معنى 
يفق  لم  ثم  كله  رمضـان  شـهر  دخول  قبل  عقله  ذهب  لو  أن  ـ عنـدي ـ  المعنـى 

الوجه(٢). هذا  في  الفصل  هذا  المعنى  هذا  فيشبه  انقضى؛  حتى 

النهار  بعض  في  الحيض  يدركها  المـرأة  بـاب ٤٦ -]   (١٤١/٣ [(م ١١٨٤، 
والنفساء)) : الحائض  ((صوم 

فـ] ـقال  النهار؛  بعـض  في  الحيض  يدركها  المرأة  فـي  [واختلفـوا  [* ش] : 
قال  وبه  وتشـرب.  تـأكل  وقتـادة :  أبي سـليمان،  وحماد بـن  وعطـاء،  الحسـن، 
األوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأحمد، وإسحاق. وقال األوزاعي، وسعيد بن 
رمضان(٣).  حرمة  لتعظيم  تأكل  لم  رمضان  شهر  في  المرأة  طهرت  إذا  عبد العزيز 

وإسحاق(٤). أحمد،  قول  وهذا 

الهالل.  به  يصبح  لم  المصنف :  (١) في 
 .٩٧/٧ - ٩٨ المصنف،  الكندي :   .٢٢٤/٢٠ - ٢٢٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

رمضان.  شهر  حرمة  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  مالك..  قال  والشرب.  األكل  تدع  الرأي :  أصحاب  وقال  ..وإسحاق.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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نهارها. بقية  وتشرب  تأكل  مالك :  وقال 
شاءت. إن  جميعًا  الحالين  في  تأكل  أبو بكر :  قال 

من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
مع  الحيض،  ثبـوت  بعد  تطهر  والتـي  النهار،  فـي  تحيض  التـي  فـي  االختـالف 
األكل  عن  وتمسك  تفطر،  ال  قال :  من  فقال  اليوم؛  ذلك  إعادة  عليها  أن  اتفاقهم 
وتطهرت. /١٧٩/  طهرت  إذا  اإلفطار  إتمام  عن  وتمسك  حاضت،  إذا  واإلفطار 

ذلك. عليها  ليس  قال :  من  وقال 
ذلك  عليها  وليس  طهرت،  إذا  ذلك  عليها  إن  القول :  بعض  فـي  أن  وأرجـو 
إتمام  عليها  يجب  ال  أن  الحكم  في  ـ عندي ـ  ذلك  معاني  وأصح  حاضـت.  إذا 
وإعادته  صومها،  من  فساده  على  مجتمع  وما  ينفعها،  وال  لها،  يتم  ال  فيما  الصوم 

عليها(١).

فتؤخر  الفجر  طلـوع  قبل  تطهـر  المـرأة  بـاب ٤٧ -]   (١٤١/٣ [(م ١١٨٥، 
االغتسال :

فتؤخر  الفجر  طلـوع  قبل  تطهر  المرأة  فـي  واختلفـوا  واختلفـوا(٢)  [* ش] : 
لم  أو  االغتسـال  في  فرطت  تقضـي،  األوزاعي :  فقـال  تصبح؛  حتـى  اغتسـالها 
بمنزلة  وهي  تام،  صومها  وإسحاق :  وأحمد،  والشافعي،  مالك،  قول  وفي  تفرط. 

نقول. وبه  عطاء.  عن  ذلك  وروي  الجنب. 

 .١٧٩/٢٠ - ١٨٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
االغتسـال  فتؤخر  الفجر  طلوع  قبل  تطهر  المرأة  في  واختلفوا  أبو بكـر :  قال  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 
مالك،  قـول  في  تفـرط  لم  أو  االغتسـال  فـي  فرطت  تقضـي،  أبو بكـر :  فقـال  تصبـح.  حتـى 
وهي  صومها  يفسـد  لعله  المضيف :  قال  راهويه.  وإسـحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  والشـافعي، 

نقول.  وبه  أبو بكر :  قال  عطاء،  عن  ذلك  روي  الجنب  بمنزلة 
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تطهر  الحائض  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
عليها  إن  قولهم :  بعض  ففـي  لذلك؛  متعمدة  تصبح  حتى  تغتسـل  فال  الليل  فـي 
مضى  ما  بدل  عليها  إن  قولهم :  بعض  وفي  والكفارة.  صومها  من  مضى  ما  بدل 
يومها،  بدل  عليهـا  إنما  إنه  قولهم :  بعـض  وفي  عليها.  كفارة  وال  صومهـا،  مـن 

التعمد. على  وهذا 
الموضع  هذا  في  الكفارة  معنى  في  عليها  يشـددون  قولهم  معاني  ووجدت 
إذا  الكفارة  يلزمونه  إنهم  الجنب  في  قولهم  من  أعلم  ال  ألني  الجنب؛  مـن  أكثـر 
إذا  إنه  مصرحًا:  قولهم  /١٨٠/من  أعلـم  وال  أصبح،  حتى  متعمدًا  الغسـل  ترك 
في  ذلك  قالوا  وقـد  يومه.  بدل  عليه  إنمـا  أنه  أصبح  حتى  متعمـدًا  الغسـل  تـرك 
مشـتبه  ـ عندي ـ  وحكمها  يومها.  بدل  عليها  إنما  إنه  قولهم :  من  نصًا  الحائض 
معنى  الحائض  في  أشبه  فإن  والصوم،  سواء  الغسل  وجوب  في  وحكمها  سواء، 
أن  أشبه  وإن  الجنب،  في  ـ عندي ـ  ذلك  أشبه  متعمدة  الغسل  تركت  إذا  الكفارة 

المعنى(١). هذا  في  يومه  بدل  عليه  إنما  يكون 

واإلفطار : السفر  في  الصوم  باب ٤٨ -]   (١٤١/٣ - ١٤٢ [(م ١١٨٦، 
واإلفطار  الصوم  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  [* ش] : (ومن 
وأبو  أنس،  وذكر  أفطر.  شاء  وإن  صام  شاء  إن  يقول :  عباس  ابن  فكان  السفر؛  في 
والحسن  وعطاء،  المسيب،  سعيد بن  قال  وبه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  أصحاب  عن  ذلك  سعيد 

سعد. والليث بن  واألوزاعي،  ومجاهد،  جبير،  وسعيد بن  والنخعي،  البصري، 
ابن  عن  وروينا  السفر.  في  الصوم  يكرهان  جبير  وسعيد بن  عمر،  ابن  وكان 

/١٤١/ الحضر.  في  قضى  السفر  في  صام  إن  قال :  أنه  عمر 

 .١٨٠/٢٠ - ١٨١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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أنه  عوف  عبد الرحمن بن  وعـن  يجزيه(١).  قال :  أنه  عبـاس  ابن  عـن  وروي 
الحضر. في  كالمفطر  السفر  في  الصائم  قال : 

لحمزة بن  ذلك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  أفطر؛  شاء  وإن  صام،  شاء  إن  أبو بكر :  قال 
األسلمي. عمرو 

معاني  يشـبه  ما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الصوم  بين  مخير  المسافر  إن  أبي بكر :  إلى  المضاف  القول  يشبه  بما  االتفاق 
وتعالى :  تبـارك  اهللا  لقول  بطالنـه؛  يسـتقيم  وال  أفضـل،  والصـوم  واإلفطـار، 

(البقرة : ١٨٤).(٢)  ﴾b    a   `   _ ﴿

واإلفطار : الصوم  من  األفضل  باب ٤٩ -]   (١٤٢/٣ - ١٤٣ [(م ١١٨٧، 
الصوم  في  األمريـن  أفضل  في  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
عن  ذلـك  وروي  أفضلهمـا.  الصـوم  يقـول :  مالـك  أنس بـن  فـكان  واإلفطـار؛ 
والثوري،  ومجاهد،  جبير،  وسـعيد بن  النخعي،  قال  وبه  أبي العاص،  عثمان بن 
الصوم  يقولون :  والشافعي  عياض،  والفضل بن  أنس،  مالك بن  وكان  ثور.  وأبو 

عليه. قوي  لمن  إلينا  أحب 
وأبو  الزبير،  وعروة(٣) بن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  زوج  وعائشـة  اليمان،  حذيفة بن  وكان 
عمر،  [ابن]  وكان  السفر.  في  يصومون  يزيد  واألسـود بن  عبد الرحمن،  بكر بن 
وأحمد،  واألوزاعـي،   /١٤٢/ والشـعبي،  المسـيب،  وسـعيد بن  عباس،  وابـن 

أفضل. الفطر  يقولون :  وإسحاق 

يجزيه.  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١٤١/٢٠ - ١٤٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الشرع :  بيان  هامش  وفي  الزبير.  وعروة بن  لعله  عين  قال  وعبده،  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٣) في 
الزبير.  وعروة بن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  زوج  وعائشة  نسخة : 
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لقوله :  المرء؛  على  أيسرهما  أفضلهما  إن  وهو :  نقول،  وبه  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
القول  هذا  روينا  (البقرة : ١٨٥).   ﴾ ̄    ®   ¬   «    ª   ©   ¨   § ﴿

وقتادة. ومجاهد،  عبد العزيز،  عمر بن  عن 
أفضل  الصوم  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
كان  فإذا  مضرة،  نفسه  على  منها  يخاف  مشقة  الصائم  على  ذلك  في  يكن  لم  ما 

أفضل(١). الرخصة  قبول  يكون  أن  أعجبني  هكذا 

المرء  سـافرها  إذا  التـي  المسـافة  بـاب ٥٠ -]   (١٤٣/٣ - ١٤٤ [(م ١١٨٨، 
الفطر : له  كان 

أن  للمسـافر  الذي  السـفر  حد  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
مثله  في  يقصر  سفرًا  سافر  إذا  قاال :  أنهما  والشعبي  عطاء،  عن  فروينا  فيه؛  يفطر 
عمر  وابن  عباس،  ابن  كان  عطـاء :  وقال  أحمد.  قال  وبه  يفطر.  أن  فلـه  الصـالة 

ذلك. فوق  فما  برد  أربع  في(٢)  ويفطران  ركعتين  يصليان 
قال  وبه  أيـام.  ثالثة(٣)  مسـيرة  في  إال  يفطـر  ال  قـال :  أنه  عمر  عـن  وروينـا 

يومين. مسيرة  الممعن  السفر  في  يفطر  يقول :  الزهري  وكان  الثوري. 
وأوجب  الصوم،  شـهر  في  يفطر  أن  للمسـافر  اهللا(٤) 8  أباح  قائـل :  وقـال 
يفطر  أن  فله  معصية  غير  في  مسـافر  فكل  حدًا،  لذلك  يجعل  ولم  القضاء،  عليه 

حجة./١٤٣/ [منه]  تمنعه  أن  إال 

 .١٠٤/٧ المصنف،  الكندي :   .١٤٢/٢٠ - ١٤٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ذلك.  فوق  ال  يرددها  أربع  في  ويقصران  ويفطران  الشرع :  بيان  (٢) في 

ثمانية.  الشرع :  بيان  (٣) في 
وأوجب  اإلفطار،  لعلة  الصوم  رمضان  شـهر  في  للمسـافر  ذكره  جل  اهللا  أباح  الشـرع :  بيان  (٤) في 

إلخ.  القضاء..  عليه 
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معاني  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
من  القصر  فيـه  ويلزم  الصوم  من  اإلفطـار  فيه  يجوز  الـذي  السـفر  إن  االتفـاق : 

اختالفا(١). بينهم  أعلم  وال  وطنه،  عن  الفرسخين  مجاوزة  وهو  سواء،  الصالة 

عند  فيه  يفطر  أن  للمسـافر  الذي  الوقت  بـاب ٥١ -]   (١٤٤/٣ [(م ١١٨٩، 
خروجه :

الذي  الوقت  في  واختلفـوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [* ش] : 
مسافرا.  خرج  إذا  يومه  من  يفطر  طائفة :  فقالت  السـفر؛  إلى  الخارج  فيه  [يفطر] 
عن  برز  إذا  يفطـر  أحمـد :  وقـال  والشـعبي.  شـرحبيل،  عمرو بـن  قـول(٢)  هـذا 
الحسـن  وقال  الرحل.  فـي  رجليه  يضع  حتـى  بل  ال  إسـحاق :  وقـال  البيـوت. 

يخرج. أن  يريد  يوم  بيته  في  شاء(٣)  إن  يفطر  البصري : 
[صائمًا]  أصبـح  مـن  يقولون  ألنهـم  صحيـح؛  أحمد  قـول  أبو بكـر :  قـال 
خرج  ثم  الحضر  في  أصبح  إذا  وكذلك  يومه،  بقية  يفطر  أنه(٤)  اعتل  ثم  صحيحًا 

يفطر. أن  كذلك  فله  السفر  إلى 
ومكحول،  الزهـري،  [قال]  كذلك  [ذلـك]،  يومه  يفطر  ال  طائفـة :  وقالـت 
وأصحاب  ثـور،  وأبـو  والشـافعي،  واألوزاعـي،  ومالـك،  األنصـاري،  ويحيـى 

الرأي./١٣٣/
معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 

 .١٤٣/٢٠ - ١٤٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  الشعبي..  وعامر  شرحبيل  وابن  عمر،  ابن  ..قول  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

الخروج.  يريد  يوم  بيته  من  سافر  ..إن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
أن.  له  اعتل  ثم  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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إذا  فيه،  يسـافر  الذي  ذلك  يومه  يفطر  ال  إنه  اآلخر :  القول  هذا  معنـى  االتفـاق 
أن  له  وليس  الفجر،  طلوع  بعد  نهـار  من  سـاعة  ولو  وطنه،  في  أصبح  قـد  كان 
له  وإنما  وطنه،  حدود  ومن  وطنه  من  يخرج  لم  دام  ما  اإلفطار  يعتقد  وال  يفطر 
إذا  ألنه  وطنه؛  حدود  ومن  وطنه  من  خارجًا  السـفر  يـجد(١)  صار  إذا  يفطر  أن 
انعقد  قد  صوم  في  يفطر  أن  له  وليس  الوطن،  حكم  لزمه  فقد  وطنه  في  أصبح 

وطنه(٢). في  عليه 

بعد  طهرت  التي  زوجتـه  المسـافر  وطء  بـاب ٥٢ -]   (١٤٥/٣ [(م ١١٩٠، 
السفر : من  قدومه 

قد  زوجته  فيجد  يقدم  المسافر  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنه :  [* ش] : 
ثور  وأبو  والشـافعي،  ومالك،  األنصـاري،  يحيى  فكان  المحيـض؛  من  طهـرت 
وال  يصيبها  ال  عبد العزيز(٣) :  وسعيد بن  األوزاعي،  وقال  يطأها.  أن  له  يقولون : 

يغشاها. أن  له  نحب  ال  وإسحاق :  أحمد،  [وقال  يومه.  بقية  يأكل 
أقول]. مالك  بقول  أبو بكر :  قال 

من  هذا  معنى  يشـبه  ما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  إنه  أبو سـعيد :  قال 
وطئها،  إجازة  الحكم  بمعنى  ـ عندي ـ  ذلك  وأشـبه  الفصل،  هذا  في  االختالف 
في  يتجزأ  ال  الصوم  وأن  بدله،  عليها  أن  االتفاق  ألن  ليومهما؛  إفطارهما  وإتمام 

الواحد(٤). اليوم 

بـحد.  الصواب :  (١) لعل 
 .١٠٦/٧ المصنف،  الكندي :   .١٣٣/٢٠ - ١٣٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

جبير.  ابن  نسخة  في  العزيز،  ..عبد  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .١٣٤/٢٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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سافر : ثم  الشهر  بعض  صام  من  باب ٥٣ -]   (١٤٥/٣ - ١٤٦ [(م ١١٩١، 
وهو  الصوم  شـهر  أدركه  فيمن  واختلفـوا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
محتجا  الشـهر  باقي  يفطر(١)  أن  له  ليس  السـليماني :  عبيدة  فقال  سـافر؛  ثم  مقيم 
قـال  وبـه  (البقـرة : ١٨٥).   ﴾ y    x   w   v   u ﴿ ذكـره  جـل  بقولـه 
أحد،  يسـافرن  فال  رمضان  شـهر  حضر  إذا  أبو مجلز :  وقال  غفلة.  سـويد(٢) بن 

سافر.  /١٣٤/ إذا  فليصم  بد  ال  كان  فإن 
البصري،  الحسن  قول  هذا  أفطر.  شاء  وإن  صام  شاء  إن  العلم :  أهل  أكثر  وقال 
وبه  تبعهم.  ومـن  وإسـحاق،  وأحمد،  أبي رباح،  وعطاء بن  المسـيب،  وسـعيد بن 
شـهد  من  أمر  وإنما  بالكديد»،  فأفطر  رمضان  شـهر  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  و«خرج  نقول(٣). 

الشهر. شهد  أنه  الشهر  بعض  شهد  لمن  يقال  وال  يصوم،  أن  كله  الشهر 
القول :  هذا  معنى  أصحابنا  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
آخره،  أو  أوله،  من  كان  كله،  فيه  له  يجوز  ما  الشـهر  من  الشـيء  في  له  جائز  إنه 

ذلك(٤)(٥). اختالف  في  معنى  وال  وسطه،  أو 

يقضي.  الشرع :  بيان  (١) في 
مجاز.  وأبو  علقمة  شريك بن  الشرع :  بيان  (٢) في 

رمضان  شـهر  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  و«خرج  أقول،  وبه  أبو بكر :  قال  تبعهم.  ..ومـن  الشـرع :  بيان  (٣) فـي 
ما  على  بالحجاز  موضع  والكديد  بالكديـد،  فأفطر  أراد  لعله  المصنف :  قال  بالكديـد»،  فأفطـر 

إلخ.  أمر..  وإنما  العين.  الكتاب  في  وجدت 
تعقب  قد  سـعيد  أبا  ألن  أبي سـعيد؛  تعليق  من  يكون  أن  يحتمل  نص  الموضع  هـذا  بعـد  (٤) ورد 
الموضع.  هذا  في  منه  ينقل  أن  يبعد  وال  المعتبر،  كتابه  في  جابر)  (أبي  جعفر  ابن  جامع  كتاب 
تقدم  ثم  سفره  في  مفطرًا  يكون  الذي  المسافر  وكذلك  أبي جابر :  كتاب  ومن  هو :  النص  وهذا 
نسـخة  وفي  كفارة.  عليه  تكون  ال  أن  فأرجو  فأفطـر  ذلك  جهل  فإن  بلده،  إلـى  يومه  بقيـة  مـن 

الحائض  بمنزلة  وهو :  األكل،  عن  يمسك  أن  له  ويستحب  ذلك،  يومه  بدل  عليه  وإنما 
 .١٣٤/٢٠ - ١٣٥ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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المسـافر  قضـاء  أبـواب  جمـاع  بـاب ٥٤ -]   (١٤٦/٣ - ١٤٧ [(م ١١٩٢، 
أفطراه : الذي  الصوم  والمريض 

  F   E  ﴿ ثناؤه :  جل  اهللا  قال  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
(البقرة : ١٨٥).  ﴾ O   N   M    L   K   J     I   H     G

رمضان؛  شـهر  من  أيام  قضاء  عليه  فيمن  العلم  أهل  واختلف  [م ١١٩٢] 
والحسن  عمر،  ابن  قال  وبه  علّي،  عن  ذلك  روي  متتابعًا.  يقضيه  طائفة :  فقالت 

  M    L  ﴿ نزلت  عائشـة :  وقالت  والنخعـي.  الزبير،  وعروة بـن  البصـري، 
متتابعات. فسقطت  متتابعات   ﴾ O   N

عباس،  ابن  قال  كذلك  العدة،  أحصى  إذا  صومه  فرق  شاء  إن  طائفة :  وقالت 
جبل،  معاذ بـن  عن  [ذلـك]  وروينـا   /١٣٥/ مالـك.  وأنس بـن  هريـرة،  وأبـو 
والثوري،  جبيـر،  وسـعيد بن  التابعين،  من  جماعة  قـال  وبه  خديـج،  ورافع بـن 
أن  غير  الرأي،  وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  ومالك، 

تباعًا(١). يقضيه  أن  استحب  بعضهم 
نقول(٢). وبهذا  أبو بكر :  قال 

معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
معنى  فـي  اإلفطار  كان  متفرقـًا  لـزم،  وجه  بـأي  شـهر  كل  مـن  البـدل  االتفـاق : 
إال  متتابع،  األصـل  في  ألنه  متتابـع؛  عنه  بـدل  الصـوم  إن  متتابعـًا؛  أو  واحـد(٣) 

عذر(٤). لمعنى  إال  متتابع،  بدله  صوم  كذلك  عذر،  لمعنى 

متتابعًا.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
نقول.  القول  بهذا  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

زائدة.  واحد)  معنى  (في  العبارة  (٣) لعل 
 .١٩٣/٧ المصنف،  الكندي :   .١٣٥/٢١ - ١٣٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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المسـافر  فـي  اختالفهـم  بـاب ٥٥ -]   (١٤٧/٣ - ١٤٨ [(م ١١٩٣ - ١١٩٥، 
شـهر  يأتي  حتى  عليه))  يقدرا  لم  ((أو  القضاء  في  يفرطان  ثم  يفطران  والمريض 

قابل : من  الصوم 
المسـافر  على  فيما  واختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [م ١١٩٣]  [* ش] : 
أمكنهما  وقد  قابل  من  رمضان  شـهر  يأتي  حتى  يقضيان  وال  يفطـران  والمريـض 
كل  ويطعم  أدركهمـا،  الذي  الشـهر  يصومان  طائفـة :  فقالـت   /١٧٤/ القضـاء؛ 
صيامًا.  األول  ويقضيان  فيها،  فرطـا(١)  التي  األيام  من  يوم  كل  عن  منهمـا  واحـد 
والقاسـم بن  عطاء،  قال  وبه  عباس،  وابـن  أبي هريرة،  عن  [القـول]  هذا  روينـا 
وإسحاق. وأحمد،  والشافعي،  والثوري،  ومالك،  واألوزاعي،  والزهري،  محمد، 
أدركه،  الـذي  الشـهر  يصوم  النخعـي :  وإبراهيـم  البصـري،  الحسـن  وقـال 
مع  ليس  وافقهما :  من  بعـض  وقال  إطعام.  عليه  وليس  صيامـًا،  األول  ويقضـي 

إجماع. وال  ُسّنة،  من  حجة  ذكرنا  ما  على  الكفارة  أوجب  من 
يطعم؛  أن  يجب  ما  قدر  في  [اإلطعام]  عليه  أوجب  من  واختلف  [م ١١٩٤] 
يطعم  يقولون :  والشافعي  أنس،  ومالك بن  محمد،  والقاسم بن  أبو هريرة،  فكان 

مدًا. يوم  كل  عن 
يوم. كل  عن  صاع  نصف  يطعم  الثوري :  سفيان  وقال 

وشهد(٢)  أفطر  الذي  الشهر  بين  يصح  لم  إن  يجب  فيما  واختلفوا  [م ١١٩٥] 
وقتادة :  جبير،  وسعيد بن  عمر،  وابن  عباس،  ابن  فقال  القابل؛  العام  من  الصوم 

عليه. قضاء  وال  مضى،  عما  ويطعم  أدركه،  الذي  الشهر  يصوم 

أفطرا.  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
وشهر.  الشرع :  بيان  وفي  وشهد.  اإلشراف :  كتاب  في  (٢) هكذا 
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أبي سـليمان،  وحماد بن  والنخعـي،  وطـاووس،  البصـري،  الحسـن  وقـال 
أدركه  الذي  الشهر  يصوم  وإسـحاق :  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  ومالك، 

بصوم./١٧٥/ األول  ويقضي  الناس،  مع 
المسـافر  إن  أصحابنا :  قـول  معانـي  في  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
من  صح  المريض  إن  ثـم  الصوم،  من  يلزمهما  ما  بدل  فـي  فرطـا  إذا  والمريـض 
حضر  حتى  عذر  غير  من  الصوم  وأمكنهما  سـفره،  من  المسـافر  ورجع  مرضه، 
بدل  الغائب  الشهر  وأن  الحاضر،  رمضان  شهر(١)  صوم  عليهما  أن  رمضان؛  شهر 
أن  قولهم :  معاني  فـي  ويخرج  بدله.  عنه  ينحـل(٢)  ال  بدالً  صومه  وعليـه  عليـه، 
معاني  في  أعلم  وال  مسـكينًا،  يوم  كل  عـن  الغائب  الشـهر  من  يوم  لـكل  يطعـم 

الوجه. هذا  على  البدل  هذا  في  فرطا  إذا  اختالفًا،  قولهم 
مرضه  من  المريض  يصـح](٣)  [ولم  سـفره،  من  المسـافر  يرجع  لم  إن  وأما 
الحاضر  يصوم  إنه  قولهـم :  معاني  في  يخرج  أنه  فمعي  الشـهر  عليه  حـال  حتـى 
قولهم. معاني  في  عنه  يحط  وال  عنه(٤)،  بدالً  والغائب  وقته،  في  االتفاق  بمعنى 

لكل  ويطعم  عنه،  يتخل  وال  عليـه،  بدل  والغائب  الحاضر،  صوم  عليهما  ..أن  المصنـف :  (١) فـي 
وال  المسـافر،  يرجع  لم  وإن  البدل.  في  فرطا  إذا  اختالفًا  أعلـم  وال  مسـكينًا،  الغائب  من  يـوم 
بدل  والغائب  وقته،  في  االتفاق  بمعنـى  الحاضر  فصوم  الثاني  عليه  حال  حتى  المريـض  صـح 
يطعما  أن  عليهمـا  فقول :  اختالف؛  ففيـه  به  يقوى  عنه  اإلطعـام  وإنما  إطعـام،  ال  صيـام،  عنـه 
لم  إذا  عليهما  إطعام  ال  وقول :  الثاني.  حال  حتى  حال  على  يبدال  لم  إذا  مسكينًا  يوم  كل  عن 
يفرطا،  لم  أم  فرطا  هذا،  في  إطعام  ال  إنه  األقاويل :  من  حكي  مما  قول  ويعجبني  قال:  يفرطا. 
كفارة  حكم  عليهما  موجبًا  الحول  حول  وليس  عليهما،  اهللا  جعل  كما  القضاء  إال  عليهما  وليس 
إلزامًا  ذلك  يلزم  أن  يعجبني  وال  ُسّنة.  وال  كتاب،  من  ـ  القائل  قال  كما  ـ  أعلمه  وال  بدليل،  إال 

والدينونة.  الحكم  بمعنى 
الشرع.  بيان  في  العبارة  وردت  (٢) هكذا 

صح  وال  المصنف :  وفي  يصح.  وال  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ. عنه..  بدًال  الغائب  عن  ويصوم  وقته  ..في  الصواب :  ولعل  العبارة.  وردت  (٤) هكذا 
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أمكنه  وما  مرضه،  من  المريض  صح  وال  سفره،  من  المسافر  يرجع  لم  ولو 
أنه  فمعي  بفواته؛  عنه  اإلطعام  وإنما  عنه،  إطعامًا  ال  صومًا  لزمه  أطاقه  أو  ذلك، 
أن  عليهما  قـال :  من  فقال  عنه؛  اإلطعام  فـي  اختالف  قولهم  معاني  فـي  يخـرج 
رمضان.  شـهر  حال  حتى  حال  على  يبـدال  لم  إذا  مسـكينًا  يوم  كل  عـن  يطعمـا 
من  المسـافر  رجع  أن  بعد  من  يفرطا  لـم  إذا  عليهما  إطعـام  ال  قال :  مـن  وقـال 
لم  ألنهما  هذين؛  على  اإلطعام  يعجبني  وال  مرضه.  من  المريض  صح  أو  سفره، 
هذا،  في  إطعام  ال  إنه  ـ :  األقاويل  من  حكي  مما  ـ  قال  من  قول  ويعجبني  يفرطا، 
حول  وليس  عليهما،  اهللا  جعل  كما  القضاء  إال  عليهما  وليس  يفرطا،  لم  أو  فرطا 
كما  ـ  أعلمه /١٧٦/  وال  بدليل،  إال  كفارة،  حكم  عليهما  يوجب  عليهما  الحول 
بمعنى  إلزامـًا  ذلك  يلـزم  أن  يعجبني  وال  ُسـّنة،  وال  كتـاب،  مـن  ـ  القائـل  قـال 

بالدينونة(١). ذلك  يلزم  وال  الحكم، 

يبرأ : أن  قبل  يموت  ثم  يفطر  المريض  باب ٥٦ -]   (١٤٨/٣ - ١٤٩ [(م ١١٩٦، 
يفطر  المريض  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
أبي رباح،  وعطاء بن  البصري،  والحسـن  عباس،  ابن  فكان  علته،  في  يموت  ثم 
الرأي  وأصحاب  والشافعي،  ومالك،  والزهري،  والشـعبي،  سيرين،  ومحمد بن 

عليه. شيء  ال  يقولون : 
ومالـك،  والثـوري،  أبي الحسـن]،  والحسـن [بن  زيـد،  جابر بـن  وقـال 
عليه. شيء  ال  سفره :  في  ويموت  يفطر  المسافر  في  الرأي  وأصحاب  والشافعي، 

عنه. يطعم  يصح :  أن  قبل  يموت  المريض  في  وقتادة  طاووس(٢)،  وقال 

 .١٩٨/٧ - ١٩٩ المصنف،  الكندي :   .١٧٤/٢١ - ١٧٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
عطاء.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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علـى  وال  [شـيء]،  ذكرنـاه  الـذي  المسـافر  علـى  ليـس  أبو بكـر :  قـال 
المريض(١)./١٤٩/

يموت  المسافر  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  مرضه  فـي  يموت  والمريـض  فيه،  أفطـر  وقد  رمضـان  شـهر  في  سـفره  فـي 
على  إن  قولهم :  بعـض  في  أن  فمعي  االختـالف؛  معنى  فيه  أفطر  وقـد  رمضـان 
وقد  عليهما،  ثبت  قد  شيء  ألنه  بذلك؛  الوصية  وعليهما  عنهما،  القضاء  ورثتهما 
وجه  غير  على  يكن  لم  ما  بالتخيير،  إال  لهما  مطلقًا  يكن  ولم  ذمتهما،  في  لزمهما 

التخيير.
به،  يوصيا  أن  إال  عنهما،  ذلك  قضاء  الورثة  علـى  ليس  قولهم :  بعض  وفـي 

عنهما. قضاؤه  عليهم  كان  به  أوصيا  فإن 
إنما  البدل  ألن  بـدل؛  في  عليهما  وصية  ال  قولهـم :  بعض  [فـي]  أن  ومعـي 
الحاضر  لصوم  فيه  مخيرين  كانـا  وإنما  فيه،  لموتهما  يقع  ولم  الشـهر،  بعد  يقـع 
ذلك  اسـتحال  فقد  وقتها،  انقضـاء  بعد  مـن  وبدلهما  إفطارهمـا  أو  األيـام،  مـن 
النفل  معنى  على  خارجًا  ذلك  كان  بذلك  أوصى  لـو  المعنى  هذا  وعلى  عنهمـا، 

الالزم(٢). ال  الوصية  من 

فمات  رمضان  في  صوم  عليه  من  باب ٥٧ -]   (١٤٩/٣ [(م ١١٩٧ - ١١٩٨، 
يقضيه : أن  قبل 

فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [م ١١٩٧]  [* ش] : 
عباس،  وابن  عمر،  ابن  فكان  يقضيه؛  أن  قبل  فمات  رمضان  شهر  من  صوم  عليه 

قضاء.  عليه  ليس  أراد  أنه  معي  غيره :  قال  المريض.  على  ..وال  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٢٠٠/٧ المصنف،  الكندي :   .١٤٩/٢١ - ١٥٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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عن(١)  يطعم  ولكن  عنه،  يصام  ال  يقولون :  والزهري  البصري،  والحسن  وعائشة، 
مسكينًا. يوم  كل 

أحد. عن  أحد  يصوم  ال  الرأي :  وأصحاب  والشافعي،  مالك،  وقال 
عن  عنه  يطعم  يقول :  عباس  ابن  فكان  عنه؛  يطعم  فيما  واختلفوا  [م ١١٩٨] 
مدًا  والشـافعي :  الزهري،  وقال  الثوري.  مذهـب  وهو  صاع.  نصـف(٢)  يـوم  كل 

يوم. لكل 
والحسـن  طاووس،  ذلك  رأى  وممن  الميـت،  عن  يصـام  أن  طائفـة  ورأت 

ثور. وأبو  وقتادة،  والزهري،  البصري، 
عنه،  يطعم  رمضان  شـهر  من  كان  ما  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  روينـا(٣)  وقـد 

وإسحاق./١٥٥/ أحمد،  قال  وبه  عنه،  يقضى  النذر  صوم(٤)  من  كان  وما 
معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
عنه،  يصام  أنه  مات  حتى  يبدله  فلم  رمضان  شهر  عن  بدل  لزمه  إذا  إنه  االتفاق : 
يقضى  وكذلك  إطعامًا.  ال  بدالً،  عليه  ثابت  ذلك  ألن  اإلطعام؛  عنـه  يجـزي  وال 
معناه  في  الكفارة  مـن  لزمه  وما  اختالفًا،  هذا  في  بينهـم  أعلم  وال  الصيـام،  عنـه 

إطعامًا. بإنفاذه  أوصى  إذا  إطعامًا(٥)  كان 
فعندي  به  وأوصى  مات،  حتى  به  يوّف  فلم  بالصوم  النـذر  من  كان  ما  وأمـا 

مسكين.  يوم  كل  عنه  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
صاع.  نصف  مسكين  يوم  كل  ..عن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

روي.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  يقضى..  البدل  شهور  ..من  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

وإن  عنه،  يصوم  من  له  يسـتأجر  صومًا  به  أوصى  إذا  إطعام  فيه  كان  معناه  ..في  المصنف :  (٥) في 
به.  أوصى  كما  عنه  أنفذ  إطعامًا  به  أوصى 
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صومًا  ماله  من  عنه  أنفـذ  صومًا  به  أوصى  إن  إنه  قولهـم :  معاني  في  يخـرج  أنـه 
أنفذ  إطعامًا  به  أوصى  وإن  عنـه.  يصوم  من  ماله  من  له  ويؤتجر(١)  أوصـى،  كمـا 
القول.  بعض  في  حياته  في  ذلك  في  الترخيص  له  كان  قد  ألنه  أوصى؛  كما  عنه 
وقع(٢)  النذر  ألن  الصوم؛  يطيق  ال  حتى  يطعم  أن  ذلك  في  له  يرخص  ال  وبعض 
من  حال  في  لـه  يرخص  أن  رمضـان  شـهر  بدل  في  ذلك  مثل  وليـس  بالصـوم، 
في  ـ عندي ـ  عنه  يجز  لم  مسـكين  ألف  يوم  كل  عن  ولو  عنه،  يطعم  أن  الحال 
بدًال،  ويثبت  الوصية،  مـن(٣)  مسـتحيالً  ذلك  كان  إطعامًا  به  أوصى  ولو  قولهـم، 

أعلم(٤). واهللا 

الحجة : ذي  في  رمضان  شهر  قضاء  باب ٥٨ -]   (١٥٠/٣ [(م ١١٩٩، 
اإلنسان  قضاء  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
المسـيب،  سـعيد بن  فكان  الحجة؛  ذي  فـي  رمضـان  شـهر  صيام  من  عليـه  مـا 
إال  الشـافعي،  مذهب  وهو  جائز.  ذلك  يقولـون :  ثور  وأبو  وإسـحاق،  وأحمـد، 

فيها. يقضي  ال  فإنه  صومها»،  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  التي  «األيام 
البصري،  الحسـن  قال  وبه  ذلك.  كـره  أنه  أبي طالب  علي بـن  عن  وروينـا 

والزهري.
 ﴾ O   N   M    L ﴿ قولـه :  ظاهـر  علـى  جائـز  ذلـك  أبو بكـر :  قـال 

عنه. منهي  ذلك  فإن  التشريق  وأيام  النحر  يوم  يكون  أن  إال  (البقرة : ١٨٥)، 

يستأجر.  المصنف :  (١) في 
إلخ.  رمضان..  بدل  ليس  مثله  فرض  النذر  ..ألن  المصنف :  (٢) في 

في.  المصنف :  (٣) في 
 .٢٠١/٧ - ٢٠٢ المصنف،  الكندي :   .١٥٥/٢١ - ١٥٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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أبو بكر :  قال  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
من   /١٢٥/ الفطر  ويوم  النحر،  في  إال  رمضان،  شـهر  قضاء  بصوم  بأس  ال  إنه 

األيام. جميع 
ال  أدب  نهي  هو  إنما  التشريق  أيام  صيام  عن  النهي  إن  أصحابنا :  قول  وفي 

تحريم(١). نهي 

شـهرين  صوم  عليـه  مـن  بـاب ٥٩ -   (١٥٠/٣ - ١٥١ [(م ١٢٠٠ - ١٢٠٢، 
فحاضت]. امرأة  كانت  أو  فمرض،  متتابعين 

إذا  عليهما  ((ما  والمرضع  الحامل  باب ٦٠ -]   (١٥١/٣ - ١٥٢ [(م ١٢٠٣، 
أفطرتا)) :

الحامل  في  العلم  أهل  افترق  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
قاال :  أنهما  عباس  وابن  عمـر،  ابن  عن  فروينا  فرق؛  أربع  أفطرتـا  إذا  والمرضـع 
الحسـن  وقال  جبير.  سـعيد بن  قال  وبه  عليهما.  قضـاء  وال  وتطعمـان  تفطـران 
وربيعـة،  والزهـري،  والنخعـي،  والضحـاك  أبي ربـاح،  وعطاء بـن  البصـري، 
بمنزلة  عليهما،  إطعـام  وال  ويقضيان،  يفطـران  الرأي :  وأصحـاب  واألوزاعـي، 
أبو عبيد  ذلك  وحكى  ثـور،  وأبو  أبو عبيد،  قال  وبه  ويقضي.  يفطـر(٢)  المريـض 
ذلك  وروي  وتقضيان.  وتطعمان  تفطران  وأحمد :  الشـافعي،  وقال  الثوري.  عن 

مجاهد. عن 
هي  الحبلى :  فـي  فقالت  والمرضـع؛  الحبلى  بيـن  [رابعة]  طائفـة  وفرقـت 

 .١٢٥/٢١ - ١٢٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وال  يقضي  أراد  انه  معنا  غيره :  قال  يقضي.  وال  يطعم  ..المريض  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  قال..  وبه  يطعم. 
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وتطعم  تفطـر  والمرضع  عليهـا.  إطعام  وال  وتقضـي،  تفطـر  المريـض،  بمنزلـة 
مالك./٢٠١/ قول  هذا  وتقضي، 

نقول. وعطاء  الحسن  بقول  أبو بكر :  قال 
الحامل  فـي  أصحابنا  قـول  معانـي  فـي  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
إن  صامتا :  إذا  ولدهمـا  على  فيه  تخافان  الذي  الحـد  إلى  صارتـا  إذا  والمرضـع 
يشـبه  وال  ذلك،  لهما  وتهيـأ  ولديهمـا  علـى  أمنتـا  إذا  ويقضيـا  يفطـرا  أن  لهمـا 
ـ ،  ـ عندي ـ قولهم معنى إطعام عليهما، وإنما يشبه معنى عذر المريض ـ عندي 
خفت  الضرر  ولديهما  على  خافتا  إذا  ألنهما  ؛  ـ عندي ـ  أرخص  يكن  لم  فإن(١) 
المشقة  واحتمال  النظر  لهما  نفسيهما  في  ولعل  الصوم،  لهما  يجوز  ال  أن  عليهما 
والسقوط  الهالك  الصوم  من  نفسيهما  على  خافتا  فإذا  نفسيهما،  على  تخافا  لم  ما 
في  معناهما  كذلك  والبدل،  اإلفطار  ـ عنـدي ـ  لزمهما  الفرائض  أداء  معنى  عـن 
والمرضع،  الحامل  علـى  الحدود  ووجوب  األحكام،  معنـى  به  يزول  قد  الولـد 
وإقامة(٢)  حوليـن،  وترضعـه  حملها  تضـع  حتى  بالحـد  الحكـم  عنهمـا  فيؤخـر 

األئمة(٣). على  المكفرات  الحدود 

العاجزين  والعجوز  الكبير  الشيخ  باب ٦١ -]   (١٥٢/٣ [(م ١٢٠٤ - ١٢٠٥، 
يفطرا : أن  الصوم  عن 

العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [م ١٢٠٤]  [* ش] : 
يفطرا. أن  الصوم  عن  العاجزين  والعجوز(٤)  الشيخ  أن  على 

إن.  الصواب :  ولعل  وإن.  المصنف :  (١) في 
وترك.  المصنف :  (٢) في 

 .٩٢/٧ - ٩٣ المصنف،  الكندي :   .٢٠١/٢٠ - ٢٠٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
إلخ.  العاجزين..  العجوز  والمرأة  أراد  لعله  المضيف :  قال  الكبير.  الشيخ  ..أن  الشرع :  بيان  (٤) في 
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والشـافعي،  األوزاعي،  فكان  أفطرا؛  إذا  عليهما  فيما  اختلفوا  ثم  [م ١٢٠٥] 
مسكينًا  يوم  كل  عن  منهما  واحد  كل  ويطعم  يفطران،  يقولون :  الرأي  وأصحاب 
وإسحاق  أحمد،  وقال  وطاووس.  جبير،  سعيد بن  عن  القول  هذا  وروينا  واحدًا. 
أنس بن  صنع  كما  جفانًا  جفن  [شـاء]  وإن  شـاء،  إن  منها  يطعم(١)  الشـيخ :  في 
على  شـيء  ال  ثور(٣) :  وأبو  دريك(٢)،  وخالد بن  [ومالك]،  ربيعة،  وقال  مالـك. 

نقول. وبه  مكحول.  عن  ذلك  وروي  غيره.  وال  كفارة  من  الكبير  الشيخ 
من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الصوم  يطيقان  ال  الذيـن  الكبيرة  والعجـوز  الكبير  الشـيخ  علـى  إن  االختـالف : 

ويفطرا. لذلك،  موسرين  كانا  إذا  مسكينًا،  يوم  كل  عن  يطعما  أن  يعقالن  وهما 
عنهما  فيصوم  عنهما،  صيما  به  يوسرا  ولم  ذلك  يطيقا  لم  إذا  قال :  من  وقال 

البدل. فعليهما  حال  على  ذلك  بعد  أطاقاه  وإن  أفطروا،  إذا  أرحامهما  بعض 
بدل  عنهما  يصوم  من  يأتجرا  أن  عليهما  إن  القول :  بعض  في  أن  وأحسـب 
عليهما  ليس  أن  قولهم :  بعـض  وفي  لذلك.  موسـرين  كانا  إذا  أفطرا  /١٧٣/مـا 
وإن  غيرهما،  عنهما  يبدل  بدل  وال  عنهمـا،  غيرهما  صيام  وال  إطعام،  من  ذلـك 
كان  وأطاقاه  بدلـه  على  قـدرا  وإن  أفطـرا،  يطيقا  لـم  وإن  صامـا،  الصـوم  أطاقـا 
إفطارهما  كانا  إذا  عليهما  شيء  فال  بدالً  يطيقا  ولم  عنه  عجزهما  تم  وإن  عليهما، 

وعذر. عجز  عن 
العجز؛  معنى  على  هو  وإنما  التخيير،  معنى  على  ـ عندي ـ  الكبير  إفطار  وليس 
على  ويأمن  نفسه  به  يجيء  ما  بمقدار  أفطر  يقدر  لم  فإن  يطيق،  ال  حتى  يصوم  ألنه 

شاء.  إن  مدًا  يطعم  أن  الشرع :  بيان  (١) في 
دريد.  الشرع :  بيان  (٢) في 

وأيوب.  ثور،  وأبو  الشرع :  بيان  (٣) في 
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على  رمضان  شهر  كل  كان  ولو  فيه  الصوم  على  قدر  يوم  وكل  حالة،  فتلك  نفسه، 
وألنه  األبدان،  عمل  من  ألنه  الصوم؛  معنى  في  أصح  ـ عندي ـ  القول  وهذا  ذلك، 
تجزي  ال  كان  فإذا  منسوخة،  والفدية  الصوم،  أول  في  كانت  كما  الفدية  فيه  يجوز 

عليه(١). قدر  إذا  وصيام  إطعام  عليه  يجتمع  وال  البدل،  فعليه  الفدية 

عنه : المنهي  الصوم  باب ٦٢ -]   (١٥٣/٣ - ١٥٤ [(م ١٢٠٦ - ١٢٠٨، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 

األضحى». ويوم  الفطر  يوم  صوم  عن  «نهى 
عنه.  منهي  اليوميـن  هذين  صـوم  أن  على  العلـم  أهـل  وأجمـع  [م ١٢٠٦] 

التشريق». أيام  صوم  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت 
أنه  الزبير  [ابن]  عن  فروينا  التشـريق]؛  أيام  صوم  في  [واختلفوا  [م ١٢٠٧] 
وقال  يزيد.  واألسود بن  عمر،  ابن  عن  ذلك  وروينا  التشـريق»،  أيام  يصوم  «كان 
أضحى.  أو  فطر  يوم  إال  يفطر،  رأيته  ما   (٣) َقلَّ أبو طلحة  كان  مالـك :  أنس(٢) بـن 
مالك،  وكان  اليومين.  هذين  غير  الدهر،  بصوم  بأسـًا  يرى  ال  سـيرين  ابن  وكان 

نقول. وبه  التشريق.  أيام  صوم  يكرهان  والشافعي 
«نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
يخرج  أنه  فمعي  النحر  ويوم  الفطر  يوم  فأما  ــَنة»(٤)،  السَّ من  أيام  سـتة  صوم  عن 

 .١٧٣/٢٠ - ١٧٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  يفطر..  رأيته  ما  قيل  أبو طلحة  كان  أنس.  ومالك بن  يزيد،  ..بن  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

كل.  اإلشراف :  (٣) في 
الصيام،  كتاب  عبد الرزاق،  (مصنف  قريب  بلفظ  أبي هريـرة  عن  والدارقطني  عبد الـرزاق  (٤) رواه 
الصيام،  كتاب  الدارقطنـي،  سـنن   .١٦٠/٤ رقم ٧٣٢٠،  وشـعبان،  رمضان  بين  ما  فصل  بـاب 

 .(١٥٧/٢ رقم ٦، 
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صومهما  وأن  تحريم،  نهي  ذلك  عن  نهى  إنه  االتفاق :  بمعنى  قولهم  معانـي  فـي 
غير  على  والشرب  فيهما  األكل  ترك  وأما  صومهما،  يعتقد  أن  وصومهما  حرام، 

/١٢٦/ صومًا.  يكون  ال  فذلك  الصوم  اعتقاد 
مضى  فقد  شعبان؛  أو  رمضان  شهر  من  أنه  فيه  يشك  الذي  الشك  يوم  وصوم 
محجور  وغير  محجـور  منه  ويخرج  صومه،  نهـي  معنى  وجه  بأي  ذلـك  تفسـير 

بالنية. بالقصد 
إن  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  فمعي  التشـريق  أيام  صـوم  وأمـا 
على  ويقال  وشـرب»(١)،  أكل  أيـام  وقـال :  «إنهن  صومهن  عـن  نهـى  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
أن  أعلم  وال  لصومهن،  التحريم  على  ال  فيهن  والشـرب  األكل  اإلطالق  معاني 
فيهن  باإلفطار  يأمره  وال  الحجر،  وجه  على  صومهن  عن  نهى  أصحابنا  من  أحدًا 

اللزوم(٢). معنى  على 
إال  الجمعة  يوم  صوم  عن  «نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  (ومنه :)  [* ش] : 

بعده(٣)». أو  قبله  يصوم  أن 
إال  صومه،  عن  فرقة  فنهت  الجمعة]؛  [يـوم  صوم  في  واختلفـوا  [م ١٢٠٨] 
وأحمد،  والزهري،  أبي هريرة،  قول  هذا  بعده،  يومًا  يصوم  أو  قبله  يومًا  يصوم  أن 
عن  أنهى(٤)  أن  لـي  يتبّيـن  ال  الشـافعي :  وقال  مالك.  [فيه]  ورخص  وإسـحاق. 

االختيار. على  إال  الجمعة،  يوم  صوم 

صوم  تحريم  باب  الصيام،  كتاب  مسلم،  (صحيح  بمعناه  وغيره  الهذلي  نبيشـة  عن  مسـلم  (١) رواه 
بمعناه  أمه  عن  الزرقي  سليم  عمرو بن  عن  أحمد  ورواه   .(٨٠٠/٢ رقم ١١٤١،  التشريق،  أيام 

 .(١٠٤/١ رقم ٨٢١،  أبي طالب،  علي بن  مسند  أحمد،  (مسند 
 .٢/٧ - ٢٣ المصنف،  الكندي :   .١٢٦/٢١ - ١٢٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

بعده.  أو  قبله  يومًا  يصوم  أن   .. والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
نهى.  أنه  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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الكراهية  معنـى  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ويوم  أعيادهم،  مـن  عيد  يوم  ألنه  صومه؛  إلى  القصد  علـى  الجمعة  يـوم  لصـوم 

النساء. مع  والخلوة  والشرب  األكل  أيام  من  هو  العيد 
اللزوم،  لمعنى  اإلفطار  فيهما  واجب  أنه  الصحيحين  العيدين  في  ثبت  كذلك 
فضيلة.  يسـتحب  وإنمـا  إثـم(١)،  كراهـة  مكـروه  وال  محـرم،  ذلـك  أن  أعلـم  وال 
كان  أنه  بعضهم  عن  جاء  وقد  المعنى،  هذا  إلى  ذلك  إلى  القصد  كان  إذا   /١٢٧/
لمعنى  إال  أفضل  صومه  كان  أفضل  اليوم  كان  ما  كل  ألن  لفضله؛  بالصوم  يقصده 
ما  له  يكون  أن  فضله  معنى  له  يخرج  معنى  في  قاصد  لكل  ويعجبني  يمنعه،  شيء 
الفضيلة(٢). ابتغاء  معنى  على  والشرب  واألكل  والقيام  الصوم  من  إليه  وقصد  نوى، 

الصوم : في  الوصال  عن  النهي  باب ٦٣ -]   (١٥٤/٣ [(م ١٢٠٩، 
الوصال  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :]  [قال  (ومنه :)  [* ش] : 

الصوم». في 
[م ١٢٠٩] واختلفـوا فـي الوصـال فـي الصـوم؛ فروينـا عـن ابـن الزبيـر، وابن 
أبي أنعم(٣) أنهما كان يواصالن. وكره مالك، والشافعي(٤)، وأحمد، وإسحاق الوصال 

في الصوم. وكان أحمد، وإسحاق ال يكرهان أن(٥) يواصل من سحر إلى سحر.

يخرج  أنه  فمعي  النحر  ويوم  الفطر  يوم  (فأما  قوله :   ١٢٠٧ المسـألة  على  التعليق  في  تقدم  (١) قد 
وهذا  حرام)،  صومهما  وأن  تحريم،  نهي  ذلك  عن  نهى  إنه  االتفاق :  بمعنى  قولهم  معانـي  فـي 
فيمن  المسـألة١٢٤٠،  على  التعليق  أيضـًا  وانظر  واهللا أعلم.  الموضـع،  هذا  فـي  لقوله  منـاف 

التشريق.  وأيام  األضحى،  ويوم  الفطر،  يوم  اعتكف 
 .٢٤/٧ المصنف،  الكندي :   .١٢٦/٢١ - ١٢٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

نعيم.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  والشافعي..  الثوري،  وسفيان  أنس،  مالك بن  وكره  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 

من.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٥) في 
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عن  النهي  أصحابنـا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
ذلك  يجوز  وال  النهار،  بصوم  الليل  صوم  يصل  أن  والوصال  الصوم،  وصال 
 ﴾ T   S    R   Q      P  ﴿ وتعالـى :  تبـارك  اهللا  لقـول  قولهـم؛  معنـى  فـي 
الليل  إلى  الليـل  ومن  النهـار،  فـي  إال  يكـون  ال  الصـوم  وأن  (البقـرة : ١٨٧)، 
الليل،  إلى  الليل  من  أنه  صومه  على  واإلجماع  رمضان،  شـهر  صوم  بثبوت 
ولقول  الصوم،  ثبوت  عند  (البقـرة : ١٨٥)   ﴾O   N   M    L ﴿ اهللا  ولقـول 
صوم  يوصل  ال  أنـه  ذلك  تأويل  فخرج  صـوم»(١)  في  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال وصـال 
فإن  والشـراب،  الطعام  بترك  ال  بالنية،  هو  إنما  والصوم  الليل،  بصوم  النهار 
نفسـه  برياضة  اهللا  إلى  تقرب  معنى  أو  ذلك،  بمعنى  والشـراب  الطعام  تارك 
وقد  صومًا.  ذلك  يكن  لم  الصوم  اعتقاد  نية  غير  على  أو  اإلفطار  اعتقاد  مع 
فنية   /١٢٨/ الليل  حضره  إذا  الصيام  شـهر  في  الطعام  يجد  لم  من  إن  قيل : 
الصيام  اعتقـاد  طعام  بغيـر  للصوم  تجزيـه(٢)  السـحور  ونية  تجزيـه  اإلفطـار 

عنده(٣). واإلفطار 

إليـه  المنـدوب  الصـوم  بـاب ٦٤ -]   (١٥٥/٣ - ١٥٦ [(م ١٢١٠ - ١٢١٢، 
التطوع)) : صيام  في  أفطر  من  على  يجب  ((وما 

«أمر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
عليكم». يكتب(٤)  وقال:  لم  عاشوراء،  بصوم 

 .(٦٢/٣ رقم ١١٦١٥،  أحمد،  (مسند  قريب  بلفظ  الخدري  أبي سعيد  عن  أحمد  (١) رواه 
موجودة  غير  عنده)  واإلفطار  الصيام  اعتقاد  طعام  بغير  (للصوم  والعبارة  الشرع.  بيان  في  (٢) هكذا 

المصنف.  في 
 .٢٢/٧ المصنف،  الكندي :   .١٢٨/٢١ - ١٢٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

يكن.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٤) في 
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أنه  عباس  ابـن  عن  فروينا  عاشـوراء؛  يوم  صـوم  فـي  واختلفـوا  [م ١٢١٠] 
يوم  هو  البصـري :  والحسـن  المسـيب،  سـعيد بن  وقال  التاسـع.  يوم  هو  قـال : 
رافع  وأبو  عباس،  ابن  قال  كذلك  والعاشر،  التاسع  هو(١)  آخرون :  وقال  العاشر. 

وإسحاق./١٩٦/ وأحمد،  والشافعي،  سيرين،  وابن  أبي هريرة،  صاحب 
«أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

ـَنة»(٢). السَّ من  أيام  ستة  صوم  عن  ونهى  ـَنة،  السَّ من  أيام  ستة  بصوم 
الشهر  من  عاشـر  صوم  وهو  عاشـوراء(٣)،  يوم  ــَنة  السَّ من  بصومه  أمر  ومما 
المحرم،  الشـهر  من  تاسـع  يوم  في  إنه  أصحابنا :  قـول  في  أعلـم  وال  المحـرم، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمـر  وقد  عرفـة،  يوم  وهو  الحجـة،  ذي  شـهر  من  تاسـع  يـوم  ولكنـه 
من  تاسـع  يوم  بصوم  أعلم  واهللا  أصحابنا،  قول  معاني  في  يخرج  فيما  بصومه(٤) 

المحرم. شهر 
قال:  أنه  [عنه]  وروينا  عرفة»،  يوم  «أفطر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  [* ش] : 

والباقية». الماضية  السنة  يكفر  عرفة  يوم   «صوم 

إلخ.  رافع..  وابن  يصوم....،  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
على  أبي سـعيد  تعليق  في  تقـدم  فقد  الثاني  الشـطر  أما  األول،  الشـطر  بلفظ  حديثـًا  أجـد  (٢) لـم 

 .١٢٠٧ المسألة 
كفارة  كان  عاشـوراء  يوم  صام  من  قال :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس  ابن  عن  حبيـب  الربيع بـن  (٣) روى 
يوم  صوم  باب  الربيع،  إسماعيل 0 (مسند  ولد  من  مؤمنات  رقبات  عشر  عتق  أو  شهرًا  لستين 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  صام  قال :  عمر  ابن  عن  البخاري  وروى  رقم ٣٠٨).  عرفة،  ويوم  والنوافل  عاشوراء 
صومه  يوافق  أن  إال  يصومه  ال  عبد اهللا  وكان  ُترك،  رمضان  فرض  فلما  بصيامه  وأمر  عاشـوراء 
 .(٦٦٩/٢ رقم ١٧٩٢،  إلخ،  رمضان..  صوم  وجوب  باب  الصوم،  كتاب  البخاري،  (صحيح 

أن  اهللا  على  أحتسـب  عرفة  يوم  قـال :  ...«صيام  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبي قتادة  عـن  مسـلم  (٤) روى 
صيام  استحباب  باب  الصيام،  كتاب  مسلم،  (صحيح  بعده»  التي  والسـنة  قبله  التي  السـنة  يكفر 

 .(٨١٨/٢ رقم ١١٦٢،  إلخ،  شهر..  كل  من  أيام  ثالثة 
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يصمه  لم  عمر :  ابن  فقال  [بعرفة]؛  عرفة  يوم  صوم  في  واختلفوا  [م ١٢١١] 
مالك،  وكان  أصومه.  [ال]  وأنا  عثمان،  وال  عمـر،  وال  أبو بكر،  وال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، 

الفطر. يختاران(١)  والثوري 
عن  القـول  هـذا  وروي  عرفـة.  يـوم  يصومـان  وعائشـة  الزبيـر،  ابـن  وكان 
الصوم.  إلى  يميـل  إسـحاق  وكان  الخطاب.  وعمر بن  أبي العـاص،  عثمان بـن 

الصيف. في  أصوم  وال  الشتاء،  في  أصوم  يقول :  عطاء  وكان 
الشـافعي :  وقال(٣)  الدعاء.  عنـد(٢)  يضعف  لم  إذا  بـه  بأس  ال  قتـادة :  وقـال 
على  به  ليقوم  يفطره؛  أن  فأحـب  يحّج  من  فأما  الحاّج،  لغير  عرفـة  صوم  أحـب 

الدعاء.
وصفت  ما  على  أصحابنـا  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
 /١٩٧/ في  والذكر  فضل(٤)،  فيه  الدعاء  أن  إال  عرفة،  يوم  بصوم  مأمور  إنه  لك : 
العج  ـ :  قيل  فيما  ـ  الحج  فأفضل  الحـج،  في(٥)  فريضة  يوم  ألنه  خاصـة؛  الحـج 
إسـالة  والثج :  مواطنه.  في  والدعاء  بالتلبية  األصـوات(٧)  رفع  فالعـج  والثـج(٦). 

بمنى(٨). الدم 

يفطر.  أن  يحبان  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
عن.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

حّج  من  فأما  الحاج،  لغير  عرفة  يوم  صوم  يحب  الشـافعي  وكان  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٣) في 
الدعاء.  على  ليقويه  يفطر  أن  إلّي  فأحب 

أفضل.  المصنف :  (٤) في 
إلخ.   .. ـ  قيل  فيما  ـ  وأفضله  الحج،  فريضة  ..يوم  المصنف :  (٥) في 

 .١٢٨٢ المسألة  على  أبي سعيد  تعليق  هامش  في  عزوه  وسيأتي  نبوي،  حديث  لفظ  (٦) هذا 
الصوت.  المصنف :  (٧) في 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  بمنى)  الدم  إسالة  (والثج :  (٨) العبارة 
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ليجمم  فيـه؛  اإلفطار  منهم  اسـتحب  من  اسـتحب  إنه  قولهم :  بعـض  وفـي 
من  واسـتحب  الصوم.  مـن  أفضل  والذكـر  ذكـر،  الدعاء  فـإن(١)  للدعـاء  نفسـه 
صومه  منهم  اسـتحب  من  واسـتحب  ولفضله.  به،  لألمر  صومه؛  منهم  اسـتحب 
يجمم  مما  عليه  للقوي  الصوم  كان  وربما  الدعاء.  عن  يضعفه  ذلك  يكن  لم  إن 
له،  مطية  نفسـه  ألن  هذا؛  مثل  في  لنفسـه  ناظر  والمرء  والذكـر،  للدعـاء  القلـب 
واإلفطار،  الصـوم  معنى  في  لهـا  يصلح  ما  لها  ينظـر  أن  فينبغـي  رائضهـا،  وهـو 
عليه  بها  يرجو  وما  والمأكول،  والمشروب،  الملبوس،  من  والليونة  والخشونة(٢) 

تطفر(٣). بها  وعليه  تصلح 
له  بد  ال  التي  اللوازم  في  إال  أسوة(٤)  أحد  في  له  ليس  المؤمن  إن  قيل :  وقد 

دينه(٥). أمر  في  نفسه  له  يصلح  بما  مخصوص  هو  وإنما  منها، 
من  على  يجب  فيما  واختلفـوا  اإلشـراف :)  كتاب  (ومـن  [م ١٢١٢]  [* ش] : 
قول  هذا  قضاء،  أفطر  من  على  تر  ولم  طائفة،  فيه  فرخصت  التطوع؛  صيام  في  أفطر 
التطوع  في  باإلفطـار  يرون  ال  وجابر  عمـر،  وابن  مسـعود،  ابن  وكان  عبـاس.  ابـن 
يقضي.  أن  إلّي  أحب  الثوري :  وقال  وإسـحاق.  وأحمد،  الشافعي،  قال  وبه  بأسـًا. 
يقضيه.  وقالوا :  والنخعي،  ومكحول،  البصري،  الحسـن  التطوع  في  اإلفطار  وكره 
الكوفي. مذهب  وهو  قضى.  عذر  غير  من  أفطر  إذا  يقوالن :  ثور  وأبو  مالك،  وكان 

من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ففي  حكي؛  ما  بنحو  فيه  يدخل  أن  بعد  التطوع  صوم  عن  اإلفطار  في  االختالف 

ألن.  المصنف :  (١) في 
إلخ.  الملبوس..  من  واللذوذة  والفطر  ..الصوم  المصنف :  (٢) في 

المصنف. في  موجودة  غير  إلخ)  بها..  يرجو  (وما  والعبارة  الشرع.  بيان  في  (٣) هكذا 
سواه.  الشرع :  بيان  وفي  المصنف.  في  (٤) هكذا 

 .٢٣/٧ - ٢٤ المصنف،  الكندي :   .١٩٦/٢١ - ١٩٨ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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إال  يفطر  أن  له  يكن  لم  صائمًا  وأصبح  فيه  دخل  إذا  إنه  ـ :  عندي  ـ  قولهم  بعض 
بدله  فعليه  ذلـك  فعل  فـإن  صومه،  مـن  أفضل  أنه  يرجـو  لفضـل  أو  عـذر،  مـن 

العمل. في  لدخوله 
البدل،  له  اسـتحب  أفطر  فإن  ذلك،  له  يسـتحب  ال  إنه  قولهم :  بعـض  وفـي 

بالزم. ليس  األصل  ألن  عليه؛  يوجبه  وال 
على  ذلك  له  يسـتحب  وال  ذلك،  بـدل  عليه  ليس  إنه  قولهـم :  بعـض  وفـي 
الفضل،  فيه  يرجو  لمعنى  إال  يفطر  لم  صام  إذا  وأنه  عبثًا،  الصوم  يتخذ  أن  حال 

ذلك. تمام  عن  يعوقه  لسبب  أو  عذر،  لمعنى  أو 
تبارك  اهللا  قول  الصوم  اعتقـاد  لغير  اإلفطار  يشـدد  ممن  تأول  من  تأول  وقـد 
وتعالى : ﴿ Y   X   W  V  U  T  S  R  Q  P ﴾ (محمد : ٣٣) 
ولعل  معنى.  لغيـر  يبطله  أن  له  ليـس  فيه  [دخل]  قد  عمـل  هـذا  فقـال :   /٢٠٨/
عليه  أن  الحج  في  الداخل  أن  باتفاقهم  يحتـج  باللزوم  فيه  به  ويحتج  يثبتـه  الـذي 
اهللا :  لقول  االتفـاق؛  معنى  على  بحـال  تركه  له  وليس  يتمـه،  أن  االتفـاق  بمعنـى 
دخل  إذا  المعتكف  أن  علـى  والتفاقهم  (البقـرة : ١٩٦)،   ﴾ ¥   ¤   £   ¢ ﴿
اإلثم،  عليه  كان  النفل  اعتكاف  في  وطئ  لو  وأنه  تمامه،  عليه  ثبت  االعتكاف  في 

االعتكاف(١). معاني  يشبه  الصوم  وكذلك 

الفطر]. باب ٦٥ -   (١٥٦/٣ - ١٥٧ [(م ١٢١٣، 

 .٢٠/٧ - ٢١ المصنف،  الكندي :   .٢٠٨/٢١ - ٢٠٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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واجب)) : االعتكاف  ((هل   [(١٥٨/٣ [(م ١٢١٤، 
  W   V ﴿ ذكـره :  جل  اهللا  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  [* ش] : 

(البقرة : ١٨٧). اآلية   ﴾ [   Z   Y   X
الناس(١)  علـى  يجب  ال  االعتـكاف  أن  على  العلـم  أهـل  وأجمـع  [م ١٢١٤] 
ألن  عليه؛  فيجـب  نـذرا  االعتـكاف  نفسـه  علـى  المـرء  يوجـب  أن  إال  هللا،  فرضـًا 
يعصه».  فال  اهللا  يعصي  أن  نذر  ومن(٢)  فليطعه،  اهللا  يطيع  أن  نذر  قال :  «من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
اهللا». توفاه  حتى  رمضان  من  األواخر  العشر  يعتكف  «كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت 
االعتكاف  معاني  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
يفعله  «كان 0  إنه  قولهم :  معاني  في  ـ عنـدي ـ  يخرج  أنه  إال  ذكره،  ما  نحـو 
أن  صائمًا  معتكفًا  فأصبح  بالنية  فيه  دخل  [إن]  أنه  إال  نفسه»(٣)،  على  يجعله  ولم 

اإلنسان.  الشرع :  بيان  (١) في 
وإن.  الشرع :  بيان  (٢) في 

حتى  رمضان  من  األواخر  العشر  يعتكف  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عائشـة  عن  ومسـلم  البخاري  (٣) روى 
االعتكاف  باب  االعتكاف،  كتـاب  البخاري،  (صحيح  بعده  من  أزواجه  اعتكـف  ثم  اهللا  توفـاه 
باب  االعتـكاف،  كتاب  مسـلم،  صحيح   .٧١٣/٢ رقـم ١٩٢٢،  إلـخ،  األواخـر..  العشـر  فـي 

 .(٨٣١/٢ رقم ١١٧٢،  رمضان،  من  األواخر  العشر  في  االعتكاف 



568
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

الالزم،  من  المعتكف  يلزم  مـا  فيه  يلزم  وأنه  باالعتكاف،  اليوم  ذلك  تمـام  عليـه 
الصوم،  مثـل  أعلمه  وال  الـالزم،  فـي  يلزم  ما  مثـل  الـوطء  واتقـاء  التمـام،  مـن 

ذلك(١). في  وينظر  أعلم،  واهللا  فيه،  ويختلف 

صوم : بغير  االعتكاف  باب ١ -]   (١٥٨/٣ - ١٥٩ [(م ١٢١٥، 
بغير  االعتكاف  فـي  العلم  أهل  واختلـف  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [* ش] : 
وابن  عمـر،  [ابن]  قـال  كذلك  بصـوم.  إال  اعتـكاف  ال  طائفـة :  فقالـت  صـوم؛ 
واألوزاعي،  ومالـك،  والزهـري،  الزبيـر،  عروة بن  قـال  وبه  وعائشـة،  عبـاس، 
وقد  الصوم.  عليه  يجـب  اعتكف  إذا  أحمد :  وقال   /١٣٧/ الـرأي.  وأصحـاب 

إسحاق. وعن  عنه،  فيه  اختلف 
لم  ثناؤه  جل  اهللا  ألن  فرضًا؛  الصوم  عليه  يجب  ال  المعتكف  فرقة :  وقالت 
الحسن  قول  هذا  نذرًا،  نفسـه  على  المعتكف  يوجبه  أن  إال  الرسـول،  وال  يوجبه 
مسـعود  وابن  علّي،  عن  روي(٢)  وقد  والمزني.  ثور،  وأبو  والشـافعي،  البصري، 

يصم. لم  شاء  وإن  صام،  شاء  إن  المعتكف  قاال :  أنهما 
عنه  زال  وقد  الليل  فـي  المعتكف  أن  على  إجماعهم  وفي  أبو بكـر :  قـال 
صوم.  بغير  [يجوز]  االعتكاف  أن  على  دليل  االعتكاف  عن  خارج  غير  الصوم 
في  الحرام  المسـجد  في  ليلة  اعتكاف  نذرا  الخطاب  وعمر بن  علّي(٣)،  وكان 
ال  والليل  بنـذره»،  يفي  وأن  يعتكـف،  أن  «فأمره  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فسـأل  الجاهليـة، 

فيه. صوم 

 .١٣٧/٢٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
روينا.  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  اعتكاف..  الخطاب  عمر بن  على  وكان  الشرع :  بيان  (٣) في 
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معاني  يشبه  بما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
هذا،  في  بينهم  اختالفًا  أعلم  وال  بصوم،  إال  يكون  ال  االعتكاف  إن  االتفاق : 
ينهى  فيما  قوله  هذا،  نحو  على  الداللة  يشـبه  بما  وتعالى  تبارك  اهللا  قال  وقد 
الصيام  شهر  في  يعني   ﴾ A  @  ?  >  = ﴿ قال :  ويبيح،  الوطء  عن 

  Q   P   ON   M    L   K   J   I   H    G   F   E   D   C ﴿
فقد  (البقرة : ١٨٧).   ﴾[   Z   Y   X  W   V   UT   S    R

  k   j   i    h ﴿ اهللا :  لقـول  كله  رمضـان  شـهر  صوم  معنى  ثبـت 
كله  الشـهر  صوم  وكان  الصيام،  فرض  بعد  من  (البقرة : ١٨٥)   ﴾ m   l
معنى  في  االعتكاف  فيه  وكان  الليل،  دون  خاصة  النهار  وهو   ،/١٣٨/ الزمًا 
والنهار،  الليل  في  واجبًا  االعتكاف  وكان  التقرب،  معنى  وفي  النهار،  الالزم 
النهار  صـوم  في  الـوطء  عن  فنهي  النهـار،  فـي  خاصة  فيـه  الزمـًا  والصـوم 
ففي  والنهار  بالليـل  واالعتكاف  النهـار  في  يكـن  لم  ولو  الليـل،  واعتـكاف 
يلزم  لكان  هكذا  هذا  ولوال  النهار،  في  خاص  والصوم  سـواء،  والنهار  الليل 
ثم  (البقرة : ١٨٣)،   ﴾8   7  6  ﴿ لقوله :  والنهار؛  الليل  في  الصوم 

.(١)﴾ i    h ﴿ قال : 

يجـوز  التـي  المسـاجد  بـاب ٢ -]   (١٦٠/٣ - ١٦١ [(م ١٢١٦ - ١٢١٧، 
فيها : االعتكاف 

  V ﴿ [فقال :]  المسـاجد  [اهللا]   (٢) َعـمَّ أبو بكـر :  قـال  (ومنـه :)  [* ش] : 
في  جائـز  واالعتـكاف  (البقـرة : ١٨٧)،   ﴾[   Z   Y   X   W

اآلية. ظاهر  على  المساجد  جميع 

 .١٣٧/٢٥ - ١٣٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الشرع.  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  ر.  َعمَّ اإلشراف :  (٢) في 
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المسـجد  في  جائز  االعتكاف  أن  [علـى]  العلـم  أهـل  وأجمـع  [م ١٢١٦] 
إيلياء. ومسجد  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،  ومسجد  الحرام، 

ال  طائفة :  فقالت  المسـاجد؛  سـائر  في  االعتكاف  في  واختلفوا  [م ١٢١٧] 
وقال  حذيفة.  عـن  القول  هذا  روي  الثالث.  المسـاجد  هذه  فـي  إال  اعتـكاف(١) 
ال  قال :  أنه  علّي  عن  وروينا  نبي.  مسجد  في  إال  اعتكاف  ال  المسيب :  سعيد بن 
جماعة  مسجد  في  إال  اعتكاف  ال  الزهري :  وقال  جامع.  مسجد  في  إال  اعتكاف 

وحماد. الحكم،  قال  وبه  الجمعة.  فيه  تجمع 
هذا  اآلية.  ظاهر  [على]  المسـاجد،  جميع  في  جائز  االعتكاف  طائفة :  وقالت 
إلينا،  أحب  الجامع  [المسجد]  في  االعتكاف  الشافعي :  وقال  مالك.  قول   /١٣٩/
وإسحاق :  ثور،  وأبو  أحمد،  وقال  الجمعة.  إلى  الجمعة  فمن  غيره  في  اعتكف  وإن 

الرأي. أصحاب  مذهب  وهذا  الصالة.  فيه  تقام  مسجد  كل  في  االعتكاف 
إن  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي  اهللا :  رضيـه  أبو سـعيد  قـال 
وال  باألذان،  جماعة  الصالة  فيها  تقام  التي  المساجد  جميع  في  جائز  االعتكاف 
من  قولهم  معاني  في  يخرج  أنه  ومعي  المسجد.  هذا  غير  في  باالعتكاف  يأمرون 
فيه  تصلى  مسجد  غير  في  اعتكف  إن  أنه  ومعي  العموم،  في  الجماعة  لزوم  أجل 
ألنه  للجماعة؛  مفارق  أنـه  معناه  يخرج  ولم  اعتكافه  يبطل  لم  الجماعـة  الصـالة 
يسـتقيم  وال  الجماعة،  إحياء  مقـام  ذلك  ويقـوم  وحده  والصـالة  األذان  يمكنـه 
تبارك  اهللا  قـال  وقد  بعينـه،  مسـجد  في  بمخصـوص  إال  فضله  ثبـت  مـا  إبطـال 
إن  القـول :  واتفـاق   ،﴾ [   Z   Y   X  W   V ﴿ وتعالـى : 
يخرج  أن  الناس  من  أحد  على  ليس  وأنه  الـالزم،  منه  وأن  فرض(٢)،  االعتـكاف 

إلخ.  نبي..  مسجد  في  إال  االعتكاف  يجوز  ال  ..طائفة :  الشرع :  بيان  (١) في 
بفرض.  ليس  االعتكاف  ..إن  الصواب :  (٢) لعل 
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بمعنى  إال  موضـع  دون  موضع  إلـى  المعمومات(١)  اللـوازم  مـن  الزم  أداء  فـي 
 ﴾ ¡ ے     ~    }    | ﴿ وتعالـى :  تبـارك  اهللا  قـول  بمعنـى  خـاص  حكـم 

والخصوص. النص  بمعنى  الحرام  للبيت  الحج  فخّص  (آل عمران : ٩٧)، 

أن  حسـنًا  ـ عندي ـ  ذلك  فيخرج  الجمعة  فيه  الذي  الجامع  المسـجد  وأما 
ألنه  المعتكف؛  علـى  الجمعة  فيـه  تجب  الذي  المسـجد  في  االعتـكاف  يكـون 
وليس  المساجد،  من  غيره  دون  بها  المخصوص  المسجد  في  بالجمعة  مخاطب 

مسجد. دون  مسجد  في  بها  مخصوصًا  الجماعة  كذلك   /١٤٠/
مسـجد  من  يخرج  أن  للمعتكف  أصحابنـا :  قـول  من  يخـرج  أنـه  [و] معـي 
بل  العتكافه،  منه  تركًا  ذلك  يكون  وال  يلزم،  ما  موضع  في  الجمعة  إلى  اعتكافه 
الجمعة(٢). إلى  خروجه  في  االعتكاف  جملة  في  وداخل  معتكف،  ذلك  في  هو 

اعتكافه : في  المعتكف  دخول  وقت  باب ٣ -]   (١٦١/٣ [(م ١٢١٨، 
أن  أراد  إذا  «كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكر :  قـال  (ومنـه :)  [* ش] : 

معتكفه». في  دخل(٣)  ثم  الصبح  صالة  صلى  يعتكف 
طائفة :  فقالت  اعتكافه؛  في  المعتكف  دخول  وقت  في  واختلفوا  [م ١٢١٨] 
النخعي،  قول  هذا  [رمضان].  شهر  اعتكاف  أراد  إذا  الشمس  غروب  قبل  يدخل 
اعتكاف  أراد  إذا  أبو ثور :  وقال  الرأي.  وأصحاب  وأحمد،  والشـافعي،  ومالك، 
دخل  ليال  عشر  اعتكاف  أراد(٤)  وإذا  الفجر،  طلوع  قبل  اعتكافه  في  دخل  عشرة 

المعلومات.  الصواب :  (١) لعل 
 .١٣٩/٢٥ - ١٤١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ودخل.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  ليال..  عشر  دخل  وإذا  الشرع :  بيان  (٤) في 
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المسـجد  في  يصلي  الحديث :  بظاهـر  األوزاعـي  وقال  الشـمس.  غـروب  قبـل 
معتكفه. إلى  يقوم  ثم  الصبح، 

أقول. وكذلك  أبو بكر :  قال 
ال  االعتكاف  إن  ألصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ففي  المعتكف؛  موضع  في  الليل  إلى  الليل  من  إال  يتـم  وال  بالصوم،  إال  يكـون 
عليه  كان  يوم  باعتكاف  التطوع  وأراد  يـوم،  اعتكاف  لزمه  إذا  إنه  قولهـم :  معنـى 
ذلك  اعتكافه   /١٤١/ يكمل  حتى  اليوم،  ذلك  من  الصبح  قبل  المسجد  دخول 
لزمه  يومين  اعتكاف  عليه  وجب  إذا  ألنه  اليومين؛  في  وكذلك  الليل،  إلى  اليـوم 
يومه  معتكفًا  المسـجد  في  يقعد  ثم  الفجر،  قبل  يوم  أول  من  المسـجد  يدخل  أن 

متصالً. ثانٍ  يوٌم  تمام  على  ليلته  على 
أن  عليه  إنما  قولهـم :  في  أنه  فمعي  فصاعدًا  أيـام  ثالثة  اعتـكاف  لزمـه  وإذا 
في  يدخل  أن  عليـه  قال :  من  وقال  واليوميـن.  اليوم  كمثـل  الصبح  قبـل  يدخـل 
الليل.  إلى  بلياليها  كلها  أيامه  يكمل  حتى  الليل،  دخول  قبل  فصاعدًا  أيام  الثالثة 

  «    ª   ©   ¨ ﴿ اهللا :  قول  بمعنى  يشـبهه  القول  هذا  صاحب  أن  وأحسـب 
ثالثة  موضع  في  فسـماه  زكريا،  قصة  في   (١٠ (مريـم :   ﴾  °   ¯   ®   ¬
واأليام  األيـام،  بمعنى  الليالي  معنـى  فثبت  ليال،  ثـالث  آخر  موضع  وفـي  أيـام 

الليالي. بمعنى 
أو  شهر،  ثلث  أو  شهر،  نصف  أو  شـهر،  اعتكاف  نفسـه  على  جعل  إذا  وأما 
دخول  عليه  أن  إال  هذا  مثل  في  لـي  يبين  فال  وليلة؛  يوم  وهو  شـهر،  عشـر  ثلث 
من  نفسـه  على  جعل  ما  يتم  حتى  ومثله،  هذا  في  الليل  قبل  لالعتكاف  المسـجد 

بتمامه(١). ذلك  جميع 

 .١٤١/٢٥ - ١٤٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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أن  للمعتكـف  أبيـح  مـا  بـاب ٤ -]   (١٦٢/٣ - ١٦٤ [(م ١٢١٩ - ١٢٢٥، 
للعشـاء،  الخروج  المرضى،  عيادة  والجنائز،  الجمعة،  ((شـهود  أجله  من  يخرج 
المعتكف  دخول  زوجها،  يموت  أو  تطلق  المعتكفة  المعتكف،  مرض  علة،  ولغير 

سقف)) : تحت 
ال  «كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :  قـال  الكتـاب :)  (ومـن  [* ش] : 

اإلنسان». لحاجة  إال  البيت  يدخل 
معتكفه(١)  من  يخرج  أن  للمعتكف  أن  علـى  العلم  أهل  وأجمـع  [م ١٢١٩] 

والبول. للغائط 
فقالت   /١٤٢/ ذلـك؛  سـوى  إلـى(٢)  خروجـه  فـي  واختلفـوا  [م ١٢٢٠] 
القول  هذا  روي  الجنائز.  ويتبع  المرضى(٣)  ويعود  الجمعة،  يشهد  أن  له  طائفة : 
البصري،  والحسـن  جبير،  سـعيد بن  قال]  [به  و  عنه.  بثابت  وليس  علّي،  عن 

والنخعي.
قول  هذا  المرضى،  وعيادة  الجنائـز،  شـهود(٤)  من  المعتكف  طائفة  ومنعت 
والشـافعي،  ومالك،  ومجاهد،  والزهري،  الزبير،  وعروة بن  أبي رباح،  عطاء بن 
إسـحاق  وفرق  لذلك.  يخرج  أن  ينبغـي  ال  الـرأي :  أصحاب  وقال  ثـور.  وأبـي 
يعود  ال  الواجـب :  االعتـكاف  في  فقال  والتطـوع؛  الواجـب  االعتـكاف  [بيـن] 
شـهود  يبتدئ(٥)  حين  يشـترط  التطـوع :  في  وقـال  الجنائـز.  يشـهد  وال  مريضـًا 

والجمعة. المرضى،  وعيادة  الجنائز، 

والغائط.  للبول  اعتكافه  ..من  الشرع :  بيان  (١) في 
لِما.  الشرع :  بيان  (٢) في 

الجنازة.  ويتبع  ..المريض  الشرع :  بيان  (٣) في 
المريض.  وعيادة  الجنازة  اتباع  ..من  الشرع :  بيان  (٤) في 

يدخل.  الشرع :  بيان  (٥) في 
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أحمد؛  عن  فيه  واختلـف  شـرط.  االعتكاف  في  يكون  ال  األوزاعي :  وقـال 
منصور  إسـحاق بن  وحكى  [به].  بأس  ال  أن  أرجو  مرة :  وقال  مرة.  فيه(١)  فمنع 

إلّي. أحب  عائشة  حديث  قال :  أنه  عنه 

وهو  منه،  [له]  بد  ال  لما  إال  اعتكافه  من  المعتكف  يخرج  ال  أبو بكـر :  قـال 
خروج  ألنه(٢)  سلم؛  إذا  ويرجع  للجمعة،  ويخرج  له،  يخرج  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  الذي 
في  يتمشى(٣)  المعتكف  أن  على  يدل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  حديث  وظاهر  فرض،  إلى 

المسجد.

وأحمـد  وقتـادة،  البصـري،  الحسـن  فـكان  فيـه؛  اختلفـوا  وقـد  [م ١٢٢١] 
فعل  إن  الشـافعي :  وقال   /١٤٣/ منزله.  في  يتعشـى  أن  يشـترط  أن  له  يقولون : 
وبه  المديني.  مذهب  يشـبه  وهو  أبو مجلز(٥)،  منه  ومنع  عليه.  شـيء(٤)  فال  ذلك 

ـّنة. للسُّ لموافقته  نقول؛ 

أن  للمعتكف  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعد :  قـال 
والغائط،  البـول  لغير  ولـو  أحدث  إذا  للصـالة  والتطهر  والغائـط  للبـول  يخـرج 
يقف  ال  أنه  إال  اختالفًا،  ذلك  في  أعلم  وال  الزم،  معنى  ولكل  الالزمة،  وللجمعة 
في  ويطوع  الجامع،  المسجد  إلى  يخرج  إنه  قولهم :  معنى  وفي  الالزم.  أداء  بعد 
المريض.  يعود  أن  له  يجـوز  إنه  قولهم :  معنى  في  يخرج  وقد  الجمعـة.  مسـجد 

اختالف. معنى  قولهم  في  ـ عندي ـ  يشبه  وال 

منه.  الشرع :  بيان  (١) في 
أنه.  الشرع :  بيان  (٢) في 

يتعشى.  الشرع :  بيان  (٣) في 
بأس.  فال  الشرع :  بيان  (٤) في 

إلخ.  وبه..  أبو بكر :  قال  المزني.  مذهب  شبه  وهو :  أبو ثور،  منه  ومنع  الشرع :  بيان  (٥) في 
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فضيلة،  إال  أعلمه  وال  الالزم،  من  المرضى  عيادة  أن  أعلم  فال  هذا  ثبت  وإذا 
الزم  بمعنى  يقع  أن  األمر  ظاهر  في  أعلمه  وال  الزم،  معنى  ذلـك  يخـص  أن  إال 

اللوازم. أحكام  معنى  فيبطل 
الصالة  يلي  من  جنازة  تشييع  في  يخرج  أن  له  إن  قولهم :  معنى  في  ويخرج 
وال  غيره،  بذلك  قـام  أو  بذلك،  يقوم  من  أمر  إذا  الزمـًا  ذلك  أعلـم  وال  عليهـا، 
فينصرف،  الميت  دفن  إذا  للتعزية،  يقوم  ال  وقالوا :  اختالفًا.  ذلك  في  بينهم  أعلم 
الصالة  يلي  التي  الجنازة  هـذه  غير  جنازة  إلى  يخرج  إنه  قولهم :  فـي  أعلـم  وال 

عليها.
ألزم؛  الجنازة  تشـييع  يكون  أن  المرضى  عيادة  معنـى  له  ثبـت  إن  ويعجبنـي 
للمرضى  العيـادة  فـي  مثله  يقـع  وال  اللـوازم،  مخصوصات  فيـه  يقـع  قـد  ألنـه 
وال  الضرورة،  فـي  ذلك  إلى  حاجته  عنـد  المريض  حق  لواجـب  إال  ـ عنـدي ـ 
الجنازة  إلى  يخرج  أن  ذلك  له  ثبت  إذا  ويعجبني   /١٤٤/ ذلك.  شرطوا  أعلمهم 
ومن  وأنسـابه،  وأرحامه،  جيرانه،  من  الجنائز  على  يخرج  أن  عليها  يصلي  التـي 

اإلسالم. في  حقهم  واجب  يلزمه 
لغير  مكانه  من  المعتكف  خروج  في  واختلفوا  (ومنه :)  [م ١٢٢٢]  [* ش] : 
سـاعة  خرج  إن  النعمان :  وقـال  اعتكافه.  ينتقـض  يقول :  الشـافعي  فـكان  علـة؛ 
أكثر  أو  يومًا  خرج  إن  ومحمد :  يعقوب،  وقال  االعتكاف.  اسـتقبل  عذر  لغير(١) 

استقبل. يوم  نصف  من 
صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

ال  المعتكف  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
األكل  معنى  لغير  يفسده  مما  يشـبهه  ما  أو  الجماع،  إال  يبطله  وال  اعتكافه  يفسـد 

غير.  من  الشرع :  بيان  (١) في 
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إذا  عليه  بنى  االعتكاف  يفسد  ما  غير  من  فيه  خرج  ما  خرج  كان  وإذا  والشرب، 
الخروج  له  يجوز  ما  غير  من  فيه  خرج  ما  بقدر  المسجد  في  وقعد  اعتكافه،  أتم 

باعتكافه. موصوالً  ذلك  يكون  وال  فيه، 
له  يجوز  ما  لغير  خرج  إذا  إنه  قولهم :  من  يخرج  ما  بعض  في  يوجـد  وقـد 
ذلك  خروجه  كان  إذا  ـ عنـدي ـ  ذلـك  يبعد  وال  اعتكافه،  فسـد  فيـه  الخـروج 
معنى  في  سواء  ـ عندي ـ  وكثيره  ذلك  فقليل  ذلك  معنى  ثبت  وإذا  إليه.  القصد 
في  والصوم  اإلحـرام،  يفسـد  ما  إال  اعتكافـه  يفسـد  ال  أن  ويعجبنـي  الفسـاد. 
من  وال  اإلحـرام  من  بأشـد  ـ عندي ـ  االعتـكاف  وليس  يشـبهه،  ومـا  الرفـث 

الصوم.
يفسـد  أن  مطلق  معنى  لغير  إليهـا  قاصـدًا  معصية  إلـى  خـرج  إذا  ويعجبنـي 
المعصية  ـ عندي ـ  ويفسـده  طاعة  االعتكاف  ألن  البدل؛  عليه  ويكون  اعتكافه، 
ما  وأما  المعصية.  معاني  من  إنه  قيل :  ما  بعض  في  الوضوء  يفسد  كما   /١٤٥/
المسجد  في  يقعد  ولكن  إليه،  بالخروج  اعتكافه  يفسد  أن  يعجبني  فال  مباحًا  كان 

اعتكافه. تمام  بعد  عليه  خرج  ما  بقدر 
طائفة :  فقالت  يمرض؛  المعتكف  في  واختلفوا  [* ش] : [م ١٢٢٣] (ومنه :) 
وروينا  والشافعي.  مالك،  قول  هذا  عليه،  بقي  ما  وقضى  رجع  صح  فإذا  يخرج، 
[في  ومحمد  ويعقوب،  النعمان،  وقال  يخرج.  ال  قال :  أنه  البصري  الحسن  عن 

قبلها. التي  في  كقولهم  هذه] 
فيه،  أقام  المسـجد  في  المقام  يمكنه  مرضـًا  مرضه  كان  وإن  أبو بكـر :  قـال 
واجبًا،  اعتكافه  كان  إذا  وبنى  رجع  صح  فإذا  خرج،  العلة  لشـدة  يمكنه  لم  وإن 

يرجع. لم  شاء  وإن  رجع(١)،  شاء  فإن  واجبًا  يكن  لم  فإن 

يخرج.  لم  شاء  وإن  خرج  شاء  فإن  الشرع :  بيان  (١) في 
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أنه  إال  هذا،  في  يعرف  قول  أصحابنا  قول  في  يحضرني  ال  أبو سـعيد :  قال 
حد  في  الصوم  يلزمـه  من  بحد  دام  ما  إنه  قولهـم :  معاني  في  ـ عنـدي ـ  يخـرج 
من  بحد  صار  وإن  االعتكاف.  تمام  فعليه  اإلفطار  في  عذر  عليه  وليس  المرض، 
اعتكافه  تم  نفسـه  على  وحمل  اعتكافه  على  مضى  فإن  اإلفطار  في  العذر  يلزمه 
إن  قولهم :  في  ويخرج  خرج.  أو  قعد  معتكف،  غيـر  فهو  أفطر  وإن  ـ ،  ـ عنـدي 
على  كان  وإذا  مضى،  ما  على  عذر  من  ذلك  كان  إذا  اعتكافه  على  يبني  أن  عليه 

بالصوم. إال  يكون  ال  معهم  االعتكاف  ألن  اعتكافه؛  يبطل  فلعله  عذر  غير 
يمـوت  أو  تطلـق،  المعتكفـة  فـي  واختلفـوا  (ومنـه :)  [م ١٢٢٤]  [* ش] : 
ترجع  ثم  منه،  تفرغ  حتى  اعتكافها  فـي  تمضي(١)  وربيعة :  مالك،  فقال  زوجهـا؛ 
مضت  فإذا  تخرج  الشافعي :  وقال  بقي. /١٤٦/  ما  فيه  فتعتد(٢)  زوجها  بيت  إلى 

وتبني. ترجع  عدتها 
حسن. مالك  قول  أبو بكر :  قال 

معروف  شـيء  هذا  فـي  أصحابنا  قـول  مـن  يحضرنـي  ال  أبو سـعيد :  قـال 
وإن  هذا،  في  فيها  قول  ال  المميتة  إن  قولهـم :  معاني  في  يخرج  ولكنـه  بالنـص، 
المطلقة  وأما  عليها.  وجب  قد  لشيء  وعليها  لها  ثبت  إذا  اعتكافها  تتم  أن  عليها 
من  قول  ـ عندي ـ  فيشـبه  لزمها  قد  والـالزم  زوجها  برأي  اعتكفت  كانـت  فـإن 
ـ عندي ـ  يشـبه  وقد  زوجها.  بيت  إلى  ترجع  ثم  اعتكافها،  تتم  أن  لها  إن  قـال : 
وإن  لالزم،  يكن  لم  كان  وإن  زوجها  بيـت  إلى  ترجع  إنها  اآلخر :  القـول  معنـى 
اإلذن  حال  عن  يسـتحيل  فلعله  طلقها  إذا  ألنه  الزم؛  غير  إذن  زوجهـا  بأمـر  كان 

األمر. معنى  على  منزله  من  تخرج  ال  أن  دخلت  إن  هي  لزمها  بمعنى 

الشرع.  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  تقضي.  اإلشراف :  كتاب  (١) في 
فتقعد.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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سـقف؛  تحت  المعتكف  دخول  في  واختلفوا  (ومنه :)  [م ١٢٢٥]  [* ش] : 
والنخعي،  عطاء،  قال  وبه  سـقف.  تحت  يدخل  ال  قال :  أنه  عمر  ابن  عن  فروينا 
فيه  ورخص  اعتكافه.  انقطع  بيتًا  المعتكف  دخل  إذا  الثوري :  [وقال]  وإسحاق. 

[نقول]. وكذلك  الرأي.  وأصحاب  والشافعي،  الزهري، 
من  حكي  مـا  نحو  أصحابنـا  قـول  في  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
البيت  ذلك  يريد  أحسبه  بيت،  سقف  تحت  دخوله  في  المعتكف  في  االختالف 
ومعاني  ذلك.  في  له  رخص  وبعضًا  ذلك،  كره  بعضًا  أن  فأحسب  المسجد؛  غير 
سـقف.  تحت  المريض  يكون(١)  أن  يقدر  أال  المرضى  عيادة  فيه  لـه  اختالفهـم 
سقف  تحت  دخوله  كان  إذا  سقف  تحت  دخوله  يمنع  معنى  أجد  وال   /١٤٧/
الذي  طعامه  أخـذ  أو  مريض،  عيادة  أو  غائـط،  أو  بول،  مـن  له  يجـوز  لمعنـى 
ذلك  كان  إن  وأمـا  فعلها،  له  مطلـق  التي  المعاني  مـن  لمعنـى  أو  منـه،  يعيـش 

السقف(٢). معنى  لغير  ذلك  منع  فيحسن 

االعتـكاف  يفسـد  مـا  بـاب ٥ -]   (١٦٤/٣ - ١٦٥ [(م ١٢٢٦ - ١٢٣٠، 
االعتكاف)) : به  فسد  ما  من  الكفارة  الطيب.  والمباشرة.  التقبيل  ((الجماع. 

  W   V ﴿ اهللا 8 :  قـال  أبو بكر :)  قال  الكتـاب :  (ومـن  [* ش] : 
(البقرة : ١٨٧).  ﴾ [   Z   Y   X

اختالف  وال  الجماع،  المعتكف  عنهـا  اهللا  نهى  التي  والمباشـرة  [م ١٢٢٦] 
أعلمه. فيه 

إلخ.  يكون..  ال  أن  يقدر  أال  الصواب :  (١) لعل 
 .١٤٢/٢٥ - ١٤٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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عامدًا  معتكف  وهو  امرأته  جامع  من  أن  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ١٢٢٧] 
العتكافه. مفسد  أنه  لذلك(١) 

معاني  على  قال  ما  نحو  أصحابنـا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وكذلك  العتكافه،  ذاكرًا  كان  إذا  التعمد،  على  اعتكافه  يفسد  الجماع  إن  االتفاق : 
الصوم  يفسد  مما  النطفة  وإنزال  الشـهوة،  قضاء  إلى  القصد  من  الجماع  أشـبه  ما 

ذكره. مضى  فيما 
فقال  ذلك؛  فعل  إذا  عليه  يجب  فيما  واختلفوا  (ومنه :)  [م ١٢٢٨]  [* ش] : 
وقال  رمضان.  في  أهله  على  الواقع(٢)  على  ما  عليه  والزهري :  البصري،  الحسن 
عطاء،  قول  هذا  ماله.  في  عليه  غرم  وال  العتكافـه،  مفسـد  هو  العلم :  أهل  أكثر 
وأهل  واألوزاعي،  العراق،  وأهل  والثـوري،  المدينة،  وأهل  ومالك،  والنخعـي، 
/١٤٨/ بدينارين.  يتصدق  أنه  مجاهد  عن  وروينا  وأصحابه.  والشافعي،  الشام، 
[أهدى]  يجد  لم  فإن  رقبة،  يعتق  [أن]  وهو :  ثالثًا،  قوالً  الحسن  عن  وروينا 

تمر. من  صاعًا  بعشرين  تصدق  يجد]  لم  [فإن  بدنة، 
في  عليه  غرم  وال  عليه،  إلجماعهـم  العتكافه؛  مفسـدًا  يكون  أبو بكر :  قـال 

ماله.
المفسـد  على  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
فسـاد  مع  الكفارة  من  ذكره  مضـى  كما  التعمد  معنـى  علـى  بالجمـاع  العتكافـه 
في  أعلم  وال  عندهم،  منزلته  ألنـه  رمضان؛  شـهر  في  المجامع  على  ما  اعتكافـه 

رمضان. لشهر  الكفارة  ذكر  مضى  وقد  بدنة،  عندهم  فيه  الكفارة 

إلخ.  أنه..  فرجها  في  لذلك  الشرع :  بيان  (١) في 
المواقع.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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شـهرين  صيام  أو  رقبة،  عتـق  معهم  الكفـارة  معنى  عليـه  يخرج  مـا  ومـدار 
في  بذلك  يقول  من  قول  على  شهرًا  صام  وإن  مسكينًا.  ستين  إطعام  أو  متتابعين، 
ليس  ألنه  اعتكافه؛  أعاد  إذا  الّســّنة،  معنى  على  يجوز  أن  رجوت  رمضان  شـهر 
فيهما  والنهي  ذلك(١)،  له  يجوز  ال  أن  رجوت  رمضان،  شهر  من  ـ عندي ـ  بأشد 

واحد.
فقال  يباشـر؛  أو  ُيقّبل  المعتكف  في  واختلفوا  (ومنه :)  [م ١٢٢٩]  [* ش] : 
الشـافعي.  قال  وبه  نفسـه.  الوقاع  إال  اعتكافه]،  [يعني  جـواره  يفسـد  ال  عطـاء : 

نقول. وكذلك 
أصحاب  قال  [به]  و  اعتكافه.  أفسد  الفرج(٢)  دون  جامع  إذا  أبو ثور :  وقال 

المديني. مذهب  وأحسبه(٣)  الرأي. 
الَفْرج  دون  جامع  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ينزل،  لم  وإذا  فيـه،  يلزم  ما  بمعنى  المجامـع  كان  لذلك  متعمـدًا  النطفـة  فأنـزل 
مقام  يقوم  أعلمه /١٤٩/  فال  بفرجه  أو  بيده،  بدنها  من  شيئًا  لمس  أو  قّبل،  وإنما 

واالعتكاف. للصوم  المفسد  الجماع 
فيه  فرخص  للمعتكفة(٤)؛  الطيب  في  واختلفوا  (ومنه :)  [م ١٢٣٠]  [* ش] : 
وقال  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبو  والشافعي،  مالك،  فيه  رخص  وممن  أكثرهم، 
يكره  معمر :  وقال  اعتكافها.  ذلك  يقطع  وال  وقال :  المعتكفة.  تتطيب  ال  عطاء : 

المعتكفة. تتطيب  أن 

واهللا أعلم.  مضطربة،  العبارة  (١) تبدو 
اعتكافه.  فسد  الفرج  ذكر  دون  الشرع :  بيان  (٢) في 

المزني.  مذهب  ذلك  يشبه  الشرع :  بيان  (٣) في 
للمعتكف.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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أن  لها  كره  إنما  عطاء  ولعل  ذلك،  كره  من  لكراهية  معنى  ال  أبو بكـر :  قـال 
المساجد». إلى  الخروج  عند  النساء  ذلك  عن  «نهي  ما  حهة  من  تتطيب 

أعرفه،  شـيء  هذا  مثل  في  أصحابنا  قول  مـن  يحضرني  ال  أبو سـعيد :  قـال 
أبو بكر  قال  ما  ـ عندي ـ  ويحسن  للمعتكف،  الطيب  يمنع  شيئًا  أجد  ال  ولكني 

للمرأة(١). الطيب  منع  من  إليه  ذهب  وما  الموضع،  هذا  في 

((شـراء  االعتـكاف  كتـاب  مـن  مسـائل  بـاب ٦ -]   (١٦٦/٣ [(م ١٢٣١، 
وبيعه)) : المعتكف 

فكره  وبيعه؛  المعتكف  شـراء  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
وأصحاب  الشـافعي،  فيه  ورخص  وشـراءه].  [بيعه  والزهري  ومجاهـد،  عطـاء، 
قال  وبه  له.  يشتري  من  له  يكن  لم  إذا  الخبز  يشتري  أن  له  الثوري :  وقال  الرأي. 
ويبيع  يشـتري  قال :  أنه  عنه  القاسـم  ابن  فذكر  مالك؛  عن  [فيه]  واختلف  أحمد. 

الثوري. قول  مثل(٢)  مرة  وقال  يسيرًا.  كان  إذا 
طعام،  من  منه  [له]  بد  ال  ما  إال  يبيع  وال  المعتكف،  يشتري  ال  أبو بكر :  قال 
أوجه :  ثالثة  [على]  فذلك  التجـارات  أنواع  سـائر  وأما  كافي(٣).  له  يكن  لـم  إذا 

/١٥٠/
فيه  الذي(٤)  للخبـر  مكروه؛  فذلك  المسـجد  في  ويشـتري  يبيع  أن  أحدهـا : 

والشراء(٥)». البيع  عن  «النهي 

 .١٤٨/٢٥ - ١٥٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الثوري.  قال  ما  مثل  الشرع :  بيان  (٢) في 

كفاية.  الشرع :  بيان  (٣) في 
الذي.  الوارد  للخبر  الشرع :  بيان  (٤) في 

المسجد.  في  ..والشراء  الشرع :  بيان  (٥) في 
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[أو]   العتكافه  قاطعًا  ذلك  ففاعل(١)  للتجارة،  السوق  إلى  يخرج  أن  والثاني : 
فذلك  راجعًا؛  أو  طريقه،  في  ذاهبا  اإلنسان  لحاجة  خرج(٢)  وقد  يشتري،  أو  يبيع 

مكروه. غير 
أن  للمعتكف  إن  أصحابنـا :  قـول  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ذلك  غير  لشيء  يخرج  وال  ذلك،  يكفيه  من  عنده  يكن  لم  إذا  طعامه  يشتري 
فاشـترى  إليه،  الخروج  له  يجوز  فيما  خارجًا  أو  والشـراء،  البيع،  من  قاصدًا 
بعض  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  فيما  اعتكافه  عن  فتعوق  باع  أو  شيئًا،  منه 
جميعًا  ذلك  بقدر  المسـجد  في  قعد  اعتكافه  أتم  إذا  إنه  قولهم :  من  قيـل  مـا 

العتكافه.
اعتكافه؛  لمعنى  حال  على  به  يؤمر  ال  فمعي  المسجد  في  والشراء  البيع  وأما 
والبيع  الدنيا،  أعمال  من  شيئًا  المسجد  في  يعمل  ال  إنه  قولهم :  معاني  في  هو  ذا 
الذي  وطعامه  قوته  لمعنى  والشراء  البيع  يكون  أن  إال  الدنيا،  أعمال  من  والشراء 
المسـجد،  في  البيع  منع  لمعنى  إال  كراهية،  ذلك  في  أجد  فال  شـرائه  إلى  يخرج 

اعتكافه. لمعنى  ال 
األعمال  ترك  من  نفسه  على  الضرر  خاف  إذا  ويعجبني  أبو سعيد :  قال  [و] (٣) 
به  يقوت  بما  العمل  يمنع  أال  المسـجد  في  يعملها  ضيعة  من  الحالل  أنواع  مـن 
في  له  عملها  يحسـن  مما  صنعته  كانت  إذا  كراهة  ذلك  في  لـي  يبين  وال  نفسـه، 

له(٤). يعجبني  فال  ذلك  غير  وأما  المسجد، 

ذلك.  على  فهذا  الشرع :  بيان  (١) في 
يخرج.  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  مسألة :  األصل :  (٣) في 
 .١٥٠/٢٥ - ١٥١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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المنارة)) : يصعد  المعتكف  ((المؤذن  مسألة   [(١٦٦/٣ - ١٦٧ [(م ١٢٣٢، 
يصعد  أن  المعتكف  للمؤذن  يكره  ال  الشافعي  كان  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
فيه  ورخص  ذلـك،  مالك  وكره  الـرأي.  وأصحاب  أبو ثـور،  قال  وبـه  المنـارة. 

القاسم. قال  وبه  الكراهية.  مرة  وأكثر  مرة(١)،   /١٥١/
به. بأس  ال  أبو بكر :  قال 

ولكنه  شـيء(٢)،  أصحابنا  قـول  من  هـذا  في  يحضرنـي  ال  أبو سـعيد :  قـال 
عليه  بأس  ال  أن  المسـجد  حدود  وفي  المسـجد،  في  المنارة  كانت  إذا  يعجبني 
كراهية،  ـ  أيضًا  ـ  عليه  ذلك  في  لِـي  َيبِْن  لم  المسجد  غير  في  كانت  ولو  بذلك، 

األذان(٣). إلى  احتاج  أو  المؤذن،  كان  إذا 

[(م ١٢٣٣، ١٦٧/٣)] مسألة ((المعتكف يأتي مجالس العلماء في المسجد، 
بالعلم)) : ويشتغل 

وسـعيد بن  واألوزاعي،  أبي رباح،  عطاء بن  كان  أبو بكر :)  (قـال  [* ش] : 
مجالس  المعتكف  يأتي  أن  بأسًا  يرون  ال  والشافعي  سعد،  والليث بن  عبد العزيز، 
يكتب  أن  وكره  العلم،  مجالس  في  يشتغل  ال  مالك :  وقال  المسجد.  في  العلماء 

العلم.
وغيره. االعتكاف،  في  يستحب  العلم  كتاب(٤)  أبو بكر :  قال 

القاسم.  ابن  قال  وبه  أخرى.  مرة  الشرع :  بيان  (١) في 
شيء.  هذا  في  ..أصحابنا  األصل :  (٢) في 

 .١٥١/٢٥ - ١٥٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
وغيره.  االعتكاف  في  العلم  كتابة  له  يستحب  الشرع :  بيان  (٤) في 
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إنما  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  سعيد :  محمد بن  أبو سـعيد  قال 
نسـخه  لمعنى  وكتابته  العلم،  تعليم  وأما  الدنيا،  أعمال  اعتكافه  مسـجد  في  يكره 
أفضل  من  وذلك  الدنيا،  أمـور  من  قولهم  معنى  في  ـ عنـدي ـ  يخرج  ال  فذلـك 

جميعًا. ونفله  فرضه  اآلخرة،  أمور 
الدنيا. أمور  من  للقصد  بالكراء  غيره  وال  العلم  فيه  ينسخ  أن  يعجبني  ال  ولكنه 
بذلك،  العلم  تعليم  إلى  يقصد  أو  عنه،  له  غنى  ال  الذي  قوته  وكذلك  قـال : 
يكون  أن  رجوت  أجرًا  النسخ  معنى  على  ذلك  على  أخذ  ولو  نسخه،  في  وإثباته 
ألن  التعليم؛  على  والحث  الحفظ  ذلك  في  يرجو  كان  إذا  تركه،  من  أفضل  ذلك 

الدنيا(١). أمور  من  ال  اآلخرة  أمور  من  ـ عندي ـ  هذا 

تحيض)) : المعتكفة  ((المرأة  مسألة   [(١٦٧/٣ [(م ١٢٣٤، 
تحيض؛  المعتكفة  المـرأة  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :)  [* ش] :/١٥٣/(قـال 
والشـافعي،  واألوزاعي،  ومالـك،  وربيعـة،  دينـار،  وعمرو بـن  الزهـري،  فقـال 
قال :]  [أنه  أبي قالبة  عن  وروينا  فلترجع.  طهرت  فإذا  تخرج  الرأي :  وأصحاب 
فسطاطها  تضرب  النخعي :  وقال  حاضت.  إذا  المسجد  باب  على  خباءها  تضرب 

األيام. تلك  قضت(٢)  طهرت  فإذا  دارها،  في 
إذ  تبرح  ال  والمسـتحاضة  أقـول.  والشـافعي  مالـك،  كقول  أبو بكـر :  قـال 

الطاهرة. حكم  حكمها 
أبو بكر :  قال  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
بنت  طهرت  إذا  ولكنها  اعتكافها،  عليها  يفسد  وال  اعتكافها،  من  تخرج  الحائض 

 .١٥٢/٢٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
أتمت.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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فسد  النهار  آخر  حاضت  لو  إنها  قولهم :  معنى  وفي  تؤخره.  وال  اعتكافها،  على 
الفجر  قبل  من  عليه  وتبني  بصوم،  إال  يكون  ال  ألنه  اليوم؛  ذلك  اعتـكاف  عليهـا 
معنى  في  خرج  الليل  في  حاضت  وإن  ذلك.  يومها  لتمام  المسـجد  دخولها  في 

أيامها. تمام  على  تبني  إنما  إنه  قولهم : 
ويخرج  ـ ،  ـ عندي  قولهـم  معنى  في  الطاهر  بمنزلـة  فهي  المسـتحاضة  وأمـا 
أن  لها  ـ عندي ـ  يخـرج(١)  وال  وتصلي.  تغسـل  إنها  أبو بكر :  قال  ما  معنـى  فيهـا 
وكذلك  للصالة.  الطهارة  لجميع  تخرج  أن  لها  ألن  للغسل؛  صالتين  لكل  تخرج 
حاضرة(٢). لصالة  تكن  لم  ولو  المسجد،  به  يفسد  ما  لطهارة  تخرج  أن  لها  يعجبني 

في  أمرهم  بيده  ولمن  لزوجته  يأذن  ((الرجل  مسـألة   [(١٦٨/٣ [(م ١٢٣٥، 
إذنه)) : في  يرجع  ثم  االعتكاف 

أو  لعبده،  أو  لزوجته،  يأذن(٣)  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
منعهم.  له  يقول :  الشافعي  فكان  له؛  يبدو  ثم  االعتكاف  في  ولده  ألم  أو  لمدبره، 
أنه  غير  الشـافعي،  قال  كما  واألمة  والعبد،  الزوجـة،  في  الرأي  أصحـاب  وقـال 
في  لهما  يـأذن  والزوجة  العبـد،  فـي  مالـك  وقـال  اإلذن.  بعـد  منعهـم  إذا  يأثـم 

ذلك. له  ليس  قطعه :  أراد  فيه  أخذوا  فلما  االعتكاف 
«أذن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  بأن  اسـتدالالً  اإلذن؛  بعـد  الزوجة  منـع  لـه  أبو بكـر :  قـال 
دخلن  أن  بعد  [ذلـك]  من  منعهن  ثم  االعتكاف  فـي  وزينب  وحفصـة،  لعائشـة، 

المعنى(٤). هذا  في  ذكرنا  من  وسائر  واإلماء  والعبيد  فيه». 

ويخرج.  الصواب :  (١) لعل 
 .١٥٣/٢٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  فكان..  منعهم؛  له  بدا  ثم  لزوجته...،  بإذن  يخرج  ..الرجل  الشرع :  بيان  (٣) في 
الشرع.  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  المعنى.  في  ذكرناه  ما  ..وسائر  اإلشراف :  (٤) في 
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االعتكاف  كان  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
زوجها  فمنعها  يمين،  أو  نذر،  من  نفسها،  ألزمته  ما  طريق  من  لزمها  فإنما  الزمًا 
تقضي  أن  لهـا  إن  قال :  من  فقـال  االختالف؛  فيـه  ـ عندي ـ  فيخرج  ذلـك  مـن 
به.  الوفاء  عليها  ذلك  ألن  عليها؛  اهللا  أوجبه  الذي  الواجـب  مثل  والنذر  الـالزم، 
نفسها.  ألزمته  إنما  ذلك  ألن  بإذنه؛  إال  ذلك  لها  ليس  أن  القول :  بعض  في  وقيل 

ذلك. ويعجبني 
االعتكاف،  في  دخلت  أن  بعد  من  منعها  له  يكن  لم  فاعتكفت  لها  أذن  فإن 
أذن،  شاء  متى  ألنه  بإذنه؛  إال  يكن  لم  إذا  حال،  على  ذلك  له  يكون  أن  يبعد  وال 

منع. شاء  ومتى 
نافلة  يوم  باعتـكاف  لها  أذن  إذا  إنـه  قولهم :  معنـى  في  ـ عنـدي ـ  ويخـرج 
فيه  بالدخول  لزمهـا  قد  ألنه  اليوم؛  ذلك  منعهـا  له  فليس  فيـه  فدخلـت   /١٥٤/
من  يلزمه  ال  أن  فيعجبني  بأيام  لها  أذن  وإن  اليوم.  ذلك  يتم  حتى  قولهم  لمعنى 
وله  هي،  عليها  ليس  ذلك  ألن  ذلك؛  يتم  حتى  األيام  من  فيه  دخلت  ما  إال  ذلك 
معنى  مضى  وقد  لهـا،  الزم  عن  يكن  لم  مـا  مثله،  ولها  ذلك.  عـن  الرجعـة  هـو 
منعها  له  إن  يقـول :  من  قـول  على  فمنعها  ذلـك  من  شـيء  لزمهـا  وإذا  الـالزم، 

به(١). توصي  أن  إلى  عليها  ويكون 
ألزموا  فيما  لها  أعلم  وال  هذا،  في  أهون  الولد  وأم  واألمة  ـ عندي ـ  والعبد 
معنى  في  ذلك  يلزمهـم  ال  ولعله  مرة،  لغير  ذلـك  يفعلوا  أن  أمرًا  عليـه  أنفسـهم 

النذر(٢). من  كان  إذًا  شيئا  يملكون  ال  إذ  القول؛  بعض 

سـعيد بن  وهو  غيره،  قال  به.  توصي  ..أن  كاآلتي :  وهي  مدرجة  عبارة  هنا  األصل  في  (١) جاءت 
تأديته  عن  زوجها  ومنعها  الحج  فريضة  لزمتها  إذا  هذا  على  ينقاس  وهل  الكندي 5 :  أحمد 

إلخ.   .. ـ عندي ـ  والعبد  رجع.  به.  يوصي  أن  يلزمها  بأن  منعها  له  أجاز  من  قول  على 
 .١٥٤/٢٥ - ١٥٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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االعتكاف)) : من  مكاتبه  منع  للسيد  ((هل  مسألة   [(١٦٨/٣ [(م ١٢٣٦، 
الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  الشـافعي،  كان  أبو بكر :)  قال  (ومنـه :  [* ش] : 
القاسـم  ابن  [فيه]  ورخص  االعتـكاف.  من  مكاتبه  منـع  للسـيد  ليس  يقولـون : 
من  ومنع  ضرر،  فيه  السـيد  على  يكون  [ال]  الذي  اليسـير  في  مالك]  [صاحـب 

منه. الكثير 
[أقول]. الشافعي  قال  كما  أبو بكر :  قال 

حين  من  حر  المكاتب  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  وال  ونهييه،  أمره،  من  شيء  في  المكاتب  على  للسـيد  سـبيل  وال  يكاتب،  ما 
من  بوجه  الضمـان  يلزمه  مـا  طريق  مـن  ذلـك  يوجـب  أن  إال  أعلمـه،  اعتكافـه 

يحضرني(١). أعلمه  وال   /١٥٥/ الوجوه، 
ُجّن.  أو  المعتكف  على  أغمـي  ((إذا  مسـألة   [(١٦٩/٣ [م ١٢٣٧ - ١٢٣٨، 

اعتكافه)) : في  الصمت  نذر  من 
أغمي  إذا  ثـور :  وأبو  الشـافعي،  قال  أبو بكـر :)  (قـال  [م ١٢٣٧]  [* ش] : 

يستقبل. الرأي :  أصحاب  وقال  أفاق.  إذا  عليه  بنى(٢)  ُجنَّ  أو  المعتكف،  على 
صحيح. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

إذا  يقول :  الشـافعي  كان  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (مـن  [م ١٢٣٨] 
ليس  الرأي :  أصحاب  وقال  عليه.  كفارة  فال  فتكلم(٣)  اعتكافه  في  الصمـت  نـذر 

فعل. له  أسلم  ذلك  كان  إذا  أبو ثور :  وقال  صمت.  االعتكاف  في 

 .١٥٥/٢٥ - ١٥٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ما.  أبدل  الشرع :  بيان  (٢) في 

عليه.  كفارة  وال  تكلم  الشرع :  بيان  (٣) في 
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اإلنسان(١)  به  يتكلم  ما  يخلو  ال  ألنه  الصمت؛  [قدر]  يلزمه  ال  أبو بكر :  قال 
السيء  والقول  السكوت،  من  أفضل  بالحق  فالقول  باطالً،  أو  حقًا  يكون  أن  إما 
أمر  «أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  عباس  ابن  عن  روينا  وقـد  وغيره.  المعتكف  عنـه  منهـي 
يجلس  أن  ويصـوم  يسـتظل  وال  يتكلـم  وال  الشـمس  فـي  يقـوم  أن  نـذر  رجـالً 

صومه». ويتم  ويتكلم  ويستظل 
يتكلم  ال  أن  نـذر  فيمن  أصحابنا  قـول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
بعض  ففي  نـذره؛  كفارة  في  ويختلف  ذلـك.  غير  عليه  وليس  يتكلـم،  أنـه  يومـًا 
لقول  عليه  كفارة  ال  القول :  بعض  فـي  أنه  وأرجو  نذره.  كفارة  عليـه  إن  القـول : 
بمعنى  يخرج  يوم  صمت  فكان  يوم»(٢)،  صمت  وال  صوم  وصال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. لنهي  المعصية 
القول :  أكثر  في  أنه  ومعي  معصية، /١٢٩/  في  نذر  فيمن  أصحابنا  ويختلف 

ذلك(٣). ويعجبني  وفاء،  وال  معصية،  في  نذر  من  على  كفارة  ال  إنه 

اعتكافه)) : في  يسكر  ((المعتكف  مسألة   [(١٦٩/٣ - ١٧٠ [(م ١٢٣٩، 
فكان  اعتكافه؛  في  يسـكر  المعتكف  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  واجبًا.  كان  إن  ويبتدئ  اعتكافه،  فسد  يقول :  الشافعي 

اعتكافه. يفسد  لم  ليالً  سكر 

الشرع.  بيان  من  أثبتناه  ما  الصواب  ولعل  إلخ.  يكون..  أن  به  تكلم  إما  يخلو  ال  ألنه  اإلشراف :  (١) في 
قال :  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عبد اهللا  جابر بن  عن  ـ  لـه  واللفـظ  ـ  والحـارث  عبد الـرزاق  (٢) روى 
يوم  صمت  وال  نكاح  قبل  طالق  وال  فطام  بعد  رضاعة  وال  ملك  قبل  عتق  وال  الحلم  بعـد  يتـم 
ال  باب  عبد الرزاق،  (مصنف  وال...»  اهللا  معصية  في  نذر  وال  الصيام  في  وصال  وال  الليـل  إلـى 
الصبي  حج  باب  ـ ،  الهيثمي  زوائد  ـ  الحارث  مسند   .٤٦٤/٧ رقم ١٣٨٩٩،  فطام،  بعد  رضاع 

رقم ٣٥٧).  والمملوك، 
 .١٥٦ - ١٥٧  ،١٢٩/٢٥ - ١٣٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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ما  ليس  كان  إن  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخرج  إنـه  معنا  أبو سـعيد :  قـال 
بالجماع.  إال  اعتكافه  يفسد  ال  يقول :  من  قول  على  جميعًا،  القولين  معنى  يشبه 
وأما  معصية.  فالسـكر  اعتكافه؛  يفسـد  بالمعصية  يقول :  من  قول  علـى  وعنـدي 
مضى  إذا  السكر  وألن  صوم،  الليل  في  ليس  إذ  أنه  يذهب  فلعله  الليل؛  في  قوله : 
ال  واالعتكاف  صومه،  ويبطل  لـه،  صوم  فال  سـكران  فهو  هو  الفجر  وقت  عليـه 
معنى  ـ عنـدي ـ  يثبت  لـم  الصـوم  معانـي  تثبـت  لـم  وإذا  بالصـوم.  إال  يكـون 

أصحابنا(١). قول  بمعنى  االعتكاف 

وأيام  األضحى  ويوم  الفطر  يوم  اعتكف  ((من  مسألة   [(١٧٠/٣ [(م ١٢٤٠، 
التشريق)) :

األضحى،  ويوم  الفطر،  يوم  اعتكف  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :)  [* ش] : (قال 
الحسـن :  ابن  وقال  يجزيه(٢).  يقوالن :  والشـافعي  مالك،  فكان  التشـريق؛  وأيام 
يمينًا. أراد  إن  يمينه  عن  ويكفر  نفسه،  على  ذلك  جعل  إذا  مكانها  أيامًا  يعتكف 

أقول./١٥٧/ مالك  بقول  أبو بكر :  قال 
إال  اعتكاف  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ذلك  في  دخل  فـإن  االتفاق،  بمعنـى  والنحر  الفطـر  يوم  صـوم  ال  وإنـه  بصـوم، 
يبين  وال  اعتكافه،  وبطل  االعتكاف،  موقع  ذلك  يقع  لم  الوسيلة  بمعنى  معتكفًا 

باطل. ذلك  ألن  بدل؛  عليه  لـي 
وال  معصية،  ذلـك  كان  يعتكفهما  أن  نـذرًا  ذلك  نفسـه  على  جعـل  وإن 
االختالف  معنى  ـ عندي ـ  ويخرج  ـ .  ـ عندي  ذلك  عليه  وال  بذلك،  له  وفاء 

 .١٥٧/٢٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  الحسن..  وقال  به.  ..يقوالن  الشرع :  بيان  (٢) في 
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أصحابنا  عند  فصومهن  التشريق  أيام  وأما  بذلك.  النذر  في  عليه  الكفارة  في 
بهن(١). نذر  إن  ويلزم  االعتكاف،  فيهن  وينعقد  بحرام،  ليس 

الموتى)) : عن  االعتكاف  ((قضاء  مسألة   [(١٧٠/٣ [(م ١٢٤١، 
على  الواجب(٢)  االعتكاف  قضاء  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
الميت.  عن  يعتكف  قاال : [ال]  أنهما  وعائشة  عباس،  ابن  عن  فروينا  الموتى؛ 
وقال  اعتـكاف.  الميت  عـن  يقضى  ال  النخعـي :  وقـال  أبو ثـور.  قـال  وبـه 
ثالثين  مسـكينًا،  سـتون  عنه  يطعم  شـهر  [اعتـكاف]  عليـه  كان  إذا  الحكـم : 
مد  يوم  كل  مـكان  عنه  يطعم  الشـافعي :  وقال  للصوم.  وثالثيـن  لالعتـكاف 
يوم  لكل(٤)  يطعم  الرأي :  أصحاب  وقال  لصوم(٣).  اعتـكاف  عليـه  كان  [إذا] 

صاع. نصف 
وجب  من  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
معروف،  وقت  في  عليه  ليـس  عليه  مؤبدًا  وكان  به،  يف  فلم  اعتـكاف  عليـه 
ألنه  االعتكاف؛  ذلك  عنه  ويقضى  عنه،  ويعتكف  به،  يوصي  أن  فيه  فيحنـث 

/١٥٨/ باألعمال.  الحج  معاني  ويشبه  والعمل،  الصوم  بمنزلة 
وإذا  النذر.  كفارة  عليه  أنه  فمعي  حنث  حتى  عليه  نذر  في  فرط  إن  وأما 
أن  ـ عندي ـ  أشـبه  بدالً  يصير  حتى  بعينه  االعتـكاف  ثبوت  معنـى  اسـتحال 
أنفذ  باالعتكاف  أوصى  وإن  بذلك،  أوصى  إذا  باإلطعام  الكفارة  عنه  تخـرج 

 .١٥٧/٢٥ - ١٥٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الموتى.  عن  االعتكاف  الشرع :  بيان  (٢) في 

بصوم.  االعتكاف  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  يوم..  كل  عنه  يطعم  الشرع :  بيان  (٤) في 
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في  كان  بعينه  النذر  استحال  وقد  حيًا  كان  لو  ألنه  ماله؛  من  له  أوصى  ما  عنه 
مكان  ويعتكـف  الكفـارة،  إال  عليـه  شـيء  ال  إنه  ـ :  عنـدي  ـ  القـول  بعـض 
فقال  المعروفة؛  األيام  تلك  يطيق  ال  ألنه  معروفة؛  أيامًا  نذر  كان  إذا  األيام(١)، 
بإطعام  يوم  كل  عن  كفر  شاء  وإن  األيام،  بدل  يعتكف  أن  عليه  إن  قال :  من 
ويعتكف  الكفارة،  عليـه  أن  المسـائل :  في  اآلثار  بعض  في  ولعلـه  مسـكين. 
لعدم  الكفارة؛  عليه  أن  يخرج  إنما  ـ ،  ـ عندي  يبعد  وال  أيمامًا،  األيام  مكان 

يطيق(٢). ال  ما  بمعنى  يخرج  أن  موضعه  عن  واستحالته  ذلك، 

يوم  معتكفـه  مـن  المعتكـف  ((انصـراف  مسـألة   [(١٧١/٣ [(م ١٢٤٢، 
الفطر)) :

بكر بن  وأبي  مجلز(٣)،  وأبي  أبي قالبة،  عن  روينا  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
انصراف  يكون  أن  يسـتحبون  كانوا  أنهم  حنطب  والمطلب بن  عبد الرحمن، 
مالك،  قـال  وبه  الفطر.  يـوم(٤)  مصاله  إلـى  معتكفه  موضـع  مـن  المعتكـف 
غابـت  إذا  منـه  يخـرج  يقـوالن :  والشـافعي  األوزاعـي،  وكان  وأحمـد. 

الشمس./١٥٩/
بغروب  ينقضي  والشـهر  الشـمس،  بزوال  يزول  العشـر(٥)  أبو بكر :  قال 

رمضان. شهر  من  يوم  آخر  من  الشمس 

لعله  غيره :  قال  األيام.  مكان  ويعتكف   .. كاآلتي :  وهي  مدرجة  عبارة  هنا  األصـل  في  (١) جـاءت 
إلخ.  معروفة..  أيامًا  نذر  كان  إذا  رجع.  األيام.  مكان  يعتكف  وال  أراد 

 .١٥٨/٢٥ - ١٥٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
إلخ.  حويطب..  والمطلب بن  مخلد....  ..قالبة  الشرع :  بيان  (٣) في 

بعد.  الشرع :  بيان  (٤) في 
الشمس.  بزوال  العشى  ويزول  العشى  الشرع :  بيان  (٥) في 
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المعتكف  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
من  ذلك  انقضاء  أن  وجـه  كل  في  واأليام  الشـهر،  آخر  من  واأليـام  الشـهر، 
ودخول  الشـمس  غروب  مع  الشـهر  ذلك  ومن  األيـام،  تلك  مـن  يوم  آخـر 

اختالف(١). ذلك  في  معي  يخرج  ال  الليل، 

القدر : ليلة  باب ٧ -]   (١٧١/٣ - ١٧٣)]
(القـدر : ١).   ﴾ %   $   #   "   ! ﴿ ذكـره :  جـل  اهللا  قـال(٢)  [* ش] : 
ما  له  غفر  واحتسابًا  إيمانًا  القدر  ليلة  قام  قال :  «من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت 

وتأخر». ذنبه  من  تقدم 
الصوم.  عليه  فـرض  اهللا  أن  تصديقًا  إيماناً :  قولـه  ومعنى  أبو بكـر :  قـال 
في  القدر  ليلة  قال :  «تحروا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  اهللا.  بثواب  واحتسـابا : 

منها». الوتر  في  رمضان  من  األواخر  العشر 
القدر  ليلة  قال :  «التمسوا  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  وقد  أبو بكر :  قال 
تاسـعة  في  عباس :  «أنها  ابن  حديث  وفي  رمضان».  من  األواخـر  العشـر  في 

رمضان». من  خامسة  أو  سابعة،  أو  تبقى، 
ليالي  ويحيي  األواخر،  العشـر  في  يتحراها  أن  واألحوط  أبو بكـر :  قـال 
العشـر  عليه  دخل  إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  وقد  تفوته.  ألال  لطلبهـا  تحريًا  العشـر 

المئزر». وشد  الليل،  وأحيى  أهله،  أيقظ  األواخر 

 .١٥٩/٢٥ - ١٦٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
العشـر  في  القدر  قال :  «ليلة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشـراف :  كتاب  ومن  الشـرع :  بيان  (٢) في 

اإلشراف.  نص  على  تعليق  سعيد  ألبي  يذكر  ولم  رمضان».  من  األواخر 



»fÉãdG AõédG
593

±ÉμàY’G ÜÉàc ``` 30

إيمانا  قامها  لمـن  يرجى  عام  قول(١)  ذنبه :  مـن  تقدم  ما  له  غفـر  وقولـه : 
وكبيرها. صغيرها  ذنوبه،  جميع  له  يغفر  أن  واحتسابًا 

إن  أقول  ما  اهللا  نبي  يـا  قالت :  أنها  عائشـة  عن  روينا  وقد  أبو بكر :  قـال 
عني»(٢). فاعف  العفو  تحب  عفو  إنك  اللهم  قال :  «قولي:  القدر؟  ليلة  وافقت 

أثبتناه.  ما  الصواب  أن  والظاهر  قوم.  اإلشراف :  (١) في 
 .١٧/٢٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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المستعملة ٥الرموز 
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(م ٥٤٨) الجماعة  صالة  حضور  وجوب  ٧باب ١ - 
(م ٥٤٩ - ٥٥٠) الجماعات  عن  التخلف  يسع  أجلها  من  التي  األعذار  ٨باب ٢ - 

(م ٥٥١) الصالة  إلى  المشي  في  بالسكينة  األمر  ١٠باب ٣ - 
(م ٥٥٢) اإلمامة  يستحق  من  ١١باب ٤ - 

(م ٥٥٣) البالغ  غير  إمامة  ١٤باب ٥ - 
(م ٥٥٤) األعمى  إمامة  ١٦باب ٦ - 

(م ٥٥٥) العبد  إمامة  ١٧باب ٧ - 
(م ٥٥٦) األعرابي  خلف  الصالة  ١٩باب ٨ - 

(م ٥٥٧) األّمّي  إمامة  ٢٠باب ٩ - 
(م ٥٥٨) الزنا  ولد  إمامة  ٢١باب ١٠ - 

(م ٥٥٩) الخنثى  إمامة  ٢٢باب ١١ - 
(م ٥٦٠ - ٥٦٢) الرجل  تؤم  والمرأة  المسلم  يؤم  الكافر  ٢٢باب ١٢ - 

(م ٥٦٣) المأمومين  مكان  من  أرفع  مكان  على  يصلي  اإلمام  ٢٣باب ١٣ - 
(م ٥٦٤) الصالة  إلى  المأمومين  قيام  وقت  ٢٥باب ١٤ - 

(م ٥٦٥) اإلمام  تكبير  وقت  ٢٦باب ١٥ - 
(م ٥٦٦ - ٥٦٨) اإلمام  خلف  المأمومين  قيام  ٢٧باب ١٦ - 

(م ٥٦٩) الصفوف  ٢٩باب ١٧ - 
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(م ٥٧٠ - ٥٧٢) وحده  الصف  خلف  المأموم  صالة  ٣٠باب ١٨ - 

(م ٥٧٣) صالته  في  اإلمام  خالف  من  ٣٢باب ١٩ - 

(م ٥٧٤) اإلمام  خلف  للركعة  مدركًا  المأموم  يكون  متى  ٣٤باب ٢٠ - 

(م ٥٧٥) جالسًا  إمامه  صلى  إذا  جالسًا  بالصالة  المأموم  أمر  ٣٦باب ٢١ - 

(م ٥٧٦ - ٥٧٧) اإلمامة  ينوي  ال  الذي  بالمصلي  االئتمام  ٣٨باب ٢٢ - 

(م ٥٧٨ - ٥٧٩) جنب  وهو  بالقوم  يصلي  اإلمام  ٣٩باب ٢٣ - 

اإلمام  فيه  صلـى  قد  الذي  المسـجد  في  جماعـة  الصالة  فـي  الرخصـة  بـاب ٢٤ - 
(م ٥٨٠ - ٥٨١) بأصحابه 

٤١

(م ٥٨٢) والمأموم  اإلمام  نـّية  اختالف  ٤٤باب ٢٥ - 

(م ٥٨٣) اإلمام  تلقين  ٤٥باب ٢٦ - 

(م ٥٨٤ - ٥٨٥) جماعة  النساء  صالة  ٤٧باب ٢٧ - 

(م ٥٨٦) اإلمام  على  السالم  رّد  ٤٩باب ٢٨ - 

(م ٥٨٧) البدع  وأهل  الخوارج  خلف  الصالة  ٥٠باب ٢٩ - 

(م ٥٨٨) المنزل  صاحب  إمامة  ٥٣باب ٣٠ - 

(م ٥٨٩) اإلمام  أمام  الصالة  ٥٤باب ٣١ - 

وراءه  من  يكبر  ثـم  فيكبر  يبدأ  اإلمام  أن  خـالف  ال  إمامه،  قبل  المكّبـر  بـاب ٣٢ - 
(م ٥٩٠)

٥٥

(م ٥٩١) رجل  نعل  وقع  سمع  إذا  راكعًا  اإلمام  انتظار  ٥٦باب ٣٣ - 

(م ٥٩٢) القوم  دون  بالدعاء  نفسه  يخص  اإلمام  ٥٧باب ٣٤ - 

ويجلس  فيكبر  صالته،  آخر  في  قاعدًا  فيجده  اإلمام،  إلى  ينتهي  ((الرجل  ـ  مسـألة 
(م ٥٩٣) اإلمام))  مع 

٥٨
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(م ٥٩٤) اإلمام))  بجلوس  ويجلس  اإلمام،  صالة  من  وترًا  يدرك  ((الرجل  ـ  ٥٩مسألة 

(م ٥٩٥) اإلمام  صالة  من  المرء  يدركه  الذي  في  اختالفهم  ٦٠باب ٣٥ - 

(م ٥٩٦ - ٥٩٧) صالته  باقي  بالقوم  يتّم  من  اإلمام  استخالف  ٦١باب ٣٦ - 

اإلمام  مع  يكبر  الرجل  رجالً.  منهم  طائفة  كل  القوم  وقّدم  أحدث  ((اإلمام  ـ  مسألة 
المأموم  يسبق  اإلمام  سجدوا.  وقد  استأنف  ثم  معه،  ومن  اإلمام  وركع  قائمًا،  فسهى 

(م ٥٩٨ - ٦٠٠) الزحام))  بسبب  والسجود  بالركوع 

٦٣

النصوص  الملحـق،  انظـر:  اإلمـام :  صالة  بغير  المسـجد  فـي  يصلـي  الرجـل   *
المشكلة

٦٦

انظر؛  الصالة :  تقام  ثم  المسـجد،  في  وحده  المكتوبة  من  الركعة  يصلي  الرجـل   *
المشكلة. النصوص  الملحق، 

٦٦
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(م ٦٠١) الفطر  ليلة  التكبير  ٦٧باب ١ - 

(م ٦٠٢) التكبير  صفة  ٦٨باب ٢ - 

(م ٦٠٣) العيد  منه  يؤتى  الذي  المكان  ٦٩باب ٣ - 

(م ٦٠٤) المصّلى  إلى  الغدّو  قبل  الفطر  يوم  األكل  ٧٠باب ٤ - 

(م ٦٠٥) العيد  يوم  االغتسال  ٧٢باب ٥ - 

(م ٦٠٦) المصّلى  إلى  الخروج  ٧٢باب ٦ - 

(م ٦٠٧)  للعيد  ((واإلقامة))  األذان  ترك  ٧٣باب ٧ - 

(م ٦٠٨) العيد  صالة  وقت  ٧٤باب ٨ - 

(م ٦٠٩) األعياد  إلى  النساء  إخراج  ٧٥باب ٩ - 

(م ٦١٠ - ٦١١) العيدين  إلى  الركوب  ٧٧باب ١٠ - 
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بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  اقتداًء  وبعدها  العيديـن  صالة  قبل  المصّلى  في  الصالة  تـرك  بـاب ١١ - 
(م ٦١٢)

٧٩

صالة  في  التكبير  عـدد  باب ١٣ -  الخطبـة.  قبل  العيدين  بصـالة  البـدء  بـاب ١٢ - 
(م ٦١٣ - ٦١٥) تكبيرتين.  كل  بين  الذكر  باب ١٤ -  الركوع.  قبل  القيام  في  العيدين 

٨١

(م ٦١٦) التوجيه))  أي :  العيد؛  صالة  به  يستفتح  ((ما  ٨١مسألة 
(م ٦١٧) القراءة))  في  يبتدئ  حتى  المصلي  ينساه  العيد  ((تكبير  ٨٢مسألة 

(م ٦١٨) العيد  تكبيرات  في  اليدين  رفع  ٨٣باب ١٥ - 
(م ٦١٩) العيد  صالة  في  القراءة  ٨٣باب ١٦ - 

(م ٦٢٠) العيد  صالة  في  بالقراءة  الجهر  ٨٤باب ١٧ - 
(م ٦٢١) والجمعة))  ((العيد  العيدين  اجتماع  ٨٥باب ١٨ - 

(م ٦٢٢) اإلمام  مع  العيد  صالة  تفوته  من  صالة  ٨٦باب ١٩ - 
(م ٦٢٣) الجمعة  عليه))  تجب  ال  ومن  ((للمسافر  العيد  صالة  ٨٧باب ٢٠ - 

(م ٦٢٤) الزوال  بعد  إال  الفطر  بيوم  يعلمون  ال  القوم  ٨٩باب ٢١ - 
(م ٦٢٥) العيد  فوات  يخشى  من  تيمم  ٩٠باب ٢٢ - 

ذهب  التي  غير  طريق  من  الرجوع  العيـد.  تكبيرات  من  تكبيرة  ترك  ((مـن  ـ  مسـألة 
(م ٦٢٦ - ٦٢٧) فيها)) 

٩٠

(م ٦٢٨) التشريق  أيام  التكبير  ٩١باب ٢٣ - 
(م ٦٢٩) منى  أيام  الصلوات  أدبار  في  التكبير  في  اختالفهم  ٩٢باب ٢٤ - 

(م ٦٣٠) التشريق  أيام  في  التكبير  يكون  كيف  ٩٤باب ٢٥ - 
من  النوافل.  دبـر  المسـافر.  النسـاء.  وحده.  صلى  ((من  التكبير  جامـع  بـاب ٢٦ - 
التكبير  السـهو.  سـجود  عليه  من  اإلمام.  يكبر  لم  إذا  الصالة.  ببعض  اإلمام  سـبقه 

(م ٦٣١ - ٦٣٨) عرفة))  يوم  والتلبية 

٩٥
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والصبيان،  الذمة،  أهـل  خروج  الخروج.  وقت  االستسـقاء.  فـي  واإلقامـة  ((األذان 
عدد  بالقراءة.  الجهر  بعدهـا.  أم  الصالة  قبل  هي  وهل  الخطبة  والبهائـم.  والنسـاء، 
كم  صـالة.  غير  من  االستسـقاء  خطبتيـن.  يخطـب  هـل  الـرداء.  تحويـل  التكبيـر. 

(م ٦٣٩ - ٦٥٠) العام.))  في  يستسقى 

٩٩
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(م ٦٥١ - ٦٥٤) فيه  الصالة  قصر  للمسافر  الذي  السفر  ١٠٥باب ١ - 
(م ٦٥٥) السفر  في  الصالة  إتمام  في  العلم  أهل  اختالف  ١٠٧باب ٢ - 

(م ٦٥٦) بالمقيم  يأتم  المسافر  في  العلم  أهل  اختالف  ١١٠باب ٣ - 
(م ٦٥٧) صالته))  أحدهما  على  تفسد  ثم  المقيم  صالة  في  يدخل  ((المسافر  ١١٢مسألة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  يبيح  ثم  بشرط  كتابه  في  الشيء  يبيح  قد   8 اهللا  أن  على  يدل  خبر  باب ٤ - 
ظاهر  من  المسافر  صالة  بيان  على  دّل  خبر  باب ٥ -  الشـرط.  ذلك  بغير  الشـيء  ذلك 
يقدمها  المدن  في  للمسـافر  الصالة  قصر  إباحة  باب ٦ -   .﴾l   k﴿ قولـه : 

(م ٦٥٨ - ٦٦٠) الصالة.  إتمام  له  عليه،  يجب  مقاما  ينو  لم  إذا 

١١٣

(م ٦٦١ - ٦٦٢) إليها  خرج  إذا  الصالة  المرء  يقصر  التي  المسافة  ١١٣باب ٧ - 
(م ٦٦٣ - ٦٦٤) السفر  أراد  إذا  القصر  ابتداء  وقت  ١١٦باب ٨ - 

(م ٦٦٥) الوقت))  دخول  بعد  ((السفر  الوقت  آخر  في  السفر  ١١٨باب ٩ - 
(م ٦٦٦) الصالة  إتمام  به  المسافر  على  يجب  الذي  المقام  حد  ١١٨باب ١٠ - 

(م ٦٦٧) وماله  بأهله  سفره  في  المار  ١٢٠باب ١١ - 
(م ٦٦٨ - ٦٦٩) المقيم  المسافر  إمامة  ١٢١باب ١٢ - 

(م ٦٧٠ - ٦٧١) يذكرها  لحاجة  رجع  ثم  سفر  إلى  خرج  من  ١٢٢باب ١٣ - 
(م ٦٧٢ - ٦٧٣) الصالة  يقصرون  السفينة  وصاحب  والمالح  المكاري  ١٢٤باب ١٤ - 

(م ٦٧٤ - ٦٧٥) حضر  في  فذكرها  سفر  في  صالة  نسي  من  ١٢٥باب ١٥ - 
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(م ٦٧٦ - ٦٧٧) القيام  عن  عجز  إذا  جالسًا  المريض  صالة  ١٢٧باب ١ - 

(م ٦٧٨ - ٦٧٩) الجالس  صالة  صفة  ١٢٨باب ٢ - 

(م ٦٨٠ - ٦٨٢) والجلوس  القيام  عن  يعجز  من  صالة  ١٢٩باب ٣ - 

(م ٦٨٣ - ٦٨٤) وجهه  إلى  يرفع  شيء  على  المريض  سجود  ١٣١باب ٤ - 

(م ٦٨٥) مستلقيًا  عينيه  يعالج  من  صالة  ١٣٢باب ٥ - 

(م ٦٨٦ - ٦٨٧) الحائض  عن  الصالة  فرض  إسقاط  ١٣٣باب ٦ - 

(م ٦٨٨ - ٦٨٩) بالصالة  الصبيان  أمر  ١٣٣باب ٧ - 

(م ٦٩٠ - ٦٩١) والحدود.  الفرائض  بلغه  من  على  يجب  الذي  البلوغ  حد  ١٣٤باب ٨ - 

(م ٦٩٢) الوقت  خروج  بعد  يفيق  عليه  المغمى  ١٣٥باب ٩ - 

(م ٦٩٣) بعينها  يعرفها  ال  وليلة  يوم  من  واحدة  صالة  عليه  من  ١٣٦باب ١٠ - 

من  تركوا  ما  والمرتـد  والسـكران،  والغالم،  المجنون،  ((قضاء  مسـائل  بـاب ١١ - 
(م ٦٩٤ - ٦٩٧) وغيرها))  صالتهم 

١٣٨
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١٤١(م ٦٩٨)

الخوف))  عند  الصالة  في  العمل  من  فيه  يرخص  ((ما  الصالة  في  العمـل  بـاب ١ - 
(م ٦٩٩)

١٤٢

(م ٧٠٠) اإلمام  يصليها  وكيف  الخوف  شدة  في  المغرب  صالة  ١٤٤باب ٢ - 

(م ٧٠١ - ٧٠٢) والمطلوب  الطالب  صالة  ١٤٦باب ٣ - 

الخائف  يصلي  كيف  منه.  يخاف  ما  الحضر.  في  الخوف  ((صالة  مسـائل  باب ٤ - 
(م ٧٠٣ - ٧٠٥) يعيد))  وهل 

١٤٨
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١٥١(م ٧٠٦ - ٧٠٨)

(م ٧٠٩) الصالة  في  السدل  عن  النهي  ١٥٢باب ١ - 

عليه  ثوب  وال  أحدهمـا  في  المرء  صلى  إذا  والجبـة  القميص  بزر  األمـر  بـاب ٢ - 
(م ٧١٠) غيره 

١٥٤

نجاسـة.  المصلي  يعلم  لـم  ما  الصبيان  ثيـاب  فـي  الصالة  فـي  الرخصـة  بـاب ٣ - 
يعلم  ال  وهو  نجـس  ثوب  في  صلى  مـن  على  إعادة  ال  أن  علـى  الدليـل  بـاب ٤ - 

(م ٧١١) بالنجاسة. 

١٥٧

الصالة في  تغطيته  والمرأة  الرجل  على  يجب  ما  أبواب  ١٥٧جماع 
(م ٧١٢ - ٧١٣) الصالة  في  تغطيتها  عليه  يجب  الذي  الرجل  عورة  حد  ١٥٧باب ٥ - 

(م ٧١٤ - ٧١٨) المرأة  عورة  ١٥٩باب ٦ - 

(م ٧١٩) الثياب  من  المرأة  فيه  تصلي  ما  عدد  ١٦٢باب ٧ - 

(م ٧٢٠ - ٧٢١) الرأس  مكشوفة  تصلي  األمة  ١٦٤باب ٨ - 

(م ٧٢٢ - ٧٢٣) خمار  بغير  الولد  أم  صالة  ١٦٥باب ٩ - 

(م ٧٢٤ - ٧٢٦) العاري  صالة  ١٦٧باب ١٠ - 

(م ٧٢٧) الحرير  في  الصالة  ١٦٩باب ١١ - 

(م ٧٢٨ - ٧٢٩) المصلي  ستر  أبواب  جماع  ١٧٠باب ١٢ - 

(م ٧٣٠ - ٧٣١) الصالة  في  المرء  به  يستتر  ما  قدر  ١٧٢باب ١٣ - 

(م ٧٣٢) سترته  وبين  بينه  الرجل  يجعل  ما  ١٧٤باب ١٤ - 

(م ٧٣٣) به  يستتر  ما  المصلي  يجد  لم  إذا  بالخط  االستتار  ١٧٦باب ١٥ - 

(م ٧٣٤ - ٧٣٥) يديه  بين  المار  المصلي  منع  ١٧٧باب ١٦ - 
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بين  والكلب  والمرأة  الحمار  مرور  المتحدثين.  خلف  ((الصالة  مسـائل  باب ١٧ - 
الصف))  في  الرجل  جنـب  المرأة  صالة  خلفه.  لمـن  سـترة  اإلمام  المصلي.  يـدي 

(م ٧٣٦ - ٧٣٩)

١٧٩

(م ٧٤٠ - ٧٤١) والبسط  الحصير  على  الصالة  ١٨٢باب ١٨ - 

É¡ª«¶©Jh É¡FÉæHh óLÉ°ùªdG πFÉ°†a ÜGƒHCG ´ÉªL `` ٢١
الرجل  إيطان  عن  النهي  باب ٢ -  اهللا.  إلى  أحب  وأنها  المساجد  بناء  فضل  باب ١ - 
ذلك  إذ  الجلوس  قبل  المسجد  دخول  عند  الصالة  باب ٣ -  المسـجد.  في  المكان 

(م ٧٤٢ - ٧٤٣) المسجد  حقوق  من 

١٨٧

وجلوسـهما  المسـجد  الحائض  أو  الجنب  دخول  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٤ - 
المسجد  في  الصالة  تفضيل  باب ٦ -  المسجد.  في  النوم  في  الرخصة  باب ٥ -  فيه. 
المسـجد.  في  الوضوء  إباحة  بـاب ٧ -  المسـاجد.  سـائر  في  الصالة  على  الحـرام 

(م ٧٤٤ - ٧٤٨) الكنيسة)  من  النصرانية  زوجته  منع  للمسلم  ((هل  ـ  مسألة 

١٨٧
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باب ٣ -  الوتر.  وقت  باب ٢ -  بفرض.  ليس  الوتر  أن  على  الدالة  األخبار  باب ١ - 
آخر  من  ركعة  الوتر  أن  علـى  الثابت  الخبر  بـاب ٤ -  الليل.  آخر  من  بالوتـر  األمـر 

(م ٧٤٩ - ٧٥٣) الليل 

١٩٣

(م ٧٥٤) والوتر  الشفع  بين  الفصل  ١٩٨باب ٥ - 

(م ٧٥٥ - ٧٥٨) الفجر  طلوع  بعد  الوتر  قضاء  ١٩٩باب ٦ - 

(م ٧٥٩) الوتر  نقض  ٢٠٢باب ٧ - 

(م ٧٦٠) الوتر  بعد  الصالة  ٢٠٣باب ٨ - 

(م ٧٦١) الوتر  في  القراءة  ٢٠٤باب ٩ - 

(م ٧٦٢) الوتر  في  القنوت  إثبات  ٢٠٥باب ١٠ - 

(م ٧٦٣) وبعده  الركوع  قبل  القنوت  في  اختالفهم  ٢٠٧باب ١١ - 
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(م ٧٦٤) الركوع  قبل  القنوت  كان  إذا  للقنوت  التكبير  ٢٠٧باب ١٢ - 

(م ٧٦٥) القنوت  في  األيدي  رفع  ٢٠٧باب ١٣ - 

(م ٧٦٦) القنوت  في  اإلمام  دعاء  عند  المأمومين  تأمين  ٢٠٨باب ١٤ - 

(م ٧٦٧) الدعاء  من  الفراغ  عند  باليدين  الوجه  مسح  ٢٠٩باب ١٥ - 

(م ٧٦٨) القنوت  نسي  من  ٢٠٩باب ١٦ - 

(م ٧٦٩) التطوع  أبواب  جماع  ٢٠٩باب ١٧ - 

الفجر)  ركعتي  قضاء  وأراد  الشـمس  طلعت  حتى  الصبح  صالة  نسي  ((من  مسـألة 
(م ٧٧٠)

٢١١

(م ٧٧١) الصبح  في  واإلمام  الفجر  ركعتي  صالة  ٢١١باب ١٨ - 

(م ٧٧٢ - ٧٧٣) والنهار  الليل  صالة  من  ركعتين  كل  بين  الفصل  ٢١٤باب ١٩ - 

(م ٧٧٤) السفر  في  التطوع  ٢١٦باب ٢٠ - 

(م ٧٧٥) الراحلة  على  الوتر  ٢١٧باب ٢١ - 

(م ٧٧٦ - ٧٧٧) الراحلة  على  التطوع  ٢١٨باب ٢٢ - 
¿BGô≤dG Oƒé°S ÜGƒHCG ´ÉªL `` 23

(م ٧٧٨) «ص»  في  السجود  ٢٢١باب ١ - 

(م ٧٧٩) النجم  في  السجود  ٢٢٢باب ٢ - 

(م ٧٨٠)  ﴾.   -   , ﴿ في  السجود  ٢٢٣باب ٣ - 

(م ٧٨١)  ﴾ O   N   M   L   K ﴿ في  السجود  ٢٢٣باب ٤ - 

(م ٧٨٢ - ٧٨٣) الحج  من  الثانية  السجدة  في  السجود  ٢٢٤باب ٥ - 

(م ٧٨٤) القرآن  سجود  عدد  ٢٢٥باب ٦ - 
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القرآن))  سـجود  في  يقال  ((ما  السـجدة  حم  من  فيها  يسـجد  التي  اآليـة  بـاب ٧ - 
(م ٧٨٥ - ٧٨٦)

٢٢٧

حتى  الصبح  صالة  وبعد  الشمس  تغرب  حتى  العصر  صالة  بعد  السـجود  باب ٨ - 
(م ٧٨٧ - ٧٨٨) الشمس  تطلع 

٢٢٨

(م ٧٨٩) الراحلة  على  القرآن  سجود  ٢٢٩باب ٩ - 

(م ٧٩٠) السجدة  يقرأ  الماشي  ٢٣٠باب ١٠ - 

(م ٧٩١ - ٧٩٣) القرآن  لسجود  اليدين))  ((ورفع  التكبير  ٢٣١باب ١١ - 

(م ٧٩٤) القرآن  سجود  من  التسليم  ٢٣٢باب ١٢ - 

(م ٧٩٥) السجود  اختصار  ٢٣٣باب ١٣ - 

(م ٧٩٦) لسجود  القارئ  حضر  من  سجود  ٢٣٤باب ١٤ - 

(م ٧٩٧) السجدة  تسمع  الحائض  ٢٣٦باب ١٥ - 

(م ٧٩٨) وضوء  غير  على  وهو  السجدة  سمع  من  ٢٣٦باب ١٦ - 

(م ٧٩٩) الصالة  في  وهو  السجدة  يسمع  المرء  ٢٣٧باب ١٧ - 

(م ٨٠٠ - ٨٠١) السجدة))  تقرأ  ((والمرأة  السورة  آخر  في  السجدة  ٢٣٨باب ١٨ - 

(م ٨٠٢) الشكر  سجود  ٢٣٩باب ١٩ - 
±ƒ°ùμdG ÜÉàc ``  24

عدد  في  ((واختالفهم  الكسـوف  صالة  في  الركعات  عـدد  في  اختالفهم  بـاب ١ - 
قدر  بـاب ٣ -  الشـمس.  كسـوف  صالة  في  بالقراءة  الجهـر  بـاب ٢ -  ركوعاتهـا). 
الخسـوف.  صالة  في  السـجود  قدر  باب ٤ -  الشـمس.  كسـوف  صالة  في  القراءة 
الكسـوف.  صالة  النسـاء  حضور  باب ٦ -  الخسـوف.  صالة  بعد  الخطبة  باب ٥ - 
عند  الصالة  باب ٨ -  عنها.  اإلمام  تخلف  إذا  جماعة  مع  الكسوف  صالة  باب ٧ - 
الشـمس.  طلـوع  وعنـد  العصـر  بعـد  الكسـوف  صـالة  بـاب ٩ -  القمـر.  كسـوف 

(م ٨٠٣ - ٨١٢) الكسوف  سوى  اآليات  حدوث  عند  الصالة  باب ١٠ - 

٢٤١
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صاحبـه. منهمـا  واحـد  كل  الزوجيـن  غسـل  بـاب ٢ -  الميـت.  غسـل  بـاب ١ - 
(م ٨١٣ - ٨٢٧)

٢٤٣

ويغسـلها))  تغسـله  الرجـل  ولـد  ((وأم  ابنتـه  أو  أمـه  الرجـل  غسـل  بـاب ٣ - 
(م ٨٢٨ - ٨٢٩)

٢٤٣

(م ٨٣٠) الرجال  مع  تموت  والمرأة  النساء  مع  يموت  الرجل  ٢٤٤باب ٤ - 

(م ٨٣١ - ٨٣٢) الصغير  الصبي  المرأة  غسل  ٢٤٥باب ٥ - 

(م ٨٣٣) الميت  يغسالن  والجنب  الحائض  ٢٤٦باب ٦ - 

(م ٨٣٤) ماتا  إذا  والحائض  الجنب  يغسل  ما  عدد  ٢٤٧باب ٧ - 

(م ٨٣٥) ودفنه  الكافر  غسل  ٢٤٧باب ٨ - 

(م ٨٣٦) يغسل  أن  قبل  دفن  من  ٢٤٩باب ٩ - 

ووجهه))  الميـت  المحرم  رأس  ((تخميـر  مات  إذا  بالمحـرم  يفعل  مـا  بـاب ١٠ - 
(م ٨٣٧ - ٨٣٨)

٢٥٠

(م ٨٣٩) الشهيد  غسل  ٢٥٢باب ١١ - 

(م ٨٤٠) المعركة  في  يقتالن  والمرأة  الصبي  ٢٥٣باب ١٢ - 

(م ٨٤١) الشرك  أهل  غير  قتله  من  غسل  ٢٥٣باب ١٣ - 

(م ٨٤٢) الميت  غسل  من  الغسل  ٢٥٥باب ١٤ - 

(م ٨٤٣) غسل  إن  لحمه  تهري  ُيخاف  المجذوم  ٢٥٦باب ١٥ - 

(م ٨٤٤) المعركة  في  يقتل  الجنب  ٢٥٦باب ١٦ - 

(م ٨٤٥) الكفان  أثواب  ٢٥٧باب ١٧ - 

(م ٨٤٦) المرأة  فيه  يكفن  ما  عدد  ٢٥٧باب ١٨ - 
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(م ٨٤٧) الصبي  كفن  ٢٥٨باب ١٩ - 

(م ٨٤٨) األكفان  تحسين  ٢٥٩باب ٢٠ - 

(م ٨٤٩) والحبرة  الحرير  في  التكفين  ٢٦٠باب ٢١ - 

(م ٨٥٠ - ٨٥١) الزوجة))  ((وكفن  المال  جميع  من  الكفن  إخراج  ٢٦٢باب ٢٢ - 

(م ٨٥٢) الميتة  بطن  من  الولد  إخراج  ٢٦٣باب ٢٣ - 

٢٦٤باب ٢٤ - استعمال المسك في حنوط الميت ((وإتباع الميت بنار)) (م ٨٥٣ - ٨٥٤)

(م ٨٥٥ - ٨٥٦) الجنائز  اتباع  ٢٦٥باب ٢٥ - 

(م ٨٥٧) بالجنازة  السير  صفة  ٢٦٧باب ٢٦ - 

(م ٨٥٨) الجنازة  أمام  المشي  ٢٦٧باب ٢٧ - 

(م ٨٥٩) الجنائز  مع  الراكب  سير  ٢٦٨باب ٢٨ - 

(م ٨٦٠) الجنائز  اتباع  عن  النساء  نهي  ٢٦٩باب ٢٩ - 

(م ٨٦١ - ٨٦٢) الجنائز  عند  الصوت  خفض  ٢٧٠باب ٣٠ - 

توضـع  حتـى  يقعـد  ال  أن  اتبعهـا  إذا  واألمـر  للجنائـز  بالقيـام  األمـر  بـاب ٣١ - 
(م ٨٦٣ - ٨٦٤)

٢٧١

الجنائز على  الصالة  أبواب  ٢٧٣جماع 
(م ٨٦٥) الصبح  وبعد  العصر  بعد  الجنائز  على  الصالة  صفة  ٢٧٣باب ٣٢ - 

(م ٨٦٦) الميت  على  الصالة  يحضران  والوالي  الولي  ٢٧٤باب ٣٣ - 

(م ٨٦٧) جنازتها  يحضرون  المرأة  وأولياء  الزوج  ٢٧٥باب ٣٤ - 

(٣٤٧ - ٣٤٨/ (م ٨٦٨،  يجتمعان  والولي  الوصي  ٢٧٦باب ٣٥ - 

(م ٨٦٩ - ٨٧٠) السقط  على  الصالة  ٢٧٧باب ٣٦ - 



»fÉãdG AõédG
609

äÉjƒàëe ¢Sô¡a

قتل  ومن  الزنا،  وولد  المصلوب،  ((وعلى  حّد  في  قتل  من  على  الصالة  باب ٣٧ - 
(م ٨٧١ - ٨٧٤) نفسه)) 

٢٧٨

(م ٨٧٥) المشركين  أطفال  على  الصالة  ٢٨١باب ٣٨ - 

(م ٨٧٦) اإلنسان  أعضاء  من  عضو  على  الصالة  ٢٨١باب ٣٩ - 

(م ٨٧٧) القبر  على  الصالة  ٢٨٢باب ٤٠ - 

(م ٨٧٨) القبر  على  ُيصلى  إليها  التي  المدة  ٢٨٣باب ٤١ - 

(م ٨٧٩) ركبانًا  الجنائز  على  الصالة  ٢٨٤باب ٤٢ - 

(م ٨٨٠) المسجد  في  الجنائز  على  الصالة  ٢٨٤باب ٤٣ - 

(م ٨٨١) القبور  بين  الجنائز  على  الصالة  ٢٨٥باب ٤٤ - 

(م ٨٨٢) والمرأة  الرجل  من  اإلمام  موقف  ٢٨٦باب ٤٥ - 

(م ٨٨٣) اجتمعن  إذا  النساء  جنائز  على  الرجال  جنائز  تقديم  ٢٨٧باب ٤٦ - 

(م ٨٨٤) يختلطون  والمشركين  المسلمين  قتلى  ٢٨٨باب ٤٧ - 

(م ٨٨٥) الجنائز  على  للصالة  التيمم  ٢٨٩باب ٤٨ - 

جاءت  ثم  الجنازة  صالة  في  ُشـِرع  إذا  والعبيد.  األحرار  ((جنائز  مسـائل  باب ٤٩ - 
(م ٨٨٦ - ٨٨٧) أخرى))  جنازة 

٢٩٠

(م ٨٨٨) مكتوبة  وصالة  تحضر  الجنازة  ٢٩١باب ٥٠ - 

الجنازة على  الصالة  صفة  أبواب  ٢٩٢جماع 
الجنائز على  بالصفوف  األمر  ٢٩٢باب ٥١ - 

(م ٨٨٩ - ٨٩٠) الجنازة  على  التكبير  في  اليدين  رفع  ٢٩٢باب ٥٢ - 

بعد  وبحمدك  اللهم  سبحانك  قول  باب ٥٤ -  الجنائز.  على  التكبير  عدد  باب ٥٣ - 
(م ٨٩١ - ٨٩٣) الجنازة  على  المرء  يكبرها  تكبيرة  أول 

٢٩٣
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األولى  التكبيـرة  بعد  الجنـازة  علـى  الصالة  فـي  الكتاب  فاتحـة  قـراءة  بـاب ٥٥ - 
(م ٨٩٤)

٢٩٦

(م ٨٩٥) الجنازة  على  الصالة  في  الدعاء  ٢٩٨باب ٥٦ - 
(م ٨٩٦) الجنازة  على  التسليم  ٢٩٩باب ٥٧ - 

(م ٨٩٧) الجنازة  على  التكبير  من  المأموم  يفوت  ما  قضاء  ٣٠٠باب ٥٨ - 
(م ٨٩٨) التكبير  بعض  فاته  قد  اإلمام  إلى  ينتهي  المرء  ٣٠١باب ٥٩ - 

(م ٨٩٩ - ٩٠٠) الموتى  دفن  أبواب  جماع  ٣٠٣باب ٦٠ - 
(م ٩٠١) القبر  إدخاله  عند  الميت  أخذ  صفة  ٣٠٤باب ٦١ - 

(م ٩٠٢) القبر  يعمق  ما  قدر  ٣٠٥باب ٦٢ - 
(م ٩٠٣) القبر  في  الميت  وضع  عند  التسمية  ٣٠٧باب ٦٣ - 

(م ٩٠٤) القبر  على  الثوب  مد  ٣٠٨باب ٦٤ - 
(م ٩٠٥) بالليل  الدفن  ٣٠٨باب ٦٥ - 

(م ٩٠٦) القبر  على  التراب  حثي  ٣٠٩باب ٦٦ - 
((والرجل  الضـرورة  عند  الواحد  القبر  فـي  الجماعة  دفن  في  الرخصـة  بـاب ٦٧ - 

(م ٩٠٧) واحد))  قبر  في  والمرأة 
٣١٠

(م ٩٠٨) مسلم  من  ولد  بطنها  وفي  تموت  النصرانية  ٣١١باب ٦٨ - 
(م ٩٠٩) بلد  إلى  بلد  من  الميت  نقل  ٣١٢باب ٦٩ - 

(م ٩١٠) البحر  في  يموت  بالذي  يصنع  ما  ٣١٤باب ٧٠ - 
IÉcõdG ÜÉàc ``  26

(م ٩١١ - ٩١٣) والغنم  والبقر  اإلبل  صدقة  أبواب  جماع  ٣١٧باب ١ - 
(م ٩١٤) ومائة  عشرين  على  تزيد  اإلبل  ٣١٨باب ٢ - 
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فوقه  أو  دونـه  وجـد  أو  المـال،  فـي  يجـب  الـذي  السـن  يوجـد  لـم  إذا  بـاب ٣ - 
(م ٩١٥ - ٩٢٢)

٣١٩

(م ٩٢٣ - ٩٢٥) البقر  صدقة  ٣٢١باب ٤ - 

(٩٢٦ - ٩٢٧) الغنم  صدقة  ٣٢٣باب ٥ - 

البقر))  بمنزلة  الجواميـس  ((وأن  والبقـر  اإلبل  من  العوامل  فـي  الصدقـة  بـاب ٦ - 
(م ٩٢٨ - ٩٢٩)

٣٢٥

(م ٩٣٠ - ٩٣١) الصدقة  في  والمعز  الضأن  جمع  ٣٢٦باب ٧ - 

(م ٩٣٢) الغنم  صدقة  في  تؤخذ  التي  السن  ٣٢٧باب ٨ - 

(م ٩٣٣) الصدقة  ألخذ  الغنم  تفريق  ٣٢٨باب ٩ - 

٣٢٩باب ١٠ - إخراج الهرمة والتيس والمعيبة في الصدقة بغير إذن ربها (م ٩٣٤ - ٩٣٦)

(م ٩٣٧ - ٩٣٨) ((الصغار))  والعجاجيل  الفصالن  صدقة  ٣٣٠باب ١١ - 

األوقاص ذكر  في   **٣٣٢

الصدقة  خشـية  المجتمع  بين  والتفريق  المتفرق  بين  الجمـع  عن  النهي  بـاب ١٢ - 
(م ٩٣٩ - ٩٤٠)

٣٣٣

(م ٩٤١ - ٩٤٤) الخلطاء  زكاة  ٣٣٥باب ١٣ - 

(م ٩٤٥ - ٩٤٦) والثمر  والزرع  والفضة  الذهب  في  الشركاء  ٣٣٩باب ١٤ - 

(م ٩٤٧) أصولها  المحبسة  الثمار  في  الزكاة  وجوب  ٣٣٩باب ١٥ - 

(م ٩٤٨) بشراء  صدقته  في  المرء  رجوع  ٣٤٠باب ١٦ - 

(م ٩٤٩) بالمواشي  المبادلة  ٣٤٢باب ١٧ - 

(م ٩٥٠ - ٩٥٣) الصدقة  منه  يخرج  أن  قبل  أحوال  عليه  يحول  المال  ٣٤٢باب ١٨ - 

(م ٩٥٤) الحول  بعد  الساعي  عنها  يتأخر  الصدقة  ٣٤٥باب ١٩ - 
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المصدق  مجـيء  قبل  فتوالدت  الصدقـة  أصلها  فـي  يجب  ال  الماشـية  بـاب ٢٠ - 
(م ٩٥٥)

٣٤٦

(م ٩٥٦) يزكوا))  لم  أحوال  أهله  على  حال  قد  مصرًا  ملك  إمام  ((في  ٣٤٧مسألة 

(م ٩٥٧) عليه  الحول  دخول  بعد  يباع  المال  ٣٤٨باب ٢١ - 

صالحه يبدو  أن  بعد  يباع  والتمر  أكمامه،  في  يباع  الزرع  زكاة  منه  يأخذ  فيمن   *٣٤٩

(م ٩٥٨ - ٩٦٠) سائمة  تكون  أن  ينوي  للتجارة  تشترى  الماشية  ٣٤٩باب ٢٢ - 

(م ٩٦١) (م ٩٦١)  والرقيق  الخيل  عن  الصدقة  إسقاط  ٣٥١باب ٢٣ - 

(م ٩٦٢) والثمار  الحبوب  من  األرض  أخرجت  ما  زكاة  ٣٥٣باب ٢٤ - 

الحبوب  مـن  الزكاة  فيه  مـّمـا  أوسـق  خمسـة  دون  عّما  الزكاة  إسـقاط  بـاب ٢٥ - 
(م ٩٦٣) والثمار 

٣٥٣

ما  وبين  األنهار  سقته  ما  بين  والفرق  والثمار  الحبوب  في  الصدقة  مبلغ  باب ٢٦ - 
(م ٩٦٤) بالرشاء  سقي 

٣٥٤

(م ٩٦٥) بالدلو  وبعضا  السماء  بماء  الزمان  بعض  يسقى  الزرع  ٣٥٥باب ٢٧ - 

بزجر وال  بنهر  يسقى  ال  فيما   *٣٥٧

(م ٩٦٦ - ٩٦٧) األرض  أخرجت  مما  الصدقة  فيه  يجب  ما  ٣٥٧باب ٢٨ - 

(م ٩٦٨ - ٩٦٩) الزيتون  زكاة  ٣٦٠باب ٢٩ - 

(٩٧٠) والفواكه  الخضر  عن  الزكاة  إسقاط  ذكر  ٣٦١باب ٣٠ - 

(م ٩٧١ - ٩٧٤) بعض  إلى  بعضها  ضم  يجوز  ال  التي  األموال  صنوف  ٣٦٢باب ٣١ - 

(م ٩٧٥) العسل  صدقة  ٣٦٥باب ٣٢ - 

(م ٩٧٦) الخراج  أرض  في  العشر  وجوب  ٣٦٥باب ٣٣ - 

(م ٩٧٧) صاحبه  على  اّدان  وقد  حبًا  تخرج  األرض  ٣٦٨باب ٣٤ - 
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(م ٩٧٨) حبا  فيخرج  ليزرعها  المرء  يستأجرها  األرض  ٣٧٠باب ٣٥ - 
(م ٩٧٩) العشر  أرض  من  أرضًا  يزرع  الذمي  ٣٧٠باب ٣٦ - 

باب ٣٨ -  الخراج).  أم  العشر  عليه  ((هل  الذمي  يستأجرها  العشر  أرض  باب ٣٧ - 
الزروع  في  العشـر  وجوب  باب ٣٩ -  وزرعهما.  والمكاتب  الذمي  ثمار  في  العشـر 
باب ٤١ -  نهـارًا.  والجـذاذ  الحصاد  اسـتحباب  بـاب ٤٠ -  واحـدة.  مـرة  والثمـار 
وغيرها  والتصفية  الحصاد  مؤونة  الموقوفين.  األرض  وغلة  البستان  ((ثمار  مسـائل 
غير  حق  الزرع  في  يجب  هل  الزكوي.  المال  أصل  من  تحسب  هل  الثمر  مؤونة  من 

(م ٩٨٠ - ٩٨٧) الزكاة)) 

٣٧١

الخرص في   *٣٧١
أصابته  ثم  التمر  خرص  وإذا  الخـرص،  في  النقص  أو  والزيادة  الخـرص،  وقـت   *

جائحة
٣٧٣

سـوى  ما  فيهما.  الزكاة  وجوب  على  ((اإلجماع  والفضـة  الذهب  زكاة  بـاب ٤٢ - 
(م ٩٨٨ - ٩٨٩) الجواهر)).  من  والفضة  الذهب 

٣٧٤

(م ٩٩٠ - ٩٩٢) والفضة  الذهب  نصاب  ٣٧٤باب ٤٣ - 
درهم المائتي  على  زاد  فيما   *٣٧٦

(م ٩٩٣) الزكاة  فيه  تجب  الذي  الوزن  عن  الناقصان  والفضة  الذهب  ٣٧٧باب ٤٤ - 
(م ٩٩٤ - ٩٩٥) والفضة  الذهب  بين  الجمع  ٣٧٨باب ٤٥ - 

(م ٩٩٦) الحلي  زكاة  ٣٨٠باب ٤٦ - 
والزبرجد،  السمك،  ((وصيد  والعنبر  والجوهر  اللؤلؤ  عن  الزكاة  إسقاط  باب ٤٧ - 

(م ٩٩٧ - ٩٩٩) والياقوت)) 
٣٨١

(م ١٠٠٠) والمعادن  الركاز  زكاة  أبواب  ٣٨٣باب ٤٨ - 
(م ١٠٠١ - ١٠٠٢) الركاز  تفسير  في  اختالفهم  ٣٨٣باب ٤٩ - 

(م ١٠٠٣) المعدن  من  يخرج  فيما  يجب  ما  ٣٨٤باب ٥٠ - 
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(م ١٠٠٤) الركاز  من  الخمس  فيه  يجب  الذي  القدر  ٣٨٥باب ٥١ - 
٣٨٦باب ٥٢ - وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك (م ١٠٠٥ - ١٠٠٦) 

(م ١٠٠٧) الركاز  يجد  الذمي  ٣٨٧باب ٥٣ - 
(م ١٠٠٨) الركاز  يجد  العبد  ٣٨٧باب ٥٤ - 

(م ١٠٠٩) الركاز  يجدان  والصبي  المرأة  ٣٨٨باب ٥٥ - 
غيره ملك  في  المرء  يجده  الركاز  ذِكر  في   *٣٨٩

(م ١٠١٠) بنفسه  الخمس  تفرقة  اإلنسان  توّلي  ٣٩٠باب ٥٦ - 
المعدن.  في  الحـول  اعتبار  باب ٥٨ -  واجـده.  على  الركاز  خمـس  رد  بـاب ٥٧ - 

(م ١٠١١ - ١٠١٣) الحول.  عليه  يحول  حتى  مال  في  زكاة  ال  باب ٥٩ - 
٣٩١

مقدار  وهو  الحول،  عليه  ويحول  أصله  فـي  تجب  ال  الذي  المال  زكاة  ذِكـر  فـي   *
المال) في  الزكاة  فتجب  النصاب  احتساب  يبدأ  ((متى  الزكاة  فيه  عليه  تجب  فيما 

٣٩١

(م ١٠١٤ - ١٠١٦) المستفاد  في  العلم  أهل  اختالف  ٣٩٢باب ٦٠ - 
(م ١٠١٧ - ١٠١٨) الحول  قبل  الزكاة  تقدمة  ٣٩٣باب ٦١ - 

(م ١٠١٩) منه  فتضيع  الرجل  يخرجها  الزكاة  ٣٩٥باب ٦٢ - 
(م ١٠٢٠) المال  هلك  حتى  يفعل  فلم  الزكاة  إخراج  أمكن  إذا  ٣٩٧باب ٦٣ - 

(م ١٠٢١) عليه  الزكاة  وجوب  بعد  المرء  وفاة  ٣٩٨باب ٦٤ - 
(م ١٠٢٢) اليتيم  مال  في  الزكاة  وجوب  ٤٠٠باب ٦٥ - 

(م ١٠٢٣) العبيد  مال  زكاة  ٤٠١باب ٦٦ - 
(م ١٠٢٤) المكاتب  مال  زكاة  ٤٠٢باب ٦٧ - 
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(م ١٠٢٥ - ١٠٢٧) تجب))  من  وعلى  الفطر،  زكاة  ٤٠٣((فرض 
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(م ١٠٢٨) مال  له  الذي  الطفل  اليتيم  ٤٠٤باب ١ - 

(م ١٠٢٩ - ١٠٣٠) الطفل  الصبي  رقيق  ٤٠٥باب ٢ - 

(م ١٠٣١) المماليك  على  الفطر  صدقة  ٤٠٦باب ٣ - 

للتجارة  المشترى  عبده  في  السيد  على  الفطر  صدقة  وجوب  في  اختالفهم  باب ٤ - 
(م ١٠٣٢ - ١٠٣٣)

٤٠٨

(م ١٠٣٤) المكاتب  عن  الفطر  زكاة  ٤٠٨باب ٥ - 

(م ١٠٣٥) الغيب.  العبيد  ٤٠٩باب ٦ - 

(م ١٠٣٦) اآلبق  العبد  عن)  ((الفطر  زكاة  ٤٠٩باب ٧ - 

(م ١٠٣٧ - ١٠٣٨) الذمي  العبد  الفطرعن  زكاة  ٤١١باب ٨ - 

الفطر  زكاة  ((إخراج  وماشيته  المرء  أرض  في  يكونون  الرقيق  من  العمال  باب ٩ - 
(م ١٠٣٩) وغائب))  حاضر  كل  عن 

٤١٢

(م ١٠٤٠) عنه  الفطر  وإخراج  الشركاء  بين  العبد  ٤١٣باب ١٠ - 

(م ١٠٤١) بعضه  المعتق  العبد  عن))  الفطر  زكاة  ((إخراج  ٤١٤باب ١١ - 

(م ١٠٤٢) المرهون  العبد  عن))  الفطر  ((زكاة  ٤١٥باب ١٢ - 

بخدمتـه  وآلخـر  لرجـل  برقبتـه  الموصـى  العبـد  عـن))  الفطـر  ((زكاة  بـاب ١٣ - 
(م ١٠٤٣)

٤١٦

(م ١٠٤٤) المغصوب  العبد  عن))  الفطر  ((زكاة  ٤١٦باب ١٤ - 

أو  للبائع  الخيار  عقـدة  في  المشـترط  المبيع  العبد  عن))  الفطـر  ((زكاة  بـاب ١٥ - 
(م ١٠٤٥ - ١٠٤٦) لهما  أو  للمشتري 

٤١٧

(م ١٠٤٧) وأوالده)  ((والمدبر  الرجل  عبد  عبيد  عن))  الفطر  (زكاة  ٤١٨باب ١٦ - 

(م ١٠٤٨) القراض  مال  من  العامل  بيد  يكونون  العبيد  ٤١٩باب ١٧ - 
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الزوجة)) عن  الفطر  ((زكاة  المرء  زوجة  زكاة  يجب  من  على  ٤٢٢باب ١٨ - 
أمـه))  بطـن  فـي  الجنيـن  عـن  الفطـر  ((زكاة  الحبلـى  الفطرعـن  زكاة  (بـاب ١٩ - 

(٧٢/٣ - ٧٣ (م ١٠٥٥، 
٤٢٤

َمَلك  أو  مولود  لـه  ُولِد  من  ((على  الفطر  زكاة  فيـه  تجب  الذي  الوقـت  بـاب ٢٠ - 
(م ١٠٥٦) عبدًا))  أعتق  أو  ملوكًا 

٤٢٤

(م ١٠٥٧) العيد.  قبل  الفطر  زكاة  تقديم  ٤٢٦باب ٢١ - 
(م ١٠٥٨ - ١٠٥٩) الفطر  صدقة  عليه  يجب  من  ٤٢٦باب ٢٢ - 

غير  أو  الذمـة  ألهـل  دفعها  يجـوز  ((وهـل  الفطـر  صدقـة  يعطـى  مـن  بـاب ٢٣ - 
(م ١٠٦٠ - ١٠٦١) المسلمين)) 

٤٢٧

(م ١٠٦٢) البادية  أهل  على  الفطر  زكاة  وجوب  ٤٢٨باب ٢٤ - 
الفطر زكاة  من  البدوي  يجزي  ما  ذكر   *٤٢٩

(م ١٠٦٣ - ١٠٦٤) الفطر  زكاة  مكيلة  ٤٣٠باب ٢٥ - 
غالب  من  الفطرة  زكاة  وجوب  باب ٢٧ -  الفطر.  زكاة  في  الصاع  مقدار  باب ٢٦ - 

(م ١٠٦٥ - ١٠٦٦) البلد.  قوت 
٤٣١

البلد قوت  غالب  من  الفطرة  زكاة  وجوب  ٤٣١باب ٢٧ - 
الفطر زكاة  في  يخرج  ما  ذِكر   *٤٣٢

الفطر))  زكاة  إخـراج  ((وقـت  المصلـى  إلـى  خـرج  إذا  الفطـر  صدقـة  بـاب ٢٨ - 
(م ١٠٦٧)

٤٣٣

(م ١٠٦٨) منها  بدالً  المكيلة  قيمة  إخراج  ٤٣٤باب ٢٩ - 
(م ١٠٦٩) جماعة  زكاة  واحد  مسكين  إعطاء  ٤٣٥باب ٣٠ - 

(م ١٠٧٠ - ١٠٧١ )  الفطر.  صدقة  الذمة  أهل  إعطاء  ٤٣٥باب ٣١ - 
(م ١٠٧٢) للتجارة  المشتراة  العروض  ٤٣٦باب ٣٢ - 
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(م ١٠٧٣) العرض  زكاة  يخرج  كيف  ٤٣٧باب ٣٣ - 

(م ١٠٧٤) سنين  الرجل  عند  يقيم  العرض  ٤٣٨باب ٣٤ - 

هو  الحول  عليـه  يحول  ثـم  الزكاة  فيه  يجـب  مما  بأقل  يشـترى  ((العـرض  مسـألة 
(م ١٠٧٥) الزكاة))  فيه  يجب  ما  يساوي 

٤٣٩

إلى  للتجارة  منها  كان  ما  صرف)  ((في  إحراف  في  السلع  رب  نية  تحول  باب ٣٥ - 
(م ١٠٧٦) القيمة 

٤٤٠

النخل  وتثمـر  األرض  فيـزرع  للتجـارة  والنخـل  األرض  المـرء  شـري  بـاب ٣٦ - 
(م ١٠٧٧)

٢٦٠

(م ١٠٧٨) الديون  زكاة  ٤٤١باب ٣٧ - 

(م ١٠٧٩) مساكنه  وكري  عبيده  إجارة  من  المرء  يملكه  ما  ٤٤٢باب ٣٨ - 

منه(م؟؟)  الميؤوس  الدين  زكاة  ٤٤٣باب ٣٩ - 

(م ١٠٨٠) مكاتبه  كتابة  السيد  قبض  ٤٤٥باب ٤٠ - 

(م ١٠٨١) مثله  دين  وعليه  الزكاة  مثله  في  تجب  مال  بيده  من  ٤٤٦باب ٤١ - 
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(م ١٠٨٢)  ((﴾t  s     r  q  ﴿ تعالى :  قوله  ٤٤٩((معنى 

(م ١٠٨٣ - ١٠٨٤) العامل))  يستحقه  ((وما  عليها  العاملون  ٤٥١باب ١ - 

(م ١٠٨٥) قلوبهم  المؤلفة  ٤٥٣باب ٢ - 

(م ١٠٨٦ - ١٠٨٧) يعتق))  من  ((ووالء  الرقاب  سهم  ٤٥٤باب ٣ - 

(م ١٠٨٨ - ١٠٩٠) الغارمون  ٤٥٦باب ٤ - 

(م ١٠٩١) الزكاة  من  يحسبه  المعسر  على  يكون  الدين  ٤٥٩باب ٥ - 
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(م ١٠٩٢)  8 اهللا  سبيل  سهم  ٤٦٠باب ٦ - 

(م ١٠٩٣) الحج  في  إعطاءالزكاة  ٤٦١باب ٧ - 

(م ١٠٩٤) السبيل  ابن  سهم  ٤٦٢باب ٨ - 

بعضهـا  وفـي  اهللا  ذكرهـا  التـي  األصنـاف  فـي  الصدقـات  تفريـق  بـاب ٩ - 
(م ١٠٩٥ - ١٠٩٦)

٤٦٣

(م ١٠٩٧ - ١٠٩٩) األمراء  إلى  الزكاة  دفع  ٤٦٥باب ١٠ - 

(م ١١٠٠) الخوارج  إلى  الزكاة  دفع  ٤٦٧باب ١١ - 

(م ١١٠١) األموال  أرباب  استحالف  ٤٦٩باب ١٢ - 

(م ١١٠٢) المسلمين  صدقات  الذمي  منع  ٤٦٩باب ١٣ - 

(م ١١٠٣) بها  ويكتسب  قوة  له  من  الصدقة  منع  ٤٧٠باب ١٤ - 

(م ١١٠٤) الغنى  حد  من  الفقر  حد  ٤٧٢باب ١٥ - 

(م ١١٠٥) الصدقة  من  الفقير  يعطاه  الذي  القدر  ٤٧٢باب ١٦ - 

(م ١١٠٦) وخادم  دار  له  من  إعطاء  ٤٧٣باب ١٧ - 

(م ١١٠٧) غناه  يتبين  ثم  الفقر  ظاهر  على  يعطى  الفقير  ٤٧٤باب ١٨ - 

(م ١١٠٨ - ١١١١) والقرابات  الوالدين  إلى  الزكاة  دفع  ٤٧٥باب ١٩ - 

الزكاة))  من  زوجتـه  الرجل  ((وإعطاء  الـزكاة  من  زوجها  المرأة  إعطـاء  بـاب ٢٠ - 
(م ١١١٢ - ١١١٣)

٤٧٨

(م ١١١٤) بلد  إلى  بلد  من  الصدقة  نقل  ٤٧٩باب ٢١ - 

الرديء  التمر  يخـرج  النخل  فـي  العلماء  اختالف  وذكـر  النخـل  ثمـرة  زكاة  فـي   *
والجيد

٤٨١

(١٠٦/٣ (م ١١١٥،  التطوع  صدقة  فضل  ٤٨١باب ٢٢ - 
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والصيام  الصالة  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٢ -  رمضان.  صوم  وجوب  بـاب ١ - 
الصوم  بين  الخيار  باب ٤ -  رمضان.  تسـمية  في  جاء  ما  باب ٣ -  أفضل).  ((أيهمـا 
(م ١١١٦ - ١١٢١) الصوم.  فرض  ابتداء  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٥ -  والفدية. 

٤٨٣

الشـك))  يوم  ((صوم  قتـر  أو  غيم  منظـره  دون  حـال  إذا  رمضـان  هـالل  بـاب ٦ - 
(م ١١٢٢)

٤٨٣

(م ١١٢٣) تطوع  أنه  على  الشك  يوم  صوم  ٤٨٦باب ٧ - 
(م ١١٢٤) البلدان  سائر  دون  بلدة  أهل  يراه  الهالل  ٤٨٨باب ٨ - 

(م ١١٢٥) الفطر  وهالل  الصوم  هالل  على  الواحد  شهادة  قبول  ٤٨٩باب ٩ - 
(م ١١٢٦) وحده  الهالل  رأى  من  ٤٩١باب ١٠ - 
(م ١١٢٧) نهارًا  يرى  شوال  هالل  ٤٩٢باب ١١ - 

(م ١١٢٨ - ١١٣٠) للصوم  النية  إحداث  ٤٩٣باب ١٢ - 
(م ١١٣١ - ١١٣٣) األسير  صوم  ٤٩٦باب ١٣ - 

(م ١١٣٤) رمضان  من  أنه  على  الشك  يوم  صوم  ٤٩٨باب ١٤ - 
(م ١١٣٥) الصيام  يريد  من  على  والشراب  الطعام  فيه  يحرم  الذي  الوقت  ٥٠٠باب ١٥ - 

(م ١١٣٦) الفجر  طلوع  في  يشك  اآلكل  ٥٠١باب ١٦ - 
(م ١١٣٧) علم  ثم  الفجر  بطلوع  يعلم  ال  وهو  أكل  من  ٥٠٢باب ١٧ - 

(م ١١٣٨) غابت  تكن  ولم  غائبة  الشمس  أن  يرى  وهو  أفطر  من  ٥٠٣باب ١٨ - 
(م ١١٣٩) السحور  ٥٠٤باب ١٩ - 

من  عامدًا.  اسـتقاء  ((من  يفطـر  ال  وما  الصائم  يفطـر  ما  جمـاع  أبـواب  بـاب ٢٠ - 
جامع  من  على  تجب  التي  الكفارة  رمضان.  شهر  في  الصوم  نهار  في  عامدًا  جامع 

(م ١١٤٠ - ١١٤٦) الصوم))  نهار  في 

٥٠٥
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(م ١١٤٧) أمنى  حتى  المرأة  إلى  الّنظر  رّدد  من  ٥١١باب ٢١ - 

(م ١١٤٨) فيمذي  يلمس  الصائم  ٥١٢باب ٢٢ - 

(م ١١٤٩) رمضان  قضاء  في  جامع  من  ٥١٣باب ٢٣ - 

(م ١١٥٠) رمضان  شهر  من  يوم  بعد  يوم  في  زوجته  وطئ  من  ٥١٤باب ٢٤ - 

(م ١١٥١) مستكرهة  أو  نائمة  وهي  توطأ  الصائمة  ٥١٤باب ٢٥ - 

(م ١١٥٢) النهار  آخر  في  تحيض  ثم  الصوم  في  تجامع  المرأة  ٥١٥باب ٢٦ - 

(م ١١٥٣) النهار  آخر  من  مرض  ثم  الصوم  نهار  في  جامع  من  ٥١٦باب ٢٧ - 

(م ١١٥٤) رمضان  نهار  في  ناسيًا  أكل  من  ٥١٦باب ٢٨ - 

(م ١١٥٥ - ١١٥٦) الصوم  نهار  في  ناسيًا  زوجته  وطئ  من  ٥١٧باب ٢٩ - 

نهار  في  عامدًا  شـرب  أو  أكل  من  على  يجب  فيما  العلم  أهل  اختـالف  بـاب ٣٠ - 
(م ١١٥٧) الصوم  شهر 

٥١٨

(م ١١٥٨ - ١١٦٠) عامدًا  استقاء  أو  القيء  ذرعه  من  على  ما  ٥٢٠باب ٣١ - 

(م ١١٦١) الصوم  نهار  في  احتجم  من  على  يجب  ما  ٥٢١باب ٣٢ - 

(م ١١٦٢ - ١١٦٣) حلقه  الماء  فيدخل  ويستنشق  يتمضمض  الصائم  ٥٢٢باب ٣٣ - 

من  الصائم.  حلق  والحصاة  الذباب  ((دخول  ذلك  وغير  الصائم  سعوط  باب ٣٤ - 
(م ١١٦٤ - ١١٦٨) جوفه))  فدخل  برطب  داوى  أو  احتقن 

٥٢٤

(م ١١٦٩) للصائم  العلك  مضغ  ٥٢٦باب ٣٥ - 

(م ١١٧٠) للصائم  الكحل  ٥٢٧باب ٣٦ - 

(م ١١٧١ - ١١٧٢) للصائم  السواك  ٥٢٨باب ٣٧ - 

(م ١١٧٣ - ١١٧٤) وغيره  سحوره  فضل  من  أسنانه  بين  ما  الصائم  ازدراد  ٥٢٩باب ٣٨ - 
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شـهر  في  الفجر  طلوع  إلى  الجنابـة  من  االغتسـال  الجنب  تـرك  إباحـة  بـاب ٣٩ - 
(م ١١٧٥) رمضان 

٥٣٠

(م ١١٧٦) للصائم  القبلة  ٥٣٢باب ٤٠ - 

(م ١١٧٧) بالصوم  الصبي  فيه  يؤمر  الذي  الوقت  ٥٣٣باب ٤١ - 

(م ١١٧٨ - ١١٧٩) رمضان  شهر  بعض  في  يسلم  النصراني  ٥٣٤باب ٤٢ - 

(م ١١٨٠ - ١١٨١) أجله  من  الصائم  يفطر  الذي  المرض  ٥٣٥باب ٤٣ - 

(م ١١٨٢) رمضان  شهر  في  عليه  أغمي  من  على  يجب  ما  ٥٣٧باب ٤٤ - 

(م ١١٨٣) الشهر  بعض  في  يفيق  المجنون  ٥٣٨باب ٤٥ - 

والنفسـاء))  الحائض  ((صوم  النهار  بعـض  في  الحيض  يدركها  المـرأة  بـاب ٤٦ - 
(م ١١٨٤)

٥٤٠

(م ١١٨٥) االغتسال  فتؤخر  الفجر  طلوع  قبل  تطهر  المرأة  ٥٤١باب ٤٧ - 

(م ١١٨٦) واإلفطار  السفر  في  الصوم  ٥٤٢باب ٤٨ - 

(م ١١٨٧) واإلفطار  الصوم  من  األفضل  ٥٤٣باب ٤٩ - 

(م ١١٨٨) الفطر  له  كان  المرء  سافرها  إذا  التي  المسافة  ٥٤٤باب ٥٠ - 

(م ١١٨٩) خروجه  عند  فيه  يفطر  أن  للمسافر  الذي  الوقت  ٥٤٥باب ٥١ - 

(م ١١٩٠) السفر  من  قدومه  بعد  طهرت  التي  زوجته  المسافر  وطء  ٥٤٦باب ٥٢ - 

(م ١١٩١) سافر  ثم  الشهر  بعض  صام  من  ٥٤٧باب ٥٣ - 

(م ١١٩٢) أفطراه  الذي  الصوم  والمريض  المسافر  قضاء  أبواب  جماع  ٥٤٨باب ٥٤ - 

لم  ((أو  القضاء  في  يفرطان  ثم  يفطران  والمريض  المسافر  في  اختالفهم  باب ٥٥ - 
(م ١١٩٣ - ١١٩٥) قابل  من  الصوم  شهر  يأتي  حتى  عليه))  يقدرا 

٥٤٩

(م ١١٩٦) يبرأ  أن  قبل  يموت  ثم  يفطر  المريض  ٥٥١باب ٥٦ - 
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(م ١١٩٧ - ١١٩٨) يقضيه  أن  قبل  فمات  رمضان  في  صوم  عليه  من  ٥٥٢باب ٥٧ - 
(م ١١٩٩) الحجة  ذي  في  رمضان  شهر  قضاء  ٥٥٤باب ٥٨ - 

فحاضت.  امـرأة  كانت  أو  فمـرض،  متتابعين  شـهرين  صـوم  عليه  مـن  بـاب ٥٩ - 
(م ١٢٠٠ - ١٢٠٢)

٥٥٥

(م ١٢٠٣) أفطرتا))  إذا  عليهما  ((ما  والمرضع  الحامل  ٥٥٥باب ٦٠ - 
٥٥٦باب ٦١ - الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (م ١٢٠٤ - ١٢٠٥)

(م ١٢٠٦ - ١٢٠٨) عنه  المنهي  الصوم  ٥٥٨باب ٦٢ - 
(م ١٢٠٩) الصوم  في  الوصال  عن  النهي  ٥٦٠باب ٦٣ - 

التطوع))  صيام  فـي  أفطر  من  على  يجب  ((ومـا  إليه  المندوب  الصـوم  بـاب ٦٤ - 
(م ١٢١٠ - ١٢١٢)

٥٦١

(م ١٢١٣) الفطر  ٥٦٥باب ٦٥ - 
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(م ١٢١٤) واجب))  االعتكاف  ٥٦٧((هل 
(م ١٢١٥) صوم  بغير  االعتكاف  ٥٦٨باب ١ - 

(م ١٢١٦ - ١٢١٧) فيها  االعتكاف  يجوز  التي  المساجد  ٥٦٩باب ٢ - 
(م ١٢١٨) اعتكافه  في  المعتكف  دخول  وقت  ٥٧١باب ٣ - 

عيادة  والجنائز،  الجمعة،  ((شـهود  أجله  من  يخرج  أن  للمعتكف  أبيح  ما  باب ٤ - 
يموت  أو  تطلق  المعتكفة  المعتكف،  مرض  علة،  ولغير  للعشاء،  الخروج  المرضى، 

(م ١٢١٩ - ١٢٢٥) سقف))  تحت  المعتكف  دخول  زوجها، 

٥٧٣

ما  من  الكفارة  الطيب.  والمباشرة.  التقبيل  ((الجماع.  االعتكاف  يفسد  ما  باب ٥ - 
(م ١٢٢٦ - ١٢٣٠) االعتكاف))  به  فسد 

٥٧٨

(م ١٢٣١) وبيعه))  المعتكف  ((شراء  االعتكاف  كتاب  من  مسائل  ٥٨١باب ٦ - 
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(م ١٢٣٢) المنارة))  يصعد  المعتكف  ((المؤذن  ٥٨٣مسألة 
(م ١٢٣٣) بالعلم))  ويشتغل  المسجد،  في  العلماء  مجالس  يأتي  ((المعتكف  ٥٨٣مسألة 

(م ١٢٣٤) تحيض))  المعتكفة  ((المرأة  ٥٨٤مسألة 
إذنه))  في  يرجع  ثم  االعتكاف  في  أمرهم  بيده  ولمن  لزوجته  يأذن  ((الرجل  مسألة 

(م ١٢٣٥)
٥٨٥

(م ١٢٣٦) االعتكاف))  من  مكاتبه  منع  للسيد  ((هل  ٥٨٧مسألة 
(م ١٢٣٩) اعتكافه))  في  يسكر  ((المعتكف  ٥٨٨مسألة 

(م ١٢٤٠) التشريق))  وأيام  األضحى  ويوم  الفطر  يوم  اعتكف  ((من  ٥٨٩مسألة 
(م ١٢٤١) الموتى))  عن  االعتكاف  ((قضاء  ٥٩٠مسألة 

(م ١٢٤٢) الفطر))  يوم  معتكفه  من  المعتكف  ((انصراف  ٥٩١مسألة 
القدر ليلة  ٥٩٢باب ٧ - 
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